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De laafsfe Leeuw van de Kempen

A° D 630

Ver van weg en woon, diep - verloren in de eenzaamheid
van de Kempenhei, ligt een zandheuvel, dien ze noemen:
Bavvesduin. En een kwartier gaans van de Bavvesduin
ligt, al even eenzaam en verloren, het Leeuwenheike.
Bavvesduin, Leeuwenheike: over den oorsprong dier
benamingen mogen filologen en folkloristen malkander nog
eens uitmaken vooral wat dom en leelijk is. Maar weeral
is de waarheid zoo simpel! Zoo boven -op ligt de weten
ge de ouwe, trouwe, eerbiedwaardige tra -schap!Enwilt
dan bediedt Bavvesduin niet anders dan-diteglovn,
Bavo's duin, de duin namelijk of zandberg, die door SintBavo is bewoond geweest; en Leeuwenheike, de hei, waar
de laatste leeuw van de Kempen begraven ligt.

-- ((Den H. Bavo — zoo vertelt het Boek der H. H.
Eremyten ende Eremytinnen den H. Bavo/ gheboren uyt
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het gheslacht vande Princen van Loreynen ende Hertoghen
van Brabandt/ wierdt met sulcke liefde tot Godt ontsteken/
dat hij hem tot Gendt tot een strengh leven van poenitencie
begaf. Want men stichtede tot Gendt op dien tijd twee
cloosters ter eere van den H. Petrus door den raedt van den
H. Amandus/ waer af het een ghemaect wiert op de
Schelde daer Bavo in gingh woonen. Hij leefde zeer heylichlyck in dit clooster/ eenpaerlyc syn lichaem castydende.
Dit is naermaels eene vermaerde Abdye gheworden/ ende
wiert naer hem ghenaemt de Abdye van St Baefs. Bavo
niet te vreden synde met dit strengh leven/ gingh somtijts
in de woestynen in eenicheydt leven/ hoorende de stemme
Hieronymi: Wat maeckt ghy / broeder/ in de wereldt/ die
grooter syt dan de wereldt ? Hoe langhe sullen u de schaduwen der daken benauwen? Hoe langhe sal u den beroockten kercker der steden besluyten ? Af gheworpen hebbende
den last des lichaems/ vliegh tot dat puer schynsel des
hemels. De stadt is Benen kercker/ de woestyne is een
paradys »...
Bavo speet het wel, dat hij, als een echte eremijt, niet
gansch zijn leven slijten mocht in de woestijnen; maar de
zorg van zijn klooster, de opvoeding van de jonge monniken
liet hem niet los. Toch vond hij elk jaar, onder den vasten
wel enkele weken vrij om zich terug te trekken en-tijd,
dan, in pelgrimspij, met « pálster ende , seerpe », dat is:
met staf en ransel, te voet heel den langen tocht, toog Bavo
de Vlaanders door, de Schelde over, naar de hei-wildernis
Taxandria, de toenmalige Kempen, — bij de huidige
Bavvesduin.
En in die wildernis, levende van karige en magere groenten en van water uit het ven, verbleef hij in heilige retraite,
met God alleen en zijn arme ziel, boetend om zijn oude
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zonden, biddend dat God zijn apostelarbeid onder 't heiden
zegenen mocht...
-schelandvok
Menschelijk wezen zag hij in de hei zoo goed als nooit.
Als de Kempenhei in den jare 1925 is wat ze blijkt, wat
mag ze geweest zijn in den fare 630 ?... Maar juist in
dit wilde, woeste, nog ongeschapene, Bavo vond er voor
zijn ziel een vaderland in: de woestijn was zijn paradijs!
En dien avond nu, zat hij geknield voor het groote kruis,
dat hij uit twee mastestaken had saamgebonden en geplant
op den top van de zandduin; erg nu de zon aan 't Westen
wegslierde in breede banden goud en purper, richtte hij zich
op, gebed voleind, om op zoek te gaan achter wat kruiden
voor zijn avondmaal. Hij richtte zich op, zeg ik, keerde
zich om en daar stond me 'ne leeuw voor hem ! .. .
Steenstil, Bavo bezag den leeuw; steenstil, de leeuw
bezag Bavo... Bavo staarde strak op den ros-bruinen, zwaren
kop, met daarin een koppel groote, vurige oogen onder
forschgespannen wenkbrauwen... Maar leeuw en Bavo,
stom, steenstil, allebei .. .
Wat ging er gebeuren? Wist het de leeuw ... Bavo wist
het niet... Ik meen, hij was te verbaasd om zichzelf af te
vragen wat gebeuren ging of kon... En de leeuw bekeek
Bavo maar, met star-stralenden ernst van leeuwenoogen,
terwijl hij nu, langzaam weg en weer, den kwast van zijn
staart langs zijn lenden kwispelde...
Nu rilde Bavo ook op zijn knieën; maar dat was menschelijke natuur en instinkt; want zoodra toch rees de ziel, de
heilige ziel boven! met haar kinderlijk vertrouwen in den
Vader; en, terwijl Daniel voor hem opvizioende in den
leeuwenkuil, Bavo murmelde: «Benedicite, omnes bestiae
et pecora, Domino! »
Toen sprak de Leeuw:
« Wie zijt ge? »
cc Bavo.. , ik ben Bavo... En... gij? »...
Ii

-- cc Ik ben Leeuw... en dat is, me dunkt, schoon
genoeg... Ga zitten, menschenkind. »
Bavo zat neer op een mastetronk; de Leeuw zat neer op
zijn staart, vlak voor Bavo.
— «Zijt ge niet bang, menschenkind ? „
-- cc Neen » zei Bavo.
— « En als ik u zoo eens... ? » en de Leeuw vulde de
verzwijging aan met een opgeheven, breedgespalkten klauw.
((Dan was ik dood » constateerde Bavo.
De Leeuw liet zijn klauw zinken, zweeg een stonde;
daarna, loyaal :
— ((Als ik geen Leeuw was, 'k zou bang zijn van u...
Hier zoo! »
En weer stak hij zijn rechterklauw naar Bavo uit; maar
ditmaal niet als een bedreiging die verscheuren gaat, maar
zachtjes, beleefd, met de nagels verborgen in 't hairige
dons...
Bavo greep den klauw vast — en dat was een lief
tooneeltje van gulle vriendschappelijkheid.
Toen lieten ze malkander los; en weer viel een pooze.
«Ge bekijkt me zoo)) zei de Leeuw plots... Wel ja,
bekijk me best... Want binnen kort, binnen heel kort »...
Even plots brak hij voor een oogenblik af, en toen, plechtig,
rechterklauw omhoog als om zijn woord bij eede te zweren:
— « Ik ben de laatste Leeuw van de Kempen ! »...
En hij zweeg; en even rilde de trilling van 't woord op
de lucht, zooals een rilling ging roeren in Bavo's ziel. Zó.ó
melankolisch had de leeuw dat gezegd: een diepe, ernstige,
zware melankolie zooals dit bij leeuwen vast hooren moet...
cc Ik ben de laatste Leeuw van de Kempen !... En ik
word oud... 't Is nu mijn veertigste zomer... En na mij, is
't Leeuwenras in de Kempen uitgestorven. »
-- «Ge zijt erom bedroefd ? >, vroeg Bavo meewarig.
— ((Ja wel » — zei de Leeuw simpel... « 't is altijd
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droevig, te moeten zeggen: Ik ben de laatste, en na mij zijn
er geen meer !... En zoo is het: ik sluit het hekken. In mij
loopt mijn geslacht uit — en dood.
Hij zweeg, hernam toen, en, op dreef nu:
cc Mijn geslacht ! ... Mijn geslacht is lijk een edele,
oude boscheik, echt en hecht van stam en wortel...
cc Ik stam loodrecht af van den leeuw, die Mozes zag
begraven... Zeg eens, menschenkind, hoe staat het verhaald
in uw heilige boeken ? ... Ik bedoel: de begrafenis van
Mozes ? » .. .
cc Alzoo » citeerde Bavo stierf Mozes, de knecht des
Heeren aldaar in het land Moabs, naar des Heeren mond.
En Hij begroef hem in een dal in het land Moabs, tegenover
Beth -Peor ; en niemand heeft zijn graf geweten tot op dezen
dag. »
-^-- ((Zoo gebeurde 't inderdaad » knikte de Leeuw; en
toen de Heer Mozes begroef, niemand was er getuige van,
tenzij een ouwe Leeuw... van verre, in den avond, van af
een hooge rots...
((Van dien Leeuw stam ik af. En 't oude leeuwenbloed
bleef worp na worp, eeuw na eeuw, zuiver en echt en
trouw... Maar nu, helaas! is 't verbasterd geraakt; en...
en... ik ben de leste Leeuw van de Kempen!
cc Een ding om bij te weenen !
cc Ik had zes broers; en mijn vader, echte tak van echten
stam, zei ons steeds: Kinderen, mijn zoons, leven is bijzaak
en sterven is bijzaak; wat kapitaal is, en geen bijzaak: als
leeuw te leven en als leeuw te sterven !
((En vader zei nog: Wijkt alleen voor vuur; want vuur is
goddelijk; eerbiedigt den mensch; want die is uw Koning;
en misprijst de rest...
((Als vader een beer zag, dan beval hij aan een van ons:
daar is een beer; gij, zoon, grijp dien beer... En wie den
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beer grijpen moest, kwam er wel af met een krauw en een
schar; toch, hij greep den beer! En dan zei mijn vader:
goed zoo, jonk I
((En zoo hield vader den leeuwenaard in zijn zoons!
« En toen hij oud werd, en stervend lag, hij zei: blijft
Leeuwen, o mijn zoons !... en verbastert niet. »
Weer viel stilzwijgen; de Leeuw mijmerde; en Bavo wist
niet wat hij zelf zeggen kon... En met een diepen zucht,
zooals die uit leeuwenlongen kan opademen, de Leeuw
ging voort:
« Ik word oud... Kijk !» Hij stak zijn rechterpoot
uit, opende langzaam en sloot den klauw, liet de spieren
spelen: en jawel, dat waren lange, magere, dorre spieren,
maar Bavo zag klaar wat geweldige kracht daar vroeger in
gewoond had... «Versleten spel! » morde de Leeuw, met
zijn onderlip misprijzend omneer. ((En mijn oogen ?... Als
ik ze fronste, weg was de bliksem ! ... en als ik brulde, zweeg
het onweer. Ge gelooft me niet, menschenkind ?... Eens,
op 't onverwacht, ik brulde ; en een bliksem, omdat hij
meende dat een donder grolde, flitste... maar ik bekeek
dien bliksem met zoo een frons dat hij schrok en dood
--

viel.

Hier begon Bavo een tikje te twijfelen aan de rechtzinnig~
heid van zijn gezel; maar deze vertelde 't hem met zulk een
overtuiging ! en daarbij, het kon waar zijn... Wat de Leeuw
zoo bar -weg zei, was het inderdaad zonderlinger, ongeloof lijker dan 't feit, dat dààr, vlak voor hem, op één armslengte
uit, een Leeuw met hem te praten zat ? En zoo dan geloofde
Bavo maar simpel-weg, en redelijkerwijze, dat de frons van
den Leeuw een bliksem had doodgebliksemd...
En om nu ook al iets te zeggen, vroeg hij:
— «Zijt gij alleen op de wereld, Leeuw ? »
— « 'k Heb nog één zoon )} antwoordde de Leeuw... Ik
had er zes... 't Is ijselijk. »
'4

