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BOETJES SPEELT TOONEEL...
De Eerwaarde Heer Baveloo was langs het tuinpoortje in 't werkbuurtje gekomen, waar Boetjes gewoonlijk te lappen zat. Het lapstoeltje stond er, en
lapschoentjes en lapbottientjes en lapieertjes... maar
lapper Boetjes zat er niet.
Baveloo stiet de keukendeur open :
- « Is hij niet thuis, moeder Boetjes ?
- « Jawel » zei moeder Boetjes, « maar sst ! »
en ze lei een vinger op haar lippen. Ze stond op van
haar naaistoeltj e, opende hoedzaam de deur van
—
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't opkamertje. Een zware stem galmde met dramatische tremolo's langs de trap omneer :
— « Ik kan het niet verduiken !
lk moet voor 't levensgroen mijn beide j-oogen luiken ! .. .
Wat is dat leven dan? Ween, teeder wichtje, ween,
Bij 't intreên op dien weg van louter hailloosheên ! .. .
Helaas, rampzalig mensch, waar moet ik henen stappen? »

kom maar van de trappen ! »
rijmde
Baveloo naar omhoog. De stem zweeg plots, en
boven in de opening van de valdeur, verscheen een
verbouwereerde schimme met een lederen schootsvel
aan en een papier in de hand.
- cc Zijt gij het, Mr Pastoor ? »
vroeg schimme
Boetjes met een stemme zoo verbouwereerd als de
schimme zelf. « Ik kom. »
Hij slefte naar beneden.
- cc Dag Mr Pastoor. »
- cc Zijn mijn schoenen gelapt, Boetjes ? »
- cc Om het rechtuit te zeggen, Mr Pastoor... wel,
't is geen twee minuten geleden, 'k was juist op u
aan 't denken... Inderdaad. »
- cc Wel » zei Baveloo, cc dat 's telepathie... Zijn
mijn schoenen gelapt, Boetjes ? »
- cc 'k Zei het nog tegen ons moeder... nie' waar,
moeder ?... Ik zei zoo : Ik weet niet, zei ik zoo, maar
we zullen Mr Pastoor hebben vandaag... Hoe noemt
ge dat, Mr Pastoor ?... Tele... wat ? »
- « Boetjes » zei Mr Baveloo goedig-weg, en zat
neer op een stoel, dien moeder had bijgeschoven,
-
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cc Wel,

cc Boetjes, laten we maar van wat anders praten...
Wat hoorde ik daar van louter heilloosheden en
rampzalige mensc en ? »
---- cc Dat 's mijn rol, Mr Pastoor, dat 's mijn rol...
Ge weet wel, nie' waar, dat de cc Ware Broedermin »
met Vastenavond een stukje speelt... »
--- cc Ha, ja. »
-- « 't Is een drama, Mr Pastoor, en heel aandoenlijk. En ik speel de hoofdrol...
cc Hoe heet het, Boetjes ? »
- cc Het geheim van den schamelen schoenlapper.
Dat wil treffen, nie' waar, dat ik nu juist de hoofdrol
speel... Maar ten eerste, al zeg ik het zelf, 'k heb al
'ns meegespeeld in een drama ; en dan, ze schatten
dat ik, schoenlapper van stiel, die rol natuurlijk het
best spelen zal... En mijn best zal ik doen: dàt spreekt.
't Is voor een goed werk, en 't is voor de kunst !...
Maar, en Boetjes krabde zijn stoppelbaard, —
ik moet er veel schoonen tijd in steken... en zoo
begrijpt ge, Mr Pastoor, dat uw schoenen... »
-- cc Ja » excuseerde Baveloo zelf, cc dat begrijp
ik... Maar... 't is een schoon drama, Boetjes ? »
cc la, Mr Pastoor, 't is van 't goei ! » zei Boetjes,
blij dat het zoo verliep. « 't Is eigenlijk de sekretaris
die 't gevonden heeft, maar de schoolmeester heeft
er een handjen aangestoken, voor de rijmen, ziet ge ;
maar 't is... 't is zielroerend. »
cc Vertel het eens. »
Boetjes ging er bij zitten, stak af.
-

--

---

— « 't Gebeurt in Engeland, Mr Pastoor. En de
minister van oorlog heeft een groot geheim, een
staatsgeheim, op een papierke geschreven, om het
zeker niet te vergeten. En om het papierke zelf niet
te verliezen, heeft hij het verborgen tusschen de zolen
van zijn beste paar schoenen, ziet ge. En 't is een geheim, waarvan het bestaan afhangt van 't Britsche
Keizerrijk. Goed. Maar op 'ne keer, dat die schoenen
wat « door » begonnen te geraken, laat zijn madame,
die natuurlijk van niets weet, ze wegdragen naar den
lapper. Goed. In 't volgend bedrijf nu, ziet ge den lapper thuis, in een armoedig dekor, en... enfin, hij vindt
het papierke tusschen de kapotte zolen. Dadelijk
ziet hij, wat er op het spel staat. Hij schiet zijn schort
uit, zijn frak aan, en wil direkt naar 't ministerie van
oorlog. Maar... op dat oogenblik !... Want ge moet
weten, Mr Pastoor : daar leeft op dien tijd in Engeland, een bende rondreizende muzikanten, maar dat
zijn verkleede Duitschers, spionnen, en die hebben
dit papierke in de mot gekregen, ziet ge...
- « Hoe dat ? » vroeg Mr Baveloo.
- « Ja... dat 's in 't tweede bedrijf. Daar grijpt
een bal plaats, een dansbal op het tooneel. En de
minister heeft al een toertje of twee gedanst met een
prinses ; en opeens trapt de prinses op zijn voeten.
En ze zegt
Pardon ! gij ziet, Mijnheer, dat ik van schaamte bloos !
Hoe is het mogelijk ! Want ben ik toch een doos,
dat ik mijn voeten zet op uw verlakte schoenen !...
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En de minister zegt :
Mijn schoenen, dat is niets; die zal de knecht wel boenen;
Maar wat er in zit, o prinses ! .. .

En zij, nieuwsgierig :
Wat zit er in?...

Enfin, ja, om kort te gaan, hij vertelt haar wat er
in de zolen van zijn schoenen zit... Maar, Mr Pastoor,
't waren nu die Duitschers die muziek speelden op
dit bal... en een van hen, de bugel, spitst zijn ooren
en verneemt het geheim...
En zoo dan, in 't volgende bedrijf, die vier Duitschers vallen het huis binnen van den schamelen
schoenlapper; en de hoofdman zegt
Waar is het stuk papier, waar dat geheim op staat?

Ik:
Dat stuk papier is 't mijn weet dat ! o onverlaat !
;

H"lj •
Gij gaat dat stuk papier op één twee drij mij geven !
lk:

Nog liever geef ik u, o valsch gespuis, mijn leven !

En zoo brengt het één woord het ander mee, en
terwijl ze gevieren in een hoek van het theater staan
te beraadslagen wat ze me lappen gaan, hangen of
radbraken, sta ik vooraan op het tooneel en spreek
een lange alleenspraak uit... 't Gaat zoo :
Vaarwel, o lentezon, vaarwel, o duurbaar kroost !
mijn eega ook !... vaarwel !... Zoekt opwaarts uwen troost !
Ik zal u niet meer zien ! Neen, 'k kan het niet verduiken !...
Ik moet voor 't levensgroen mijn beide j-oogen luiken !
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Wat is dat leven dan? Ween, teeder wichtje, ween,
Bij 't intreên op dien weg van louter hailloosheên !
Helaas ! rampzalig mensch, waar moet ik henen stappen?
't Geheim mijns vaderlands, dat zal ik niet verklappen !...
Mijn plicht, ja, wil ik doen, en varen recht door zee,
al vind ik daar den dood, en onuitspreek' lijk wee ! .. .

Maar om kort te gaan... Terwijl de vier Duitschers
nu gereed staan om mij hun dolken in het hart te
ploffen, neem ik op eens een wanhopig, heldhaftig
besluit ; en ik zeg :
Papierke, wees gerust ! aan niemand geef 'k u af !
Maar weze mijne maag uw sombergapend graf !

En... ik verslind het papierke ! ... Maar op hetzelfde
oogenblik steken de Duitschers me dood en 't gordijn valt ! Het laatste bedrijf is mijn begrafenis.
Daar komt een lijkstoet over het tooneel. De Suisse
voorop. Dan de lijkdragers met de kist. En muziek.
En de koning, in den rouw, en de koninklijke familie,
en de ministers... Een deftige begrafenis, inderdaad.
En de vier moordenaars worden gehangen. En op
het graf van den schamelen schoenlapper spreekt
de Koning de lijkrede uit :
u Wie zweeft hier, vrienden, aan?... Wie ligt hier zoo in zwijm?...
Het was een klein papier, maar 't was een groot geheim.
Hier zal in Engeland geen stem ooit over zwijgen !
Ga vrij, o schaamle ziel, ga vrij nu hooger stijgen.
Al is de held nu heen, toch blijft er iets hier van;
naamlijk, zijn naam en faam ! ... Ik zeg : dat was een man ! »

Toen zweeg Boetjes. Aandachtig en geduldig had
Baveloo naar 't spannend relaas geluisterd...
« 't Pakt 'ne mensch » — zei Baveloo.
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cc Nie' waar, Mr Pastoor ?... En dat ga ik nu
eens perfekt spelen... Een perfekte schamele schoenlapper ! »
« Dat 's maar redelijk, Boetjes. Als ge speelt,
moet ge perfekt spelen, vooral in zoo een stuk. »
- « Natuurlijk. 't Is niet voor 't succes ; maar,
zooals ge zegt, Mr Pastoor, als ge speelt, moet ge
perfekt spelen, al is 't dan ook maar de rol van een
schamelen schoenlapper. »
- « Zijn mijn schoenen gelapt, Boetjes ? »
Z66 plots kwam dit, dat Boetjes opschoot om de
plotsigheid.
« Ha... ha neen, Mr Pastoor, 'k heb waarlijk
den tijd niet gehad... met... met... dat stukje. »
- cc .Ja maar, ja maar, Boetjes » zei Baveloo, (c dat
is zot. »
Een pooze. Boetjes voelde dat er iets komen ging.
En een heel tijdje lang schudde Baveloo een ernstig
hoofd weg en weer, aldoor heel meelijdend Boetjes
bekijkend. En moeder Boetjes, die maar te naaien en
te naaien zat bij 't venster en geen woord had gesproken, lei 't naaiwerk stil neer op haar schoot en
keek toe.
- « 't Is zot, Boetjes »
hernam Baveloo. cc Zoodus hebt ge nu veertien dagen lang uw rol als schoenlapper, uw echte rol, in 't werkelijke leven, verwaarloosd, om zoo perfekt mogelijk een gemaakte
rol van schoenlapper te spelen in een tooneelstukje ?... Dat is zot.
----

-^

^--
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cc Onze-Lieve-Heer, Boetjes, heeft ook een stukje
geschreven, een echt stukje ; en ieder mensch die
leeft, moet daarin meespelen, Boetjes.
« De wereld is een schouwtooneel,
elk speelt zijn rol, elk krijgt zijn deel.

« Elke mensch staat in 't leven op de planken ; en
in de zaal zit het vol kijkers : menschen, duivelen,
engelen ; en elk van ons leeft zijn leven, dat is :
speelt de rol, die God voor hem uitkoos. Drie bedrijven : 't eerste bedrijf is klucht ; dat is de jeugd ;
het tweede bedrijf is spel, gewoon spel, klucht en
drama onder malkander ; het derde bedrijf is drama ;
dat is de ouwe dag. En 't gordijn dat is de dood. En
uit de een koelis, rechts, souffleert God ; en uit de
ander koelis, links, souffleert de duivel.
cc En ieder krijgt zijn rol te spelen : Paus of straatvager, rijke prins of schamele schoenlapper. Maar
spelen moeten we !
« Ook die schamele schoenlappers ! Die hebben,
onder ander, in hun rol, dat ze de schoenen te lappen
hebben van de pastoors, als de pastoors zeggen :
schamele schoenlappers, lapt me die schamele
schoenen eens.
« En die rol nu, Boetjes, die God ons te spelen
geeft, dat is, wat ze noemen : ons werkelijke dagelijksche leven, met zijn kleine... wat zeg ik ? met zijn
groote dagelijksche plichten !
cc En wat zoudt ge zeggen, Boetjes, als 'ne speler,
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in plaats van zijn rol te spelen, in de koelissen blijft
staan, en zegt : Ik speel niet ? »
Boetjes zweeg. Moeder Boetjes keek maar toe.
- cc Hm ! wat zoudt ge zeggen, Boetjes ? »
- cc 'k Zou zeggen, Mr Baveloo, dat het niet
mag »,
zei Boetjes wee- en deemoedig.
- « 't Mag hem zeker niet, Boetjes. 't Mag hem
zeker niet !... Maar den dag van vandaag, ze blijven
simpelweg in de koelissen staan en ze spelen hun rol
niet. 't Wil zeggen : ze volbrengen de plichten niet
van hun dagelijksch leven. 't Wil nog zeggen : ze
verwaarloozen het ééne noodige, het unum necessarium, en ze willen perfekt een bijrolletje spelen ! En
't wil ook nog zeggen : ze willen wel, in een stukje
van cc De Broedermin » een perfekte schamele schoenlapper spelen, wat zeg ik ? zelfs een held en een
martelaar ; maar als ze simpelweg, in 't goddelijke
stukje van 't dagelijksche noodige leven, de schoenen moeten lappen van een ouwen pastoor, dan hebben ze geen tijd...
cc En zoo is het tegenwoordig met al de mannen »
besloot Baveloo pessimistisch.
cc Dat 's waar »
zei moeder Boetjes.
- cc Moeder, zwijg » zei Boetjes nerveus ; cc als 't u
belief t, zwijg, als wij zoo serieus spreken. »
En een goede raad was dit wel, want Baveloo
ging voort :
- cc En met de vrouwen is het juist eender...
cc Wat altemaal maar dit bewijst : dat het veel ge-

15

makkelijker is, Boetjes, in een tooneelstukje held en
martelaar te zijn met een kroontje op, dan in 't dagelijksche leven met een klak op ; veel gemakkelijker,
in een stukje, engel te spelen met gouden vleugelen,
dan in 't dagelijksche leven, een engel te zijn in
burgerskleêren ; veel gemakkelijker, een heldhaftig
schoenlapper te zijn in een stukje, en kloekmoedig,
trots dolk en dood en Duitschers, papierkes te verslinden, dan simpelweg, in 't werkelijke leven, mijn
schoenen te lappen.
cc Ik heb er duizenden gezien, in stukjes, die held
waren, en martelaar, prachtig, subliem ! En in
't leven zag ik er millioenen, die zegden : ik zou een
ideale perfekte schoenlapper zijn, als ik tijd had, en
gelegenheid, en geld, en spatie ; en ik zou een ideaal
christen zijn, als ik niets anders te doen had... Maar
intusschen zijn 't martiko's in plaats van martelaars.
Salut ! »
Baveloo stond op, wilde heen. Maar Boetjes :
cc Mr Pastoor, gij hebt me geroerd ! En ik heb
u begrepen !... En ik zeg maar één woord : Ik speel
niet mee ! Ik geef mijn rol terug. »
- cc Neen Boetjes, zoo niet » zei Baveloo beslist...
cc Speel zoo perfekt mogelijk uw rol in 't Geheim van
den schamelen schoenlapper... ! maar lap vandaag, vandaag nog, mijn schoenen. --- Dag Boetjes !
Dag Moeder ! »
--
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BOETJES BEZOEKT ANTWERPEN...
Op dien schoonen Pinksterdag zat E. H. Baveloo
en Boetjes in 't prieeltje van Pastors hoveke, en
genoten de gulle zon, zoo warm, en de bloemen, zoo
honiggeurig, en al de feestelijkheid van den heiligen
dag.
« Dan zullen we 't daarbij houden » zei
Baveloo, en daarmee lag het laatste plooike gevouwen en gestreken van de reis naar Antwerpen, die
's anderdaags gebeuren zou.
Plots, Boetjes sloeg met zijn rechter- op zijn linkerhand, en lekte waar 't hem zeer deed.
17
Baveloo-Boetjes
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- « ik meende begoire » zei Boetjes « dat het een
vlieg was, en 't was een bie... Ge kunt die beesten
niet betrouwen. »
- cc Daar zijn vele beesten, die ge niet kunt betrouwen )) zei Mr Baveloo... cc En aldus ende zoodanig zijn vele menschen. »
- cc Dat 's waar » zei Boetjes en zoog op zijn
hand.
cc Bij voorbeeld, advocaten. >,
« Persies. »
- « Persies, Boetjes, betrouw geen advocaten als
ze klappen. »
- cc Dat's waar )) zei Boetjes en lekte zijn hand.
- cc En geen schoenmakers, als ze lappen. »
- cc En geen pastors, als ze tappen » lapte Boetjes
zot.
- cc Maar )) ging Baveloo voort en liet het zot lapset ongemerkt, « maar, wien 'ne mensch vooral niet
betrouwen mag, dat is zijn eigen zelf. Nie' waar ? »
Boetjes zweeg, Boetjes wachtte 't af. Boetjes kende
Mr Baveloo en de venijnigheid van Mr Baveloo.
- « 'ne Mensch doet maar wijselijk, Boetjes, met
zijn eigen zelf niet al te best te betrouwen ; noch
wanneer hij zwijgt, noch vooral wanneer hij spreekt,
surtoe bij zijn eerste woord... Ik zeg, Boetjes, twee
dingen zijn wijs, honderd percent : goed de pap te
roeren, vooraleer ge de pap opdient ; zoo zit de suiker
eengalig verdeeld ; en driemaal uw tong te roeren,
vooraleer ge spreekt. Dan vloeit er wijsheid.
18

« 't Eerste woord is zot ; het tweede woord kan
redelijk zijn ; maar, zit de heiligheid ergens, dan zit
ze in 't derde woord. »
Een poosje stilzwijgen... Boetjes zat en zocht een
derde woord, ten minste een tweede,
maar hij
zweeg.
- cc Ik ken iemand » zei Baveloo stillekes, met een
schuinsch oogje op Boetjes, cc ik ken iemand, die op
dit oogenblik zoekt naar een derde woord, 't woord
van de heiligheid ! of ten minste naar een tweede
woord, 't woord van de redelijkheid! en die iemand
zwijgt ! »
Plots, Mr Baveloo rees op, ging v66r Boetjes staan,
lei plechtig als benedictie's zijn twee handen over
't hoofd van verbaasden Boetjes, sprak :
- cc Proficiat, Boetjes !... 't Is waar, gij hebt niet
het derde woord gevonden, het woord namelijk waaruit heiligheid opgloort ; noch het tweede woord gezegd, waarin de redelijkheid woont ; maar gij hebt
ook het eerste woord verzwegen waarin zotte mus
schen nestelen... »
- « Mr Pastoor... »
- cc Zwijg, Boetjes ! om de liefde Gods ! en bederf
uw stilzwijgen niet ! Daar is maar één zotter ding dan
een zot ding te zeggen ; en dat is, een zot ding te
doen... Tot morgen, Boetjes ! »
's Anderdaags, in den vroegen voornoen, stonden
ze reisvaardig : Mr Baveloo, Boetjes en Sander, die
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meemocht ; .-- Mr Baveloo met besten overjas en tik ;
Boetjes, stijf in de stessel, sigaar met twee bandjes ;
Sander, net- en vetgekamd, blinkend van de sunlight, kraaknieuwe schoenen. En van op den dorpel,
Moeder Boetjes, met de handen op de heupen gekapt, en zoo klein haar oogskes onder de zon, keek
ze uitgeleide. Bij den omdraai van de straat, keerde
Boetjes nog eens om, en, fier als een Kempisch
haantje, knikte : « Dag Moeder ! » En zij knikte
tegen : « Dag ! »
Station, tiketjes, treingebommel -- en treingebommel en treingebommel met een halte in elk
station om 'ne mensch-op of 'ne mensch-af ; en dan
opnieuw ge bommel tot het naaste station, want,
zei Boetjes : 't was een bloktrein direkt tusschen elke
twee staties en eindelijk brulde een stem : « Antwaarpèu ! Uitstappèu ! »
En buiten 't station, Mr Baveloo, in 't midden stappend, een Baedeker met tik en toog; rechts de heer
Boetjes, fier en feestelijk ; links, de jonge heer Sander, die oogen te weinig had.
« Zoon, zei Boetjes, goed kijken. Daar valt hier
veel te leeren. »
riep Sander lyriek en botste
- « Wa' volk ! »
op een heer.
« Zoon, goed uit uw oogen kijken »
zei
Boetjes en glimlachte eens tot den heer, tot excuus.
zei
- « En hier staan we op de Keyserlei »
Baveloo -- « en ginder liggen de boulevards. »
—

--

--
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(( Wa' straten ! )) riep Sander.
— cc Ja, zoon, zei Boetjes, en zoo ligt het hier
vol... Nu de Meir op. » —
En de Meir op.
- cc Wa' winkels ! »
riep Sander.
- cc Ja, zoon, dat's hier de luxe grandioos » —
zei Boetjes.
Plots, daar doemde vóór hen de Boerentoren op.
- cc Wa'ne grooten too-oren ! »
riep Sander.
- cc Ja, zoon, zei Boetjes, dat's ne wolkenkrabber.,)
vroeg Sander
- cc Kra-krabt die de wolken ? »
die weten wilde of hij echt de wolken krabte.
En neven den toren voorbij, geraakten ze op
't Groen Kerkhof... En Sander ging roepen : cc Wad' e
kerkhof ! » maar hij zag op tijd, over een standbeeld heen en de boomen, een anderen hoogen toren,
met overal stukken uit, dat ge er dwars doorheen
zaagt.
cc Wa ne schoonen too-ooren ! » riep Sander.
- cc Ja, zoon, dat's Onze-Lieve-Toren, de glorie
van zijn eeuw. » —
En terwijl, al tusschen door, Eerw. Baveloo zijn
Baedekersambt vervulde en bijzonderheden ophaalde
uit folklore en geschiedenis van Antwerpen, kwamen
ze op de wandeling langsheen de Schelde.
- cc En zoon, dat 's het Scheld nu » zei Boetjes,
fier alsof hij het zelf geschapen had.
cc Wa' water ! » riep Sander.
--

--
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- « Ja, zoon » zei vader, — « en dan moest ge
't in de week eens zien ! »
En met de tram nu, dwars een half uur ver, naar
den Dierentuin.
Langs de dubbele rij papegaaien :
Wa' vogels ! » riep Sander.
- « Ja, zoon... dat zijn me de vogels, nie'waar ! »
In de apenzaal
- cc Wad' apen ! » riep Sander.
- cc Ja, zoon, bekijk ze maar goed, want zoo'n
apen ziet ge thuis niet. »
Bij de buffels, lama's, kameelen :
- cc Wa' beesten ! » riep Sander.
- « Ja, zoon, en die kemel daar, dat is het schip
van de woestijn. »
In de zaal der olifanten... Sander barstte los lyriek :
- « Poffer... wa... ! »
Klets! een averechtsche swing van vader sloeg hem
de rest van zijn lyriek plat...
- « Pas op uw woorden ! » bulderde Boetjes... en
hij bekeek Baveloo, en Baveloo bekeek Boetjes...
cc Pas op uw woorden ! 't Eerste woord is 't beste
niet ! nie' waar Mijnheer Pastoor ? »
cc Zeker en vast, Sander „ verweet Baveloo
zoetjes, vader heeft gelijk... Altijd eerst nadenken ! » —
--

's Anderdaags, toen Mr Baveloo en Boetjes malkander weerzagen, Baveloo vroeg :
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-

- cc Apropo, Boetjes, wat zijn zoo al de dingen,
die een mensch niet betrouwen mag ? »
- cc Advocaten, als ze klappen, Mr Pastoor »,
zei Boetjes, en schoenmakers als ze lappen, en pastoors »...
« Ja, en verder ? »
- cc Noch uw eigen zelf niet, Mr Pastoor, als ge
zwijgt, noch vooral als ge spreekt, noch surtoe bij
't eerste woord... Want, Mr Pastoor, 't eerste woord
is zot ; het tweede woord kan redelijk zijn; maar, zit
de heiligheid ergens, dan zit ze in 't derde woord. »
- cc Goed zoo », zei Baveloo, en proficiat voor
't exempel, dat ge gisteren, in den Dierentuin, op
Sander zijn wezen sloegt. »
- cc Had ik geen gelijk, Mr Pastoor ? » vroeg
Boetjes, paedagogisch fier.
- « Hm hm !... ja wel ! » en dit cc jawel » kwam
er zoo eigenaardig uit, dat de paedagogische fierheid
zonk.
Baveloo nam zijn bril af, vaagde de glazen met
zijn zakdoek...
- cc Ten minste, Boetjes » en Baveloo stak zijn
bril een armlengte boven 't hoofd uit, sloot een oog,
en keek zoo of de glazen rein stonden, cc ten minste, Boetjes, gij hadt gelijk, voor Sander!... en ik geloof, dat Sander voortaan als hij nog eens een olifant
te zien krijgt, op zijn eerste woord zal passen... natuurlijk, als er vader bij staat ! »
- « ik hoop het toch » zei Boetjes, voorzichtig.
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Een poozeke zwij Bens .. .
- « Boetjes, wat zoudt ge zeggen, als een pastoor
preekt dat ge geen velo moogt stelen... en hij steelt
zelf een auto ? »...
- cc Ja, wat zou ik zeggen ? » dubde Boetjes... ik
meen, Mr Pastoor, ik zou niks zeggen. »
--- « Nis ? »
cc Niks. Maar ik zou hèèl vèèl denken, Mr
Pastoor. »
— cc Persies ! Boetjes ! persies !... Akkoord ! akkoord ! akkoord !... En toen gij daar Sander op zijn
uithangbord sloegt, toen heb ik ook hèèl vèèl gedacht, Boetjes ! »
— « Is 't waar, Mr Pastoor ? »
- cc Ik dacht zoo, Boetjes, aldus : Als 'ne mensch
moet passen op zijn eerste woord, wat zullen we
gaan zeggen van zijn eerste beweging?... En, Boetjes, het eerste woord van zoon Boetjes was er nog
maar half uit, en de eerste beweging van vader Boetjes lag er al teenemaal op »...
« 't Is pots... »
- « Ssst ! ... Let op uw eerste woord ! »
- « 't Is waar ! » verbeterde Boetjes, met een
confiteor in zijn één oog, en verbazing in 't ander.
Plots, Baveloo sloeg naar een bie op zijn hand, en
trof ze, en 't was simpel-weg een groote vlieg...
geweest.
- cc Ik meende »... vergoedde Baveloo.
— « Dat 's niets, » ruischte Boetjes, en met een
--
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schuinsch oogske : cc Een eerste beweging, Mr Pastoor. » —
Baveloo begreep.
cc Ja, Boetjes, heiligen raad geven en heiligen
raad volgen, dat zijn weeral twee dingen... We
zullen toch maar ons beste doen, Boetjes... en beter
dan zijn best kan niemand, ook Ons-Heer niet. »
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BOETJES VERKOOPT EEN KWAKKEL...
En dit is het vierde puntje, dat een kwakkel vóórheef t op een filosoof ; namelijk, dat een kwakkel wel
een filosoof kan storen in zijn filosoofsel, maar dat
een filosoof geen kwakkel kan storen in haar kwaksel

Dat ondervond, al een heel sezoen lang nu, Mijnheer Baveloo, rustend Kanunnik op het Begijnhof.
Hij zat daar, stil man van stillen vrede, op zijn
kamertje, dat met zijn open venster uitgaf op een
tuintje vol geurende zomerbloemen zat daar, omstuwd en gestoffeerd met boeken wijsgeerige boe;

;
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ken achter hem, wijsgeerige boeken naast hem, links
en rechts ; wijsgeerige boeken v66r hem, vlak onder
zijn neus ; zat daar te denken, diep diep dat er de
diepte van verloren was...
Kwak!...
te denken over al die geweldige wereldvragen, als
daar zijn: ens ut sic, de mysteries van tijd en ruim't argument van Sint
te,
Kwak-wa... !
Anselmus, de flatus vocis van Roscelinus, het sic
et non van Abelardus, de ars magna van Lullius...
Kwak-wa-dak ! .. .
En nu sedert een tijdje had hij uit zijn ouden stal
een ander stokpaardje voor den dag gehaald ; en dit
was de kwestie : hoe de deugd van geduldzaamheid
zoo al past in het temperament van elkendeen.
Kwak-wa-dak ! Kwak-wa-dak ! .. .
Mijnheer Baveloo zuchtte, keek met een frons
langs het venster uit, zag over zijn tuintje heen, tegen
't achtergeveltje van schoenlapper Boetjes, zag dat
vervloekte kooitje...
Kwak-wa-dak ! .. .
en daarin die vermet dat getralied galerijtje,
malelijde
kwakkel !...
Wat die kwakkel hem reeds zenuwachtig had gemaakt, 't is met geen pen te beschrijven! Ze hing er
nog maar sedert de lente...
Kwak !
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Maar zij had al meer gekwakt dan een gewone
kwakkel op zes jaar.
En 't was toch niet dat Mijnheer Baveloo zoo
partikulier nerveus was... Zooveel andere en zoo
vervelende dingen verdroeg hij !... Als Boetjes bij
voorbeeld
Kwak-wa... !
Als Boetjes bij voorbeeld daar zelf v66r zijn open
raampje, uren lang, een stuk oud stijf leder op zijn
kei zat mak en plat te kloppen, verdroeg het Mijnheer Baveloo niet ?... Eens, ja-wel, had hij van uit
een
de verte, zoo, met zijn hand, teeken gedaan,
smeekteeken,
of Boetjes niet stiller wilde kloppen ;
maar Boetjes had hem heel vriendelijk tegengelachen
met een cc Dag, Mijnheer Pastoor » — en nog geweldiger doorgeklopt !... En Mijnheer Baveloo had het
kalmpjes verdragen...
Juist zooals hij het
Kwak-wa... !
Juist zooals hij het kalmpjes verdroeg, als Boetjes,
stuk leder mak en plat, pekdraden zat te trekken,
al zingend daartusschen, met zijn gescheurde tremolobasstem, zijn oud en immereender lijfstuk van een
liedje •
Als ik helaas een blik sla in 't verleden,
En zie hoe groot mijn vaderland eens was ! .. .

Wa-dak !
En tot in 't hoog-heroïsche, usque ad heroicitatem,
inclusive, hief Mijnheer Baveloo zijn mannenmoed
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op, wanneer een halven dag lang per week, moeder
Boetjes, op 't achterkoertje van haar huis, met twee
andere wijven, bij de waschkuip stond te klappen,
te klappen
Kwak-wa-kwak-wa-dak ! .. .
dat er zelfs 'ne veearts zou bij ziek vallen.
Kwak !...
Maar die kwakkel ! die kwakkel ! .. .
Zoodat het niemand verwonderen zal, dat Mijnheer Baveloo, op 'ne mooien morgen, naar Boetjes
ging, en :
- cc Boetjes, verkoopt ge die kwakkel niet ? »
- cc 'k Peinze van neen, Mijnheer Pastoor. »
- cc Ik geef er u vijf frank voor, Boetjes. »
Boetjes krabde eens met zijn elsje in zijn hair.
- cc Mijnheer Pastoor, zei Boetjes, ik geloof niet
dat er zoo twee kwakkels in 't land zitten. Want,
distingeerde Boetjes, daar zijn kwakkels en kwakkels... Maar wat heeft 'ne mensch aan een kwakkel,
die niet kwakt ? Maar déze kwakkel, mijn kwakkel !... Ziet ge, Mijnheer Pastoor, dat 's een kwakkel
van het tweede broeisel, en dat zijn de echte... Die
van 't eerste zijn te jong, die van 't derde zijn te oud ;
maar die van het tweede !... Ik zeg niets, Mijnheer
Pastoor, ik zeg maar altijd : Geef me kwakkels van
't tweede broeisel...
cc Wel, Boetjes, ik geef er zes frank voor. »
Kwak-wa-dak... !
--
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- cc Hoort ge'm, Mijnheer Pastoor? vroeg Boetjes, met zijn zwarten pekduim over zijn schouder
naar 't venster heen... Dat 's nog al 'ne vogel, nie'
waar ?... Dat is 'ne vogel... Daar zou 'ne mensch
zijn leven lang naar zitten te luisteren. »
- cc Hewel, Boetjes » besliste Mijnheer Baveloo,
cc ik geef u acht frank voor die kwakkel. »
— cc Hm hm hm » morde Boetjes.
- cc Wel Boetjes, geef ze voor acht frank aan
Mijnheer Pastoor » viel moeder Boetjes er nu tusschen
lijk een menschelijk konkordaat, dat er tot nu toe
had bijgestaan met de handen op de heupen... «Acht
franken, verklapte ze, ge kunt het op geen veertien
dagen verdienen. »
- cc Hier zoo ! zei Boetjes, 'ne man is 'ne man !...
Geef me tien franken, Mr Pastoor, en gij krijgt er
het kooitje bij. »
En Mijnheer Baveloo zei al : cc Akko... »
Maar Boetjes, plots :
- cc Eén conditie, Mr Pastoor !... De kwakkel
niet wegdoen !... En ze tegen den achtergevel van uw
huis hangen dat ik ze kan hooren en zien »...
En een beetje geroerd, maar misschien lag er
't roersel maar boven-op, zei Boetjes nog, al stond er
zijn eigen vrouw bij :
- cc Daar is waarlijk in heel de wereld geen schepsel, dat ik zoo geire zie als die kwakkel. »
En nu hing de kwakkel in haar kooitje tegen den
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achtergevel van Mijnheer Baveloo; en terwijl deze zich
verdiepte in zijn beschouwingen over de deugd van
geduldzaamheid, hoe deze namelijk zooal past in het
temperament van elkendeen, kwakte de kwakkel...
Drie dagen lang, werd Mijnheer Baveloo tot brekens toe bekoord om die kwakkel te wurgen, maar
hij had zijn woord gegeven, en dan ook, Rezina, de
meid, kwam daar heel ekonomisch tegen-op :
cc Maar Mijnheer de Kanunnik, 'ne vogel van
tien franken !... Zou het geen zund zijn ? »
Na drie dagen begon de wurgenswoede zoo wat te
koelen, de vijandschap te versmelten, en was ze dan
ook al niet bekeerd tot vriendschap, toch, 't kwaksel
werkte niet z66 vervelend meer op zijn zenuwen ; hij
werd aan 't kwaksel gewoon, z66 gewoon dat de gewoonte stilaan een verlangen werd ; en 's namiddags
keek Mijnheer Baveloo tweemaal naar 't kooike uit,
omdat de vogel tien minuten lang zweeg...
En den zevenden dag...
Kwak-wa ! .. .
een dag vol zon juist en blijde warmte en licht, met
heel den hemel vol optimisme, 't gekwak hielp hem
in zijn beschouwingen, 't inspireerde den filosoof,
en hij murmelde, frischblij als bij een verrassing
cc Maar die vogel zingt hoegenaamd zoo leelijk niet! »
En vol genot en bewondering stond hij nu naar het
kwaksel te luisteren, toen opeens de huisbel tjingelde,
en, twee minuten later, Boetjes binnentrad, wat gezj eneer .
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- « Ha, dag Boetjes ! »
- « Dag Mijnheer Pastoor ! »
- « Wat is er, Boetjes ? »
vroeg Mijnheer
Baveloo, ziende dat er iets was.
« Wel, Mijnheer Pastoor » zei Boetjes, en hij
draaide zijn vettig klakske in zijn handen rond.
« Kan ik mijn kwakkel terug hebben, Mr Pastoor ? »
- cc Uw kwakkel? » vroeg Mijnheer Baveloo verbaasd. « Sa sa ! Boetjes ! geen kinderstreken, nie'
waar !... 'ne Man is 'ne man, Boetjes. »
- « En een kwakkel is een kwakkel, Mijnheer
Pastoor. 'k Wist niet dat 'ne mensch z66 van een
kwakkel houden kon. 'k Heb 't er aan mijn hart
van zitten, Mijnheer Pastoor. 'k Heb dezen nacht
geen oog geslapen. 'k Houd te veel van dien vogel,
ziet ge. »
- « Maar enfin! » zei Mijnheer Baveloo, dat 's niet
ernstig, Boetjes, 'ne mensch moet zoo zijn hart niet
zetten op een kwakkel ! »
- « Me dunkt » weerde Boetjes, « gij zet er uw
hart toch ook nog al op, Mijnheer Pastoor. »
Dat was ad hominem. Maar zoo rap vangt ge een
oud-professor in filosofie niet onder een hoedje. En,
met een negatio ,paritatis
— « Dat 's hetzelfde niet !... Ik heb ze eerlijk betaald ! »
- « Dat 's waar » -- gaf Boetjes toe. « Luister
eens hier, Mijnheer Pastoor. »
En toen, klaar
en recht-uit, met de hand op de borst, zei Boetjes
--
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zijn tweede reden,
en de tweede reden, die een
mensch aangeeft, is altijd de echte :
- cc Mijnheer Pastoor, 't zit hem zoo : sinds die
kwakkel bij u hangt, werkt dat kwaksel mij op de
zenuwen. »
Een stilte toen... want met dat ééne woord ging
er een hemel van filosofie open v66r 't brein van
Mijnheer Baveloo ! en hij kreeg er plots een klaren
kijk mee op de deugd van geduldzaamheid, hoe deze
namelijk past in het temperament van elkendeen.
En hij staarde Boetjes aan, en zweeg, stomstil lijk
een genie, die opeens een wonder uitvindt. En Boetjes wachtte. Toen, met een roering in 't hart, nam
Mijnheer Baveloo Boetjes bij den arm, en, z66 vaderlijk, met de rechterhand doctoraal omhoog :
- cc Boetjes jongen, Boetjes ! daar zit veel dings
in die kwakkelzaak !... Veel wijsheid, Boetjes ! »
Boetjes zei niets, stond verdonderd van de plecht,
die gebeurde.
- « Ik zeg, Boetjes ! Wij rooven de wijsheid op
haar eigen nest ! »
Kwak-wa !...
- cc Een minuutje, Boetjes ! »
't Was zoo een mysterieus spel, dat Boetjes nu zei :
- cc Mijnheer Pastoor, ik geloof dat hier twee
menschen zot aan 't worden zijn ; en ik ben er één
van. »
siste Baveloo.
- « Sst ! »
Hij zat bij zijn schrijftafel, nam een boek, waarop
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goudgedrukt stond : Apophthegmata, maakte wat
kladwerk in zijn hoofd, en schreef... Toen stond hij
op, kwam bij Boetjes weer, las luid-op het geschrevene :
- cc 1ta natura comparatum est ut quae in nobismetipsis virtutes, in aliis vitia nobis esse videantur...

Begrijpt ge dat, Boetjes ?
- cc Neen, Mijnheer Pastoor. »
- cc Dat wil zooveel zeggen als : 't zit hem van
nature zoo, Boetjes : als b.v. iemand trommelt op
de taf el, dan krijgt ge 't op de zenuwen; maar als
ge 't zelf doet, dan is t muziek. »
Boetjes knikte.
— « 't Zit hem van nature nog zoo, Boetjes : als
daar iemand zit met de voeten te dansen, dan krijgt
ge 't op de zenuwen; maar danst gij zelf aldus, 't is
krek of ge op een kermispaardje zit. »
Boetjes knikte.
- cc 't Zit hem van nature nog zoo, Boetjes : als
daar iemand zit te eten al lippesmakkend, ge krijgt
het op de zenuwen; en als ge 't zelf doet, is het zoo
smakelijk. »
Mijnheer Baveloo zocht achter een vierde voorbeeld, maar Boetjes was hem v66r
- cc En 'k peinze, Mijnheer Pastoor, 't zit hem
van nature zoo : als de kwakkel van uw gebuur
kwakt, dan krijgt ge 't op de zenuwen; maar kwakt
uw eigen kwakkel, dat is plezant. »
Persies ! Sessa ! Boetjes ! » — juichte Mijn'
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heer Baveloo. cc Ge hebt het vast. Dat 's heel de
theorie. Neem nu nog de zedeles erbij mee; namelijk:
'ne mensch moet maar altijd denken dat de kwakkel
van zijn gebuur zijn eigen kwakkel is... Is dat geen
echte wijsheid, Boetjes ? »
cc Ja wel, zei Boetjes, ja wel !... 't Is maar spijtig, Mijnheer Pastoor, dat we die theorie en die zedeles en die wijsheid geen acht dagen vroeger vonden...
Dag, Mijnheer Pastoor. »
cc Dag Boetjes ! »
--
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BOETJES SPELT DE LES...

Op 't bovenkamerke van 't achterhuis, bij 't open
raam, dat uitgaf op zijn tuintje, zat tusschen boeken,
boeken en boeken Mr Baveloo, rustend pastor ; zat
Mr Baveloo te denken, -- vastgevaren op de kwestie,
hoe 't komt, dat de menschen zoo vaak het lage
stellen boven 't hooge, en de juiste verhouding van
de dingen uit het oog verliezen.
Van tegen den witgekalkten muur, uit zijn eiken
kader, bekeek hem de kalme blik van zijn eerbiedwaardigen Heer-Oom, in leven leeraar in de god-
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geleerdheid en, dood, vereeuwigd zoo door zijn wijze
werken als door dit zijn portret in olieverf.
Plots ! een snorren van iets door de kamer. Baveloo
keek op en — bots ! een vuil plaksel tegen HeerOom. Baveloo op ; naar 't venster ; ziet den kleinen
Boetjes, 'ne leelijken rosse ! wegspringen, huis-in...
Toen bekeek Mr Baveloo 't vuil plaksel ; en 't was
een vooze raap, stukgesmeten tegen 't portret.
cc Smerige rosse » morde Baveloo.
En recht naar Boetjes.
Is Boetjes thuis ? » vroeg hij een beetje barsch
aan moeder Boetjes, die daar te naaien zat, met een
modebladje naast haar, en, met den voet een klein,
schreiend Boetjesje wiegende.
Ze stond op, stak een deurken open, en :
- « Piet ! ,>
- « Wat iest ? »
- « Mijnheer Pastoor moet u hebben ! »
Geruisch en gerommel van schoenmakersgerief ;
en Boetjes, met een versleten sloef aan en pekhan
den, kwam te voorschijn, en zoo gul :
- cc Dag, Mijnheer Pastoor. »
- cc Boetjes » zei Baveloo kort, en haalde een stuk
raap te voorschijn, « dat heeft uw leelijke rosse
Sander... »
- cc Ssst ! Mr Pastoor » viel Boetjes er nog korter
tusschen. cc Leelijk ? Laat at gedekt. En ros ? Laat
at maar zoo. »
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- « Enfin, dàt heeft hij door mijn raam gesmeten,
vlak op een schilderij. »
- cc Sa sa ! » lachte Boetjes plots. cc Ja, smijten
jong, dat kan hij. In de week nog, daar zat hier een
spreeuw op 't dak, nie' waar, moeder, en hij smeet
ze er af met een ouwen pantoffel. Krek er af. »
- « Ja )) zei moeder, en ze liet er even 't naaisel
bij stil liggen, « ja, rap is hij, en slim ook, Mijnheer
Pastoor. En ge zoudt het hem niet altijd geven,
nie' waar, vader. Hij kan er zoo onnoozel gaan bij
staan. »
cc Juist mijn eigen vader, in den tijd » zei
Boetjes.
- « En mijn moeder » zei moeder. « 't Moet in
den aard zitten, Mr Pastoor. „
Geen enkel woord had Mr Baveloo ertusschen
gezet. 't Was hem inderdaad al bezigheid genoeg
geweest simpel weg te luisteren en te denken.
Anders, nog al cyniek ; maar juist dit cynieke verbaasde hem z66 dat hij zweeg.
Hij bekeek het naaigoed in moeders handen.
- cc Wat is dat ? » vroeg hij.
- cc Een passementrieke, Mr Pastoor, een passementrieke... En dat moet z66, op een plat stuk komen met van bezijen een lizereeke, op 'ne fond van
moiré ! »
- « Ha » bewonderde Mr Baveloo.
- « Ja, Mr Pastoor » kwam er Boetjes nu tusschen, cc dat 's hààr specialiteit, de mode's... Wat
--
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ons-moeder van de mode's niet weet, dat 's de moeite
niet waard te weten. »
- cc Hum » hoestte Baveloo. En filantropisch
- « Moeder, de kleine schreeuwt. »
- cc Die schreeuwt den godslieven dag »
zei
moeder Boetjes als excuus. « Boetjes, duw zijn tutter
eens in den anisette. »
Zoo deed Boetjes, en de jonge Boetjes zoog zoete
zaligheid in en zweeg. Toen viel een duif op den
dorpel van 't open raam.
- cc Tiens, mijn tuimelaarke » zei Boetjes met een
plotse vleug geestdrift ; en Baveloo insgelijks bewonderde 't lieve beestje : met zijn blijde pluimkuifje,
zijn blauwen, witgevlekten rug, terwijl het op zijn
korte pootjes over het raamplintje weg en weer tripte,
koerelend van fier plezier.
- cc Schoon ding, nie' waar, Mr Pastoor ? »
- « ja wel » zei Baveloo.
- « 't Beste ras van 't land. »
- cc Hoe wint ge die, Boetjes ? »
- cc Ja, Mr Pastoor. Dat's zoo rap niet uiteengedaan ! Dat vraagt veel kennis, en geduld, en geld.
'k Heb daarboven boeken liggen, wel voor tweehonderd frank ; en daar heb ik allemachtig meer in
gestudeerd dan ge zoudt peinzen, Mr Pastoor. Fu fu
fu fu, floot Boetjes, en 't beestje koerelde inniger en
vinniger.
- cc 'k Heb daar nog een koppel ringslagers zitten » ging Boetjes voort, « en ringslagers, dat zijn
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ook de beste ! Die broeien zeven, acht maal per jaar.
Fijn vleesch... Dan heb ik nog... maar wacht eens. »
Hij leunde doorheen 't raam, floot zijn fluitje;
en van op het dak viel een heele vlucht duiven op
't achterkoertje, ze kirden en krioelden. En Boetjes
noemde soorten : daar, 'ne kropper, en dàt waren
pauwstaartjes, en die twee daar, pagadetten, en dragonders, en capucientjes, sinjoren, smerlen, hoogvliegers... een heel volk duiven, grauw, blauw, gespikkeld, gevlekt, geplekt.
En Boetjes deed aan den Heer Baveloo al de techniek ervan uiteen, en openbaarde de geheimen van
de duiventeelt, saam met de allerhande manier van
fokken en opvoeden, naar gelang ras en familie, soort
en slag.
En heel gedwee en leerzaam luisterde Mr Baveloo,
terwijl Moeder Boetjes voortdeed met haar passementrieke's, aldoor maar de schommelende wieg pedaleerend, en soms al 'ns kindje Boetjes paaiend met
zijn anisette-tutter.
Toen zei Mr Baveloo :
- « Nu moet ik weg, Boetjes... Apropo, vroeg hij,
kunt ge vandaag niet eens komen ? »
- « ,Ja wel » zei Boetjes, wat verwonderd.
« Wanneer best, Mr Pastoor ? »
- « Wanneer ge wilt » -- zei Baveloo zoo.
—

Boetjes kwam dien avond op 't studeerkamertje
van den Heer Kanunnik,
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- cc Ga eens zitten, Boetjes. »
Boetjes zat, wachtte...
- cc Een sigaar, Boetjes ? »
- cc Ja wel, Mr Pastoor. »
Boetjes was gevleid, maar speculeerde zoo wat in
zijn binnenste. Hij voelde dat er iets op handen was.
Mr Baveloo blies een rookwolkje op. Boetjes evenzoo. En plots nu:
- cc Hoe is 't met uw duiven, Boetjes ? »
- cc Met mijn duiven, Mr Pastoor ? » vroeg Boetjes, en daar spande een springveer in zijn ziel
heel goed, Mr Pastoor, buitengewoon ! »
- cc Ik geloof, Boetjes, dat gij, waar 't duiven
doet, alles kent... alles ! »
Dat was gezegd op een toon, dien Boetjes niet betrouwde ; en zoo, heel voorzichtig
- cc Ik peinze, Mr Pastoor, ze zullen me geen
dooie duif in de handen steken voor een levende. »
- cc Wat voor kleur hebt ge 't liefste, Boetjes ? »
- cc Wat voor kleur ? » vroeg Boetjes, en hij sprak
woordje voor woordje, want, zeg ik, hij betrouwde
't spel niet.
- cc De witte bij voorbeeld... en de aschgrauwe...
en... de schalieblauwe »...
- cc En die rosse ? » barstte Baveloo... cc Hoe is 't
daarmee ? »
cc Rosse ?... 'k En heb... Ha !... onze rosse ! .. .
onze Sànder ? Ik meende dat ge 't over duiven halt,
Mr Pastoor ! »
—

-

--®
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- « Wel ja, ik had het over duiven ; maar nu heb
ik het over uw zoon... rossen Sander. »
En nu zag Boetjes dat al dit duivengepraat niet anders was geweest, dan, lijk ze zeggen, een inleiding.
— « Hewel, Boetjes, hoe is 't met dien rosse ?
Waar zit hij ? »
- « Ja, Mr Pastoor, zei Boetjes, weer heel profijtelijk om maar zoo weinig weg te geven als het
moest, « dat weet ik persies niet, Mr Pastoor. »
Daar ging 'ne vinger omhoog, een doctorale vinger
van Mr Baveloo, kanunnik, oud-leeraar in de wijsbegeerte.
- « Dat weet ge niet, Boetjes, dat weet ge niet.
Waar uw wit-zwing zit, en uw schalieblauwe, en uw
pauwstaartje, at weet ge ; maar waar uw rosse zit,
dàt weet ge niet. Van uw duiven weet ge alles ; van
uw kinders weet ge niets... Om dat duivensport te
kennen, koopt ge voor tweehonderd franken boeken ;
maar, Boetjes ! hebt ge ooit 75 centiemen uitgegeven
aan een boekje over kinderen ? En voor uw duiven
hebt ge alle geduld over van de wereld, en uren en
uren kunt ge er achter fluiten, zoo lief en zoo teer als
suiker en siroop ; maar met uwen rossen Sander hebt
ge zooveel geduld niet... Ge smijt er liever met een
ouden schoen achter, of met een leelijk scheldwoord,
dat ge niet naar uwen afschuwelijksten duivekropper
zoudt smijten »...
Vijftig jaar oud was Boetjes en had in zijn schoenlapperstiel ook al wat meegemaakt aan ruzie met den

42

woorde-rhetoricale ; en als moeder Boetjes het hare
zeggen wilde, dan geraakte zij haar koopwaar ook
wel kwijt ; maar nooit of nooit had Boetjes zoo verbouwereerd gezeten als hier nu, bij dezen ouden,
toch zoo zoeten man, bij dien grijzen heiligen Pastoor
Baveloo, die hem, Boetjes, daar zoo maar zat af te
schrommelen dat het een plezier was... een plezier
voor Baveloo. En stil zat Boetjes te luisteren, en zijn
sigaar hing lam en uit tusschen zijn vingers ; hij
zat, halfdoodgedonderd door de verbazende woorden
van dien profeet uit het Ouwe-Testament. Niet
dat Mr Baveloo luid riep, en met zijn armen schermde en vuur schoot uit zijn oogen; neen ! Hij sprak zoo
maar effen-weg, constateerend, en lei zoo links en
rechts een spiertje spot en vooral, hij zei waarheden... en dàt verdonderde Boetjes...
cc Dat trouwt e r zoo maar opaan » zei Baveloo ;
cc dat trouwt maar op, en ze weten niet eens wat
trouwen is ; en ze zijn vader en ze zijn moeder... en
van kinderen weten ze niets niets niets ! Van duiven
weten ze alles en van passementriekes is 't de moeite
niet waard te weten wat zij er niet van weten ! Een
belachelijk passementrieke en een dom plat stuk !
dàt moet de wereld redden ! dàt gaan ze nakijken en
bestudeeren in illustraties; en als de kindekes weenen
in de wieg, dan mogen ze anisette tutteren... anisette
dat die kinderen voor hun leven lang verstompt ; en
ze worden geschommeld en gewiegd, dat er hun kopke van draait en hun maagske wordt van overhoop
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geschud ;
dat zijn me de moeders !... Hemel, vergeef het hun !
« En de vaders ? 'ne Leelijke kropper en een lompe
witzwing, dat is 't leven ! dàt is geld waard en tijd en
moeite en geduld !... maar de kinderen !... de kinderen met een onsterfelijke ziel ! ... dat mag wild loopen, en los loopen !... en verloren loopen ! .. .
« En dat zijn me de vaders... Proficiat ! »
Toen zweeg Mr Baveloo ; en zwijgen deed Boetjes... Of elk van hen langs de fantastische pleinen en
woestijnen van hun verbeelding de kinderen zagen
verloren loopen.
Plots, Baveloo bekeek Boetjes...
- «Boetjes, gij zijt geen dommerik, en ik hoop
dat ge mij begrepen hebt »...
Boetjes stond recht, en een wijsvinger vlak vooruit
naar Mr Baveloo :
« Mr Pastoor, gij zijt een filosoof dat zeg ik,
en gij hebt gelijk »...
« En, Boetjes, 'k heb het u niet gezegd, om u
te kwetsen, verstaan ? »...
« Mr Pastoor, gij hebt me niet gekwetst » zei
Boetjes met overtuiging, « maar 'k heb het toch gevoeld... En mijn leven lang zal ik u dankbaar zijn,
Mr Pastoor. »
Hij stak zijn hand uit als bewijs op zijn belofte ;
en Mr Baveloo voelde aan den druk dat de belofte
gemeend was...
--

--
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Boetjes kwam thuis...
Moeder zat er nog steeds, tusschen taf el en wieg,
bezig met haar passementriekes en lizereekes, aldoor
het kleine Boetjesje met den voet wiegende.
Boetjes ging er een oogenblik bij staan en zweeg.
En toen, plots :
- cc Wat is dat ? » vroeg hij en wees naar 't prullapke, dat ze vernaaide.
- cc Dàt ? » en ze keek op, verwonderd dat een
mensch z66 dom kan zijn. « Dat 's een passementrieke.. »
- cc En dàt ? »
- « Een plat stuk, Piet!... Maar zijt ge nu kindsch
geworden ? »
- cc En dàt ? » ging Boetjes effentjes voort, en
wees naar het anisette-f leschje op de tafel.
- cc Luister eens, Piet » klonk het antwoord boos,
« nu is 't genoeg, nie' waar ? »
Boetjes kruiste langzaam zijn armen overeen,
knikte ernstig het hoofd, en z66 kalm-gemeend :
- cc Inderdaad » zei Boetjes, cc inderdaad, 't is
genoeg... Passementriekes, platte stukken, lizereekes, moireekes, bries-biskes, en heel 't zot sport van
wat ze mode noemen, daar zijn ze thuis in, daar
weten ze alles van !
« En dat zijn de moeders ja ! dat zijn me de moeders ! Hemel toch ! Dat trouwt er zoo maar opaan ;
dat trouwt maar op ; en ze denken dat een passementrieke of een plat stuk de wereld zal redden ! en dàt
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gaan ze nakijken en studeeren in illustraties; en om
de mode te weten, koopen zij een abonnement op
mannekespapiereii ; maar hebt ge ooit 25 centiemen
uitgegeven aan een boekje over kinderen ? »
Moeder Boetjes had vader Boetjes natuurlijk reeds
doende gezien in alle mogelijke humeuren ; maar nu
openbaarde Boetjes zich aan zijn wederhelft in een gedaanteverwisseling waarvan ze nog nooit was getuige
geweest... 't Naaiwerk was stilgevallen, haar vingeren beweegloos, en ze bekeek met starren blik den
Boetjes, die daar zoo, echt gemeend, in 't midden
van den haard stond te prediken en op te spelen.
- cc Maar van kinderen weten ze niets niets
niets !... en als de kindekes weenen » hier een
pathetisch gebaar naar de wieg, dan mogen ze
anisette tutteren... anisette dat de kinderen voor hun
leven lang verstompt ; en als ze moeten een slaapke
doen, dan worden ze zoo maar gewiegd en geschommeld, dat er hun kopke van draait en hun maagske
wordt overhoop geschud... En dàt zijn me de moeders ! »...
En Boetjes lei een wereld sarkasme in dien
dat...
— cc Ge zegt niets, nie' waar ?... 't Is maar best ! »

Maar opeens, en zoo ernstig als haar man zelf :
— « Vader Boetjes... »
— cc Wacht, nog een woordje... nog één woordje... Al die passementriekes, en bries-biskes en de
rest, dat zijn altemaal foefkes zonder 't minste be-
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lang, maar hier, hier in die wieg, daar ligt een kindje
met een onsterfelijke ziel ! »
Dit woord, met al de subliemiteit ervan, was Boetjes' leste munitie. Hij zweeg.
- cc Vader Boetjes !... als ik zoo eens over uw
duiven begon ? ,)
- « Ssst ! Zwijgen ! wacht tot morgen... maar ik
zal u eens laten zien dat hier iets veranderen zal... »
Hij klom recht den zolder op ; en twee minuten
later kwam hij beneden, met in zijn handen twee
bebloede duifjes... En dat waren zijn twee ringslagers... die zeven, acht maal per jaar broeien...
zoo fijn vleesch ! —
Juist kwam de rosse van zijn straatlooperij thuis.-- cc Ro... Sander » zei Boetjes, cc draag deze duifjes recht naar Mr Baveloo, met mijn complimenten,
en beleefd zijn, hoort ge ! en vraag hem vergiffenis
voor wat ge dezen morgen gedaan hebt... Doen,
hoort ge! En rrecht naar huis komen, zulle... Rrrecht!
Ik heb u iets te zeggen » .. .

