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Émile Zola - Thérèse Raquin 
 

 

 

Wanneer de moeder van Thérèse Raquin overlijdt, groeit zij op bij haar tante, mevrouw Raquin. 

Mevrouw Raquin heeft een zoon, Camille. Als Thérèse 21 is, trouwt ze met haar neef Camille. Ze 

leert zijn jeugdvriend Laurent kennen en de twee hebben een hartstochtelijke affaire. Omdat de 

stiekeme afspraakjes steeds moeilijker te organiseren zijn, komt Thérèse met het plan Camille te 

doden. Dat gebeurt ook: tijdens een gezamenlijk boottripje duwt Laurent hem overboord. Ze 

komen ermee weg, want men denkt dat het een ongeluk is geweest. Na enige tijd trouwen Laurent 

en Thérèse. In dit hoofdstuk zijn zij zojuist getrouwd: het is hun huwelijksnacht. 

 

 

 

 

hoofdstuk XXI 
 

 

Zorgvuldig sloot Laurent de deur achter zich, bleef een ogenblik tegen die deur geleund staan 

terwijl hij onrustig en verlegen de kamer rondkeek. 

In de schoorsteen vlamde een helder vuur en wierp grote gele lichtplekken, die op het 

plafond en de muren dansten. Het vertrek was aldus door een levendig, flakkerend schijnsel 

verlicht; de lamp, die op een tafel stond, leek flauwtjes in dit licht. Mevrouw Raquin had de 

kamer aardig willen inrichten, en nu was deze heel wit en welriekend, als moest hij dienen als 

een nestje voor een jonge, frisse liefde; zij had het leuk gevonden het bed van enkele stroken 

kant te voorzien en de vazen op de schoorsteen met grote boeketten rozen te vullen. Een 

behaaglijke warmte en lauwe geuren hingen in het vertrek. De sfeer was stemmig en rustig, in 

zekere zin vervuld van wellustige slaperigheid. In de zinderende stilte maakte het haardvuur 

korte, droge, knetterende geluiden. Men had zich in een verrukkelijke hermitage1 kunnen 

wanen, in een verlaten oord waar het warm was en heerlijk rook, waar geen geschreeuw van 

buiten doordrong, een van die oorden die geschapen en toegerust zijn voor zinnelijke 

genoegens en de verborgen verlangens van de hartstocht. 

Thérèse zat op een laag stoeltje aan de rechterkant van de haard. Met de kin in de hand zat 

ze in de heldere vlammen te staren. Zij keek niet om toen Laurent binnenkwam. Gekleed in 

onderrok en een met kant afgezet lijfje, leek zij in het vurige schijnsel van de haard spierwit. 

Haar hemd zakte af en er verscheen een stukje roze, half door een zwarte haarlok bedekte 

schouder. 

Zonder iets te zeggen deed Laurent enkele stappen. Hij trok zijn jas en vest uit. Toen hij in 

hemdsmouwen stond, keek hij opnieuw naar Thérèse, die zich niet bewogen had. Hij scheen te 

aarzelen. Toen zag hij het beetje van de schouder en huiverend bukte hij zich om zijn lippen 

op dit stukje naakte huid te drukken. Zich bruusk omwendend trok de jonge vrouw haar 

 
1 hermitage = kluizenaarshut 
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schouder weg. Zij vestigde op Laurent een zo vreemde blik vol weerzin en angst, dat hij slecht 

op zijn gemak terugdeinsde, alsof hij zelf ook door vrees en afschuw bevangen werd. 

Laurent nam aan de andere kant van de haard tegenover Thérèse plaats. Zo bleven zij wel 

vijf minuten zwijgend en onbeweeglijk zitten. Nu en dan schoten roodachtige vlammen uit het 

hout en dan kwam er een bloedrode gloed op de gezichten van de moordenaars.  