Weer een pooze; en Bavo bemerkte dat het verleden
opleefde in 't geheugen van den Leeuw -- een droef, een
tragisch verleden! En de Leeuw murmelde:
cc Vijf mijner zonen zijn verbasterd... 'k Heb ze weg
uit mijn oogen. Ikon ik ze al even gemakkelijk-gejadvn
wegjagen van uit mijn hart! Waar ze nu leven, ik weet niet:
waar dan ook, ze leven en loopen met mijn vermaledijding
op hun wezen .. .
cc Luister, menschenkind .
((De oudste van mijn zoons was op de vlucht gegaan
voor een boschbeer; en ik riep hem bij me, en ik rukte zijn
ooren uit, dat ze lang waren als de ooren van een haas;
en toen heb ik hem vervloekt, en gezegd: « Word haas,
lafaard i... en 'k heb hem afgestooten.
cc Toch dierf Bavo, cc een beer ! een beer !... Wat
kan een jonge leeuw tegen een beer ? »
cc Wat hij kan ? ! »... ontplofte de leeuw en stak zijn
open muil zoo vlak tegen Bavo's gelaat dat deze den
bloedigen dood zag... cc Sterven ! Dat kan hij ! »
((En mijn tweede zoon » ging nu na een poosje de Leeuw
weer kalm voort, « de tweede had in een spelonk geslapen.
Ik heb hem zijn manen uitgetrokken en hem vervloekt:
((Word hond! Een hond slaapt in tonnen en spelonken ! .. .
Leeuwen slapen onder den open hemel en de vrije sterren! »
Bavo zweeg.
((En de derde had poeh 'ne visch gevangen; en
— poeah ! opgeëten... Ik heb hem zijn klauwnagels uitgerukt en den kerel vervloekt : Word otter !... en weg ! .. .
Eet 'ne Leeuw visch ?... Een Leeuw eet beren en oerossen .. .
En de vierde had gejankt lijk ' ne wolf. Dat wordt mode,
lijk hij me zei. Ik zei: Dààr... dat wordt mode ! en ik
heb zijn tong uit zijn muil getrokken... Weg en vermale
-dij!.
jankt 'ne Leeuw?
((En de vijfde beefde bij een donderslag, sloot zijn oogen
.
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voor een weerlicht; en een halven nacht lang heb ik hem in
de ooren gebruld, met mijn oogen verbliksemd, zoo geweldig dat hij ervan zot sloeg! zot van schrik ! ... 'k Heb
hem heengejaagd en vervloekt .
((Word wezel !... Beeft 'ne Leeuw?
«Wat nummer zes nu wezen zal dat zal ik afwachten.
Maar gelijk de wereld nu tegenwoordig waait en draait...
met al haar flauwigheden, en gelijk de kinders... »
Hij brak af, keek met gespannen blik de hei over, naar
't lage weilandje bij de beek, omneer in den avondschemer.
Toen stond hij op, keek scherper toe...
cc Zie nu! » knorde hij. cc Daar hebt ge 't ? »
Bavo keek de richting uit, zag in de verte wel iets bewegen,
maar onderscheidde niets.
((t Is nummer zes ! »... brulde de Leeuw met zijn
basstem... Hij slabt me zoo waar de melk uit, die de boer
daar neerzet voor zijn kalf... Melk drinken ! ... Ghoe! »...
Dit korte brul -ghoe stiet over de heide voort...
— cc Hij heeft me gehoord... Ghoe! Ghoe... Hij gaat
komen... 'k Zal hem leeren. »
En weg en weer over de zandduin stapte de Leeuw, bitste
de tanden, sloeg vervaarlijk zijn staart... En Bavo zweeg,
vroeg zich angstig af wat gebeuren zou... Tot de kleine
Leeuw kwam, bang-voorzichtig den heuvel op, hoofd en
staart over den grond sleepend.
-- cc Hierrr ! » beval vader.
't Leeuwke beef de er bij; en de ouwe, plots:
— «Drinkt 'ne Leeuw melk ?... Daar! » en hij duwde
hem met zijn ijzeren klauw de voorste tanden stuk. -- ((En
wees vermaledijd !... word kalf !... Van onder mijn
oogen !... 'ne Leeuw drinkt bloed ! „
't Was op een omzien gebeurd, heel 't familiedrama; en
toen Bavo van 't verschot bijkwam, was de kleine al verre,
de wijde hei in en den grauwen avond, — vermaledijd !
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Weg en weer nu, een tijd lang, stapte de Leeuw, met zijn
manen te berge, zweependen staart, onderwijl een korte
briesching uitbrullend; en zoo inderdaad, meende Bavo,
moest Ezechiel zijn Leeuw bespeurd hebben, « die leerde
roof te rooven, en menschen at, en de steden verwoestte,
en het land alsmede dezes volheid ontzette met de stem
zijns brullens. »
Maar terwijl Bavo allengs weerkwam van zijn verbazing,
kwam allengs de Leeuw weer van zijn woede; en plots
want deze Leeuw redeneerde met veel plotsigheden in stijl
en gebaar:
((Hebt ge zoons, menschenkind ? »>
en zat neer op
zijn staart.
Bavo ging zeggen dat hij te Gent, in 't klooster, zooveel
geestelijke zonen had in de jonge monniken, die aan zijn
vaderzorg waren toevertrouwd, maar de Leeuw was hem
voor:
((Als ge 'ne man zijt, 'ne man met een hart, houd er
den aard in, den echten aard, den ouden geest! »
En nu scheen de Leeuw opeens heel melankoliek te worden; en alsof hij daar zoo maar te mijmeren zat, op zijn
eentje :
-- cc Daar is niets zoo droef als verbastering. Niets zoo
erg.
cc G.ij zijt uw eigen zelf niet meer.
cc Ge zijt vergroeid.
cc Ge voelt u wegsterven in uw eigen bloed.
cc Ge sterft vooraleer ge dood zijt... Dat 's droevig !
cc Voor 'ne Leeuw is 't zooveel te droever!
((Als een konijn verbastert, dat 's niets; maar ' ne Leeuw!
« 'ne Koekoek legt zijn ei in een Vogelnest; daar is hij
koekoek voor.
« 'ne Vos woont soms in een konijnepijp; daar is hij vos
voor.
17
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cc Maar een visch in een leeuwenmuil; bereschrik in een
leeuwenoog; een konijn in een leeuwenhart; koemelk in een
leeuweziel !
cc Zwak zijn mijn ouwe klauwen; toch, 't zijn leeuwe
-klauwen.
tc Zwak staan mijn ouwe oogen; toch 't zijn leeuwen
-ogen.
cc Zwak slaat mijn ouw hart; toch 't is een leeuwenhart.
cc Bij mijn zoons zijn 't otterpooten, kattenoogen, een
kalverhart !
cc Ik zal de laatste zijn van mijn ras! »...
Hij zweeg, fronste fel de wenkbrauwen, staarde strak
v6or zich uit op het zand; en zoo somber zat hij daar of hij
voor zijn klauwen dien hopeloozen afgrond zag: de laatsigheid van zijn ras! »...
cc Maar... het ras kan herleven » troostte Bavo.
Herleven ? „ grinnikte de Leeuw, en schudde den
zwaren kop. Geloof dat niet !...
((Na mij zullen er geen leeuwen meer zijn in de Kempen!
En wat zal de Kempen zijn zonder leeuwen?
« Herleven, zegt ge. Inderdaad, ze zullen herleven, maar
niet in spier en levende bloed.
«Jana, de ouwe raaf, die ginds-op woont, en die alles
weet wat ooit gebeurde en ooit gebeuren zal, vertelde me
dat ze latertijds leeuwen geschilderde leeuwen! zullen
dragen op lange stokken, zegt ze, en dat ze zullen stappen
en zingen van 'ne Leeuw, die niet te temmen is. Maar een
liedje, snapt er Jana altijd bij, is verduldig.
« Intusschen verbasteren de echte Leeuwen. En ik ben
gelukkig dat mijn vader het niet beleven moet. Hij ruste
zacht, de ouwe man ! .. .
((En wat zal het baten, dat, op hooge stokken, Leeuwen,
recht-op staan en klauw-klauwen en zich niet laten temmen,
als we zelf kalf en konijn worden? »...
f
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De ouwe Leeuw had zichzelf in ontroering gepraat, want
zijn stem trilde. Bavo, de droefheid niet willende storen,
hield zich heel stil.
« Krek als met onze Koningen » historieerde de
Leeuw... » cc Klovis was groot ! ... maar zijn kinderen en
nakinderen verbasterden !... En, zei me Jana, na den huidigen Koning Dagobertus, begint de verwording voor goed ! .. .
Na den Leeuw
het kalf ! ... En binnen kort zullen de
afstammelingen van Klovis
van Klovis, die majestatisch
te paard reed, recht-op,
liggen op een ossekar, bijna te
vadsig om vadsig te zijn...
« Zwijg, troost me niet 1 ei de Leeuw, meenend dat
Bavo spreken wilde.
« Eeuwig zal de glorie bezongen van den Leeuw; wat
baat, dat ze me bezingen in hun liedjes en verloochenen in
hun bloed ?
(t Vaarwel... 'k ga me laten sterven »..
cc Blijf hier » zei Bavo. u Sterf dan hier. »
— cc Neen; Leeuwen sterven in de eenzaamheid; alleen,
ja, en als ge de leste Leeuw zijt, moet ge nog schooner
sterven dan al de andere Leeuwen! »...
Hij stapte heen; opeens toch, kopkeerend:
c( Maar menschenzoon, als ge zonen hebt, zeg het hun. ))
Weer ging hij heen, en, alweer beneden de duinen over
zijn schouder heen:
cc Zeg het hun !... Houd er den geest in... »
En toen, drie dagen nadien, Bavo, op zoek, den dooden
Leeuw vond dood ja, maar met een Leeuwenfrons nog
over 't Leeuwenwezen, hij begroef hem eerbiedwaardig en
plechtig, ter plaatse zelf waar hij stierf, het huidige
Leeuwenheike.
**
En na de dagen zijner afzondering, keerde Bavo naar
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Gent weer en zijn duurbaar klooster. En natuur! toen hij,
in zijn eerste onderrichting, aan zijn broeders zijn ontmoe.
ting met den Leeuw vertelde, in den lange, den breede
vertelde, soms met Leeuwengebrul en Leeuwengebaren —,
daar was in zijn auditorium niemand die hem gelooven
wilde.
Maar toch, hij sprak hun met zoo een vuur, zoo een overtuiging, zoo een heilig geweld; sprak, hun van 't zout der
aarde, dat niet verflauwen mag, zei hun dat zoo min de
Leeuw van Juda als de Leeuw van de Kempen verbasteren
mag; dat zij in hun hart den geest der vaderen, Kwintinus
en Amandus en zooveel anderen, moesten opjagen; en hij
zei hun dit alles met tranen, en ontroering, en gewijde
teksten zooals : Mementote praepositorum vestrorum -dat ze dan eindelijk toch de waarheid van de wondere ontmoeting geloofden; en dat elk voor zich, in zijn heiligst
binnenste, den eed zwoer dat hij ten minste, gave God de
genade, niet verbasteren zou.
((En moest het gebeuren, broeders » zoo eindigde
Bavo, cc dat de verbastering in uw kristelijken aard binnendrong en inkankerde, dan hoop ik, als een benedictie van
den Heer, dat de schimme van mijn ouwen Leeuw naast u
rijze! u waarschuwe! u in de ooren brulle omtrent wat
hij in de mijne brulde:
cc Kinderen, mijn zoons, leven is bijzaak en sterven is
bijzaak; wat kapitaal is, en geen bijzaak: als Kristen te
leven, en als Kristen te sterven. Amen ! „
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De Ridder met den Beker

Om 's Heeren zoetheid en genade
en liefde en goedertierenheid
te loven en verheergewaden,
heeft in den ouden, vromen tijd
een monnik deze rijmballade
te boek gebracht, dat ieder zou
uit spijt voor al zijn booze daden
zijn arme ziel in tranen baden
en boete en rouw.
Graaf Sigurd, heer van Frankenstein,
vergastte vrienden en gemalen,
maar mengelde in den malvezijn
van Ridder Rijhold, dien hij haatte,
een droppel gift; — en met een schijn
van oude vriendschap, Sigurd lachte:
(( Heer Rijhold, 't moge zoet u zijn ! , )
En Rijhold dronk den beker wijn —
en stierf dien nachte.
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Maar van dien avond, van die stonde,
verrees de Wroeging en ze sloeg
in Sigurd's hart dezelfde wonde,
die Cain in het harte droeg...
En sedert heeft hij rust gevonden
noch schuilplaats. Wenschend naar den dood,
hij vluchtte ! en hoorde uit al de monden
van wind en water: « Zonde! Zonde! » en vlood ! ... en vlood ! .. .
Hij vlood, alleen door schrik geleid
en kwam, na lange rit en ronde,
in 't Zwart-Woud, bij een eremijt,
en knielde en biechtte zijne zonde...
De monnik bad een langen tijd
en sprak: ((De schuld is u vergeven,
zoo gij den beker-maledijd
met water vult en Code wijdt ! .. .
Ga ! ... Gij zu lt leven ! ... »
Naar huis gaat Sigurd, neemt vol hope
den kelk, waaruit de sluwe dood
in 't hart van Rijhold kwam geslopen...
Naar 't dal nu, daar, waar in één schoot
drie waterbronnen samenloopen!
Hij ziet het water, nauw gerept,
zoo spiegelvlak, zoo wijd, zoo open;
het schijnt den kelk omneer te nopen .. .
Hij bukt... Hi
'j schept ! .. .
Heer! waar is 't water, dat daar blonk ?
En Sigurd beefde... en schepte weder;
en weder schepte geenen dronk ! .. .
Dan naar den stroom, die diep- en breeder
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vast millioenen bekers schonk!
Helaas ! ... Dan, waar met zwaar geruchten
van wateren de zeeslag klonk ! .. .
En toen de kelk naar 't water zonk,
het water vluchtte ! .. .
Nu, naar het land der Muzelmannen,
en 't heilig graf van onzen Vorst,
met Godfried en de duizend vanen,
trok Sigurd, en droeg op de borst,
door zon en gloed en wilde orkanen,
den beker-maledijd... en ziet !
op 't einde van de lange bane,
buigt Sigurd over de Jordane...
en 't water vliedt ! ..
Toen overviel hem Caïn's schrik
en wanhoop en de wanhoop staarde
als staalvuur uit zijn dorren blik;
en hij werd zwervling over de aarde
En was hij moe, zijn noodsbeschik
verbood hem rust en spant en sponde .. .
En 's avonds ging het snik op snik:
((Alleen lijk Judas zuiver ik
me van die zonde » .. .
;

Tot hij na menig land en stede,
eens op een berg kwam, bij een kruis;
hij knielde, murmelde gebeden;
en brak in tranen... wier geruisch
den beker vulde lieverlede...
En toen de beker stond gevuld,
rees Christus' arm zacht naar beneden:
en zegende: « Zoon, ga met vrede...
Ik delg uw schuld... »
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En waar dit kruis staat opgericht,
daar is het, dat na boet en lijden,
Graaf Sigurd nu begraven ligt,
met zijnen beker bij de zijde...
Hij zag den dood; — hij ziet het licht!
Ei, Lezer, dat bij Gods genade,
u Sigurd's boete steune en sticht',
niet anders wenscht die heeft gedicht
dees rijmballade !
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Dood van Koning Conor MacNessa

(A° Dni 33 — Iersche

Legende)

't Was de droevigste nacht van de nachten,
toen de krijgeren, weenend van smart,
hunnen stervenden koning meebrachten,
met die wonde in het midden van 't hart.
Want zij hadden gestreên zonder schilden,
maar met zweerden alleen lijk hun vorst;
en een spies snorde... en trof... en ze trilde...
en de staalspits brak af in zijn borst !
En ze vlijden in lommer en loover
den stervenden koning nu neer,
en Zingen, de meester, boog over
den vorst en de wonde en de speer.
En de krijgeren stonden er neven
en ze vreesden en zeiden geen woord;
en de meester rees op : cc Hij zal leven!
Zal leven! o broeders ! ... maar hoort ! ... —
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((De koning zal sterven de stonde,
dat de spieze, die kleeft in zijn borst,
zal lossen en valt uit de wonde .. .
Dan sterft hij, MacNessa de Vorst!
Maar zegt hij vaarwel aan de feesten,
aan jacht en aan krij gerendorst,
en betoomt hij zijn woede en zijn geesten,
zoo leeft hij, MacNessa de Vorst! » —
En hij leefde !... Maar was het wel leven ?
Wijl te zaam rond den warmenden heerd,
zijn makkers den avond verdreven
en vertelden van zwerven en zweerd,
of als ze den wijn -lieten stroomen
bij 't klinkende lied van een bard...
zat de koning, alleen met zijn droomen,
alleen, met die spies in zijn hart!
En hij leefde !... En hij zag dat zijn knechten
vertrokken, waarom en waarheen ?
zooniet om den vijand te vechten!
en MacNessa bleef thuis
en alleen...
En hij wist dat er onrecht gebeurde,
dat zijn volk was benauwd en benard...
en
hij weende als een kind
en hij treurde
met de dreigende spies in zijn hart!
De zonne lag over de kruinen
van het bloeiende, blinkende woud;
ze zilverde zeevlak en duinen
en spoelde de dalen vol goud.
Bij het strand, in den lommer der boomen,
zat de koning, verloren in wee,
en zijn oog en zijn hart en zijn droomen
liet hij wiegelen over de zee...
26

Wie was 't die op eens al die klaarte
en de zon in den duistere stiet ?
en die met dat dondergevaarte
de wereld verschulde als een riet ? .. .
En de koning riep Barach den Druïde :
« Waar bleef zoo de zon ? en van waar,
van waar kwam die storm van geluiden ? .. .
De dag was zoo stil en zoo klaar ! ... »
<< o Koning » zei Barach de Druïde,
cc leen 't harte naar wat er geschiedt!
want ik weet wat die storm van geluiden,
wat dit plotslinge duister bediedt ! .. .
Tot boete van menschlijke zonden
kwam Gods Zoon op aarde
en zoo juist
werd de Zoon aan den schandpaal gebonden,
en gegeeseld, gesmaad en gekruist! »
cc Gekruist ? »
riep de Koning en beef de...
en wat dan, wat was zijiie schuld? »
« o Koning! Hij kwam en hij leefde
in onschuld en liefde en geduld...
Hij noemde zich herder en hoeder;
en hij zei tot zijn vijand: « mijn vriend! »
en hij zei tot den arme: cc mijn broeder! »
en hij zei tot de wees: cc o mijn kind! »
En toen hij ,
o wee den verrader! —
verkocht en versmaad en verguisd,
hing te sterven, hij smeekte zijn Vader
voor hen, die hem hadden gekruist ! ..
«O mijn God !» riep de Koning... cc ze dorsten ?»...
en hij zwaaide zijn zweerd... « 't Is te snood! » .. .
maar de spere sprong los uit zijn borste
en Conor MacNessa viel dood!
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Sini-Servafius en de duivel