47

BOETJES HOORT GAARNE FONO...

Mijnheer Baveloo komt bij Boetjes binnen, haalt
van onder zijn mantel een ouwen pantoff el v66r den
dag, en :
« Boetjes » —
Hij zweeg gepakt. Bij de taf el onder 't lamplicht,
zat Boetjes met een boek, en moeder Boetjes, met
naaiwerk, en Sander, met schoolwerk. Maar moeder
Boetjes naaide niet en Sander schreef niet... Ze
luisterden stom naar vader, die voorlas. En alle drie
zaten ze daar, vader, moeder, zoon, met tranen over
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hun gelaat, echt-geweende tranen ! tranen op naaiwerk, schoolwerk, boek, en over drie gezichten. En
dat is het, wat Baveloo pakte.
En meewarig
- cc Wat leest ge daar, Boetjes ? » —
Ze keken alle drie op, met 'ne zucht... Boetjes
schudde 't hoofd, sloeg 'ne keelslag of hij een pilleke
slikte, en:
- cc Een schoon boek, Mr Pastoor ! »
- cc Zoo ? »...
zei moeder Boetjes en
cc Ja 't is schoon »
slikte een pilleke binnen.
- cc Is 't waar, Sander ? „
- cc Ja, Mr Pastoor » en Sander wreef met den
rug van zijn hand een traan uit over zijn wezen.
vroeg Mr
- cc En wat vertelt het zoo al ? »
Baveloo.
Boetjes raapte zijn gedachten saam, en vertelde,
met soms een bijnota ertusschen van Sander, een
commentaar van moeder, den inhoud van : cc De
stern uit het graf ». En Mr Baveloo vernam, dat er
eens in Amerika een prins leefde, zoo rijk als de zee
diep en zoo geweldig verslaafd aan den drank
dat de prinses er een ziekte van opdeed. En de geleerdste dokter kwam bij haar ziekbed, en zei dat zij
het niet lang meer zou trekken... Enfin dan maar !
zei de prinses in haar lot gelaten...
onderbrak
- cc En van dien fonograaf, vader »
Sander.
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ja, zoon, een beetje geduld. Alles niet in
eens. »
Wel dan, Mr Baveloo moest weten, dat die prinses
een schoonen fonograaf had, en juist vóór ze sterven
ging, liet ze in 't geheim, nog een fonoplaat fabrikeeren, met een liedje daarop. —
- « Lees het nog 'ns vader » zei moeder Boetjes en snikte op voorhand.
Boetjes las :
cc 'k Ga sterven, o mijn duurbare eega!
Ik vraag u niet, neen ! dat ge meêga,
maar vooraleer ik zelf moet gaan,
beloof me, zweer dat gij voortaan
zult deftig zijn in werk en woord,
zooals 't in onzen stand behoort;
en dat ge door uw eigen schuld
geen sterken drank meer drinken zult ! »

En op 't oogenblik nu, dat ze sterven ging, en dat
de familie, van haren kant en van zijnen kant, bij het
sterfbed stond te weenen, gaf ze stillekes een teeken
aan den dokter...
- cc Met haar stervende oogen »
preciseerde
moeder Boetjes.
...en de dokter draaide plots ! de plaat af !
De prins verschoot, luisterde — en had nog juist
den tijd om te snikken en plechtig te zeggen :
Welnu, o duurbare vrouw, 't is beloofd ! en
ik zweer het. » —
Toen stierf ze.
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- cc En van dien dag af », besloot Boetjes, cc van
toen af, Mr Baveloo, telkens als de prins bekoord
werd en weer lust gevoelde naar sterken drank,
draaide hij eerst de plaat af... en dan viel de bekoring ; en...
- cc Ja » — zei moeder Boetjes geroerd.
En hij heeft nog jaren geleefd, maar nooit
meer gedronken
dà' nie' meer ! »
en Boetjes
knipte met den duim over den vinger.
- cc En als hij zelf sterft, vader... » zei Sander
die 't leste nog 'ns wilde hooren.
- cc Ja » zei Boetjes, « als de prins zelf zijn einde
voelde naderen, schreef hij in zijn testament dat ze
hem zouden begraven met de fonoplaat op zijn
hart. »
- « Ja. » —
Daar was een oogenblik stilte in de huiskamer,
en elk scheen verre-weg te zijn met zijn gedachte,
om te luisteren misschien of soms een geheimzinnige naklank van 't roerende lied uit Amerika
naar hier toekwam, in 't schamele huis van Boetjes.
zei Baveloo.
- « 't Is aandoenlijk »
- « 'k Heb nooit zoo iets gelezen » zei Boetjes,
cc dat me z66 pakte. »
zei moeder Boetjes.
- « Ik ook niet »
herhaalde
- cc 't Is aandoenlijk inderdaad »
en flap! sloeg plots met zijn pantoffel een
Baveloo
klets om Boetjes' ooren dat het watste !... En hij
haalde reeds een gebaar uit om ook om de ooren van
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moeder Boetjes... maar hield zich plots in... en
« stil ! » -- fluisterde hij... « stil ! » en luisterde
gespannen : cc Ik hoor ze... ik hoor ze weer !... ik hoor
ze duidelijk... » en zijn oogen stonden strak op den
muur vast, en de pantoff el rilde in zijn hand.
— cc Hoort ge niets, Boetjes ? »
- cc Neen »... zei Boetjes met zijn hand op de
heete wang.
- « En gij, moeer ? »
zei moeder Boetjes
- cc Neen, Mr Pastoor »
en keek of er een zot in huis stond.
- cc En gij, Sander ? » —
Sander was twee stappen achteruit geweken, en
knikte neen, verbaasd.
En weer een stondeke stilte, of er spoken op komst
waren.
Met een hand op de borst, en de oogen naar
't plafon omhoog, sprak nu Baveloo, weer kalm geworden :
- « Weest gerust !... 't Is voorbij !... »
En doodgewoon : «Boetjes, repareer dezen pantoffel eens »...
Toen ging hij heen, en bij de deur :
cc Komt ge morgen 'ns binnen, Boetjes ?... En
breng mijn pantoffel mee... »
--

--

- cc Kom binnen, Boetjes, kom binnen !... Ha !
Goed zoo... Pak
mijn pantoffel is gerepareerd ?
'ne zit, Boetjes
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cc Nu was ik warempel aan 't verzen schrijven,
Boetjes. »
- cc Allo ? »
- cc Ja... Over 'ne fonograaf... Een wonder machientje toch, nie' waar, Boetjes ? »
vroeg
- cc Wat machientje, Mr Pastoor ? »
Boetjes, een beetje verstrooid.
- cc 'ne Fonograaf... Zoo maar een plaat, die
draait... een metalen puntje dat erover glijdt... en
't zingt en 't spreekt...
cc Dat moet een verbazing geweest zijn voor Adam,
toen hij voor de eerste maal 'ne fonograaf hoorde ! »
- cc Adam ? »
- cc Ja... Adam en Eva... Ge kijkt zoo verbaasd,
Boetjes. »
« 'ne Fonograaf »... zei Boetjes aarzelend...
« 'ne fonograaf in den tijd van Adam... en van
Eva ! »
- cc En waarom niet ?... O000 !... riep Baveloo
hoog en lang... Nu begrijp ik het !... » En hij bekeek
Boetjes over zijn bril heen en sprak langzaam :
- cc ik geloof, Boetjes, dat tusschen uw brein en
mijn brein een mist hangt... de mist des misverstands, nie'waar ?... »
zei Boetjes voorzichtig.
- cc Dat kan »
- « 't Is !... gij zegt fonograaf !... en ge bedoelt :
een houten kasje met een wieltje in, en een plaat
erop, waarover een pinneke draait en dat jankt en
kraait !... Maar ik, Boetjes ! als ik zeg : fonograaf !...
-

--

--

--^
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dan bedoel ik : de stem van mijn ziel !... Uw fonograaf komt uit Amerika; mijn fonograaf komt uit den
hemel ; de uwe is een machientje zonder leven ; de
mijne is een levende ziel, van God zelf ge-en-re-gistreerd !... Dat's een verschil, Boetjes ! een verschil
van belang !... De stem van een opera-starre of de
stem van den Eeuwigen God !...
cc De stem des gewetens, Boetjes ! .. .
« Zij bestaat : Vox facta est de coelis !
cc Vooral in tijd van nood en bekoring, als er mist
is... Venit vox de nube !... Uit den mist zelf galmt
de stem.
cc En naar die stem moeten we luisteren : Ausculta
vocem eloquii mei...
« En een mensch, die de waarheid bemint en de
deugd, doet zoo... Omnis qui est ex veritate, audit
vocem meam.
cc Maar bij zoovelen galmt die stemme in de
woestijn... Vox clamantis in deserto !
cc Sluit uw hart nooit voor die stem, Boetjes !...
Hodie, si vocem ejus audieritis, nolite obdurare
corda vestra !
cc En de Heer zal u zegenen tot in uw nageslacht...
Benedicentur quia oboedistis voci meae
« En die Amerikaansche prins !... wat een miserie !... Tusschen twee borrels in, had hij de stem
kunnen hooren.. , de stemme Gods ! .. .
cc Maar neen !... Een mekaniekske... dat trof
hem !...
! .. .
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cc De kinderen zingen :
't Schoonste klokje van de wereld
is het klokje van mijn hart !

en een groot filosoof heeft verklaard, dat de twee
geweldigste dingen op aarde zijn : de starren boven
ons hoofd en 't geweten in ons hart ! .. .
cc En als ge luisteren wilt, dan is er niets zoo sterk
op aarde als die stem... Gij zelf hebt het gisteren
ondervonden, nie' waar ? »
- cc 'k Weet niet » zei Boetjes.
- cc Wel ja » zei Baveloo, cc toen ik u daar met
mijn pantoffel... „ een gebaar volledigde den zin.
zei Boetjes, en lei instinktief zijn
- cc O ja ! »
hand op zijn wang. —
- cc Neen toch » verbeterde Baveloo, cc het was
niet, toen ik u met mijn pantoffel sloeg ; maar toen ik
moeder Boetjes met mijn pantoff el niét sloeg... Die
wats daar, die ik u gaf, dat was een distractie, een
eerste gebaar, motus primus... Doch maar nauw was
ze gegeven, of ik hoorde de stem binnen mijn hart :
cc Sla niet meer !... sla niet meer ! »... en ik heb mezelf bedwongen en niet meer geslagen !... Ik geloof
niet, Boetjes, dat een gewone fonograaf moeder Boetjes zou gered hebben... Ik geloof het niet... Tiens,
mag ik u mijn gedichtje voorlezen ?...
Ik hoor een stem in mijn gemoed :
laat kwaad, doet goed;
ze spreekt zooals een fonoplaat;
doet goed, laat kwaad;
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nu spreekt ze luid, dan spreekt ze zoet
laat kwaad, doet goed;
maar nimmer is zij uitgepraat :
doet goed, laat kwaad;
in voorspoed en in tegenspoed,
laat kwaad, doet goed;
staat ze paraat, spreekt ze kordaat :
doet goed, laat kwaad;
ze zegt me hoe ik handlen moet :
laat kwaad, doet goed;
en wat me baat en wat me schaadt;
doet goed, laat kwaad.
Ik sla 'ne slag op Boetjes' snoet,
laat kwaad, doet goed;
ik mik naar moeders goei gelaat;
doet goed, laat kwaad !

Die fonoplaat in mijn gemoed,
laat kwaad, doet goed,
zij is ja! de echte fonoplaat
doet goed, laat kwaad !
en de ander is maar kindergoed.
laat kwaad, doet goed.
Want mijne plaat, mijn fonoplaat,
zij is van goddlijk fabrikaat,
daar zij van God beschreven staat ! .. .
doet goed, laat kwaad.
Doet goed,
Boetjes!
en dat's de zedeles !

Daar !... pak het mee, Boetjes !... »
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BOETJES VERGIET ZIJN BLOED...
Heel demokratisch, in zijn kousen, zat Mr de
Baron er op een lapstoeltje naast, terwijl Boetjes
kaoetsjoekes onder de hielen van zijn bottienen sloeg.
- cc Dat 's waar )) zei Boetjes, cc ge spaart er veel
hielen mee uit. »
zei de Baron.
cc En het trapt veel zachter »
- cc Persies ... Hier zoo, dat 's nummer één »
en Boetjes reikte een bottien over.
De Baron trok zijn bottien aan, ging een sigaar op--

—
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steken ; maar hij behoorde plots tot de milddadigen,
en

en bood een stuk.
- cc Een sigaar, Boetjes ? »
- cc Dat 's geen geweiger, Mr de Baron »
zei
Boetjes, en nam het stuk.
- « 't Is mijn ordinair mark, » zei de Baron,
« eskwisitos » .
- « 't Mijn ook » zei Boetjes, « keskeschietos ».
Mijnheer de Baron greep een schoenmakersmes,
en sneed heel voorzichtig een tipke van zijn sigaar
-- en van zijn vinger... Ai !
- « Is 't er door, Mijnheer de Baron ? » — vroeg
Boetjes. cc Moeder ! >»
Van uit huiselijke verte : « Wat is er ? »
- « Breng eens een bulleke... voor Mr den
Baron... Hij heeft in zijn vinger gesneden ! »
Moeder Boetjes kwam, rolde als een popje den
bloedenden vinger in een lapje... en dit tooneeltje
te zien, 't was zoo aandoenlijk ; net een schoone
schilderij voor den prijs van Rome : de verbroedering
der sociale klassen.
— cc Houd hem nu maar stil, Mr de Baron » zei
moeder Boetjes, « en naar omhoog houden... Hooger.
Dan zal 't spoedig ophouden te bloeden. » En ze ging
terug in de huiskamer.
- cc Die messen zijn héél scherp, als ge 't niet
weet » -- troostte Boetjes.
- cc Inderdaad » zei de Baron, met zijn gedoekten
vinger hoog-op, vlak naast zijn linkeroor. « 't Is
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nochtans niet het eerste bloed het beste, Boetjes. »
- cc Ik wil 't gelooven, Mr de Baron, ik wil 't gelooven. »
cc Dat kan waarschijnlijk nog heel goed van
't bloed zijn van Karel den Groote. »
- cc Allo ! » verschoot Boetjes.
- cc Ja, ja... Van de jaren 800 en zooveel... »
- « Maar allo !... »
Juist stak de deur open; Mr Baveloo trad binnen,
groette 't gezelschap, en, tot den baron met zijn
gedoekten vinger tegen 't oor :
- cc Een zieke vinger, Mr de Baron ? »
- cc Toch niet, Eerwaarde, maar 'k sneed er zoo
juist een stukje af... En 'k vertelde aan Boetjes, dat
dit bloed zoo maar geen gewoon dings is... 't Komt
van hooge toppen. »
- cc Ja, 't is een heele peddegrie, Mr Pastoor » —
zei Boetjes.
- cc Onder mijn voorouders » zei de baron, en hij
kroop met zijn verbeelding den stamboom op van
verdwenen geslachten « was heel waarschijnlijk
Renier met den langen hals, en Boudewijn Hapke,
en Hendrik de Blinde... en 't Zwijn van de Ardennen... En als ik eens tijd heb, zal ik den familieboom eens uitteekenen... »
zei Baveloo.
- « Interessant werk ))
- cc Mijn vader zelf heeft nog een heele rol gespeeld » zei de Baron... « In de expeditie van Mexico... Hij heeft er nog een oog gelaten... »
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Met zijn vrije hand toonde hij een juweeltje aan
zijn horlogeketting.
- cc Hier zie ! in dit medaljonnetje. Dat's mijn
vader zaliger... 't Is een beetje vuil, maar ge herkent
hem toch, nie' waar ? »
Jawel. Mr Baveloo trouwens had hem heel goed
gekend ; en Boetjes die jonger was had er van hooren
spreken.
Het tweede kaoetsjoeke was klaar.
— cc Als 't u belief t, Mr de Baron... »
En Boetjes nam nu ook zijn sigaar, sneed er een
tipke af... en een tipke van zijn duim.
zei Boetjes
en zoog op de won- cc Pristi »
en tusschen twee zuigsels in, de eeuwig-mende...
schelijke noodkreet : cc Moeder ! »
En een oogenblikje later, stond daar Boetjes, met
zijn gedoekten linkerduim naast zijn oor, en de
Baron, met zijn gedoekten rechtervinger naast zijn
rechteroor ; en Baveloo nog altijd gaaf.
- cc En » zei Boetjes, cc dat is begoiren ook 't eerste
bloed het beste niet, Mr de Baron. »
vroeg de Baron.
- cc Neen ? »
— cc 't Is misschien nog heel goed mogelijk » mijmerde Boetjes luid-op, cc dat mijn nakomelingen
waarschijnlijk misschien nog heel... maar heel grootsche tafereelen zouden kunnen ophangen, als 't lukt,
tegen de muren van de geschiedenis... »
- cc Zouden kunnen... als 't lukt... » lachte de
Baron.
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cc Mr de Baron » vroeg Boetjes ernstig, cc kent

ge onzen Sander ? »
De deur vloog open. Daar stond Sander.
cc Daar is 't medaljonnetje » juichte Boetjes...
cc 't Is een beetje vuil, maar ge herkent hem toch,
nie' waar ? »
- cc Is dat uw zoon, Boetjes ? »
- cc Dat 's mijn zoon, met het brevet op zijn gezicht !... Zoon, zij eens beleefd. »
Sander deed zijn best, en met scheeven kop en bedeesd :
- cc Dag Mr de Baron ; dag Mr Pastoor...
zei vader.
- cc En tegen mij ? »
- cc Dag vader. „
— cc Goed » zei Boetjes, cc ga nu maar spelen,
jongen. »
Sander weg, blij, de straat op.
- cc Ja, dat is mijn zoon, Mr de Baron... En laat
dit sport nu eens groeien, laat dit veulen nu eens
bloeien !... 't Is waarschijnlijk... wat zeg ik ?... 't is
héél waarschijnlijk zéér mogelijk dat Sander de stamboom worden zal van vele, rijke, groote geslachten ;
een boom ja ! met op elken tak een baron met een
langen hals... of een graaf met lange vingers helaas !... maar dat zal mijn schuld niet zijn ; of een
Boudewijn Leeuw... of... »
Ja maar... » onderbrak de Baron.
- cc Ssst !... » deed Boetjes, cc laat me klimmen in
den mast van mijn peddegrie... 'k Heb mijn edele
--^
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klimsporen aan !... Of, zei ik dus, een Boudewijn
Leeuw, en niet Aapke... of een Hendrik... Geen blinde, hola!... maar Sander ziet voor twee!... Sst!... laat
me klimmen. En uw edele vader heeft gevochten in
Mexico ; en hij heeft er een oog gelaten. Goed zoo.
Dat 's nobel. Maar gisteren nog heeft onze Sander
gevochten op straat en hij heeft er een blauw oog
gehaald... Oog voor oog... Ik, Boetjes, ben door de
Voorzienigheid, die altijd weet wat ze doet, op de
sociale ladder gedegradeerd tot schoenlapper. Dat is
waar. Toch, als ik denk aan alles wat in mijn nakomelingschap misschien wel zit aan mogelijke noblesse en gebeurlijken adeldom, dan heb ik altijd
goesting om over de stoep te stappen, fier als het ros
Beiaert met een strik in zijn staart. Want » besloot
Boetjes, « 't is beter dat 'ne mensch fier kan zijn op
zijn kinderen dan op zijn voorvaderen... Nie' waar,
Mr Pastoor ?... »
Daar hing een pooze stilte. Symmetriek stonden
daar Boetjes en de Baron. Boetjes met het wit
popje van zijn linkerduim hoog-op vlak naast zijn
linkeroor ; de Baron met het wit popje van zijn
rechtervinger hoog-op vlak naast zijn rechteroor. En
Boetjes zweeg; en de Baron zweeg; en Mr Baveloo
zweeg, want hij had juist al zijn zorgzaamste oplettendheid van doen om een tipje van zijn sigaar
te snijden en van zijn vinger.
En daar zoo plots een derde maal bloed te zien...
pastoorsbloed !... 't verbouwereerde Boetjes zoo diep,
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dat hij het in bovennatuurlijke sferen smeet en riep :
- cc Mijn huis is betooverd !... Moeder ! „
En alweer kwam Moeder Boetjes, bekeek de drie
man, lachte !... En toekomende maal zou ze elk van
die groote kinderen een tutterke bezorgen, om mee te
spelen ; die arme kindekes, die geen mes konden zien
of ze moesten in hun vingers snijden !... Z66 belachelijk !
En belachelijk inderdaad was het wel, nu ze
daar alle drie stonden, met elk een onnoozel vingertje in de lucht omhoog. 't Was zelfs belachelijk
in hun eigen oogen, want, gekte Boetjes :
- cc Mr Pastoor is ook al lid van de bloedige gilde! »
- cc Aalmoezenier van 't Roode Kruis ! » zei
de Baron.
- cc Dat 's waar » zei Baveloo. cc En zit nu allebei
eens neer ! »
Wat ze deden, gedwee, elk op een pikkeltje,
schoonekes naast elkaar, lijk twee schoolkinderen,
die iets verpeuterd hadden, en, uit straf nu, op een
schelmbankje moesten zitten, met een vingertjen
omhoog...
En vlak vóór hen stond Baveloo als 'ne schoolmeester, ook met een vinger omhoog, maar streng,
en ernstig, en majestatisch... En hij sprak :
- cc Dat 's pastoorsbloed ! .. .
cc En hier heb ik vóór me zitten de twee vleugels
van 't sociale front : baronnerij en schoenlapperij,
aristocratie en democratie ! .. .
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« Een schouwgarnituur in drie stukken.
« Ik heb bloed zien vloeien uit aIle klassen van
de maatschappij ; en al dit bloed was even rood, even
warm, even levend.
« Maar de woorden die vloeiden uit den mond van
die klassen waren niet even wijs, even warm ...
« Even hoogmoedig waren ze weI ...
« Nou!
« Ik heb de wegen des Ievens beschouwd, en in
mijn beschouwing heb ik dit gezien: hoogmoed zit
overal!
« Ook in ' t minste.
« Als een mensch in zichzelf geen reden vindt om
te boffen en te stoffen, dan zoekt hij daar reden toe
in zijn voorouders, Mr de Baron, of in zijn nakomelingen, Meester Boetjes. En ik heb een man gekend
die fier is, omdat hij trekt op Mussolini.
« 't Een is 't ander... 't Is gemis aan evenwicht.
« Ik hield een haantje in den tijd; een leelijk
smerig haantje, en 't had maar een veer in zijn staart.
Maar fier!... Als 't onder een hooge poort heenstapte, trok het ding den nek in om zijn kam niet te
stooten... Maar als 't op den mesthoop stond en
kraaide, dan viel het omverre... Want geen evenwicht in zijn staart, ziet ge !...
« En gij, Mr de Baron, zijt fier op uw voorouders
en gij leeft in 't verleden. Aristocratie Ieeft in 't verleden, en gaat groot op menschen die dood zijn en
begraven...
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cc En gij, Meester Boetjes, zijt fier op uw nakomelingschap en gij leeft in de toekomst. Democratie
leeft in de toekomst, en gaat groot op menschen die
nog niet geboren zijn.
« En 't een is dom en hoogmoedig en 't ander is
hoogmoedig en dom.
cc Juist zooals mijn haantje !... Gemis aan evenwicht ! Bij mijn haantje gemis aan evenwicht in zijn
staart ; bij u gemis aan evenwicht in uw hoofd...
cc En de wijze Seneca weet het aldus te zeggen
Als wij onze voorvaderen konden nagaan, dan zou
het ons blijken dat alle prinsen van slaven komen,
en alle slaven van prinsen.
cc En zoovelen zijn wel geadeld, niet geëdeld !
cc En David was een braaf man, Boetjes, maar
zijn zoon Absalon bleef met het hair van zijn losbandigheid aan de takken hangen der criminaliteit.
cc We zijn allen gemaakt van 't zelfde slijk, en
onze eerste ouders, Adam en Eva, waren hovenier
simpelweg. Maar ze gingen aan de appelen zitten en
verloren hun positie.
cc Stoffen over schoonheid is zot, want schoonheid
is maar een huid dik ; boffen over uw geld, hoe
zijt ge eraan geraakt ?... stoffen over uw kennis, —
hoeveel meer dingen weet ge niet ?... boffen en stoffen over voorouders en over nakomelingen... wie
weet wat ze waren en wat ze zullen wezen ? .. .
en uzelf !... En als er te
cc Houdt het heden vast
boffen en te stoffen valt, boft en stoft... »
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Baveloo-Boetjes
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Plots, hier hield Baveloo op... en stillekes en dui.
delijk :
— « Over wie zullen we dus boffen, Mr de Baron ?
Over wie zullen we dus stoffen, Boetjes ? »
En als twee schooljongens te gaar gaven ze als
antwoord, dat ze 't niet wisten...
— « Luistert dan, besloot Baveloo, we zullen noch
stoff en over onze voorouders, noch boffen over onze
nakomelingen ;
en best ware een mensch fier
over zichzelf, jawel ; maar vermits dit uit den booze
is, zullen wij nu en altijd ons best doen opdat OnzeLieve-Heer fier moge wezen over ons !... en over
ons stoffen en boffen ! -- Dag, Mr de Baron, dag
Boetjes ! »
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BOETJES SLACHT ZIJN ZWIJNTJE...
Dien najaarsmorgen viel in Boetjes' tuintje een
mooie foto te snappen van twee argelooze zielen :
Boetjes nl. en zijn vet zwijntje. 't Zwijntje wroette
met zijn snuit in 't verslenste gras en knorde van
plezier ; Boetjes stond er naast en streelde 't met een
wisje achter de ooren, langs de ribben, over de snuit,
aldoor pratend en vleiend
cc Sus ! Suske !... Suuzeke ! » -- « Or-Knor ! »...
En zjeneeren moesten ze hun eigen ook niet ; want
niemand zag het.
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Halt ! Mijnheer Baveloo zag het !
Baveloo stond aan den overkant van het haagje,
in zijn tuintje, keek over bril en haag, sloeg 't argebooze spel ga. En hij glimlachte.
« Or-Knor ! » ... — « Sus ! Suske !... Suuzeke! »...
riep Baveloo plots
en
- « Dag allebei ! »
zwaar.
Boetjes keek om ; op keek Sus.
groette Boetjes.
- cc Ha ! dag Mr Pastoor ! »
- cc Ge gaat hem dresseeren voor de cirk ? » —
vroeg Baveloo.
- « Toch niet, Mr Pastoor, toch niet... Ik laat
hem maar een luchtje scheppen. Maar ik geloof dat
hij goed zou dienen in een cirk... Zie!... hij lacht! »...
Inderdaad ; terwijl Boetjes streelde en streek met
zijn wisje, stak Sus zijn kop omhoog, liet gaaf zijn
witte tanden zien, en speelde met zijn snuit zoodat
zijn neusgaatjes rilden en rimpelden als elastiek. En
't was vanwege Boetjes hoegenaamd niet verkeerd
gekeken, toen hij beweerde dat Sus lachte.
cc Is 't nie' waar, Mr Pastoor ? » — glimlachte
Boetjes.
- cc Inderdaad ! »
glimlachte Mr Baveloo.
Zoodat ze alle drie lachten ; ten minste, glimlachten. Natuurlijk ! niet alle drie met denzelf den
glimlach. Want de glimlach, die op 't wezen lag van
Mr Baveloo, was een stille, brave, ouwe, goeie
--
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glimlach, met breede rimpels, gezond en optimist en
vaderlijk ; iets lijk een stil en blij landschap in de zon.
En de glimlach van Boetjes zat vol vinnigheid
en fierheid ; de glimlach van den eigenaar, met fijne
en geestige rimpeltjes om oogen en mond ; en de
glimlach van Sus was zooals de lach van een cirkclown, langs beierzijds zijn snuit opengespleten tot
aan zijn ooren ; en op zijn beste beschouwd was zijn
maar dan ook perglimlach enkel een karikatuur,
fekt i
van Baveloo's glimlach en van Boetjes'
glimlach.
- cc Hij zou begoire ! zoo niet lachen als hij wist
zei Boetjes plots en
wat boven zijn hoofd hing ! »
wreed, terwijl hij Sus ruwer streelde.
- cc Hangt er iets boven zijn hoofd ? » — vroeg
Baveloo.
- cc Binnen een paar maand moet hij de ladder
op » zei Boetjes. Daartegen heeft hij zijn 125 kilo »...
En Boetjes nu, al strijkende en streelende praatte
voort, in den vokatief, tegen Sus die den kop maar
omhoog schudden bleef en met zijn elastiek snuitje
knorren van plezier : « Or-knor ! Knor-or ! »
- cc Nie' waar, Sus ! dan moet-ie de ladder op ! .. .
Dan moet er ons Suuzeke aan !... (Or-knor!) Dan
komt de man met een groot mes en hij steekt ons
Suuzeke de keel af... (Or-knor!) En dan maken we
bloedworst van Suuzeke zijn bloed... (Or-knor!) —
En dan smullen we van zijn ribbekes !... en van zijn
pootjes !... (Or-knor!) en we steken 't spek in de
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kuip... nie' waar, Suuzeke ?... (Or -knor!) en dan zal
ons Suuzeke nie' meer lachen, hé ! domme Sus ! »...
En juist snapte Sus het wisje tusschen de tanden
vast... or-knor !... en kronkelde triomfantelijk een
tweede kronkeltje bij in zijn staart...
wenschte Baveloo gul
- cc Allo, amuseert u ! »
en ging binnen.
Den zondagavond daarop, toen Boetjes bij Mr
Baveloo te buurten zat, vertelde deze enkele scheuralmanakmopjes — en Boetjes, met een fijne pastoorssigaar tusschen de lippen, had er heel blije pret bij.
En juist vertelde Baveloo een gevalletje dat, naar hij
beweerde, voorgevallen was, jaren vroeger, op de
parochie waar hij als pastoor stond. Daar leefde toen
een zeker Tistje Truikes, die geen deel uitmaakte
van den matigheidsbond, en op 'nen nacht, in den
maneschijn, naar huis toekeerde op twee heel flauwe
beenen. En de maneschijn smeet de schaduwen van
de boomen dwars over de straat heen, zoodat Tistje
meende dat de kantonniers al de boomen hadden gekapt en zoo maar dwars over de straat neergeveld...
En bij den schaduw van eiken boom bleef Tistje dan
een stondeke staan om adem en kracht te scheppen
en over den omverren boom te springen...
En Baveloo besloot, hoofdschuddend :
- « Zot ! zot zot Tistje Truikes ! »
- « Ja, lachte Boetjes, schijn bedriegt. »
- « Maneschijn vooral »
zei Baveloo,
—
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En toen vertelde Boetjes en lachte terwijl hij 't vertelde, van een zeker Peerke Geertjes (hi-hi !) , dat in
den tijd daar vlak bij 't Kapelleke woonde, en ook
geen lid was van den matigheidsbond (hi-hi!) en
bij vollen dag naar huis ging (hi-hi!) en vlak tegen
een wegwijzer liep ! (hi-hi-hi!) ... 'ne wegwijzer j a !...
en 's anderdaags vroegen ze 'm in De Groote Pinte,
waar hij met een dikke doek om zijn hoofd te pintelieren zat, of hij dien wegwijzer niet had zien staan...
Jawel, zei Peerke en goot 'ne geut, maar 'k zag er
eigenlijk twee staan (hi-hi!) en 'k wilde er tusschendoor maar daar stond een derde en dien had ik niet
zien staan ! )) .. .
En hi-hi-hi ! lachte Boetjes bij zijn eigen vertelsel...
Maar sedert enkele stonden had Mr Baveloo een
streng en strak wezen opgezet en hield hij zijn blikken star-vast staan op iets boven het hoofd van Boetjes. En Boetjes, aldoor vertellend van Peerke Geertjes, had wel iets van die strakkigheid bemerkt, maar
z66 vol van zijn vertelsel en z66 bezig met zijn verbeelding, was hij er niet bij blijven stilstaan. En misschien keek Mr Pastoor slechts naar de rookwalmpjes
van de sigaar... Nu Mr Baveloo echter, in steê van
'ns te lachen om de goeie grap, maar voort bleef
kijken, streng en strak, z66 !... vlak boven 't hoofd
van Boetjes, alsof daar iets te bekijken hing, hield
Boetjes plots op met te lachen, draaide zijn nek
eventjes en keek omhoog ! .. .
-- cc ,j a ja, Boetjes ! kijk maar goed )) zei Baveloo,
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cc daar hangt iets boven uw hoofd »... En Baveloo's
stem klonk al even plechtig en dramatisch als zijn
blik straalde... cc Boetjes !... Boetjes !... gij lacht en ge
weet wat boven uw hoofd hangt ! »
- cc Boven mijn hoofd, Mr Pastoor ? »
- cc Boven uw hoofd, Boetjes !... Boetjes, blijf hier
nu 'ns twee minuten zitten... en roer niet... en
spreek niet... en luister ! »...
Mr Baveloo greep van zijn lessenaar het houten
reglet, en daarmee de ooren strijkend van Boetjes,
sprak hij zoet en vleiend :
- cc Nie'waar, dat Sus-Suuzeke-Boetjes zoo niet
lachen zou als hij er aan dacht wat boven zijn hoofd
hangt... Want binnen een maand... een jaar... tien
jaar... een dag... één uur ! moet-ie eraan, ons Suuzeke-Boetjes !... (En 't reglet streelde langs hals en
ooren.) Sst !... Zwijgen, Suuzeke-Boetjes !... En dan
moet-ie de kist in, tusschen vijf planken... Sst ! .. .
Suuzeke ! ... En dan maken ze van Suuzeke-Boetjes
een engeltje... of... of... ! ... En dan zal ons SuuzekeBoetjes niet meer lachen, nie'waar ?... (En 't reglet
ging op en neer over Boetjes' wezen, over den neus
neer en op) ... Suuzeke-Boetjes, nie' waar ? » —
Toen lei Mr Baveloo zijn reglet neer op den lessenaar en of er hoegenaamd niets gebeurd was, al
lachend op voorhand :
- cc Ik weet er ook nog een goei, Boetjes... Ge
hebt in den tijd wel Musse Maaikes gekend, nie'
waar ?
Ook nog een die geen lid was van den
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matigheidsbond... Welnu, op 'n avond, toen Musse
Maaikes... »

Een maand later, in 't najaarstuintje van Boetjes,
op 't vuilverslenste gras, stond tegen den muur geleund een ladder, en op die ladder hing Suuzeke, —
geslacht. En Boetjes stond er bij. Te kijken. En
Suuzeke hing daar, roerloos, schoon in twee symmetrische helf ten opengesneden, snuit omlaag, pootjes
ver uiteen. Het hing daar als een groot, open boek,
en de paralleelloopende ribbekes, wit en roos, waren
de lijnen in dit boek. En zoo serieus stond er Boetjes
bij te kijken, dat het persies was of hij in dit boek
een diepe waarheid te lezen vond...
En ongezien, van uit zijn tuintje, over haag en
bril, bespiedde hem Mr Baveloo ; en opeens, hij murmelde : cc Die heeft het vast »... maar of hij daar nu
dood Suuzeke mee bedoelde of levenden Boetjes,
dat, Lezer, moet ge zelf aan Mr Baveloo maar 'ns
vragen, als ge'm ziet...
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BOETJES KENT EEN DOOLHOF...

De kermisdagen, meende Boetjes, zijn maar dagen
van zot plezier en verteer ; en 't is voor 'ne mensch
dan ook veel beter en gezonder, zei Baveloo, en
redelijker en profijtelijker, zei Boetjes, van eens naar
buiten te loopen, naar de natuur, zei Baveloo, zoo
grootsch en — zoo gratis.
En ze stapten het af, op kermismaandag, een warmen nanoen. Gevieren : Eerw. heer Baveloo, deftig;
en Boetjes, feestelijk ; en Sander, Boetjes' zoon, met
zijn kermiskostumetje en nieuw hoedje, fijn; — en
Baron, Boetjes' hondje, met zijn wit wollen jasje en
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zijn pluimstaartje, zot; en gevieren zoo stapten ze
't af. Ze zouden, in de hei, het oude Beukenpark
eens gaan afkijken, en tevens den fameuzen doolhof,
die er in lag.
Boetjes kende de streek, van vroeger : een groot
park, met bosch en tuin en vijvers, hectaren groot ;
en ge mocht er binnen, als ge maar geen kwaad
deedt. Hoewel de eigenaar ---- een rijke edelman uit
de stad, 'ne liberaal was, zei Boetjes, maar 'ne
meegaande mensch.
't Was een heerlijke wandeling. De natuur deed
haar zomersche best. Een groote blauwe hemel
over één groen plein. Maar warm.
- cc 't Zal nog donderen » — zei Baveloo.
« 't Zal niet » wist Boetjes.
Al-door voerde Boetjes 't woord. Hij hield het
speekbakje vast. En als Boetjes zijn zondagspak
droeg, en zijn zondagshoedje, dan stond Boetjes
hooggespannen ; dan sprak hij fier en breed; niet
over schoenlapperij, of keuken, of het alledaagsche
gedoe, dat gebeurt in de valleien van gewone menschen ; maar van Alp tot Alp sprong dan Boetjes'
brein, en ademde lucht in het domein van hoogdravende bespiegelingen.
En Mr Baveloo, met al zijn filosofie, patrologie,
theologie had maar te luisteren en te leeren, mocht
er soms eens troostelijk tusschen komen : cc Ja wel »
cc dàt spreekt » cc wat ge zegt ! » —
Sander liep er neven, gaapte de schepping af.
^--
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Baron alleen verkocht last. 't Beestje was zoo gewoon te leven in 't schoenlapperskotje van zijn baas,
met die zieke lederlucht, en dien zwarten pekgeur,
dat nu de goeie veldlucht op zijn humeur inwerkte
als haver op 'n veulen ; hij was z66 zot, Baron ! en
rakkerde maar, en sprong en kefte en blafte tegen
man en muis ; en elke twee minuten moest Boetjes
even uit zijn hoogzwevende beschouwingen neerdalen en komen zeggen : « Hier ! Baron ! Hoor-de ? » —
Juist nu zat Boetjes daarboven in de finantie en
't beurswezen ; en sprak royaal weg, of hij gisteravond nog Rothschild had in de doekjes gedaan,
voor een miljoen of twee ; cc hier ! Baron ! » en
van de finantie wipte hij in douane en protectionisme ; en mocht hij, Boetjes, — « hoor-de, Baron ! » —
eens drie maanden minister zijn, wel ! begoire ! dan
ging geen duit meer het land uit, maar de guldens,
dollars, ponden, kwamen hier allemachtig binnengevloeid als een waterke... « maar Baron toch !...
hierrr! » En de Congo, verklaafde Boetjes, zal
ons ook niet redden... 6f ! ... ze moeten hem goed,
héél goed exploiteeren.
- cc En 't vrouwenstemrecht ? » — vroeg Baveloo.
— cc Wel, Mr Pastoor ! » zei Boetjes, cc ge zult er
misschien mee lachen, maar... laat me rechtuit zeggen : daar heb ik ook al 'ns over nagedacht... Zoo,
tusschen 't lappen van twee zolen in, wat kan 'ne
mensch al beters doen dan wat peinzen ? »
« En 't militarisme ? » — hitste Baveloo.
--
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- cc Dat zou ik kordaat afschaffen »
zei Boetjes
zoo kordaat als hij het kordaat afschaffen zou.
cc hoor-de, Baron !... hier ! » En met een slag van
zijn vleugelen zeilde Boetjes omhoog in de subtiele
lucht waar de princiepen wonen van vrede en oorlog,
solidariteit en broederschap.
Plots,
Boetjes zweef de uit de hoogte neer op
den vlakken grond van de Kempen, vouwde de
vleugelen van zijn fantasie toe, en zei :
- cc Daar is 't !... het Beukenpark !
Hier,
Baron ! »—
Ze wandelden nu de zwoele schaduw binnen van
de ouwe, zwaargestamde dreef. Links lag het kasteel
van den eigenaar, met vóór de zware trap een
bloemenperk in 't geschoren gras.
- cc Dat is het kasteel »
zei Boetjes.
- cc En waar ligt de doolhof, vader ? »
vroeg
Sander, die twee uren lang gezwegen had.
- cc Een beetje geduld, zoon ! »
zei vader.
cc Geduld is een groote deugd, nie' waar, Mr Pastoor ? »
- cc Zeker „
knikte Baveloo.
- cc Baron ! blijf hier ! » —
En dààr nu, rechts van de dreef, in 't midden van
een kaal plein, lag de doolhof. En op 't oog af, was
die fameuze doolhof niets anders dan een effen rond
boschje van groene haag, op manshoogte teenemaal
gladgeknipt maar bij nauwer toekijken, en als ge
maar op dit tasje wishout gingt staan, om aldus, uit
;
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de hoogte, nauwer te kunnen toekijken, dan bleek
dit effen rond boschje een kringeling te zijn van
groene dichte hagen, op juisten afstand van mekaar
geplant ; en tusschen die hagen in, kronkelden en
spiraleerden grillige paadjes, wispelturige wegeltjes,
waaronder ge nu 't ééne wegeltje vinden moest, dat
u brengen zou in 't midden van den doolhof zelf,
waar, boven op een hoogen staak, een belleke
hing. En wie 't eerst dat belleke klonk, zei Boetjes,
die man was de held van den doolhof ! .. .
cc En komt nu maar ! zei Boetjes optimist, we
gaan eens probeeren ! » Hij zelf zou voorop gaan
hij wist den weg nog, van vroeger. Ge moest tweemaal rechts houden, dan tweemaal links afslaan;
daarna ééns weer rechts houden, dan tweemaal
links afslaan ; daarna ééns weer rechts ; en dan ééns
links en ge hadt het belleke maar te klinken !
En onder 't looverboogje door, dat bij den ingang
van den doolhof uit de haag stond opgegroeid, stapte
Boetjes voorop ; volgde Mr Pastoor ; volgde Sander ;
volgde... neen ! Baron volgde niet... Die rakkerde
maar wild en lustig en kroop waar 't hem in den
kop speelde, onder de hagen door, al bassend en
kef fend om 't blije sport. cc Baron ! hier ! )) — En
gedrieën liepen ze, Boetjes voorop, twee kringetjes
af, rechts ; daarna sloegen ze tweemaal slimmekes
links-af ; toen weer ééns rechts, en nu weer ééns
links, — en ze stonden gedrieën buiten den doolhof
onder 't looverboogje !...
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- cc Tiens ! »
zei Boetjes, in 't Fransch ; z66
verbaasd.
En ze zouden 'ns herbeginnen, maar omgekeerd
nu, nl. tweemaal links-af, dan tweemaal rechts-af ;
dan ééns weer links ; en nog ééns rechts ; en ze deden
zoo en ze stonden gedrieën buiten den doolhof,
onder 't looverboogje ! .. .
- u Dat 's wonder ! »
zei Boetjes, en hij loog
niet.
En ze zouden nog 'ns herbeginnen; wat donders !
zouden ze niet herbeginnen !
maar nu zoo maar
loopen op 't wilde af,
misschien was dit nog de
kortste weg
Baron ! hier !
naar dat belleke, in
't midden. En op 't wilde af stapten ze tusschen
de haagjes nu voort, zonder plan of berekening, —
en ze stapten 't sapristi rechtaf op 't belleke... en
Sander klonk het belleke en was de held !
- « 'k Wist het wel dat het simpel was ! »
triomfeerde Boetjes.
- cc Dat gaan we eens opnieuw doen !
zei
Baveloo.
- ((Vooruit!.., zei Boetjes. cc Van den ingang
af!»
En ze keerden terug naar den ingang van den
doolhof, — en... en... nu vonden ze den ingang van
den doolhof niet meer !... En ze stapten tusschen
de hagen door, langs de paadjes, en zochten,
en stapten voort, en keerden op hun stappen
weer, of hielden links, trokken rechts, alle drie te
—
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zaam ; en daar was geen uitgang te vinden ! En toen
zou elk eens probeeren op zijn eigen eentje ; en Boetjes ging rechts, Baveloo links, Sander recht door,
en na draaien en keeren stond Baveloo in 't midden,
bij 't belleke, en Boetjes liep maar toe langs de
doolpaadjes verloren en plots gilde Sander dat hij
er uit was ! En toen Sander weer in den doolhof ging
om er zijn vader en Baveloo uit te helpen, toen liep
hij ook weer verloren... En gedrieën begonnen ze
weer te draaien en te loopen -- en vonden geen uitweg!...
cc En als 't nu nog regenen moest » zei Baveloo,
cc dan kon 't niet miserabeler ! » —
Pas gezegd, 't regende ; eerst stilaan, drop na
drop op den doolhof -- en op de drie verloren
zielen ; en inderdaad, miserabeler kon het niet, want
zoo warm ! en geen regenscherm ! en niets om te
schutten ! en nie' anders doen dan maar verloren
loopen, tusschen twee domme haagjes, en een
pastoor, en een huisvader... en Sander die nu plots
begon te weenen omdat zijn kermiskostumeke nat
werd... en die vervloekte hond, die 't nog altijd even
plezant vond, en maar rakkerde, kroop en liep, blafte
en kefte ; en, zoo slijknat als een verzopen kat, soms
kwam opspringen tegen de weemoeie doolaards, en
daarna opnieuw, onder de hagen door, weg was,
tot Boetjes, nat en moe en boos en bitsig, het voor
de tiende maal op hem afgaf : cc Hee ! stomme Baron ! .. , Baron ! hier ! » —
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- cc Wel dan, wat moet ge hebben van den
klonk plots, achter hen, buiten den
Baron ? »
doolhof, een kwaadgesnaarde stem. Toen keken ze
alle drie om, stonden hoog-uit op de teenen, om over
de hagen uit te kijken, en Mr Baveloo, die de grootste was, erkende van ver een boos gezicht, met
een strooien hoed op, onder een regenscherm.
- cc Wie is 't ? »
vroeg Boetjes die niets
zag.
- cc De Baron ! »
fluisterde Baveloo.
En
luidop, tot den Baron, eigenaar van park en doolhof,
bekende hij zijn mageren troef, zei :
- cc We geraken er niet uit, Mr de Baron. »
cc Waarom zijt ge er dan verdoesj ingegaan ? »
vloekte de Baron, die 'ne liberaal was... cc En die
smerige hond, is dat de uwe ? »
vroeg hij met
verachting voor den anderen Baron, die tegen hem
te bassen stond.
Neen »
zei Mr Baveloo vlak af, cc dat is de
hond van mijn kameraad hier, Mijnheer Boetjes. » —
Toen beefde Boetjes; en Sander, van schrik, hield
een stondeke zijn tranen op.
- cc Wel! » dreigde de booze man, cc zeg aan MijnBoetjes dat ik zijn Baron eens wat lood in zijn lijf
zal laten gieten ! » —
En hij trok er van door ; liet de drie ongelukkigen
aan hun nat lot over, in den doolhof...
Toen sloeg, op den beiaard van hun ziel, het uur
van de wanhoop ; ... En z66 nat, en z66 moe, liepen
- -
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ze, voor de hoeveelste maal, de ronde paadjes af, en
ze hadden geen van drieën den moed nog om te letten
op de modder onder hun voeten of 't nat geklets van
de haagtakjes tegen hun gezicht... Was die doolhof
behekst ? was de uitgang weggetooverd ?... En ze liepen maar door, op kans en geluk af, om er toch maar
in 's Hemels naam uit te geraken; en telkens en dat
miste niet meer — kwamen ze terecht in 't midden,
onder 't belleke. En toen ze daar voor de zevende
maal juist in 't midden van den doolhof stonden,
onder dat belleke toen vond Mr Baveloo het heele
sport zoo gek, dat hij er al zijn optimisme bij terug
won, en hij zei, lachend :
- cc Boetjes, jongen, loop gij nog 'ne keer rond in
den doolhof. Ik zal hier wel wachten. » —
Maar Boetjes was korzelig; en Sander was weer
aan 't stroomen gegaan.
- cc Maar zoon toch ! » zei Boetjes, cc ween zoo
niet. »
— cc Wel neen ! » zei Baveloo. « 't Is hier al nat
genoeg ! »
Plots ! pang pang ! !... dat er de doolhof van daverde ; en door den weergalm van 't dubbele geweerschot heen, jankte een hond !
- cc Boetjes ! » --- zei Baveloo, cc gij hebt een hond
gehàd ! » —
Boetj es brieschte één woord uit ; en wat voor een
woord, zal ik maar niet vertellen...
- « Ssst ! ssst ! » -- siste Baveloo ernstig.
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Toen liepen ze gedrieën nog 'ns een toertje rond in
den frisschen doolhof ; en na dit toertje stonden ze
gedrieën in 't midden van den doolhof, onder een
belleke, dat daar, in dit midden van dien doolhof,
boven op een hoogen staak in den regen hing.
- cc Ja, Boetjes » lachte Baveloo, cc als O. L.
Heer ons hier niet uithelpt, dan is 't ermee gedaan.
En die zoo christelijke constatatie stelpte Sanders
tranen niet... Boetjes nam een hooge pose aan en
ging eens tegen zijn bloed uitvallen :
- cc o Zoon... »
- cc Langs hier !... » riep een gulle stem. En
iemand ruischte bij, langs de hagen. 't Was een
oude jachtwachter, die vóór hen stond, met een
tweeloop over zijn schouders.
- cc Sukkeleirs ! » lachte de man met zijn wild
baardje onder zijn natte klak. cc Komt mee. » En
dat deden ze gewillig ; en zoo netjes liepen ze buiten
of er in den ganschen doolhof geen ander paadje
lag dan dit paadje naar buiten.
En nu, in de vrije wereld terug, en regen juist
opgehouden, vatte Boetjes weer levensmoed... en
wilde nieuws hooren over een hondje.
- cc Als 't u belief t, zwijg » fluisterde 't wilde
baardje onder de natte klak... cc Ginder staat Mr de
Baron... en als ge één woord spreekt, krijgt ge nog
een proces. » —
Ja, in de dreef, op een afstandje, stond de baron,
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met de armen in de lenden gekapt, en keek, pal, den
afzakkenden trits na. Natuurlijk hij groette niet, —
de liberaal !
En toen gingen ze naar huis. Mr Baveloo, Boetjes,
Sander... Zeven kilometers. En wel nooit had hun
ziel vermoed, dat zeven kilometers zoo een lange
afstand hadden kunnen geweest zijn... En zij, die
vertrokken waren met breed-uitgespannen illusie's,
keerden naar huis zonder illusie's en lieten hun natgeregende zielevleugels sleuren langs het slijk van
hun hielen. Z66 af !
En 't eerste schepsel, dat hun welkom biet, was
Baron, die hun op de straat kwam tegengeblaft —
maar in 't geblaf kloeg wat weemoed en zijn staartje
hing zeer laag...
cc Boetjes » zei Baveloo 's anderdaags, cc wij
hebben ons gisteren belachelijk gemaakt, nie'
waar ? »
zei Boetjes bedeesd.
- « Ja »
cc Ik niet ! >> verbeterde Baveloo plots, « maar
gij ! »
- « Ik ? »
- « Gij, Boetjes !... Ik ben enkel het slachtoffer
geweest van uw zoogezegde alwetendheid. »
Boetjes zweeg.
- cc Ik meende » zei Baveloo, cc ik meende in mijn
naiveteit, dat 'ne mensch, die zoo, tusschen 't lappen
dat zijn uw eigen woorden,
van twee zolen in,
-^-