Bijna twee jaar lang waren de minnaars niet meer samen alleen in dezelfde afgesloten 

kamer geweest, waar zij elkaar hadden kunnen toebehoren. Zij hadden geen amoureuze 

ontmoeting meer gehad sinds de dag waarop Thérèse naar de rue Saint-Victor was gekomen en 

Laurent op het idee van de moord had gebracht. Uit voorzichtigheid hadden zij hun lichaam 

ontwend. Maar net hadden zij zich een handdruk, een vluchtige kus gepermitteerd. Na de 

moord op Camille, toen de begeerte hen opnieuw verteerde, hadden zij zich in afwachten van 

de huwelijksnacht beheerst en zichzelf dolle genietingen beloofd zodra zij zeker waren dat 

straf zou uitblijven. Nu was de huwelijksnacht eindelijk aangebroken en bleven zij bang 

tegenover elkaar zitten, plotseling bevangen door een gevoel van onbehagen. Zij hoefden hun 

armen maar uit te strekken om elkaar hartstochtelijk te omhelzen, maar hun armen leken slap, 

alsof zij al moe en verzadigd waren van de liefde. De inspanningen van die dag drukten meer 

en meer op hen. Zij keken elkaar zonder begeerte angstig verlegen aan en leden eronder zo stil 

en koel te blijven. Hun hartstochtelijke dromen eindigden in een vreemde werkelijkheid: dat 

zij er in geslaagd waren Camille te vermoorden en met elkaar te trouwen, dat Laurents mond 

even de schouder van Thérèse had beroerd, was al voldoende om hun wellust tot walgens toe 

en tot hun schrik te stillen. 

Wanhopig begonnen zij in zichzelf naar een restje van die hartstocht te zoeken, die hen 

vroeger had verteerd. Het kwam hun voor dat er onder hun huid geen spieren, geen zenuwen 

meer waren. Hun verlegenheid, hun onrust groeide. Zij bespeurden een valse schaamte hier zo 

zwijgend en triest tegenover elkaar te zitten. Zij hadden graag de kracht gehad elkaar te 

omarmen en uit te putten, om in hun eigen ogen niet voor een stel stommelingen door te 

gaan. Hoe hadden ze het nou! Zij behoorden elkaar toe, zij hadden een mens gedood en een 

weerzinwekkende komedie gespeeld om zich, wanneer zij maar wilden, schaamteloos te 

kunnen overgeven aan de verzadiging van hun lusten en nu zaten zij daar, verstijfd, uitgeput, 

met uitgebluste zinnen. Ten slotte leek een dergelijke ontknoping hun afschuwelijk, 

belachelijk en wreed. Daarom probeerde Laurent over hun liefde te praten, de herinnering aan 

vroeger weer te doen herleven en hij deed daarbij een beroep op zijn verbeelding teneinde zijn 

tedere gevoelens weer aan te wakkeren. 

‘Thérèse,’ zei hij, zich naar de jonge vrouw overbuigend, weet je nog: onze middagen in 

deze kamer?... Ik kwam binnen door die deur daar... Vanavond ben ik door deze deur 

gekomen... Wij zijn vrij, nu kunnen wij in alle rust van elkaar houden.’ 

Hij sprak aarzelend, mat. Neergehurkt op het lage stoeltje, bleef de jonge vrouw in 

gedachten verdiept in de vlammen kijken en hoorde hem niet. Laurent vervolgde: 

‘Weet je het nog? Ik had een droom, ik wilde een hele nacht bij je blijven, in jouw armen 

inslapen en de volgende morgen door jouw kussen gewekt worden. Nu laat ik die droom 

werkelijkheid worden.’ 

Thérèse maakte een beweging alsof zij verrast was een stem te horen, die bij haar oren 

stamelde; zij keerde zich naar Laurent, op wiens gezicht het haardvuur op dat moment een 

groot roodachtig schijnsel wierp; ze zag dit bloedrode gelaat en huiverde. 