— (Anno 384)
Bij de vijftig jaar lang nu had Servatius zijn bisdom van
Tongeren bestuurd. De man was op. Hij was op; en hij
voelde dat hij op was. Niet zoo zeer op geraakt in den zwaren
zielenarbeid en den al even zwaren strijd tegen ketters en
heidenen; maar vooral.., ja zie !
Sommige pastors zullen me best begrijpen! de heilige
man had de laatste jaren kerken gebouwd, een kerk te
Tongeren, een kerk alhier, een kerk aldaar... en kerken
bouwen zonder geld, zonder hulp, zonder steun, 't mag
heilig werk zijn, maar 't is slavenwerk!
Gode dank toch ! de laatste kerk die hij te bouwen had,
stond onder dak — af ! maar de man zelf was op en hij
voelde 't.
En nu had hij nog maar één ding van doen, om teenemaal
gelukkig te wezen; namelijk: dat nu, zoodra het den Heere
believen mocht, de bediedenis van zijn bisschoppelijke
wapens — die waren: een paar klompen, een zon, een
adelaar — haar hemelsch beslag krijgen zou; dat hij de
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klompen en al 't aardsche zoo spoedig mogelijk mocht
achterlaten, terwijl zijn ziel, de adelaar, zou opstijgen naar
God, de eeuwige Zon!
Maar hij wilde zich voorbereiden tot die oneindige vlucht
omhoog; en daarom 't woord indachtig van Sint-Ambrosius : ((De eenigheyt is seer voordelyck tot eene salighe
doodt » besloot hij een plaats te zoeken, waar, ook met
den besten wil van de wereld, niets anders zou te vinden zijn
dan eenigheyt...
Een zijner kanonniken vertelde hem, dat zulk een gebe
plaats te vinden lag aan den overkant van de Maas-nedij
in het Geuledal.
Waarop Servatius, dit eigenste uur nog, te reize toog, een
ganschen dag voortpelgrimeerde langs den oever van de
Jeker. 's nachts de Maas overstak; en bij den dageraad
stond hij in het Geuledal !.. .
Van op een hoogte, hij liet zijn blik gaan over de streek...
En inderdaad, de kanonnik had niet gelogen.
Want te dien tijde was de geheele Geulegouw wel een
ha!
woestenij. Maar sindsdien zijn onze kloeke vaderen
't Limburgsche ras! eeuwenlang en onverpoosd erlangs
gegaan, hebben 't land in het zweet van hun aanschijn bewerkt, beploegd, doorwroet; en de Groote Landman van
hierboven heeft den arbeid van zijn kinderen gezegend...
En zoek me nu eens, over de pansche ruime wereld heen,
een tweede gouw als de Geulegouw zooals de Geulegouw
daar ligt heen te golven over landruggen, vlakten en bergen,
met hare groene weiden, haar vruchtbare dellingen, haar
glooiingen vol gouden, rooden, gelen ooftbouw. Heel het
land vloeit over van boter, zuivel en melk; en nog beter dan,
laat me zeggen u dat prachtig land van Insulinde, dat zich
daar om den evenaar » enz., het land der Geule verheugt
zijn volk met zijn schoonheid en voedt zijn volk met zijn
rijkdom ! .. .
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Maar, als ik zei, in 't jaar O. H. driehonderd en zooveel
't was een woestenij; en hoegenaamd niets anders dan een
woestenij, zand, hei, en eenzaamheid; en alwaar het
zand ophield, begon de hei, die ophield alwaar het zand
begon... en over zand en heide heen, lag de eene alleenige
eenzaamheid alleen, woest en wild.
Ziende hoe wild en woest, Servatius heeft gejubeld van
blijdschap, net zooals S. Paulus de Eremijt bij zijn eersten
tred in de woestijn van Egypte, cc uit ganscher harten » zegt
Hieronymus cc dese plaetse minnende, al oft hem die van
Godt ghegheven hadde gheweest. »
En ook nog lijk S. Paulus, cc heeft den heyligen man daar
onder eenen bergh een groote speloncke ghevonden ». En
in die speloncke zou hij nu, verre van alle bisschoppelijke
zorgen en bekommeringen, enkele dagen mogen slijten, in
contemplacie, penetencie ende abstinencie, om aldus zijne
ziel, reeds zoo heilig, nog meer te heiligen; reeds zoo sterk,
nog meer te sterken voor de ure van den aanstaanden dood.
Bij dage bleef Servatius binnen zijn cel, moederziel alleen
met God, op beide knieën mediteerend voor een houten
kruis en een doodshoofd; en enkel bij 't vallen van den
avond, kwam hij telkens eens buiten en kuierde wat.
Den zevenden avond zoo, was hij al kuierend op den berg
geraakt in later tijd Ubagsberg te heeten; en hij schouwde
't Westen in, alwaar achter Vlaanderen heen, de zonne
neerging in een zee van vuurgloed ; en hij stond zoo, lijk
Mozes voorheen op den berg Nebo, en hij zag het gansche
land, Gibad en Dan, en het gansche Naftali, en het land
van Efraïm en Manasse, en het gansche land van Juda tot
aan de achterste waters; en het Zuiden en het effen veld
van Jericho de Palmstad ; tot Zoar toe... zoo zag Servatius,
voor hem uit, het gansche Geuledal, de Romeinsche baan
van Aduatuca naar Colonia, den kruisberg en St Pietersberg
en Bescheilenberg en Kinkelenberg en zoo verder tot over
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de waters der Maas, en hij peinsde, vouwde de handen,
peinsde half luid en murmelde:
--^ ' ((Heere God ! hoe zal dit land hier een schoon land
zijn, als er volk zal wonen, volk zoo talrijk als de sterren in
t firmament ! .. .
Plots hij hoorde, kort bij, een ingehouden lach: ((Ha
a
haaa! » Maar rondkijkende, zag hij niemand; zoodat hij voort peinsde:
((Heere God! Hoe zal dit land een kristelijk land
zijn, als al die duizenden zielen priesters zullen bezitten,
talrijk genoeg om hen te gerieven; ieverig genoeg om hen in
wel en wee ter zij te staan, voorbeeldig genoeg om hun tot
levensevangelie te strekken!
En die lach weer, luider nu: Ha -- a haaa! >} En
alweer, toen Servatius rondkeek, zag hij niemand, en
meenende dat hem een ijle fantasie door 't hoofd geslagen
was, hij bad al door:
((Heere God! Hoe zal dit land hier een heilig land
zijn, als al de zielen en priesters in kerken zullen bidden,
kerken opgebouwd ter eere Gods en zoo schoon en zoo
menigvuldig dat men zeggen zou... »
Maar vlak nu bij, vlak naast hem, schaterde de lach:
, < Ha a haaa ! » .. .
De Heilige keek over zijn linkerschouder en zag een man
staan, herkende plots den duivel ! ... Hij herkende den
duivel, ja, aan zijn solfergeel gezicht, mager en spitsig, aan
zijn knevel zwart en scherp, aan zijn oogen zoo diepdonker
en vlammend, aan zijn bokkepooten! aan zijn grijnslach die
nog haaa! grinnikte... Maar hij was in 't geheel niet onthutst. Integendeel. Kalm weg, hij vroeg:
<< Waarom deedt ge zoo: ha a haaa ? » En hij
deed hem na, dat is: hij deed hem na in zooverre een
bisschop den duivel kan nadoen, als de duivel lacht op zijn
duivelsch : ha
a
haaa !
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waarschijnlijk omdat de
En Satan zelf was onthutst
heilige niet onthutst was. Maar Satan overwon zijn zwakte
en vroeg, geslepen:
— « Meent ge, dat hier ooit volk zal komen wonen ? .. .
zal kunnen wonen ?... hier ?... » en met zijn bokkepoot
stampte hij in 't heizand, zoodat het opvloog dor en droog
als een groote woestijnvlaag, in 't klein.
— « Waarom niet ? Numquid potent Deus parare mensam in deserto ?... Zal God een tafel kunnen toerichten in
de woestijn ? ... Psalm 77 vers 19... lees dat, man 1 »
Vast zat de duivel; en sprak van iets anders.
— « En die priesters ?... Meent ge dat er inderdaad nog
vele eeuwen zullen verloopen vooraleer ik den lesten priester
aan 't leste kruis... »
Servatius onderbrak de bedreiging met een gebaar uit de
hoogte; en streng:
Zwijg, Satan! Eruntque sacerdotes mihi religione
perpetua... Aäron en zijn zonen zullen met mij in eeuwig
verbond staan... »
En met een verschrikkelijke toespeling voegde hij er aan
toe = cc Eeuwig, Eeuwig !... Ge begrijpt dat woord niewaar ? n —
De duivel schrok: zoo diep sloeg de toespeling in! toch
maar een stonde, want triomfeerend:
-- ((En die kerken dan? Wie zal ze bouwen? van waar
zal dat komen ? »... en hij wreef financieel, den duim over
den wijsvinger.
Dat was een prachtige zet van den duivel, want in zijn
vraag ook zat een wreede toespeling; toespeling op de geldelijke moeilijkheden, waar Servatius mee te worstelen had
bij den bouw zijner laatste kerk.
Terwijl de heilige zweeg en zijn baard streek, en zoo maar
niet staandevoets een juistklinkend antwoord vond, ging
Satan voort scherp en triomfantelijk:
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((Ha a haaa, Servatius ! 'k Zou liegen als ik zei dat ik
veel plezier beleef in mijn positie... Toch, de leste jaren,
heb ik gelachen, ik heb gelachen zeg ik, toen ge die leste
kerk te bouwen hadt...
cc Ik zag Monseigneur langs de bane gaan met een zakje
over den schouder, en kloppen op de deuren en smeeken om
een penning voor de kerk, een kerk die gebouwd moest en die
er zoo van doen was... en dat God die milde gevers wel
loonen zou...
((En sommigen gaven mild, ja wel, en sommigen gaven
minder, en sommigen gaven niets, en sommigen sloten hun
deur en lieten beleefd weten dat ze niet thuis waren; en na
een gansch jaar geloop en gebedel, was er juist, maar juist
geld genoeg om een sakristij te bouwen... En toen trokt ge
zelf maar aan 't werk !... Dat was kordaat, ja wel, maar ook
komiek! >,
cc Ze staat er toch » zei Servatius met fierheid.
cc Dat is waar ;, zei de duivel : ((en een schoone kerk
is het helaas! ook wel.
Toen viel er een korte pooze. En de vuurgloed, in 't verre
westen werd flauwer, de duisternis zwaarder.
((Servatius, simpele man, » ging nu de duivel weer
voort, cc gij bedriegt u als ge meent dat uw triomf eeuwig
zal duren. Ondergaan zal hij zooals de zon ginder in den
avond... Even rood, maar rood van bloed naar ik hope.
((Niet eeuwig zal ik het spel verspelen tegen Kerk en Kruis.
((De ketterijen, die ik ophitste, hebben hun tanden botgebeten op de rots van Petrus. Dat is waar.
((De Romeinsche Nero's, naar mijn plan en opzet, hebben
getracht uw apostelen te versmoren in hun bloed; maar lijk
een der uwen het zei: bloed der Martelaren, zaad van
Kristenen... Dat 's ook waar.
cc Maar wees niet overmpedig, Servatius! Mijn dag zal
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komen... Komen zal hij ! ... Ik heb mijn plan, mijn wapens
— en tijd langer dan ik wensch !
cc Miljoenen Sarrazenen zal ik eens opjagen als een stormwind uit het Oosten tegen. Rome en Kristendom.
« Keizerlijke degens zal ik eens smeden, die kroon en tiaar
zullen stukslaan.
((Het heilig kleed zonder naad zal ik scheuren, twist en
tweespalt zoo verdervend laten werken, dat de pauselijke
troon er zal van waggelen als een oude stoel. Honden van
opstand, beren van brutaliteit, tijgers van revolutie zal ik
losbinden in 't hert van uw kinders; twijfel stichten aan
God en mensch; de zielen dronken maken van zonde...
((En als dit altemaal niet lukt, juist zooals mijne ketterijen
en mijn vervolgingen mislukten, dan... dan... »
Hij aarzelde een oogenblik; en Servatius meende dat de
man ging vloeken en vreeselijkheden uitbraken tegen de
sterren van God...
— « En dan ? >,
cc Dan ! »... en stil bijna, met een geslepen grijnslach :
« als 't niet lukt met geweld, Servatius, zal 't lukken met
zoetigheid... Voor nieuwe tijden, nieuwe wapens !... U hebt
ondervonden, hoe moeilijk de menschen aalmoezen schenken... Eens geven ze gaarne; tweemaal ? ... hmm ! ... drie
dat wordt te veel; viermaal ?... dat is te veel...-mal?—
Die slapende gierigheid zal ik wekken en aanwakkeren,
Servatius, totdat ze, binnen eeuwen misschien, maar vroeg
of laat toch, met haar kromgehaakte grijpvingeren hangt
over heel de Kristenheid, lijk de geest van Memnon,
Memnon, ge weet wel, die, vor zijn val uit den hemel met
schuinsche oogen te staren zat naar 't goud van de starren...
En gij en uw priesters, zult van armoe en wanhoop vergaan
op de woeste plaats zelf, waar een kerk komen moest ! » —
Servatius had den schromelijken wensch, die een profecije wilde wezen, gehoord, en aldoor gezwegen, aldoor in
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zijn hart gebeden: ((Heer, leg wijsheid op mijn lippen,
opdat ik antwoorde naar uwen geest ! » En luid: met toornbewogen stem, hij ook sprak zijn
prof ecij :
O Satan! het woord dat ge spreekt, is lijk het hart
dat ge draagt: kwaad, hard, goddeloos!
cc W staan hier in deze eenzaamheid tegenover malkander als twee geesten den hoogsten en den laagsten, ja en
neen, goed en kwaad.
((God zal 't winnen!
((De waarheid heeft het gehaald bij uwe ketterijen; het
bloed van onze martelaars bij de majesteit van uw keizers;
en wat de toekomst betreft, dit voorzeg ik u: de kristenhamer zal het winnen op uw Sarrazenen; de tiaar op uw
zwaarden; eenheid op twist; versterving op zinnelijkheid;
armoede op rijkdom; nederigheid op hoogmoed; heiligheid
op zonde; liefde en liefdadigheid op hel en duivel ! .. .
((En als het helaas ! gebeuren moest dat de menschen uit
het Geuledal in 't diepste van hun hart geen liefdadigheid
meer, in 't diepste van hun beugel geen penning meer
vonden... welaan! dan zullen de priesters zelf weer, zooals
ik zelf heb gedaan, het houweel in de rots zetten om steen,
het truweel in de handen nemen voor den bouw... Waarom niet ? ... God is de bouwheer van de bergen, Christus is
de bouwheer zijner Kerk... En zijn de dienaars meer dan de
Meester ? .. .
« Maar dat zal niet... Wanneer eens de Geulegouw zal
bevolkt zijn en gekerstend, dan zal er tot het einde der
eeuwen liefdadigheid en offervaardigheid heerschen en
bloeien, zoodat de rijke man zijn goud brengt, de burger
zijn zilver, de landbouwer en werker zijn penning, en tot de
schamelste weduwe haar penningsken...
((En God zal het hun loonen ! »
« 'k Geloof er niets van »
zei Satan.

e
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« Dat weet ik » zei de Heilige sarkastiek... De waar~
heid is niet voor u gemaakt !... Maar nu, vade retro !... Er
van onder !... »
Hij hief zijn houten kruisken op, ging slaan. Maar weg
was de duivel, en op de plaats waar hij gestaan had,
walmde een plotse vlam op...
Toen langzaam en breed uit, zegende Servatius met een
grooten zegen de gansche donkere gouw, het donkere dal,
de donkere bergen en keerde weer naar zijn spelonk.
's Anderendaags wilde hij naar Tongeren weer; maar
hij viel ziek te Maastricht en stierf drie dagen nadien, op
13 Bloeimaand van 't jaar O. H. 384...
Zijn lichaam aardsche klompen liet hij op de aarde
na; en lijk een adelaar steeg zijn ziel omhoog naar de
eeuwige zon... die God is...
Van uit de hooge glorie, waar hij nu verblijft, zal hij ten
eeuwigen dage waken over zijn duurbaar kristen Geuledal.
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Hei Hari van Goël

« Captivam duxit captivitatem. » ---- u De gevangenschap heeft Hij gevangen geleid. » ----

