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'ftvee Oucl-Ka,aneraden,
(Novelle).
Jcan Fileu;, kwanr op ile pachthoeve in clen stikdonkeren nacht en zag
vaag cle onrtrekken van een klein houten schuurtje. Na den grendel te hebben
rveggeschoven, kroo;r hij in het hok en liet zich neervallen met het hoofd op
zijn knapzak; ziin knuppel legde hij naast zich neer..Een ongewoon gerucht

trol zijn aandacht.
ratten zullen rne niet laten slapen, mompelde hij.
beschimmelde korsten broocl en r'vierp
clie lnkraak in de duisternis van zijn eenzame verblijfplaats.
zoc. nu zullen ze me wel met rust laten !...
-Ziè
Maar cle honden, oncler een aldak aan de aSsen der karren vastgebonden,
haclcïen den iridringer geroken, en hieven een woedend geblaf aan.
Nu nog beter ! bromde Jean Fileux, is het al niet wel, dat ik hier met
- maag lig te klappertanclen,
e,en lecge
moet ik bovendien nog zulk een heiclensch la',rraai aanhooren I
:\iochtans overmancie hen de vermoeienis. Hij sluimerde in en ziiq slaan
zor! waarschijnliik wel tot het aanbreken van den clag hebben geduu'rd. als
hij niet op een cven ru'we als onverwachte wijze gestoord was geworden.
Hé, spitsboel ! komt gij mijn konijnenhok plunderen ?
-Met clen stevigen steel van een hooivork werd hij hardhandig in de zijde
qestompt en elke stoot ontrukte hern een doi en klagend gehuil. Hij greep zijn
knuppel en kroop achterrvaarts uit het konijnenhok. De boer ging steeds
t'loor hem te stolnpen :
-- Leelijke schavuit 1... Heeft men ooit een dergelijke onbeschaamdheid
gezien !...'s Avonds oni tien uur op"strooptocht uit te gaan in een konijnen-

-De
ilij
haalcle uit zijn zakken eenige

h.o*

I

Eensklaps llikkcrtle de zucht tot zelfbehoud in de oogcn van Jean Fileux...
I-iij besclril.;te over een Tlinken knuppe). De slag kwam vreeselijk aan... Zoncler een kik te geven stortte cle pachter neer op de steentjes van het erf.

lean Fileux maakte zich uit de voeten, doolcle rond in clen ijskouden
naclii. Tegen het uur varr het ontbiit krvarn hij bij eeniqe houthakkers te land.
Hii vroeg een snecle broocl en een glas appelwijn. Toel zijn maag het zwijgen
rvas opgclegd, r,roeg hij of er mogelijk werk voor hem was.
-- lirr Inlcesmuilcle een cler manuen, het is niet gernakkelijk op dit tijdsti.p hier aan clen slag te komen... Ga liever na4r de groote boerderijen, men
is tiaar nog aan het dorschen.
nntLu;schen lraci cl,e brievenbesteller binnen en stelcle den'r,vaarcl een brief
tr-'r hanti.
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vrcleg deze.

- Wat nicuws betreft, heb ik zoo juist vernomen, dat de pachter Pinseaur- clezcn nacht met verbrijzelden schedel midden op zijn erf is gevonden..De honden blaiten... Hij is opgestaan... Waarschijnlijk heeft hij een ontmoeting gehad lnet een of ancleren cleugniet, want de deur van het konijnenhol<
stonciwild open... Kortom, men heeft hem eenvoirclig doodgeslagen !...
.jean Fileux verrvijderde zich. Een straaltje koud zweet liep hem langs de
slapen. tsij tusschenpoozen krornp zijn lichaam als onder een vreeselijk kouden luchtstroon' ineen.
Buiten zijn rveten wercl in herl een nieuwe ziel geboren, de ziel van deit
schuldige, van tlen misdacliger, ontsteld door het gewicht en de gevolgen van
zijn claacl. Zijn schrik werd van nrinuut tot minuut, van sekonde tot sekondc
grooter. en bij rlezen schrik ku.'arn natuurlijk de instinktrnatige aanclrang om
te vluchten, te ontsnappen aan cle verdenking en aan de rechterlijke vervol.uing. Hil verborg zich cliep in hei bosch en verscheen eerst weder op den
weg. toerr de schemering gevallen was. Hij legde nog vier mijlen af en besteedcle in een herberg voor zijn avondeten en nachtverblijl de enkele,centen,

die hij nog op zak had.
Ontrvakencle, gevoelde hii ziin vrees wel iets of wat verminderd, maar een
ancler, mcer ingewikkelcl eir rnisschien beangstigend gevoel had zich van hem
nleester gemaakt. Hij kreeg berouu'. Waarom was de slag ook zoo woest toe-