Verwarder, onrustiger ging de jonge man verder: 
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‘Het is ons gelukt, Thérèse, wij hebben alle hindernissen uit de weg geruimd en nu behoren 

we elkaar toe... De toekomst is van ons, ja toch? Een toekomst vol rustig geluk en verzadigde 

liefde... Camille is er niet meer...’ 

Laurent zweeg, zijn keel was droog, toegeknepen, hij kon niet verder. Bij de naam Camille 

was Thérèse een steek door het lijf gegaan. Wezenloos, bleek en huiverend keken de beide 

moordenaars elkaar aan. Nog altijd dansten de gele lichtplekken van het haardvuur op het 

plafond en op de muren, men rook de weeë rozengeur en het geknetter van het hout wierp 

droge geluiden de stilte in. 

Nu hadden de herinneringen vrij spel. De spookgestalte van Camille was opgeroepen en zat 

nu tussen de jonggehuwden in, voor het vlammende vuur. In de warme lucht die zij 

inademden, roken Thérèse en Laurent weer de koude, klamme geur van de verdronkene; zij 

zeiden tot zichzelf dat er dicht bij hen een lijk was en zij namen elkaar op zonder dat zij zich 

dorsten te bewegen. Toen speelde zich diep in hun geheugen heel de verschrikkelijke 

geschiedenis van hun misdaad weer af. De naam van hun slachtoffer was voldoende geweest 

om het verleden bij hen op te roepen, en hen te dwingen opnieuw de angst van de moord te 

doorstaan. Zij zeiden geen stom woord, ze keken elkaar aan, en beiden beleefden tegelijkertijd 

dezelfde nachtmerrie, beiden vertelden elkaar met de ogen hetzelfde verschrikkelijke verhaal. 

Deze uitwisseling van ontzette blikken, dit verhaal zonder woorden dat zij elkaar gingen 

vertellen over de moord, veroorzaakte in hen een ondraaglijke, hevige angst. Hun zenuwen 

spanden zich, een crisis dreigde; zij hadden kunnen gaan schreeuwen, elkaar misschien 

kunnen slaan. Om hun herinneringen te verjagen, ontworstelde Laurent zich met geweld aan 

de panische vervoering die hem onder Thérèses blik in de ban hield; hij deed enkele stappen in 

de kamer; hij trok zijn laarzen uit en deed zijn pantoffels aan; vervolgens ging hij weer bij de 

schoorsteen zitten en probeerde over onbelangrijke dingen te praten. 

Thérèse begreep wat hij verlangde. Zij trachtte zijn vragen te beantwoorden. Ze praatten 

over koetjes en kalfjes, ze wilden zich dwingen tot een banaal gesprek. Laurent meende dat het 

in de kamer warm was, Thérèse zei dat het onder het trapdeurtje door toch wel tochtte. En 

met plotselinge angst wendden zij zich beiden naar het deurtje. De jongeman begon snel over 

de rozen te praten, over het vuur, over alles wat hij maar zag; de jonge vrouw spande zich in 

eenlettergrepige antwoorden te vinden, om het gesprek niet te laten stokken. Zij waren wat 

van elkaar af gaan zitten; zij deden ongedwongen; zij trachtten te vergeten wie zij waren en 

elkaar te behandelen als vreemdelingen die door een of ander toeval bijeengebracht waren.  

En terwijl zij zinloze dingen zeiden, raadden zij, of zij wilden of niet, door een zonderling 

verschijnsel, de gedachten van de ander, die ieder achter de banaliteit van zijn woorden 

verborg. Zij dachten onontkoombaar aan Camille. Hun ogen vertelden het verhaal van wat er 

gebeurd was verder; terwijl zij hardop met elkaar spraken over wat hun te binnen wilde 

schieten, hielden zij met hun blik een onafgebroken gesprek zonder woorden. De woorden die 

zij zo nu en dan lieten vallen, betekenden niets, stonden niet met elkaar in verband, spraken 