In diepen nacht en donker wee,
gewald met Bosch en wildernisse,
geboeid in banden, berg en zee,
ver uitland, waar moerassen kissen
en bloeden in den avondgloed,
vuurkraters kraken en rotsen hangen
en de donder in de wolken broedt, -daar zat een volk,
een volk gevangen.
Gevangen; één met den éénen droom
aan de oude vaderlijke luchten,
waar zon en zomer zijn blij aroom
spoelde over land en vee en vruchten...
En droef en droomende, weenden zij:
cc Gevangen in dees wilde bosschen,
geketend in de slavernij,
daar is geen mensch, die ons verlosse! » .. .
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En toen stond Goël op — en sprak:
cc o Broeders, groet de nieuwe tijden!
Staat! volgt me... Ik zal u naar het dak,
't dak en 't huis van uw vaders leiden! »
Een grijsaard vroeg: ((Wie zijt gij dan, zeg? » —
En geen rees op... Maar Goël zeide:
cc Ik ben het leven en de weg...
Staat op en volgt me... Ik zal u leiden ! » —
En was het dat één droppel droop
uit Goël's troostwoord op hun smarte ?
en was 't een leste vonkeltje hoop,
dat roerde en flikkerde in hun harte ? .. .
Ze stonden op en Goël voor,
ze trokken op, langs grauw moerassen,
bij vuur en donder, waters door,
langs de opgestapelde terrassen
van rots en afgrond — en de tocht
ging dagen door de woestenijen;
en ieder hoopte en ieder zocht
de boorden van de doodsvalleien...
Maar boven hing de hemel toe,
geen zon of uchtend klom te kimme;
ze volgden zwijgend, mat en moe,
den Leider en zijn grauwe schimme.
En dagen duurde de eenige tocht;
geen zonne wou de zwervers groeten ;
hun hart met hoop en wanhoop vocht;
het schoeisel sleurselde aan hun voeten;
en gaande en lijdend, raakten zij
zoo ver en diep in geulen en goren
dat een, vol schrik en schreiende zei:
— « Geen uitweg meer ! wij zijn verloren ! » -38

En in der waarheid, 't was zoo !... want
zwaar woog de nacht neer en de baren
en zeeslag sloegen over het land;
de zwarte en stollende gebaren
van klippen en rotsen stonden uit
ten hemel op; en veel en verre,
lang, met een kissende geluid,
regende bloed van rosse sterren.
En weer sprak Goël : « Broeders, hoort!
o Broeders, groet de nieuwe tijden !
Dra breekt de dag en dageraad voort,
Komt mede ! ... Ik zal u lichten en leiden
naar have en huis van uw vaders heen ! »
Toen zweeg hij en geknield te gronde,
hij scheurt zijn kleed... en zijn borst vaneen
en trekt zijn hart uit de open wonde!
Nu rees hij op en toog dit Hart
boven zijn hoofd met bei zijn handen;
en lijk een wapperende f lard ,
een toorts vol hars, dit Harte brandde ! .. .
En dol, de zeewind huilde en joeg
door 't goudgeflakker van de vlamme,
die flakkrend gloorde en glorend sloeg
de nacht door en de donkere dammen.
En 't kokend bloed viel drop bij drop
langs Goël's armen en zijn handen. Hij riep «o Volk! de bergen op! » —
en ging voorop
en 't Harte brandde!
En bij dit bloedige visioen,
waardoor de stem van Goël streefde
fel lijk de klank van een veldklaroen,
de ziele van de zwervers beefde.
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En met een opgezweepte kracht,
en nieuwe spieren, jonge stappen,
ze volgden, drongen door den nacht;
en klimmende op de rotsige trappen,
scheen, keer op keer, hun 't levend vier,
dat voor hen hing, een gouden vaze,
een wapperende krijgsbanier,
een zonnebloem, een blijde oaze.
Hoe lang het duurde, wist er geen;
ze gingen, klommen, gingen, stegen
de dorpels op van stoep en steen;
ze gingen, volgden het Hart, en zwegen...
tot op eens dit Harte stil... stil bong!
rijkglorende in de donkere ronden,
en Goël's schoone stemme zong:
((We zijn er, Broeders! » -- en ze stonden.
Ze stonden, zwoegden met hun blik
de dingen door en duisternissen;
maar zagen niets dan nacht en schrik
en in den nacht de gouden nisse
van 't glorend Hart,
tot ook dit Hart
zich met een leste stuip verweerde en zwakker viel — en duister werd,
omdat zijn leste bloed verteerde...
En stil stond Goël op de rots,
met zijn dood Hart hoog in de handen...
--- cc Verraden ! » — riep eenen zoo plots
de wanhoop barstte: een knarsetanden,
een vloek, een lastering, een vuist; —
zij hebben Goël vastgegrepen,
bespuwd, vergeeseld en gekruist,
en 't kruis gericht, zoodat de schepen
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van heel de wereld (zoo misschien
de dag ooit uit den nacht zou rijzen ! )
zijn dood en schande zouden zien ! .. .
Dan, met hun weenende gepeinzen,
ze zonken op de rotsen neer;
de zeeslag bruiste; kinders gilden;
geen hoop meer en geen uitkomst meer ! .. .
en komen zou wat komen wilde...
En niemand telde er uur of tij ; -- ,
maar al met eens, een zilverstreke
slierde over 't oost; dal en vallei
geraakte in licht... De zwervers keken
naar Goël's lijf op
en voorwaar!
in de open borst een tonne brandde,
waaruit een dageraad, breed en klaar,
spoelde over 't vlak van de open landen,
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Karel de Groofe

— « Jezus nam brood, en als Hij gezegend had,
brak Hij het en gaf het hun en zeide : « Neemt er
eet, dit is mijn lichaam. »
En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende gaf hun dien, en zij dronken allen daaruit.
En hij zeide tot hen : « Dat is mijn bloed, het
bloed des nieuwen testaments, hetwelk voor velen
vergoten wordt. -- »
... En een loflied gezongen hebbende, gingen zij
uit naar den Olijfberg. — »

(St Markus, XIV)

De duisternis lag op het land
en 't keizerlijk kasteel;
en rust alom; geen. harpgeruisch
of blijde minnestreel.
In stilte van zijn kamer op
dit late vesperuur,
de Keizer zat gezeteld voor
het breede beukenvuur.
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Met min en ziel, hij luisterde
wat Broeder Alcuas,
die naast hem zat, hem langzaam uit
zijn grooten Bijbel las.
De Keizer staroogde in de vlam,
die glorende in den haard,
lijk vloeiend zilver schittren deed
zijn langen, witten baard .
En langzaam aan, de monnik las
en miek de woorden klaar,
alwaar de zin te duister viel,

te diep, te wonderbaar.
En alle ding, dat Alcuas
sprak en verklaarde, viel
gelijk een star zoo heilig, in
de keizerlijke ziel.
Nu las hij :
((Jesus nam het brood
en benedijdend, brak
en deelde 't zijn discipels uit
en deelende, Hij sprak:

Dit is mijn Lichaam. Neemt en eet.
En toen nam Hij den Kelk
en bad en zei: Dit is mijn Bloed het nieuwe Bloed, hetwelk
voor alle menschen neervloeit en
voor alle zonden boet...
Doet dit tot mijne gedachtenis...
Dit is mijn Vleesch, mijn Bloed » .. .
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De monnik schoof het boek terzij
en lei de woorden uit;
en zoo eenvoudig als het kan,
al wat de zin beduidt.
De Keizer staarde en hoorde — en hief
zijn blikken hemelwaart;
en sloeg zijn borst, en tranen liet
hij vloeien langs zijn baard.
En weenend zat de Keizer nog,
toen Broeder Alcuas,
al verder, langzaam, lijn op lijn,
in zijnen Bijbel las.
— ((En daarna zongen zij een lied,
een loflied te eere Gods,
en gingen naar de Olijven uit,
en Jesus zei »...
Maar plots
de Keizer sprak: « Een lied ? een lied?
«een lied met eigen mond?
cc en zong ons Heere zelf een lied ?
((en op dien heilgen stond?
cc Een lied van Onzen Lieven Heer!...
o Broeder Alcuas,
cc o Broeder, zeg me welk dit lied,
cc dit lied van Jesus was! »...
De monnik peinsde, peinsde na
en zei: « Ik weet het niet »...
De Keizer snikte lijk een kind:
— cc o Lied! o Jesus' lied » ! .. .
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De Keizer wilde dat men zou
heel 't keizerlijk gebied
doorzoeken of te vinden viel
het goddelijke lied.
De Keizer wilde dat men zocht
in boek en testament,
in alle keizerlijk paleis,
al klooster, al convent.
De Keizer zond naar 't Heilig Land
zijn hofgezanten uit;
en ridders zond hij uit op zoek
naar oost en west en zuid,
De Keizer loofde een koningskroon
voor wie het heilig lied
hem vóór zijn dood bezorgen zou .. .
maar lo !... men vond het niet.
En weergekeerd, een ridder zei:

---^- « Ik heb in 't Heilig Land,
u o Keizer, 't lied vergeefs gezocht
(clangs alle dal en strand.
»
Een tweede zei: « In Thuringen
cc vond ik een eremiet,
die al muziek en lieders wist...
(c maar niet het heilig lied.

»

Een derde zei : «

Ik was in Rome
cc en zag en vroeg den Paus...
cc Hij sprak: 't Is 't Hallel-lied misschien,
cc een psalm... een Sancta laus...
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Maar niemand weet het; niemand zal
het weten vooraleer
cc hij zalig in den hemel is
«bij Onzen Lieven Heer. »
De Keizer hoorde 't ijl verslag
en murmelde in verdriet:
cc Ik gave graag mijn keizerrijk,
cc hoorde ik maar eens het lied. »
Vandien af heeft geen troebadoer
den avond nog gestoord,
en werd geen harp of minnestreel
nog in 't paleis gehoord.
En jaren lang, de Keizer droeg
zijn heimwee achter 't lied,
en toen hij oud en stervend lag,
toen is het zoo geschied:
De Keizer lag te bedde, stil,
zijn kleur en oog gedoofd;
de ridders stonden rond de steê
en bogen 't ijzren hoofd.
De Keizer lag en zijn gelaat
was wit zooals zijn baard;
hij hield zijn handers kruis te borst,
zijn oogen hemelwaart...
En biddend, Broeder Alcuas
boog op den Keizer neer;
en deze ruischte met hem mee:
cc o Jezus, God en Heer 1 » —
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Toen hief hij met een lest gebaar
zijn armen nog omhoog,
en aámde diep en spande breed
de wijdte van zijn oog —
en zuchtte: « o Broeder Alcuas ! .. .
«o Luister... Hoort ge 't niet ?...
cc Ik hoor... ik hoor... en hoort ge 't niet ?...
« Ik hoor het heilig lied ! » .. .
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De spoed van Samuël

Bij Kilfenora dorpje in West- Ierland zoo lief voor 't oog
als zijn naam klinkt, liggen de puinen van een klooster, dat,
rond 600 door Sint Buihla gesticht, tien eeuwen later door
Cromwell ten gronde toe werd verwoest.
Tusschen die puinen, meestal met den grond gelijk nu,
verheft zich, breed -uit en 3-4 meter hoog, een verweerd
rotshoofd, Kalvarie vroeger, waarop een groot arduinen
kruis rees met een Kristus, en, weerszij dit kruis, de beelden van de Moedermaagd en van Johannes. Maar al het
gebeeldhouwde is vergaan, en dit alleen blijft nog over: als
ge eventjes 't hooge gras en de shamrock die de rots
begroeien terzij duwt, dan leest ge heel duidelijk, met oud Iersche taal en letter in de rots gekapt, een strofe, die,
vertaald, alzoo luidt:
-

Met schoone kleuren schilderde op perkament
Diarmud den heiligen spoed van Samuël ;
God! hadde Diarmud even schoon en rijk
heiligen spoed geschilderd op zijn eigen ziel !.. .
In die strofe zit heel een legende.. ,
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Het was rond 800 dat het klooster Kilfenora op zijn
hoogsten roem stond, om de veelheid en den rijkdom
zijner gebouwen: claustrum, hospitium, schola, cellae,
enz., om de vroomheid en de werkzaamheid zijner monniken, en vooral om zijn bloeiende school voor schoonschrift
en miniatuurschildering. Want dit was de voornaamste
bezigheid in 't klooster te Kilfenora: de heilige boeken,
Oud en Nieuw Testament, te vertalen, over te schrijven op
perkament en te verluchten met allerlei wonderen van versiering... Heilig werk voorwaar! Want, naar 't woord van
Vader Kassiodorus, u van alle lichamelijk werk is handschrift der Heilige Boeken den rnoiinik eigenst. In dien
arbeid wordt zijn geest gevoed met de eeuwige waarheid;
hij luistert naar Gods prediking, en zwijgende predikt hij
zelf ook; hij predikt met de hand, en zijn vingers zijn zoovele tongen; stil zittend en beweegloos in zijn cel verspreidt
hij het woord Gods over heel de aarde... u
De beste nu, de meester van al de schrijvers en kunstenaars, die te dezer tijde te Kilfenora verbleven, was
Diarmud.
Heden nog blijft het voor de kenners een raadsel hoe, in
zijn miniaturen, Diarmud op een duimbreed perkament een
landschap te schilderen wist, dat een gevoelen opwekt van
onafzienbaarheid; met een miniem tipje goud een star tikte,
die meer dan duizend jaren lang haar vurige schittering
behield; met enkele, haarfijne streepjes een Paradijs teekende vol majesteit en volkomen vrede; en dit alles toch
met dien zoo breeden en lossen zwier, die in al zijn werk
den meester verraadt en nog altijd onnagedaan bleef .. .
En nu was Diarmud bezig het Boek der Koningen te
verluchten.
Dien lentenacht zat hij, in zijn kleine cel, tegen de kerk
gelegen, te waken en te werken. Te waken; want elken
avond werd door Vader Abt een monnik aangewezen, die
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Uit de Ouwe speeldoos...

4

den nacht zou doorwaken voor 't gebeurlijk geval van
En te
zielenood onder de christenen van den omtrek.
werken, want zulk een reeks alleenzame, lange, stille,
doorgaans ongestoorde uren, die de zandlooper af telde ;
zoo, bij 't gouden licht van een olielampje, heel de tafel vol
met vellen perkament en handschrift, penseeltjes en potjes,
gomwater en puimsteenpoeder, en op zijn ivoren palet een
regenboog kleuren : oker en kraplak, sepia en sinnaber,
goud, kobalt, opiment, karmijn, ijzerbister, vermiljoen !...
dat was voor Diarmud een heerlijkheid, een Paradijs op
aarde ! .. .
En hij werkte volop, met al zijn talent, al de inspanning
zijner gaven, met heel zijn hart... en helaas ! heel zijn
ziel! Helaas ! ja !... Want als Diarmud bezig was met zijn
geliefkoosde kunst, dan leende hij niet, naar 't woord van
den wijzen Sokrates, zijn ziel aan zijn werk... hij gaf zijn
ziel! hij leverde zijn ziel eraan over, zoodat hij soms wel
den dienst des Heeren erbij vergat, of, erger nog, verwaarloosde !
De miniatuur, nu te maken, moest het vers verbeelden
van I Boek Koningen, Kap. III, 4: ((En het geschiedde te
dien dage, dat de Heere Samuël riep ; en Samuël zeide:
Zie, hier ben ik. » En Diarmud had de versiering zoo opgevat: de binnen~
zijde van een kamertje naast den tempel te Jerusalem kamertje waarin de simpele legerstede van Samuël; en 't
gebeurde op de stonde zelf, dat Samuël antwoordt: Lie
hier ben ik en dien « spoed van Samuël » had Diarmud
juist weten te treffen in 't gebaar van Samuël daar hij zich
van zijn legerstede half oprichtte, met oogen vol iever en
vrome vlijt... En zoover was 't miniatuurtje reeds af,
maar in den blauwen wand van 't kamertje trok Diarmud
nu een venstertje, en daardoor heen, was hij van zin,
50

