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De geleerde I )qlktt}tNcvelle.

-- Mç,,'rouq'
to'pTlîoarorn

Vcrmeulen heeii laten vragen, CI ge ilorgenziv(.)ncl kOntt

Ma; is er mis:rcitien -rvat bijzoLriier:;',r vroeg ùliert.
-- Ecn avoirdpartritie... r,vat jr-ingelui ...
Daan ook

?

- Nee, Dz,aii l<ai rir,.i, rl!r i:',,1 ûi ccn aisirra-,ak.
- Enfin, darr maai zoirrlcr brr.rcl.l.ieiit'î. Wel aarclig vau nievro;{r,r'Ver_iueuTen, vincit ge ook

n:':i'l

Ja,'t js otti haa,r tieul, on, t{ir.:tt j.:t-lgell dckter; hij komt een paar
rveken logeeren.
I)ir.: geleel'tlu litc; i) [Jlh. t:irt itJ cii: itecle lrvoutl iledorvcti.
Och kinil. ge kr:r;t 1r:rr irli'lel's triet cens...
- O, rtae:t't n.li:"t ,.:crr '!'.o!ir-l/.;'r i;n gelcei.{ireiii en clus van velvelitrg
--,
\4'iiZL n.
kincl, lv.:es toch nict zot ,,ir'l:,as ! Ge kunt toch u'el een ge-.
--Itind,
mensch
ztjn,
ai zitt ge ge!ei:r',i cn beiûenl(i.
zellig
0, ja, oucie hcercn. lt,.râr-zl,lile joi'g,:... eeit, clie :iiet k:ri t.:nnisscn,
of roeicu,
ol wielrijclen... ileen hocr, ik l;liji lievcr thLti-s.
Maar iiat ga:.t niet; ;k heir rle Liiint".o'.ii14ing al voor u aailgcnorrcrl
- Dan zal ik ook nilai'gean... Maa::'t is cen opoflcring, hoor I Stel
-u vi:)or, clat ik 't ongeluk ltetr eci.r pazlr ui'eil naast zoo'n vervekncl.,:n Piei te
nroeten zitten. als clie geleerde dokter..,
En.is1 ,.1 91i1,;c!uk > hebt gc; ntevrcli-,,,, spr;rk er v;ln.
- Nu clan beu ik go,,-d a,f.
-}llet een half lachencl, half boos gczicirt, dlaairle À{ien zich orrr en lirp

naai cïe tleur.
Ze giug een einciie watti;elen.
À,!ien liep ailcen naar hct stillc, schocrne wegje, clat haar clorp met
het nabrtrige verboncl. 't Wal; eigenlijk ineer een laan : een smalle griniweg
tnet aan lveerszijden een rii hooge boonren en daarachter met bosch tregroeillc urallen. Met volle teirgen aderncle' Mien de zuivere boschlucht in. AI
en toe blecl' ze evèrr staau, oti naar een vogel te luisteren, of naar een vlinder te zicn; of ze rekte zich riit, oi ze maakte eenige danspassen... Want ze
vond ilet leven heerlij'x; ze genoot van het goede, dat el was, clken clag, en
ondanks liaar tlvintig jaren ..vzis ze speelsch als ecn kirrd.
Plotseling cleecl ze eer-r ontdekking.
Daar in het rrros, dat clerr berin clekte, Iau l-)aan rnet het hooicl op dc
armen te slapen. Zr:o'n luilak ! Hij had z'n hooicldeksel aigezet en z'n lange,
zt'rarte lraren r,r'apperclen in clen lichten wind hecn en \\reel'.
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Zou hij haar niet merken '/
Voorzichtig sloop ze nacfu'rbij, stapje voor stapje over den berur, waarop
het geluid, dat haar iroeten Inaakten, in gras en ntos onhoorbaar werd.
Daan sliep door; ze hoorde ;ijn lichte aclemhaling gaan. Ziezoo, daar was
ze naast hem.
De plaauzucht Tonkeltle in haar lichtblaur,ve oogen) toen ze de hand uitstrekte en den slaper in z'n rr,eligen haardos greep. Eén ruk, tamelijk tel...
Alle duivels, r,vat is dat ? bromde een stent en een hoofci met een paar
- oogen erin tt'erci oJilgeheven.
slaperige
O ! gilde Mien, en ze bieef stokstijl staan : het n'as Daan niet" lret
wâs -een wilclvreemde, een heer rret tioukere, c{reigencle oogen en een klein
kneveltie. I)e vreemdeling staarele Mien even verbaasd aan; toen sprolag hij
op, rnaakte een lichte buiging, cn zei spottenci
Oe houclt er eeli itiizont.ler plezierige nranier r,'an ivekkeu oil na,
:

juif rourv.