elkaar tegen; hun gehele wezen hield zich bezig met de stille uitwisseling van hun 

verschrikkelijke herinneringen. Als Laurent over de rozen of het vuur, of wat dan ook praatte, 

begreep Thérèse maar al te goed dat hij haar aan de worsteling in de boot herinnerde, aan het 

doffe geluid van Camilles val; en als Thérèse een onbetekenende vraag met ja of nee 

beantwoordde, begreep Laurent dat zij bedoelde dat zij zich een bijzonderheid van de misdaad 

wel of niet herinnerde. Zo spraken zij openhartig met elkaar zonder woorden nodig te hebben, 

terwijl zij over iets heel anders praatten. Daar zij zich aan de andere kant van de woorden die 
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zij uitspraken, niet bewust waren, volgden zij zin voor zin hun geheime gedachten; zij hadden 

hun bekentenissen plotseling hardop kunnen voortzetten, zonder op te houden elkaar te 

begrijpen. Dit soort aanvoelen, deze hardnekkigheid waarmee hun geheugen hun 

onophoudelijk Camilles beeld voorhield, bracht hen langzaam maar zeker in paniek; zij zagen 

heel goed in dat zij elkaars gedachten raadden en dat, als zij niet zwegen, de woorden vanzelf 

uit hun mond zouden komen om de naam van de verdronkene te noemen en de moord te 

beschrijven. Toen persten zij de lippen stijf op elkaar, hun gesprek stokte.  

Maar in de drukkende stilte die toen ontstond, hadden zij het nog steeds over hun 

slachtoffer. Het leek hun of hun blikken zich in elkaars lichaam boorden en duidelijke, 

vlijmscherpe zinnen tot in hun ziel lieten doordringen. Nu en dan meenden ze elkaar hardop 

te horen praten; hun zintuigen werden bedrieglijk, hun gezichtsvermogen werd een soort 

zonderling, fijn gehoor; zij lazen elkaars gedachten zo duidelijk van het gezicht, dat die 

gedachten een vreemde, galmende klank kregen, die hun hele wezen deed trillen. Ze zouden 

elkaar niet beter hebben verstaan als zij elkaar hartverscheurend hadden toegeschreeuwd: ‘Wij 

hebben Camille vermoord en daar ligt zijn lijk, tussen ons in, en het maakt ons koud om het 

hart.’ En de verschrikkelijke bekentenissen gingen maar door, werden steeds zichtbaarder, 

dreunden steeds harder in de rustige, klamme atmosfeer van de slaapkamer. Laurent en 

Thérèse waren hun verhaal zonder woorden begonnen op de dag van hun eerste ontmoeting in 

de winkel. Daarna waren de herinneringen een voor een gekomen, in de juiste volgorde; zij 

hadden elkaar verteld over de uren van zingenot, over de momenten van aarzeling en woede, 

over het verschrikkelijke ogenblik van de moord. Toen hadden zij hun lippen opeengeklemd 

en niet langer over ditjes en datjes gesproken, uit vrees plotseling, zonder het te willen, 

Camilles naam te noemen. En hun gedachten die niet stilstonden, hadden hen daarna gevoerd 

naar die angst, dat bangelijke wachten dat op de moord was gevolgd. En zo kwamen ze ertoe 

aan het lijk van de verdronkene te denken zoals het op de stenen vloer in de Morgue2 lag. Met 

zijn blik vertelde Laurent Thérèse al zijn angsten, en Thérèse, tot het uiterste gedreven en als 

door een ijzeren hand gedwongen haar lippen vaneen te doen, zette plotseling hardop hun 

gesprek voort:  

‘Heb jij hem gezien in de Morgue?’ vroeg zij Laurent zonder de naam van Camille te 

noemen. 

Laurent scheen deze vraag te verwachten. Sinds enige ogenblikken had hij deze op het 

bleke gezicht van de jonge vrouw gezien. 