den bouw te schilderen van den Tempel zelf... En wel
voelde hij dat het een allermoeilijkst ding ging zijn, maar
de moeilijkheid zelf lokte, spoorde hem en daagde hem uit;
en met zijn fijnste martelhairpenseeltje, en met de oogen
vlak op het perkament...
Plots, in de stilte, daar werd geklopt, buiten, op het
loketje in de deur der cel... Diarmud richtte zich op, opende;
en een zwakke stem in den nacht:
cc Vader, de oude O'Niall ligt op sterven.., te Kil
smeekt om de H. Teerspijze... Maar spoedig...-shany.e
spoedig!
« Ik kom — zei Diarmud, en sloot het loketje.
Hij lei zijn penseeltje neer, sloeg de monnikskap over
zijn hoofd op, reikte reeds naar de sleutels tegen den
wand; maar bij die beweging viel zijn oog op het miniatuurtje ; instinktief, zijn hand volgde de straal van zijn oog
en hij stond nu met het perkamentvel in de handen en
nagaande met zijn oogen het wondere spel van kleur en
lijn... Toen merkte hij daar, in de plooien van Samuël's
kleed, een lijntje, dat beter kon, leniger, voller; een lokje
in 't hair, dat meer zwellen mocht; hier een hoekje dat meer
kobaltblauw, een tipje dat meer oker wenschte... en zó.ó...
záó weer, met een tikje goud zou, doorheen het raampje op
't miniatuur, de Tempel grootscher schijnen... en ... en...
En Diarmud zat neer bij zijn tafel en had zijn kap alweer
achteruitgeslagen... en werkte door met heel zijn hart en
helaas! ook met heel zijn ziel... en de oude, stervende
O'Niall was teenemaal vergeten.., en de zandlooper telde
zwijgend de sekonden af op zijn zandkorreltjes...
((En het geschiedde te dien dage, dat de Heere Samuël
riep; en Samuël zeide: Zie, hier ben ik... » Niet zoo
Diarmud!...
Plots nu weer, en hoe kwam het? juist toen hij den
zandlooper ging omkeeren, herinnerde Diarmud zich den
5'

zieke en de opdracht... Hij wierp zijn penseeltje neer, trok
zijn kap over 't hoofd, had de kerksleutel vast, spoedde
heen... 't Verbaasde hem de deur der kerk op een kier te
zien... maar de verbazing sloeg over tot ontzetting, toen hij
bij 't altaar nu het Tabernakel open vond.., en de H. Ciborie
was er niet 1
Een oogenblik stond hij sprakeloos, liep toen buiten,
wilde de rustende kloosterbroeders wekken, hun zeggen...
dat... dat...
Maar van één verbazing stortte hij in een ander... , want
nu, waar nog enkele uren te voren de Kalvarierots stond,
met het groote Christi -Kruis en de Moedermaagd en Johan~
nes. — daar lag nu niets meer dan de zware doode rots,
met alleen erop gericht het zware barre, doode Kruis zonder Christus 1...
Diarmud meende dat hij zinneloos werd... en keek rond
door den nacht... Toen, zachtjes, en nabij, daar rinkelde
een bel... Diarmud liep er heen... en hij zag, gaande door
de velden, een geheimzinnigen stoet.., een jong man, die
vooraf ging, rinkelde de bel op mate; en achter hem, een
priester, die vlak voor de borst uit, een ciborie droeg in een
kroon van gouden licht; en achter den priester weer, een
vrouw, die bad met gebogen hoofd en met de handen saamgevouwen v66r den mond... En nu herkende Diarmud de
levendgeworden beelden van de Kalvarierots — en zeeg
op de knieën...
Langzaam en eerbiedig ging de cc bediening » voorbij,
bellende, dragende, biddende, heilig onder de stille
starren... En zoo diep voelde Diarmud zich met schroom
bevangen dat hij niet wist hoe lang hij daar dien nacht,
midden 't eenzaam veld geknield bleef. Maar toen hij
's anderdaags weerkeerde naar het klooster, vond hij
kerk en Tabernakel zorgvuldig gesloten, de Ciborie veilig
geborgen; en op de rots stond de arduinen groep, stil en
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maar Diarmud, met ontzetting
roerloos juist als voorheen
in de ziel, begreep de les, de hooge les van vlijt en priester~
ijver, hem dien nacht door steenen beelden gegeven ! —
En enkelen tijd nadien, in alle geheim, heeft Diarmud
met hamer en beitel zelf de vier verzen gekapt op de rots,
ten voete van 't kruis :
Met schoone kleuren schilderde op perkament
Diarmud den heiligen spoed van Samuël...
God! Hadde Diarmud even schoon en rijk
heiligen spoed geschilderd op zijn eigene ziel ! ..
En hij verborg de woorden onder 't lange gras en de
shamrock.
Eerst, toen hij stervend lag, heeft hij aan den abt van
Kilfenora met eenvoud en berouw verteld wat hij dien nacht
had zien gebeuren... En de Abt liet het door monnik Drumcondra neerschrijven in de Kronijken van het klooster...
Wat de miniatuur betreft « De Spoed van Samuël «, die
is onafgewerkt gebleven; en in den blauwen wand van 't
geschilderde kamertje is niets te zien dan enkele zwarte
trekjes, waar 't vensterke komen moest met een uitzicht op
den tempel van Jerusalem.
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De doode Nachfe g aal

De pootjes op en vuil en vaal,
daar ligt een doode nachtegaal
in 't mos, — en juist er over
buigt stil een tak vol loover
en dauwvocht,
blinkend frisch en schoon
gelijk een lauwerkroon...
Hij was te wel den bosch gewend ! -En toen zich door de zuiderlent
zijn maten lieten lokken
en bergen overtrokken, —
hij liet ze trekken -- en hij bleef
te huis hier, in zijn dreef.
Maar jammer, die bij zomertij
op elzenhout en flier-schalmei
hun kans verfloten hebben!
Die vinden spinnewebben,
een doode spin, een doode maai
in schaam' le broodschapraai.
54

Zoo, kwam de winter aan... geen brood!
En 't klokske klepte hongersnood ! .. .
De zanger op zijn tekske
zat bijtend op zijn bekske .. .
en toen... de sneeuw, de kou, de nood...
Hij viel van 't tekske
dood ! .. .
**
Waar is nu 't lieve zangerslied ? .. .
Mijn ziele voelt een tik verdriet,
daar ik me 't lied verbeelde,
dat in den Bosch hij speelde,
of heel zijn lijf geworden waar,
een luit , een kwikke snaar,,
Was hij het, die de nachten door
klonk en den stillen starregloor
tot taal en tonge strekte ?
hij, die den morgen wekte
vol blijdschap en den dageraad
liet dansen op zijn maat ?
Was hij dit Belfort, waar eens bong
de helle klok, die gong en zong ?
Die rouw of kermis klepte
en 't volk de ziele repte,
alwaar 't den vinger op den mond
naar 't luiden luistrend stond ?
En was dit ding eens de alchemist,
die 't groot geheim en wonder wist,
en zat te roezemoezen,
zijn gorgel tot een kroeze,
en van een gulpjen adem miek
een goudene muziek?
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Ik hoord' hem met de leste Mei;
de vesper sluierde over d'hei
en vlammerde op de vennen;
zwart stapelden de dennen;
en boven 't zwaargetaste bosch
een starre botte los.
Toen vierde aleens een diep geluid,
een hoog geluid het loover uit en zweeg. Geen winden gingen;
plots door de stille dingen
't geluid weer, 't diep geluid brak los
en 't watste door het bosch.
Nu rees het zwaargetoond, en toog
en kiste lijk een pijl omhoog
en pij lende op de daken,
't ging na* de tinne raken; knalde 't los en spatterde uit
in starren van geluid.
Toen was 't een losse scherts; een zot
stuk straatlied, maar 't vereêlde tot
een koor van stappend' helden
die van den Groeninghvelde
weerkeerden, fier en triomf ant,
met vrijheid voor het land.
;

't Verzoette op eens tot wiegelied
of vloot gelijk een bootje vliet;
en 't werd een barcarole;
een levende viole;
Een klacht die wegsmoorde in de lucht,
verijdeld in een zucht.
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Dan 't kiemde 't op weer, teer en broos;
zoo broos en teeder viel de voois
of zij ' een smart vertaalde;
zwol aan toch, zwol, verstaalde
en stond nu fier -op lijk een zwaard,
gevlamd en slaggevaard...
... Nu, pootjes op en vuil en vaal,
daar ligt mijn lieve nachtegaal ! .. .
stok-dood
en worm~vereten ! .. .
van mage en mensch vergeten ! .. .
En sterven zoo de zangers ?... ja ? .. .
Wel ! 't zij mijn ziel gena !...
Ge schreeft uw liedjes op den wind;
en 'k vreeze dat ze God niet vindt
in 't oordeel !... Kort lijk rozen
zijn uw apotheosen;
en 'k wete wel, waar 't lijkje viel;
'k en wete, waar de ziel!
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Christus op den I J zer

Zoo, weken, sloeg 't geweld en de woede
van strijd en storm door de Ijzergouw;
toen flauwde de strijd en viel zoo moede
dat hij rusten wou.
't Was nacht nu. De legers lagen neer...
Doorheen de regens op de kimme,
zoo plots! verscheen een witte schimme,
en 't was de schimme van Ons -Heer!
Zijn vlak gelaat naar de westerregens,
Omgloried met glans van stralen klaar,
en staande, Hij strooide zegens
Hij stond
met stille hand en plechtig gebaar.
**
En Hij wist een man daar, in arme woning,
een koning! van troon en van kroon beroofd...
Een zegen op dien eedlen Koning!
een zegen op zijn hoofd !
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En Hij wist een vrouwe, met op haar mouwe
een groot rood kruis, of er bloed op viel...
Een zegen op die hooge Vrouwe,
een zegen op haar ziel!
De jongens, die daar lagen te slapen,
Hij wist ze liggen zwaar en zwart...
Een zegen op de koene knapen,
een zegen op hun hart !
Daar lagen dooden langs de dijken,
eenzaam, van moeders ongekust. , *
Een zegen op de lieve lijken,
een zegen op hun rust!
Het schoone lijf gescheurd, geschonden,
daar kreupelde heen een kranke stoet...
Een zegen op hun zeere wonden,
een zegen op hun bloed !
De Noordzee stiet haar wilde baren;
ze huilde met wind en regens mee...
Een zegen op wie schepevaren,
een zegen op de zee!
Daar hing omhoog een vlieger te wiegen
op schor en snorrende gerucht...
Een zegen op wie vlerkevliegen,
een zegen op de lucht!

Toen keerde de Schim zich 't Westen tegen
toen keerde de Schim zich naar den oost...
en teekende al door, zoo, zegen op zegen,
en zegens onverpoosd...
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Hij wist in 't land den last op de schouders,
en Hij wist er de zorg in elk hart...
Een zegen op, de weenende ouders,
een zegen op hun smart.
Hij wist er zijn kleine, lieve vriendjes;
ze stierven van koude en hongersnood .. .
Een zegen op de bleeke kindjes,
een zegen op hun dood !
Hij wist al het leed, zoo stil geleden,
in weidsch paleis, in enge kluis...
Een zegen op de steenen steden,
een zegen op al huis !
Hij zag den brand over 't land geworpen,
geplunderd stapel, en stal...
Een zegen op de strooien dorpen,
een zegen op hen al!
En —.- was Hij moe nu van al die zegens?
Hij rustte een pooze, — en heinde en ver,
zijn afglans in de wilde regens
blonk lijk een groote, gloeiende ster...
Dan, zuid en noord, en 't allerwege,
en over 't gansche vizioen,
een hoogen, wik en, tragen zegen,
een lesten zegen sloeg Hij toen:
Een zegen die 't vlakke Vlaanderen wijdde,
Eén zegen, den Waalschen heuvelrand;
één lesten zegen, die benedijdde
volk en land!
6o

Payasifo (')

Kerstlegende (2)

Anno Dornini 1212, versloegen, in de bergpassen der
Sierra Morena, de Kristene Prinsen van Spanje, onder het
opperbevel van Prins Diego de Albaniz, het verbond der
Araabsche Emirs ; daags na den triomf, Prins Diego
staande met een lijfwacht prinsen, hertogen, baroenen, op
het rotsterras tegen den bergwand, hield wapenschouw
over de zegevierende troepen.
En de zegevierende troepen stapten voorbij, schitterend
in den zonnegloed, één ijzeren, geestdriftige menschenmassa, Navarrezen, B alken, Andaloesiërs, Kastilj anen,
voor 't oog van Diego de Albaniz, op stap en op den klank
der 'klinkende klaroenen ; en onder 't voorbijstappen,
staarden ze, van onder de geblutste helmen, met fieren blik

(1) Payasito : Paljasje, hofnartje.
(2) Naar u Robert of Sicily », door Longfellow.
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op naar den triomfeerenden man, terwijl de vaandelen hun
gescheurde en bebloede kleuren neerstreken tot eerc saluut
en gloriegroet...
En van op het rotsterras, schouwde Diego neer op den
menschenvloed, op de duizendvoudige glorie die hem,
Diego, gebeurde en de glorie raakte zijn hart, roerde zijn
ziel met welbehagen. Toen, in de verte, kwam een man te
paard, op vollen galop, wuivende de hand boven het hoofd
-- het was een bode van 't hof van Saragossa, hoofdstad
van 't Aragonsche rijk; en hij meldde, dat de oude koning
von Aragon zoo juist gestorven was, en, daar deze kinderloos was, dat Diego, Diego, de Overwinnaar, door het volk
tot koning was uitgeroepen...
En daar stormde hoogmoed op in het hart van Diego.
Te Saragossa, in de hofkapel, zou de kroning plaats
grijpen. Bisschoppen, abten, priesters vulden het koor; op
't altaar lagen zwaard, kroon, schepter. Midden 't koor,
verhief zich, onder hermelijnen baldakijn, een vouwstoel
als koninklijke troon, op verhoog.
Bij den ingang der kapel verschijnt de Prins in zijn
krijgerskleed en omringd van zijn edelen en hofjonkers. 1 Yij
is bleek, want tot voorbereiding der kroning heeft hij, naai
den . eisch der traditie, drie dagen en drie nachten gevast en
gebeden. Maar zijn hart trilt van ontroering en hoogmoed,
bij 't besef van wat gebeuren gaat.
Twee priesters komen hem te gemoet, buigen, begeleiden
hem naar 't altaar, waar de pauselijke gezant, Kardinaal
Bassanio, hem opwacht.
Een priester zegt:
Eerwaarde Vader, de H. Moederkerk vraagt dat
deze uitmuntende krijger tot het koningschap worde
verheven „.
De Kardinaal vraagt:
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- « Weet gij of hij waardig is?
De priester:
- Wij weten en gelooven, dat hij waardig is. »
De Kardinaal:
- «Deo gratias! ))
Onder 't baldakijn, op den vouwstoel, zit Diego neer. De
kardinaal leest hem de plichten voor, die als Koning hij zal
te vervullen hebben. Diego, met de hand op 't Evangelieboek, zweert trouw ertoe:
- U Zoo helpe mij God en dit Heilig Evangelie.
nieuwe
tort een gebed, smeekende dat des
gezant
De
Koning moge wezen lijk Mozes in beleid, lijk Josuë in
heldenmoed, lijk David in nederigheid, lijk Salomon in
wijsheid.
En doorheen al de plecht der ceremoniën gaat de kro
voort. Gernijerd zit de gezant neer; Diego-nigslture
knielt v66r hem ; hij wordt gewijd met de H. Olie ; en
gebeden wordt, opdat Vorst Diego, gewijd en gezegend
lijk Saül door Samuël, sterk moge staan in zijn koningschap,
getrouw en voorzichtig, rechtvaardig, - kampioen van
't Heilig Geloof!
Nu wordt het zwaard in Diego's handen gelegd:
- «Omgord het zwaard machtigerwijze ; en weet, dat
de Heiligen niet door het zwaard, maar door het geloof
hebben getriomfeerd. »
Diego vat de bediedenis niet der latijnsche woorden; maar
hij voelt het zwaard - en trots grijpt zijn hart vast.
De Kardinaal zet de gouden kroon op Diego's hoofd:
- « In nomine Patris + Filii + Spiritus sancti. »
Hij schenkt hem den schepter, opdat hij met dien staf
van deugd, waarheid en majesteit, zijn volk leide, de oproe
rigen sla, de zwakken steune, en heersche over allen...
Tranen springen op in Die g o's oogen ; en de trotsche
hoogmoed verstokt zijn gansche ziel. .
((
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De kardinaal legt zijn mijter neer, knielt vóór 't altaar,
heft aan: Te Deum laudamus .. .
Het koor vangt het danklied op, hoog springt de jubelende
zang op langs het gewelf.
Maar hooger jubelt de vreugde in het hart van den nieuwen Koning...
Want langsheen de drie trappen, — zijn triomf over de
Emirs, zijn plotse uitroeping tot het koningschap, de kroning
zelf — is hij in zijn ziel opgeklommen tot boven de starren
Gods.
Tot, sluiteinde der plecht, het Magnificat...
En toen het koor het vers aansloeg: cc Deposuit potentes
de sede et exaltavit humiles » -- bogen alle hoof den neer
in diepen deemoed; en aan een priester, die naast hem
stond vroeg Diego:
cc Waarom buigen allen zoo 't hoofd ? ,)
((Om de bediedenis der heilige woorden, majesteit;
namelijk: De machtigen heeft hij van hun troon neergezet ;
de nederigen heeft hij verheven. »
De Koning zweeg, maar in zijn hoogmoed dacht hij: « Wie
is zóó machtig, dat hij mij van mijn macht berooven
kan ?
En hij sloot de oogen,
wilde niet verder meer luisteren
of zien...
En eindelijk viel de koorzang stil...
De Koning opende de oogen, keek verbaasd rond zich,
zag niemand meer in de nu half-duistere kapel... Had men
hem, den Koning, zóó, daar gelaten, alleen ? ... Woedend
stond hij op, struikelde doorheen de stoelen naar de deur,
klopte. De oude koster opende de deur op een kier, vragend:
— « Wie is daar? »
— ((Wie?)) riep de Koning, ((wie ?... Ik, Koning
Diego 1 n
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De oude koster beschouwde den man, en murmelde toen
met verbaasden zucht:
--- « Payasito ! ... »
En inderdaad, in de kostercel, die met een flauw kaarsje
verlicht was, niet Koning Diego stond daar, niet Diego
zwaargegord, en gekroond en geschepterd, niet Diego met
al de majesteit van koningschap, maar een bespottelijk
dwergje, lijk een hofnar bont -gekleed, op zijn hoofd een
mutsje met belletjes, en in de hand, voor schepter ! ... een
marotje!