-^

---
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Boetjes, « tusschen 't lappen van twee zolen in, »
al die groote kwesties oploste, als daar zijn : financie, protectionisme, kolonie's, vrouwenstemrecht,
militarisme, enz. enz., toch z66 vlak bij zijn eigen
parochie niet zou verloren loopen; en dat 'ne mensch,
Boetjes, die, tusschen 't lappen van twee zolen in,
z66 thuis is in den doolhof van al die hoogste, diepste, moeilijkste wereldkwesties, waarmee zelfs de
grootste Pieten van de politiekerij niet omgaan dan
op sloffen en met handschoenen, als in een dynamietfabriek... ik meende, zeg ik, dat 'ne mensch, Boetjes,
die de wereld en de wijsheid in pacht heeft, mij,
mij, zijn besten vriend, ook wel uit een dommen
doolhof van Spaansch Groen zou helpen en me niet,
als 'ne sukkelaar, laten natregenen. Dunkt u niet,
Boetjes ? »—
Boetjes zweeg ; heel wijs ; en Baveloo filosofeerde,
stillekes, voor zijn eigen zelf :
cc Zoo gaat het in de wereld ! We weten niks,
en we spreken uit den hooge, over alles. Boetjes wil
het menschdom helpen uit doolhoven van financie
en de rest ; en Boetjes zelf loopt verloren in een speeldoolhofje van Spaansch groen.
« Gazetschrijvers, die niets geleerd hebben, spuwen orakels uit : c( Ecce ! wij weten alles ! » _--- « Café-zitters, bock-proevers winnen den oorlog,
zoo gauw es tusschen pot en pint.
cc Menschen, die hun catechismus niet kennen,
spellen den Paus zijn lesje.
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« Tot er een ouwe garde komt... 'ne mensch met
een smerig baardje en ondervinding !
« En intusschen loopen de menschen verloren ; of
erger nog, 't menschdom schreit van miserie... Conferatur Sander.
een
« En, Boetjes, als er één spreekwoord is,
spreekwoord, dat de wijsheid is van de natie's, en de
ondervinding van de generatie's, als er één
spreekwoord is, dat we in goud zullen slaan en om
onzen hals dragen als een juweeltje, dan is het
dit : Schoenlapper Boetjes, blijf bij uw leest... »
En plots, simpel-weg :
- cc Hoe is 't met Baron, Boetjes ? » —
Boetjes verschoot van de plotsigheid van de vraag :
antwoordde toen verlegen :
« 't Beestje zit thuis, in den hoek, en ziet er
nog al bang uit, Mijnheer Pastoor. »
- « Nog een slachtoffer van uw alwetendheid i —
riep Baveloo, sarkastiek... Salut, Boetjes ! » —
--
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BOETJES VERTELT VAN 'NE MUILEZEL...

Dat 's heel goed gezegd, Boetjes, héél
goed ! » zei Mr Baveloo, toen hij dien zondag namiddag met Boetjes op de pastorij te praten zat. cc Héél
goed !... Daar is op aarde geen volmaaktheid te
vinden... noch in 't groot noch in 't klein, noch in
't rijk noch in 't arm, noch in 't heilige noch in 't crimineele, noch in 't slim noch in 't dom... Apropo
van 't dom, -- ééns heb ik in den tijd gemeend dat ik
het echt-rechte exemplaar van den volmaakten dommerik vasthad in den persoon van Zebedaeus Lazoire... Maar 't was een illusie...
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Zebedaeus Lazoire was een braaf mensch, maar
dom ! En als hij sprak, dan sprak hij langzaam ;
en hij hakkelde ; persies of ieder woord van heel
verre komen moest, op 'nen ouwen kruiwagen, over
'ne slechten kasseiweg... En Zebedaeus was vooral
dom. Ik zeg : ik meende toen dat er op aarde ten
minste toch iets perfekt bestond ; namelijk : de domheid van Zebedaeus Lazoire... Maar ik zeg : ik was
erneven.
't Is misschien wel van Zebedaeus Lazoire dat ik
in mijn gansch leven het slimste antwoord ten beste
kreeg ! Daar zou ik niet van verschieten !... Zebedaeus kwam dien tijd nog al 'ns werken op mijn
hofje, toen ik nog parochie bediende. En ik stond
er 'ns bij, terwijl hij hout te kappen zat, en vlak naast
mij stond mijn ouwe haan, op één poot. En ik zei
zoo, om iets te zeggen : « Maar Zebedaeus, waarom staat die haan toch altijd op één poot ? »
- cc Aa-anders va-alt-ie, mm'nhier pep'stoor. » —
zei Zebedaeus, blij dat hij het kwijt was ; en ik... ik
moest bekennen dat ik nog meer tijd van doen had
om het te begrijpen dan Zebedaeus om het te zeggen.
En toen ik het eindelijk vasthad, moet ik Zebedaeus
bekeken hebben met oogen of ik zot was, want
Zebedaeus was zoo geslagen dat hij van zijn kapblokje viel. »
- cc Wel, Mr Pastoor » zei Roetjes, cc ge vertelt
daar zoo al iets; maar ik heb zelf ook iets beleefd
in dien aard ; alleen met dit verschil, dat mijn geval
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de andere baan op gaat, de baan namelijk van de
perfekte slimmigheid... En als ge 't hooren wilt,
Mr Pastoor, dan zal ik het u vertellen. »
_-- cc Ik wil het hooren, Boetjes. »
--- cc Wel dan » vertelde Boetjes, cc Geert Kolijn,
hij is lang dood, de brave man, Geert Kolijn
had 'ne muilezel. En die muilezel was 't nobelste
beest van de wereld... Hij trok als een paard, was
geduldig als een os, balkte als 'ne leeuw, liep als
een hazewind, at als een zwijn... kortom, 'ne volmaakte muilezel perfekt !
Maar hij had één gebrek, en dat was een desolatie,
Mr Pastoor : van zijn twee ooren droeg hij altijd zijn
linkeroor omhoog en zijn rechteroor omneer. Soms
gebeurde 't dat zijn rechteroor omhoog stond ; dan
hing zijn linkeroor omneer. Een variatie.
Een ziekte was het niet, want hij zat goed in zijn
vet ; kwaai gezindheid ook niet, want ook als hij
balkte van schier plezier, zijn oor hing nog zoo...
Een desperatie.
Geert kon er soms geweldig dwars om zijn... Als
hij hem voorbijkwam op zijn weideke, en als de ezel,
zotgezind, op hem toeliep : cc Ga weg, snauwde dan
Geert, ga weg, leelijkerd, en kijk naar uw eigen. » —
Maar Geert ging er niet stom bij zitten. « 't Is
mijn muilezel, lijk hij zei, en ik wil weten wat er
omgaat op mijn boerderij... Die ezel draagt zijn
ooren z66... en ik zal weten de reden waarom. » —
Op een maandag morgen liet hij Jane komen, den
-
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beenhouwer, en Janssens den vleeschkeurder, en
Frie den paardeslager, en Rammels den veearts...
Potje Kanton kwam ook, om te kijken. En ik stond
er zelf ook bij.En Geert zei :
- cc Vrienden, hier hebt ge nu 'ne muilezel, 'ne
volmaakten muilezel perfekt... Maar ge ziet zijn
ooren... En dat 's mijn desolatie. En nu beloof ik
mijn beste geit aan wie me zegt de reden waarom.» —
Ze stonden daar nu rond den muilezel, geleerd te
kijken en te gissen. Jane trok de rechtstaande linkeroor eens omneer, en, mekaniek, de liggende rechteroor ging rechtop... En de koppen van de kijkers,
sympathiek, gingen mee, z66, op de beweging van
die ooren... Schoon om te zien !... Rammels trad
vooruit, streelde heel voorzichtig de opstaande rechteroor omneer, en mekaniek, de liggende linkeroor
ging rechtop. Rammels liet de oor los, schudde zijn
hoofd en hij wist het ook niet.
- cc Hewel, wie gaat er mijn geit verdienen ? »
vroeg Geert.
- « 't Moet elektriciteit zijn » --- zei Frie.
zei Janssens.
- cc Hij ziet niet goed »
— « 'ne Muilezel heeft veel van een paard weg,
zei Rammels... 't Paard steekt zijn ooren op, en de
ezel laat ze hangen. »
- cc En de muilezel van mijn schoonbroer dan ?
vroeg Geert. Die zijn ooren staan altijd fiksch, fiksch
lijk torens ! »
- (( Krijgt hij haver genoeg, Geert ? » —
—.
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cc Ge geeft hem misschien te veel klaver. »
En de ééne zei : 't is de wind; en de andere zei :
't is de kwaaihand ; en Jane vroeg nog of het soms
geen muil- en klauwzeer was, op de ooren geslagen...
Maar niemand wist er 't fijne van, noch de ware
reden waarom, en zoo, ze gingen heen, elk met zijn
eigen geleerdheid. —
Potje Kanton was bij den ezel blijven staan, alleen
met Geert Kolijn, en hij bekeek zoo maar den ezel, —
kijken zoo maar... En na een stondeke meekijken
en zwijgen, Geert vraagt hem zoo :
cu Potje, weet gij de reden waarom ? » —
zei Potje stout.
cc Ja ik ! »
cc Wel, wat is 't ? »
cc 't Is onnoodig dat ik het zeg, Geert. Daar is
op de wereld niets aan te doen ! »
cc 't Zal me troosten, Potje. »
« Redelijk troosten, ja wel... Ziet ge, Geert,
't is een antwoord vol diepe levenswijsheid, filosofie...
cc Wel, Potje, zei Geert, 't is me niet te doen
om de diepte en de filosofie, en om de wijsheid ook
al niet... 't Is maar om de weet, ziet ge ?... Spreek
op, en ge krijgt mijn geit... Want zoo is 't een desolatie ! »
cc Is die ezel voor al de rest volmaakt, Geert ? »
vroeg Potje langzaam en diepdenkend.
cc Teenemaal, Potje; 'ne volmaakte muilezel
perfekt. »
--
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en Potje zei zijn geheim...
- « Wel dan, Geert,
Dan moet hij zijn ooren wel z66 hebben... Want 't is
de eenigste fout die overblijft... En daar is niets volmaakt onder de zon, vooral geen muilezel. » —
Driemaal moest Potje het opnieuw zeggen, telkens
met schoon gebaren en een nieuw voorbeeld : vlekken op de zon, goede wijn en klein glaasjes, schoone
kermis en geen centen en toen verstond het Geert.
- cc Wel, Potje » zei Geert loyaal, « kom morgen
mijn geit maar halen... Gij hebt ze verdiend ! » —
Boetjes zweeg ; zijn vertelsel was uit ; en er viel
een pooze .. .
- cc Boetjes >> zei Baveloo, cc dat was heel slim
geredeneerd vanwege Potje Kanton. »
- cc Inderdaad, Mr Pastoor, Potje is de diepste
geest, dien ik wel ooit gekend heb. »
- cc 't Kan zijn » zei Baveloo. « En toch heb ik
iemand gekend, die nog slimmer was dan Potje...
Buiten ons getwee, natuurlijk. »
- cc Dat spreekt »
lachte Boetjes. cc En wie,
Mr Pastoor, wie was die slimmerik, die nog slimmer
was dan slim Potje ? »
« Boetjes, kent ge de rest niet van 't historietje
van dien muilezel en van die geit ? »
- « Neen... 't Is uit. »
« 't Is niet uit ; en ik zal u de rest vertellen...
En zet uw ooren open en drink de waarheid... En ge
zult vernemen de rest van de historie ofte geschiede
----
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nisse van de geit van Geert Kolijn, saam met het
roerende verloop van de avonturen en wederwaardigheden van Potje Kanton, alsmede met het schoone
licht erover van de filosofie ende levenswijsheid
van... van... Maar dat gaat ge hooren, Boetjes. » —
En Baveloo vertelde de rest van 't historietje :
-- cc 's Anderdaags na de redekaveling tusschen
Geert Kolijn en Potje Kanton,
zooals ge daar juist
verteld hebt
ging Potje Kanton om de geit ; en
moeder Kolijn was alleen thuis en ze wist van 't geval af en ze zei, bedroefd :
- « Ge komt om de geit, Potje ? »
- « Wel ja, moeder »
glimlachte Potje be« eerlijk gewonnen is eerlijk verdiend, nie'
leefd,
waar ?... en... en... »
- « 'Tuurlijk » snikte moeder Kolijn. c( Kom,
Po-hotje... Ze staat hier in den sta-hal. » y----En in den stal stond een pracht ! een pa-nacht van
geitebeest !
- cc Ine scho-hoonste geit van de wereld » snikte
moeder Kolijn, en wreef haar oogen met 'ne zakdoek... cc En kijk nu zelf maar, Po-hotje, of die geit
ook maar één gebrek heeft ! »...
En toen schoof ze van de geit uit op haren man :
cc En die domme Geert... die... die !... »
Potje keek naar de geit, keek en keurde... en hij
moest besluiten: « 't Is inderdaad een perfekte gein...
Nooit gezien ! »
- « Nie' waar, Potje ? » —
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- cc Nooit zoo'n geit gezien !... eerlijk gesproken ! »
bekende Potje... cc Ze is perf ekt ! »
- cc Ja zeker, perfekt ! »
- « Inderdaad, perf ekt ! »
- « Toch » zei moeder Kolijn toen stillekens,
cc toch, Potje, als ge ze goed bekijkt, heeft ze toch
één gebrek... nog al 'n groot gebrek. »
zei Potje, want hij zag
- cc 'k En zie niets »
niets.
cc Wel, » zei moeder toen, en nu snikte ze hoegenaamd niet meer, het éénig gebrek van die geit,
Potje, en 't is het grootste gebrek dat ge wel kunt
uitdenken, Potje Kanton, 't is : dat die geit de uwe
niet is, en dat die geit de mijne blijft. » —
En Potje wilde redeneeren en 't zijne zeggen ; maar
't was persies of moeder Kolijn plots wilde gaan
schuren, want ze greep naar een bezem ; en Potje
ging toen maar seffens naar huis. Nog al rap »...
--
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BOETJES EET MENSCHENVLEESCH...

In een hitte-vlaag van huiselijk lyrisme,
toen
Moeder Boetjes haar nichte Ciel had geciteerd om bij
uitspraak van dit gezag te bewijzen, dat Boetjes zelf
niet altijd de echte Jan en de rechte Jan was, in
die hittevlaag, zeg ik, vloog plots de temperatuur van
Boetjes op en, zei Boetjes :
cc Uw nichte Ciel is een heks ! »
Boetjes zei dit zoo, half, omdat hij het zoo eens
gelezen had in een boek cc De Scheerslijper » ; en
half, omdat hij waarlijk meende, dat nichte Ciel
inderdaad een heks was.
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- cc Een heks, ja ! een venijnige heks ! »
- cc Maar hebt ge van mijn leven ?... » vroeg
moeder Boetjes, verbaasd en verbouwereerd. « Nichte Ciel ! het beste mensch van de wereld !... Zoo
zijn er geen twee ! »
- cc Persies ! » zei Boetjes, cc zoo zijn er zeker geen
En zwijg nu
twee... en Goddank voor de wereld !
maar, of de menschen hooren het nog. »
Maar nu was het de temperatuur van moeder Boetjes die opvloog, en :
- « Boetjes, gij zijt 'ne fijne ! » zei Moeder Boetjes. cc Nu dat gij mijn nichte Ciel hebt uitgemaakt
voor al wat leelijk is, nu zou ik moeten zwijgen...
Ge zijt 'ne fijne, Boetjes !... Ge zijt 'ne fijne ! »
- cc Moeten het de menschen hooren ? »
- cc Dat ze 't hooren ! » zei moeder Boetjes desperaat.
- « Ziet ge wel ? Ziet ge wel ? » zei Boetjes wijs...
En beslist, en uit den hooge : « Moeder, ik ben hier
baas in den huis ; en als we ruzie maken, dan wil ik
dat het in 't huishouden. blijve ! Ruzie is geen erg,
als 't maar niet over den dorpel gaat, als 't maar niet
langs het mozegat uitloopt... Dan is ten minste de
form gered. »
- cc De form, de form! » grinnikte moeder Boetjes.
Ge zit er wat mee in, met de form...De menschen
moèsten het hooren. 't Is spijtig genoeg dat het niemand kan hooren. »
Wel, moeder Boetjes, uw wensch is verhoord ; en,
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Boetjes, 't was van uwentwege een illusie te meenen, dat er geen ooren omtrent waren : want, ginder,
over hoveke Boetjes en hoveke Baveloo heen, stond
Pastor Baveloo, op zijn studeerkamerke looze
spioen ! — en loerde door 't spleetje van 't gordijn,
luisterde door 't kiertje van 't raam... en aldus,
moeder Boetjes, gij kreegt uw verlangen, en, o Boetjes, ook de form was verloren !
Roerloos en reppeloos, stond Pastor Baveloo te
loeren en te luisteren, hoorde onvermoede dingen
zoowel over moeder Boetjes' aangetrouwden als Boetjes' aanverwanten ; was er getuige van hoe moeder
Boetjes een ouwe tante van Boetjes boven water trok,
hoe Boetjes de kwaaie deugden telde van moeder
Boetjes' grootoom... en schudde 't grijze hoofd, omdat
Boetjes aldus, tegen alle wijsheid in, de tanden ging
tellen van een oud-versleten paard ; en omdat moeder
Boetjes, geen enkel spreekwoord indachtig, ouwe
koeien uit de sloot sleurde... Nochtans, hij markeerde de punten, en Boetjes bleek het hem te win
nen. Moeder Boetjes was te geweldig, te wild, te
wijd-uit-sprakerig ; Boetjes integendeel, droog, stil,
zei telkens, heel kalmpjes en raak zijn zet...
De stille, doodeffen, bewuste strategie van Boetjes
zat moeder Boetjes wat op de zenuwen. Want, plots,
ze lei daar heur gansche, gloeiende hart op één schoteltje, riep :
Gij, Boetjes, ge halt met een -pottin moeten
trouwen ! »
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Boetjes, droog : « 'k Heb de occasie niet gemist,
Jozefina Stoeltjes. »
Jozefina Stoeltjes, alias moeder Boetjes, op ! Greep
't eerst-beste ding bij de hand sloeg maar de
paraplu was aan één eind tien centimeters te kort...
en ze stapte op Boetjes toe. Boetjes week.
- cc Hij gaat achteruit, de laf aard ! » zei moeder
Boetjes.
- « Dat 's niet laf » zei Boetjes, cc dat 's gezond. »
Vier oogen zaten in malkander gevezen.
Moeder kwam na, voetje voor voetje ; Boetjes
week, voetje voor voetje... helaas ! één voetje te ver !
en Boetjes achterover in de waschkuip.
- « Toe maar ! toe maar ! » gilde moeder Boetjes triomfeerend, cc nu maakt hij zijn eigen nog belachelijk !... En hij begaait mijn wasch nog !... 't Kan
anders nie' meer kapot, zeker ? »
Op zijn studiekamertje, loerend door 't spleetje van
't gordijn, Mr Baveloo zag het spektakel en hield zijn
hart vast... En hij zag boven den pletsenden Boetjes
een arm rijzen, een arm met een paraplu, een arm
die dreigde en dalen ging... Baveloo de trap af ! .. .
cc Loeien morgen... Tiens, een bad genomen,
Boetjes ? »
- cc Loeien morgen, Mijnheer Pastoor. »
- « Loeien morgen, Mijnheer Pastoor, » groette
moeder Boetjes, terwijl zij een paraplu schoonekes
in de plooi rolde.
--
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- « Ik zei hem juist voorzichtig te zijn, Mijnheer
Pastoor, en valt hij me niet achterover in de waschuip ? »
- cc Dat 's niets, Boetjes » troostte Baveloo, cc gij zijt
de eerste mensch niet, die zich belachelijk maakt. »
- « Ik zei het hem precies » zei moeder Boetjes.
cc Hij kàn zijn eigen soms z66 belachelijk maken. »
- « 't Kon erger, Mijnheer Pastoor » glimlachte
Boetjes bekomen. cc 't Kon erger. Zoolang er geen
stukken zijn. »
- cc Ga droge kleederen aandoen, Boetjes » zei
moeder Boetjes. cc Ge staat daar zoo nat als verzopen. ))
Boetjes, gedwee, naar 't opkamertje, langs vloer
en trap zijpelend als een sproeikar.
- cc Ze kunnen 't soms wel afgeven. Mr Pastoor »
zei moeder Boetjes, « en als Boetjes zot is, dan is
hij heel zot. »
— cc Wel ja, moeder » zei Baveloo, cc daar moet
van alles zijn in een huishouden... »
- cc Zeker, Mijnheer Pastoor. »
- cc En stukken-maken in 't huishouden is ook
een stuk in 't huishouden. »
Boetjes kwam beneden met een versch kostumetje
aan.
cc Boetjes » zei Mr Baveloo, cc ik kom eens zien
of ge gedaan hebt met dat missieboekje. »
en Boetjes vond
- cc Jawel, Mijnheer Pastoor »
het missieboekje achter 't hangspiegeltje.
--
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- « Hebt ge 't gelezen, Boetjes ? »
- cc Ja zeker, Mijnheer Pastoor, maar dat artikel
daar over de menscheneters, 't is wreed. »
cc Ha ja » zei Baveloo, « van dien neger ? »
- « 't Is wreed „ zei Boetjes. cc Daar gebeurt van
alles den dag van vandaag. »
moraliseerde Baveloo ; « als er
- « Dat 's zoo »
de christelijke geest niet in zit, dan verslinden de
menschen malkander. »
— « 't Is wreed » zei Boetjes.
- cc En laat de wet dat toe ? „ vroeg moeder Boetjes, die intusschen wat naaiwerk had hervat.
- cc De wet ? » grinnikte Boetjes, meelijdend om
't juridisch inzicht van zijn eega. Als er 'n gardevil
tusschenkomt, dien eten zij er nog bij op. Nie'
waar, Mijnheer Pastoor ? »
- « Als een neger eens menschenvleesch heeft
geproefd » zei Baveloo, cc houdt gij er hem niet meer
van af... juist een kat met kanarievogels. »
— « 't Is wreed »> zei Boetjes.
- cc 't Staat zoo schoon en zoo waar in den Bijbel »
doctoriseerde Mr Baveloo. « Sepulcrum patens est
guttur eorum : Hun keel is een geopend graf . —
Linguis suis dolose agebant : Ze lekken hun lippen
met hun looze tong. » En hij parafraseerde : cc Lijk
in een graf begraaft de menscheneter zijn prooi in
zijn kaaksbeenderen en hij lekt het vet van zijn
lippen en 't genot ervan. »
- cc 't Is waar » zei moeder Boetjes.
--
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— « Inderdaad » zei Boetjes. « Maar die neger,
die aldus zijn vrouw opat, Mijnheer Pastoor, zou die
daar niets over voelen... nadien... een soort... ? »
« Indizjestie ? »
- cc Neen, neen » verbeterde Boetjes, « maar een
soort berouw ? »
- « 'k Peize van neen » zei Baveloo ; « en dat is
juist de ramp van 't sport. Die menschen voelen zelden indizjestie in de maag noch berouw in de ziel... »
- « 't Is wreed » zei Boetjes.
- cc Of misschien » zei. Baveloo cyniek, « misschien denkt een neger die zijn vrouw opeet : 't blijft
toch maar in de familie... in 't huishouden. »
- cc Maar Mijnheer Pastoor » verweet moeder
Boetjes, « hoe durft ge zoo iets zeggen ? »
- « Hoe ik het durf zeggen ? » vroeg Baveloo
verbaasd, en beurt om beurt bekeek hij Boetjes en
moeder Boetjes. « Maar hoe durft gij het doèn ? »
Nu keken Boetjes en moeder Boetjes verbaasd.
- cc Ik geloof » zei na een poosje verbaasdheid
van alle drie, Mr Baveloo heel langzaam, « ik geloof
dat wij in een misverstand zitten ; en dat wij malkander niet begrijpen... Van wien dacht ge dat ik
sprak ? »
Boetjes zei niets, haalde een pijpke voor den dag,
begon te stoppen... Daar hing iets in de lucht...
- « Ge dacht dat ik het had... over dien neger?...»
- « Wel ja » zei Boetjes... cc dien neger... met zijn
vrouw. »
---
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- cc Maar beste menschen ! » zei Baveloo, en nu
klonk er medelijden en verwijt in zijn stem, « maar
beste menschen toch !... »
Zoetjes nam hij 't naaiwerk uit moeders handen,
het pijpke uit Boetjes' lippen, lei zoetjes pijp en naaiwerk op de tafel en zei :
- cc Gaat hier nu eens allebei, schoonekes, bij de
tafel zitten, en luistert. »
Schoonekes zaten ze bij en luisterden...
- cc Vader Boetjes » zei Baveloo, cc en moeder
Boetjes, ik had het niet over zwarte menschen van
Congo, maar over witte menschen van Europa ; ik
had het niet over wilde negers van ginder, maar over
tamme Belgen van hier ; ik had het over menschen
die hier bij mij zitten, hier schoonekes vlak bij deze
tafel... Alzoo over u, Boetjes, en alsmede over u,
moeder Boetjes. —
cc Ssst !... zwijgen !
cc En toen de Bijbel daar sprak van gapende graf
en spalkende kaaksbeenderen, dacht gij, o Boetjes,
dat de Bijbel op echt-authentieke negers uit Afrika
mikte ? Ach ! o Boetjes ! wat zijt ge simpel en in alle
naïveteiten ver ! En wist ge niet, o moeder Boetjes...
cc Ssst ! Zwijgen !
cc Wist ge niet dat de Bijbel sprak van witte, wijze,
vrome, gedoopte menschen, die van hun hart en ziel
een gapend graf, een grijnzend kerkhof maken, waarin zij met vespers van kwaadsprekerij en een lijkdienst van laster hun evennaaste begraven ?
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« En was 't van onzentwege niet een beetje...
« Ssst ! Zwijgen !...
« niet een beetje huichelarij, dat we 't vanwege
een heidensch neger zoo onnoemlijk kwalijk opnemen, en zoo wreed-wreed-wreed vinden, als hij dan
al eens een ander neger opoffert aan den grimmigen
god van zijn verdoemden appetijt ; wanneer we zelf
er zoo lichtjes bijstaan met bijl en kapblok ? en op
't altaar van onzen god nijd en onze godin jaloerschheid een offer brengen in den persoon van nichtje
Ciel?...
« Boetjes, tot ziens !... Moeder Boetjes, tot ziens ! .. .
En ik zou u nog vele leelijke dingen kunnen zeggen ;
maar ik zwijg... en spreekt nu zelf maar een beetje
onder malkaar. »
En weg was de Pastor ; en een stonde zaten Boetjes
en zijn vrouw, verdonderd, malkander te bekijken.
Ze zwegen ; en ze zwegen niet omdat ze geen goesting hadden tot spreken, maar ze wisten niet wat
zeggen.
En toen opeens, Boetjes, en hij klopte met de vuist
op de tafel :
- « Moeder, hier wordt geen kwaad meer verteld... geen kwaad meer !... waar of niet !... van
niemand !
- « En gij, Boetjes, zeg nog iets van nichte Ciel,
ook van verre maar ! »
« Nichte Ciel is een goei stuk » zei Boetjes...
cc En de eerste maal, dat ze hier komt, moeder, zal
--
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ik ze in goud slaan. 'k Zal ze in de rozen netten... »
- « Nie' waar, vader ? » lachte moeder Boejtes.
« Nie' waar, moeder ? » lachte Boetjes.
En van uit zijn studeerkamertje, door 't spleetje
heen van 't gordijn, zag Baveloo, ongezien, de verzoening en hun beider glimlach; en hij glimlachte
zelf ook, de brave man, zoodat op dit één oogenblik
een trippele lach van goeie menschen het hart van
God verblijdde !...
- « Wil ik dat maar wat opnemen ? » vroeg Boetjes toen positief-weg, en knikte met zijn kin naar
den plas rondom de waschkuip.
- « Wel ja » zei moeder, « doe al iets, en naaste
maal, zie waar ge valt... »
Kwam Sander binnen ; met een pruillip.
- « 'k Heb nichte Ciel gezien... En 'k zei : Dag
nichte Ciel !... En ze gaf niks, de gierige heks ! »
- « Ssst » zei moeder, « Sander, geen kwaadsprekerij, zelfs van nichte Ciel niet ! »
En Boetjes, doctoraal :
« Sander, onthoud dit wen...
... Als ge van iemand
wilt kwaadspreken... eet hem dan liever op !... 't Is
wel lastiger, maar in den grond is het eigenlijk veel
schooner. >)
En zoo was Sander ook weeral een stap wijzer in
de christelijke volmaaktheid.
--

104

BOETJES MAAKT GOUD...
c( Nou )) zei Boetjes, en sprak van kwaai
humeur mooi Hollandsch, cc nou !... 't Brood is
weeral opgeslagen, en 'ne mensch verliest er zijn
centen bij en zijn heiligste geduld... En dezen morgen preekte de Pater dat heilig-worden niet zoo moeilijk is. Maar de Paters en Pastors hebben illusies,
Mr de Pastor, en ze kennen 't werkelijke leven niet.
Wij, simpele menschen, wij hebben wat anders te
doen dan sermonen te preeken. Wij hebben ander
vliegen te vangen ! En, Mr Pastoor, als 'ne schamele
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schoenlapper geen ander zorgen had dan de zorgen,
waar Pastoors en Paters en Trappisten mee gezegend
zijn, dan was de hemel geplaveid, geplaveid ja ! met
schamele schoenlappers. Maar 't zit hem zoo niet,
Mr Pastoor !... 't Zit hem helaas ! héél verre van hem
z66 te zitten !... »
Baveloo knikte zijn hoofd weg en weer, dubieus ;
zei zoo : « En toch, Boetjes ; en toch... »
Hij zweeg en mijmerde een poosje.
— cc En toch, Boetjes » hernam hij toen luid, « en
toch, 't moet hem z66 zitten, Boetjes. En 't en is
niet alleen voor de Pastors en de Paters en de Trappisten dat de schoone hemel geschapen is... En de
Pater zei dat heilig worden niet zoo moeilijk is ? .. .
Dat 's waar, wat de Pater zegt. En eigenlijk is 't ook
nie' waar... Want het pad der zaligheid is eng en
streng en steil... Hoeveel is 't brood opgeslagen,
Boetjes ? ))
- cc Hoeveel is 't brood opgeslagen, moeder ? » —
wierp Boetjes de vraag over naar moeder Boetjes,
bezig in de keuken.
- cc Een half kwaartje ! » zei moeder.
cc Een half kwaartje » seinde Boetjes aan Baveloo door, en kommenteerde : cc Een half kwaartje,
ge zult er u zelf ook al niet aan dooderven, maarr...
een half kwaartje, Mijnheer, én een half kwaartje,
Mijnheer, dat is zoo iets in den aard van een héél
kwaartje, Mijnheer ! Enn... ik zoek altie bij de perekwatie, of er de schoenlappers niet bij staan..,
--
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Maar... ik heb er hun naam nog niet zien prrrijken...
Schoenlapper, blijf bij uw leest, zegt de minister,
en moei uzelf niet met financie. En dat 's, me
dunkt, héél vaderlandsch bedoeld vanwege Mijnheer den minister, maarr... »
siste Baveloo.
- cc Ssst ! »
Hij stak zijn hoofd bij Boetjes' oor, kneep een oogje
dicht als een die 't wist, en fluisterde mysterieus :
- cc Maak goud, Boetjes, maak goud. »
cc Persies ! » lachte Boetjes.
cc Maak goud, Boetjes, maak goud !
cc Leer me de kunst ! » gilde Boetjes lyriek, —
cc en ik kniel v66r u neer, op mijn twee knieën, hier,
in 't zand van mijn keuken, en een kwartier lang
moogt ge me uitschelden, mijn huid vol ! Straf gesproken, nie' waar ? ,>
- cc Boetjes » beval Baveloo, cc kijk in mijn
oogen ! »
Boetjes keek ; en Baveloo, beslist, met een vinger
omhoog :
- cc Boetjes, ik leer u de kunst!... Straf gesproken,
nie' waar ? »
- cc Ja wel » schertste Boetjes. cc We spreken allebei heel straf ; maar ik ! ik maak mijn eigen niet
gaarne belachelijk ! »
- cc Boetjes, kijk in mijn oogen !... Ik ! ik leer u de
En als 't niet waar is,
kunst !... Goud ! 24 karaat i
dan zit ik ! ik v66r u neer !... in 't zand van mijn
keuken !... Dààr sa ! »
),

--
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Toen viel er een korte pooze ; en luchtjes nu hernam Baveloo :
- cc Ik leer u dat ! ... En als ik ooit of ooit tot u met
allen serieuzen ernst en alle ernstige serieuziteit gesproken heb, dan is het nú, op dit uur, op déze
minuut, zegge namelijk... »
Hij trok zijn uurwerk uit, om de juiste minuut
precies te zeggen — maar vloog op :
— « Sapperdeboere, Boetjes ! 'k moet weg ! .. .
Kom dezen avond bij me thuis... En ge zult oordeelen . »
Baveloo af.
- cc Ge kunt algelijk eens probeeren, Petrus » zei
moeder Boetjes huiselijk. Ge kunt nooit weten. »
- cc Wel » zei Boetjes, ik zal 't doen. « Alleen
om u te gelieven en te gerieven, zulle !... »
En half desperaat stiet hij er aan toe :
- « Ik weet op voorhand dat ik er inloop. »
cc Ha Boetjes !... Ben-je daar, Boetjes ?... Ga
zitten, Boetjes ! »
Boetjes zat neer. En Baveloo, zoo dood- en kordaat-ernstig, alsof alle scherts honderd mijlen ver
zat
— « Zoo dadelijk ga ik u de formuul toonen, Boetjes... En oordeel zelf. „
Hij nam uit zijn bibliotheek een oud-versleten
notaboekje, vond een bladje, kapte zijn bril op de
neus, las langzaam, woord voor woordje :
--
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- cc Om goud 14 karaat te maken, ga bij een
zwaar onweer... » Ha ja, onderbrak hij zelf zijn eigen
lezing, deze formuul wordt zeer weinig gebruikt, —
« bij een zwaar onweer dus, onder een eikenboom
staan, alleen in 't open veld ; bestrijk u zelf met
vitriool; neem een kilogram dynamiet; zet hem boven
vlammende petrool ; meng er wat kopnageltjes en
prikkeldraad bij ; en op 't oogenblik juist als de weerlicht op den eik slaat, sla gij ook, met een gloeienden
voorhamer, uit al uw macht, driemaal, driemaal
zulle, Boetjes, op den dynamiet... Wat overblijft... »
Baveloo zweeg, keek over zijn bril naar Boetjes.
cc Ga eens voort, Boetjes ! »
cc Wat overblijft, Mr Pastoor, zal ver te zoeken
zijn, héél ver ! » grinnikte Boetjes sarkastiek.
- cc 'k Peins het ook » zei Baveloo, en lei kalmpEn didaktisch : cc Ik las
jes het notaboekje terzij.
u die formuul voor, Boetjes om te zien of ge soms niet
bijgeloovig zijt... En ik zie inderdaad, dat ge niet
alles aanneemt wat in de boeken geschreven staat. —
Maar kom eens hier. »
Hij liet hem vlak bij zijn bibliotheek staan, toonde
een schelfje boeken.
- « Bekijk die titels, Boetjes... Hier staat een
heele serie boeken over goudmaken... Hier zoo : Het
mysterium magnum van den geleerden Bidstrup ; —
de Steen filosofaal van Ludeman ; het Gulden Slot
de Geheime Conste der Alchimivan Hermes ;
sterije ;
het Arcanum naturae van doctor Jan
---

--
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Faustus ; enz., enz... Altemaal over 't goudmaken ! .. .
ziet ge, Boetjes ? »
- » Dat wist ik niet ! » zei Boetjes, verbaasd dat
hij het niet wist.
- cc En hier nu » zei Baveloo geheimzinnig, en
een oudversleten boek vattend en het openslaand
op het titelblad, cc hier hebt ge 't beroemde
« Secreetboek van heerlijke magie en veelerley materiën, mitsgaders de seer excellente en wel geapprobeerde remediën teghen veelderhande crancheden,
wonden en accidenten, met de maniere van te distilleren, parfumeren, confituren maken, te verven, coleuren, ghieten ende... Boetjes ! ! kijk ! ! !... ghoud te
maken!... t'Antwerpen, in de gulden Moriaan, Anno
1571... Nou ! Boetjes !... Wat zegt Boetjes ? »
- « 't Is... straf ! » zei Boetjes, al verbaasd- en
verbaasder.
- cc En nu de formuul !... Hoeveel ooren hebt ge,
Boetjes ? »
- cc Twee ! „ zei Boetjes, die ze geteld had.
- cc Vier ! „ verbeterde Baveloo lyriek... « Twee

aan uw hoofd, en twee aan uw ziel ! ... Zet ze alle
vier open, zooals sluizen ! »
Open stonden Boetjes' vier sluizen en Baveloo
las :
- « Om goud 14 karaat te maken, neem 3/10
FRUDNEWUEEL, 3 /1 0 EKSNAK-MOD, 3 /10 NIERBNEDOJ en
giet er 1/10 DIEHSOOLNETEWEG over... »
Boetjes luisterde met ingehouden adem.
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cc Dat is de echte formuul, naar 't schijnt » zei
Baveloo cc maar... 't is een duivelsformuul, Boetjes,
en ge m66gt ze niet gebruiken... 't Is doodzonde... »
vroeg Boetjes.
- cc En wat beteekent ze ? »
cc
O
!
»
zei
Baveloo
luchtjes-weg,
cc dat 's niet
zoo moeilijk te vinden... Maar luister nu eens naar de
kapitale formuul om goud te maken 24 karaat !... »
Open stonden de sluizen. Baveloo las langzaam :
- cc Om van TKNED-NE-TEOD-EG-TAW-LA, dat overal te vinden is, zuiver goud te maken 24 karaat, meng
het elken morgen met een beetje THCIZNI-REVIUZ ter
eere Gods. Tu sapiens tace, ut vivas in pace ! » (')
Deze formuul, Boetjes, moogt ge gebruiken. »
- « 'k Begrijp ze niet » zei Boetjes.
- cc Natuur ! » zei Baveloo... cc Moet ze studeeren,
Boetjes... Daarbij » en hij zocht in een rommeldooseen tooverspiegeltje,
« met dit spiegeltje
je
Boetjes ! zult ge de beteekenis van de formuul
ontdekken... Neem het mee... met de twee f ormuuls !... Maarr, wel verstaan, Boetjes ! de eerste,
die van 14 karaat, moogt ge wel leeren maar ge
moogt ze niet gebruiken !... Alleen die van 24 ! »
Baveloo zat neer, schreef de twee formuuls zorgvuldig elk op een bladje, droogde 't schrift en, met
zijn pennestok dwars doorheen zijn mond :
- cc Gij denkt altijd, Boetjes » verweet hij, cc dat
ik u in de doeken wil doen... » Hij stond op. —
--

(1) Zwijgt ge wijs, zoo leeft ge in peis!
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« Daar zoo ! Steek ze op zak, met het spiegeltje ! .. .
'k Zal morgen komen kijken !... »
Boetjes, als een kind, liet gebeuren, en stond al
op straat, suf, met in zijn handen een spiegeltje en
twee papiertjes...
En dien avond zat Boetjes thuis, bij 't lamplicht,
bezig de formuul 24 karaat te ontcijferen. Juist een
ouwe filoloog. En voor de derde maal, en de derde
maal heel driftig, snauwde Boetjes : « Moeder,
zwijg ! »
Sander zat naast hem, frutselde met de formuul 14
karaat. En Boetjes opereerde met het tooverspiegeltje van Baveloo ; en Sander met een axa-reklaamspiegeltje, dat hij op zak had onder andere dingen
op zak. En beiden zaten, lijk ze dat noemen, verslonden in de filologie; en elk had zijn spiegeltje vast,
vóór zich uit, en hield zijn formuul tegen de borst,
zoodat ze weerkaatste in 't spiegeltje en te lezen was
op den weerschijn af.
Plots, Sander : cc Va ! dat 's êvereks geschreven... kek !... kek, va... MOD... ! dat is DOM... » En
hij spelde koortsig voort : « DOM... KAN... KAN...
SKE !... » En Sander jubelde 't uit : « Ziede, va !...
Dat s DOM-KAANSKE !... DOM--KAANSKE !... »
Toen ging er een licht op in Boetjes' brein... Hij
nam de formuul 14 karaat uit Sander's handen —
en getwee nu, vielen ze aan 't spellen... letter voor
letter en nu was 't klaar genoeg, hoe ge goud moet
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maken 14 karaat... Want Boetjes las nu, luid — en
langzaam
- cc Om goud 14 karaat te maken, neem 3/10
LEEUWENDURF, 3/10 DOM-KAANSKE, 3/10 JODENBREIN
en giet er 1 / 10 GEWETENLOOSHEID over. »
En Boetjes, ontroerd, konklueerde :
- cc 't Is begoiren êvereks geschreven ! »
- cc Wel, dat zal 'ne linksche-poot geschreven
hebben » zei moeder Boetjes natuurlijk-weg, zonder
van haar kousenstopsel op te kijken.
- « Zwijg nog 'ns, moeder !... » zei Boetjes gecc want... nu zal ik 't ander ook wel
jaagd,
vinden.
en vader
Hij nam de formuul 24 karaat op,
weer en zoon, spelden de tooverletters !... En Boetjes
had den moed niet luid-op te lezen wat hij vond ;
maar hij zuchtte, desperaat :
- cc Hij heeft me weer liggen ... deê passtt-toorr! »
- cc En wanneer begint ge, Boetjes ? » vroeg
Baveloo 's anderdaags en wreef zijn twee handen
over malkaar.
- « Beginnen, Mr Pastoor ?... Waarmee ? „
- « Wel, met goud te maken... 24 karaat. »
- cc O ! » deed Boetjes, als een die heel 't ding
vergeten was. »
Baveloo trok zijn uurwerk uit ; en met het oog vast
op de wijzers, en steeds een vinger omhoog :
- cc Boetjes, ik leerde u goud maken, 24 karaat,
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zooals ik u beloofde. En ik zal u geen kwartier lang
op uw knieën laten zitten, in 't zand van uw keuken ;
enkel twee minuutjes. En ook uw huid niet volschelden ; maar simpel-weg een droppeltje wijsheid in uw
ziel gieten... Meer niet !... Ieder mensch zoekt achter
goud, echt goud... en in de ijdelheid van hun ziel
vergeten ze waar dit echte goud is te vinden... God
alleen is 't echte goud... en dat echte goud vindt ge
in de formuul THCIZNI-REVIUZ...
Lees dit woord met het spiegeltje, Boetjes, —
't spiegeltje van 't gezond verstand, zoodat het luidt :
ZUIVER INZICHT !... Want het zuiver inzicht alleen is
de beroemde steen filosofaal, die tot eeuwig, onsterfelijk goud, --- goud dus 24 karaat ! die tot
goud maakt, Boetjes !... TKNED-NE-TEOD-EG-TAW-LA,
dat is : AL WAT GE DOET EN DENKT !... En zwijg nu,
Boetjes ! en wees wijs ! zoo leeft ge in heiligheid en
peis !... En sta op uit het zand van uw keuken en —
tot ziens, Boetjes ! » —
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BOETJES HOUDT DUIVEN...