‘Ja,’ antwoordde hij met verstikte stem. 

De moordenaars huiverden. Zij kwamen dichter bij het vuur en strekten hun handen naar 

de vlammen, alsof er een ijskoude windvlaag door het warme vertrek was gewaaid. Diep 

ineengedoken, zaten zij daar gehurkt en zeiden een ogenblik niets. Toen vervolgde Thérèse 

dof:  

‘Zag hij eruit alsof hij erg geleden had?’ 

Laurent kon het niet antwoorden. Hij maakte een gebaar van schrik, alsof hij een 

weerzinwekkend visioen wilde verjagen. Hij stond op, liep naar het bed, keerde zich wild om 

en kwam met uitgestrekte armen op Thérèse af. 

‘Kus me,’ zei hij en strekte zijn nek. 

 
2 Morgue = mortuarium, lijkenhuis 
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Thérèse was opgestaan; in haar nachtkleding zag zij er heel erg bleek uit; zij leunde half 

achterover, met haar elleboog op de marmeren schoorsteen steunend. Zij bekeek Laurents nek. 

Zij had een roze vlek ontdekt op de witte huid. Het opstijgende bloed maakte de vlek groter; 

hij werd vuurrood. 

‘Kus me, kus me,’ herhaalde Laurent; zijn gezicht en nek gloeiden.  

De jonge vrouw boog haar hoofd nog verder achterover om een kus te ontwijken, en terwijl 

ze haar vingertop op Camilles beet legde, vroeg zij haar echtgenoot: 

‘Wat heb je daar? Ik wist niet dat je daar een wond had.’ 

Laurent had het gevoel of Thérèses vinger zijn keel doorboorde. Onder de aanraking van 

haar vinger deinsde hij schielijk terug en slaakte een zachte kreet van pijn. 

‘Dat,’ stotterde hij, ‘dat...’ 

Hij aarzelde, maar hij kon niet liegen; tegen zijn zin zei hij de waarheid.  

‘Daar heeft Camille mij gebeten, weet je nog wel, in de boot. Het is niks, het is genezen... 

kus me nou, kus me.’ 

En de arme kerel strekte zijn schrijnende nek. Hij wilde dat Thérèse hem op het litteken 

kuste; hij rekende erop dat een kus van deze vrouw de talloze speldenprikken zou verzachten 

die zijn huid verscheurden. Met opgeheven kin en gestrekte nek stond hij voor haar. Thérèse 

lag nu half op de marmeren schoorsteenmantel, maakte een gebaar van opperste walging en 

riep smekend: 

‘O nee, niet daar... Er zit bloed aan.’ 

Huiverend, met het hoofd tussen de handen viel zij weer neer op haar lage stoel. Laurent 

stond verbijsterd, liet zijn kin zakken en keek Thérèse met nietsziende ogen aan. Toen greep 

hij plotseling, naar haar uithalend als een roofdier, haar hoofd in zijn grote handen en drukte 

met geweld haar lippen tegen zijn nek, op de beet van Camille. Een ogenblik hield hij, duwde 

hij dit vrouwenhoofd vast tegen zijn huid aan. Thérèse bood geen verzet, ze uitte gesmoorde 

jammerklachten en stikte bijna tegen Laurents nek. Toen zij zich uit zijn handen had bevrijd, 

veegde zij heftig haar mond af en spuugde in de haard. Zij had geen woord gesproken. 