En Diego bekeek zich zelf, zijn zotte kleederen, zijn belachelijk marotje, en half zinneloos murmelde hij 't woord na:
« Payasito !... ^>
Toen liep hij weg, stormde langs hal en gang naar de
kroonzaal, hoorde muziek en gejuich;bevenderhand, hief
hij de deurgordijn op
keek hinnen, sag het kroningsbanket in al de glorie en al de vreugde en al de grootsche
pracht. Het gejuich hield op, de muziek hield stil; en van
op zijn troon, aan 't ander uiteinde der zaal riep de Koning
met blijde stem:
tc Ha ! Payasito ! ... Kom ! ... Kom, Payasito!... »
En in dien man, plots, herkende Payasito zich zelf,
Koning Diego, zijn eigen gelaat, zijn eigen oogen, zijn eigen
stem, Koning Diego, gekroond en geschepterd met die
kroon en dien schepter, die hij, --- toen ! Diego
daar
straks, of gisteren, of wanneer dan ? ... had ontvangen!
Payasito naderde den troon, en ondanks al zijn verbazing
die hem zot dreef, hoorde hij hoe de dischgenooten hem
bespotten en uitlachten.
De Koning bekeek hem met stillen lach.
— cc Zijt ge daar, Payasito ? ... Goed zoo, wij hadden
juist wat kluchten van doen. >,
cc Ik ? »... zei Payasito uitzinnig... cc Ik ben geen hofnar... Ik ben Koning, Koning Diego » .. .
h5
Uit d. Ouwe Speeldow...
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De dischgenooten lachten; de Koning zei:
((Nu, dat's een slimme klucht! ! ... Wel dan, kleine
Koning Diego, waar zijn uw hovelingen ?... Gij hebt uw
edel hof niet bij u uw aapje! »
Payasito vond geen antwoord, maar greep een beker van
de tafel weg, smeet hem op den vloer aan stukken.
-- ((Payasito is wat boos)) zei de Koning - ernstig. Hij
deed een teeken tot een bediende, die Payasito bij den arm
nam, en buiten, in een donker hokje opsloot.
Nu mocht de arme dwerg kalmer worden en nadenken;
maar hoe hij ook al zocht en nadacht, hij vond geen oplos
zag geen licht... Was heel 't gebeurde, kroning, wij~-sing,
ding, koningschap, een simpele droom geweest? Was hij
zelf nooit geweest Don Diego? Don Diego de Albaniz ? .. .
Was heel zijn leven een droom geweest en bedrog ? .. .
Van den volgenden morgen af, begon het leventje van
hofnar... en Payasito's eigen plaats lag, met aapje en
marotje, bij de trede van den koninklijken troon, aan de
voeten van Vorst Diego, Koning van Aragon... En immer
en altijd was hij droevig en neerslachtig ; alleen, als iemand
uit plaagzucht, hem vroeg: ((Hoe heet je, Zotje ? » -- dan
antwoordde Payasito, en de woede vlamde in zijn stem:
cc Ik ben Diego, Koning Diego ! ),
En al wie 't hoorde, bespotte Payasito.
Elk jaar nu, -- en dit was de oude, heilige gewoonte in
de dynastische familiën die sedert eeuwen, beurtelings den
troon van Aragon hadden bekleed,
ging de Koning met
heel zijn hof en gevolg te bedevaart naar het graf van den
H. Jacobus, te Santiago di Compostella, in 't Noord-West
van Spanje. En nu was Kerstmis, seizoen der bedevaart,
weer op komst — en de stoet verliet Saragossa.
Een lange rijke stoet, voetvolk en ruiterij, ridders, hovelingen, gezanten, Koning Diego gansch in 't wit, op zijn
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spierwit slagpaard, dit alles één onafzienbre en ontelbre
glorie l... en achter den vorst, op een grauw ezeltje,
Payasito, zoo bespottelijk en zoo dwergachtig en zoo weemoedig !...en juist lijk het aapje, dat achter Payasito op
het ezeltje reed, het spotbeeldje was van Payasito, zoo was
Payasito het spotbeeldje van Koning Diego.
En vooruit trok de stoet dag en nacht onder de goudwaaiende banieren en bandelieren; en de klaroenen stieten
het marschlied naar de starren op; ofwel in de stilte der
valleien, zongen de pelgrims:
Langs berg en dal gaan wij,
gaan wij naar Compostella in Galicië !
Moge zoo onze ziel eens klimmen,
klimmen naar Compostella in den Hemel!.
Van uit Saragossa, ging het langs den Eberoever, stroom
Mirando, doorheen de rotsige passen van de-opwarts,
Sierra de la Demanda naar Burgos, van daar, over Valencia,
Leon, Astorgo, naar Villafranca, het Kantabrische gebergte
over, de Galiciëgouw binnen, tot ze dan eindelijk, daags
voor Kerstmis, van op den Monte Pedroso, de heilige stad
beneden in de vlakte zagen uitliggen.
Bij de poorten der stede, stond prins Gomez van Santiago,
saam met den Bisschop en een groote menigte edelen,
priesters en hovelingen; zij verwelkomden de pelgrims. En
de bevolking der stad juichte de pelgrims toe, vooral
Koning Diego, den overwinnaar der Emirs! Maar Payasito
sprong omneer van zijn ezeltje, kroop vooruit doorheen de
massa, stond vlak voor Prins Gomez, en riep:
«O Prins Gomez, herkent gij me niet ? ... Ik ben
Diego... Ik voerde u aan tegen de Emirs... En deze (op den
Koning wijzend) deze... »
Maar de rest zijner woorden werden niet gehoord: zoo
67

luid lachten allen om Payasito... en prins Gomez wenschte
Koning Diego geluk om zijn prachtig en vinnig hofnartje,
dat zóó natuurlijk klucht speelde...
Kerstmis; middernacht...
Plechtig met bloem en kleur en flikkering van edelgewrochten was de kathedraal versierd, ter eere van
Sint-Jacobus en ter eere van de voorname pelgrims . Bij den
ingang van 't altaarkoor stond een stalletje gebouwd, een
stalletje van Bethlehem, mos-gedekt, star-gekroond, met
onder het dak de heele afbeelding van het groote Mysterie
van 's Heeren menschwording: Jezus in 't kribbetje, Maria
en Joseph er naast, herders en schapen rondom.
De monniken van 't nabije klooster zongen de drie heilige
Missen; de bisschop off icieerde ; en de pelgrims, vermengd
met het hof van prins Gomez, zaten in het heerlijke gestoelte, heel het koor over. .— Alleen, in 't half-duistere,
verworpen en beschaamd, zat op de marmeren trede, bij
den voet van 't stalletje Payasito, biddend ja, en
weenend.
En vroom verliep de gewijde plecht: een eerste Mis,
bediedende de geboorte van Christus door de werking van
den H. Geest, uit Maria, in den armen stal te Bethlehem;
het heilig Licht brekende doorheen de duisternis van de
wereld; Christus, geboren uit een schamele vrouw, lijk
een glorioze Zon uit een arm-menschelijke vonk.
De tweede Mis, bediedende de geboorte van Christus in
de ziel van de herders, van al de menschen, door de genade;
en in die zielen opgaande lijk een nieuwe dageraad van
geloof en liefde, zoodat de menschen, naar 't woord van
den Apostel, kinders worden van 't licht en zonen van den
heerlijken, Goddelijken dag.
En een derde Mis, die bedieden zal de geboorte, voor dag
en tijd, van den Zoon uit den Schoot des Vaders; geboorte
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van God uit God, van 't Licht uit het Licht, van den waren
God uit den waren God...
En Payasito, in zijn stil, duister hoekje, weende, en bad,
en peinsde...
Toen opeens weer sloeg het koor het loflied aan:
Magnificat !
« Magnificat anima mea Dominum...
Mijn ziel verheft den Heer en verheugd heeft zich
mijn geest over God, mijn Zaligmaker ! .. .
Omdat Hij nederzag op de geringheid van zijn
dienstmaagd...
Machtig en heilig is zijn naam...
Kracht heeft hij geoefend door zijn arm... »
Payasito zat vol ontzetting; hij herkende 't lied, 't 1 i e d
van dien Kroningsdag...
Het koor zong door:
« Hoogmoedigen in de gedachte buns harten heeft
hij verstrooid...
Deposuit potentes de sede...
Machtigen heeft Hij afgezet van hun troon...
Et exaltavit humiles .. .
De nederigen heeft Hij verheven...
En Payasito voelde dat hij gezondigd had, .-- gezondigd
door trots en hoogmoed. Zijn hart smolt weg, verstierf. Hij
hoorde niets meer, zag niets meer.
De kerk was leeggevloeid, en stil nu, en teenemaal
duister; een enkele manestraal doorheen het hooge venster,
viel op de Kribbe en schemerde het stalletje vol met witheid...
Toen stond hij op, schromend, knielde voor de Kribbe,
en bad; en al zijn vroegere hoogmoed was gebroken:
— ((Heer Jezus, heb medelijden met mij, Payasito,
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dien ze Payasito noemen... maar die Diego ben, Koning
Diego... Heb medelijden met mij... En vergeef mij... God
zijnde, wordt gij mensch; Koning zijnde, werd ik Payasito,
hofnartje...
Maar gij werdt mensch om uw liefde; ik werd Payasito
om mijn hoogmoed...
Machtig, werd ik uit mijn macht neergestooten. Gij wist
wat het beste was voor mij... Maar heb medelijden en
vergeef mij .. .
Als iemand mij weer vragen zal, wie ik ben, zal ik niet
meer antwoorden: Ik ben Koning Diego! ^— Neen, ik ben
Payasito, ik wil Payasito blijven...
Laat dit de boete zijn, Heer, de boete voor mijn hoogmoed...
En zoo uren lang, doorheen den nacht, bleef Payasito
geknield, biddend en boetend.
Maar toen, bij den dageraad, de hovelingen de kerk
binnentraden, op zoek naar den Koning, Koning Diego, die
zoo plots verdwenen was, ze vonden Koning Diego, niet
meer Payasito! Payasito niet meer ! maar Koning Diego
zelf... geknield voor de kribbe, in zijn vorstelijk gewaad
gekroond en geschepterd in al zijn glorie en heerlijkheid...
En ze loofden de vroomheid van hun vorst, die zoo, den
ganschen nacht had doorgebracht, aan de voeten van den
God-Mensch.
En waar Payasito was gebleven, — wist niemand...
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De Vinke

(1 '

Nooit en hoorde ik door de boomen
't klinken van de vinke slaan,
of het heeft me... God vergeef 't me ! .. .
't heeft me deugd aan 't hert gedaan.
't Vinkske door de dreve
nauw me komen ziet,
of
dat staat geschreven !
't kettert : j ezu ïet !
« ... ezulet ! .. .
't Zit er op een tekske,
en het scheldt en fluit,
vingers in zijn bekske;
krek 'ne straatschavuit:
« ... j ezuïet ! ... »
(1) Met een beetje goeden wil ontdekt ge in den eindklank van het een
deuntje onzer botvink het woord : « f ezuïet ».
-tonig
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't Smijt zijn melodieke
keur- en kunsteloos;
lapke van een liêke,
vodje van een voois.
« ... ezuiet ! ... »
Staat zijn keel te Bader
strijkstok en viool;
't leerde 't van zijn vader —
in de hageschool.
« ... ezuiet ! ... »
'k Sta 'ne keer en kijke;
't houdt eens op 'ne keer ;
kijkt eens van gelijken, —
en... het kettert weer:
« ... Jezuiet ! ... ,>
N

'k Sta nu stil en pleite :
« Zeg eens, vriendje daar,
« iets mij te verwijten ? .. .
« Neen ? ... Wel houd dan maar... »
« ... ezuiet !... »
--

«Sluit dan uwen... molen!
((Heb ik ooit van u
« mier of maai gestolen ?
« Sa ! wat zegt ge nu ? » —
« ... ezulet !... »
« Schelden is geen rede,
« schuiflen geen verstand;
«Kom eens naar beneden,
«hier zoo, op mijn hand... »
« ... ezuïet ! ... »
N
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((Mag ik met geen oogen
((U

dan eens bezien?

((Spot ge met mijn toge ?
cc met mijn tik misschien ? .. .
« ... ezuïet ! ... »
— - cc Spreekt ge nog al rappe .. .
cc maar kom eens beneên ;
c( dat we 't ding eens lappen ! ..
« onder ons Between !... »
cc ... Jezuïet ! ... >>

'k Peins, ik moet hem paaien
J odenscher manier .. .
cc Vink, hier zit een maaie...
<i

. Jezuïet ! ...