Dien zondagnamiddag, in de keuken, bij de taf el,
stond vader Boetjes en stond moeder Boetjes... Moeder, met de handen op de heupen, bekeek, norsch,
vader ; al zoo norsch bijna, als Boetjes zelf, met de
armen gekruist op de borst, de twee zóó onsociabele
dingen bekeek, die op de tafel ten toon lagen : een
hoogen hoed en een dooie duif.
- cc Moeder, doe dien hoed maar weg, » mort
Boetjes, boosgezind. « Ik ga niet naar die bruiloft. »
- cc Maar Piet toch ! >,
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cc Niet te Pieten, moeder ! Ik ga niet. En leg
dien hoed maar gaaf in de kast weer. Hij ligt er
niemand niet in den weg... al vijf-en-twintig jaar
lang. »
De deur ging open. Binnen kwam E. H. Baveloo.
- cc Gloeden dag, Boetjes. Goeden dag, moeder. »
- cc Goeden dag, Mr Pastoor. »
Plots, Baveloo zag den hoogen hoed, zag de dooie
duif ; keek verbaasd ; en daar Boetjes en moeder
Boetjes verbaasd keken om Baveloo's verbaasdheid,
zoo keken ze alle drie verbaasd, op den hoed, op de
duif, op malkander.
- cc Gaat ge tooveren, Boetjes ? » -- vroeg Baveloo.
zei Boetjes.
cc Toch niet, Mr Pastoor »
cc
Hij
moet
naar
een
bruiloft,
Mr
Pastoor... Dat
is het » zei moeder.
- cc Naar een bruiloft ?... Met een dooie duif ? »
- cc Neen. Met dien hoogen hoed. „
- cc Naar de bruiloft van zijn tante, Mr Pastoor »
verklaarde moeder...
- « Een tante ? »
- « Ja ; de bloedeigen zuster van zijn vaderzaliger... »
cc Moeder » zei Boetjes nu wrevelig, cc laat er
mijn vader-zaliger tusschen uit, als 't u belieft ! .. .
En uw tante... »
gilde moeder.
- « Mijn tante ! »
« Die tante » kwam er nu Baveloo vredelievend
--
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tusschen, cc die tante schijnt... onder dees dak...
niet... heel... populair te wezen ? »
- « Populair! » grinnikte Boetjes met een schaterlach... « Populair ! »
En heel ernstig nu, met zijn
oogen vlak en strak in Baveloo's oogen, en met nadruk op elk woord : « Jaren lang, Mr Pastoor, heb
ik... laat me zeggen : hebben wij, deftige menschen
uit den werkersstand, hier, in dit huis... laat me zeggen : onder dees dak, eerlijk en geduldig zitten
wachten op Tante's erfenis. Den I n April toekomende wordt ze ik weet niet hoe oud... En gaat me dat
ouw slagvenster nu niet trouwen... ? cc Met 'ne mecanicien » schrijft ze. Wel, proficiat voor de mecaniciens ! »
- « Ha ! zoo !... »
cc Zoo percies!... Maar » ging Boetjes door, cc ik
zei het daar juist aan onze moeder : naar die bruiloft
ga ik niet !... nie' ! nie' !... »
En van korzeligheid nam Boetjes een stoel, zat
neer met een beslistheid of hij nooit meer van dien
stoel zou opstaan. En doodkalm, zoo deed Baveloo.
En twee minuten lang, hing de keuken-atmosfeer
vol stilte ; en die stille atmosfeer zweefde vol tanten
en mecaniciens in trouwkostuum.
Plots, Baveloo :
« En wat doet die duif daar ? »
En Boetjes :
« Mr Pastoor, zeg altijd welkom aan een ongeluk, dat alleen komt... Die duif daar... » en er
---

--

----
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ging een tragische arm naar 't dooie beestjen uit...
cc die duif daar was het domste schepsel dat ooit op
'ne vanger zat. Drie weken lang, Mr Pastoor, drie
weken op de klok geteld, zit dat te broeien op een ei,
te broeien als een plezierke... En zit me die domme
duif dezen morgen niet dood op het broeinest ? Ik
kom er bij ; ik pak ze vast ; ik pak het ei vast ; en,
Mr Pastoor, ge moogt me omver slaan met uwen tik,
als ik lieg : het-was-een-schelpei !... een looze schelp
zonder iets er in ! Nie' waar, moeder ? „ Moeder
knikte.
- cc Dat 's curieus » — constateerde Baveloo. —
cc En... was het anders een goeie ?... een goeie op de
vlucht ? »
bulderde Boetjes met een
- cc Ba neen ! »
duiveliefhebbershart vol verachting. « 'k Gaf ze verleden jaar mee op prijsvlucht naar Quiévrain ; en
ze komt thuis acht dagen na de leste. Ik geloof, dat
ze te voet was naar huis gekomen. Over Erps-Querbs
en Sichen-Sussen-Bolré. En dan komt ze 'r eigen
thuis belachelijk maken en doodbroeien op een
schelpei ! ))
cc gij
zei Baveloo, filosoof
- « Enfin ))
hebt er dan toch drie weken lang plezier aan beleefd. »
- « Ik ? »
- « Wel zeker, Boetjes ! Want drie weken lang,
drie weken op de klok geteld, hebt ge geleefd met de
hoop, Boetjes, de zoete hoop op een broeisel. »
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cc Dat 's waar ! »
spotte Boetjes.
- cc Drie weken hoop en geluk !... Boetjes, wat
kunt ge in 's hemels naam meer verwachten van een
duifje op een schelpei ? » —
- cc Dat 's waar! »
spotte Boetjes weer. cc Maar
dat is de vraag niet, Mr Pastoor ! »
en Boetjes
triomfeerde met een gezicht vol lachende slimmigheid cc Dit is de vraag, Mr Pastoor, namelijk, en
te wéten, en aldús : is die duif geen dom-domme duif
geweest mèt te broeien op een schelpei ?... Dat is de
vraag, Mr Pastoor. »
- cc Boetjes, ik kan niet zeggen : neen ; en ik wil
niet zeggen : ja. »
- cc En de reden waarom niet, Mr Pastoor ? »
- cc Omdat ge er zelf bij staat, Boetjes. »
- cc Oe moet u om mij niet zjeneeren, Mijnheer
Pastoor. »
- cc jawel, Boetjes.
En nu gebeurde een stil ding, mysterieus. Mr Baveloo, opgestaan, nam zachtjes de dooie duif op de
twee handen, zette een melancholiek wezen op, murmelde met een tremolo, mistroostig :
cc Arm, onnoozel ding !... o Pluim, waarin het
duifke stak !... o Slachtoffer van zelfopoffering ! .. .
Te voet van Quiévrain! Over Erps-Querbs en SichenSussen-Bolré ! Te voet, om toch maar bij uw meester
te zijn en te kunnen broeien. Is 't niet zoo, duifje ?
En ge broeit u dood! Gij off ert u zelf op tot den dood,
inclusive, om uw meester maar plezier te doen ! .. .
-^
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't Was natuurlijk van uwentwege verkeerd, ja, dom !
te broeien op de illusie van een schelpei... zooals het
vanwege uw meester Boetjes oneindig dommer was
te broeien op het schelpei van een illusie ! »
ontplofte Boetjes.
cc Wat ! »
ruischte Baveloo over zijn schouder
cc Ssst ! »
naar Boetjes heen, lei het duifje neer, snapte Boetjes
bij het oor.
- cc Boetjes ))
zei Baveloo, en Boetjes begreep
dat hij wijzen raad ging krijgen. cc Zoo zijn de menschen, Boetjes ! Begaat uw medemensch een kleine
dommigheid, dat noemt ge een groote dommigheid.
Begaat ge zelf een groote dommigheid, dat noemt ge
een groote slimmigheid ! » En streng-verwijtend :
cc Waarom verwacht gij erfenissen van ouwe slagvensters ? »
- « Mr Pastoor » stamelde Boetjes onthutst,
« 't ko... 't kon lukken dat... »
- cc Natuurlijk, »
zei Baveloo wreed-koel,
cc 't kon lukken dat het lukte... Maar dit arme duifje
redeneerde zoo ook misschien : ik ga eens op een
schelpei broeien ; 't kan lukken dat het lukt. »
- cc Blijf gij maar op uw moos ! » riep Boetjes tot
moeder Boetjes, die eens in de keuken kwam.
beval Baveloo. En tot
- cc Moeder, blijf hier »
Boetjes: cc Boetjes, bedank dit goede duifje, dat u drie
weken lang hopen liet op een broeisel ; wat kunt ge
meer verwachten van een duifje op een schelpei ?...
en bedank uw goede tante, die u jaren lang hopen
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liet op een erfenis; wat kunt ge meer verwachten van
een ouw slagvenster van een tante ? »
- cc Laat mijn oor maar los, Mr Pastoor, ik heb
het vast »
zei Boetjes.
- cc Begrepen ?... »
Baveloo liet het oor los.
cc Ge ziet, Boetjes, een mensch moet altijd vergelijken... Boetjes, wat is vergelijken ? »
- cc Vergelijken ?... »
- « Vergelijken is begrijpen, Boetjes. En wat is
begrijpen ? »
« Begrijpen ?
— cc Begrijpen is vergeven, Boetjes. » En doodnatuurlijk : cc Vertrekt ge morgen vroeg, Boetjes, of
dezen avond ? »
Boetjes begreep het nu.
- « Moeder » zei Boetjes, cc strijk de plooien maar
uit dien hoed. »
cc Gaat ge dan toch naar die bruiloft ?
vroeg moeder.
- cc Wel natuurlijk, mijn goei !... De bruiloft van
onze eigen tante !... » En met een meelijdend glimlachje, tot Mr Baveloo : cc Die vrouwen begrijpen
niets van filosofie, Mr Pastoor... Ze kinnen niet ver..
gelid en. »

-_--

---
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BOETJES ONTVANGT...
Eens per jaar, op derden Paaschdag, 4 uur namiddag, verzocht Mijnheer en Mevrouw Boetjes hun
Eerw. Heer en vriend Baveloo op een wafelkoffie,
zonder luxe natuurlijk, op zijn simpelste weg, zonder
complimenten. Hoe die gewoonte er was ingekomen,
dat wist noch Boetjes noch moeder Boetjes noch
Baveloo zelf . Maar nu zat ze er in zoo vast als een
traditie, die niet sterven wil noch kan noch zal.
Vader Boetjes en Moeder Boetjes zaten in de huiskamer te wachten... Juist had de klok vier geslagen.
De tafel stond klaar met op het witte ammelaken de
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gekleurde tasjes op gekleurde schoteltjes, een itemgekleurd suikerpotje ; en de lepeltjes lagen er te
glimmen van plezier... En op de kachel stoomde de
koffiepot ongeduldig als een lokomotief ; in den oven
van de kachel geurden de wafelen het huis vol lekkers... Bij de kachel moeder Boetjes zat op 'ne stoel ;
bij de tafel zat vader Boetjes op 'ne stoel ; Sander
slenterde...

- cc Hij blijft zoo lang weg »
zei moeder Boetjes.
- cc Hij heeft misschien bezoek »
zei vader
Boetjes.
en met hen
En weerom wachtten ze een tijdje
mee wachtten tafel en tasjes en kachel en koffie
en wafels.
En weerom na vijf minuten wachtens, zei Moeder
Boetjes, een streepje ongeduldig :
- « Dat is nog nooit gebeurd !... Hij zal het toch
niet vergeten zijn ! »
- « Sander » zei Boetjes, « loop 'ns naar Mr Pastoor en zeg hem dat we wachten,
beleefd, nie'
waar ? beleefd ! » —
Door 't achtertuintje heen was Sander weg ; kwam
al even vlug weer :
- cc Mr Pastoor was 't niet vergeten en zal binnen
tien minuten komen. »
- cc Nog al schooner ! » zei moeder Boetjes een
beetje boos, — « en mijn wafelen staan uit te drogen
en mijn koffie te koken. » —
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« Zet hem af » zei Boetjes.

cc Och ! dan wordt hij koud. » —
En alles en allen wachtten alweer, stil, met een
beetje mogelijkheid van onweer in de stilte...
Maar eindelijk werd de stilte gebroken : de deur
ging open, en binnen trad de Eerw. Heer Baveloo...
Hij kijkt 'ns rond, smijt zijn pastoorstik aan een kapstok, hangt met Boetjes' hulp zijn overjas ernaast,
en zit neer...
groet Boetjes.
- cc Dag, Mr Pastoor »
Mr Pastoor snuift 'ns lang en diep :
- « 't Riekt hier goed » --- lijk 'ne wolf die
vleesch riekt. Moeder Boetjes bekijkt even vader
Boetjes met een oog, waarin vader Boetjes de vraag
leest: « Maar wat heeft Mr Baveloo vandaag? » -- en
als antwoord trekt vader Boetjes zenuwachtig een
schouder op : « 'k Weet niet. »
- cc Waar blijven de wafelen? » vraagt Baveloo
barsch. En hoe barsch dan ook, toovert de vraag,
dank zij de vlugge bemiddeling van moeder Boetjes,
een groote schotel goudgele wafelen op de tafel.
- « Zijn ze gesmeerd ? »
- cc Neen, Mr Pastoor » antwoordt moeder Boetjes en bedwingt haar hart,
« maar hier staat de
en ze schuift het boterpotje bij.
boter »
Vader Boetjes vreest botsingen ; en met een zotwijs woord wil hij de botsing voorkomen :
- cc Kom kom ! wij zullen zelf wel smeren ! .. .
Wij hebben ooit al v66r heeter vuren gestaan dan
--^
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En hij lachte gul om zijn
vóór wafelen-smeren. »
zot-wijs woord. Maar hij lachte alleen.
vroeg Baveloo.
- cc En de koffie ? »
't Was weer even brutaal gevraagd, en moeder
Boetjes stond nu op het punt een antwoord te snauwen, en een antwoord van belang; maar ze zweeg
en plaatste den koffiepot op de tafel...
lachte Boetjes.
- cc Daar is hij al ! »
snauwde moeder Boetjes, die
• cc Al ! Al ! »
meende dat haar man ironisch had gesproken...
Boetjes zette 'ne frons tegen zijn vrouw en
siste : « sst ! » ... zoo stil dat Mr Baveloo het niet zien
kon; maar hij zag het heel fijn, en deed alsof hij het
niet zag, sloeg een kruis en bad devoot... En zoo
deden allen, met een verstrooidheid, schat ik, in hun
devotie.
En 't eten nu ging nog al tamelijk ; maar 't gesprek
vlotte niet. 't Vlotte niet. Baveloo beet zwak door,
Maar de familie Boetjes beet niet : hoogté zwak.
stens knabbelden ze wat. En Mr Baveloo, plots,
klauwende naar wafel nr 3, en klauwende al te
woest, stiet een ganschen schoonen tas wafelen
omver en over de tafel uiteen, en zei niet eens
excuus. —
Voor de tiende maal keken vader en moeder Boetjes malkaar in de oogen : cc Wat een... onbeleefderik ! »
Baveloo echter schonk hun niet veel tijd malkaar
lang te bekijken, want hij stak naar moeder Boetjes
--
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zijn ledige tas uit : « Hm ! ))
Simpel-weg zoo :
cc hm » in plaats van nu toch èèns beleefd te zijn.
En, moeder Boetjes begon gedienstig hem de tas
vol te schenken ; maar plots en bruusk en
stom! — trok Baveloo zijn tas van onder de geut weg,
en de rest van de zwarte geut kwam op 't witte
ammelaken terecht. Zij had nog juist de half-bovennatuurlijke kracht om te zeggen : » Dat's niets, Mr
Pastoor. )) —
Maar dat zeggen de huismoeders altijd, als ge
koffie (koffie + melk vooral !) over hun tafellaken
stort. Ze zeggen : « Dat's niets » maar ze meenen :
« Gij sloeber ! » En Mr Baveloo was psycholoog
ofte zielekenner genoeg om het zoo schoone woord,
dat moeder Boetjes sprak, te vertalen in 't zoo leelijke
woord, dat moeder Boetjes niet sprak...
En wat vader Boetjes betreft, die vreesde al maar
door dat er plots iets zou losbarsten, een plaf on neervallen, een kat te koord komen. In zoo verre toch had
hij gelijk dat er een kat kwam. 't Was de zwarte
leelijke kater die 'ns met zijn valsche oogen kijken
kwam of er niets te muizen of te ratten viel. En nu,
plots, Mr Baveloo die nog aan geen enkel mensch
een beleefd woord had gezegd, Mr Baveloo
streelde den kater in den nek zoetjes als een pluimke
en vond woorden, waaruit de bijen honing hadden
gezogen...

« 't Is 'ne goeie muizer )) — zei Boetjes, die
aan den gang wilde geraken.
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zei Baveloo
- cc Daar is hij voor gemaakt »
kort en bots... En moeder en vader Boetjes bekeken
mekaar weer : cc Maar wat heeft de Pastoor toch ? »
Sander bemoeide zich niet met andermans zaken
en schoot de zoete wafeltjes 't één na 't ander naar
binnen of hij nooit een wafel had gezien en er nooit
meer zou zien... En toen hij stillekens naar nr 13 of
zoo wat scharde, kookte, plots als een soep, moeder
Boetjes over en :
- cc Maar Sander toch ! zijn dat manieren... zoo
onbeleefd ! » —
Maar Mr Baveloo, die, zoo klaar als moeder Boetjes zelf, voelde dat een ruim percent van die koleire
eigenlijk voor hem en niet voor onnoozelen Sander
bestemd was, kwam er tusschen en zei :
- cc Eet maar 'ns goed, Sander ! Kwestie of wij
en schoof de wafelen
ooit nog wafelen krijgen »
naar Sander op... en Boetjes, heer des huizes, zat er
bij en zweeg zijn ziele dood... Maar moeder Boetjes,
als 'ne man, nam het op voor de eer van haar huis
en :
- cc Hij zou toch wat beleefder mogen zijn, sprak
ze, en vooral als... »
- cc Beleefdheid ! » onderbrak Baveloo brutaal, en
zette zijn tasje neer dat er de koffie uitkletste, —
cc beleefdheid ! wat moeten we nog beleefd zijn den
dag van vandaag ? »... En daar hij bemerkte dat
Sander een lip liet hangen, op traanspoelerij aan,
stiet hij den waf eltas nog dichter bij en braveerde :
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- cc Allo! vooruit jongen !... laat 'ns zien wat
ge durft. » —
Moeder Boetjes perste haar lippen bitsig saam,
fronste voorhoofd, vlamde met haar oogen naar
Sander of hij durven zou... Dramatisch tafereel ! .. .
En Sander, lip-af, keek met één oog naar zijn moeder
en met één oog naar de wafel... aarzelde... woog
moeder en waf el tegen elkaar op... en... schoof 'ne
poot naar de wa...
Moeder vloog op...
- cc Is me dat nu toch... ? ... Sander, kom 'ns
en was al weg... achter...
mee... achter... alleen! »
en Sander volgde met zware voeten... achter... almet zijn moeder !
leen...
Boetjes bekeek Baveloo, verbaasd alsof hij op een
zinnelooze keek...
Van uit het achterhuis riep een stemme om hulp...
Vader !... Vaader ! .. .
- cc Boetjes », zei Baveloo kalm en ernstig, zeg 'ns
aan moeder de vrouw dat ze vijf minuten lang moet
achter blijven... Zeg dat ze moet? ... 't Is moetens! » .. .
Boetjes ging de kamer uit en riep van uit de gang :
- « Moeder, wilt ge alstublieft nog een paar minuten daar blijven ? »... en kwam terug bij Mr Baveloo.
- cc Proficiat, Boetjes ! Gij hebt de kommissie heel
beleefd afgelegd... Dus bestaat er toch nog beleefdheid in de wereld. » —
Een pooze...
- cc Stel me nu 'ns een vraag, Boetjes. »
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— cc Een vraag ! » zei Boetjes en wilde vragen wat
voor een vraag.
- cc De vraag die 't bovenst op uw hart ligt )) —
beval Baveloo.
En Boetjes, die nu voelde dat er geen uitkomen
bestond, stelde de vraag, die 't bovenst op zijn hart
lag... maar half uit beleefdheid en half uit schrik,
stelde hij zijn vraag toch met een omweg :
- cc Wel, Mr Pastoor, doet ge vandaag niet...
een beetje.., eigenaardig ?
- cc Zeg dat ik 'ne plompe pummel van Pommeren ben geweest... Is 't niet zoo ?... Nie' liegen,
Boetjes ! »
En Boetjes bekende schuppenboer en :
- cc Wel ja, Mr Pastoor... als ge 't zelf zoo
zegt. )>
- cc Dank u wel, Boetjes.
Weer een pooze...
- cc Boetjes » zei nu Baveloo, cc ge verwijt me dus,
en terecht, dat ik bot ben geweest, en barsch, en
brutaal, 'ne plompe pummel van Pommeren... En
vergeet vooral niet dat ik aan Sander daar een voorbeeldje heb gegeven van een zekere onbeschoftheid...
Maar Boetjes, 'k zat gistermorgen in de kerk, in ^t gestoelte, te brevieren... toen vader Boetjes binnenkwam, met moeder Boetjes en spruit Boetjes... En
alle drie kwamen ze te laat in de H. Mis... En over
mijn bril heen keek ik naar u, om te zien of ge ten
minste een air zoudt hebben, een air van excuus bij
))

—
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O. L. Heer... maar neen ! In plaats van dat, ge beziet
mij en ge knikt tegen mij... Maar in de kerk moet
ge niet knikken tegen mij, maar tegen O. L. Heer...
En nu weet ge, Boetjes, waarom ik daar straks zoo
beleefd was, en zoo gentil tegenover uwen leelijken
kater... En toen ge in de kerk mocht neerzitten, toen
zat ge meer in met de liturgie van de plooien in uw
broek dan met de liturgie van de H. Mis... En na de
Mis, pas het kruiske gekregen, ge waart al weg; en
bij 't uitgaan smeet ge zoo een kruiske wijwater naar
mekaar, zoodat ik dacht :
- cc Maar zouden Christene Congoleezen niet beleefder zijn en doen in den tempel Gods ? »... En
moeder Boetjes was in al die heilige dingen al even
plomp als haar wettige echtgenoot Boetjes van Pommeren »...
En stillekes voegde Baveloo er aan toe :
— « En dit waren altemaal heel stichtelijke voorbeelden voor dat jonge heerschap van dertien jaar,
dat we Sander noemen !... Is 't altemaal waar of niet
waar, Boetes ? » —
Boetjes, bewogen, stond recht, als voor 'ne speech:
- « Mr Pastoor... 't is... 't is waar !... Mijnheer
Pastoor »... en twee tranen spoten op uit zijn welsprekendheid... «Wacht! zij moet het ook hooren »...
En Boetjes wilde weg; maar Mr Baveloo :
— « Neen, Boetjes, zoo niet!... Spreek met moeder
daar 'ns over, alleen, stillekes, zonder koleire...
Ze zal dat wel begrijpen... » Hij sloeg eerbiedig een

130

kruisje, las een gebedje. Toen stond hij op, nam
tik en overjas van den kapstok, en met Boetjes in de
gang staande, riep hij naar moeder in de verte :
- cc Goeden avond, moeder !... uw koffie was allerbest en uw wafels extra ! » —
Hij schudde Boetjes' hand :
- cc Boetjes, tot ziens, nie' waar ? »
- cc Dank u wel, Mr Pastoor, dank u wel voor uw
bezoek...
en... en... en... »
Baveloo was weg Boetjes verbeet twee tranen, en
met een stem, waar heerschappij in daverde :
- cc Moeder, kom nu 'ns hier !... En rap, alstublieft... Nu moet ge komen ! »
;

131

BOETJES LEEST ZIJN FEUILLETON...
Op dien zomerschen zondagnoen, stond E. H.
Baveloo in zijn tuintje, en keek, stil, zwijgend, ongezien, met welbehagen over 't haagje van zijn gebuur Boetjes. En in dit tuintje van Boetjes lag een
lief landschap... Het tuintje zelf eerst, op zijn eigen :
tegen 't zijmuurtje, een flierstruik, en midden in het
grasblijkje, een bloemenmotje, met zijn geraniums
en madeliefjes zoo schoon als een patisserietaartje...
En dan, het tuintje met de gansche familie Boetjes
erin : in een stukje lommer van den flierstruik zat
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Boetjes, in zijn hemdsmouwen, geleerd te lezen, met
rimpels over zijn voorhoofd ; in een ander stukje
lommer zat moeder Boetjes te dutten, ineengezakt
op haar stoel, met de handen over de borst gekruist,
hoofd omlaag, onderlip op haar kin omgekruld ; bij
het tafeltje in het gras, zat zone Sander, met een
aarden pijpje bezig ballonnetjes te blazen uit een
zeepsopschoteltje, tot goedkoop jolijt en esthetisch
profijt van zijn zusterke Marieke, dat erneven zat,
geknield op haar stoeltje.
Van uit zijn tuintje dus stond Mr Baveloo over
't haagje te kijken, of liever: te spioenen ; en hij
vond het geval zoo schoon dat hij het niet wilde
storen... En daarom stond hij heel stil en zweeg
en keek maar...
En vader Boetjes, met al zijn gespannen aandacht
en zijn verbeelding op den hol, zat verslonden in zijn
boek : cc Het geheim van den verloren gereden koetsier » 62 afleveringen en illustraties ; en meteen jacht ! met een jacht ! of het er om zijn zielezaligheid ging, hing Boetjes aan de hielen van detectief
Sherlock Holmes in zijn avonturen bij 't opsporen
van den ongelukkigen koetsier, huisvader met vrouw
en zeven kinderen... Een leste maal was de koetsier
gezien geweest in 't café « De zeven pintjes », terwijl,
buiten, zijn paard te slapen stond op drie kromme
pooten en 'ne krukkepoot. En sedertdien was hij
verdwenen... simpelweg verdwenen... spoorloos verloren gereden!... En natuurlijk, was Sherlock Holmes
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er onmiddellijk bijgeroepen ; maar tot nu toe, aflevering n° 44, was hij, ondanks zijn geniaal doorzicht, er nog niet in gelukt het sombere geheim te
ontsluieren...
Moeder Boetjes zat elders. Koetsier, Holmes en
Boetjes liet ze maar loopen. Ze zouden toch van
armoe thuis komen, dacht ze, -- Boetjes zeker en
vast ! En zelf zat ze in droomland ; en v66r haar
moederlijke verbeelding hingen honderdduizende
kousen die gestopt moesten, en aan kilometers-lange
koorden hing de wasch van de week...
En Sander blies maar toe, blies maar, telkens
zijn pijp in 't schuimende sop doppend en dan, voorzichtig-precies, het spitje op de lippen stekend... en
Mieke, ernaast, keek maar, keek met ingehouden
adem... en een nieuwe wondere bol zwol alweer,
zwol al dikker en schooner... en dan nam Sander de
pijp uit zijn lippen en toonde aan Mieke al 't schoone
dat in den bol geschilderd stond : en Mieke zag het
huis met de vensters en de schouw, en 't zag de
wolken en de zon... plots ! de bol zei : klets 1... en
niets meer te zien. En dit ook was een plezier.
En weer werd een nieuwe geblazen en nu zag
Mieke zelf met jubelend genot 't gezicht van Sander
daarin gespiegeld, en vader, die een boek las, en
moeder die sliep !... en Sander nu schokte slimmekes
den bol los van de pijp... en de bol steeg... steeg...
en Mieke kraaide van plezier en Sander, lyriek
cc Vá ! Kijk 'ns !... Vá 1... »
—
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_

Juist zat vader in aflevering 47 af te kijken hoe
Sherlock Holmes op de straat publiek geknield zat,
met neus en oogen op de sporen van de seeswielen,
om uit die sporen te beslissen hoe moe het paard was
en hoe stapeldronken de koetsier...
cc Vá ! Kijk 'ns ! »
cc Och Sander toch ! » morde Boetjes bots en
boos, cc duurt dat nu nog niet lang genoeg, met die
prosserij ? » —
Moeder schoot wakker uit haar eindelooze wasch,
keek verbaasd het tuintje rond waar die miljoenen
kousen hingen ; en in plaats van blij te zijn omdàt er
geen wasch hing noch een enkel paar kousen te
stoppen, — ze schoof ook uit op Sander :
cc Stillekes toch, flauwe jongen, ik kan 't niet
uitstaan in mijnen kop. »
riep Mr Baveloo gul en
« Dag allemaal »
plots.
't Was beleefd genoeg, maar 't viel er wat onverwacht tusschen.
groette vader Boetjes en
cc Dag, Mr Pastoor »
stond op.
groette moeder Boetjes
— cc Dag, Mr Pastoor »
en bleef zitten.
« Dag, Mr Pastoor » — groette Sander en roerde met zijn pijp in 't zeepsop. Mieke zei niets.
cc Aan 't lezen, Boetjes ? » vroeg Baveloo —
en naar moeder kijkend : cc Aan 't slapen, moeder?...
Aan 't blazen, Sander ?... Aan 't gapen, Mieke ? »...
;
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Drie van de vier lachten, een tikje bedeesd, maar
Boetjes sprak op, als 'ne man :
en een machtig boek !...
- « Ja, Mr Pastoor,
cc Het geheim van den verloren gereden koetsier » .. .
Nooit van gehoord, Mr Pastoor ? »
- cc Toch niet, Boetjes, toch niet... Maar 't is
te hopen dat ze hem spoedig mogen terugvinden. »
- « Wel, » lachte Boetjes cc Sherlock Holmes zit
hem kort op zijn hielen... of als ge wilt, op zijn
wielen... en hij zal hem wei krijgen ! »
-- cc Ik hoop het » zei Baveloo. —
En ze spraken nog een tijdeke over seezen en goei
weer en kalfkes, en over koetsiers en kwaai weer en
koeikes, en:
groette Bave- cc Allo, amuseert u allemaal »
loo en trok zijn pastorij binnen. En vader Boetjes zat
weerom achter zijn koetsier, moeder Boetjes droomde
van wasch die niet blijken wilde, Sander blies zijn
zeepbellen, en Mieke proste met twee handen in
't zeepsop...
Een paar dagen nadien, in den voornoen, liet Mr
Baveloo door zijn meid bij Boetjes een pakje afgeven
en een brief. Moeder opende 't pakje, en vond er,
een beetje verbaasd, twee yo-yo's in; Boetjes scheurde den omslag van zijn brief : en, veel meer verbaasd :
zei Boetjes.
- cc Tiens, een dichtje ! »
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cc Een dichtje ? »
zei moeder
cc Lees het
'ns, Boetjes. » —
- « Maar wat is dat ? » — vroeg Boetjes eerst.
lachte moeder.
- cc Yo-yo's »
cc Ha ! van die koorddanserkes ! »
zei moeder profijtig,
- cc Komt goed van pas »
cc Sander en Mieke zagen er al dagen om... Lees nu
't dichtje 'ns, Boetjes » en ze lei de yo-yo's op zij
voor de kinderen die naar school waren.
Boetjes hoestte zijn keel klaar... en begon, en van
tijd tot tijd werd de lezing onderbroken door een
ach ! of een och ! of een kommentaar van moeder of
een kommentaar van den lezer zelf, ook wel 'ns door
een pooze zwijgens, alsof de een schrik gevoelde van
voort te lezen en de andere van voort te luisteren...
-^-

-^-

ZEEPSOPBEL
Een lied des tijds, opgedragen aan mijn duurbare
vrienden Vader en Moeder Boetjes

Ik weet geen enkel ding op aard,
zoo lief en meer beschouwenswaard,
dan zoo een simpele zeepsopbel,
lijk Sander in zijn kinderspel
uit een gebroken kof f ie-z-jat
dien zondagnoen te blazen zat.
Spreek, Boetjes, leefde er ooit artist,
die zoo iets schoons te scheppen wist?
Een taske met wat zeepselsop,
een steeltje met 'ne pijpekop,
dat's alles!en dat's heel de kunst!
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Een watervliesken op zijn dunst
begint te zwellen op den kop;
en Sander blaast! en 't zwelt al op,
en 't zwelt en zwelt maar, ijl en vol,
tot een perfekten glazen bol,
waar plots lijk in een spiegelplaat
het gansch heelal geschilderd staat!
Ja, in dien glazen glorieglans
weerspiegelt zon en hemeltrans
en regenboog en wolkenbouw
en toren, tin en keukenschouw,
en huis en kerk en blauw gewelf
en mensch en boom en Sander zelf
en va die leest en moe die slaapt,
en Mieke dat wijd-open gaapt!

***

'k Weet iemand (en hij staat hierbij!)
die noemde dat een prosserij;
en die met barsche stemme vroeg:
cc Zeg, Sander, is dat nu genoeg? »
terwijl hij zelf, uit puur plezier,
op 't spoor zat van een huurkoetsier,
die niet meer wetend wat hij deed,
met sees en paard verloren reed!...
Ach! waren alle de ouders wijs,
de wereld was een Paradijs!
Maar waarom is ze soms een hel?...
Gij weet het niet? Ik weet het wel!
Bij de ouders staat het kinderspel
maar al te dikwijls van geen tel!
Want vader zegt: « 't Is prosserij »
en moeder zit en slaapt er bij;
ze kan niet om met al dien last...
En dáár! daar ligt het varken vast!
—

38

En dàt zijn de ouders van vandaag!
ze zijn, me dunkt, nog eer een plaag
voor 't kind zoowel als voor den Heer
Daar zijn voorwaar geen ouders meer!...
'k Zeg niks. Ik zeg maar: « 't Zit hem zoo! »...
Maar als ik, pastor Baveloo,
iets in de pap te brokken had
of met mijn geld ertusschen zat,
ik zou wel weten wat ik deed!
Aan al wat vader, moeder heet,
gaf ik op straf-kop-af bevel
dat zij voortaan in 't kinderspel
is 't dat ze wou'n of niet en wou'n —
het goede voorbeeld geven zou'n;
en ' k riep hen eerst voor een exaam
op 'ne verloren maandag saam,
in d'hei bij voorbeeld, eender waar;
en stonden zij daar al te gaar,
'k zou kommandeeren: « In 't gelid!
en pakt nu allen elk 'ne zit! » —
en zittend op een lange rij,
ze kregen ieder dan van mij
'ne pijpekop, wat zeepselsop
en 't ordewoord: « Blaast nu maar op! »
en blies er een niet wel en wijs,
wel! die zou weten aan wat prijs!
En van dit zeepsopbel-exaam,
daar mocht geen een van al te zaam
vandaan
mijn eigen moeder niet!
om weer terug naar huis te gaan,
als hij me geenen zeepballon
met éénen adem blazen kon,
'ne zeepballon van op en top
zoo groot als zijnen eigen kop!
Maar wie me zoo'ne zeepballon
! .. .
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op één-twee-drietjes blazen kon,
dien gaf ik een certificaat
met dees formuul: cc Ballon op maat!
Gods benedictie en de mijn,
want drager dezes mag er zijn! » —
***
Ik stel me meer dan eens de vraag,
of er nog ouders zijn vandaag.
Wat is me toch 'ne vaderman,
die met zijn kroost niet spelen kan?
Wat is me toch een moedervrouw,
die 't belleblazen vindt te flauw
en 't niet kan uitstaan in den kop?
Hoe brengen die hun kinders op?...
Als 't kindje met zijn speelgoed speelt
en daar zijn ouders mee verveelt,
dan moeten zij ook achteraan
niet al te zeer verwonderd staan,
als ooit dat kind zijn roeping mist,
en uitdraait op een anarchist,
'ne moordenaar etcetera
of dit of da', ik weet nie' wa'.
Maar, vader-moeder Boetjes, hoort!
't Is waarlijk eenig in zijn soort,
wat ik u nu vertellen ga...
Ik wensch 't u niet, op verre na...
maar ''t kan gebeuren... Moet het lot
ooit Sander brengen op 't schavot,
ik vrees dan dat hij klaar en waar
in volgervoege tot de schaar,
die op de markt staat, spreken zal:
cc Vaarwel, parochie! tranendal!
Nog twee minuutjes en kop-af!
Ik onderga verdiende straf!
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Maar wien de schuld? Aan vader-sa!
Wie nog de schuld? Aan moeder-ja!
Toen ik nog klein en kindje was,
en 's zondags, thuis, op 't groene gras
saam met ons Mieken uit een z-jat
zeepbelletjes te blazen zat,
toen sprak een (en hij staat hierbij!) :
cc Och! Sander! met die prosserij! » —
Zoo moest ik wel voor mijn fatsoen
iet anders op de wereld doen;
en 'k heb iets anders dan gedaan...
Helaas! het is me slecht vergaan!...
Vaarwel, parochie, 'k sta hier nu,
een nuttge zedeles voor u!...
***
Wel, apropo van zedeles,
ik heb er ook een in mijn tesch;
hier is ze: vader, moeder, dus!
laat kindjes-lief, 't zij zoo, 't zij zus,
maar spelen
en gij zelf, speelt mee!
dan heerscht er huiselijke vree!
dan bloeit er huiselijk plezier!
en rijdt er dan een huurkoetsier
met sees en paard verkeerd en mis,
laat rijden waar hij goed voor is...
En vader-moeder allebei,
ik voeg er nog een versje bij;
begrijpt het en onthoudt het wel:
ook in het minste kinderspel,
zit altijd iets voor uwe vreugd,
en evenzoo voor uwe deugd.
Bijvoorbeeld, uit dien pijpekop,
daar rijst een glazen bol dus op;
maar ziet ge niet het zinnebeeld,
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dat in dien glazen spiegel speelt?...
Zoo spiegelt in een reine ziel,
waarin Gods zuivre liefde viel,
geen huis of hemel, stargewelf,
maar God zelf!...
en zelfs geen zonne,

Dank God, als ge in dit lied des tijds
iets nuttigs vindt; en anderzijds,
vindt gij er tusschendoor iets geks,
vergeef het aan den versif ex ! .. .

vader Boetjes lapte
En dienzelf den avond,
schoenen, moeder Boetjes stopte kousen, Sander
speelde yo-yo, en item zoo Mieke yo-yo, stond
opeens Mr Baveloo op den haard... Maar vader en
moeder Boetjes keken ongerust op, want zoo bleek
zag Baveloo, en hij scheen zoo overhoop...
- cc Boetjes !... Boetjes !... is hij teruggevonden ? »
vroeg hij koortsig.
vroeg Boetjes.
- cc Wie ? »
- cc Wel, die verloren gereden koetsier. » —
Vader en moeder Boetjes bekeken mekaar — lachten
- cc Dat was maar in een boek, Mr Pastoor » —
zei moeder... cc Dat's maar uitgevonden. >^
zei Baveloo. cc Dat's gelukkig ! »
- cc O ! »
- cc Ja ! » lachte nu Boetjes zelf en wilde 't goed142

maken... Dat is nu wat ze noemen : een misverstand... Ha ha! » stiet hij er filosofisch bij, « iedereen
kan al 'ns missen, Mr Pastoor. »
cc Inderdaad » zei Mr Baveloo en hij zag nu zoo
bleek niet meer noch zoo overhoop... (( Tiens,
Boetjes ! apropo van misverstand... Ik zie Sander
daar yo-yo spelen en item zoo Mieke yo-yo... maar...
maar... maar... (en Baveloo zocht zijn woorden en
vond ze niet en zei het toen maar op zijn allersimpelste) , die eene y o- yo daar, van Sander, dat was voor
u, Boetjes ; verstaan ?... en die andere yo-yo daar,
van Mieke, dat was voor u moeder ! » En half
desperaat en met zijn twee armen boven zijn hoofd,
jammerde Baveloo : (( Maak er dan al een lied des
tijds op dan begrijpen ze u nóg niet ! » —
;
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BOETJES LEERT CURIEUZE DINGEN...
- « 't Is kurieus »
zei Boetjes, verbaasd dat het
z66 kurieus was.
- « 't Is kurieus »
ging Baveloo mee.
- « 't Is... kurieus. ,>
Ze stonden saam, in Boetjes' keuken, bij 't venster;
en 't gordijntje hing opgetipt om meer licht ; en
Boetjes hield in zijn hand een fleschje, een doodgewoon wit fleschje ; maar in dit fleschje stond, —
kurieus een miniatuur-Calvarieberg te schouwen,
heel uit hout gesneden, berg en kruis, met, juist op
hun plaats, de beeldekens, uit eerste-communieprent144

jes geknipt, van O. L. Heer aan 't Kruis ; en daarnaast O. L. Vrouw en S. Jan ; en Magdalena, op de
knieën.
« 't Is kurieus »
zei Boetjes.
- cc Ja, 't is kurieus »
zei Baveloo.
- « En hoe krijgen ze 't erin ? »
wilde Boetjes
weten.
- « Ja, en 't zit er toch in »
konstateerde
Baveloo.
—« 't Is... kurieus »
besloot Boetjes.
Kurieus was het inderdaad. Die kleine Calvarie,
zoo netjes, techniek, natuurlijk, artistiek, in malkander gestooten, getimmerd, geplakt en gelijmd ; en
even zoo netjes en artistiek, doorheen den engen
toot, in dit fleschje getooverd, 't was kurieus ;
en Boetjes had gelijk te zeggen dat het kurieus was.
- « En » zei Boetjes, en dit was een tweede verbazing, « dat heeft me 'ne spitsboef van Merxplas
gemaakt... en hij verlapt het me voor twintig centen
en twee borrels genever. »
- « 't Is voor niets » — zei Baveloo.
- cc Ik zou er mijn heel leven op staan kijken » —
zei Boetjes.
cc 'k Heb thuis zoo ook iets in mijn tuin hangen, » zei Baveloo, cc een blauwen bol met goudlichtjes ; en ook z66 kurieus !... En hoe 't in malkander
zit, — ik kan er geen kop aan krijgen... Z66 kurieus !
En 'k zou er ook mijn heel leven op verkijken... Kom
eens zien dezen avond. »
--

---

Baveloo-Boetjes^

o
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zei Boetjes
hief zijn
- « Ik zal er zijn »
fleschje vó6r zijn oog op naar de zon en liet het licht
spelen op het bergje en de drie beeldekens ; en :
- « 't Is kurieus »
zei Boetjes.
Boetjes kwam binnen.
- « Ha zoo ! » riep Baveloo gul, « ge komt mijn
bol bekijken ! »
Hij stond op, dacht een oogenblik na, zocht in zijn
brein : cc Waar hangt hij ook weer ? » En, of opeens hem iets inviel, dat hij niet vergeten mocht :
- cc Boetjes, om er al de kurieuzigheid van te zien,
moet ge dien bol pl6ts bekijken... pl6ts!... en daarom, sluit uw oogen, en houd ze gesloten, eerlijk gesloten, tot ik zeggen zal: Kijk ! „
- cc Ik geloof » zei Boetjes met een glimlach cc dat
ge me zélf op 'n fleschje wilt trekken, Mr Pastoor. »
- « Boetjes » zei Baveloo plechtig, cc als ik u ooit
iets serieus en kurieus te toonen en te zeggen heb,
dan zal het dezen avond gebeuren. En ik wil u niet
op fleschjes trekken... Integendeel... »
- cc Integendeel ? »
- « Vooruit ! » zei Baveloo, die één woord te veel
gezegd had... cc Doe uw blaffeturen toe... Goed
toe... »
Maar Boetjes betrouwde 't sport nog niet...
- cc Toe of nie toe ?... Wattoeterdattoe ? »
— « Dattoeterdàttoe ! » -- toeterde Baveloo grimmig na. Allo !... De gaten toe ! »
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Nu sloot Boetjes zijn oogen, kneep ze bewust potdicht, overdreef zelfs, en liet zich als een blinde
door Baveloo geleien. En Boetjes trapte voorzichtig,
hoofd achterover en kin vooruit, tastte met zijn
rechterhand in den donkere vóór zijn gesloten oogen;
en Baveloo hield hem vast bij den linkerarm... En
twee minuten lang trapte Boetjes aldus voort, —
Boetjes meende : in den ronde —, altijd geleid door
Baveloo ; stampte van tijd tot tijd tegen een stoel,
struikelde over een voetmatras ; maar hield steeds
eerlijk zijn oogen dicht, en vaagde aldoor, met zijn
rechterhand, cirkels uit op den donkere v66r zijn
gezicht... Een deur ging open...
« een trap ! »
- cc Voorzichtig » zei Baveloo
Boetjes exploreerde het terrein met zijn rechtervoet, voelde den rand van de trede... en nu stond
hij op zandgruis, en hoorde windgefluister in bladeren, en frissche lucht waaide over hoofd en hair...
- cc Ssst ! » zei Baveloo plechtig... cc Oogen toe ! .. .
Blijf staan !... Let op ! Als ik gebieden zal: kijk !
kijk dan plots ! plóts zulle ! »
Boetjes hield zijn adem in om beter op te letten, en
Baveloo, heel langzaam
- cc Hokus pokus pakus pas !... » en kort er op en
knak : cc KIJK ».
Open gingen twee oogen en Boetjes keek... zag
niets !... stond in het stikduistere tuintje van Baveloo.
- « 'k Zie niets ! »
zei Boetjes, verbaasd.
cc Wat ! » — galmde Baveloo, verbaasder !
--
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cc Ziet ge niets ?... En die blauwe bol daar, met die
goudlichtjes ?... „
En zijn rechterarm schreef een grootsch cirkelend
gebaar over zijn hoofd heen.
- « Ooo !... » zei Boetjes heel ontgoocheld...
« Dat?»
- « Ja, dat ! »
deklameerde Baveloo, « de starren van God op 't blauwe firmament van God !... »
Daar viel een pooze, laat me zelfs zeggen, lijk in
een treurspel, een plechtige pooze... En in den
avond stonden die twee mannen 'daar, met de oogen
in de starren omhoo g , stil, te kijken zoo maar...
Een heele pooze...
- cc Kurieus, hé Boetjes ?... Kom binnen. »
Ze zaten beiden neer, in de huiselijke kamer ;
Boetjes zweeg, voelde dat er wat komen ging; en
inderdaad, want Baveloo, stilletjes, zoo wat zoekende
-- en wat melankoliek
- « Wij kunnen niet meer bewonderen, Boetjes !
Wij zijn te oud, we zijn geblaseerd... Geblaseerd ja ;
't woord bestaat niet in 't Vlaamsch, 't ding wel !
« Omnia usu vilescunt ! Alles slijt bij gebruik
en gewoonte. Helaas !
« 't Zuiverste ding ter wereld is : klaar water ! Wij
spuwen erin ; wij vermaledijden het ; wij zeggen :
« 't Is voor de kikvorschen ! »
Gave God, Boetjes,
dat we mee mochten rijden met een karavaan in de
Sahara, op een kemel, en drie weken lang varen
door de hitte en 't zand en de waterlooze dor148

heid van al dingen, -- dan zouden we beginnen te
gissen wat water is !
« Omnia usu vilescunt !
cc 't Zoetste ding ter wereld is : siroop ! En 'ne
patissier vindt het flauw om bij te geeuwen ! Hij
is geblaseerd !
« Omnia usu vilescunt !
cc 't Heiligste ding ter wereld is : O. L. Heer in zijn
H. Tabernakel!... En ik weet ergens 'ne koster zitten,
----- nog niet gestroopt en gehangen die gemeenschappelijker omgaat met O. L. Heer dan met zijn
eigen schoonbroer... Omnia usu vilescunt ! Alles slijt
met den tijd ; en uit gewoonte, we zien geen schoonte... Daar hebt ge 't op rijm ; maar 't is even waar...
cc Apropo, Boetjes, wacht 'ns efkes » .. .
Baveloo greep een kerkboekje van zijn tafel, bladerde wat en zei :
- cc Luister 'ns, Boetjes, wat in dit ouwe boekje,
over zes-, zevenhonderd jaren geschreven, te lezen
staat... Navolging van Christus, 4e boek, 1 st' hoof dstuk. »> en Baveloo las :
- cc Indien dit aanbiddelijk Sacrament niet gepleegd wierd dan in Bene enkele plaats, en maar van
genen enkelen priester in de wereld wierd voorgediend, met welken ijver zouden de menschen zich
naar die plaats, naar dien priester niet begeven, om
de goddelijke mysteriën bij te wonen...

« Maar nu staat er een kerk met het H. Sakrament
ongeveer in elke straat... en omnia usu vilescunt...
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Alles slijt met den tijd, en uit gewoonte, we zien
geen schoonte ; en het H. Sacrament blijft ons meestal onbekend — of omtrent !... Altemaal rijmen, maar
vooral : waarheid ! .
« In den beresjit bara... Verstaat ge dat, Boetjes ? »
- cc Neen, Mr Pastoor. >,
- « Ik ook niet. 't Is Hebreeuwsch ; en 't wil zeggen : In den beginne...
« In den beresjit bara, toen was de wereld
schoon... Ach neen ! Boetjes ! De wereld is altijd
even schoon als toen ; niet de wereld is veranderd ;
maar onze oogen zijn er al te gewoon mee, en zooals
het hart van den Prediker, ons hart is alles beu.
cc We zijn geblaseerd, helaas !... en altijd één dag
te oud !
« Soms toch, Deo gratias ! springt de vlam nog
eens op; de vlam der bewondering uit de assche van
de geblaseerdheid ; en dit uur van zielzaligende benedijding gebeurt namelijk, bij voorbeeld, als we
daar staan met een fleschje in de handen, dat we van
een vagebond kochten voor twintig centen en twee
borrels, en waarin een Calvariebergje zit gefutseld
ende geknutseld !... En we beschouwen dit fleschje,
Boetjes, en over ons komt dat jonge, dat frissche, dat
heerlijke gevoel, dat bij den dageraad der schepping
over Adam en Eva spoelde, en we murmelen, met
lippen van adoratie : « 't Is kurieus ! »
cc En we zouden er heel ons leven lang op kijken...
Is 't niet zoo, Boetjes ? »
.

150

- cc 'k Weet niet » -- zei Boetjes bedeesd.
- cc Zoo was het toch, Boetjes... Ten minste, zoo
hebt ge 't me gezegd, dezen morgen...
cc En intusschen ligt daar een heele schepping te
wachten op onze bewondering.
cc Beschouw me de natuur, Boetjes; den gang van
de sezoenen. 't Is z66 kurieus !
cc Beschouw me zon en starren. De zee. Zoo
kurieus ! Een graspijl is me genoeg; een pier
is een pracht, en de leelijkste mensch is een
glorie.
cc Uw ziel ! 't Is kurieus. Uw geheugen, waar ge
uw souvenirs op filmeert ; uw verbeelding, ook 'ne
cinema, grootsch en gratis... Etcetera...
cc Maar : omnia vilescunt. En overvloed van pruimen bederft den prijs van de pruimen. Helaas !
cc Soms vraag ik me zelf af, Boetjes : zal de wereld
nog uit het moeras van haar verblaseering opgeraken ?
cc Jawel, maar dan moet ze weer kind worden,
Boetjes !
cc Een wijs man gaf me den raad : debes repuerascere ! Ge moet opnieuw kind worden i Dat is z66
waar, Boetjes ! Niet alleen kind in de deugd, kind in
ouderliefde, kind in Godsbetrouwen, maar kind
ook in de bewondering.
cc Boetjes, o Boetjes !... wat zag ik u gaarne, een
kwartier lang, in 't gras zitten, op een toile-cireeke,
met een rateltje in uw hand, een tuttertje in uw
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lippen... uw eigen stil-en-stomkijkend op 'ne pier !...
Of uw ziel verloren op een zeepballeke !
« Want een zeepballeke is z66 kurieus !... en
liever dan een auto met zijn honderd kilometers macadam per uur, zie ik 'ne pier, met zijn multiplicatie
van twee meters per uur.
« Als ge niet wordt zooals kinderen, zult ge nooit
in den hemel komen... Dat 's één, Boetjes ; en twee :
ge zult nooit de schoonheid van de schepping zien.
« Maar we zijn allemaal zot. Vrouwen vooral zijn
zot. Mannen nog meer. Kinderen zijn wijs. Die kunnen nog bewonderen.
« Veronderstel, Boetjes, 'ne mensch, blindgeboren;
en ik leid hem op een hoogen berg in de volle zon of
in mijn tuintje, 's avonds, en ik zeg hem : « Hokus
pokus pakus pas i KIJK ! ... »
« Heere-God, •wat zou die man verbaasd staan te
kijken !...
« Eiken nacht liggen we blind, Boetjes. En eiken
morgen kraaien de haantjes : Hokus pokus pakus
pas!... KIJK!...
« En in plaats van verbaasd te zijn om al de goddelijke schoonheid, die in den dageraad weeral voor
ons openligt, en te zingen met den dichter :
God ! was dit hier z66 schoon !... Dat wist ik niet...
we grommelen : Aauw !... we moeten er weeral
ui-uit !...
« En dat noemen ze : menschen, Boetjes ! »
Baveloo stond op. Op stond Boetjes.
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En hij liet hem uit.
« Boetjes, tot ziens ! >,
Maar Boetjes was nog geen zes stappen ver :
cc Hee Boetjes !... Apropo... Kom eens terug. »
Boetjes terug en Baveloo, simpel-weg :
- cc Apropo, Boetjes, apropo van dit fleschje met
dien Calvarieberg in, kijk eens na, of er in den tijd,
lang geleden, en nog al ver van hier, geen andere
Calvarieberg lag, een echte, een groote, niet in een
fleschje, maar in 't midden van de wereld... niet met
een Lieven-Heer uit een papierke geknipt, maar...
maar... Enfin !... Ge moet eens nazien... 't Is misschien ook kurieus... Salut, Boetjes ! »
---

-^

;
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WERKEN VAN E. FLEERACKERS, S. d.
KIJKKAST, 5de uitg. (1 3 ae - 18de Duizendtal) Prijs : 10 fr. — 0,70 fl .
PROKE PLEBS, 2de uitg. (7de-12de Duizendtal) Prijs : 7,50 fr. --- 0,55 fl.
KRONIJKEN. (4de7de Duiz.). Prijs : 8,50 fr. — 0,60 fl.
UIT DE OUWE SPEELDOOS. 2de uitg. Prijs : 10 fr. — 0,70 fl.
VERTELLINGEN, (in samenwerking van PP. STRACHE, VAN MIERLO,
DE VREESE, VAN DINTER, en Z.) (5de_8ste DuiZ.). Prijs : 8 fr. — 0,60 fl.
LUTHER IN DE BUURT. Prijs : 2,50 fr. -- 0,20 fl.
BAVELOO-BOETJES. Prijs : 8 fr. -- 0,60 fl .