Ik ciacht, clat.
- Dat het urn'verloofrie rvas, tlie hier lag ?
Lachenci
keek lrij naar hei. lieve figuurtie met het Ittooie, biozcncle kr-rpje
r,ôôr hern.
lrlggn, nreueer. il,; cia.l'1... ziet 9e... ciat ge nr'n l)roer'\\iaart.

--- Dat ben ik lieiaas niei. L)'uis u'as het een vergissing?
ia, r'ergeef het rne ..
--- Ge
zult het nooit.,r,ecr rloen... rrooit rn,eer ? r'roeg hij, clreigcnti i{eir

i:inger opheifend.
Nooit rveer, lachte ze tiaulvtjes.
--- Nir, een vergissing rir()et \rergevell u,orclen... clat tloet gij imtiiei's ook?
Ja, knikte ze.
- Ik
vergis rne l-iecl r,'aak. vreeseiijke vergissirrgen sorns, ging hij voort.
-1ù'eet ge bijvoorbeelci, \,or' \l'ic ik u aanzie ?
Neen.

- Voclr m'n zuster.
-En nreieen sloeg hii hii ren arnr our À4ien's

uricidel en zoenc'le haal up dc
\ran
haar. liancien baiden zich en
lippen.
Ze
ga|
een
si:h;eeu\\i
schrik;
zaclrte
tranen
iraar.
iir
cie
oûgen.
t-le
sprougen
-- Dat is genieen, riep ze uit.
Hij u,as al terug gega.'r-n,
Parclon, parcion, een vergissirig... nu zie ik, clat ge tn'n zustcr niet
zijt :- tlie virrclt het heelenraal niet er-g. En ecr.r vergissing rroet ge vergevel--r.
Ze clraaicle hem cien rug {(-le en ging naar huis terug. Maar toen hii dacïeiijk ciaa.rna haar op ziin ,'r,iviel voorbij snorde, even zijn'hoed afneruencl,
keek ze hem toch met belanqstelling na.'t Was gerneell van hem.... nlaar...
hij had toch een erg knap gezicht...'t u,as gervelclig brutaal haar vcrgissinq
zoo te straffen... nraar toch... cle stlaf voelde niet onaarrgenaafr aan. Ze zau

,T

\.;LAAMSCH GEZIN

23

Èr nieinancl iets van vertellrn .. en 't zr>tt haar vervrroncleren, of ze hern tnisschien 11ûg eens terug zag,
[Jen volgettclen avoud ging Mien naar cle Vermeulens.
Wel Mien, ik ben hlil u te zien, zei de heer cles huizes etr tiaartta
- lrii aan elkaar voor : << tnijn rreeï Johan juflrouw Westervoorcle >.
stelcle

- aankijken, echte geleerclc
À'lien zag trvee ernstig.r, grijze oogen haar
oogcn. r,oncl ze, zontler eenige vroolijke tinteling. Ze gingen een beetje schuil
ùucler zri are, blondc vu,snliil1ir Ll14,en, waarboven zich een hoog voorhootcl
l'erhieî. irr.t voorhooTd van ee,t clenker. Dat was zeker cle geleerde dokter.
'_ En hier hebt ge rnijl ancleren neeT, Frits... jLrtflouw Westervoorcle...
Ern hanclgebaar, het br,gin van een buiging... Toen bleef Mien roerloos
illaan. met verbaascle oogeu neel Frits beschour,vertcl, kleurentl over geheel
laar gezicht. Daar stoncl hij, cic geit,elcienaar, tlie haar gekust hacl tegen
haar r.,,il.
Kent ge elkaar al? iriir.rlnteercle orttrt Vertttculcn.
- Kennen... clat... is.. te... zeggrn... stcllterrle ncet Frits, ook rocltl
'.v t-r

rile- n cl.