^c Vink, 'ne vette pier... ^a
... Jezuïet !... »

cc Vink, daar zit... 'ne klamper !... >^
Frrrt !... en weggestouwd ! .. .
'k Hoore nog eens amper
piepen door het hout:
« ... e...zu...iet !... »

Al gelijk toch ! ... Nooit en hoorde ik
't kettren van de vinke slaan,
of het heeft me... God vergeef' 't me!...
't heeft me deugd aan 't hert gedaan!
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Vogelnesfen

o 't Nobel volk der nestebouwers!
dat, naar het weer- en windgeweld,
de plaatse vindt, de plannen velt,
en dan met schoft en schouwers
te bouwen valt en sleurt en sjouwt...
o 't Volk, dat nesten bouwt!
Ze staan gedeeld, gelang de veders,
gelang de kleur van kleed en kiel,
eenieder in zijn eigen stiel:
zoo metsers, wevers, smeders,
staan ieder in zijn eigen gild,
met eigen zang en schild.
En ieder bouwt naar stiel en keuze,
zijn eigen dak en deftigheid;
maar musschen in de mutserdmijt,
en zwaluws tegen de euze,
bij vogels ook geldt eigen heerd
een gouden wereld weerd.
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Aanschouwt me merel metselare,
die taai de taaie kleie steekt,
de modder en de mortel breekt,
en met een peerdenhaire
de wallen opstijft van zijn nest
tot onverslijtbre vest.
Een mandemaker wielewale!
die in 't getakte een korfke vlecht
en 't korfke binnenzijds belegt
met zijdons zevenmale;
"t zou ijzer vriezen dat geen kou
zijn kinders deren zou.
En nachtegale muzikale;
die met een gulden stemme ruischt
en op een hoopke blaren huist...
o schamel idealen!
Ze meublen 't harte schoon en rijk en slapen op den dijk...
Alleen de koekoe... vagebonde!
Geen havezaat, geen huis, geen hoop!
Hij zit op anders goed te stroop.
Ei, vogels! Trekt te ronde!
En simpel niet den keerl betrouwd,
die zelf geen neste bouwt ! *
En nu, de smeders, boomeblekkers,
de steenebakkers, metselaars,
de schaliedekkers, plaasteraars,
de tapissiers en plekkers,
steekt nu den meitak op de tin
en viert het huisjen in !
(*) Cfr. Eccles. XXXVI, 28) -75

En zonder kast en kapitale,
ge zit nu steevast op uw goed;
ge teert op rijken overvloed
en laat den boer betalen;
en waar de boer de schooven scheert,
gij fluit hem uit -- en teert !

Maar lacy ! 't is niet al te fluiten,
te rakkren in het blijde bosch !...
straks dijt een staatge burger los
uit elk dier straatschavuiten.
Tijd gaat al aan -- en gij gaat mee !
en zoo, van lieverlee
het leven raakt vol ernstigheden,
en koken blijft geen kinderspel...
Gij, moeder - gaaikes, weet het wel,
die 't stoofke moet besteden
en zuinig sparen op het spit,
zoo 't nest vol bekjes zit.
En gij, de man, houd op te fluiten!
en smeer uw moed en armen in;
daar moet gescharreld om 't gewin;
't moet suiker op beschuiten,
siroop van malsche maaien zijn
en zoete roosmarijn.

Gij, paarke, zult uw kinders voeden,
van af den diepen dageraad
tot waar de zonne zinkens staat...
En 's nachts nog, mat en moede,
ge zit, gevleugeld over 't kroost,
en waakt, tot bij den oost
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ze weeral kraaien om de boter
Toch, met geduld en werkzaamheid,
ze krijgen veerkes met den tijd;
die veerkens worden grooter...
Maar
wordt het spel er beter om?
Laas ! met den ouderdom
is 't kooike een beetje zot geworden;
en 't groote voor, en 't kleine lest,
nu gaan ze
en laten 't oudernest.
Dat 's wet; dat zit in de orde;
en elk gaat nestlen op zijn hout:
gekloosterd of getrouwd.
Elk bouwt zijn huis, zijn have en schouwkes;
en ver zit ouder, kroost en kind...
Maar Die de vogels miek en mint,
ik weet i
hij maakt voor de ouwkes
den winter warm en 't sterven licht
na de af gedane plicht.
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Jantje en zijn Teddy

Sint.-Niklaasvertelling
Sinte-Pieter, met de gouden sleutels aan zijn blauwsatijnen gordel, staat, in volle glorielicht, op den dorpel
van 't half-open voorportaal des Hemels, houdt zijn hand
als een scherm boven zijn oogen, kijkt een zonnestraal-ver
den sneeuwwitten weg op, langs waar de zielen der heilige
menschen moeten komen, en, daar hij voor 't oogenblik
niemand komen ziet, hij gaat weer binnen, sluit de poort,
zit neer op een moesselinnen wolk, leunt het hoofd op den
elleboog, den elleboog op een zwaar prachtboek « jus
canonicum coeleste »... en sluimert.
Hij sluimert, en, sluimerend, hij droomt van aardsche en
van hemelsche dingen; van volle vischnetten op het meer
van Genesareth; van Romeinsche keizers, die woest -weg
de goede Kristenen laten kruisigen; van gefolterde martelaren; van kraaiende hanen... met kraaiende hanen bezig,
voelt hij plots weer die oude scharreling in zijn gemoed,
zoodat hij wakker schiet... en 't gescharrel ging voort, niet
in zijn gemoed, natuurlijk! maar op de poort, buiten..
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c Hola! Wie is daar? » riep Petrus.
Buiten piepte een kinderstemmetje.
« Ik, Sinte-Pieter, ik zelf... Jantje! »
(; Welnu dan, Jantje », zei Sinte-Pieter, cc ge moet
niet scharrelen op dci deur... Sla met den klopper. Dat 's
reglement.
cc Hij hangt te hoog, Sinte-Pieter... Ik kan er niet aan. »
((Staat het bankske niet daar ? »
Het bankske stond er, want een oogenblik nadien: Bong!
Bong! Bong! viel de gouden klopper reglementair op de
poort.
Sinte-Pieter stond op, deed open;
en vóór hem... ei!
een mannetje kniehoog, in nachtjaponnetie en krulhair; en
bij de linkerhand hield het, zonder veel moederlijke teederheid, een van die.., ge weet wel, -- een van die kleine
bruine zittende beren, speelgoed dat ze, meen ik, 'nen
Teddy noemen.
Maar Sinte-Pieter zag dien Teddy niet; hij zag maar
alleen dat bloei-blozende krullekopje met die twee groote
kijkers vol blauwe bewondering.
cc Kom binnen. ,>
En Jantje kwam binnen, in 't portierhuisje van SintePetrus, dat is: 't voorportaal van den Hemel. De Heilige
boog voorover en bekeek van af zijn hooge gestalte kleinen
jan; en kleine Jan bekeek Sinte-Pieter van uit de diepte
zijner gestalte...
« Gij zijt Jantje ? »
((Ja, Sint-Petrus... Ik kom naar den Hemel. »
cc Dat 's pront » zei Petrus.
Hij boog nog meer voorover, keek nog dieper in Jantje
zijn oogen... En toen, tevreden:
« 't Is goed. »
cc Waarom kijkt ge zoo in mijn oogen ? » vroeg Jan.
((Om te zien of ge gedoopt zijt » lachte Petrus. En
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hij stond nu heel rechtop, en, doktrinaal lijk 'ne schoolmeester op zijn geleerdst:
((De ooggin » sprak hij cc zijn de spiegel van de ziel;
en zoodus, het altijddurend merkteeken dat... »
Plots hij zag den beer :
-- cc Wat is dat voor iets? »
u Teddy » zei Jantje, verbaasd om Sint-Pieters
verbazing.
-- ((En br... , brengt ge dat ding... hier mee in den
Hemel ? ,>
cc Hij kan niet bijten, Sinte-Pieter... Hij is dood.
— ((Ja, ja », zei Petrus, een tikje bekomen... cc Maar 't
is niet van te bijten of niet te bijten. „ En de heilige man
streek over zijn baard al peinzend, met een diepen rimpel
op zijn voorhoofd... cc Beren in den Hemel! Beren !... Waar
gaan we naartoe ? u
Jantje werd ongerust; maar opeens hij kreeg wat de
dichters een inspiratie noemen, en wat een gewoon mensch
'nen goeden inval, en wat Jantje zelf niet wist hoe -het hiet,
en hij kraaide zoo blij:
--- « ' t Is 'ne Sinte-Klaas, Sinte-Pieter... 'ne SinteKlaas ! ...
Sinte-Pieter nam het heel koel op.... Al maar door, hij
streelde zijn witten baard, en schudde stillekes zijn voor~
hoofd weg en weer:
t Kan niet zij n . t Kan niet zijn. »
Heel zoet nu vroeg Jant*je :
— ((Mogen de kindekes geen speelgoed mee in den
Hemel brengen, Sinte-Pieter... als ze dood zijn ? u
-- cc Maar kind toch, waar zijn uw gedachten ? >,
Daar viel een pooze... Jantje stak een vinger in den
mond... en dat was altijd, gedurende zijn menschelijken
gang op aarde, het voorteeken geweest van wat vader
hoog tij » noemde ; Sinte-Pieter streelde zijn baard alsof
. .
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hij uit dien langen witten baard een oplossing wilde trekken: en Teddy... ja, Teddy! met zijn dom- lachende snuit
en zijn wild gelaat, die hing er zoo maar., idioot tusschen,
alsof de beest hoegenaamd geen besef had dat zij de schuld
van de roering was.
« Ik kan 't niet gebeteren », zei Sinte-Pieter... «t Jus
canonicum Coeleste » is formeel... Alleen heiligen worden
binnen gelaten... En Teddy is geen heilige. »
« 't Is 'ne wijze Teddy! » sniksnotterde Jantje.
<< Ja, ja, ja, ja, ja! » zong Petrus, cc ik zeg het kontrarie
niet ! Maar het is toch maar een beer... „ En nu weer, heel
innig: « Meent ge, Jantje, als Abel met zijn schaapje, of
Tobiaske met zijn hondje, of Koning David met zijn paard
hier was aangekomen, meent ge dat ze ooit waren binnen geraakt ?... Neen, Jantje, 't mag eenvoudig niet... Nu of
nooit, voegde hij eraan toe, zacht maar kategoriek... Ik zeg,
ik kan het niet gebeteren. Wet is wet ! ! »
En toen, met zijn handen en armen wijdopen, plechtig
lijk 'ne pastoor op zijn preekstoel: c( Wat moet ik doen,
Jantje, mijn Jus wegsmijten of Teddy? »
Van heel dit pleidooi had jantje niet veel begrepen
buiten 't leste woord « Teddy wegsmijten! » en zoo, hij
sloeg aan 't huilen en wreef zijn traanoogjes beurtelings met
zijn Teddy en dan weer met een slipje van zijn nachtjapon.
((Ja maar, een beetje stil », zei Petrus, die zelf nu wat
ongerust werd. cc Wat moeten de Serafijnen gaan denken,
als ze hooren dat hier geweend wordt !... »
In plaats van te stillen, Jantje weende luider, misschien
opdat de Serafijnen het zouden hooren.
cc Stil toch, jongen, stil ! »
Een deur ging open... cc Daar hebt ge 't al u, zei Petrus...
Jantje keek op: op den dorpel stond een groote, heilige
bisschop, met breeden sneeuwbaard, hoogen goudbebloemden mijter en zilveren stok...
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cc Wat hoor ik hier ? „ vroeg die heilige bisschop met
een zware diepe stem vol goedheid.
Jantje's hartje deed 'ne sprong, maar alleen een zucht viel
van zijn lippen: cc Sinte-Niklaas l...
« Wel ja! Sinte-Niklaas, Jantje... want gij zijt toch
wel Jantje, nie' waar ? Ik ken u wel. Gij zijt het kameraadje
van Bertje... maar Bertje is niet altijd wijs; en over tijd nog
heeft hij zijn tong uitgestoken tegen Zuster Monika, op
school... Maar Jantje is altijd braaf en wijs... ''Weet ge 't
nog? Drie weken geleden, met het feest van Sint-Niklaas,
heb ik u een schoonenTeddy gebracht; en aan Bertje een
berkeroe... »
((Hier is hij », zei Jantje en toonde zijn Teddy.
cc Inderdaad ! » zei de heilige man, die zijn beer herkende. En hij trok het beestje bij het oor omhoog: cc Maar
de frissigheid is er wat af. » Hij zag dat een voorpootje lamlabberde : cc Hij heeft een poot gebroken... Maar Jantje
toch! wat plezier u hier te ontmoeten... in den hemel ! ... »
Ja, ja, Sinte-Niklaas ! » kwam er nu Sinte-Pieter
tusschen, « maar verbeeld u dit: nu wil Jantje den heme!
binnen met zijn Teddy. En hij wil maar niet gelooven, dat
dit hoegenaamd niet mag zijn... Speelgoed in den hemel !...
't Mag niet, 't mag niet ! ... Is het niet zoo, Sinte-Niklaas ? »
((Hm, hm, hm... » deed deze nu, en schokkelde
bedenkelijk het hoofd, dat het wel zoo was. Daarna, en
Jantje hoorde aan den klank van de stem dat hier meer te
verwachten viel dan van Sinte-Pieter :
« Maar moet het verbod zoo streng opgevat? » vroeg
Sint-Niklaas.
— cc Absoluut », zei Petrus.
— ((En staat er nergens in 't Jus een appendix bij... een
glossa... een.., een.., of misschien wel bij de errata? Kijk
eens bij de errata. »
« 't Jus zegt: Juist lijk alleen de Hoogepriester (en 't
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Jus verwijst hier naar Leviticus XVI) het Heilige der Heiligen mocht binnentreden, zoo mag ook alleen het Heilige
den Hemel binnen... Ik zou aannemen », voegde hij er aan
toe, terwijl hij het Jus weer met de zilveren gespen sloot,
u ik zou nog aannemen, dat martelaars werden binnen
hun foltertuigen... maar foltertuigen, dat is-gelatnm
door den band geen speelgoed... En daarbij, toen, nu...
honderd... acht... ja... acht-en- veertig jaar geleden, toen de
zoo heilige pastor uit de Kempen hier kloppen kwam, met
zijn brevier onder den arm... hebben wij hem binnengelaten ?... Neen... Hoegenaamd niet... Geen breviers in den
Hemel... Pastoors wel.
Dat was kloek geredeneerd, en met gezond verstand.
Ook, Sint-Niklaas vond geen antwoord. En Jantje, hoewel
de gansche geleerdheid hoog over hem was heengegaan,
voelde al het tragische van zijn toestand en traantjes
vloeiden langs nachtjaponneke en Teddy's bruine vacht.
Nu, kindertraantjes kunnen aandoenlijk zijn; als 't duren
blijft, is 't een vervelend ding; en vermits Jantje niet kon
ingewonnen met redeneering, wel! Sinte-Pieter ging hem
eens verbouwereeren... Hij stond op, hief Jantje met Teddy
en al op, plaatste hem vlak voor de dubbele poort, die
hemel van voorportaal scheidt, -- en duwde de poort tweevleugelig open l... En een oogenblik stond Jantje verblind
door 't stralend witte licht, dat uit de oneindig diepe hemel
toestroomde: en, gewend rakend eindelijk, hij zag,-zalen
heel verre ginder, maar zóó klaar, een troon, waarop Ons Heer in de glorie, vol goud en schittering, en van boven bij
den troon tot bijna vlak voor Jantje's eigen voeten, vloeide
't vol engelen, die wierookten en met groote vleugels sloegen, en die zongen met bazuinen, zongen met violen,
zongen met lieve stemmen: Gloria! Gloria!...
Jantje dacht eventjes aan 't Kerstkribbeke bij de Zus83