Professor J. Persijn schrijft in " De Standaard „ : " Het geestigste boek daar in 't Noorden is nog altijd de Camera. En ons

geestigste boek in het Zuiden is nu deze Kijkkast. „
" De Kijkkast is een genot... Om vóór te lezen heel kostbaar. „
Dux, Juni 1932.
" Vertellers als Pater Fleerackers zijn er niet veel : vol leven
en beweging, vol humor en schildering zit heel zijn werk. „
Onze Bode, 3 Juli 1932.
Uit het Hollandsch tijdschrift " Leer en Leiding ,,, Juli 1927 :
" Weinig schrijvers zullen Fleerackers in geestigheid en frissche
oorspronkelijkheid evenaren... Wat missen wij hier in ons land
zulke vertellers voor het volk. , -- En het Hollandsch paedagogisch tijdschrift " Ons eigen Blad„ prijst " zijn heerlijk, smakelijk,
sappig proza, vol van een eigensoortlijke, pittige, echt-Vlaamsche
humor. „
Joz. De Voght, pr. schrijft in " Boekengids „ : " P. Fleerackers
kan vertellen, lekker, sappig, boeiend, in een taal die sprankelt
van rake zetten en warmen humor. „ M. Van Hoeck, pr. roemt
in een hoogst lovend artikel de kleurige taal ; J. Crick aanziet
hem " als een onzer leukste dichters „ En " De Standaard „
schrijft : " P. Fleerackers moet niet ongewoon doen om oorspronkelijk te zijn. Hij is 't van zelf. „ Even gunstige recensies in
" Ons Geloof ,,, de tijdschriften van Averbode, Tongerloo, enz. I-let
tijdschrift voor Liturgie besluit : "Van P. Fleerackers en Th. Van
Tichelen weet iedereen dat ze gelezen worden door wie anders
bijna niets leest. „
,,

WERKEN VAN P. HAECK, S. d.
DE BEDEVAART VAN TOON VERHEVEN. 3de druk. Prijs : 7,50 fr. --0,55 fl.
JONOENBKOPPEN. Prijs : 10 fr. — 0,80 fl .
Van beide werken is een Engelsche en Duitsche vertaling in voorbereiding.
" Toon Verheyen is een boek van oubollige leute en vrome innigheid. „
Het Offer. — " P. Haeck beschikt zoowel over een benijdenswaardig fijne
opmerkingsgave als over een zuiver gevoel voor goedlachschen humor... 't is om
met Rome, Kerk en Paus te dwepen... een boek dat men in één trek doorleest.
Leer en Leiding, Utrecht.

" Al de lezers van den Bode van het H. Hart hebben die reis (van Toon
Verheyen) gevolgd met zulk een spanning dat zij elke maand ongeduldig
zaten te wachten naar een nieuwe aflevering... Toon Verheyen woont in
de buurt van Proke Plebs, — en P. Haeck is stadsgenoot van P. Fleerackers. Zij hebben iets van mekaar. Proke en Toon zijn spiegels waarin
ons volk zijn schoonste eigenschappen krijgt te bewonderen en zal leeren
liefhebben. „ Ons Geloof, Maart 1927
.

Een recensent schrijft : " In Toon Verheyen heeft P. Haeck een Kempisch
boerke gecreëerd, een soort katholieken Uylenspiegel. In de Bedevaart
beleven we de meest vermakelijke avonturen... De ontmoeting van Toon
met den Paus wordt aangrijpend verteld. „
" De vele uitgaven van de zoo vruchtbare " Bode v. h. H. Hart „ genieten
ook ten onzent 'n groote waardeering. Thans krijgen we 'n nieuwen bundel
van P. Haeck, S. J., 'n Vlaamsch schrijver, reeds bekend o. a. vanwege
z'n Toon Verheyen, dat zooveel welverdiend succes mocht boeken. Jongenskoppen munt uit door 'n frissche, vlugge, levensvolle verhaaltrant... 'n Uitstekend boek... voor prjsuitdeelingen. „ Onze missionarissen (Montfortaneu ',
Januari 1932.
" Door dit werk (Jongenskoppen) is de Vlaamsche Jeugd een prachtboek te
meer rijk. „ Zonneland, 6 Nov. 1932.
"Geestdriftig aan iedereen aanbevolen. „ Paul Hardy, Boekengids.

— Pater Gryffroy, professor aan het pauselijk seminarie te Kandy ;Ceylon)
schrijft ons over het succes vail " Jongenskoppen „ bij de professoren dier
theologische faculteit : " Als " Jongenskoppen „ aangekomen zijn, heb ik seffens beginnen te lezen. Eenige uren later, vóór 'k er mede gedaan had,
heeft P. Frutsaert ze willen hebben ; en eer hij gedaan had, is Pater
Sanders er om gekomen ; en denzelfden dag hebben zij de helft van de
recreatie, of nog meer, van niets anders gesproken; en zoo gaat het met
de verhalen van P. J?leerackers in den Bode ook... Ze kunnen er niet over
zwijgen... „

ONZE OROOTE BIOORAPHIEËN
R. HARDEMAN, S. J. Franciscus Costerus, S. J. (1532-1619). Prijs :
8 fr. — 0,60 fl. Coster, een der grootste apostels van ens volk tijdens de
Nederlandsche beroerten, was de organisator der Mariacongregaties in NoordEuropa. Zijn boeken werden hoog gewaardeerd door twee Kerkleeraars
door den H. Petrus Canisius en den H. Franciscus van Sales. In dit boek
vindt men prachtige citaten uit zijn Nederlandsche werken.
K. SCHOETERS, S. J. De H. Joannes Berchmans, S. J. Geillustreerd.
Prijs : 22 fr. — 1,60 fl. 3de duizendtal.
Van dit standaardwerk is een Duitsche, Engelsche en Spaansche vertaling
in voorbereiding.
Dr J. VAN MIERLO, S j. E. P. Ad. Petit, S. J. Prijs : 16 fr. — 1,15 fl.
De zaak der heiligverklaring werd aanhangig gemaakt.
Dr J. E. COETSTOUWERS, S. J. Contardo Ferrini. Prijs : 6 fr. — 0,45 fl.
In dit boek van den archivist der Sociëteit te Rome, vindt men niet alleen een
boeiende biographie, maar 1.over.d:er_ prachtige fragn- er tot: uit Ferrini's geschriften.

KLEINE BIOGRAPH I EËN (zie voor prijs : omslag).
J. M. VAN OPDENBOSCH, S. J. De grootste der Gonzaga's. 4de druk.
J. M. VAN OPDENBOSCH, S. J. Sint Stanislas. Ode druk.
J. M. VAN OPDENBOSCH, S. J. De Knape van Vlaanderen. 2de druk
J. ZEIJ, S. J, Cl. de la Colombière, apostel van het H. Hart.
F. A. SMIT, S. J. Generaal de Sonia, ridder van het H. Hart.
STANISLAS. De H. Margareta Maria.
L. QUIRIJNEN,

S. J. Soldatenziel. 3de druk.

L. MOEREELS, en F. VAN CAMPENHOUT, S. J. Offerliefde. (Ltitgardis,
Lidwina, kl. Theresia).
EM. JANSSEN, S.
STANISLAS. De

J. Aloysius.

dichter - martelaar, Robert Southwell, S. J.

WERKEN VAN P. BALLINOS, S. d.
Excelsior. l lde l6de duiz. 224 blz. 10 fr. — 1 fl.
-

Wilskracht. 10de 15de duiz. 200 blz. 8,50 fr. — 0,60 fl.
-

Roeping. 3de druk. Prijs s 10 fr. — 0,70 fl .
Radicaal. 3de duizendtal. Prijs : 8,50 fr. — 0,60 fl .
Reinheid. 5de-7de duiz. Prijs : 5 fr. — 0,35 fl .
God in de Natuur. 2de duizendtal. Prijs : 8,50 fr.

0,60 fl.

Over het laatst verschenen ' God in de Natuur ». schreef M. Van Hoeck,
pr. in Boekengids » Mei 1932 :
« Weer 'n werk uit het geestelijk arsenaal, wat is het Jezuïetenklooster te
Alken. Nummer zooveel van de zeer interessante reeks over dogmatische,
moreel-sociale, paedagogische kwesties die, van dit klooster uit, den weg
heeft gevonden naar duizenden lezers hier en in Nederland. Het is, meenen
we, het beste boek dat de werkzame P. Ballings in de Alkenserie liet verschijnen. Te gelegener stonde werd van de andere werken — zooals daar
zijn : Roeping, Excelsior, Reinheid, Radicaal en Wilskracht — al het goede
gezegd en geschreven, dat ze verdienen. Degelijke leer, warme overtuiging,
mededeelzame begeestering z dit alles gesteld in 'n taal zoo frisch en levend
dat weinigen het hem zullen nadoen. K God in de Natuur » toont ons Gods
gelaat in den spiegel der schepping. De Godsbewijzen die daarin te lezen zijn.
De Doelmatigheid in het rijk der natuur. Heel de wereld één opgang naar God.
We bevelen dit werk -- dat niets weg heeft van een agressief-polemisch of
beperkt-apologetisch boek — ten zeerste aan. Als vormend-instructief, uitstekend.

De Standaard, Brussel, 15 Mei 1932 schrijft over God in de Natuur :
Een modelboek te meer — het zesde — in die rijke bibliotheek van
jeugdascese die hij aan Vlaanderens rijpere jeugd geschonken heeft. »
Deze boeken zijn reeds met tienduizenden verspreid.
De Tijd » Amsterdam, 5 April 1931 schreef : Niet eens maar meermalen heb ik door jongens hooren beweren dat ze door deze boeken
gered zijn.
4
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Retraitenhuis, Alken (Belg, Limburg).
Postrekening : voor België 281.11 ; voor Nederland 1432.18.

Letterkundige werken
J. VAN LAER, S. J. De Roep van de Verten. Frijs : 9 fr. - 0,65 f1.
HET HAAKSTERTJE. Opzetsteken. Prijs : 7,50 fr. -- 0,55 fl. (3de duiz.).
L. TAEYMANS, S. J. Kristelijke Kunst 3de Bundel. Prijs : 15 fr. - 1,101
Dr STRACKE, E. FLEERACKERS, enz. Vertellingen. Frijs : 8 fr. -- 0,60 fl.
(5de-8ste Duiz ).
E. FLEERACKERS, S. J Baveloo Boetjes. 160-----0e
bl. 8 fr.
,60 fl.
0,70 fl. (5d Druk).
E. FLEERACKERS, S. J. Kijkkast. Prijs : 10 fr.
E. FLEERACKERS, S. J. Opinies van Proke Plebs. Prijs : 7,50 fr. 0,55 fl. (7de Duiz.).
E. FLEERACKERS, S. J. Uit de Ouwe Speeldoos. Prijs : 10 fr. - 0,701
(2de Druk).
E. FLEERACKERS, S. j. Kronijken. Prijs : 8,50 fr. - 0,60 fl. (2de duiz.).
H. HAECK, S. J. De Bedevaart van Toon Verheyen. Prijs : 7,50 fr. -0,55 f1. (7d• Duiz.)
H. HAECK, S. J. Jongenskoppen. Prijs : 10 fr. - 0,801 (4de Duiz.).
L REYPENS, S. J. Liederen van Moeder. Prijs : 7,50 fr. -- 0,55 fl.
(3de Duiz.).
-

Werken voor geestelijke vorming
R. HARDEMAN, S. J. Franciscus Costerus, S. J. (1532-1619). Prijs:
8 fr. --- 0,60 fl.
M. BALLINGS, S. J. Excelsior, (11de• 16de Duiz.) 274 bl. 10 fr. - 1 fl.
M. BALLINGS, S. J. Wilskracht, (10de 15de Duiz.) 200 bl. 8,50 fr.- 0,60 fl.
M. BALLINGS, S. J. Roeping, (3de Druk). Prijs : 10 fr. - 0,70 fl.
M. BALLINGS, S. J. Reinheid, (5de-7de Duiz.) 5 fr. - 0,35 fl .
M. BALLINGS, S. J. Radicaal, (3de Duiz.) Prijs : 8.50 fr. -- 0,60 fl.
M. BALLINGS, S. J. God in de Natuur. Frijs : 8,50 fr. - 0,601.
K. SCHOETERS, S. J. De H. Joanne. Berchmans, Geillustreerd. Prijs
22 fr. - 1,60 fl. (3de Duiz.).
A. F JANSEN, S. j. Ouderweelde. Prijs ; 8,50 fr. - 0,60 fl .
Dr. JAC. DE VREESE, S. J. De Zonnige kant, (3de Druk). Prijs : 6 fr. 0,45 fl . (gewone uitgave) ; 10 fr. - 0,70 fl. (luxe-uitgave).
J SALSMANS, S. J. Jeugd en Deugd. Prijs : 7 fr. - 0,50 f1. (4de duiz.).
CL DE LA COLOMBIÈRE, S. J. Retraitedagboek. Prijs : 7,50 fr. - 0,55 fl.
Dr J. B. GOETSTOUWERS, S. J. Contardo Ferrini. Prijs 6 fr. - 0,45 fl .
Dr J. VAN MIERLO, S. J. E. P. Ad. Petit. Prijs : 16 fr. -- 1,15 fl.
J. HILLEGEER, S. J De Deugd voor alle Staten. Prijs : 13 fr. -- 0,95 fl.
-

24ste omgewerkte uitgave.

Onze Brochures
N. B. -- Bij bestelling van 25 en 50 - ook verschillende -- der volgende
brochures, wordt een korting van resp. 10 en 20 0/0 verleend.

De kortingen welke men in vroegere lijsten of in onze boeken vermeld
vindt, zijn door de bovenstaance vervargen De prijzen zelf, per eenheid,
blijven ongewijzigd.
G PALAU, S. J. De Katholiek van de daad. Vertaling van A Geerebaert, S J. Prijs, ingenaaid : 5 fr. - 0,35 fl. Gebonden : 7 fr. - 0,50 fl
C. HAZART, S. j. Woorden van dezen tijd. Een bloemlezing :door
R. Hardeman, S. J. 7de Duiz. Prijs 2,50 fr --- 0,20 fl.
Dr D. A. STRACKE en F. A. SMIT, S. J. Sint Jozef. Prijs : 1 fr. - 0,10 fl.

(2de Druk). (4de-7de Duiz.).
J. HEYRMAN, S. J. Mijn Retraite, Prijs : 3,50 fr. - 0,25fl. (8ste.11de Duiz.).
RAOUL PLUS, S. J. Rijker Leven. Uitgave voor jongelingen : 7 fr. -0,50 fl . ; - uitgave voor meisjes : 7 fr. - 0,50 fl. (18de duizendtal)
EM. JANSSEN, S. J. Aloysius. Overwegingen voor de ontwikkelde Jeugd.
Prijs : 2 fr. - 0,15 fl.
FRANCIS CASSILLY, S..). Wat zal ik worden ? Uit het Engelsch door
M. Verheylezoon, S. J. Prijs : 3,75 fr. - 0,30 fl (4de Druk). 90 blz.
H. RAMIÈRE, S. j. Waarom is de wereld nog niet bekeerd ? Pr ijs : 1 fr.
- 0,10 fl. (2de Druk). (4de 7de Duiz.).
H. RAMIÈRE, S. J. Het Apostolaat des Offers. Prijs : 0,80 fr. -- 0,10 fl
2de Druk). `5de-7de Duiz.).
0,25 fl .
OSCAR HUF, S. J. Zielespijs-Offerspijs, Prijs : 3,50 fr.
(4de-6de Duiz.). 64 blz.
P. SUAU, S. j. Het H. Hart. Prijs : 2,50 fr. - 0,20 fl . (5de duizendtal).
J. ZEIJ, S. J. CI. de la Colombière, Apostel van het H. Hart. Prijs : 1,75
fr. - 0,15 fl.
STANISLAS. De H. Margareta Maria. Prijs : 3 fr. - 0,25 fl.
J. VAN HOUTERT, S. J. Het H. Uur. Prijs : 0,80 fr. - 0,10 fl , (3de duiz.).
F. A. SMIT, S. J. Generaal de Sonis, de Ridder van het H. Hart. Prijs :
1,75 fr. - 0,15 fl. (2de Druk).
L. QUIRIJNEN. S. J. Soldatenziel. Prijs : 1,50 fr. - 0,15 fl (3de omgewerkte uitgave). (7de-1Cde Duiz ).
F. VAN CAMPENHOUT en L. MOEREELS, S. J. Offerliefde, (Lutgardis,
Lydwina, kl. Theresia). Prijs : 1,25 fr . 0,10 fl. (4de Druk). (16de-19de Duiz).
L. MOEREELS, S. J. De Student en het H. Hart. Uiterst geschikt voor
de colleges. Prijs : 1,50 fr. - 0,15 fl. (3de duizendtal)
J. M. VAN OPDENBOSCH. S. J. De Knape van Vlaanderen, (S. Jan
Berchmans). Prijs : 2 fr. - 0,15 fl . (7de Duiz.)
J. M. VAN OPDENBOSCH, S J. Harde Training. 3de dr. 1,50 fr. - 0,15 fl .
Dr JAC. DE VREESE, S J. Spijkers met koppen. Prijs : 2,50 fr. 0,20 fl . (2de Druk)
J. M. VAN OPDENBOSCH, S. J. St. Stanislas, 4de Druk. 1,50 fr. - 0,15 fl .
R. HARDEMAN, S. J. Levende Liefde tot Christus, 4de Dr. 1 fr. - 0,10 fl .
STANISLAS. De dichter-martelaar Robert Southwell, S. J. 1,50 fr. 0,15 fl.
-

-

:

Viufischríften voor Studenten
1° Serie : Prijs : 1,25 fr. - 0,10 fl .
J. M. VAN OPDENBOSCH, S. J. De grootste der Gonzaga's, 4de Druk.
A. GEEREBAERT, S. J. Een praatje over Studie. 2de Druk.

THEOPHILUS. Eucharistie- O ff er, 4de druk.
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van Nonkel Pastoor

Brieven
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E. FLEEflRCNEHS, S. J .
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INHOUD
Brief. — Bertje is veilig op het College aangekomen,
heeft Pater Rector reeds van verre gezien en
met den professor gepraat, die hem vriendelijk ontving
2e Brief. — Bertje is zeer beschaamd, omdat de meester,
in de klas, zijn naam vroeg en omdat de leerlingen luid-op lachten, toen ze hoorden : Bartholomeus Bartholomeeuwissen. .
3e Brief. — Bertje heeft het nieuwe schooljaar slecht ingezet :
hij heeft een straf opgeloopen omdat hij te
laat is opgestaan en te laat in de H. Mis
gekomen
4e Brief. — Bertje heeft een groene kaart gekregen voor
onbeleefdheid. Hij had aan Pater Adams een
toenaam gegeven.
5e Brief. — Bertje smeekt Nonkel om vergiffenis voor zijn
groene kaart, zendt hem tevens een gulden
kaart op met 20 punten voor elk vak, behalve
één 19 voor aandacht in de klas . . .
6e Brief. — Bertje heeft om een vulpen geschreven, liefst 'ne
Waterman. Daar wint hij tijd mee uit . .
7e Brief. — Bertje vraagt voor toekomenden trimester een
schoon kravatje, en een nieuw hoedje en een
lange broek
le
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4

19

25

31

37

43
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8e Brief. — Bertje heeft een slechte kaart verdiend ; maar

't was de schuld van zijn gebuur !... En nu
heeft hij in de studiezaal een ander plaats gevraagd
48
9e Brief. — Bertje ligt ziek te bed met influenza . 53

10e Brief. — Bertje heeft een ganschen avond geweend omdat
hij Nepos niet kon vertaald krijgen. En nu is
hij den moed kwijt
58

lle Brief. — Bertje heeft een vriend gevonden. Hij heet Jan
Spiegeleire en kijkt wat scheel en zijn vader is
veearts .

64

12e Brief. — Bertje schrijft om een (milde !) aalmoes voor een
Pater, die naar Congo vertrekt

69

13e Brief. — Bertje is laatst in den prijskamp van Oude Ge-

schiedenis... Hij dacht dat hij alles kende
Hij had zó6 zijn best gedaan !... En nu is hij
ontmoedigd
75
14e Brief. — Bertje vindt het zeer vervelend te moeten stu-

deeren... En hij is weer ontmoedigd... • .

81

15e Brief. — Bertje is « souffleur » in een tooneelstukje, een
drama, en toekomenden keer mag hij zelf
meespelen 87
16e Brief. Bertje is eerst in godsdienstleer en vraagt nu om
een Sint-Niklaas 94

17e Brief. — Bertje, op vakantie bij zijn vriend Spiegeleire
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De jonge heer

Bartholomeus Bartholomeeuwissen, wees, is door
zijn voogd, Nonkel Pastoor, ook Bartholomeus
Bartholomeeuwissen geheeten, naar 't Internaat
op onderwijs gezonden.

....................................

Bertje is veilig

op het College aangekomen, heeft

Pater Rector reeds van verre gezien en met den

professor gepraat, die hem vriendelijk ontving.
Nonkel antwoordt :

Beste Bertje,

Ik rilde lijk het ruischende riet van Gezelle, toen
de facteur mij uw brief bestelde, uw eersten
brief uit het internaat ! ik vroeg mezelf instinktief
af wat er zoo al in zou staan, in mocht staan, in
kon staan; en 'k verbeeldde mezelf : ALLES.
Die rilling hield pas op, met 'ne schok, toen de
facteur me zei : « Hij is te weinig gefrankeerd, die
brief, Mijnheer Pastoor, en daar is tien centiemen
taks te betalen. » — En hij was goed genoeg, de
brave man, mij 't reglement van de brieventakserij
9

uiteen te doen, en hoe 't hem zat. Toen heb ik tien
centiemen bijbetaald.
Dat wrong me wat.
't Wringt me nooit, menschjes-lief, tien centiemen
te betalen. Wat al keeren heb ik in mijn leven tien
centiemen betaald ! Maar wat me wringt, is tien
centiemen te moeten bijbetalen.
Maar laten wij nu voor goed die vuile geldkwestie
op zij schuiven, en ons eventjes bezig ofte onledig
houden met uw brief zelf. En laat mij u van harte
feliciteeren om de drie puntjes, die ik erin te lezen
krijg. Nooit of nimmer had ik durven vermoeden
dat in een brief, die eigenlijk onvoldoende gefrankeerd was, zoo'n heerlijke dingen konden te lezen
staan ! En ecce ! 't Is toch zoo ! -Want vooreerst, ge zijt veilig op het College aangekomen. Zoodus, als ik het wel begrijp, niet verloren gereden, geen beenen gebroken, niet smartelijk onder een auto terecht gekomen, onderwege
niet geschaakt door Chineesche bandieten, of gangsters van Chicago ?... Ik ben heel blij dat goeie
nieuws te vernemen. Want op 't oogenblik dat ge
vaarwel toewuifde aan mij, aan Sofie, aan de ouwe
pastorij en aan de gansche parochie, gij niet al
te geestdriftig, ik mezelf bedwingend, en Sofie met
Andromachee's tranen op haar wezen, voelde
ik zoo over mijn ziel een windeke waaien van onrust :
cc Zal ik hem nog weerzien ?... Zal hij veilig aankomen ? ... ,)
Maar Bertje, ge moogt niet peinzen dat ik lang
met dien angst op mijn hart gezeten hebt... Ge
10

trokt immers niet over Heyst-op-den-Berg naar Turkije ?... We zullen dus uw veilige aankomst op het
College heel gemoedelijk, hoegenaamd niet tragisch
beschouwen; en zoo maar zeggen, simpel-weg, op
zijn Caesarsch : cc Ik ben toegekomen ; veni ! » —
En ten tweede, naar het schijnt hebt ge Pater
Rector reeds van verre gezien. Proficiat, Bertje, proficiat voor allebei ! En misschien heeft P. Rector aan
zijn mede-Paters ook al 't blije nieuws verkondigd :
cc Ik heb dat Bertje Bartholomeeuwissen reeds van
verre gezien... en... en... Ja, Bertje, God weet wat
hij er aan toevoegde. Laten wij hopen dat het vleiend
was voor de familie.
Maar gij hebt hem nog maar van verre gezien...
Van verre... Dat's een distinctie. Een eerste maal
inderdaad mocht gij er niet naar toeloopen, er vlak
voor staan, en deklameeren : cc Ik ben Bartholomeeuwis Bartholomeeuwissen, as-je blief, Pater Rector ! ,) Een eerste maal is 't voldoende beleefd,
dat ge iemand van verre ziet. Dan blijft ge getroffen
door de majesteit ervan. Major e longinquo majestas.
Maar een tweede maal moogt ge P. Rector wel wat
naderbij komen en hem zelfs met een beleefd
lachje groeten, ja, lachend en beleefd, vooral
beleefd, en spreken met 2... neen ! met drie
woorden : « Goeden dag, Pater Rector » en bied
hem mijn eerbiedige groeten aan. Maar vooral b e .
leef d ; daar kan ik niet genoeg op drukken, Bertje...
En zoodus, als ge P. Rector nog 'ns ziet, loop
niet weg, ga niet achter een boom staan. De ouden
hadden een spreekwoord : Procul a Jove, procul a
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fulgure ; dat is : verre van den dondergod, staat ge
verre van den bliksem. -- Dat is waar ; maar de
ouden waren heidensche menschen, die geen liefde
kenden. Maar P. Rector is een christen mensch, en
hij heeft een hart, en hij bemint als een goede vader
al zijn kinderen. En moge O. L. Heer hem zegenen !
Voor een eerste maal dus heb ik er vrede mee
dat ge P. Rector slechts van verre gezien hebt...
maar ben er blij om dat ge toch het 2de puntje van
Caesars programma hebt verwezenlijkt : vidi !... Ik
heb gezien ! .. .
En item verwezenlijkt is 't derde puntje, dunkt
me : Vici !... Ik heb het hart van mijn professor al
ingewonnen... Veni, vidi, vici !... Ik kwam, ik zag,
ik overwon ! .. .
Die Caesarsleuze maakt, laat me 't aldus zeggen,
de synthesis uit van uw eersten brief, het kort begrip ervan.
Nu zegt ge me daar dat ge met Pater Professor
gepraat hebt. Naar ik vermoed, is het echter Pater
Professor, die met u gepraat heeft. Maar dit komt er
minder op aan, vermits het er zoo vriendelijk toeging. Ik hoop nu maar dat het mag blijven duren
en dat in uw onderhoudjes met P. Professor steeds
dezelfde vriendelijkheid, wederzijds, moge heerschen ! Maar spreek ermee rechtuit, loyaal, vol
vertrouwen. Dan zal hij iets van u maken, op drie
maanden tijds, waar ge zelf van verschieten zult...
Maar luister dan naar zijn goeden raad, en doe wat
hij zegt. En groet hem van mijnentwege hartelijk en
beleefd... Beleefd zulle ! —
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En nu staat ge op goeien voet dus met uw P. Professor ; dat is één; en morgen met P. Rector ; dat is
twee ; en als nummer drie, sta vooral goed met
O. L. Heer... Praktisch is dit 3 e punt voldoende ;
sta goed met O. L. Heer, en metterdaad staat gij op
zijn beste met iedereen die 't waard is ; ook met
mij. —
Sof ie groet u en als ge iets van doen hebt, schrijf
maar op. Ik zal de zaak met haar overleggen en krijgen doet ge 't, als 't noch te koud noch te heet noch
te duur is en als ge 't verdient.
En bouw nu maar voort, hoog op den grondslag
van uw leuze : Veni, vidi, vici...
Ik zend u een kruiske en moge O. L. Heer dit
kruiske laten gedijen.
NONKEL PASTOOR
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Bertje is zeer beschaamd, omdat de meester, in de
klas, zijn naam vroeg en omdat de leerlingen luid-op
lachten, toen ze hoorden : Bartholomeus BartholomeeuWissen.
Nonkel antwoordt :

Beste Bertje,

't Is heel leelijk dat die jongens met uw naam lachten. Want ik heet ook zoo. En daar is maar één
ding leelijker ; n.l. dat gij erom beschaamd zijt geweest dat ze lachten met uw naam. Is uw naam, dat
wil zeggen : is onze naam niet eerlijk en deftig genoeg ? En als ik ooit die jonge gasten te pakken krijg
in mijn sermoen, ik preek ze plat. Zeg hun dat. Plat.
Erg is 't niet. Ze lachten in den tijd wel, toen hij
klein was, met Napoleon Bonaparte. En ze kraaiden
hem uit : Boontje-apaart ! Maar Boontje-apaart ging
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zijn gang en overwon de wereld. Ga uw gang,
Bertje !
Uw naam, Bertje, voornaam en familienaam, is
een apostelnaam. Kan 't heiliger ? Kan 't kristelijker ?
En 't is geen toenaam ! Geen lapwoord, als zoovele fameuze namen, die in den loop van uw studies
op u zullen neerdonderen. Als daar zijn : Scipio :
knuppel ; Cicero : bolleke vet, enz. En we kennen
zelfs den naam niet van Charlemagne ! We schelden hem uit voor : Die groote Charel daar !... Al de
grootsten onder de historische grooten kregen een
toenaam. En de geleerden dan !! daar zit er zelfs een
onder, die Schmalzgrueber hiet ! Apropo, 'k moest
dien naam eens uitspreken op een examen, en ik
spuwde mijn valsch gebit uit.
Gij hebt een echten naam, Bertje, en een schoonen
naam. Wees fier ! en schud uw manen ! Maar gij zijt
erom beschaamd geweest ? Helaas ! Ge staat niet
alleen om beschaamd te zijn over een naam. Ik ken
er zoovelen, Bertje ! legioenen, die b.v. den naam
dien ze van vader meekregen, te proletarisch vinden.
Vooral als die naam begint met : de. Ze maken er
kipkap van, en overgieten hem alsdan met een sauseken noblesse. En ze schrijven een klein : de. En we
leven in 1934, Bertje ! Maar die menschen leven nog
in de barbarijë ; en ze meenen, dat wij, als wij hun
gekipkapten naam gaan lezen in de bladen, naïef genoeg zullen zijn om hen als geijkte noblesse te beschouwen, wanneer wij, in de rechtzinnigheid van
ons hart, niet anders gevoelen dan meelij met de
naïeveteit, die de hunne is.
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Groot gaan op een naam, is een leelijk iets, Bertje.
Maar, 't is ook dom, zoo dom !... Ik weet ergens,
een echten, ottentieken afstammeling zitten van Godfried van Bouillon... Goed zoo ; en ga zoo voort, afstammeling ! -- Maar als nu een mensch b.v. Vander Kemelen heet ; zooals heelder karavanen zijner
voorvaderen, en hij begint zijn naam te kipkappen
in kleine van's en kleine der's en groote Kemels ;
van der Kemelen !
'k Zeg maar dit, Bertje, die man spuwt op zijn
voorvaderen en maakt zich zelf belachelijk... Niewaar, Bertje ? Van eigen is 't waar !
Dat moogt ge nooit nadoen, Bertje ! De overgroot
vader, stichter van onze dynastie, zou voorwaar oprijzen uit de archeologische en geologische lagen,
waar hij begraven ligt, en komen spoken met zijn
geraamte.
Luister eens goed, Bertje ! De waarde van een
mensch zit hem niet in zijn naam. Omdat 'ne mensch
Hector heet, daarom is hij nog geen Koruthaiolos ;
en omdat zijn broer Maarten heet, daarom is die
broer nog geen ezel ; en noem een ezel Gaston de la
Dampierre of Scheeven Piston of Diederik van den
Elzas de la Potje-Vendome, ezel is hij ; ezel blijft hij.
Hier leefde zoo vroeger op de parochie, in mijn kinderjaren, een zekere Laguérre. Ze noemden hem
« Krommen Laguerre. >, Krom was hij wel, en in
zooverre paste 't stopsel op het fleschje ; maar Laguerre ? — 't Was 'ne mensch zoo zacht als een lammeke, 's zondags.
En veel dingen zijn beter dan een schoone naam.
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B. v. een goei hart. Juist zoo haalt toekomenden
Zondag onze maatschappij haar nieuwen voorzitter
in. En de maatschappij voert als leuze : (( Zonder
naam, niet zonder hart ». —
En een deugdzaam vader is beter dan een groote
naam. En weet, Bertje, ge zijt geboren, zooals Horatius :
Non patre prwclaro sed vita et pectore claro ! ( 1 )
Met den troost erbij, Bertje : Nooit zal onze naam
verbleeken aan 't firmament !. . Hij staat er niet.
.

I1 ne s'éteindra pas, car il n'a jamais lui !
Nul ne sera tenté de s'emparer de lui.
L'épave n'en vaut pas la peine.

En stelen zullen ze hem ook niet.
En ook om 't even is het waar ge geboren zijt.
Waarom zou 't niet fier klinken te zeggen : (( Ik
ben van Zoetenaeye )) en wel fier : (( Civis romanus
sum ? )) Gaat ge beschaamd zijn, omdat ge van
Calmpthout zijt ? Wat zullen de menschen van Magerhalle gaan doen ? 'k Heb een persoon gekend van
Ooien ; en als hem gevraagd werd : (( Waar zijt ge
geboren ? » -- dan was zijn antwoord : (( Van de
kanten van (( Tongerloo ». Geographisch is 't korrekt, psychologisch is 't een lafheid; ethisch een
zonde.
Alles hangt ervan af, Bertje, wat ge van uw naam
maken gaat. 't Zit vol mogelijkheden. Plato bediedt :
de Breede ; Pasteur : de Scheper ; Bacon : spek. Ga
(1) Mijn vader was niet groot van afkomst, maar groot was zijn
hart en zijn leven.
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uw weg maar, $entje, en roep maar luid : « Ik ben
Bartholomeus Bartholomeeuwissen » en als er
iemand mee lacht, kijk hem omverre en 't zal hem
leeren ; plat omverre.
Op de parochie, geen nieuws. De kat heeft gejongd en dat 's ook geen nieuws. Sof ie zegt dat ze
u 't fraksken met den bode zal laten bezorgen. En
braaf zijn, Bertje.
Ik zend u een kruiske, en moge O. L. Heer 't
kruiske laten gedijen !
;

NONKEL PASTOOR
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Bertje heeft het nieuwe schooljaar slecht ingezet :
hij heeft een straf opgeloopen omdat hij te laat is opgestaan en te laat in de H. Mis gekomen.
Nonkel Pastoor antwoordt :

jongen toch

Juist zat ik gereed om u een schoonen brief te
schrijven over het gebed. ik dacht zoo : voor den
eersten brief van 't schooljaar wil ik het heiligste
onderwerp behandelen van al... 't Zal hem goed
doen, dacht ik. En boven op het papier stond reeds
gekaligrafieerd « Beste Berten )) met een spreekwoord : (( Goed begonnen is half gewonnen )) ; en
bots en plots valt de facteur binnen met dat domme
factum van u... waarin ge me « met droefheid ))
(zooals in de doodsbrieven) , weten laat dat ge... en
de vervloekte rest.
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En dat van een jongen heer, die pas sedert 14 dagen in 't Grieksch zit !
Ik heb den facteur aan de deur gesmeten; het papier, met dit cc Beste Berten » erop, van koleire aan
stukken gescheurd, den hond den hof in gejaagd,
de kat den zolder op... en daarna vijf minuten gemijmerd over desillusies...
Want helaas ! 't Is pas veertien dagen geleden dat,
vakantie uit en voorbij, wij hier saam op den haard
stonden en afscheid namen van malkander. Hector
en Andromachee...
Toen blonk een glimlach, naar het scheen,
nog door uw tranen heen.

Uw tranen; mijn glimlach. Een glimlach om u te
troosten, natuurlijk. Maar 't staat me nog zoo klaar
v66r den geest, Berten, zoo klaar alsof het een uur
geleden gebeurde, met wat voor een heilige overtuiging gij me vaarwel zeide, en beloofde dat ge dit
jaar alles... zegge : ALLES ! perfect gingt doen... En
zoo liggen de boeken nu : uw nieuwe schoenen zijn
nog niet doorgestampt, en die plechtige belofte is
al om zeep !... Ik zeg : 't Is een desillusie.
Ge zoudt ALLES... Omnia, ta panta, tout... kortom : alles ! Hadt ge in 's Hemels naam maar wat
minder beloofd !... Ze zeggen
Veel beloven, weinig geven,
doet den zot in vreugde leven.

Wie is die zot ?... De man die belooft ?... Wel dan,
proficiat. De man aan wien ge belooft ?... Wel dan,
merci.
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De toekomst zie ik maar zwart in; want als uw
eerste brief van 't schooljaar zoo somber klinkt, wat
zullen we te hooren krijgen in den lesten brief van
't schooljaar ?
't Beste dat in uw brief nog staat, is die « droefheid »... 'k Zei het hooger reeds : 't Klinkt als een
rouwbrief. « Met droefheid en gelatenheid laten wij
u weten »... enz. Als die droefheid gemeend is,
zooveel te beter ; en dan is de zonde reeds half vergeven... Doe gij de droefheid ; ik zal de gelatenheid
wel doen. Is 't goed ? Maar zie dat het niet meer gebeurt.
Of !...
En 't gansch plan van mijn brief hebt ge nu overhoop gesmeten. 'k Wilde u dus schrijven, in den
lange en in den breede, over de (( noodzakelijkheid »
van 't gebed en de « schoonheid )) ervan. Nu zal ik
dat heel in den korte en in den nauwe moeten doen ;
want eerst en vooral heb ik u een kapitteltje te schenken over één woordje dat me speciaal in uw brief
trof... het woordje : te laat !
Naai dit nu 'ns in uw ooren, politoir dit nu 'ns op
uw hersens, tatoeëer dit nu 'ns op uw hart : daar is in
heel de menschelijke taal geen woord zoo droevig
als : te laat i —
Lees de gazetten
« De chauffeur wilde zwenken, — maar te laat !
De machinist remde, — maar te laat !
De dokter gaf hem een krachtig tegenvergift
te drinken,
maar te laat !
De pompiers werden seffens wakker gewekt,
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— maar te laat
En Bertje moest op tijd in de H. Mis zijn, — maar
te laat. ))
Zie eens wat ongelukken op één minuut schrijvens
en op vier regels papier ! .
En aan den anderen kant hebt ge dat woordje :
stipt ! en dat is het belachelijkste woord van de
menschelijke taal.
Verleden week gaven alhier de (( Ware Vrienden »
(apropo de ruzie is weer 'ns bijgelegd) een concert
te 4 u. stipt... Stipt stond op het programma in groote
letter gedrukt. Dus : stiptissime !... En we zaten daar,
stipt op 'ne stoel te 4 u... En 5 minuten v66r 5 u.
kwam de bestuurder van de fanfare v66r de pinnen
van de estrade, en zei dat het concert misschien wat
later zou moeten beginnen dan voorzien was en of
de Eerwaarde Heeren en de Madamen en de Mijnheeren een beetje geduld wilden hebben, want de
trombonnen waren nog niet daar... En toen pakte ik
hoed en moed met mijn twee handen vast en trok er
uit... Ik trok eruit zeg ik. 'k Had werk te 5 uur. En
onderweg kom ik de twee trombonnen tegen; en de
eene zei juist tot den andere : « Ge moet nie' loopen;
ze zullen zonder ons toch niet beginnen. )) Zoudt
ge ze niet versmachten in hun eigen trombonnen ? .. .
Ziet ge, de menschen kunnen wel geduldig zijn :
soms veel te geduldig ; maar de dingen zijn 't niet...
Plicht vooral niet ! —
(( Te laat )) is vooral droevig, als ge 't aan uzelf te
wijten hebt. Het moge dan zijn uit vergetelheid, of
lichtzinnigheid, of optimisme, of en dat is 't ergste
.
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van al — uit luiheid. Ik zou er niet van verschieten,
dat wij hier in uw buurt zitten : cc Te laat in de H. Mis
gekomen, omdat ge te laat zijt opgestaan ; gij zijt te
laat opgestaan omdat ge te lui waart om op tijd op
te staan »... 't Zal hem zoo omtrent wel zitten,
meen ik.
Loop naar de m... ieren, luierik ! —
Of liever, laat die diertjes gerust en herlees 'ns een
brief van vroeger, waarin ik het had over tijd en
zulke dingen... 't Was apropo van die vulpen, meen
ik, 'ne Waterman... In alle geval een vulpen, waarmee ge een massa tijds gingt inwinnen. En ik zei
u toen : cc Sta eiken dag een uur vroeger op ; dan zult
ge tijd winnen. „ — Ja wel, in de goedheid van mijn
hart zond ik de vulpen en ge staat een kwartier
te laat op... leelijke jongen ! —
Hebt ge daar zooveel plezier en deugd van, 's morgens nóg te blijven liggen, als ge reeds den heelen
nacht hebt van uzelf gelegen ?... Hebt ge geen werk
te doen 's morgens ? Niet te bidden ? Niet de
gansche H. Mis te hooren ?... Dus voortaan, vroeger
uit de pluimen of ge moogt me verwachten... Verspil uw tijd niet meer. Wat dacht ge ? 'ne Mensch
moet op heden goed uitgeslapen zijn, wil hij door
de wereld geraken ? Dat's waar ; maar hij moet
vooral vroeg opstaan. En onthoud dat.
En nu kom ik aan het tweede kapittel : Bidden.
Als ge 's morgens begint met te laat op te staan
voor de H. Mis, dan meen ik dat ge de man ook al
niet zijt om er veel aan 't bidden dood te doen. En
als ge meent dat ge verre en vooral, hoog i —
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geraken zult met weinig of slecht te bidden, dan zijt
ge mis... Denkt ge soms dat ge op uw eigen vleugels
en kracht in den Hemel komen zult ? — Ja ?... Dan
moet ge van nu af maar best anders denken gaan.
Zooniet staat ge niet stijf in de leer, en zijt ge een
halve of een geheele Pelagianus ; en dat is kettersch,
scandalosum piis auribus... schandalig, ja, voor
christene ooren.
Ziet ge, in 'ne mensch zit van alles ; 't is een vat
vol mogelijkheden... In u zit een paus en 'ne framasson, 'ne Voltaire en 'ne S. Ignatius, 'ne Ravachol of een S. Franciscus van Assise. En wie van de
zes nu tot bloei gaat komen, dat zal afhangen van
Gods gratie en ook wel een beetje van u, natuurlijk. Een beetje veel. Maar bid voor 't best en doe
uw best. Dan doet O. L. Heer ook zijn best.
En wees gelukkig, dat ge m66gt bidden; en niet
ongelukkig omdat ge moét bidden waar gaan we
naartoe ? .. .
Bid, en bid, en bid nog en als ge gedaan hebt te
bidden, bid dan nog wat... 't Is soms juist dit laatste
weesgegroetje, dat ge wilde van kant laten, dat verhoord wordt.
En sta voortaan op tijd op, as-jeblief ! —
Mijn brief moet weg, zegt Sofie, of 't is... te laat
(cfr. Supra) ! .. .
Ik zend u een kruiske — en moge O. L. Heer dit
kruiske laten gedijen.
;

;

NONKEL PASTOOR
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Bertie heeft een groene kaart gekregen voor onbeleefdheid. Hij had aan Pater Adams een toenaam
gegeven.
Nonkel antwoordt :

EZEL,
De Paters staan op hun stukken, zie ik. Zij hebben
gelijk. En ze nemen het op hun fiere fatsoen, als 'ne
pagadder van zestien jaar ze voor ezels uitmaakt.
Ge moet 'ne mensch niet uitschelden ; ge moet 'ne
mensch geen toenamen geven, vooral niet aan Pater
Adams.
Toenamen geven, dat kan heel slim werk zijn. En
daar kan verbazend veel verbeelding in zitten; scheppende verbeelding zeker en vast. En als ge de geschiedenis openvouwt, dan zult ge zien, dommerik,
dat al wie ook maar ooit een rol meespeelde van be;
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lang, een toenaam meekreeg. Dat is allemaal heel
waar. Maar gij moet die toenamen niet geven. Daar
zal de geschiedenis wel voor zorgen. En veronderstel
eens, kieken ! dat we de bordjes verhangen, en dat
Pater Adams zelf eens toenamen gaat uitdeelen aan
zijn jongens. Nou, Bartholomeus Bartholomeeuwissen, wat zeg-je ?... Hij zou niet ver en diep in zijn verbeelding te zoeken hebben. Hij moest uw gezicht
maar zien, en dan simpelweg, foto-juist, zeggen wat
hij ziet. En 't zou geen pluimke zijn voor de familie...
En dán pas mocht Joost van den Vondel zingen
Ik zie den ommegang van honderdduizend dieren,
die zitten op een bank of op de speelplaats zwieren
en stampen op een bal, zoo ieder is gewend,
en zoeken hun verzet elk in zijn element.
Wie zou eenieders aard en eigenschappen ramen
als Adams? Want hij geeft ze op Bene rij hun namen;
en zoeken doet hij niet; hij spreekt het zoo maar uit,
naar wat hij weet en ziet : verstand en ooren, snuit...
;

Maar dat doet Pater Adams niet, de wijze man !
Misschien peinst hij : 't Is zoo al erg genoeg, -- zonder toenamen
Ik meen, Berten ! dat het de moeite prinselijk loonen zou, als ge eens welwillend uw aandacht gingt
vestigen op het heele kapittel van de Beleefdheid.
In mijn jongen tijd, toen ik mijn a-b-c-school liep,
had ik een meester op 't dorp, die er de beleefdheid
in sl6eg. En als ge b.v. 't ongeluk beleven mocht
hem op straat voorbij te loopen zonder hem te groeten, dan mocht ge 's anderdaags in de klas v66r de
pinnen komen ; dan sloeg hij u met zijn wisje drie-
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maal, zesmaal, tienmaal, naargelang, op uw handen,
op uw ooren, of elders, naargelang; en na elken
slag moest ge zeggen, met twee woorden beleefd :
cc Dank u wel, Mijnheer Doedels ! » — Zoodat ge
niet verschieten zult, dat ik zoo beleefd ben.
'ne Mensch mág beleefd zijn. 'ne Mensch móet
niet publiek laten zien, dat hij een boer is, gekapt
uit de bosschen van Hoetsiploe
En mag ik u eens eventjes met een dilemma op
uwen kop tikken ? .. .
wel, ge kent de regels van de Beleefdheid niet.
Ofwel,
Leer ze dan. En koop een boekske. Ik zal het zelf
wel betalen. Ofwel, ge kent de regels van de Beleefdheid wel ; maar ge wilt ze niet toepassen ; want,
zegt ge, dat zijn maar flauwe komplimenten. En ik
zeg : Ge kunt wel beleefd zijn zonder flauwe komplimenten. En daarbij secundo : wat noemt ge flauwe
komplimenten ?... Echte beleefdheid, stille beleefdheid, modeste beleefdheid maakt 'ne mensch beschaafd, geschaafd, wat zeg ik ? gepolitoird.
Ofwel, ge zijt te lui en te vadsig om beleefd te
zijn. Is het hem dát, lafaard ?... Dan zeg ik : ziedaar
nu juist een reden te meer om beleefd te zijn. Schud
die vadsigheid van uw lijf !... Tem den ezel, die in
uw ziel zit !... Dril den drommel, den luien Satan !
En wees christelijk genoeg, om te weten dat elke
daad van beleefdheid een daad van versterving is,
en dat alle versterving mooi is, en heilig, en mooi
maakt, en heilig maakt !
Hooge bespiegelingen, nie'waar ? .. .
Ofwel, ge zijt erom beschaamd, beleefd te zijn ? .. .
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Maar, zoo iets durf ik niet peinzen... Dat zou mijn
christelijk verstand te boven gaan...
Nu moet ge niet gelooven dat ik uit fanatisme zal
beweren dat ge zonder beleefdheid niet in den hemel
kunt geraken. Neen. Maar ik zeg, primo : dat de beleefdheid een soort pasmunt is ; en al is pasmunt ook
niet alles, toch, pasmunt houdt de rekeningen juist
en zuiver ; secundo : dat beleefdheid de rijkdom is
van arme menschen en de luxe van jonge studenten ;
en tertio : dat Sint-Pieter toch liever wenscht dat ge
uw voeten afvaagt vooraleer ge den hemel binnenkomt.
En als ge er soms zoo weetgierig op uit zijt dat ge
er al 't fijne van weten wilt,
kijk dan :
Ge moet beleefd zijn dat zijt ge aan uwen evennaaste verschuldigd ; hij ook is een schepsel Gods ; en
dat zijt ge aan uwe ouders-zaliger verschuldigd, natuurlijk ; en aan uw familie ; en aan mij. Denkt ge
soms dat het plezant is voor mij, als heel de parochie
zegt : de neef van den Pastoor heeft een groene kaart
gekregen voor onbeleefdheid ? -- En ge zijt het ook
aan uzelf verschuldigd ; en een zuivere naam is zoo
deftig als een broek zonder gaten en een blazoen
zonder blaam... « Sans peur et sans reproche » zooals die andere zei. En ge zijt het ook wel een beetje
verschuldigd aan O. L. Heer. Peinst ge dat niet ?...
Een katholieke jongen is het groene hout ; en als
't groene hout de menschen uitscheldt, wat heeft het
dorre dan nog te doen ?... Laat de slechte gazetten de
eerwaardige Paters toenamen geven. Zij zijn er voor
betaald.
;
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En nu hoop ik, Berten, dat het u stilaan begint
klaar te worden, wat ik in zake beleefdheid zooal van
u verlang. En nu zou ik daarover kunnen bekhouden. Maar op één puntje speciaal, wensch ik uwe
welwillende aandacht nog te trekken. Dat zijn uw
brieven ! Ge moet de brieven beter verzorgen, die ge
mij schrijft. Taal én stijl én schrift én papier. Eens
per jaar is het prachtig, compleet, perf ekt : met
Nieuwjaar. Dan plakt er zelfs een santje op, als op
den peperkoek, dien Sofie dan mee krijgt van den
kruidenier. Maar de rest van 't jaar is 't ellendig.
Wat denkt ge dan als ge zulke brieven schrijft ?...
« 't Is toch maar voor dien Ouwe ? »... is het dát ?
Welnu dan, dat is 1 °, een heel gemeen scheldwoord ;
en 2°, zie dat ik het niet meer hoor !
Nu moet ge ook weer niet aan den anderen kant
overdrijven en mij brieven gaan schrijven à la Madame de Sévigné. Toch :
Si canimus silvas, silvae sint consule dignae.
Wat beteekent :
Wanneer ge naar uw Nonkel schrijft,
zie dat beleefdheid bovendrijft,
en dat gij in de puntjes blijft.