Beschaamd over zijn beestachtigheid, begon Laurent langzaam tussen het bed en het raam 

op en neer te lopen. Alleen de pijn, dat vreselijke schrijnen had hem ertoe gebracht Thérèse te 

dwingen hem te kussen; en toen hij Thérèses ijskoude lippen op het brandende litteken voelde, 

had hij nog meer geleden. Deze met geweld verkregen kus had hem volledig gebroken. Voor 

niets ter wereld had hij een tweede willen hebben, zo pijnlijk was de schok geweest. En hij 

keek naar de vrouw met wie hij voortaan moest leven en die huiverend ineengedoken voor de 

haard zat, met de rug naar hem toe; telkens zei hij in zichzelf dat hij niet meer van deze vrouw, 

en deze vrouw niet meer van hem hield. Bijna een uur lang bleef Thérèse ineengezakt zitten, 

en liep Laurent zwijgend heen en weer. Beiden hadden elkaar ontzet bekend dat hun 

hartstocht dood was, dat zij hun begeerte hadden gedood door Camille te doden. Langzaam 

doofde het vuur uit; een grote roze vonkenmassa gloeide na op de as. Langzamerhand was de 

hitte in de kamer verstikkend geworden; de bloemen verlepten en verspreidden in de 

drukkende lucht een zware zwoele geur. 

Ineens meende Laurent een hallucinatie te hebben. Toen hij zich omdraaide, en weer van 

het raam naar het bed liep, zag hij in een donkere hoek tussen de schoorsteen en de 

spiegelkast Camille. Het gelaat van zijn slachtoffer was groenachtig en krampachtig 

vertrokken, zoals hij het op de stenen vloer in de Morgue had gezien. Hij bleef als aan de grond 
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genageld op het tapijt staan, zijn benen begaven het en hij moest zich aan een meubelstuk 

vasthouden. Bij de gesmoorde kreet die hij slaakte, hief Thérèse het hoofd op.  

‘Daar, daar!’ zei Laurent ontzet.  

Met gestrekte arm wees hij naar de donkere hoek waar hij het gezicht van Camille zag. Door 

de angst aangestoken kwam Thérèse zich tegen hem aandrukken. 

‘Dat is zijn portret,’ mompelde zij zacht, alsof het geschilderde portret van haar ex-

echtgenoot haar had kunnen horen. 

‘Zijn portret,’ herhaalde Laurent, wiens haren te berge rezen.  

‘Ja, je weet wel, dat portret dat jij hebt gemaakt. Tante zou het vandaag in haar kamer 

ophangen. Ze is zeker vergeten het van de muur te halen.’ 

‘Ach natuurlijk, zijn portret...’ 

Het duurde even voor de moordenaar het doek herkende. In zijn verwarring was hij 

vergeten dat hij zelf die onregelmatige gelaatstrekken had geschetst, zelf die vuile kleuren die 

hij angstaanjagend vond, had opgebracht. De schrik deed hem het schilderij zien zoals het was, 

afstotend, slecht opgezet, slordig afgewerkt; het toonde een grijnzende lijkentronie3 op een 

donker fond4. Hij was verbaasd en uit het veld geslagen door de afzichtelijke lelijkheid van zijn 

eigen schepping. Vooral de twee witte ogen die in de weke, gelige oogkassen dreven, leken 

volkomen op de rottende ogen van de drenkeling in de Morgue. Even snakte hij naar adem, 

meende dat Thérèse hem wat voorloog om hem gerust te stellen. Toen zag hij de lijst en hij 

kalmeerde wat.  

‘Haal het van de muur af,’ zei hij zacht tot de jonge vrouw. 

‘O nee, ik vind het eng!’ antwoordde zij rillend. 

Laurent begon weer te trillen. Er waren momenten dat de lijst verdween en dan zag hij 

alleen nog maar die twee witte ogen die hem intens aanstaarden. 

‘O alsjeblieft,’ zei hij smekend tegen zijn metgezellin, ‘haal het er nou af.’ 

‘Nee, nee.’ 

‘Dan zetten we het omgekeerd tegen de muur, dan hebben we niets meer te vrezen.’ 

‘Nee, ik kan het niet.’ 

Laf en kleintjes duwde de moordenaar de jonge vrouw in de richting van het doek en 

verborg zich daarbij achter haar om zich aan de blikken van de verdronken man te onttrekken. 