gebracht 7 Waarom had zijn arrr clen knuppel met zulk een vreeselijke kracht
doen neerkomen ? Hij had den pachter zijn vergissing kunnen toeroepen, dm
genacie snreeken, bekennerr, clat hij in cle verste verte niet vermoedde, dat hii
een konijnenhok r,vas binnengeslopen. Neen ! Het instinkt van zelfbehoud
had plotseling rlen moorddadigen aandrang tot zelfverdediging in hem ontketend. het had van hern een moorclenaar genraakt !...
Tegen het r,,allen van den avond ontmoette Jean Fileux bij een kromming
van tlen weg ofiverwacht twee geldarmen te paard.De brigadier naclercle hem.
I-lebt glj papieren bij u ?
-Jean reikte terstbncl een vies rnilitair zakboekje, nret cloor olievlekken
bezoerielclen ornslag. De brigadier boog zich over den hals van zijn paard en
greep het boekje.
an Filcux... 3" regitneut kurassiers... lichting 1868. ...
-EenJrkreef ontvloocl aan de lippen van den brigadier, terzelldertijd sprong
cleze op rlen grond : << Ztit gij het, << ouwe ?
Jean Fileux zag henr een sekoncle aan, vervolgens ontsnapte ook hem een
kreel : < En gij de <. blauu,e !
Eerr kraclitige hanclciruk wercl gewisseld.
\11, nu. loopt gij orn ciezen tijcl nog langs den weg ?
Hetwerk is schaarsch en daardoor de ellende groot... O !
riaar -Moetwel...
ik zie, hebt gij uw weg gemaakt.... Gij moet wel haast uw pensioen ver>>
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Is rvclclra vijf en dertig jaar geleden tlat we tc Augsburg

gcvangen zaten.

Welnu,

ouwe >, lk zie, dat het ieven u nu juist nict ai te zeer

be- heeft. Bij een goed glas Bourgogne moet gij mij uw weder"vaardiggunstigd
<<

heden eens verlialen. Ik rijd vast vooruit om de tafel gereecl te laten rnaken"
i"let dorp is niet meer dan vijT honclercl meter vart hier... Ik wacht er u...
De beide gendannen gaven hun paard de sporcn en velwijderden zich
irr draf. Jean Fiicux dacht na" Het kwam hem voor ciat deze ontmoeting met
ùen oud-kameraad uit zijn diensttijd was voorbeschikt, cli,rar zij atrle vermûe-

dens der rijkswacht van hem afleidde. Voortaan n':is hii geclekt cloor her
upenbaar gezag. Hij had niets te vreezen. Een kwartier later was hij dr gast
van den brigaCter, die hem op bewogen toon aan zijlr vrouir,' r'oorstelcle"
Een oud'kameraad van het 3"... Een dappere !
-De gerechten werden opgediend en een heerlijk oucl lvijntje vulde weidra
ile glazen. De brigaciier rakelde hun echte karneraaclschal; van vroeg:r weer
op, het iu den loop van het Verschrikkelijke Jaar onciere'aue lijden, irun ein',-lelooze gevanqenschap in r.le Beriersche kazernatten. I)c ontroering bij d-'
lrerinnering aan deze lang vervlogen clagen deecl hun het h:rrt rveek lvûrden
i:n om dit te verdrijven, dronken zij als twee broeders, tlie elkander sedert
lang uit het oog hadden verlorcn en die door een gelukkig, geheel onverwaçht
loeval, elkander hadden weergevonden. De aancloening ontrukte bun hii eike
fterinnering cJezelfde uitroepen :

*-O!<Ouwe!>
_-

.-

ja, <.: blauwe !
Wat een geluk elkaar weer te zien
Ja,

>>

!

Op een geeeven oogenblik krvijnde echter het gsprek rn jcan

f ileurprourt' pensioen

Iiteerde ervan om te vragen : << Dus gij denkt er
;lan te vragen ? >
-_ Ik zou het reeds geclaan hcbben, ik heb cr t'ccltt tlp. Àtaar, u'at eal ik
Lr zeggen ! Ik zou graag de rneclalje u,illen hebbcn. clc rnilitair'-' ntetialje.
Zeker, claar r,vacht ik op...
Wat zorrclt lij nroeterr doen orn hl;ri te krijgen ?
- Wat ik er voor
zou ruoeten doen ? Weet ik het ? Buiie ngervortc dicnr;ten -bervijzen, of op zijrr ririnst een in mijn ambt uitlnuntencle claacl, een redcling, een door mijn benroeiingen bewerkte âanhouding. en clie in cle gazetten
besproken lvorclt... ten slotte, iets dat de aandacht op lnij vertigt.

o\:cr s6roeclig

A. zei

Fileux ontrvijkencl.

Jean
-Een oogeublik
zu'eeg hij. Een onuitsprekelijke r.;ntrc'ering, lv;r.eiaan

zictt

r.ngetwijielcl de vreugde over het rveerzien, cle lecligheid vair zijri doelloos leven en het ber';urv over ziin clen vorigen avoncl beclrcveu tlaatl clooreeltnlen!{den, trok ziin trekken sarnen, en rnaakte zichtbaar zijn gcrlachten los t,;ul cle
werkelijkheid. . .
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--- O, gij zoudt de medalje r,villen hebben, << blauwc... > herhaalcle hij
ais in een droom.
Ja, << ouwe >>, ik schaam mij niet het u te bekenneu.
-Onverhoeds
stond Jean Fileux op, en nret een waanzinnig gebaar strekte
hij de hand uit, terwijl de echo zijn schorre stem als onderstreepte : < Welnu,
gij zult uw medalje hebben. En een oud-kameraad bezorgt ze u... Niet noodig
mij ervoor te bedanken... Een oude deugniet als ik kan niet meer aan het
leven hechten..- Kijk nre goed in 't gelaai : lk ben de moordenaar van den
nachter Pinseaux >.
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