En nooit vergeten dat ge aan mij schrijft ; aan uwen
oom, Heeroom, den broer van uw vader-zaliger...
't Is toch zoo, pertang !
Non ut confundam vos haec scribo, zulle ! Niet om
u de schaamte op 't lijf te jagen; maar opdat ge 't weten zoudt — en doen ! .. .
De kersen zijn niet gelukt dit jaar, Bertje ; en 'k heb
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bemerkt, dat ze al meer en meer afnamen naargelang
de spreeuwen toenamen ! Apropo van toenamen I...
Geen toenamen meer, Bertje ! Wees deftig en christelijk.
Sofie is in de week naar de Expositie geweest met
Celien van den Koster. Maar-dat-doen-ze-nie-meer,
zeggen ze. Ze waren zoo « muug ! » —
Ik zend u een kruiske, en moge O. L. Heer dit
kruiske laten gedijen.
NONKEL PA STOOR
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Bertje smeekt Nonkel om vergiffenis voor zijn groene
kaart, zendt hem tevens een gulden kaart op met 20
punten voor elk vak, behalve één 19 voor aandacht
in de klas.
Nonkel antwoordt :

Beste Bertje,

Eén ding is erger dan zonde ; dat is zonde als er
geen berouw achterkomt. Dat is theologie en gezond
verstand. En echt waar is wat ze zeggen : errare humanum est ; perseverare diabolicum... wat beteekent :
Missen is een triestig ding;
blijven missen, dat is zonde
En als ik nu maar wilde, en tijd had, Bertje ! ik
zou twee groote vleugelen kunnen uitslaan, een vleugel van lyriek, en een vleugel van plezier, en gaan
zweven in hooge sferen... Maar ik zeg : ik heb geen
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tijd, en mijn parochianen zouden te verbaasd opkijken, als zij hun pastoor zagen vliegen. Laat mij nu
maar zeggen, Bertje ! dat gij op het schouwblad van
mijn ziel twee fazekes hebt gezet van geluk ; nl. het
fazeke van dien brief met die diepgevoelde smeeking om vergiffenis ; en het fazeke van die gulden
kaart... 't eenige goud, dat op de pastorij binnenkomt ! Merci Bertje !... en dank u trippel ! .. .
Hemeltjes-Heere ! als de jongens eens wisten wat
plezier ze kunnen doen met een simpele gulden kaart,
aan hun moeder, aan hun vader, que dis-je ? .. .
aan hunne Nonkels te zenden, wat zouden er gulden
kaarten verdiend worden ! .. .
En zoodus, op de totaliteit van al de punten gezamenlijk, hebt ge één puntje verloren ; zegge één !...
Ik zou er niet van verschieten, dat zoo iets tot nu toe
nooit in de familie gebeurd is... Eén puntje verloren !
al de rest gewonnen !... Mijn hart gaat open, Bertje !
en feliciteert u ! Lange jaren was Pietje Lazoire de
beroemdste man op de parochie, omdat hij eens, bij
een ringsteking op de kermis, 29 ringen stak op de
dertig... Wat is me de glorie van Pietje Lazoire
nu ?... En wat is Pietje zelf naast u ? .. .
Maar, laten we nu eens praten over dit ééne puntje
dat verloren ging. Eén puntje ! veel is 't niet ; en als
'ne mensch het absoluut wilde, kon hij er nog 19 andere verliezen. En toch ! arm puntje !... Om mijn
hart rechtuit te spreken, ben ik zoo bedroefd om dit
ééne puntje dat ge verloort als ik blij ben om de 19
die ge wont !... Want 'k heb eens in een oud boek
iets gelezen over een zandboer en een ezel en een
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hoefijzer en een hoefnagel... En de zedeles ging aldus :
Raakt Maarten eens een nagel kwijt,
dan raakt hij ras een ijzer kwijt ;
raakt Maarten eens een ijzer kwijt,
dan raakt de boer zijn Maarten kwijt...

Wat de Latijnen aldus zongen :
Principiis obsta ; sero medicina paratur,
cum mala per longas invaluere moras !

't Spijtigste van 't geval is, dat het juist in de oplettendheid voorvalt, de cc aandacht in de klas »,
dat het puntje verloren ging. Want, Bertje ! 't is de
aandacht, 't is de oplettendheid die de macht van
den man maakt. 'ne Mensch is maar zoo verstandig
als hij kan opletten maar ook z66 verstandig. Zoo
dat, met een manier van spreken, een mensch zoo
verstandig is als hij maar wil ! En zoodat 'ne mensch
nooit klagen moet over zijn verstand, maar eerst en
vooral, altijd beginnen met het verstand dat hij heeft,
goed te willen gebruiken. En negenmaal op de tien
zal hij ondervinden dat hij inderdaad verstand genoeg
heeft. En den eenigen keer op tien dat hij te dom is,
zal ik hem niet kwalijk nemen...
Maar,
als ge niet wilt opletten, als ge uw verstand niet wilt spannen, dan zult ge negenmaal op de
tien dom zijn, en misschien, als 't lukt, eenmaal niet
dom... Ik spreek daar van spannen. Persies ! 't Is
beter op jacht te gaan met een kinderboog, die gespannen staat, dan met een reuzenboog, die niet ge;
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spannen staat. E h beter is een beetje verstand, dat
oplet, dan een groot verstand dat niet oplet. En ge
schiet gemakkelijker een haas, als ge mikt, dan een
olifant, als ge niet mikt.
Da's altemaal gezond verstand, Bertje, maar 't mag
toch wel eens gezegd worden, al zeg ik het zelf.
Nie'waar ?
't Zit hem in de spanning. 't Is maar wanneer een
ezel ingespannen of aangespannen staat. dat een ezel
kan trekken. Probeer maar 'ns...
In uw brief schrijft ge me wel, dat ge dit één puntje
verloor in de klas van meetkunde. Is dat een excuse,
Bertje ?... Maar aandacht kan overal dienen, weetje ? ook in de geometrie, de meetkunde, de streepkunde. Apropo, ik weet zoo nog iets uit de antikiteiten. Een zekere Archimedes, een soort landmeter uit
vergane tijden, was bezig met zijn meetkunde, in de
velden, en hij had met zijn wandelstok cirkels in
't zand geteekend en nu stond hij bij die cirkels te
peinzen... verslonden in zijn wetenschap ! En een
hoopje soldaten kwam voorbij te paard, oudstudenten van Archimedes misschien, en met wraak
bezield over vroegere klassen en prijskampen... En
ze trokken hun zwaarden hoog-uit ; en één uit den
hoop, de leste van zijn klas vroeger, ging Archimedes zijn hoofd klieven, in twee geometrischsymmetrische half sf eren, maar Archimedes stak
kalmpjes een hand op, en fluisterde : « Noli turbare
circulos meos Loop mijn cirkels niet overhoop ! »
Z66 diep stond hij in zijn geometrie, met heel zijn
aandacht, dat hij gevaar noch dood zag ! Z66 ver...
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slonden 1... Ik zeg : probeer dat ook eens, Bertje !.

..

En tracht ook 'ns uzelf te verslinden in de wetenschap, zoodat er niets meer bestaat in de schepping
tenzij dit ééne puntje, waarmee ze in de klas bezig
zijn. Zet dan een rimpel tusschen uw oogen, vergeet
me totaal, mik met al uw menschelijke vermogens
op dit één ding, dat ge zien wilt — en begrijpen. En
ge zult verstomd staan over uw eigen verstand... Ge
zult erbij vallen.
En uw professor ook, die arme man, die het waarlijk niet onder de markt heeft, zal zijn hart voelen
popelen bij 't schouwspel, dat er ten minste één jongen in de klas op 't hoogste staat van zijn eigen zelf :
iemand-die-met-al-zijn-macht-opletten-wil !... En hij
zal denken, Bertje, als hij u daar zitten ziet met dien
stoeren rimpel tusschen uw oogen, en die stralende
vonk in uw oogen : « Eindelijk ! Deo gratias ! .. .
Dààr zit 'ne genie te broeien ! » .Maar gewoonlijk zitten al die genieën, juist zooals
mijn parochianen rondom den preekstoel, te kijken, te hooren, te droomen ! Maar kijken is niet zien,
sapperdeboere ! en hooren is niet luisteren ! en droomen is niet denken !
Over de nadeelen die soms voortvloeien uit de onoplettendheid, zal ik niet ver uitweiden. Eén voorbeeld volsta. Trouwens het mag tellen.
Twee jaren voorbij, werd op de parochie de benzinepomp geplaatst op de stoep van den mecanicien,
ge weet wel. En de burgemeester liet er een plankje
tegenhangen — tegen de pomp — met erop geschilderd : Opgelet 1 En 's anderdaags, bij vollen dag, liep
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er de burgemeester zelf bots tegen met zijn gezicht.
En drie weken lang was hij de leelijkste mensch
van 't dorp. Nu ziet ge 't nog een beetje. Allemaal
die onoplettendheid !
In de oplettendheid zelf zit maar één gevaar : 'ne
mensch kan overdrijven. En zitten te turen met zijn
twee oogen op een puntje, terwijl de wereld zoo groot
is. En, ziet ge, als ge dat éénpuntjekijksport overdrijft, dan zou dit 'n idée-f ixe kunnen worden ; en een
idée-fixe is 't begin van de zotheid of de zotheid zelf.
Maar ge moet niet te rap bang zijn, Bertje. Ik zal u
wel op tijd verwittigen.
En om deftig mijn brief te eindigen, zooals ik hem
begon, ik wensch u nog eens van harte proficiat
en dank ►. Dank, Bertje !
Sof ie komt daar juist binnen, en vertelt me, dat nu
de veldwachter tegen die benzinepomp is geloopen !... Weeral die onoplettendheid !... Of misschien
zag hij er twee staan ; en wilde hij ertusschen door ;
en zag hij de derde niet. Quidquid est, 't zal hem
leeren.
Ik zend u een kruiske, en moge O. L. Heer dat
kruiske laten gedijen.

—

NONKEL PA STOOR
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Bertje heeft om een vulpen geschreven, liefst 'ne
Waterman. Daar wint hij tijd mee uit. —
Nonkel antwoordt :

Beste Bertje,

't Is wel zoo : aan 't geluk van een schepsel schiet
altijd iets tekort ; en perfectie is op aarde niet te
vinden... 'k Heb eens iemand hooren uitmaken voor
cc perfecten idioot ». En dat was een leugen, want,
ik zeg, perfectie bestaat niet op aarde ; en over alle
ziel hangt heimwee. En 't gelukkigste schepsel op
aarde is waarschijnlijk wel 'ne muilezel. Die, Kent,
Zijn, Geluk, Niet. Maar ook bij 'ne muilezel ontbreekt één pairtje aan zijn perfect geluk. Namelijk :
dat-ie toch maar 'ne muilezel is. Stilaan begon ik
mezelf met de zoete hoop te vleien, dat gij ten minste

37

perfect gelukkig waart ; maar 't was erneven gevleid;
en ge vraagt om een vulpen; liefst 'ne Waterman...
Ik moet bekennen, Bertje, gij geeft er een prachtige
reden voor op : ge wint er tijd mee uit. En dat ge
z66 gierig op uwen tijd uitslaat, — dàt, Bertje, maakt
me gelukkig; en ik zing het uit : Hosanna ! lapis
revolutus est, hosanna ! ab ostio monumenti, hosanna !... De logge steen is weggerold !... van Bertje's luiaardij, hosanna !... en ziet ! Bertje gaat verrijzen !
Hoe die verandering, — laat me zeggen : die bekeering in u bewerkt is geweest, zeg me dat niet ! .. .
Ik wil niet weten, op welk paard, naar wat voor een
Damas rijdend, gij, door welken donderslag getroffen, op welke straatsteenen terecht gekomen zijt.
Vertel me dat niet, Bertje ! Dat zijn dingen tè diep,
tè mysterieus, tè psychologisch. Ik ben reeds gelukkig genoeg te vernemen dát het z66 is, en de reden
van die z6óheid kan me niet gelukkiger maken.
Ge zijt den kwaaie door, proficiat ! Hoe dikwijls
heb ik u vroeger niet gezegd : Geef mij uw 15-16 jaar,
en gij krijgt er mijn 60 voor... Maar nu is een licht
opgegaan in uw speelziek brein; gij hebt de waardetafels opnieuw onderzocht, en gezien, eindelijk dan
toch, wat voor een kostbaar ding de tijd is.
Gij zijt niet meer
zooals weleer
een wufte spruit !
Dat is er uit!...
Want, naar ik hoor,
Gij hebt de smoor
aan 't dolce far niente van het zuid !...
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'ne Mensch wordt er lyriek bij.
Gij, Wilt, Dus, Tijd, Uitwinnen...
Tijd is een eigenaardig ding, Bertje. En 't staat me
nog heel goed voor, wat tijd wij er in de filosofie op
versleten hebben, om eens voorgoed er achter te geraken : wat tijd eigenlijk wel mag zijn en of de tijd
vooruitspringt met kleine rappe schokjes of vloeit als
een waterke... En 'k weet nog dat 'ne zekere Kant
beweerde dat er geen tijd bestaat, de sloeber ! maar
'k zal liever die theorie maar van kant laten, want
we zouden op hooge torens geraken.
En tijd is een nuttig ding. Wat zouden wij in 's Hemelsnaam gaan doen, als we geen tijd hadden ? .. .
Tijd is geld, zegt de Engelschman, en zoodus is in
Engeland de luiste mensch de rijkste. Met het geld,
dat de tijd is, kunt ge de eeuwigheid verdienen, maar
dan moet het goeie geld zijn, echte munt. O. L. Heer,
zoo min als onze koster, neemt verroeste centen
aan ; en ze hebben allebei gelijk.
Ik zou er niet van verschieten dat ge zelf al die beschouwingen maakte, toen ge me zeide dat ge tijd
wilt uitwinnen.
En ge vraagt dus een vulpen, liefst 'ne Waterman.
Inderdaad, met een vulpen moet ge geen inkt soppen ; en dat's telkens zóóveel tijd gewonnen. HeereGod !... Wat moet er, sedert Adam, tijd verloren
gegaan zijn en wat zouden wij, als wij al die ontelbare sop-sekondetjes aan elkander voegen, wat zouden we tijd hebben ! .. .
Eigenlijk geloof ik toch, Bertje, dat er nog andere
B.v. el..
middelen bestaan om tijd uit te sparen.
;
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ken morgen één uur vroeger opstaan. Wel ja, veronderstel eens dat 'ne mensch, in plaats van 9 u. te
slapen wat te veel is, er 8 slaapt, wat voldoende is;
of in plaats van 8... 7 ! wat genoeg is ; dan wint die
mensch per jaar de totale somme van 365 u. ! Dat
gaat zoo iets zijn in den aard van 15 dagen van 24
uren; of een goeie twintig dagen van 16-17 uren...
Reken eens uit, Bertje, wat die mensch uitwint op
10, 30, 50 jaar !... En time is money, Bertje i—
Maar gij wilt tijd uitwinnen met een vulpen. Dat's
ook een systeem. En 't kan zelfs lukken.
En nu ik het fijn overdenk, zou ik er niet van verschieten dat ge er ook inspiratie mee gaat winnen,
met een vulpen.
Want, ziet ge, als 'ne mensch te schrijven zit, en
de scheut zit erin, en de inspiratie laat hem niet los,
en zijn kokende genie broebelt in zijn brein, en zijn
schrift houdt zijn drift niet bij, kortom, hij zit volop
in de vaart van de schepperijë... voorwaar ! dan
werkt daar niets zoo desperaat als maar telkens die
scheutige vaart te moeten onderbreken om uit een
miserabel potje een zwarte smerigheid te soppen.
'k Heb zoo eens een schoone snelkoers zien verliezen, hier, op 't dorp, met 'ne kermis. 't Was iets
van een drie kilometers, en Sjareltje Tikkes liep mee.
Sjareltje is 'ne felle looper, vooral als er 'ne gen
darm achter loopt ; maar dien dag was 't miserabel ;
hij kwam 9e aan op de tien, en dan moet ge nog weten dat de 10e onderwege in een herberg was gaan
zitten. Maar zie ! elke tien stappen ging Sjareltje
zijn schoennestel los ; met al dat bukken en buigen
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en binden verloor Sjareltje zijn tijd, zijn scheut, zijn
vaart en den prijs !... Ik meen dat ge de vergelijking ziet, niewaar ?...
En ik ondervind dat zelf ook wel, als ik een sermoen opstel. 't Gebeurt me dan soms dat ik een
oratorische subliemeteit ga rooven op haar nest, maar
juist moet ik dan inkt doppen... en pas gesopt, de
subliemeteit is weg ! 't Zit hem soms in de wereld
zoo nip !... En een ongeluk ligt soms op zoo'n klein
plaatske, zooals de man zei die met een meisje getrouwd was van Zoetenaeye.
't Blijft natuurlijk een open kwestie, Bertje, of ge
dan al of niet inspiratie hebt ; maar dàt wil ik best
van u gelooven, ook al bewijst ge 't niet.
Voor één ding, — nl. een illusie, — moet ik u op
voorhand waarschuwen, Bertje !... Ga namelijk niet
gelooven, als ge een vulpen hebt dat ge 'ne genie
zijt... 't Genie zit niet in de pen, Bertje. 't Zit aan

den anderen kant van den pennestok. Genies
schrijven meesterstukken met miserabel pennen, heldendichten met een domme ganzeveer ; en Kwinten
Metsijs smeedde zijn ornementeelen put, v66r de
Kathedraal van Antwerpen, met een hamer en een
trektang. 't Slimste dat een gewoon mensch al doet
met die twee instrumenten dat is : een nagel trekken
met de trektang, dien hij met den hamer scheef sloeg.
En werk maar door, Bertje ! En verlies uw tijd niet
meer... De zee is diep, Bertje ! En een luie hond krijgt
schurft op zijn lijf ; en een luie mensch krijgt schurft
op zijn lijf en ziel. En wie niet werkt, moet niet eten,
zegt S. Paulus ; en dat's me dunkt, heel fijn gerede-
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neerd. En om één die luiert in 't land, is er één die
honger lijdt. En doe altijd iets, al jaagt ge maar de
vliegen van de siroop. En in alle geval, d oe nooit
niets... En als ge met methode werkt, zal 't nog beter gaan. Vraag eens apropo aan uw professor, dat
hij u zoo een methoodje aanschaffe. Die mannen kennen dat. 't Is hun vak. Laat Nonkel u dezen éénen
raad geven. Ik geloof dat het een goeie is. Namelijk
van twee dingen, begin altijd met het lastigste. Eerst
azijn, dan wijn. Eerst een rouwbrief, dan een trouwbrief. En toen ik nog jong was, mocht ik 'ns gaan jagen met mijn vader-zaliger ; dat is eigenlijk dezelfde
als uw grootvader zaliger. En we moesten door een
doornhaag en 'k zei zoo : cc Kruip maar eerst, vader.
Ik zal wel volgen. Vaders voorop ! „ Dat was eerbied, Bertje, en methode. En cfr. het 4e gebod...
Toekomende week moet ik naar stad en zal eens
uitkijken naar 'ne Waterman. Als ik Sofie om 'ne
Waterman uitzend, dan komt ze nog met 'ne pompier terug.
En als ge nu met de vakantie thuiskomt, gaat
Tistje de patatten uitsteken in den tuin ; en dan moogt
gij ze rapen, zooals Cincinnatus. Nooit niets doen,
zei Cincinnatus, en time is money, en recht van
't oorlogsveld, met de lauwerieren van de victorie
nog op zijn hoofd, ging Cincinnatus zijn patatten uitdoen.
Ik zend u een kruiske, Bertje, en moge OnsHeer dit kruiske laten gedijen !
;

NONKEI, PA STOOR
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Bertje vraagt voor toekomenden trimester een
schoon kravatje, en een nieuw hoedje en een lange
broek.
Nonkel antwoordt :

Beste Bertje,

Met uwen lesten brief zeilen we breed-uit de zee
op van de modes. Interessant. En ge schrijft dus om
een nieuw hoedje en een lange broek.
Ik heb daar met Sofie kroonraad over gehouden;
en 't staat goed, vooral de lange broek.
Ge houdt er dus aan als een deftig mensch voor de
maatschappelijke pinnen te komen. Goed zoo. Maar
primo, 't mag niet zijn uit jaloezij, omdat nl. Adriaensen een schoon kravatje draagt, Bastiaensen een
nieuw hoedje, Christiaensen een lange broek. Laat
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jaloezij aan de vrouwen over, Bertje. Dat zit hun in
't bloed. Als een vrouw, ook maar eventjes, met een
schuinsch oogje, een ander vrouw gezien heeft, dan
kent ze die haar kleed tot in den driegdraad. Dat 's
geen erg, zult ge zeggen, dat 's waarnemingsgeest.
Jawel, maar dan wil zij ook zoo een kleed hebben,
of een beter, en vooral een duurder ; en dat is erger ;
en dat is jaloezij.
En secundo : In vestitu ne glorieris unquam, zegt
de Schriftuur. En dat beteekent : wees niet fier om
een schoon kravatje ; ga niet groot op een nieuw
hoedje ; weze een lange broek geen bron van hoogmoed.
En ziedaar de waarschuwingen en nu volgt de
filosofie.
Kleederen maken den man niet, zoo spreekt de
wijsheid van de volkeren. En dat 's heel waar. Cucullus non facit monachum. Het kapje maakt den
monnik niet. Het maakt hem hoegenaamd niet. Zet
Baas Ganzendonk op 'ne schimmel, met een sabel
aan zijn heup en een pluim op zijn hoed. Hij —
blijft gek. En trek Godfried van Bouillon een pyjama aan en een slaapmuts. Hij blijft Bouillon.
Maar, Bertje, al maken de kleederen dan ook den
man niet, toch, ze kleeden den man. Ze toonen
den man. En meer dan dit ! Ze laten den man ook
wel anders en wat beter schijnen dan hij wezenlijk
is. En schijn is ook iets in een wereld van schijnbaarheden. Kleed 'ne man deftig ; en die man zal zijn best
;

doen om zich deftiger te houden en voor te doen dan
zeghij is... Waarom, gaat 'ne mensch, op jaren,
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ge 50, 60, — niet meer, lijk 'ne straatschavuit van
15, 16, belleketrek doen ? Omdat hij serieuzer is dan
die straatschavuit ? Misschien ; en misschien niet.
Want, Bertje, laten wij maar vrijweg gelooven dat er
niet z66 veel spatie ligt tusschen de lichtzinnigheid
van uw 16 jaren en de serieuzigheid van mijn 60.
't Is 't kleed, ziet ge ! Spreek op, Bertje ! Kan 'ne
mensch belleketrek gaan spelen langs de straten, met
een lange zwarte pitteleir aan en een hoogen hoed
op ? Kan een knaap met kortebroek, ernstig langs de
straten schrijden, als een lijkbidder, die boetepsalmen bidt ?
En nu ziet ge reeds de moraliteit van deftige kleederen !... En als ik een nieuwen toog aan krijg, en
een nieuwen tik op, dan ben ik ook veel deftiger.
En als ik ooit van Monseigneur een toog aankrijg
met purperen knopjes, dan zal ik n6g deftiger zijn ;
deftiger ja ! dan een simpelen dorpspastoor betaamt.
't Is misschien daarom dat ik hem niet krijg.
En ge schrijft om drie artikels. Ten eerste, een
schoon kravatje. Sofie zal ervoor zorgen, toek. zaterdag reeds, als ze naar de markt gaat. Zoo een kravatje met een schuifje, zegt ze. Dat past altijd. Lijk
'ne strop.
En nummer twee : dat hoedje. Dat 's veel gevraagd,
Bertje. Te meer dat de reden niet deugt, die ge
daar opgeeft. Het hoedje, dat ge nu draagt, valt altijd
af, zegt ge, als ge lacht... Maar wie dan toch lacht
er, als hij een hoed op heeft ? Wie zet nu toch in
's Hemels naam een hoed op om te lachen ? Lachen
moogt ge maar alleen doen, als ge geen hoed op-
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hebt. Daarom is 't juist, dat de lijkbidders een hoed
opkrijgen, opdat ze toch maar serieus zouden blijven,
als ze mekaar bezien.
En die lange broek nu ? O mijn beste Bertje, als ge
zoo maar stout-weg, een lange broek draagt, dan
twijfel ik er een ziertje aan, of ge wel juist beseft
wat ge vraagt...
Luister eens, Bertje
Een korte broek, dat is kinderachtig... 't Is de
periode : oude geschiedenis, bussel en rokjes ! O
pluim waarin het duifke stak
Een broek tusschen-in, half-weg knoesel en knie,
dat is geen broek. Dat is halfslachtigheid... 'k Zou
wel als ik dierf. Ge droegt er zoo een met uw eerste
Communie. 't Was toen de mode aldus. Uw feestgewaad stond stijf van peerlen ende stessel...
Maar een lange broek is des mans ! Als ge een
lange broek aantrekt, trekt ge meteen een nieuwe levensperiode aan : nl. van den ernst. GIJ WORDT
MAN 1... Le style, c'est l' homme ; le chapeau, c'est
la femme ; de lange broek is de man... Weg is het
kind ; heen is de knaap ; exit tyrannus !... en, zegt
Paulus : Cum essem parvulus... Toen ik nog kind
was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een
kind, overlegde ik als een kind ; maar wanneer ik
man geworden ben, zoo heb ik van mij afgeschud
al wat des kinds is...
Daarmee kunt ge 't voor 't oogenblik stellen, Bertje !... En ge ziet dat we langs de pijpen van die lange
broek, hemelhoog zijn opgeklauterd tot in de teksten
van S. Paulus.
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Lange broek—man—daden des mans --- verantwoordelijkheid des mans !...
En die lange broek krijgt ge ! Wat donders zoudt
ge die lange broek niet krijgen !... En lang zal ze
wezen. Niet te lang ; dat sloddert ; noch te breed ;
daar zit ge in verloren. 't Zal op maat zijn ; wees gerust ; en passen, of 't er op getatoueerd lag...
Parochienieuws ? 't Is ruzie in de fanfare. -- « De
Ware Broeders „ liggen overhoop ; en hun harmonie
klinkt valsch... De eenen wilden den veldwachter een
serenade gaan geven voor zijn decoratie ; de ander
niet. Ine irae...
Sofie heeft een stuk van haren duim gesneden. Ze
dacht dat ze in de ajuin sneed. Een illusie ! —
Ik zend u een kruisken ; moge O. L. Heer 't kruiske
laten gedijen !
NONKEL PASTOOR
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Bertje heeft een slechte kaart verdiend ; maar 't was
de schuld van zijn gebuur!... En nu heeft hij in de
studiezaal een ander plaats gevraagd.
Nonkel antwoordt :

Beste Bertje,

't Eerste puntje van uw brief is een eerloosheid.
Ge moogt niet zeggen dat het de schuld is van uw gebuur. En het tweede puntje is een lafheid. Ge móógt
geen ander plaats vragen.
't Is sapperdeboere toch altijd de gebuur, die 't gedaan heeft. 't Was zoo reeds in den beginne van de
wereld ; en Adam op den dageraad van de schepping
schoof het reeds in de schoenen van Eva... cc De
vrouw, die ge me gegeven hebt » ... Nog een beetje,
—O. L. Heer had het zelf gedaan
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Zoo was 't met Adam, — en zoo is 't met de kinderen van Adam. 't Is altijd 't ander kind, dat misdeed en begon.
En zoo is 't hem ook met de groote kinderen, als
daar zijn diplomaten en generalen... En als 't oorlog is, 't is altijd de schuld van den gebuur. Hij
begon !
Misschien zit het hem zoo : al 't kwaad, dat we
doen, is van een ander ; 't goeie is van ons... Simpel
genoeg; maar Bertje, daar zijn dingen in de wereld,
die zoo simpel niet zijn. Goddank
Hemeltjes-Heere toch ! Wat zullen de pastors nog
veel te preeken hebben en de parochianen nog fel
te beteren, vooraleer alle schepselen iet-of-wat f atsoenlijk zullen wezen ! Dat's nu 1900 jaren geleden,
toen O. L. Heer zijn parabel preekte over dien Farizeër en dien Tollenaar :
cc Twee menschen gingen

den Tempel binnen
om te bidden de één was een Farizeër en de andere
een tollenaar. De Farizeër staande, bad dit bij zichzelf : O God ! ik dank U dat ik niet ben gelijk de andere menschen, roovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar.
ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van alles wat ik bezit.
En de tollenaar van verre staande wilde zelfs de
oogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op
zijn borst, zeggende : « O God, wees mij zondaar
genadig ! » —
We mogen natuurlijk van die hoogheilige woorden
geen parodie maken; sancta sancte !... toch, Bertje,
;
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parafraseer die parabel eens op uw eigen eentje,
modern-weg, met toepassing op uwen eigen — ik ! .. .
In dezen aard zoo :
« Twee jongens gingen de studiezaal binnen
om te zwijgen... De één was Bertje en de ander X »...
En vooruit nu maar !... En eerlijk, zulle ! .. .
Want, zie-je, Bertie ! als ge zegt 't is mijn gebuur
zijn schuld, dan zegt ge zooveel als : ik ben almachtig
beter dan mijn gebuur ! -- en dat's verkeerd, jong
Niemand weet wie goed is, wie slecht ; en al wist ge
permantelijk dàt ge beter zijt dan uw gebuur, dan
moet ge dat nog niet zeggen. Laat O. L. Heer alleen
daarover oordeelen. 't Is zijn vak.
'ne Mensch zou ook de biecht moeten uitoefenen
in 't dagelijksche, natuurlijke leven ; en op tijd en
stond, durven zeggen en bekennen : ik heb het gedaan ; ik heb dat potje gebroken ; ik heb de eerste gesproken in de studie. » — In de biecht, — het H. Sacrament van de vlakke-blakke waarheid, daar
gaat het vromekes : « 11z ... i1z ... ik. Eerwaardige vader... en geef rnij nu maar een goeie penitentie... en
een heilige absolutie. » Maar buiten de biecht hoort
ge niet anders dan : (( Mijn gebuur heeft het gedaan... en hij heeft begonnen... en hij verdient de
straf... ))
En 't schoonste van 't geval is dit nog; nl. dat uw
gebuur thuis gaat vertellen dat het úwe schuld is.
Wat ik best-braaf geloof ; want u ken ik, en uw
gebuur ken ik niet. En wat er ook van weze : laat uw
! .. .

gebuur dit maar zeggen ; dat staat op zijn rekening
en op zijn kerfstok...
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En nu vlei ik mezelf met de zoete hoop, dat ge begrepen hebt, hoe eerloos het was te zeggen, dat het
uw gebuur zijn schuld was.
En op voorhand hoop ik nu ook, dat ge beseffen
gaat, hoe laf het is geweest, een ander plaats te
vragen in de studiezaal.
En nu moet ge 'ns heel aandachtig lezen wat ik
schrijven ga. 't Is de moeite waard, geloof ik.
Ecce dus
'ne Mensch, Bertje, moet zijn plicht doen, en heilig
worden, dààr, Bertje, waar de Voorzienigheid hem
stelt... De Voorzienigheid, dat is, in mijn geval, zijn
Eminentie ; in uw geval, Pater surveillant. Zoo begreep het Job, en hij bewerkte zijn heiligheid op 'ne
mesthoop. Maar 'ne mensch denkt altijd dat het hem
beter, en schooner, en heiliger zou vergaan, als hij
elders zat dan waar hij zit. Ik ben zelf ook zoo,

Bertje ; en dan kan ik soms een uur lang, zitten te
mijmeren en te prakkezeeren, wat voor een ideaal
Trappist ik wezen zou, als ik maar 'ns in een Trappistenklooster woonde... En intusschen verlies ik uit
oog en hoofd, dat ik op mijn pastorij evengoed als
te Westmalle, boeten en vasten kan.
En soms zou ik een star willen zijn, een star daarboven tegen den hemel of een genie onder de menschen en wat zou ik een star zijn van eerste klas...
en wat zou ik met verbazing slaan de starrekijkers,
die me door hun zienbuizen zitten te bekijken ! ... intusschen vergeet ik dat 'ne pastor veel beter doet,
met simpelweg een stille, gemoedelijke olielamp te
zijn, en met simpelweg het werk te doen van een
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olielamp ; dat is : wat klaarte te spreiden op het hoofd
en op de handen en op het hart van zijn parochianen ...
Beter een os dan een arend, Bertje !... met een os
kun-je ploegen.
Daar bestaat zoo een fabeltje : de Japansche steenhouwer van een zekeren Douwes. Lees dat eens.
En vraag geen ander plaats. Uw plicht te doen,
en heilig te warden, is geen kwestie van topografie
of te plaatskunde ; maar van psychologie ofte : willen !
Denk er nog 'ns op na, Bertje,
en schrijf me uw
besluit.
Op de parochie weinig nieuws. Geertje van Susjes,
met een auto te mijden, is onder zijn eigen kruiwagen
geraakt en heeft zijn knoezel gebroken. Natuurlijk
steekt hij de schuld op den autorijder. De veldwachter moet de zaak klaar spinnen.
En ook Sophie is in de week door een veloman
overhoop gereden geweest. Gelukkig geen stukken !
Alleen 't stuur wat scheef. Van den velo.
Ik zend u een Kruisje, Bertje, en moge O. L. Heer
het kruisje laten gedijen.
NONKEL PASTOOR
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Bertje ligt ziek te bed met influenza.
Nonkel Pastoor antwoordt :

Beste Bertje,

Zoodus, 't gaat u niet wel naar den vleeze. U ligt
met het ploddeke. Als het u troosten mag, ik zit ook
niet in mijn sas. Ik ook zit almaartoe met de koorts.
En de thermometer geeft me zoo een 37 en een half.
Die 37, dat's niets, maar die halve...
We zitten beiden dus in 't zelfde bootje,
en
't bootje is lek. Maar gij moogt te bed; ik moet te
been uw werk kan wachten; 't mijn niet.
Een vuil ding, dat ploddeke ! een vuil ding. 'k Had
liever nog, zwak-door, een goeie zware ziekte, cho;
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lera b.v., of een gebroken been dan weet ge persies
waar het hem zit en hoe het hem zit ; maar met ploddekes weet ge niets. 't Is geen serieus ding genoeg
om een ziekte te zijn ; en ge weet niet waar het op
aanloopt noch van waar het gekomen is. Ik vroeg
den dokter van waar influenza zoo al komen kan...
cc Van 't Latijn : in-f luere » zeit-ie. Ik was te lam
om den kerel om zijn ooren te slaan... En ik zeg :
geef me een goeie ziekte, een zware ziekte, maar een
klare ziekte, met een hou-vast aan. Ik zit liever op
een heuvel dan op een nagel, en 't zijn de kleine
ziekten die 'ne mensch omver helpen.
Ik beklaag u, Bertje ! en mijn hart is een spons die
uw lijden opslorpt en omzet tot medelij. Dat 's misschien wat scheikundig gezegd, maar 't is toch zoo.
En ik zie u daar liggen, op uw lijdensponde, en
de fut is eruit, nie' waar ? en al wat ge eet, heeft zoo
'ne smaak van lauwe schoteldoek ; en iedereen die u
bezoekt, krijgt een teere ziel, en vraagt heel zoetjes :
Hoe is 't ermee ? -- en gij kijkt uit twee flauwe
oogjes, met een lam glimlachje, en ge probeert een
handeken op te heffen, een mager, blauwbleek handeke, en ge murmelt : « Sti-il--le-kes... >,
En de dokters weten geen raad, en ze geven een
aspirinnetje, en : cc Doe maar stillekes aan „ zeggen
ze. Denken die gasten soms, dat 'ne mensch, met
het ploddeke op zijn lijf en 39 koorts, goesting heeft
om kasseien te gaan leggen ?...
En die slapelooze nachten, nie'waar, Bertje ! .. .
Zoo maar te liggen, en te liggen, en den ganschen
nacht door, te luisteren naar de klok, te luisteren
;
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maar ; en heel de schepping slaapt en rust en ronkt,
en gij alleen, als een verloren en verlaten ziel, gij
ligt wakker !... Verleden nacht was ik eventjes ingedommeld — en plots liep me daar een haan af in
de buurt !... Ik dacht : cc Goed zoo ! 't Is dageraad ! »
En 't was juist middernacht ! en die haan was er
krek vier uren neven !... 't stom kieken !
Maar alweer, Bertje, wij mogen niet overdrijven,
en niet te veel kwaad zeggen van ons ploddeke. Ook
aan een ploddeke is een goeie kant.
Heilige menschen zouden zeggen : beproeving
Gods ; wij zeggen : ploddeke. 't Is eigenlijk hetzelfde ding, met een anderen naam.
En plodje-ziek zijn, is de beste tijd om geestelijk
te profiteeren. En toen de Corinthiërs ziek lagen met
het ploddeke, schreef hun S. Paulus aldus : Virtus
in infirmitate perficitur. Wat bediedt : cc Ge ligt ziek,
o Corinthiërs ? — Profiteert er geestelijk van. » —
Laten we vooreerst zoo weinig mogelijk denken
aan ons eigen ploddeke, en zooveel mogelijk aan
't ploddeke van mekander ; en geloof me, Bertje, 't is
voor mij een zalvende troost, in mijn gloeiende
koorts, te mogen peinzen : cc Nu, op dit oogenblik,
lijdt Bertje, en lilt en trilt van de koorts !... Dank u,
Bertje, dat ge me de gelegenheid schenkt de schoone
deugd te beoefenen, die ze medelijden noemen ! »
En denk een beetje op de martelaars : S. Laurentius, S. Bartholomeus en op mij en op de zielen in
't vagevuur, en op O. L. Heer aan 't kruis. 't Zal ons
helpen om ons petieterig ploddeke gewillig te verdragen, Bertje, en O. L. Heer moet toch zien dat we

—
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niet altijd klets-klets-praten, als we bidden : Uw Wil
geschiede.
En ziekzijn ook kan apostelwerk wezen. Wij boeten zoo wat voor onze eigen zonden, en voor de
zonden van ander menschen. En nu ondervindt ge,
nie'waar, waarin eigenlijk de gemeenschap der heiligen bestaat ?
Enfin, Bertje, daar zijn meer menschen heilig geworden op een ziekbed dan op 'ne kermis. En toch
gaan de menschen liever naar de kermis !... Aardig.
En welhaast komt verbetering. Bij mij is ze misschien al op komst. Ten minste, de dokter bekeurde
me gisteren, en zei --- « 't Is ne goeie... Wij winnen. » En binnen acht dagen ben ik weer frisch
en primo-cartello, liet-ie hooren, meen ik... In alle
geval : non est ad mortem...
'k Wensch het u ook zoo, Bertje !... En dan, o
dan, o Bertje ! komt de aangename, eenige tijd der
convalescentia !... Daar is in 't menschelijk leven
niets zoo heerlijk als te genezen... stillekes aan weer
bijeen te kruipen uit een ziekte... héél stillekes-aan te
beteren. Ge zit daar in een zetel, lijk 'ne pacha,
op een wit kussen, en aangevuld met witte kussens ;
— vó6r 't venster, in een zonnekg, dat ze persies voor
u besteld hebben, zoo warm en zóó blij ; ge zit daar
lijk de zieke jongeling van Jan van Beers, of lijk dat
meisje daar uit het Haantje van den Toren ; en de
Broeder brengt u appelsienen, die ge nog te zwak
zijt om zelf te pellen ; en ge hebt nog maar juist de
kracht om ze te zuigen ; en ge spreekt met een fluisterend stemmeke, en ge lacht met een zoet lachje, zoo
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zoet en zachtjes als sardienekes in den olie... Me'
waar ?
En eens weer gezond, — dan, kloek weer aan den
arbeid !... ja! dan gaan we wat zien, zooals Krispientjes zei en hij maakte een paar schoenen zonder zolen.
Natuurlijk, het kan ook anders uitvallen, Bertje.
Maar, si quid acciderit, zooals Cicero dit fijnekes
zegt, en, moet er de dood mee gemoeid, gedenk dan
het schoone woord van de Wijsheid : Beter een doode
leeuw dan een levende hond...
Apropo van honden, de Baron heeft den hond
doodgeschoten van Ciske den strooper ; ge weet wel
dien smerigen vos... En nu zaten ze gisteren in cc De
Zingende Molen „ bezig te wedden hoe lang de hond
van den Baron nog leven zou... Ziek is hij niet ; maar
ik peinze toch dat hij het niet lang meer trekken
zal, 't beestje. —
En Sofie stelt het ook niet al te best. Dan is
't weer 't een, zegt ze, en dan is 't weer 't ander ; en
soms is 't een en 't ander te zaam.
Ik zend u een kruiske, Bertje, en moge O. L. Heer
't kruiske laten gedijen.
NONKEL PA STOOR
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Bertje heeft een ganschen avond geweend omdat
hij Nepos niet kon vertaald krijgen. En nu is hij den
moed kwijt.
Nonkel antwoordt :

Beste Bertje,

't Was een heele troost voor mijn hart nog 'ns een
woordje te vernemen over Nepos Cornelius Nepos.
't Zal, naar stille schatting, omtrent een vijftig jaar
geleden zijn, dat ik niets meer van den man hoorde.
Dank u wel !
Dank u wel, zeg ik, Bertje ; want die ééne naam
Nepos heeft me plots een goeie halve eeuw teruggerukt op mijn levensbaan en mij een uurtje lang
laten droomen over mijn eigen humaniora-studies.
Waar is de tijd naartoe ?... Ik gedenk hem met een
tikje weemoed, Bertje. Haec olim meminisse iuvabit,
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zei onze professor toentertijde. De man was profeet
en heeft niet gelogen... O Paard van Troje ! o u style
indirect » ! o Tityrus die schalmeie tuit ! o Piet Agoras qui modestiam pueros docebat L.. Dat vergeet
'n mensch niet ; en zelf oud geworden, groet hij die
souvenirs als ouwe trouwe kennissen... Si tu et Tullia
valetis, et ego va eo...
Als ik u zeg, Bertje, dat die humanioratijd de gelukkigste tijd is geweest van mijn leven, dan gelooft
ge me natuurlijk niet. Daar zijt ge student om ; en
toen ik zelf student was, geloofde ik het evenmin.
En toch, Bertje, 't is de waarheid, en hecht u vast
aan de waarheid, vooral als ze van Nonkel komt. Ik
ben nu zooveel wijzer dan vijftig jaar geleden, en
zelf zult ge 't ook ondervinden, binnen vijftig jaar,
hoe veel wijzer ge dan zult zijn...
Maar gij hebt het in uw brief over Nepos... Miltiades, Cimonis filius, cum unus omnium maxime
floreret... Ge ziet, ik ken hem nog een beetje. En
dat 's maar goed, want als ik hem hoegenaamd niet
kende, dan zou ik, naar uw schrijven, gaan oordeelen, dat hij een schurk was van belang.
En gij kunt hem niet vertaald krijgen ? Dat is geen
erg, Bertje, en ge moet daarom niet weenen. Wij
konden hem in onzen tijd ook niet vertaald krijgen,
maar wij weenden daar niet om. Is de huidige jeugd
van den dag van vandaag z66 teergevoelig ? Waar
mag ze dàt gehaald hebben ? En dan zijn er diepe
denkers, die beweren dat er geen kinderen meer
zijn ! ! ! Die kennen heel waarschijnlijk Bertje Bartholomeeuwissen niet !...
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Vooreerst Bertje, vergeet niet dat vertalen geen gemakkelijk sport is. --- Wat is vertalen ? Zoo niet lijf
om lijf met een vreemden schrijver worstelen, en dit
wel op een veld, dat hij zelf aangewezen, naar regels,
die hij voorgeschreven heeft ? -- Die woorden hebben we nog van buiten geleerd, z66 vele jaren geleden. Ik vermoedde toen niet dat ze me ooit z66 juist
zouden te pas komen. Worstelen ! en alle worstelen
is lastig en kost moeite... En ik zie Bertje daar in het
krijt treden met Cornelius Nepos, — beiden zwaargewicht ; en ze zullen me daar 'ns een bokspartijtje
leveren ; en Pater Professor telt de puntjes. Hardi,
Bertje !... Nie' bang zijn ! Dat zit niet in ons bloed,
nie'waar ? En telkens als ge er in lukt ook maar het
kleinste zinnetje van Nepos korrekt te vertalen, slaat
ge Nepos 'nen triomfantelijken swing op zijn oor,
en telt de professor een puntje voor u bij. Maar ge
moet uw best doen. Daar niet staan lam en lui, en
wachten tot Nepos zelf u 'nen uppercut om uw ooren
slingert ! Ge moet op uw achterste pooten
staan en willen 1
Vooral, niet weenen ! Apropo van die tranen,
Bertje, zit daar niet te veel mee in. Dat is maar water,
dat uit uw oogen loopt. Van verdriet. En die bron
is onuitputtelijk ! Helaas !... en Goddank !... Tranen,
dat helpt geen zier. Daar is niets zoo koppig als een
Latijnsche tekst. Of 't zou 'ne Grieksche moeten zijn.
En hij laat zich niet vermurwen. Hij is onverbiddelijk.
En ook, den moed niet opgeven, Bertje, maar aanhouden en volhouden ! Lukt uw vertaling niet de
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eerste maal, ze lukt misschien de tweede maal.
Lukt ze ook geen tweede maal, probeer een derde
maal... en probeer altijd maar door, tot de leste maal,
inclusive. 't Is inderdaad de leste maal, die lukt.
De Latijnsche wijsheid zegt het zoo precies : f abricando fit faber. Al smedende wordt ge smid. Maar
alweer : ge moet smeden tót ge smid zijt... En niet
ophouden vooraleer ge smid zijt. Smeden dus tot den
lesten slag, inclusive ! Want 't is juist die lààtste
slag, die 'ne man tot smid klopt ; die hem den ridderslag van smid slaat; die hem voor jaar en dag en
eeuwigheid tikt en teekent tot dat wondere ding, dat
we noemen : 'ne smid !
Heere-toch ! als ik mijn eigen souvenirs naga en de
annalen opensla van deze mijne parochie, hoevele
bliktikkers waren op dit oogenblik meestersmeden,
als ze nog eens hadden doorgesmeed ! En hoevelen

die nu scheeve schepsels zijn, waren genieën ge
weest, en heiligen ! hadden ze den moed gehad
en 't geduld nog ééns ééns ! door te denken,
nog ééns door te durven ! Eén leste maal !... Ze
waren zoo schoon op scheut : maar ééns te vroeg,
ze lieten den hamer zinken en hun hoofd en
hun ziel !
Is dat niet spijtig, Bertje ?...
Hoe spijtig het is, kan ik u klaar maken met twee
exempelen, waarvan het één zoo historisch is als
't ander.
Ik heb zoo 'ns op de kermis van de parochie een
speenvarken zien verliezen in droeve omstandigheden. En als ik het u vertel, dan is 't niet om 't ver-
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telsel zelf, maar om de zedeles van 't vertelsel. 't Was
aldus : de burgemeester had volksspelen ingericht,
en o.a. een prijs kamp van pap-eten, met als eersten
prijs supravermeld speenvarken. En wie meedeed
moest tien tellooren pap eten en na elke telloor zeggen, klaar en klink : pap ! Ge ziet, 't was een simpele
kwestie van vol te houden; of zoo ge wilt, vol te gieten. En Lamme Smeerhebbes deed ook mee.
Ze zaten gezeven op den wagen ; de jury stond er
naast om te tellen, en de parochie rondom. Te kijken.
ken. En plots schoot de burgemeester een pistool
af, dat ze mochten beginnen. En de 3-4 eerste schotels schoven schoonekes naar binnen, en ze zeiden
alle zeven, geestdriftig : pap ! Na de 5e telloor waren
er drie die hun geestdrift en hun lepel lieten vallen,
de lafaards ! en vier nog zeiden : pap ! Na de 6e zeien
er drie nog, stiller : pa-ap ! En Lamme spande zijn
broekriem een oogske los;... Tistje Giljon sloeg zijn
oogen toe ; en Geert Lazoire zuchtte tot in zijn knieën.
Maar ze zeien toch pa-ap !... Pa-ap, zeien ze. Na de
7 e telloor gaf Geert het op, na de Be liet Tistje zijn
hoofd links zakken, maar zei toch : pa-ap. Na de
9e telloor viel Tistje voorover met zijn gezicht in zijn
W e ; en in plaats van cc pap » zei Tistje : brrr ! hoewel
zijn zuster riep en maar riep : cc Koerazie, Tist, » en
na de l Oe telloor zuchtte Lamme : « Wa-ap ! » en
was ook verloren...
Wat energie naar de vaantjes !... En 't zwijntje
werd verloot... En ik peins : « o Lamme ! om één
woordje ! om één letter ! en ge hadt na de pap uw
appetijt mogen verlustigen aan een speenvarken ! »...
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En hier krijgt ge een 2. exempel, — andersom.
Vijf-en-twintigmaal had Godfried van Bouillon de
muren van Jerusalem te vergeefs aangevallen ; en
zijn spitskameraden zeiden ontmoedigd : « 't En gaat
niet, Godfried ! 't En gaat niet ! »
En wat zei
Godfried ?... Zei Godfried : « Wa-ap ?... »
Of
begon hij te weenen als 'ne jongen, die Nepos niet
vertaald krijgt ? « Neen ! » zei Godfried : « 't Moet !
en 't zal ! En wie me bemint, die volge mij ! » En
een zes-en-twintigste maal beklom hij met zijn kruisvaarders de steile ladders en Jerusalem viel ! .. .
Want juist na den vijf-en-twintigsten aanval, hadden
de Turken oorlogsraad gehouden en beslist : « Nog
ééns kunnen we weerstand bieden en an nièt
mèèr ! » —
En uit die twee exempelen, Bertje, waarvan, zooals gezegd, het één zoo historiaal is als 't ander,
kunt ge leeren : 1°) hoe een speenvarken verloren
werd
2°) hoe ge Nepos vertalen moet...
Q. E. D.
Salut Bertje !
Van Sofie valt er ditmaal niets te zeggen, tenzij
dat ze voor den eersten keer van haar leven, in een
auto heeft gereden. En apropo van rijden, de veldwachter leert velo rijden. Ge zult dat zien met de
Paaschvakantie, maar lach er niet mee. Dat is smaad
aan de politie.
Ik zend U een kruiske, en moge O. L. Heer dit
kruiske laten gedijen.
NONKEL PASTOOR
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Bertje heeft een vriend gevonden. Hij Veet Jan
Spiegeleire en kijkt wat scheel en zijn vader is veearts.
Nonkel antwoordt :