Zij zocht een goed heenkomen en toen wilde hij zich niet langer laten kennen; hij ging op het 

schilderij af, hief zijn hand en zocht naar de spijker. Maar het portret keek hem zo 

vernietigend, zo gemeen en zo lang aan, dat Laurent, die zich wat starheid van blik betreft met 

hem had willen meten, zich gewonnen gaf en ontmoedigd terugweek, waarbij hij mompelde:  

‘Nee, jij hebt gelijk, Thérèse, wij kunnen het niet... Je tante moet het morgen maar 

weghalen.’ 

Met gebogen hoofd begon hij opnieuw door de kamer te ijsberen en hij voelde dat het 

portret hem aankeek, hem met de ogen volgde. Af en toe kon hij het niet laten een blik in de 

richting van het doek te werpen; maar dan zag hij diep in het duister steeds weer de fletse, 

dode ogen van de verdronkene. Het denkbeeld dat Camille er was, in een hoekje, op hem 

loerde, tijdens zijn bruidsnacht aanwezig was en Thérèse en hem bekeek, maakte Laurent 

helemaal gek van angst en wanhoop. 

 
3 tronie = gezicht 
4 fond = achtergrond 
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Een omstandigheid, waarover ieder ander zou hebben geglimlacht, deed hem volkomen het 

hoofd verliezen. Toen hij zich voor de schoorsteen bevond, hoorde hij een soort gekrab. Hij 

werd bleek; hij verbeeldde zich dat het gekrab van het schilderij kwam, dat Camille bezig was 

uit zijn lijst te klimmen. Vervolgens begreep hij dat het geluid van het deurtje naar de trap 

kwam. Hij keek Thérèse aan, die ook weer bang werd. 

‘Er is iemand op de trap,’ fluisterde hij. ‘Wie kan daar langs komen?’ 

De jonge vrouw gaf geen antwoord. Beiden dachten aan de verdronkene; ijskoud zweet 

stond hun op de slapen. Zij zochten een goed heenkomen naar het andere eind van de kamer, 

ze verwachtten dat de deur plotseling zou opengaan en het lijk van Camille op de vloer zou 

vallen. Toen het geluid, wat harder en onregelmatiger nu, aanhield, dachten zij dan hun 

slachtoffer met zijn nagels aan het hout krabde om binnen te komen. Bijna vijf minuten lang 

durfden zij zich niet te verroeren. Eindelijk hoorden zij miauwen. Laurent ging erheen en 

herkende de gestreepte kater van mevrouw Raquin, François, die per abuis in het vertrek zat 

opgesloten en een poging deed eruit te komen door met zijn klauwen tegen het deurtje te 

krabben. François werd bang van Laurent; met één sprong zat hij op een stoel; met de haren 

recht overeind en gekromde poten keek hij zijn nieuwe baas recht in het gezicht, met een 

harde, wrede uitdrukking in de ogen. De jongeman hield niet van katten; François maakte hem 

bijna bang. In deze ogenblikken van opwinding en angst meende hij dat de kater hem in het 

gezicht zou springen om Camille te wreken. Dat dier moest alles weten: in zijn ronde, vreemd-

opengesperde ogen stonden gedachten te lezen. Onder de starende blikken van het beest sloeg 

Laurent de ogen neer. Toen hij François een schop wilde geven, riep Thérèse: 

‘Doe hem geen pijn.’ 

Door deze kreet kreeg hij een vreemde inval. Er kwam een absurd idee bij hem op. 

Camille is in die kat gevaren, dacht hij. Ik moet dat beest doodmaken. Het is net een mens...  

Hij gaf geen trap, want hij was bang François te horen praten met Camilles stemgeluid. 

