
Nu de tocht begonnen was, maakte hij soms van de  

avondrust gebruik om in zijn tent aan zijne vrienden van 

het vaderland te schrijven en het al te droge van zijn eerste 

brieven door meer schilderachtige en anecdotische  

verhalen te vergoeden. In den aanvang waren die mede-

deelingen vol gloed en  geestdrift: o, de natuur was  

prachtig, wonderschoon in Afrika, het was er een  

voortdurend Eden, waarin de menschen leefden als goden; 

doch van lieverlede begon die hartstocht te verzwakken, 

verzadend een gedrongenheid, een opgeschroefdheid van 

het optimisme vol te houden, waarbij aldra een meer en 

meer ontmoedigde teleurstelling tusschen de regels heen 

duidelijk leesbaar werd. Op zekeren morgen, een drietal 

maanden na Massijn’s vertrek, ontving meester De Vreught 

van hem een brief van niet meer te bedwingen pessimisme 

en ontgoocheling. 

Lieve meester, schreef hij tot den gepensioneerden  

onderwijzer, ik moet u volstrekt eens mijn hart uitstorten. 

Naar huis en aan Eulalie schrijf ik voortdurend opgeruimde 

brieven om ze daar niet te bedroeven, maar u durf ik toch 

wel vertrouwelijk zeggen dat alles in dit land lang niet zoo 

rozekleurig is als zij in België wel denken, en dat er hier wel 

heel veel leelijke en triestige dingen gebeuren, die niet zou-

den mogen zijn. En het is treurig zulks te moeten bekennen, 

doch het is zoo: de Europeanen, die hier zogezegd komen 

om de wilde volken te beschaven, hebben doorgaans de 

grootste schuld daaraan. 

Hebt ge wel eens opgemerkt, waarde meester, dat er in 

geen enkel der Afrikaanse reisverhalen, die wij zoo vaak des 

avonds in het huis van Commercie gezamenlijk met onze 

goede vrienden Spittael en Potvlieghe doorbladerd heb-

ben, sprake was van betrekkingen tusschen Europeanen en 

inlandsche vrouwen? Het was, niet waar? of zoo iets nooit 

gebeurde of het niet zoude kunnen bestaan hebben. Welnu, 

meester, ik geloof en ik ben zelfs overtuigd dat het uit louter 

schijnheiligheid en eigen schuldbesef is dat de schrijvers 

daar niet eens van gewagen, want ik mag u verzekeren dat 

er dienaangaande hier wat omgaat! Het enkel verhaal der 

hierop volgende persoonlijk door mij bijgewoonde gebeur-

tenissen zal u daarvan een klein denkbeeld geven. Enkele 

dagen geleden had onze karavaan die bestaat uit twee 

honderd



vrachtdragers, een twaalftal inlandsche soldaten en vijf 
blanke reizigers met valavond stilgehouden in de nabij-
heid van een dorp. Daar de plaats geschikt bleek te zijn 
besloot de kommandant er te kampeeren. Het avond-
maak werd ons, als naar gewoonte, voorgedischt in de 
groote tent ; en, nadat men veel gegeten en vooral veel 
gedronken had, want meester gij hebt geen idee van wat 
hier door de Europeanen gedronken wordt, begaf zich ie-
der van onze naar zijn afzonderlijke tent om er den nacht 
door te brengen.  Alles was stil geworden in het kamp, en 
in een diepen slaap lag ik van mijn vermoeidheid uit te 
rusten, toen ik plotselings door een razend gedruisch van 
geschreeuw en geweerschotten wakker geschrikt werd. 
Met een angstkreet sprong ik op, greep mijn geweer, snel-
de half aangekleed buiten, gevolgd van mijn boy die gilde  
of hij vermoord werd.

Lichten dwarrelden verwilderd door het kamp; halfnaak-
te mannen renden tusschen de tenten heen, op vijftig 
passen afstand kraakte een ononderbroken musketsalvo, 
vergezeld van kreten en vloeken om u het bloed in de 
aderen te stollen.

Het waren de inboorlingen van het nabijgelegen dorp die 
het kamp bestormden. Dat duurde zoo ruim een half uur. 
Dan werd alles weer stil: Men hoorde niets meer in den 
donkeren nacht dan het akelig geklaag der gekwetsten 
en stervenden. Mijne vier blanke medereizigers stonden 
ongedeerd rondom een tafel waarop twee kaarsen brand-
den. Zij lachtten zelfs uitbundig toen ik binnenkwam, en, 
terwijl een boy twee flesschen champagne en glazen op 
de tafel schikte, ontwaarde ik, tot mijn stomme verba-
zing, bij het weifelend schijnsel der kaarsen in eenen hoek 
der tent vier halfnaakte vrouwen: vier jonge negerinnen 
die zich bevend van schrik en huilend tegen elkaar aan-
drongen. Verbaasd bleef ik een oogenblik aan den 



ingang der tent het tafereel aanstaren. Dan vroeg 
ik wat er gebeurd was, waarom de inboorlingen het 
kamp hadden aangevallen. “ O ziedaar waarom, … 
omdat wij een beetje pret wilden maken”, antwoord-
de de chef der karavaan, met den vinger naar de 
negerinnen wijzend. En met iets spottends in zijn op 
mij gevestigde blik: 

“ Zeg eens, zijt gij alleen dan vrijgezel gebleven, deze 
nacht” schertste hij.  

Ik laat u denken, waarde meester, hoe verontwaar-
digd ik was. Ik boog zonder een woord te spreken en 
ging de tent uit. Maar eerst den volgenden morgen 
vernam ik de gansche waarheid: die mooie heren 
hadden met geweld de vier vrouwen in het dorp doen 
schaken en ’t was om zich te wreken dat de inboor-
lingen ’t kampement bestormd hadden. Doch nu volgt 
nog het walgelijkste, waarde meester: gedurende vijf 
dagen hebben onze blanke chefs die vier ongelukkige 
vrouwen met zich meegesleept en; toen zij er genoeg 
van hadden, haar eenvoudig weggejaagd zonder zich 
te bekreunen wat haar lot zou zijn. Zij zullen waar-
schijnlijk van honger gestorven, of door de wilde 
beesten van het woud verslonden zijn. En dat noemt 
men in België de wilden beschaven. Mijn meening is, 
meester, dat die menschen veel gelukkiger waren vóór 
zij onze beschaving kenden. Maar de goddelijke recht-
vaardigheid straft zulke gruwelen als de Europeanen 
hier bedrijven. Zij allen die zich zo aan den drank en 
aan de “ zwarte kost” over geven worden al spoedig 
de slachtoffers hunner eigene misdaden. Het vreese-
lijk klimaat van Afrika straft hunne overdaden met een 
doodvonnis, en het is wel gedaan.