Beste Berten,

Prof iciat ! en dank den Heer !
want, zegt de
Schriftuur, (( wie een trouwen vriend vindt, heeft een
en « niets is bij een trouwen
schat gevonden »
« een trouwe vriend is met
vriend te vergelijken »
geen geld te koopen »... En nu zet ik u in de lijst
van de onsterfelijk-saamgekoppelde vrienden als daar
zijn : Nisus en Euryalus, Orestes en Pylades, Achilleus en Patroklos, David en Jonathas i Nou, Clio,
muze der geschiedenis, voeg bij die heerlijke namen
voortaan, als hanger en tegenhanger : Bartholomeus
Bartholomeeuwissen en Jan Spiegeleire !...
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Prof iciat, Bertje — en dank zij den Heer !
Nu valt er één ding te beschouwen, Bertje, namelijk : wat voornoemde Jan Spiegeleire zoo al waard
wezen mag als vriend...
En vooreerst dus, hij luistert naar den naam Jan
Spiegeleire. 't Weze zoo. Iedereen kan niet Napoleon heeten... En :
Wat is een naam zooniet wat aam — met 'n
klankje saam ?
En hij ziet wat scheel ?... Ik vermoed, Bertje, dat
dit woordje wat een litotes is. En dan meen ik dat
het van uwentwege heel schoon is, nobel ! de scheligheid van uw vriend Jan Spiegeleire zoo delikaatjes
uit te drukken. Delikater was het natuurlijk nog geweest, als ge me gezegd hadt : mijn vriend Jan
Spiegeleire gaat een beetje mank aan strabisme.
Maar misschien kent ge dat woord niet of dacht ge
dat ik het niet ken. Dank u. Nu, om 't even, uw
vriend Jan Spiegeleire ziet scheel. De oogen van den
mensch, Bertje, zijn de spiegel van zijn ziel ; en 't kan
me zoo bitter-weinig schelen of de spiegel van Jan
Spiegeleire wat scheef hangt of niet. Als de daarin
stralende ziel maar schoon is, en zuiver, en heilig.
En daarbij, beter geteekend dan getikt.
En zijn vader is veearts... Daar heb ik ook niets,
niets tegen. 'ne Veearts is een dokter in 't grof, en
een goeie veearts geldt meer dan een kwaaie dokter.
Heel de vraag komt hierop neer, Bertje : wat is
Jan Spiegeleire waard voor u als vriend ? Want 'ne
vriend is zoo maar 't eerste 't beste schepsel niet dat
ge op de straat ontmoet, en waartegen, half uit be-
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leefdheid en half uit sympathie, ge zeggen zoudt :
« Goeden morgen ! )) Het ding eischt veel meer
wikkens en wegens, Bertje. En dus moet ge er niet
te rap mee zijn om te zeggen : « Wees mijn vriend
en ik ben de uwe. » —
In 't boekje van de wijsheid onzer vaderen vindt ge
't spreekwoord : cc Noem niemand vriend, vooraleer
ge met hem een bakje zout hebt geëten. » 't Werd
misschien uitgevonden door een zoutkoopman, in
't groot ; toch, 't is waar... En dus, kijk uit uw oogen.
Want hierin ligt het gevaar van de vriendschap,
Bertje : « Amicitia similes facit, vriendschap maakt
gelijken. »» Ge kent, meen ik, de geschiedenis van
dien rotten appel, die, met zijn broers in één korfke
al die broers met rotheid stak ; en 'k heb 'ns gelezen
van een rijken prins, die één zoontje had, één zoontje
en 't hakkelde ; en hij zocht onder de kinderen van
zijn land er zeven, die glad spraken als paling, en hij
dacht zoo : « In zulk gezelschap zal mijn zoontje zijn
hakkelen wel afleeren )) maar na zes maanden
hakkelden ze gezeven. En een ander prins had ook
één zoontje, één zoontje en 't keek scheel en 't biet
Jan Spiegeleire... en... en... ja ! Bertje, de rest zit
nog in de toekomst ! —
Maar ik ben optimist — en ik hoop vast dat ditmaal ten minste het spreekwoord ten goede werken
zal... en dat Jan Spiegeleire uw rechtkijkerij, en zijn
scheelkijkerij zal afleeren.
Inderdaad bewijs hem dien dienst, Bertje ; en gaat
dat niet, kunt ge zijn scheligheid niet genezen, bewijs hem in elk geval nog een beteren dienst : maak
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Jan Spiegeleire wijzer dan hij is, en braver, en heiliger ; en make Jan Spiegeleire u ook braver, en wijzer
en heiliger ; kortom, maakt malkander wijzer, en braver, en heiliger... Zoo helpt gij O. L. Heer en O. L.
Heer helpe u beiden !...
En nu is er wel een spreekwoord dat zegt : « Als
mijn vriend scheel ziet, bezie ik hem terzij. » — En
op 'n manier is 't heel schoon de gebreken van zijn
vriend niet te zien, niet te willen zien toch, als ge
zijn ziel kunt beter maken met hem vlak in zijn
schele oogen te bekijken, bekijk hem vlak in zijn
schele oogen... En als Jan Spiegeleire u beter maken
kan met u vlak in uw oogen te bekijken, sta uw man,
Bertje I en laat u zelf onder 't kruisvuur nemen van
zijn schele oogen !... Als ge er maar beter mee wordt.
En een ander kwestie is deze : waaraan zult ge weten dat Jan Spiegeleire uw vriend is, uw echte
vriend ? Hieraan, sapperdeboere : dat hij voor u sterven zou !... En kom me niet vertellen dat gij zijn
vriend zijt, als ge voor hem niet sterven zoudt... Kordaat gesproken, nie' waar ? en straf... Maar zoo is 't,
Bertje : vriendschap is, voor één derde, genot ; en
voor twee derden, plicht. Plicht, namelijk, van te
dienen, en waar 't moet, te sterven. Zoo niet zijt ge
niet waard een vriend te bezitten, noch zelfs een
vriend te zijn.
'k Verbeeld mezelf O. L. Heer gekruisigd op den
Calvarieberg. En aan den voet van 't kruis staat
O. L. Vrouw, en Maria Magdalena en Sint Jan. En
terwijl O. L. Heer daar hangt in de smarten, vraagt
de baas der beulen zoo aan Sint Jan :
;
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Als ik me niet bedrieg, dan zijt gij de boezemvriend van dien Christus daar, nie' waar ? .. .
Wel dan, laat me zien wat ge waard zijt, en sterf in
zijn plaats ! » — En nu vraag ik u, Bertje — en
't roert me ! — wat Sint-Jan zou gedaan hebben...
Zeg het me niet. Gij weet het, en ik weet het ook.
Vriendschap, Bertje, — vriendschap in deugd en
eere, — vriendschap, zooals O. L. Heer wenscht dat
ze weze, zooals O. L. Heer zelf ze koesterde jegens
de menschen, is een hooge, een heilige zegen uit
den Hemel. Schrijf dat op, jongen ! en zeg het zoo
aan Jan Spiegeleire... En zeg hem dat ik voor u,
alleen zulk een vriend wil, zooals ik wensch dat gij
zelf zoudt zijn : een goeie jongen, braaf, rein, blij,
heilig ! .. .
Om te eindigen, wat rommelnieuws. De kat is
ziek. En soms draait ze op 'ne zotten loop de keuken
rond als een cirk op zijn eigen. Sofie wil ze den
huis uitjagen, maar hoe naderbij zij (Sofie !) komt,
hoe verderweg zij (de kat !) blijft. Spreek bij gelegenheid Jan Spiegeleire daar 'ns over. Hij kent misschien een geneesmiddeltje van zijn vader. Of ik zal
vader Spiegeleire zelf 'ns ontbieden en vereeren met
mijn kalandizie. En onder de vakantie brengt ge uw
vriend voor acht of veertien dagen naar huis mee ;
de vrienden van mijn vrienden zijn ook mijn vrienden, en ik houd eraan uw vriend Jan Spiegeleire persoonlijk te kennen.
En hiermee zend ik u een kruiske en moge O. L.
Heer dat kruizeke zegenen.
NONKEL PA STOOR
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Bertje schrijft om een (milde 1) aalmoes voor een
Pater, die naar Congo vertrekt.
Nonkel Pastoor antwoordt :

Beste Bertje,

Met uw lesten brief varen we grootscheeps een
nieuw lettervak binnen : de bedelbrieverij . Goed zoo.
Ik neem u dit hoegenaamd niet kwalijk. Integendeel.
Integendeel ; jawel. Want bij 't lezen, huppelde
mijn hart op in mijn boezem, van puur plezier ; zooals een lentelammeke ; zooals de Libanon van den
Psalmist. En bij eiken zin van uw brief heb ik gemurmeld : cc Wat hebben ze toch een hart in de f amilie ! »... Ecce !... Hier is nu 'ne jongen, en hij heet
Bertje, en hij is mijn bloedeigen neef en dat
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Bertje stapt over de wereld, een wereld van scepticisme, materialisme, egoïsme en egotisme, en stapt
maar door met in zijn handen een groote vlag, waarin
de leuze wappert : (( Leve de Liefdadigheid ! »... Dat
Bertje, terwijl de menschen niet meer weten te spreken dan van crisis, en sport, en cinema, en panem,
en circenses, -- dat Bertje durft nog het oud versleten woord uitspreken : (( (milde !) aalmoes » !.. ,
't Was me waarlijk, Bertje, of met uw brief een
lucht uit het oude Testament mijn pastorij binnenwaaide... en of niet de brief drager, maar Abraham
zelf binnentrad, met herderstaf in zijn hand en sari.
dalen aan zijn voeten. —
Proficiat, Bertje ! .. .
't Ware nu de gepaste gelegenheid om hooge beschouwingen te houden over (milde !) aalmoezen en
liefdadigheid... maar 't zou misschien van mijnentwege heel onvoorzichtig zijn aan U lessen te gaan
schenken over 't kapittel van (milde !) aalmoezen ! .. .
Gij schijnt er zonder het zelf te gissen, onbewust,
instinctief, zbóveel over te weten, dat ge zelfs 'ne
geleerden pastor zoudt vastpraten...
Laat mij er toch iets over zeggen. Al was 't maar
dit : of het centen geldt of oorvijgen, melius est dare
quam accipere : beter te geven dan te krijgen. In
Gods oogen is 't heiliger, en in de oogen van de
menschen staat het deftiger. Want alleen in 't geven,
niet in 't krijgen ! zit liefdadigheid.
Laat mij er nog iets bij zeggen ; nl.: als iemand
op aarde leeft, die een (milde !) aalmoes verdient,
dan is 't wel 'ne missionaris : hier staat een jonge
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pater, die toch ook het kind is van een vader en een
moeder, en die toch ook zijn levensjaren, als hij maar
wilde, doorbrengen kon in plezier en genot, deftig
of niet-deftig... en die jonge pater brengt alles wat
hij is en heeft en weet, ten offer voor O. L. Heer en
voor 't zieleheil van de zwartico's uit Congo !... Met
één woord : Hij. Geeft. Alles !... en daarbij vergeleken, wat zullen alle onze (milde !) aalmoezen
schamel blijken !... Nie'waar, Bertje ? .. .
Ik zeg maar dat het van uwentwege schoon is
voor zoo iemand een (milde !) aalmoes te bedelen ! .. .
Daar is maar één ding, dat de schoonheid van uw
bedelarij eenigszins bederft. Nl.: dat IK die (milde!) aalmoes geven moet...
Bertje, laat ons mekander goed begrijpen en hooi
uit strooi houden ! Gij moet den hemel niet verdienen
met mijn centen ; dat zal ik wel doen. Als ik nu een
(milde !) aalmoes geef, waar blijft uw sacrificie ? en
bijgevolg, uw verdienste ?... Bij alle aalmoes, en
vooral bij alle (milde !) aalmoes, daar moet een offer
wezen of... 't telt maar half. Ge moet wat geven van
u zelf, uit u zelf. Als onze voorvaderen, in de middeleeuwen, een klok wilden gieten voor hun parochiekerk, dan bracht elke parochiaan -- wàt... De burgemeester een stukje goud ; de secretaris een stukje zil ver ; de veldwachter een stukje koper ; de rijkste
bracht veel, de armste bracht een penningske ; wie
niets had, bracht zijn zweet ; en op 'ne keer, was er
een weduwe, die gaar niets had... en bedroefd erom,
ze kwam simpelweg een traan storten in de ziedende
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klokkespijs... En eens gegoten, nooit heeft klokje geklonken als dat klokje ! .. .
't Historietje is wat romantiek, nie'waar ?... ,Jawel,
maar 't is me niet te doen om 't historietje maar om
de meening van 't historietje.
En apropo van arme weduwen, cfr. 't Evangelie
van de arme weduwe met de twee penningskes.
Nu schat ik, Bertje, dat ge klaar begint te begrijpen hoe oneindig verdienstelijker het wezen zou uit
uw studentengeld een (milde !) aalmoes te geven
van, zegge : 20 centen, dan, zegge : 20 frank uit het
pastoorsgeld van Nonkel. En als ge me zegt : (( 20
centen !... Nonkel, 't is toch zoo een bitter-schamele
(milde !) aalmoes dan hebt ge teenemaal gelijk en ge schat de dingen nog al juist ; — maar, wie
weet ?... als gij die 20 centen geeft met een zuivere
intentie en de pater neemt die 20 centen aan met
een groot vertrouwen, wie weet of O. L. Heer, net
zooals Hij deed met de zeven broodjes en de enkele
vischjes, die 20 centen niet vermenigvuldigt tot meer
miljoenen dan de heele Congo waard is.
En zelf eet ge dan maar een patêeke minder. En
daar zit het offer, Bertje dààr !...
Natuurlijk, ge moet niet doen, zooals die petroolkoning uit Amerika... Zijn dochter trouwde ; goed;
en de vader, die petroolkoning, zei zoo : « Ik zal
den ganschen boel betalen ; kerk en koster ; stadhuis en de rest. Want ik kàn dat betalen; en wie
't lang heeft, mag het breed laten hangen... Vooruit,
koetsier ! „ — En 't was een trouwfeest, Bertje, ongehoord !... De champagne-kurken sprongen dwars
;

;
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door 't plafond heen; en als vuurwerk, 's avonds,
werd een petroolput in de vlam gezet... Enfin, 't kostte miljoenen !... En de menschen zeiden zoo : « Wat
'ne (milde !) vader !... Wat een offer hij brengt voor
zijn duurbare dochter ! )) Maar drie dagen later sloeg
de petrool twee centen per liter op, over de gansche
wereld... en op veertien dagen tijds, had de petroolkoning zijn (milde !) miljoenen driemaal terug, de
sloeber.
Bertje ! z66 moog je niet doen, nie'waar ! ...en als
gij een offer brengt en plengt, sla sapperdeboere !
de petrool niet op !... Want alweer, waar bleef het
sacrificie ?... en waar dus de verdienste ? .. .
Zoodus, geef gij, netjes en properkes, uw eigen
twintig centen !
En zegene u O. L. Heer, — u en uw (milde !)
aalmoes ! .. .
Bij 't herlezen van mijn brief, begin ik te peinzen,
dat de pater-missionaris over missie-aalmoezen misschien een andere opinie koestert dan de mijne ; en
dat hij, A.M.D.G., toch liever 20 franken ziet komen
van Nonkel dan twintig centen van Neef. En was ik
missionaris, dan zou ik ook de opinie koesteren, —
A.M.D.G. En daarom was ik van zin u twintig
franken te zenden maar zoo juist is de perekwatie
van de pastors binnengevloeid... en :
Suave est ex magno sumere acervo !... 't Komt van
den grooten tas -- en 'k zend er u : 50 !... zegge en
schrijve : vijftig ! .. .
Maar... Bertje !... MAAR 1... als ge dit briefje nu
in de schaal legt, doe dat niet met een breed gebaar
;
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van : « waar dit vandaan komt, zitten er nog »...
Dat's wel waar ; maar iedereen hoeft dit niet te we
ten. En zelfs uw linkerhand moet niet weten wat uw
rechterhand weggeeft ; vooral als ge 't geld weggeeft
van Nonkel.
Geef het dus heel simpelkes, heel stillekes... cfr.
de weduwe uit het Evangelie...
En als de Pater u vragen zou : « Maar Bartholomeeuwissen, bewaart ge dan niets voor uw eigen
zelf ? »... zend hem beleefd heen naar Plutarchos,
waar deze man vertelt dat Alexander, toen hij op
veldtocht uittrok, alles wegschonk wat hij bezat :
zijn ge , zijn witte
. konijntjes,
.. . zijn
zijn landerijen,
zijn
zijn
dasspeldekes en toen hem iemand vroeg : « Maar
Alexander, wat bewaart ge dan voor uw eigen
zelf ? »... toen stak Alexander zijn hoofd omhoog,
zijn borst vooruit, zijn hand op, en zei : « De
hoop ! >» Wat onze koster vertaalt : « God zal 't u
loonen » en O. L. Heer : « Ego ero merces tua
magna nimis ! »...
Sof ie ligt met het ploddeke; ze heeft juist een
thermometer kapot gebeten. Zoo ook de veldwachter... Ik wil zeggen : die ligt ook met het ploddeke.. .
en Geertje Sas komt konijnen stroopen tot onder zijn
vensters.
Ik zend u een kruisje, Bertje, en moge O. L. Heer
het kruiske laten gedijen. —
;

NONKEL PASTOOR
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Bertje is laatst in den prijskamp van Oude Geschiedenis... Hij dacht dat hij alles kende... Hij had zóó
zijn best gedaan!... En nu is hij ontmoedigd.
Nonkel antwoordt :

Beste Bertje,

Toen ik uw brief gelezen had, dacht ik zoo : 't Gaat
hem hier zooals in de Gilde : 't komiteit komt achteraan. Maar 't is geen eer voor de familie.
Gij. Zijt. Dus. De. Laatste... Dat wil zeggen : daar
komt niemand achter u. Gij. Sluit. Het. Hekken...
Ik zou er niet van verschieten, dat zoo iets nog nooit
is gebeurd in de familie...
En nu, gaan we daar zilte tranen over storten ?
Neen, want dan zijn wij er die nog bij kwijt ; en 'ne
natte zakdoek heeft nooit de wereld gered. En zak
en assche helpen hier ook niet...
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Laten wij liever wat filosofeeren over uw geval...
Lest zijn, dat is soms een fataliteit, Bertje. Eerst
zijn ook. Sommige menschen zijn altijd bij de laatsten, dóen wat ze willen ; en andere dan weer, zijn
altijd bij de eersten, laten wat ze willen. Ik kan u
daar een klinkend voorbeeld van opsommen. 't Voorbeeld van Jan Kuikes zaliger. Jaren geleden, werd
hier op de parochie, met de volksspelen van de kermis, een prijskamp uitgeschreven voor 't leelijkste
gezicht. 't Programma zei : de leelijkste smoel ; maar
wij moeten deftig zijn. En de tien-twaalf, man en
vrouw, die aan dezen « concours de beauté » deelnamen, stonden in 't midden van 't plein, op een
estrade ; daarrond stond de jury en de kijkers, met
Jan Kuikes zaliger op de eerste rij... te kijken. En
toen sloeg de president een teeken dat ze mochten
beginnen. En ze begonnen, en elk trok me daar een
serie tronies van afschuwelijkheid. Maar 't duurde
niet lang. Maar één minuutje. Want : « Houdt maar
op ! riep de president. Jan Kuikes heeft den eersten
prijs. » « 'k En doe nie' mee » -.— zei Jan Kuikes
verbaasd. « Ik sta hier zoo maar te kijken. » -- « Tut
tut tut ; zei de president, Jan Kuikes is lauwe-riaat ! »
Ik wil maar zeggen, Bertje, dat sommige menschen
altijd haantje-boven kraaien, en overal eerst zijn,
fataal, instinctief... Maar zie, Bertje, gij zijt niet een
van die uitgekozenen
Helaas
Gij. Zijt. Laatst !
En ge dacht, dat ge alles wist ? Ik zou er niet van
verschieten, dat ge van de illusie zijt teruggekomen.
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in zake weten, Eertje, zijn er vier soorten van
menschen. Daar zijn er primo, die weten dat ze iets
weten, en dat zijn de bewusten en dikwijls de hoovaardigen ; en daar zijn er tweedens, die niet weten
dat ze iets weten, en dat zijn de nederigen, soms de
heiligen ; en dan zijn er derdens, die weten dat ze
niets weten; en dan zijn er vierdens die niet weten
dat ze niets weten. En de derden zijn de slimste wel
niet ; maar helpe God de vierde gilde ! .. .
En... tu es ille vir, Bertje ! Gij zijt er bij I. .. W ant
ge wist niet dat ge niets wist !
Op zichzelf was 't zoo erg niet, zelf dat niet te weten. 't Werd pas maar erg, toen ge gingt meenen
dat ge alles wist !
Toen ge dat meenen gingt, Bertje gingt ge mank
aan een illusie. En voor illusies moet 'n mensch opletten. 'ne Mensch met illusies, dat is een kieken
dat meer eieren legt dan 't kan uitbroeien. Dat 's verkeerd.
En 't was niet enkel een illusie ; 't was autogobisme. Autogobisten, Bertje, kennen alles. Onze
schepene is zoo. Die loopt op zak met een grondwet
voor Patagonië, en een oplossing van 't gele gevaar,
en tusschen twee pinten legt hij u 't geheim uit var.
de wereldcrisis. Hij weet alles. Juist zoo de gazetschrijvers, die alles weten en niets geleerd hebben.
Maar misschien wilt ge zeggen : « alles »
dat
is : de stof van den prijskamp. »
En 't bewijs ervan : gij hadt z66 uw best gedaan
Zie, Bertje, als ge waarlijk uw best hebt gedaan,
kom 'ns alhier ! En ik zal u in goud slaan !... Welhoe
-

-.
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dan sapperdeboere ! een jongen zou zijn best doen
al was 't maar éénmaal, en we zouden hem niet in
goud slaan ! .. .
Toen ik nog student was, zei ik zoo eens aan mijn
professor, nu lang dood, de slimme man ! — « Ik heb
mijn best gedaan ! >, En ik mocht vooruit komen
in de klas, op de treê staan v66r de jongens, fiks !
En de professor zei : cc Ecce ! die heeft zijn best gedaan ! ,)
Zijn best doen !... Weet ge wat dat beteekent,
Bertje ?... Dat is 'n mensch op 't hoogste van zijn
eigen zelf ! — En dat ziet ge niet dikwijls, Bertje, en
dat is geen dagelijksch schouwspel ! 'ne Mensch, die
zijn best doet, dat is 'n muilezel op zijn achterste
pooten en die trekt eikenboomen uit ! En als 'ne
mensch zijn best deed, dan vond hij alle dagen het
poeder uit en hij vloog rats ! naar den hemel ! Daar
zou maar één gevaar zijn ; nl. dat hij dwars door den
hemel heen vloog... Maar zeldzaam zijn ze, brave
jongen ! die hun best doen en die hun volle maat en
mogelijkheid schenken... En 't beste, dat in 't leven
ongedaan bleef, wordt zoo dikwijls op 't kerkhof
mee begraven.
Nu, 't is van uwentwege misschien maar een manier van te spreken geweest, toen ge zeide : u Ik heb
mijn best gedaan. » Zoodat ge dan eigenlijk uw
best tóch niet hadt gedaan... Enfin, kijk 'ns juist na
hoe 't hem eigenlijk zit...
En nu zijt ge ontmoedigd ?... Daar is lek in 't
schip ?...
Bertje, houd moed, zulle !... of ik verloochen mijn
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bloed !... De beste schepen herkent ge maar in tempeesten en de sterkste karakters bij tegenslag... Houd
er den moed in ! En als ik van moed spreek, dan heb
ik het niet zoo zeer over kerelsmoed, soldatenmoed,
bloedsmoed ; zooals Leonidas bij de Thermopylen en
Horatius Codes op zijn brug; neen ! — maar ik heb
het vooral over zedelijken moed.
Dat's de beste, Bertje !... Velen zouden liever een
liter bloed vergieten op een slagveld dan één droppel
zweet op het veld van den plicht. Gelooft ge
't niet ?... 't Is pertang toch zoo. S. Pieter had mannenmoed genoeg om Malchus een oor af te slaan;
maar geen zedelijken moed genoeg om de meid van
Pilatus op haar plaats te zetten... Dat 's Evangelie.
Gelooft ge me nu ? —
Eerst waart ge misschien 'n genie in herba; lest,
zijt ge simpel-weg bewonderenswaardig, als ge er
den moed in houdt.
Genie, dat's alleen verstand ; en verstand alleen
is maar een halve man moed, dat is karakter,
en karakter is de volle man. En een karakter is beter
dan verstand ; en een groot karakter staat honger dan
een groote geest !... Onthoud dat Bertje ! want 't is
niet slecht gezegd, al zeg ik het zelf.
Het eerst in tel komt de deugd, en die moet ge
absoluut hebben; dan, arbeidslief de, en die moet
ge (( relative » hebben daarna geleerdheid, en daar
moogt ge veel van missen en 't lest van al, komt
geld, als er nog plaats is voor geld. En hoe meer ge
bezit van 't eerste, (deugd !) , hoe minder ge begeeren zult van 't leste... (geld !) En zoovele heiligen
;

;

;
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zijn slechte financiers geweest ; en Bertje, hebben zij
er iets bij verloren ?... en zoovele groote geesten zijn
kleine menschen geweest. Helaas
En nu ziet ge klaar in, nie'waar, dat ge voor mij
eigenlijk geen genie moet worden, iemand die zijn
naam vastnagelen zal tusschen de starre-beelden;
en voor mij ook moet van uw lippen geen enkel
woord vallen, zoo glorioos als 'ne veldslag. En de
grootste ramp die 'ne mensch treffen kan, is geniaal
te zijn zonder deugd.
Nu weet ge alles ; en werk nu maar door. Werk, ja,
met een energie of alles van u alleen afhing; en met
een betrouwen, of alles van O. L. Heer alleen afhing.
En dan komt alles wel te recht ; en tegenslag maakt
'ne mensch wel niet rijk, wat niet hoeft ; toch, het
maakt hem wijs, als hij ervan profiteert. En olie
komt boven, Bertje ; fijne olie vooral.
En nu zullen wij beiden maar voortleven met de
zoete hoop, dat de laatsten de eersten zullen zijn in
den prijskamp van Oude Geschiedenis zooals in den
hemel.
Sofie heeft een hond meegebracht van haar broer.
Hij heet Max. De broer niet, maar de hond. En
slim !... Als ik hem zeg : « Gaat ge komen of niet ? »
Welnu dan komt hij — of niet.
Op de parochie, weinig of geen nieuws. Alleen als
ge terugkomt, zult ge ze niet meer herkennen. De
winkelier heeft zijn gevel laten vernieuwen, en een
vitrien steken; ik schat zoo : twee meter op drie.
Ik zend u een kruisken en moge O. L. Heer dat
kruiske laten gedijen.
—

NONKEL PA STOOR
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Bertje vindt het zeer vervelend te moeten studeeren... En hij is weer ontmoedigd...
Nonkel antwoordt :

Beste Bertje,

't Was een verschot van belang toen ik uw brief te
lezen kreeg ! Ik zou er niet van verschieten dat wel
nooit zulk een desperate brief op mijn ouwe pastorij
binnenliep. Ik mag natuurlijk niet overdrijven, maar
ik zakte door mijn knieën, persies of de facteur me
daar 'ne kring uit Dante's hel thuisbracht ; den kring
nl. waar ze de lafaards verdoemen. En een van die
verdoemde lafaards waart gij zelf ! .. .
Dat's niet verkwikkend voor 't hart van 'n Nonkel, Bertje !
81

Zoodus, ge zijt zestien jaar oud en ge zijt ontmoedigd. Ziedaar de vlakke, blakke, strakke waarheid. En dat 's erg, Bertje !... En ik vraag me zelf af :
als het hem op zestien zoo zit, hoe zal 't hem op
zestig gaan zitten ? Inderdaad, als ik nog hair genoeg had, zou ik het 'ns te berge laten rijzen van ontzetting ; zooals in de feuilletons.
'ne Jongen van zestien jaar ►, dat is ontmoedigd !... En me dunkt, ik zie daar in de studie een
studentje zitten, met, laat me zeggen, 'ne Xenophon
v66r zich ; en bleek, en flauw-turend, en melankoliek ; hij ziet niets ! maar niets gebeuren van den
heerlijken tocht der Tienduizend. En hij laat ze maar
loopen en marscheeren ; en hij zit daar zoo maar te
kijken, en te mijmeren, zoo flepsch en zoo flauw als
een weemoedig meisje, in den maneschijn, onder een
triestigen treurboom, op een stil kerkhof. Och armkes toch ! En Pater Surveillant, die 't sport in de
motjes heeft, peinst zoo : cc Maar wat is er toch met
Bertje Bartholomeeuwissen ?... Zit hij met inspiratie
of met tering ? » -Niemendallen, Eerwaarde Pater, Bertje is ontmoedigd !... Bertje glijdt stillekes af naar 't pessimisme.
En schud Bertje maar 'ns dapper bij zijn ooren, of
Bertje schuift nog uit in 't Nirvana.
Bert-jongen, dat moet veranderen ! Dat moet veranderen 1... Laat Nonkel dat in uw ooren huilen uit
de steile hoogte van zijn Nonkelschap ! u dat toefluisteren uit de stille diepte van zijn Nonkelhart !... Dat
moet veranderen!... Hoort ge 't ? .. .
En als ge niets doet met uw zestien jaar, geef ze
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aan mij... Ge krijgt er mijn zestig voor... 'k Heb u
dat vroeger al 'ns voorgesteld.
Natuurlijk, iedereen kan wel 'ns ontmoedigd zijn.
Ik zelf b. v. -- Tijdje geleden was ik mijn zieken
gaan bezoeken, langs den Heikant. En 't regende...
Wat ?... Natte zeelen. En 't waaide... Wat ? Natte
lakens tegen mijn gezicht. En toen ik thuiskwam,
doodmoe, slapnat, juist toen ik de pastorij binnenwilde, frrt !... mijn tikkenhoed was weg ; rap en
ver ! ... En plots zoo ! levensmoedeloosheid zonk in
mijn hart, in mijn knieën. Of de gansche schepping
van onder mijn voeten wegzonk !... Maar ging ik
erbij zitten, weemoedige jeremias ? Neen toch ; ik
reageerde dadelijk ; en 'k ben mijn hoed achterna
geloopen langsheen de slijkwegen van mijn eigen parochie, een kwartier verre, tot waar hij in een elzestruik zat vastgeraakt, de sloeber ! Ge ziet : 'ne
mensch moet er den fut inhouden, Bertje !
Ik vertel u dat natuurlijk niet om te boffen ; 'k zeg
maar alleen dat er soms wel redenen bestaan tot
moedeloosheid...
Maar vooreerst, die moedeloosheid mag niet duren ; vooral niet blijven duren, en ten tweede ; uwe
reden, de reden die gij aangeeft, deugt niet, Bertje !
De reden nl. dat ge studeeren moèt ! .. .
Welhoe dan, Bertje ! u wordt een kans geschonken
onder duizenden, een kans om eens 'ne man te zijn,
iemand i en ge verliest er den moed bij !... Uw
eigen vader had ze niet, die kans ; maar u wordt ze
thuisgebracht, wel en warm, op een schoteltje der
Voorzienigheid !... Gij hebt maar te bijten en te slik-
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ken ! En gij hebt er den moed niet toe ! ? — o Bloode
en bloote kieken dat ge zijt ! en als ge maar eens
willen wilt, dan groeien arendsvleugelen uit uw
schouderplaten : « Maj ores nido paterno », grooter
dan 't vaderlijke nest — en ge zucht : Ik ben ontmoedigd I...
En zooveel duizenden jongens van uw jaren staan
reeds in den strijd van 't leven om met hun handen
hun dagelijksch brood te verdienen ; en gij moogt
studeeren !... En ge klaagt : Ik moet studeeren ! .. .
Dat moèten, nie' waar, Bertje ?... Wat is moèten
een wreed ding. --- 't Aangenaamste ding wordt een
last, als er moèten mee gemoeid is. De menschen
zouden van nature uit, gaarne belastingen betalen,
als 't Gouvernement hun maar zei : « Ge móógt belastingen betalen ! » En als 't Gouvernement hun
zei : cc Ge móógt geen belastingen betalen », 't ware
revolutie ! — En revolutie ware 't ook geweest, als
het Gouvernement, in plaats van stemrecht te schenken, stemplicht had opgelegd
Zoo is 'ne mensch gemaakt ! — En 't ware voldoende dat onze burgemeester op zijn heide een
plaatje hing : « Hier moet ge jagen))— opdat niemand naar zijn konijnen zou omkijken; maar nu
hangt er een plaatje : « Verboden jacht)) -- en met
geen geweld kan hij er de wildstroopers uit weg houden... En in de studentenwereld als ik zei : « Nu
moet ge football spelen ! » de studenten zouden er
de gloeiige smoor aan hebben ; evenzoo ware 't misschien psychologischer aan Bertje Bartholomeeuwissen te zeggen : « Gij moogt niet studeeren ! )) 'k Zou

84

er niet van verschieten dat ge 't dan pas zoudt doen...
Bertje, jonk ! uw toekomst ligt in uw handen ! .. .
De toekomst met een heele boel mooie dingen en geluk... En als ze u zeggen, dat de jeugdjaren de
schoonste zijn van uw leven, dan moet ge dit niet te
rap gelooven. De beste dingen liggen niet achter ons,
maar v66r ons. Het schoonste seizoen moet nog
komen ; maar, beste Bertje, ge moet er zelf een
beetje voor zorgen, dat het schoonste seizoen nog
komen moet.
En dat gaat wel, als ge maar wilt !... En nú willen,
in uw jeugd ! Vele jonge gasten zouden wel gaarne
een Kristoffel Kolombus zijn, maar ze hebben den
den moed niet om een Kristoffel Kolombus te worden. En toch, wilt ge een pionier zijn, Bertje, dan
moet ge toch eerst een pionier worden ; en wilt ge
boontjes maaien, moet ge eerst boontjes zaaien. Die
redeneering klopt als een bus !
Nu weet ge 't. Vooruit nu maar. Ge kent uw werk ;
doe dit werk. En steek er een ideaal in. En zelfs als
er van 't ideaal niet veel terecht komt, 't en doet er
niets toe. 't Is beter een arend te missen dan een konijn niet te missen.
Macte nova virtute, puer ! Sic itur ad astra !
Loeien moed ! zoo gaat ge verre...
als het lukt, tot in de sterren !

En aanhouden ! Niet opgeven !
Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo !
En vertaal me dit versje zelf 'ns, tot uw zalige penitentie.
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En als antwoord verwacht ik van u een ander
briefje, Bertje, — een briefje nl. dat me 'n kring
meebrengt uit Dante's Paradijs
'k Heb dezen brief aan Sofie voorgelezen, ze zegt
dat ze er niets van begrijpt. Die zal van haar eigen
zelve verschieten, als ze ooit verstand krijgt ! ...Ik
vlei mezelf met de zoete hoop, Bertje, dat gij hem ten
minste zult begrijpen... Com-pre-hen-dere !
En van de koster heb ik sedert veertien dagen
niets gedaan gekregen. Die zit met zijn vrouw den
godganschen dag koffieboontjes te tellen voor den
prijskamp van cc De Standaard ». —
Ik zend u een kruisje ; en moge O. L. Heer dat
kruisje laten gedijen.
NONKEL PASTOOR
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Bertje is « souffleur » in een tooneelstukje, een drama, en toekomenden keer mag hij zelf meespelen.
Nonkel antwoordt :

Beste Bertje,

Souffleur... Souffleur in 'n tooneelstukje, een drama ?...
Apropo van 'n souffleur in 'n tooneelstukje, een
drama, zal ik u eerst wat souffleursnieuws vertellen
uit de parochie. Verleden week vierden de cc Ware
Broeders )) hun tooneelfeest en voerden een drama
op : cc De laatste dagen van Godfried van Bouillon »
eigenmaak. Eigenmaak in zoo verre dat de Koster
voor de verzen had gezorgd, en de Schoolmeester
voor de rijmen. De zaal zat bomvol ; de Bur87

meester en uw dienaar zaten voor ; wij stonden in
voor de majesteit, ziet ge, en veldwachter Klodde
stond in voor de orde. Jan Lazoire was souffleur.
Het stuk liep goed van stapel, en doorheen vier bedrijven en half stonden de spelers hun besten man.
Vooral Piet Slagers... 'n Reus van 'n Godfried en
een stern van 'n leeuw wien ze 'nen tand trekken.
Maar in de tweede helft van 't leste bedrijf, daar
haperde wat... Want juist toen ze Godfried in zijn
doodskist ten grave droegen, en dat Seppe Katoen,
eerste feldwebel van Godfried, al gereed stond om
een lijkrede af te steken, springt me daar Jan Lazoire
uit zijn souffleursbak op het tooneel, met in zijn één
hand een ledige flesch, en in zijn ander het souffleursboekje, duwt Seppe en heel de kruisvaarderij
tegen de schermen, en roept : cc Ik spreek vandaag de
lijkrede uit ! )) — en hij was inderdaad al op vaart :
« Dag Piet Bouillon ! dag Godfried Slagers ! Vaar.
wel met tranen in onze oogen »... toen veldwachter
Klodde er al bij stond en met zijn sabel den redenaar in de ribben sloeg, zoodat deze met redevoering
en flesch en al, over de doodskist van Bouillon heentuimelde. Drie Kruisvaarders, onder 't commando van Seppe Katoen, leien toen hun bewuste vuisten
op Lazoire en sleurden hem weg maar Jan greep
een koelisse vast, loste niet, trok, rukte, sleurde, tot
al met eens heel 't barakkement van schermen,
koelissen, hemels, friezen, gordijn en theater omneerstortte in 'n warboel van belang !
— « Kom, we trekken er van door » — zei de
;
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Burgemeester ; wat we deden, majestatisch, -- althans, zoo majestatisch mogelijk.
Wat er gebeurd was ?... Jan Lazoire had simpelweg, in plaats van een fleschje limonade om zijn keel
te kuischen, een flesch alkool ALKOOL ! in zijn
hokje meegenomen... Een vergissing, die bij voornoemden Jan Lazoire nog al begrijpelijk is...
En om nu ook maar 't einde van die geschiedenisse
te vertellen : tot een proces is 't niet gekomen. Veldwachter Klodde zou het nog 'ns uitlaten ; maar toch
heeft hij aan Jan een goeden raad gegeven en gezegd : -- « Ik weet niet, Jan, waarom ge zoo ver
slaafd kunt zijn aan den alkool, als de genever zoo
goed is ! » -En gij nu, Bertje, gaat dus op uzelf de gewichtige
taak nemen, souffleur te wezen in een tooneelstukje,
een drama !... Eerst en vooral, Bertje, in naam van
al wat respectabel is, in naam van Melpomene, muze
van de treurspelerij, in naam van de aloude dynastie
der Bartholomeeuwissen, doe niet, hemeltje-lief !
doe niet, Bertje, zooals Lazoire ! Souffleur, doe uw
souf f leursplicht tot het einde toe, inclusief, stil en
trouw lijk de starren. 't Is een verloren hokje, waarin
ge zitten zult, en een nederig postje dat ge te bekleeden hebt ; en op het programma der feestelijkheden, waarop al de spelers, van Keizer tot stalknecht,
te prijken staan in vette drukletters, zal uw naam niet
te vinden zijn... 't Nageslacht zal nooit vernemen
wie souffleerde !... In de zaal zelf, zal bij de opvoering niet één ziel opstaan om den souff leur toe tejuichen ! Ze zullen u zelfs niet zien zitten.
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En nochtans, de souffleur, die donkere man, daar
in dat zwarte hokje, is toch... laat me zeggen de
drijfkracht, de Inspirator, de cc spiritus vivus qui
omnia movet » ; de Engel die de wateren roert...
Maar de burgerij geeft wat fijnekes den brui om Engelen, die de wateren roeren !
Maar wat ik nu zeggen zal, moge u troosten,
Bertje... Namelijk : ik zal er bij zijn !... En Mr de
Burgemeester komt mee. En terwijl de vastenavondhelden op het tooneel staan te schermen met wapens
en woorden, en bliksems in malkanders oogen schieten, met donders in hun stem, heerschappij in hun
gebaren ; terwijl de zaal giert en zwiert van geestdrift, of stil zit te rillen onder de tragiek, of tranen
weent van ontroering, zal ik bij mezelf zeggen :
cc Waar zoudt gij allen, o deklameerende helden !
waar zoudt gij staan, indien mijn neefje Bertje, van
uit zijn diepe, verdokene nederigheid u niet voorfluisterde wat ge te vertellen hebt ? „
Zoodat gij tot het succes van 't stukje meer zult
bijdragen dan de hoofdrol en tevens een goeie
daad stelt van nederigheid... (( Ama nesciri et pro
nihilo reputari »...
Dat is mijn bescheiden meening, Bertje, 'k zou er
niet van verschieten dat het ook de meening is van
O. L. Heer !...
En toekomenden keer moogt ge meespelen... Proficiat ! En zooals ik u supra 't geval Lazoire vertelde
als exempel hoe ge 't niet doen moet als souffleur,
wil ik u eveneens een geval vertellen als exempel
hoe ge 't niet doen moet als speler. Ecce :
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'k Heb in den tijd een stukje bijgewoond met een
beer in zoo ge verkiest, met een speler in een berenacht. Maar onder de opvoering brak over de zaal
een geweldig onweer los, dat de stem der spelers
overdonderde... Plots, bij een bliksem die over het
theater heenflitste, sloeg de beer een rap kruiske
en hoe kristelijk het was gebeurd en hoe goed gemeend, heel de zaal schoot in een lach, geweldiger
dan 't onweer zelf...
En laat mij u zeggen dat het zoo echt gebeurd is,
Bertje, want schrijver dezes was de beer, ten minste,
de jongen in de berevacht. Ik. Was. Die. Beer !...
Als gij dus meespelen zult, in naam van al de
machten en krachten (Cfr. supra) : voor één maal
in uw leven, ik smeek en ik bid u erom, volg het
noodlottig voorbeeld van Nonkel Pastoor niet na ! .. .
Maar cc age quod apis ! » Doe uw best ! Sta op
het hoogste van uw eigen zelf ! En wanneer ge dan
uit de schermen op het tooneel zult voortschrijden,
gij... Bertje de derde, Koning, Groot-Hertog, Prins...
meer dan Prins, Groothertog en Koning I... KEIZER
van dat prachtig rijk van 'k weet nog niet waar !...
laat zien wie ge zijt en wat ge waard zijt ! ...Of als ge
maar simpelweg de rol te spelen hebt van kamerknecht, wees de kamerknecht bij uitnemendheid, en
speel uw rol alsof ge er den hemel mee verdienen
moest.
En dien dag zal ik er ook bij zijn, met Mr den
Burgemeester, en, als uw spel me voldoet, zal ik, bij
elk woord dat ge spreekt, bij elk gebaar dat ge
durft, bij elken oogopslag dien ge afschiet op den
;
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verrader des stuks, zal ik u kronen met een applaus,
dat de bomvolle zaal zal meesleuren als een banjir
van geestdrift... wat zeg ik !... dat heel de zaal het
zal uitgillen : u Die keizer daar op de planken of
die kamerknecht in zijn wit jasje, — is zeker en vast
de neef van dien uitbundigen pastoor daar ! >, ... Ziedaar wat wij van dien dag maken zullen... Bertje, en
't zal een heerlijke dag zijn voor de glorie van de
dynastie der Bartholomeeuwissen... als ge uw best
doet, natuurlijk.
En al dit geschrijf over theater, tooneel, souffleurs,
keizers en kamerknechten herinnert mij het woord
van Vader Vondel :
De wereld is een schouwtooneel :
elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel...

Schouwtooneel met één woord, schouw tooneel
met twee woorden, maar toch altijd : tooneel.
Elk van ons speelt zijn rol. De Voorzienigheid
heeft ze uitgedeeld... En op de lijst der personages
staan de rollen vermeld : Pausen, Keizers, koningen,
schouwvagers, advokaten, burgerluidjes, bankiers,
helden, onderpastoors, bandieten, kamerknechten,
notarissen en voorts al wat er gelegen en gestaan zal
bevonden worden. —
En wij staan allen op de planken van 't wereldtooneel ; en sommigen doen hun best, anderen hun
half best ; dat is half slecht... en anderen nog hun
kwaart best... dus drie kwaart slecht... en de rest
laat het heelemaal hangen zooals 't hangen wil.
En in de schermen staan voor elk speler, twee
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souffleurs ; één links, en dat is de duivel ; één, rechts,
en dat is onze Engel Bewaarder... En 't einde van al
is — hel of hemel !...
En de rol van eenieder bestaat uit wat de catechismus noemt : de plichten van staat !
De rest, Bertje, laat ik over aan uw diepe bepeinzingen, beschouwingen ende meditaties.
Jantje Poelmans is deze week plots gestorven ; zijn
rol is afgespeeld ; zijn gordijn is afgerold... R.I.P.
en bid 'ns goed voor Jantje Poelmans.
En Geertje Klaroen is zinneloos geworden, ook
plots, en zoo zot als een musch die aan de geneverbessen heeft gezeten... Geertje zijn licht is uitgegaan
vooraleer 't gordijn neerkwam... De wereld is een
schouwtooneel...
Met mezelf is 't all right ; item met Sof ie.
Hiermee zend ik u een kruiske, en moge O. L. Heer
dat kruizeke zegenen.
NONKEL PA STOOR

93

Bertje is eerst in godsdienstleer en vraagt nu om een
Sint-Niklaas.
Nonkel antwoordt :

Beste Bertje,

Prof iciat ! 't Nieuws dat ge meldt, blaast en klaroent van uit hooge torens, en uw brief spreekt
woorden die als wierook mijn pastorij volgeuren !...
'k Zou er niet van verschieten dat ge den heelen
catechismus van buiten kent, groote en kleine letter,
met en zonder uitleg. Hebt ge er zelf op nagedacht,
Bertje, wat het meent ;, eerste te zijn in de allereerste
van alle wetenschappen ?... Dat's geen klein bier,
Bertje. En niet alleen de allereerste, maar de allerzaligste wetenschap ! De catechismus zelf vraagt het
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zoo schoon, — eerste les, eerste vraag : a Welke is
de allerzaligste leering onder alle wetendheden der
wereld ? » En hij antwoordt : cc De christelijke leering
of de catechismus. » Bertje, proficiat ! En hier gezegd en elders gezwegen —, verschaf me nu 'ns een
klein pleziertje. Binnen drie weken komt Zijne Emi.
nentie op onze parochie de kinders vormen. Tracht
me nu 'ns dat kaartje van 1 e een gouden kaartje,
meen ik daartegen op te zenden... Dat leg ik dan
zoo op tafel, vlak bij de plaats van Zijn Eminentie,
kwansuis uit verstrooidheid, zooals de Hollander dat
zegt, weet ge... En als Zijn Eminentie het kaartje
ziet en bewondert natuurlijk ! dan zal ik effenafjes zeggen : « O ! dat's niets, Eminentie... Een
kaarte van mijn neef »... En stil verwijtend : cc Sofie,
doe die kaartjes weg. » — Ge begrijpt me ?
Maar ge zijt dus eerste in Godsdienstleer... En
zoodus ge kent ze. Nu moet ge nog maar onthouden
en doen. En daar hebt ge juist de vergelijkingstrappen van alle wetendheid : positief : kennen ;
comparatief : onthouden superlatief : doen !... Kennen, dat kan 'ne papegaai ; onthouden, dat kan een
ander papegaai ; of dezelfde ; doen, dat kan 'ne papegaai niet. En onthouden is heel wat lastiger dan kennen ; en ik weet geleerde menschen geleerde christen menschen ! op hun nest zitten, die vroeger
heel wat raak hun catechismus vraag en antwoord konden aframmelen .-- en die alles, maar
àlles ! vergeten zijn... 'ne Mensch leert in zijn jeugd
veel ; hij moet in zijn jeugd veel leeren, al was het
maar om later één of ander te kunnen vergeten ; maar
;
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de allereerste en allerzaligste leering der wereld móet
hij onthouden... En ik wil mezelf niet bestoef en,
maar in mijn jongen tijd heb ik ook veel geleerd
b.v. Grieksch, en sedert veel vergeten, Grieksch
vooral ; en de professor zei me eens, dat ik wetenschappelijk was aangelegd. En nu helaas ! is er 't
weten verre uit ; maar Goddank ! 't schappelijk zit
er nog in -- 't schappelijk en de Catechismus.
Ja, Bertje, kennen, onthouden, doen, dat zijn
de drie puntjes, maar doen is 't ergste. En doen is
't allernoodzakelijkste. 'n Wilde mensch, die niets
van den catechismus afweet, komt gemakkelijker in
den hemel, dan een tamme mensch, die zijn catechismus kent en onthouden heeft, maar niets doet
van wat hij kent en heeft onthouden.
B.v. Bertje, daar staat aldus : « Wanneer behoort
men meest het kruisteeken te maken ? -- En 't antwoord begint aldus : « Vóór het opstaan » — enz.
Welnu, déédt ge dat vandaag ? gisteren ? Zult ge
't morgen doen ?... En daar staat aldus : cc Wat zult
gij in de kerk doen ? » -- Ik zal eerst Christus aanbidden in zijn H. Sacrament en dan met aandachtigheid lezen de gebeden vóór de H. Communie, bijzonderlijk de akten van geloof, hoop, liefde en berouw. „ — Dat weet ge van buiten, maar dóét ge 't ?
dóét ge 't ? — enz. enz. enz.
Als iemand aan Tobias in 't Oude Testament had
gevraagd : Tobias, welke zijn de lichamelijke werken
van barmhartigheid ? hij had ze misschien niet
kunnen opzeggen, — hoewel ze in 't boekske staan
met groote letter — maar hij dééd ze ! En in den
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Hemel zit Tobias misschien heel hoog verheven boven licentiaten en potentaten in de theologie, die
't oneindig beter wisten dan hij, maar 't oneindig
slechter deden dan hij. En in 't leste Oordeel zal
O. L. Heer niet vooral vragen stellen van den Catec ismus
- Is God de Vader God ?
--- Ja.
- Is God de Zoon God ?
- Ja.
-- Is God de Heilige Geest God ?
— Ja.
- Zijn er dan drij goden ?
- Neen ; die drij personen zijn maar één God. »
Neen, neen, Bertje ! het zal er niet toegaan zooals
op een catechismusles in de parochiekerk ; maar
O. L. Heer zal ons simpelweg verdoemen : « In zooverre gij niet déédt wat in den catechismus staat »...
Kortom dus, Bertje, proficiat, omdat gij de eerste
zijt... en nu aan 't werk : doen !... En laat het voortaan zoo zijn en aldus wezen : Amen ! alle right !
't Zij zoo !
En uw S. Niklaas zult gij krijgen ! Wat zoudt ge
uw S. Niklaas niet krijgen ? Ik zie met roerend plezier dat ge niets verloren hebt in zake geloof. En ik
schat wel dat ge elk jaar 364 dagen laat voorbijgaan
zonder dat ge dien goeien geefachtigen Heilige gedenkt ; maar ééns per jaar vergeet gij hem niet. 't Is
dat het geloof er te diep in zit, Bertje. De menschen
zeggen : o 't Geloof gaat er uit. » Ik zeg : « 't Geloof
gaat er niet uit. » Apropo, ge kent Tistje Muis,
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hier, op de parochie, nie' waar ? Socialist die niksnikske gelooft — en zat ! Welnu, ik kom hem verleden week tegen -- zat. Hij, -- zat. En ik zeg hem :
« Zie, Tistje, ge heet Muis, maar de eerste maal dat
ik u weer tegenkom zat zooals ge nu zat zijt, dan vertoover ik u in een echte muis ! » — En Tistje lachte
en lachte ermee, maar 't eerste wat Tistje deed, toen
hij met zijn zatte schoenen thuiskwam, was zijn
zwarte kat bij haren nek te scharren en te verdrinken. -- « Ge kunt nooit weten, zei Tistje Muis, met
die pastoors. ), Ik wil maar zeggen : Het zit er diep in.
En als nu nog 'ns een collega van me, klaagt en
klaagt : — « 't Geloof gaat eruit » — dan zal ik hem
uw brief voorleggen en zeggen : « Ecce ! Dat's geschreven door mijn neef Bertje in 't jaar O. H. 1934,
eeuw van de radio's en de filmstarren — en hij
schrijft me om 'ne Sinte-Niklaas ! ,» Maar, Bertje,
denk dan ook 'ns van tijd tot tijd aan S. Niklaas,
als het zijn feestdag niet is... Nie'waar ?
Ge moet dus niet verschieten, als een van deze
dagen Sof ie op de spreekkamer u bezoek brengt met
een pakske. Misschien wel met een pak. In alle
geval, met iets van 't vet. Ontvang ze beleefd,
a. u. b. Pater Rector moet de vlag niet uitsteken
noch tapijten laten leggen noch al de Paters opbellen te dier gelegenheid ; dat's niet noodig; maar gij
Bertje, ontvang Sofie met eere en beleefdheid, te
meer dat ze een pakske voor u meebrengt -- of een
pak.
De veldwachter ligt ziek. Hij zou een operatie
moeten onderstaan ; iets van 2-3000 fr. Maar zijn
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vrouw wil niet. En nu probeeren ze met aspirinepillekes. Laten we 't beste verhopen.
Ik zend u een kruisken, Bertje en moge O. L.
Heer dit kruiske laten gedijen.
NONKEL PASTOOR
P. S. -- Tracht me dat kaartje van l e zoo haast
mogelijk op te zenden.