L)om keel< van clen een laar den ancier, iachte Tijntjes, stak zijn arm cloor
tlieu yan neef Johan en'stapte heen.
Hnr, hnr, zei hij, clan was de voorstelling een onnooclige fornraliteit.
Een net meisje, vond neef Johan.
-Htt << nette rneisje >> strxd intrrsschen
nret een kleur als een pioenlo,rs
r''oor rlen heer Frits Verrreuleu.
Dat is het noocllot, ju1lrouw, zci hij, halï lachencl, hall ernstis.
- (), als ik clat geiveten had, zuchttc zt.
- Dan \\ias Lr niet gekoi-rten?
- Natuurlijk niet. Ge hebt nre vreeselijk beleedigci.
- juîfroLrvr', ge zijt onbrllijk... ik gaï u een kus in plaats van een haar'iok; -is ciie ruil nu zôô slecht ? Toe, ik rneencle hct niet zoo erg... vergeci
het nrt en laten rve goede vricnden ziju.
lTij stak zijn hancl uit en zij, na eerl lichte aarzeling, legcle er cle harc in.
-- Ik hacl ook schuld, be!<ende ze.
Gij hadt alléén schuld, beweerde hij.
- Waarorn? Hoe kunt ge dat zeggen ?
- Onclat u onrveerstaanbaar was... zoo jong.. . zoo schoon... zoo jolig...
- ineens zoo becleesci...
eu tori:
Flet is een groote lliit, clacht Mien, rnaar ze luisterde toch rnet gc- naar hcnr, u,aut hij blcek, ook toen ze latel aan tafel naast henr zai.
rloegcll
cen vroolijke gast.
'vervelenclen dokter zit, dacht 2..
-- GelLrkkig, clat ik nr':r naast tiien
flij h.cit nog nauu,elijks zijn nronci opengeilaan... Sophie kan haar plczit.
ook u'ci op naast zoo'n drogen geleerclen heer.
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Men kan wel zien, dat uu, neef Johan een geleerde is. titcttcca' Vet:-

- nerkte ze op.
meulen,

Waaraan ziet ge dat

?

- Aan zijn voorhoofd, dat is zoo hoog
- daar een wilskracht uit.
spreekt

en z'n oogen ell z'n kin, rvat

Ce zijt een menschenkenner, nrerk ik.
Een beetje, antr,l,oorCcle ze gevleici. Maar die geleerde hr'ercn !achen
nooit. hé',)
't Zijn echte clroogrtoppels, beweercle hij rnet vuur.
*- Ma meende, clat ik v<rlrâVofld naast henr zou zitten, urv târtr had zoo
iets gezegcl, nraâr gelukkig...
Ga als't u belieft cioor, clrong hij aan en z'n oogen schitterclen. Maar
- ze niet; hij nrocst zir.a niet gaan verbeelden. tlat ze lirver rtaast heur
.i:rt deed

-_

ztt.

-- Dus ge houdt niet van geleercle heeren, julir ourt, ?
-- Niet erg. Als zc oucl ziin, dan is 't uiat anders. folaar jtingc gclucrden

zijn unrritstaanbaar...
Eigennijs, jurlfrouw; zi1 weten het alleen.
- En zc staan lrcelemaal buiterr het praktischc lcvcn, r,irrrlt gs rlict.)
- (ie hebt volkornen geiijk.
Ik trcklaag u\\' neef tigenlijk. Wat ziet hij. er clroeîgeestig uit; irren
- aan hem zien. dat hrj aan heel andere dingen dorkt, clan gij cn ik, héir
kan zoo
-- Er moest een wet gemaakt worden, dat het rriel rirocht jorrg un geieerd 1'r: zijn, er moest een boete op staan...
Daar moest Mien hartelii!: om lachen.
Nu overdrijft gc, zei ze; viudt ge clit zell ook rriet.,
- Neen, ik overdrijf niet. Vinclt ge ook niet, dat zulke jerrclie;,: doktorerr
laai -ziin als leer ?
O, rnaar uw neet ken ik niet; dat kan u,el cen heei vroolijk rncnsclr
zijn.