Toen herinnerde hij zich de grapjes van Thérèse, uit de tijd van hun wellustigheden, toen de 

kater getuige was van hun omhelzingen. Hij zei tot zichzelf dat het dier te veel wist en dat het 

uit het raam gesmeten moest worden. Maar hij had de moed niet om zijn plan ten uitvoer te 

brengen. François bleef maar in die vechthouding zitten; met uitgestoken nagels, de rug 

gekromd in onderdrukte ergernis, volgde hij de geringste beweging van zijn vijand met een 

superieure rust. De metaalachtige glans in de ogen was Laurent onaangenaam; hij haastte zich 

de eetkamerdeur voor hem open te doen, en de kater vluchtte hevig miauwend weg. 

Thérèse was weer voor de uitgedoofde haard gaan zitten. Laurent begon weer tussen het 

bed en het raam op en neer te lopen. Zo wachtten zij tot het licht werd. Ze dachten er niet over 

naar bed te gaan; hun zinnen en hun hart waren volkomen uitgeblust. Zij hadden nog maar 

één wens, de wens uit dit vertrek, waarin zij stikten, weg te komen. Zij vonden het werkelijk 

hoogst onaangenaam samen opgesloten te zijn en dezelfde lucht in te ademen; zij hadden 

gewild dat er iemand gekomen was zodat zij niet meer samen hoefden te zijn, iemand om hen 

te halen uit die verschrikkelijke situatie waarin zij verkeerden, zij sprakeloos bij elkaar, niet bij 

machte hun oude liefde weer tot leven te wekken. De lange stiltes waren een kwelling voor 

hen; die stiltes waren zwaar van bittere, wanhopige jammerklachten, van onuitgesproken 

verwijten, die zij in de kalme atmosfeer duidelijk konden horen. 

Eindelijk brak de dag aan, smerig en wittig en bracht een doordringende kou mee.  

Toen een bleek licht de kamer had gevuld, voelde Laurent, die van kou huiverde, zich 

kalmer worden. Nu keek hij Camilles portret recht aan en zag het zoals het was, alledaags, 
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kinderlijk; schouderophalend haalde hij het van de muur, zichzelf voor stommeling 

uitmakend. Thérèse was opgestaan en bracht het bed in wanorde om haar tante te misleiden, 

om haar wijs te maken dat zij een gelukzalige nacht hadden doorgebracht. 

‘Nou!’ zei Laurent bits, ‘ik hoop dat wij vanavond wel zullen slapen... Dat kinderachtige 

gedoe gaat niet langer.’ 

Thérèse wierp hem een ernstige, intense blik toe. 

‘Begrijp je,’ vervolgde hij, ‘ik ben niet getrouwd om slapeloze nachten te hebben... We 

gedragen ons als kinderen... Jij hebt me van de wijs gebracht met je spookachtige gedoe. 

Vanavond moet je proberen wat vrolijker te zijn en me niet zo bang maken.’ 

Hij dwong zichzelf te lachen, zonder dat hij wist waarom hij lachte.  

‘Ik zal het proberen,’ antwoordde de jonge vrouw toonloos. 

En zo verliep de huwelijksnacht van Thérèse en Laurent. 

 

 

Vervolg van het verhaal: 

De geest van Camille blijft aanwezig in alle nachten die Thérèse en Laurent doorbrengen, 

waardoor ze uitgeput raken en elkaar gaan haten. Mevrouw Raquin krijgt een beroerte en ze 

verzorgen haar, ze is verlamd en kan alleen haar ogen bewegen. Tijdens een van de vele ruzies van 

Thérèse en Laurent komt mevrouw Raquin ook nog te weten dat zij haar zoon hebben gedood, 

maar dat kan ze niet aan anderen onthullen. Maar Thérèse en Laurent kunnen het leven met de 

angst en met elkaar niet meer verdragen. Ze willen elkaar doden – en ontdekken dit van elkaar. 

Dan kiezen ze gezamenlijk voor de dood. 

 

 

Émile Zola: Thérèse Raquin (1867). Vertaald door George Pape, 1981.  

 

 

 

 