N. P.
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Bertje, op vakantie bij zijn vriend Spiegeleire was
vergeten Nonkel een zalig naamfeest te wenschen,
en vraagt om excuus.
Nonkel antwoordt :

Beste Bertje,

Sedert dagen zat ik op de loer en .wachtte 't uur
af, waarop de facteur mij uw feestelijke wenschen
zou thuisbrengen. Maar 'k en Nebbe niets zien komen !... Heet dan al Bartholomeus ! Draag dan al
een Apostelnaam ! Heb dan Al een patroon die zich
liet doodmartelen voor 't geloof ! Ge krijgt nog geen
wenschen thuis van uw eigen neef, die toch ook
Bartholomeus heet.
Sint-Bartholomeus ! Uw patroon en mijn patroon
Kent gij hem ?... Neen ?... Luister dan 'ns wat de
100

brevier o.a. van hem vertelt : « Sint-Bartholomeus
bekeerde Koning Polymius en dezes vrouw en veel
andere menschen. De valsche priesters namen dit
echter kwalijk op, en de nieuwe koning liet den
Apostel levend de huid afstroopen en 't hoofd afslaan ; en in die martelie liet hij het leven. »
Altemaal vergeten, Bertje ?...
Sofie was 't niet vergeten... Die goeie Sofie ! Had
ze me daar niet, na de H. Mis, een speciale koffie
opgeschonken, en een potje bloemen op de tafel
gezet, en zei ze me niet met ontroering in de stem,
en een traan in 't één oog en een glimlach in 't andere : « Mijnheer Pastoor, ik wensch u een zalig
naamfeest... en 'k heb voor u dezen morgen de
H. Communie opgedragen. » -En dat's nu een simpel mensch van achter de bosschen ; en gij, met z66veel jaren Grieksch-Latijnsche
cultuur in uw lijf, gij... vergeet... het, Verrader ! .. .
En dan loopt ge me daar, dag en nacht, en fier als
een haantje met één veêr in zijn staart, met een vulpen 'ne Waterman ! -- in 't knopsgat van uw
jasje ; en voor éénmaal, een echte maal, dat ze dienen
kan... Helaas l...
En ter eere van de H. Apostelen zingt de H. Kerk :
— « Exultet orbis gaudiis !
Coelum resultet laudibus !
Apostolorum gloriam
Tellus et astra concinunt.

Dat de aarde opspringe van vreugde ! dat de hemel weerklinke van lofzangen ! Aarde en starren zin-
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gen de glorie der Apostelen ! )) — Maar de hemel
zwijgt, de aarde blijft stil, en Bartholomeus Bartholomeeuwissen heeft wat anders te doen dan de glorie
te zingen van Nonkels naamfeest.
Daar moesten, me dunkt, de Paters toch 'ns op
letten, en eiken dag, na 't morgengebed, proclameeren : cc Beste jongens, 't is vandaag, in den hemel zooals op den almanak, 't feest van dezen of genen Heilige ; en als er onder u iemand zit die b.v. een
Nonkel heeft, vooral een Nonkel Pastoor, die naar
dien naam luistert, die gelieve aan dien Nonkel,
met mijn complimenten, zijn beste wenschen te
schrijven. Want 1°) dat is zalig ; en 2°) dat is beleefd ; en 3°) dat is voorzichtig ! )) -Ik meen inderdaad, Bertje, dat het zalig is een
zalig naamfeest toe te wenschen aan een Nonkel,
vooral aan een Nonkel Pastoor. 't Moet inderdaad
O. L. Heer zelf treffen, vlak in Zijn hart, als Hij
verneemt dat een dierbare neef aan zijn dusdanigen
Nonkel en een Nonkel Pastoor ! de zaligheid
toewenscht, de eeuwige zaligheid ; dat is O. L. Heer
zelf !.. .
En 't is ook beleefd... Want de minste beleefdheid, die ge een Nonkel — vooral een Nonkel Pastoor ! — kunt bewijzen, is toch wel hem een naamfeest toe te wenschen. Dat's wat ze noemen een
« attentie ». En ge laat er bij zien dat ge schoonekes en deftig zijt opgevoed.
En 't is ook nog voorzichtig... Want als ik b.v.
eens in mijn krikkele schoot en om uw vergetelheid
uw huid afstroopte of uw hoofd afsloeg, wat zoudt
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ge zeggen ?... Maar ik blijf kalm en 'k zie niet
gaarne bloed op den haard.
Apropo van die excusen... Is 't omdat gij bij
Spiegeleire op vakantie zijt, dat ge uw Nonkel —
en nog wel een Nonkel Pastoor ! — vergeet ? —
Maar 'k wil niet te wreed zijn en 'k neem uw excusen gewillig aan. Trouwens excusen maken veel
goed, dat slecht is. Zooals : wasschen. Als Jan
Naaikes, onze tailleur, mijn toog te eng maakt, dan
zegt hij : « Dat zet uit, Mr Pastoor, met te wasschen. » Maakt hij hem te breed, dan zegt hij :
(( Dat krimpt, Mr Pastoor, met te wasschen. » —
En 'k heb altijd ondervonden dat hij min of meer
gelijk heeft. Zoo moge 't wezen !...
Dus, Bertje, van heden af tot 24 Augustus van het
toekomend jaar, zit ik al weer op de loer voor 't naaste S. Bartholomeusfeest... En doe gij zoo item, en
houd den kalender in 't oog en tatoueer u den datum
op het hart : 24 Augustus, en in plaats van de klasdagen of de vakantie-dagen af te tellen, en eiken
morgen te zeggen : (( Nog zooveel keeren slapen en
't is vakantie » of (( 't is weer klas », zeg liever :
c( nog zooveel keeren slapen en 't is Sint-Bartholo
meusf eest. » Zul-je 't doen, Bertje ? Goed zoo !
Hier, alles tip-top-eerste klas. Binnen veertien dagen is 't op de parochie begankenis van Sint Laurentius... (ik vergeet de Heiligen niet !) — Zie dat
ge daartegen thuis zijt. En breng Spiegeleire mee.
En den i n Sept. Loek. wordt Sof ie zestig jaar.
Vergeet niet... Berten ! vergeet niet haar een schoon
briefje te schrijven ; speel zoo 'n beetje op haar
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naam : Sophie, Sophia, dat is : wijsheid. En zet er
ook wat in, dat naar 't harte gaat, dat roert. 't Zal
haar plezier doen. En voeg er natuurlijk een belofte
bij van voor haar te bidden. En God loon 't u ! —
En daarmee, tot ziens
Ik zend u een kruiske en moge O. L. Heer dat
kruiske laten gedijen.
NONKEL PASTOOR
P. S. -- Met al dat gesemmel zou ik nu zelf nog
vergeten u, beste Bertje, een zalig en gelukkig naamfeest te wenschen... Daar ziet ge 't al: 't Slechte
voorbeeld i ... Maar als ik het ooit vergeet, stroop
me levend !... en met den stillen glimlach van een
martelaar zal ik mijn huid, dien aardschen overjas,
rond mijn voeten zien vallen en zeggen : « 't Is ver.
dien . „ —
'k Verwacht u dus binnenkort, met Spiegeleire.

N. P.
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Bertje is nu tevreden.
Nonkel antwoordt :

Beste Bertje,

Ik had u gevraagd en gesmeekt mij dan toch eindelijk eens een brief te schrijven, die mijn hart zou
doen huppelen van plezier... en daar nu bots ! —
komt het ergste ! 1 k ben tevreden!... Kan 't brutaler ? Kan 't cynieker ?... Ha, Bertje ! wat zag ik u
liever, lijk Jeremias in zak en assche, neerzitten op
een steen langs den levensweg, al jammerende uw
ontevredenheid uit
Ge moogt sapperdeboere niet tevreden zijn ! Wat
donders nu !... Wacht daarmee tot in den hemel !.. .
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Renteniers, filosofen, oesters zijn tevreden. Renteniers, omdat ze niet beters weten God vergeve
't hun. Filosofen, omdat ze beters weten; en O. L.
Heer zal ze vinden. Oesters omdat ze oesters zijn;
'' Bertie
hebt !''gij
het
simpliciter. Maar gij, --gij
in uw studies of in de ondervinding van 't leven nog
niet verre genoeg gebracht om te weten dat TE
altijd slecht is ?... Buiten te huis misschien, en te
paard. Misschien !... want als het te huis rhumatiek
is, en het paard is een wit paard, dan is het ook
weeral niet op zijn zondagsch.
En veronderstel nu eens, zot genoeg ! — dat alles
in de wereld tip-top-perfect ware, dan nog, o mijn
bloed ! zou er ten minste nog één ding scheef genoeg zitten om ontevreden te zijn. Al was het maar
uw eigen zelf ... Ja, j ge moet me zoo niet bekijken !... Uw eigen zelf : Bartholomeus Bartholomeeuwissen !
Daar leeft op aarde geen enkel mensch met gezond verstand en gezond hart die tevreden mag zijn,
die tevreden kan zijn, die tevreden is. En waarom
niet ?
Luister eens, Bertje ...En laat Nonkel nu een bladzijde schrijven met lyrischen gloed en epischen zwier.
;

V66r mijn verbeelding ligt de breede wereldbaan
open ; het stadion ; de Beerschot van 't universeele
menschdom. En van uit de verre kim stormt de massa aan van de generaties ; geen processie, maar een
wilde vloed die aanglijdt, opzwelt, voorbij me rukt.
Een woeste banjir menschdommerij . En vooruit
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schuimt en schreeuwt, klotst en botst de massa,
krank en kreupel, oud en jong, sterk en stout, stram
en stijf, ziek en gezond, — vooruit ! allen bezield
met den geest, den (( struggle for life )) — altijd maar
om vooruit ! en om het eerst !
En voorbij me stampt en stormt de eerste groep, —
een massa vetgevoed en volgevuld. Ze zweeten en
zwoegen, puffen en paffen, vagen onder 't loopen
't zweet weg van hun voorhoofd. En ik roep zoo :
« Wie zijt ge ? » En ze hijgen me toe : « Financielui ! » « En, » vraag ik, cc waarom loopt ge zoo ? »
- cc We moeten er geraken ! „ « Er ?... Waar
ligt dat : er ? » « Ginder !... Geld ! » —
En een tweede groep stormt op. Dat zijn de artisten, dichters, generaals, schilders, herkuuls, sportlui, cinema-stars. Ik vraag : « Wat loopt ge zoo ? »
- cc Wij moeten er geraken ! » cc Waar ligt dat :
er ? » « Ginder !... Glorie ! »
En een derde groep, — de groep van de geleerden,
peinzers, starrekijkers, uitvinders, wereldontdekkers... cc Waar loopt ge naartoe ? „ « Wij moeten er geraken ! » Waar : er ? » « Ginder ! .. .
Wetenschap ! »
En een vierde groep ! Dat is de groep van de heiligen, martelaars, belijders, eremijten. « Zegt me,
heilige menschen, wat beteekent dat geloop ? » —
(( Wij moeten er geraken ! » « Er ? Waar ligt
er ? » « Ginder !... Heiligheid ! »
En dat nu, Bertje ! is de Banjir der Ontevredenen...
En langs de baan zit me daar een broekventje te
kijken. En ik vraag : (( Zeg me, broekventje, loopt ge
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niet mee ? Moet gij er niet geraken ? „ -- « Neen,
Nonkel » zegt me 't broekventje, «ik ben tevreden,
waar ik zit. »
Loop mee, zeg ik ! Loop den storm mee ! Gij ook
moet er geraken ! ER ! ER ! ER !... Waar ligt : er ? .. .
Ginder !... En zoodus, wees ontevreden, waar ge
zit... Zitten is geen ideaal ; en blijven zitten is nog
erger !
Meeloopen met den eersten groep, om geld, —
dat is niet noodig ; en tevreden moogt ge zijn met de
totale som van drie centen, die in uw broekzak hun
best doen om te rinkelen of ze gezessen waren; en
blijf ook maar weg uit den tweeden groep, om
glorie ; en wees tevreden met dien roem en die glorie,
die schittert als een schotel om 't kosmetiek van uw
krollekopje ; maar meeloopen, met den derden groep,
— om geleerdheid,
moogt ge wel ; moèt ge wel ;
want uw kennis, Bertje, is z66 verbazend, dat ge
toch al iets zoudt weten, als ge wist dat ge z66 weinig
weet ; maar weze de vierde groep úw groep, o mijn
bloed !
en wees in Gods naam niet tevreden met
de deugd en de heiligheid, die de armzalige uwe is
- en die helaas ! z66 zwak is, en z66 koud, dat
O. L. Heer zich met een twijfel moet afvragen :
« Maar ben ik dan vroeger ook niet gestorven voor
Bartholomeus Bartholomeeuwissen ?
En schrijf me nu voortaan : « Ik ben zeer ontevreden ! » En zooals de socialisten, naar ze zeggen,
de open wonde bloeden laten in 't hart van de proletariërs, laat ook in uw harte, de wonde maar door-

108

bloeden van uw ontevredenheid over uw eigen onvolmaaktheid.
En loop eiken dag maar wat rapper ; dat is :
word eiken dag wat volmaakter. Zoo wordt 'ne
mensch een herkuul in spieren, of in de heiligheid.
'k Heb eens in een geleerd boek gelezen, van een
koeboerke, en die stak eiken dag een kalfke op zijn
schouders omhoog, eiken dag zoo; en 't kalfke
werd stilaan kalf, vaarsje, vaars, koeike, koe... en
op een zekeren morgen stond de man op de foire
met een zware, dikke koe over de schouders geslagen als 'ne sjerp... En een andere ontevredene
vond eiken dag wat poeier uit, en eiken dag al meer
en meer poeier, en nu is hij geleerd als de zee
diep is en, als ge maar wilt, dan zal ik nog 'ns 't geluk beleven, van u gekanoniseerd op 't hoogaltaar
van mijn parochiekerk te zien rijzen... als ge met
Gods genade eiken dag maar uw best doet om ontevreden te zijn met uzelf en heilig worden wilt...
Maar, o mijn bloed ! nu zegt ge misschien, ad
hominem : « Maar Nonkel, doet ge zelf al wat ge
me daar zoo netjes neerschrijft ? » Neen, Bertje,
helaas ! en dat 's het schoonste niet van mijn historie ; en 2°) zoo 'n vraag moogt ge niet stellen aan
uw nonkel ; dat 's onbeleefd ; en 3°) als ik zooals gij
nog zestien jaar oud was, dan deed ik het wel ! maar
ik had op mijn zestien jaar geen Nonkel Pastoor
om het me zoo persies te zeggen ; en 4°) als ik het
nu niet teenemaal doe zooals ik het u schrijf, dan zal
dit maar bewijzen, Bertje, dat een mensch zijn ideaal
moet opzetten in zijn jeugd, want later komt er niet
;
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veel meer van in huis, in 't sezoen dat de bladeren
rijzen... Dan mist 'ne mensch zoo wat ressort.
ik heb het voorgaande eens overlezen ; en 't komt
op in mijn brein dat misschien in uw brein een misverstand gaat losbotten van belang. Versta me dus
wel, Bertje ! Namelijk, als ik het over ontevredenheid heb, dan is er natuurlijk geen spraak van die
domme, bisdomme, aartsbisdomme ontevredenheid,
die mort en grolt over ieder en alles ; die nu weer de
pap te warm, dan weer te koud vindt ; de ontevredenheid nl. van die menschen, die in de maatschappij niet zoeken dan nagels om op te zitten en klagen
nadien omdat ze op nagels zitten.
Trouwens, ik zou er niet van verschieten, als uw
instinkt, — uw instinkt op zijn eenzaam eentje, u
die distinctie al had ingegeven...
Van verschieten gesproken,
kuiper Berloo ligt
in 't hospitaal. De kuiper ging verleden Maandag
avond, met een vlammend stekje zien of er nog
benzien was in de kit. Daar was nog benzien in de
kit... Die verschoot !
En Sofie heeft in de week op haar tong gebeten;
helaas ! niks er af. 't Zal haar leeren.
Ik zend u een kruiske ; en moge O. L. Heer het
kruiske laten gedijen !
NONKEL PA STOOR
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Bertje denkt er soms aan missionaris te worden;
nu gaat zijn hart naar Lapland, dan naar Congo. —
Nonkel antwoordt :

Beste Bertje,

Wat ge me daar schrijft, is heel mooi gemeend.
Prof iciat !... Uw harteke, zooals de slingerplaat van
mijn antieke kastklok, slingert en schommelt nog
wel weg-en-weer ; maar 't ideaal is er, en, laat me
zeggen : ge mikt hoog ! Daar zit sapperdeboere een
ideaal in de vlucht ! En ik zeg : proficiat !
't Verwondert me niet trouwens. Ik ken mijn ras :
eodem sanguine nati, twee welpen van één worp !
Ideaal is altijd een schoon ding, Bertje. Zooals alle
ding dat hoog is... Een adelaar b.v. die boven u
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zweeft ; een goudstar b.v. die boven u staat ; God
b.v. wien ge beneden in de vallei een offer brengen
wilt op een glorievlam. En of het nu Lapland weze
of Congo ; dat 's een kwestie van kleur : wit of
zwart ; of van temperatuur : 40 graad onder zero of
40 graad boven zero. En zoo 'n detail bederft het
ideaal niet.
En moge O. L. Heer dat ideaal in u bewaren en
bewaken, hoog en heilig
Toen ik uw brief gelezen had, begon ik te droomen Bertje en na te peinzen over de menschen en
over de ikheid van de menschen en 't verschil tusschen de ikheid van elkendeen dier dusdanigen.
En toen begon ik me een fantasie die niet zotter
is dan een ander fantasie, nie'waar ? -- de menschen in te deelen : in verschillende klassen op verschillenden standaard of te criterium. En ik deelde
ze aldus in :
Polychromisch : witte, zwarte, roode, gele, bruine.
Maar dit verschil gaat niet diep. 't Is maar een huid
dik.
Ethnografisch : brachycephalen ofte kortschedeligen ; en dolichocephalen ofte langschedeligen. Maar
die classificatie dunkt me niet kristelijk ; en om de
menschen in te deelen, moet ge ze niet uitschelden.
Kultureel : wilde menschen en tamme menschen.
Maar die indeeling werkt niet. 't Verschil is te flauw.
Sociaal: menschen die zitten en op een knopje
duwen en menschen, die loopen, als er op een
knopje geduwd wordt. Maar dit verschil is te grillig
en te wispelturig; hangt te veel af van beursgetij.
;

;
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En ik ben dan gebleven bij mijn laatste indeeling,
wezende als volgt
Bronnen, buizen, tonnen... En deze indeeling
drieërlei geschiedt, Bertje, volgens den standaard
van het ideaal, dat de menschen bezielt.
Bron is de man, gezegend en gebenedijd van den
Hemel: zooals Mozes, Bertje, die 't water uit de
rots slaat ; of van de Muze : zooals Homeros, Bertje,
die de rhapsodieën uit zijn mouw schudt ; of van
't Genie : zooals Colombus, Bertje, die een kiekenei
rechtzet en Amerika uit het verre pekelveld optoovert. Bron is de man, die 't eerste paard temt, Bertje ;
de eerste vuurvonk uit de keien tikt, het poeier uitvindt ; den Hemel schept of opendoet... En ge ziet
al, nie' waar, Bertje, wat een Bron-bron de Schepper is, en wat een Bron-bron O. L. Heer Jezus
Christus !
Ton is iets anders, Bertje, teenemaal, toto cuelo !
iets anders. Een ton, een vat ónt-vángt ; en capaciteit is haar heele essentie. Bé-vát-tén !... Essentieel receptief... En haar sociale roeping bestaat
in : gapen. Ton aldus is de man, die gaapt en giet ;
die als 'ne parasiet zit en schuimt op de schotels
van zijn medemensch ; als een schimmelplant het
sap zuigt van de moederplant ; als 'ne paddestoel
woekert te midden en ten koste van de lieve bloemen. Ton is de man, die thuis zit met dikke schijven en warme voeten ; en zeeschuimt op de schepping... Et factum est vespere et mane ; en de dag
is om en voorbij ; en den heerlijken Godslieven dag
heeft hij niets gedaan dan zijn eigen zelvigheid vol
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en vet geprofiteerd. En niets geeft hij terug aan
medemensch of schepping. En ze begraven hem
daarmee, in zijn volle vet.
Maar buis is weer iets anders, Bertje. En als de
Heer u niet speciaal heeft geteekend en getikt om
bron te wezen, -- dan Bertje ! wees buis
Want, wat is een buis ? Ooren open, Bertje ! Die
buis ontvangt uit de bron, giet over in de ton... En
dat's geen klein bier, Bertje ! Ecce laus ! zoo klinkt
de lof!
Een buis; b.v. een simpele regenbuis langs mijn
gevel, -- ze leidt het water uit de hemelbronnen
naar de menschentonnen ; en waar zou het heerlijke water Gods gaan zonder de buis ?
Een buis — dat is het loopke achter de pastorij ;
de rivier hooger-op, — de Schelde. Dààr gaan de
schepen ; en langs die Schelde-buis vloeit de trafiek
der verbroedering.
Een buis, --- dat is nog ...maar, Bertje ! zoek zelf
eens wat buizen op. En vergeet onzen ouden schoolmeester niet, die wij sbej aarde en grijsbehairde buis,
waarlangs de Wetenschap, uit onuitputtelijke bronnen, vloeien ging in het weetgierig -- o zóó
tonnetje van uw prilste kinderjaren. En vergeet ook
de pastors niet, godgeleerde buizen, waarlangs het
woord Gods, en de wijsheid Gods, en de vergiffenis
Gods, en de genade Gods, en de heiligheid Gods,
neervloeit in de zieletonnen — helaas ! zoo dikwijls
lek -- van de parochianen.
En als ge me zegt : ik hoop missionaris te wor-
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den, — dan zegt ge juist : ik hoop eens buis te worden.
En ik zeg : Prof iciat !
Als ge 't met Gods genade ooit zooverre brengt,
Bertje, dan zal ik fier zijn, meer dan betaamt. En
als ik dan b. v. met Mr den Deken, of Monseigneur,
spreken zal, dan, van tijd tot tijd zoo, zal ik er
tusschen lappen, stillekes : Mijn neef, missionaris in
Congo, of in Lapland...
'k Weet niet meer wat voor mensch in zijn levensvlag de leuze krosjeteerde : Aut Caesar aut nihil of Caesar of niets ! Dat's royaal gesproken, dunkt u niet ? 't Is vooral desperaat gesproken,
z66 extremist : Caesar of niets, 't zijn de twee
uiteinden van de lijn der menschelijke mogelijkheden. Wat tusschen die twee uiteinden ligt, is : middelmatigheid. En middelmatigheid is wel niet uit
den booze ; toch, uit den lamme, den lagen lamme.
En juist nu : een man met een ideaal werkt zich
omhoog uit den lagen lamme ; dat is : uit de middelmatigheid. En 'ne Franschman, een zekere Psichari, meen ik, schreef zoo, Bertje : Dês que l'on a
fait un pas hors de la médiocrité, l'on est sauvé. —
Als ge maar éénmaal één stap hebt gezet uit de
richting der middelmatigheid, dan ben-je gered...
Gij zijt gered, Bertje, vermits : missionaris ! dat is :
Caesar ! dat is : één stap uit de richting der middelmatigheid
En 'ne Caesar zijt ge wel alleen een beetje beter
als ge daar zult voorttrekken door uw missieland, met uw zwarten, of witten, of bruinen toog
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als paludamentum ( 1 ) , met uw hooge wenschen als
legioenen, met uw woord en wijsheid als vexillum ( 2 ) , met uw Kruis als gladius ( 3 ) , met uw gebed
en brevier als clypeus en scutum... ( 4 )
Als ik geen zestig jaar oud was, en met de jicht in
mijn knie, ' k ging mee met u, Bertje Caesar, — nomen darem ! stipendia mererem 1( 5 ) -- 'k zou uw
Labienus zijn, — Labienus legatus, ( 6 ) fortissimus
vir
Ik constateer dat deze brief nog al lang wordt...
En 'k zwege liever. Maar één puntje moet er nog bij.
En dat is dit
Peins niet dat ge met dat missionarisleven veel
glorie zult inoogsten. Dat hoeft ook niet. Als ge menschelijke glorie, en menschelijke centen, —
wenscht te garen, dan gaat ge beter niet uit op zielen,
maar op kaoetsjoe en koper en zeep, in Congo; op
pelsen en vossenvachten in Lapland. Als ge uit zijt
op menschelijke glorie, dan spant ge best een Zeppelin in, met den ganschen boel binnen en buiten
tip-top-af ; en vaart ge voor acht of veertien dagen,
rap-weg rap-weer, en gaat ge eens kijken waar de
Noordpool vast zit, wat we trouwens al weten ;
maar missionaris gaan spelen in Lapland, 20-30
jaar lang, en slapen in de sneeuw en onder 't ijs,
! .. .

(1)
(2)
(3)
(4)

Paludamentum : krijgsmantel.
Vexillum : standaard.
Gladius : zwaard.
Clypeus en scutum : schild.

(5) Ik gaf mijn naam op en deed krijgsdienst.
(6) Labienus, de beste van Caesar's legaten in Gallië, een
dappere kerel.

116

en van stokvisch leven heel 't jaar door : dàt, Bertje
brengt geen glorie op, en vooral geen centen !
Maar ik zeg : dat hoeft niet ! 't Is voor 't geloof !
Zoodanig zijn de wegen van de wereld ! Roert ge
'ne pink voor de wereld, -- al de gazetten staan er
vol van ! en klinken gaan de klaroenen van de gevleugelde Fama ! maar laat u vierendeelen en stroo
pen en kruisen voor de zielen en voor God, dan
zwijgen ze u dood.
En dat 's misschien zooveel te beter. 't Is in alle
geval zooveel uitgespaard, Bertje ! En als niemand
u aanspreekt, dan moet ge niet antwoorden.
Bertje, houd er dat ideaal in. En bid... ik bid ook
voor u. En los de temperatuurkwestie op : Congo
of Lapland.
En werk en wees braaf. Want met al te steil naar
uw ideaal op te kijken, zoudt ge soms gaan struikelen over de molshoopen vó6r uw voeten ; ik wil
zeggen : uw kleine dagelijksche plichten !
Volbreng het kleine perfekt, en houd uw hart vol
met het groote. Lees nog eens : Gezelle's Excelsior !
Nog wat rommel nu :
De veldwachter is gedekoreerd. Schrijf hem een
woordje felicitatie.
Sof ie heeft een valling. De helft van den tijd staat
ze te niezen; de ander helft zit ze te snutten.
En met mij is 't primo cartello.
En hiermee zend ik u een kruiske
en moge
O. L. Heer dit kruiske laten gedijen !
NONKEL PASTOOR
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Bertje laat weten dat hij binnen drie weken naar
huis komt; dit is zijn laatste brief, dus hij verwacht
Nonkel op de prijsuitdeeling.
Nonkel antwoordt :

Beste Bertje,

Uw laatste brief van 't jaar dus. Last not least,
de laatste, niet de minste ! Hoegenaamd niet de
minste ; want de puntjes, die ge er mij in meedeelt,
zijn nog al van belang... Zij. Zijn. Van. Tel !
Vooreerst dus, ge komt naar huis. Welkom ! Finis
coronat opus ! De bouw is af en ge komt naar huis.
Een heel deel ouder, natuurlijk. Maar dat moet u
niet sjeneeren; en een deel geleerder, hoop ik, zoodat wij u op de parochie misschien niet meer zullen
herkennen. Z66 geleerd ! Misschien broebbelt er ge118

nie in uw brein. En, wat ik vooral verhoop, een
groot deel beter, sterker, deugdzamer, vromer... Wat
helpt het den mensch als hij zijn ziel verliest en de
gansche wereld wint ?... En wat zou het u helpen,
een schooljaar ouder te zijn en een boek van meetkunde meer te kennen, als ge achteruit zijt gesukkeld
in de deugd en in de godsvrucht ?
Ik heb uw brief nog 'ns herlezen, en 't staat
me vaster en vaster dat ge ook beter zijt geworden.
Is 't zoo niet, Bertje ?... Antwoord me toch : (( Ja,
nonkel, j a, j a... ))
Dank u, Bertje... en welkom thuis ►. 't Vette kalf is
nog niet geslacht ; zelfs niet gekocht ; maar 't staat al
op de markt.
En een tweede puntje, dat mijn hart doet smelten
van plezier in de suiker, is die uitnoodiging : gij
noodigt mij uit op de prijsuitdeeling ! Ik gis, ik meen,
ik ben overtuigd, dat daar iets achter zit... Ge zoudt
me toch niet durven uitnoodigen, nie'waar, als er
niets grootsch te verwachten en ophanden was ? .. .
Een prijsuitdeeling is zoo 'n schoon en roerend feest
voor de ouders, als hun afstammeling ofte spruit v66r
de pinnen komt, gekroond en gelauwerierd en met
een halve bibliotheek prijsboeken op den arm ! Hoe
schoon en roerend zal 't niet zijn voor mij, die uw
vader ben én uw moeder én uw nonkel !... Ik ook
zal schoon en deftig v66r de pinnen komen : mijn
beste toog zit al in de wasch, en Sofie zal mijn singel
strijken dat hij blinkt als de riem van den veldwachter in de begankenis...
En ik kom niet alleen : ik heb reeds mijn collega
...
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van Timmertonghe uitgenoodigd — en hij komt mee.
cc Ik kom het koren mee binnendoen >, heeft hij me
beloofd... Het koren, natuurlijk, dat zijn uw prijzen.
En dan komen we samen naar huis... En wij stappen de parochie binnen, gij in 't midden,... als 't de
moeite waard is. Is 't de moeite niet waard, dan komt
elk van ons gedrieën op zijn eentje maar, 's avonds
als het donker is, langs de binnenpaadjes. Maar
zoo treurig zal 't niet moeten gebeuren nie'waar,
Bertje ?... In geen geval zal ik de fanfare (( De Broedermin » bespreken »... Ze ligt teenemaal overhoop
en in ruzie. Ze willen, àllen ! eersten bugel spelen.
Wat zou het zijn als ze niet (( Broedermin )) hieten ?
Nog één trek ontbreekt aan mijn beschrijving, zooals van der Palm het zoo nobel zegt in zijn karakterschets van Buonaparte. Namelijk, wat volgt :
Gekroond of niet gekroond, zult ge toch niet peinzen, nie'waar, Bertje, dat ge op vakantie komt om
jonger te worden of dommer, of om af te leeren wat
ge onder 't schooljaar in 't zweet uws voorhoofds hebt
aangeleerd... Voor zoovele jongens is vakantie al
te zeer de tijd om 't goeie af en 't kwade aan te leeren. En zoo mag 't niet zijn, nie'waar, Bertje ?...
Trouwens, ook al mocht het zoo zijn, dan zóu het
toch zoo niet zijn. We zullen dat samen thuis wel
regelen, Bertje, en zoodus, maak u daar niet ongerust
over. Ik zal u wel zeggen hoe ik het gaarne heb.
Praktisch zal 't hier op neerkomen : elken morgen H.
Mis en een anderhalf uurtje studie ; in den vooravond
nog een uurtje dito... Enfin, maak u niet bang over
de juiste regeling... Zoodat eigenlijk ook tijdens de
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vakantie de leuze gelden blijft : ora et labora, bid en
arbeid ! Als is het u soms in miin brieven vroeger niet
gezegd heb, laat het mij dan in dezen lesten zeggen :
zonder 't ora en 't labora is 't leven van den mensch
een ding zonder waarde ; en een dag zonder vroom
gebed en ernstigen arbeid is een dag van weinig verdienste, en wordt gemakkelijk : een dag van verdoemenis ! ('t Woord klinkt leelijk ; maar 't is zuiver Nederlandsch en 't staat zoo in den Catechismus.)
Hoe zit het met Spiegeleire ?... Zal hij prijs hebben ?... of kaal bij zijn vader wederkeeren ?
De veldwachter is sedert acht dagen op pensioen
gesteld, en gisteren kreeg hij van den nieuwen veldwachter zijn 1 ste proces-verbaal voor 't stroopen.
Sofie sukkelt een beetje met rimmetis, zegt ze,
maar de rest is goed.
En met mij, primo cartello !
Ik zend u een kruiske en moge O. L. H. dit kruiske
laten gedijen.
NONKEL PASTOOR.
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WERKEN VAN PATER FLEERACKERS, S. J.
BRIEVEN VAN NONKEL PASTOOR. Prijs : 6 fr. — 0,45 fl.
BAVELOO=BOETJES. Prijs : 8 fr. — 0,60 fl.
PROKE VERTELT... Prijs : 7 fr. — 0,50 fl.
OPINIES VAN PROKE PLEBS, ede druk. Prijs : 7,50 fr. — 0,55 fl.
KIJKKAST. 5de uitg. (i3de 18de duizend.) Prijs : 10 fr.
-

—

0,70 fl.

KRONIJKEN. (4de 7de Duiz.) Prijs: 8,50 fr. — 0,60 fl.
-

UIT DE OUWE SPEELDOOS. zde uitg. Prijs: 10 fr. — 0,70 fl.
LUTHER IN DE BUURT. Prijs: 2,50 fr. — 0,20 fl.
VERTELLINGEN, (in samenwerking van PP. STRACKE, VAN MIERLO,
DE VREESE, VAN DINTER, enz.) ede uitgave (5de-8ste Duiz.) Prijs:
0,60 fl.
8 fr.
—

Professor J. Persijn schrijft in «De Standaard »: e Het geestigste
boek daar in 't Noorden is nog altijd de Camera . En ons geestigste
boek in het Zuiden is nu deze Kijkkast. »
e De Kijkkast is een genot... Om vóór te lezen heel kostbaar. » D u x ,
Juni 1932.
e Vertellers als Pater Fleerackers zijn er niet veel: vol leven en beweging,
vol humor en schildering zit heel zijn werk. a Onze Bode, 3 Juli 1932.
« Weinig schrijvers zullen Fleerackers in geestigheid en frissche oorspronkelijkheid evenaren... Wat missen wij hier in ons land zulke vertellers voor
het volk. » «Leer en Leiding», Juli 1927.
En het Hollandsch paedagogisch tijdschrift e Ons eigen Blad » prijst
a zijn heerlijk, smakelijk, sappig proza vol van een eigensoortlijke, pittige,
echt-Vlaamsche humor. »
Joz. De Voght, pr. schrijft in e Boekengids »: P. Fleerackers kan vertellen, lekker, sappig, boeiend, in een taal die sprankelt van rake zetten en
warmen humor. » M. Van Hoeck, pr. roemt in een hoogst lovend artikel
de kleurige taal ; J. Crick aanziet hem e als een onzer leukste dichters ». En
«De Standaard » schrijft: e P. Fleerackers moet niet ongewoon
doen om oorspronkelijk te zijn. Hij is van 't zelf. » Even gunstige
recensies in e Ons Geloof », de tijdschriften van Averbode, 'I'ongerloo, enz.
Het tijdschrift voor Liturgie besluit: e Van P. Fleer a c k e rs en T h. Van
Tichelen weet iedereen dat ze gelezen worden door wie
anders bijna niets leest. a

WERKEN VAN P. HAECK, S. J.
DE BEDEVAART VAN TOON VERHEYEN. 3de druk. Prijs : 7,50 fr.
— 0,55 fl.
JONGENSKOPPEN. Prijs : 10 fr. -- 0,80 fl.
Van beide werken is een Engelsche en Duitsche vertaling
in voorbereiding.
« Toon Verheyen is een boek van oubollige leute en vrome innigheid. »
Het Offer. — « P. Haeck beschikt zoowel over een benijdenswaardig
fijne opmerkingsgave als over een zuiver gevoel voor goedlachschen humor... 't is om met Rome, Kerk en Paus te
dwepen, zou ik maar zeggen... zonder overdrijving een boek dat men
in één trek doorleest en dat men daarna nog eens overleest. » Leer
en Leiding, Utrecht.
« Al de lezers van den Bode van het H . Hart hebben die reis (van
Toon Verheyen) gevolgd met zulk een spanning dat zij elke maand ongeduldig zaten te wachten naar een nieuwe aflevering... Toon Verheyen woont
in de buurt van Proke Plebs, — en P. Haeck is stadsgenoot van P. Fleerackers. Zij hebben iets van mekaar. Proke en Toon zijn spiegels waarin
ons volk zijn schoonste eigenschappen krijgt te bewonderen en zal leeren
liefhebben. » Ons Geloof , Maart 1927.
Een recensent schrijft : a In Toon Verheyen heeft P. Haeck een Kempisch boerke gecreëerd, een soort katholieken Uylenspiegel. In de Bede v a art beleven we de meest vermakelijke avonturen... De ontmoeting van
Toon met den Paus wordt aangrijpend verteld. »
« De vele uitgaven van de zoo vruchtbare « Bode v. h. H. Hart » genieten
ook ten onzent 'n groote waardeering. Thans krijgen we 'n nieuwen bundel
van P. Haeck, S. J., 'n Vlaamsch schrijver, reeds bekend o.a. vanwege
z'n To o n V e r h e yen , dat zooveel welverdiend succes mocht boeken.
Jongenskoppen munt uit door 'n frissche, vlugge, levensvolle verhaaltrant... 'n Uitstekend boek voor prijsuitdeelingen. » Onze missionarissen
(Montfortanen), Januari '32.
« Door dit werk (Jongenskoppen) is de Vlaamsche jeugd e e n
prachtboek te meer rijk. » Zonneland, 6 Nov. 1932.
« Met nadruk aan iedereen aanbevolen. » Paul Hardy, Boekengids.
-- Pater Gryffroy, professor aan het pauselijk seminarie te Kandy
(Ceylon) schrijft over het succes van « J o n gen s k o p p e n» bij de professoren dier theologische faculteit : « Als « Jongenskoppen » aangekomen
zijn, heb is seffens beginnen te lezen. Eenige uren later, vóór 'k er mede
gedaan had, heeft P. Frutsaert ze willen hebben ; en eer hij gedaan had, is
Pater Sanders er om gekomen ; en denzelfden dag hebben zij de helft van de
recreatie, of nog meer, van niets anders gesproken: en zoo gaat het
met de verhalen van P. Fleerackers in den Bode ook... Ze
kunnen er niet over zwijgen... »

WERKEN VAN P. VAN LAER, S. J.
DE ROEP VAN DE VERTEN. — Prijs : 9 fr. — 0,65 fl.
STRIJD. -- Prijs : 8 fr. — 0,60 fl.
Pater Van I,aer — men zegt mij, dat hij nog jong is — ziet zeer juist,
neemt goed waar, en schetst daarna met vaardige hand en vaste lijnen. Hij
gaat een schoone schrijverstoekomst tegemoet, en neme alvast zijn plaats
maar in nevens Pater Haeck, dien anderen boetseerder van « jongenskoppen ». Beiden, al verschillen ze nogal merkelijk in hun « procédé », blijven
voor 't oogenblik, naar mijn bescheiden oordeel, de beste schrijvers voor de
vlaamsche studeerende jeugd, die een ideaal heeft of zoekt, en 'k zou het
eeuwig jammer vinden, dat onze humaniorastudenten zoo'n prachtboek lieten
liggen om aan prullectuur te doen.
Arie Sanden. (Averbode's Weekblad).
Van een die behoort bij die knappe pleiade schrijvers uit het nederig
Alken, waarover de Bijbelsche vraag haast klinken mag : « Kan er zóóveel
goeds komen uit Nazareth ? » Pater Fleerackers, Pater Haeck, Pater Van
Laer, het trio is mooi, de drie behooren bij mekaar en volgen één lijn : het
frissche, diepe, vlugge, geestige, innige verhaal voor onze jongens.
A. Van den Dries. (Collectanea Mechliniensia).

WERKEN VAN 'T HAAKSTERTJE
« HET ZONNEKE WINT 1 »... Prijs : 8,50 fr.

—

0,60 fl.

OPZETSTEKEN. 3de duizendtal. Prijs : 7,50 fr. — 0,55 fl.
DE PERS OVER « OPZETSTEKEN »
« Alleraantrekkelijkst geschreven. » Alg. Ned. E u c h, tijdschrift.
« Zuivere, frissche levenswijsheid... Pittig verteld. » Christus Koning,
1 933.
« Frisch gezond werk... Perfekt volksboek. » Vrouwenleven, 1928.
« De schrijfster is echte artiste... Heerlijke Kunst ! » Joris Eeckhout.
« Zoo fijn en zoo kunstvol van vorm, met een diepe psychologie, in meesleependen verhaaltrant. » (De Tijd, Amsterdam) .
Niet minder gunstig werd « Het Zonneke wint » onlangs in Noord en
Zuid besproken. Dringend aanbevolen.

Uitgaven van den « Bode van het H. Hart »
Retraitenhuis, Alken (Belg. Limburg) .
Postrekening ; Brussel 281.11; Den Haag 1432.18
LETTERKUNDIGE WERKEN
E. FLEERACKERS, S. J. Brieven van Nonkel Pastoor. Prijs : 6 fr. - 0,45 fl.
Dr STRACKE, E. FLEERACKERS, enz. Vertellingen. Prijs : 8 fr. - 0,60 fl.
E. FLEERACKERS, S. J. Proke Vertelt... Prijs : 7 fr. - 0,50 fl.
E. FLEERACKERS, S. J. Baveloo=Boetjes. Prijs : 8 fr. - 0,60 fl.
E. FLEERACKERS, S. J. Kijkkast. Prijs : 10 fr. - 0,70 fl. (5de Druk).
E. FLEERACKERS, S. J. Opinies van Proke Plebs. Prijs : 7,50 fr. - 0,55 fl.
E. FLEERACKERS, S. J. Uit de Ouwe Speeldoos. Prijs : 10 fr. - 0,70 fl.
E. FLEERACKERS, S. J. Kronijken. Prijs : 8,50 fr. - 0,60 fl. (3de duiz.).
L. MOEREELS, S. J. « Spreek beschaafd... Prijs: 2,50 fr. - 0,20 fl.
EM. JANSSEN, S. J. Slingerpaden. Prijs : 8 fr. - 0,60 fl.
J. VAN LAER, S. J. Strijd. Prijs : 8 fr. - 0,60 fl.
De Roep van de Verten. Prijs: 9 fr. - 0,65 fl.
J. VAN LAER, S. J.
T HAAKSTERTJE. Opzetsteken. Prijs : 7,50 fr. - 0,55 fl. (3de duiz.).
'T HAAKSTERTJE. Het Zonneke wint. Prijs: 8,50 fr. - 0,60 fl.
L. TAEYMANS, S. J. Kristelijke Kunst. 3de bundel. Prijs : 15 fr. - 1,10 fl.
H. HAECK, S. J. De Bedevaart van Toon Verheyen. Prijs: 7,50 fr.-0,55 fl.
H. HAECK, S. J. Jongenskoppen. Prijs : 10 fr. - 0, 80 fl. 2de druk.
L. REYPENS, S. J. Liederen van Moeder. Prijs : 7,50 fr. -0,55 fi. (4deDuiz.).
L. REYPENS, S. J. Gewijde Bloei. Prijs : 4 fr. - 0,30 fl. 2de druk.

BOEKEN EN BROCHUREN VOOR GEESTELIJKE VORMING
*** , S. J. De Heer der Ziel. Prijs : 5 fr. - 0,35 fl.
ADOLF PETIT, S. J. Mijn Ziele-schip. Prijs : 5 fr. - 0,35 fi.
R. HARDEMAN, S. J. Franciscus Costerus, S. J. (1532.1619) Prijs: 8 fr. -

0,60 fl. Coster is een der helden uit de Nederlandsche contra-reformatie.
J. De H. Joannes Berchmans. Geïllustreerd. Prijs :
22 fr. - 1,60 fl. (3de Duiz.)
Dr JAC. DE VREESE, S. J. De Zonnige Kant. 3de Druk 8 fr. - 0,60 fl.
J. SALSMANS, S. J. Jeugd en Deugd. Prijs : 5 fr. - 0,35 fl. (ode Duiz.).
M. BALLINGS, S. J. Radicaal. (3de Duiz.) Prijs : 8,50 fr. - 0,60 fl.
M. BALLINGS, S. J. Excelsior. (I Ide-16de Duiz.) 274 bl. 10 fr. - 0,70 fl.
M. BALLINGS, S. J. Wilskracht. (iode-i5de Duiz.) 200 bl. 8,50 fr. - 0,60 fl.
M. BALLINGS, S. J. Roeping. (3de Druk) Prijs: 10 fr. - 0,70 fl.
M. BALLINGS, S. J. Reinheid. (6de Duiz.) 5 fr. - 0,35 fl.
M. BALLINGS, S. J. God in de Natuur. Prijs: 8,50 fr. - 0,60 fl.
Dr J. B. GOETSTOUWERS, S. J. Contardo Ferrini. Prijs: 6 fr. - 0,45 11.
Dr J. VAN MIERLO, S. J. E. P. Ad. Petit. Prijs: 16 fr. - 1,15 fl. (3de Duiz.)
K. SCHOETERS, S.

J. HILLEGEER, S. J. De Deugd voor alle Staten. Prijs : 13 fr. - 0,95 fl. 24ste

omgewerkte uitgave. Het klassieke werk der retraitehuizen.
RAOUL PLUS, S.J.Rijker Leven. Uitgave voor jongelingen : 7 fr. - 0,50 fl. ;

- uitgave voor meisjes : 7 fr. - 0,50 fl. (i8de duizendtal) .
G. PALAU, S. J. De Katholiek van de daad. Vertaling van A. Geerebaert

,

S. J. Prijs, ingenaaid : 5 fr. - 0,35 fl. Gebonden : 7 fr. - 0,50 fl.
G. PALAU. De Katholieke Vrouw van de daad. Prijs : 6,50 fr.
0,50 fl.
L. QJIRIJNEN, S. J. Soldatenziel. Prijs : 1,50 fr. - 0,15 fl. 4de druk.
E. FLEERACKERS, S. J. Luther in de buurt. Prijs : 2,50 fr. - 0,20 fl.
HEYRMAN, S. J.Mijn Retraite. Prijs : 3,50 fr. 0,25 fl. (8ste-I 'de Duiz.)
M. JANSSEN, S. J. Aloysius. Overwegingen. Prijs : 2 fr. - 0,15 fl.
FRANCIS CASSILLY, S. J. Wat zal ik worden ? Uit het Engelsch door M.
Verheylezoon, S. J. Prijs : 3,75 fr. - 0,30 fl. (4de Druk). 90 blz.
F.A. SMIT, S. J. De H. Eucharistie. 2de druk. 1,50 fr. - 0,15 fl.
OSCAR HUF, S. J. Zielespijs-Offerspijs. Prijs: 3,50 fr. - 0,25 fl,
P. SUAU, S. J. Het H. Hart. Prijs: 2,50 fr. - 0,20 fl. (6de duizendtal).
M. DEWICKERE, S. J. Hij heeft mij lief gehad. 5 fr. - 0,35 fl.
J. ZEIJ, S. J. Cl de la Colombière, S. J. Prijs : 1,75 fr. - 0,15 fl.
STANISLAS. De H. Margareta Maria. Prijs : 3 fr. - 0,25 fl.
F. A. SMIT, S. J. Generaal de Sonis. Prijs : 1,75 fr. - 0,15 fl. 2de druk.
L. FRANKE, S. J. Benigna Consolata Ferrero. Prijs : 1 fr. - 0,10 fl. 2de dr.
F. VAN CAMPENHOUT en L. MOEREELS, S. j. Offerliefde (L u t g a r d i s ,
Lydwina, kl. Theresia). Prijs: 1,25 fr. - 0,10 fl. 4de Druk.
L. MOEREELS, S. J . De Student en het H. Hart. Uiterst geschikt voor de
colleges. Prijs : 1,50 fr. - 0,15 fl. (3de duizendtal) .
J. M. VAN OPDENBOSCH, S. .1. De Knape van Vlaanderen, (S. Jan Berchmans). Prijs : 2 fr. - 0,15 fl. (7de Duiz.).
J. M. VAN OPDENBOSCH, S. J. S. Stanislas. 4de Druk. 1,50 fr. - 0,15 fl.
J. M. VAN OPDENBOSCH, S. J. De grootste der Gonzaga's. 5de Druk.
1,50 fr. - 0,15 fl.
.1. M. VAN OPDENBOSCH, S. J. Harde Training. (3de Dr.) 1,50 fr. - 0,15 fl.
Dr JAC. DE VREESE, S. J. Spijkers met koppen. Prijs: 2,50 fr. - 0,20 fl.
STANISLAS. Robert Southwell, S. J. Prijs: 1,50 fr. - 0,15 fl.
BERNARD VAN MEURS, S. J . Miguel Pro, S. J. Een martelaar voor
Christus Koning. Prijs: 1,75 fr. - 0,15 fl.
Dr J. VAN GINNIKEN, S. J Jonge Heldenmoed. Prijs: 1,25 fr.
Dr J. VAN GINNIKEN, S. J.De Litanie van Jezus Volkomenheden. Prijs : 1 fr.
De 2 laatste, hierboven vermelde brochures worden NIET geleverd in Neder-

.

land.

J.
J.

A. GEEREBAERT, S.
Een praatje over Studie. 1,25 fr. - 0,10 H.
THEOPH1LUS. Eucharistie-Offer, 3de druk. 1,25 fr. -- 0,10 fl.
R. HARDEMAN, S.
Levende Liefde tot Christus. 4de Druk. 1 fr. - 0,10 fl.
M. BALLINGS, S. J. Vacantie. Prijs: 1 fr. - 0,10 fl.