-

__ Gelooit ge het ?
Toen lachten ze allebei. rraar Mien antrvoorcltlc niet.
Hij heeit toch cen goeilis sezicht, rnerkte ze eincielijk op.
- Maar die vern,enscl:te geleerclheitl, he ? (ic zijt cltrs niet rnet een
- oT zot: iets verloofcl, cie nk ik !
ijlokter
Ik ben niet verlooirl. bekende ze, û1aar rtet crll geleerdcn tlokter,
- ik heelenraal rriet rviilcn.
cl;rt zou
Zou ienrancl als ik rr aanstaan ? vroeg hij haastig, sltottent!.
- Neerr, gc zijt niet crnstig genoeg, antwoordrlc zc een beetje scherp.
-Toen betrok zijn gelaat en hij zweeg een oogenblik. Plotseling hr-rorcle
Mien de stem van mevrou\i1 \..ternreulen, die zei :
Ja, Suze, Frits heelt eerst irr Gent gestudeercl en toen is hij nou een
- naar
jaartje
Parijs geweest.
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,Mieu schrok hevig, Ooede hemcl. r,vat had ze grzcgd; lvai nrotlst hij wcl
denken ? Ze lvas toch een clomnle gans !
haar
','au
\{i't i"rijna angstige oolr:rr keek ze nu haar buururan aan.
._ i-lebt gij... ook... gcstudeerd ? begon ze.
*- Ilelaas ja. een beetje, a.ntwoordde hij op sonrberen toon, maa( z'n
oogeTr glr:eiden varr spotlust.
Ol r,iit gij misschien. ôôk clokter ?
--- Ais ik gerveten liad, ciat het u mishaagde, was ik hct niet gclvorden.."
firaar nu is er niets lncer aan te veranderen... oT ik nrqet vennoot worden
van neeT jchan, clie een handel in ijzeni,aren drijft...
I)us gij zijt de dokter. Wat een vergissing !
-'
Mien lverrschic: zich ver rveg van cle spottencle oogen, die haar zoo {rrutaal aankeken... die haar een blos van verlegenhcid op de wângen joegrn.
En de rest van den avoncl bracht haar weinig plezicr'.
De geleerde ciokter hruetrt iraar naar huis.
O, meneer, '"r'at heb ik rne gek aangesteld. rriet..vaar',) zei ze bij 'i

atsclieidneiiren.
-* Uu' ttienscltetrkenrtis .,r,as vanavoud niet sterk.

ge wcl vru nre c{enken ?
-- Watalsmoet
ge ciat eens ia'ist
Ja,
-- Vlnrlt ge 't erg al<clig. rvat ik gezegd heb ?
- tc hebt rne vreeseliyk beleedigd... mijn trots uekicrrkt... urijn lieirlc
roor-de r,veten:rcirap half cl;t-r,,i gemaakt, lachte hij. r\{aar er is vergevirrg
!

yoorr alïe zonden, ciok l'r.ror'
'.,rijsl..lien.

(lt

-- Wat bedoelt ge ?
-- Dit, en meteen n;irrr itij haar in zijn errncn.
lust was.

i{i lr

i:chtr.,r

liirt

cn kustc haar, dat het

eerr

ul\re. Van boetedoenir':g kau

7-e rukte zich los, holdc riaar t}e cleur cn riep : ..< (ie zi.lt ccri Tlirt, een
slecht, ccn heel slecht mcnscir ! >
-- Dat ben ik, erkendc liij, maar t1e verleidiirq il llczr r.vereld is ook
zoo groot voor een arnten r,lrrkter als ik.
!n toch !. .
\'"eertien dagen later liet Mien zich door datzelfclr: slechte mensch rustiq
kussen. Maar toen droeg ze aan haar linkerhand een effen gouden ringetje
en dat, nietwaar, dat rnaakt van een zeer geleerden, slechtcn dokter ecn boven
allen lof verheven verloofdc.
fUfet verfegert

< Ziit gij een vrouw >), zei eerl man in zijn drift; < nooit zijt ge ntet iets
tevreden >.
<< Zoo >, luidde het bitse antwoord : << En ik ben zeker, daï
alten, die u kennen,
zullen moeten zeggen, dat ik al met zeer weinig terrrederr
was, toen ik u tot man nam >>.
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