terkes... eventjes maar, want dees nu was oneindig
schooner!...
Toen vroeg hem Sinte-Pieter:
« Is 't niet schoon ? »
Jan knikte ja...
Is 't niet veel schooner dan die beer ? »
jantje zweeg een stondeke; en toen, met een smeekende
ziel in de stem:
— cc Laat me Teddy toch ook maar meenemen, SintePieter. »
cc Wel, wel, toch ! » gilde de Heilige wanhopig, en
sloeg de hemelpoort toe. En was 't nu omdat hij de poort
toesloeg ofwel omdat hij dit « wel, wel, toch » een tikje
barscher had gegild, dan 't zijn hart wel meende, nu ging
jantje voorgoed open en huilde een heele gamme boven
den balk uit met groote tranen voor noten en snikken voor
dubbel cc crochen »...
cc Maar als ge daar tusschen de Engeltjes zit, wat zult
ge met dien beer toch doen ?» redeneerde weer Sint-Petrus...
«Onze Lieve Heer zal hem zien! »
- 'k Zal hem achter mijn rug houden », huilde Jantje.
((Heel de eeuwigheid lang ? »
« J a-a » .. .
Hier zuchtte Sint-Petrus. Hij kon niet meer. Maar voor
Sint-Niklaas was het te wreed geworden. Die beste man
kan geen brave kinderen zien lijden. En hij zei:
cc Laat hem zijn speelgoed maar meenemen, Petrus. »
cc Maar ik mag niet.. , ik mag niet.., ik mag niet... »
«Ja maar, zie toch die traantjes eens aan, Petrus. »
Dat was, met een manier van spreken, olie op het vuur, en
jantje. steun voelend, weende nog geweldiger.
((Als ge nu naar tranen moet gaan zien », zei SintPetrus.
En Sint-Niklaas daarop, kort -af en ernstig:
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cc Ons -Heer heeft ook wel naar uwe tranen gezien,
Petrus. »
Sa, jongens! dat gaf me ' ne slag plots op Petrus zijn
hart !... Hij zweeg, zag Sint-Niklaas vlakstarend in de oogen;
en Sint-Niklaas, heelemaal verbouwereerd om zijn eigen
woord, dat nu zoo veel botser en plotser had geklonken, dan
hij het waarlijk wel meende, stond daar insgelijks zoo stil
en zwijgend, en staarde in de starre oogen van Petrus.
Terwijl Jantje, opkijkend van achter de slip van zijn japonomdat het gesprek zoo in eens stil viel, hield een-nek,
stondeken op met weenen, en bekeek nieuwsgierig de twee
oude mannen, die zoo lang en zoo zwijgend malkander
bekeken .. .
't Woord had den weerstand van Petrus gebroken, en dat
voelde Petrus zelf ... Maar hij wilde den schijn ervan ver
daarom, met half -gemaakte en half -gemeende-bergn,
beslistheid :
------ « Welnu, mannelijk-af en korte metten ermee! Ik laat
heel de zaak over aan Sint-Jan, zijn patroon... Ga Sint-Jan
zoeken... »
Gemijterd en gestaafd ging Sint-Niklaas heen, naar
Sint-Jan.
- ((En gij, Jantje » zei Sint-Petrus zoo minzaam, cc droog
uw traantjes maar af. »
...Sint-Niklaas had Sint -Jan voorzeker ingelicht onder
toen ze na een ((Angelus Domini » beiden op-weg,ant
den dorpel der opengaande deur stonden, zei Sint-Jan zoo:
— (c Maar zeker dat mag! Zeker mag dat! Waarom zou
dat niet mogen ? »
En na een glimlach en een streelingske voor jantje:
((Sint-Petrus », zei Sint-Jan, cc waarom zou een kind
zijn speelgoed niet in den hemel mogen meebrengen ? Gij
hebt wel uw baard meegebracht en Sint-Niklaas zijn
mijter... En dat is zelfs geen speelgoed. »
&.S

« Dat 's waar », beaamde Sint-Niklaas.
«Ja maar », stribbelde Petrus tegen, cc dat is, me
dunkt, niet hetzelfde. »
((En secundo », ging Sint-Jan voort en lette niet op
Petrus zijn antwoord, cc heeft Ons-Heer niet gezegd: « Laat
de kinderen tot mij komen ? »
Sint-Petrus sloeg de twee armen op.
cc Ons Heer heeft niet gezegd », redeneerde Sint-Jan al
door, cc laat de kinderen tot Mij komen zonder hun speel goed. „
Sint-Petrus begon wat in te geven.
((En tertio », en Sint-Jan telde zijn argumenten op de
vingers af, « zegt de H. Schrift niet: « Surgant pueri et
ludant coram nobis? » ( 1 ) En hoe kunnen de kinderen
spelen zonder speelgoed ? i)
cc Dat 's waar ), lachte Sint-Niklaas luid ; en cc dat 's
waar », zei Sint-Petrus stil. En Jantje begreep het ook heel
goed. En Sint-Jan pinkte een oogje tot Sint-Niklaas, ongezien... maar Jantje had het wel gezien.
« En quarto ! » en Sint-Jan stak zijn wijsvinger hoog
boven zijn hoofd, ((en dit is mijn cc argumentum princeps »,
de kroonrobijn uit mijn redeneering. In den hemel zijn er,
sinds twintig eeuwen, duizende kinderen die spelen met
speelgoed. Ze waren reeds hier vooraleer gij hier waart.
Petrus... en ik ook... en gij ook, Sint-Niklaas. »
En de heilige Petrus en de heilige Niklaas, en Jantje ook,
natuurlijk! waren heel benieuwd om te hooren wie die
spelende kinderen mochten zijn.
»t Zijn de onnoozele kinderen », verklaarde Sint-Jan; en
plechtig opstaande, hij sprak langzaam, terwijl van verre
een stille muziek aanslierde als begeleiding:
--

(1) « Laat de kinderen opstaan en vóór ons spelen »... Hoewel een
exegeet vinden zal dat Sint-Jan hier een beetje met de woorden speelt...
't Is daarom misschien dat hij een oogje pinkt tot Sint-Niklaas.
86

cc Salvete flores martyrum !
((Aram sub ipsam simplices
« Palma et coronis luditis ! ( 1 ) »
Sint- Petrus was overtuigd; maar, zooals ze zeggen in de
administratie, hij wilde cc gedekt » zijn en dus, hij vroeg:
((Sint-Jan, neemt gij het op u? Gij, en Sint-Niklaas...
en ik ook ? ... Met drieën ? »...
(c Zeker », zei Sint-Jan.
---- c( Zeker », zei Sint-Niklaas.
cc Welaan dan, Jantje! » zei Sinte-Pieter, « en neem
het mij, als 't u belieft, niet kwalijk... Mijn reglement, ziet
ge, mijn reglement! »
Open gingen de twee vleugelen van de hemelpoort. En
overstraald met licht en tintelgoud, jantje, tusschen SintJan en Sint-Niklaas, stapte vooruit, met zijn hart vol geluk
en zijn twee armpjes vol met zijn Teddy!
Maar geen twee uren nadien, en de Engelen hadden nog
geen driemaal c( Te Deum )) gezongen, Jantje, Engel nu
met de Engelen, fezelde Sint-Niklaas in 't oor:
--- « Sint-Niklaas, geef Teddy maar aan Bertje.
((Hebt ge Teddy niet meer van doen, kleine >) : vroeg
de Heilige zoetjes en met een glimlach, want hij begreep
Jantje.
(c Neen », knikte Jantje.
En met al zijn oogen en heel zijn ziel zat Jantje nu, voor
eeuwig, verdiept in de aanschouwing van 's Heeren Glorie
en Majesteit...
;

(I)

Gegroet, o martelaarsbloemen ! ..
Aan den voet van 't altaar argeloos,
Speelt gij met palm en kronen!
(Lofzang der Onnoozele Kinderen.)
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Jan en Mieke

Een Oorlogsverhaal

Bij nacht, hij kwam van 't slagveld, moe van voeten;
hij was een klein, een enkel uurtje vrij;
zoo, juist genoeg om vrouw en kind te groeten
en dan te gaan
om weer te vechten .. ,. Zij
zat naaiend, naast het wiegje, bij de lampe;
en lijve-doende met dit huislijk ding,
was zielig-bezig met de groote rampe - - toen al met eens het deurken openging.
« Den avond ! i, -- «o Mijn beste Jan! »
« Dag Mieke,
hoe is 't er mee? » — « o Beste zoete man,
kom, in mijn armen! »
cc Och mijn beste Bieke...
niet snikken, vrouwken. » — « o Mijn beste Jan. » -- ((Niet weenen, vrouwke. »
cc o Jan. » -- cc o Liefste
[vrouwke...
... En nu, hoe is het met den kleinen Jan? » --- «Die doet het goed... Hij slaapt... hij doet zijn douwke» ..
-- ((Dag jantje ! Kijk eens hier... Jan alleman ! » --

--
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— ((Hier 's vaáke ! » jan ontwaakte, wreef zijn oogen -en toen begon de blijde poëzie:
Kunst en nature doogen
man, vrouw en kind.
een strook idylle door een tragedie...
Maar eerst zou Mieke 't vuurken even poken;
,Jan was zoo nat, zoo koud... En dan eens fluis
voor haren Jan lijk voor een koning koken
en smaken zou 't... bij vrouwke... hier zoo thuis.
deed Jan. « 'k Heb maar een
[uurke. »
-- ^ Wel Jan! 'k dacht dat ge nu wel dagen bleeft. » —
« Neen! zoo eens gauwkes piepen over 't muurke. >>
--- » Wel Jan, wel jan, zoo waar ons -Heere leeft
((We zijn soldaat en plicht is plicht, hé moeke ! »
Dat wist ze. Wel, dan zou ze, zou ze maar
iets op den duim slaan... Spek -en-eierkoeken
en 't was op een tientje klaar.
dat mocht hij
t4 Dan, moeke, rap!

Zijn hairen muts en bajonet op 't kaske,
hij bij de tafel, 't kindjen op zijn knie,
begon het spel van Rijde-Paarde-Baske,
er~op, er -af en springen een -twee -drie !
voor paard, een knie; voor breidel, vaders ooren,
en op en neer ging Jantje Kurassier;
een kus voor haver, hielekes voor sporen,
en paard en ruiter kraaiden van plezier.
-

Maar Mieke was zoo bezig 't vuurke brandde
zoo vinnig
dat de koek werd opgediend.
((Nu, beste, maak een kruiske... wet uw tanden
en wel bekome 't u. »
Ze nam het kind.
Hij stoelde bij en bad. Stil, met een weetje,
hij plonk zijn vrouw een oogje dankbaar toe;
en met den slag zoo, tusschen bord en beetje,
viel taal en teeken ernstig nu te moe.
;
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Ze vroeg hoe 't ginder stond. Zij had gelezen
dat zooveel Belgen vielen... En of hij
al dikwijls meegevochten had... en vreeze
of zoo iets voelde.., en die kanonnen ! Zij
ze was maar altijd bang... Het klonk zoo rang;
ze kon geen oogen toedoen in den nacht..
Jan zei: Ze moest niet bang zijn, niet gewarig...
't Was lang niet zoo gevaarlijk als ze dacht.
Ze vroeg: (( Had hij nog steeds haar paternoster
en 't kruiske van den Pastor ? »... En ze vroeg:
Hoe 't Berten stelde en Nante van den Koster,
of 't eten ginder goed was en genoeg;
of zij nog hoorden van die Zeppelinnen,
en of ze 's nachts niet leden van de kou ;
en als het sneeuwde, konden ze ergens binnen ?
en of... en of het lang nog duren zou .. .
(( En dat het Koninginneke allertijde
in 't Roode Kruis te werk was, vroeg en laat...
dat onze Koning (God hem benedijde !)
't zoo goed deed, juist een simpele soldaat...
Ha! 't vocht wel schoon, daar achter in de Vlanders ! .. .
Al broeders saam... en zonder iet fatsoen !
dat toch ons landeke zijn plicht deed, anders
niets dan zijn plicht... dat God de rest zou doen » .. .
Jan zei: ze mocht gerust zijn, 't goede vrouwke,
God zou 't wel voeren waar het komen moet;
al vochten menschen: Hij toch hield het touwke...
Wel was het akelig zooveel menschenbloed
te zien... 't En doet! Een mensch, dat was geen kicken...
maar liever dood dan Duitsch ! ... ja steene-dood ! .. .
-- (( Niet waar, Jan Alleman? » — greep hij het knicke
van 't kindje vast, dat molde op moeders schoot.
go

En 't krolde en woerelde, nu 't werd geketeld,
en schaterlachte van de dolle pret...
Maar ei! 't Was tijd nu, 't uurke was verzeteld...
Hij sloeg de kruimels af,, ruischte een gebed,
stond recht. Dan riemde hij zijn muts op, gordde
zijn bajonet aan, stak zijn handen uit
naar 't kindje, daar hij zoetjes pierde en porde:
(c Sa ! Kom nog eens bij vaáke, rappe guit !
Maar 't kindje schrok bij 't groote zwarte wezen
der hairen muts en schuilde aan 't veilig hart
van moeder achteruit,
die zei: c Niet vreezen,
't is vaake, Jantje ! ... Kleine, zotte kwart
Ben-je nu bang van vaake, zat kapoentje ?
Toen halsde 't kind uit moeders boezeroen
naar vaders kaken, klapte daar een zoentje,
en daarna moest hij 't nog eens, nog eens doen.
En moeder lachte. í t Gij nu, beste vrouwke! » -En hij omhelsde haar... De tragedie
van moeder, man en kind ! ... « Niet weenen, vrouwke. »
-- ((Jan. »
« Mieke... God beware ons... alle drie .. .
Best Mieke . , )« jan.Tot later... en niet weenen !
Ze sloeg haar oogen op: « Zie, ween ik, Jan? »
vroeg met een lach ze door haar tranen henen.
--- cc Mijn beste vrouw. »
« Mijn man! » -- « o Vrouw!
C— ((0 Man ! )) —
Neen! niet op 't open slagveld van den Yzer,
noch bij de forten, noch in 't vlak vizier
der duizend legioenen van den Keizer
speelt de oorlog zijne tragedie... maar hier,
in 't simpel huis en 't simpel hart... 'k Zou meenen
dat iedren keer, bij zulk vaarwel en wee,
een dubble schim in 't schaduw staat te weenen:
de schim van Hector en Andromachee .. .
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Jan naar Trineije

Trinetje-lief, mijn bieke,
mijn klinkend melodieke,
mijn lotsken en mijn lieke ! .. .
ik kom eens even ((kieken
met dezen brief !
Want altijd peins ik aan u, mijn vrouwke!
zoet rooske zonder doren,
rooi kolbloem in mijn koren,
frisch haantjen op mijn toren,
o vrouwken uitverkoren,
Trinetje-lief .. .
Ik peins aan u!
o Mijn zoet vrouwke,
mijn trek, mijn touwke,
mijn katje, mijn kouwke,
dat schuifelt op 't schouwke
van mijn hart...
Want altijd peins ik aan u, mijn vrouwke!
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o mijn schoon schatje,
mijn stralende stadje,
mijn vodje, mijn vatje,
mijn ditje, mijn datje,
mijn kolibri, mijn kwart...
Ik peins aan u!

Zie ik de sterren omhooge,
dan zie ik daar uw oogen,
Trinetje, en, ongelogen !
doe ik innig bewogen
de mijne toe...
Want altijd peins ik aan u, mijn vrouwke !
Gij, zaad in mijn bakje,
gij, pluim op mijn klakje,
gij, roos op mijn takje,
gij, duif op mijn dakje,
mijn kaketoe !
Ik peins aan u!
'k Heb den koning gezien, mijn tikje !
en ik salueerde
en hij knikte,
en sa! mijn oogen die prikten,
toen hij mij een kruisken opstrikte
en vroeg: « Ben -je getrouwd »?
Want altijd peins ik aan u, mijn vrouwke!
mijn diamant in gouden klouwke!
o mijn stil koninginneke
mijn vlijtig molenarinneke,
ik min u, mijn Tineke
van Heule! Zoet kinneke!
mijn zuiver you ...
ik peins aan u!
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En niet weenen meer, zulle Trinetje,
en zeg me bijtijds een gebedje;
hierbij zend ik u mijn portretje;
Ge ziet: sergeant bij 't piketje...
Trinetje-lief I...
Tot later nu... 'k Omhels u, lief vrouwke,
uit de verte 1...
en sluit mijn brief,
maar niet mijn hexte...
Uw beste man, jan.
(1915)
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Bohemers

1

Even buiten de stad, op een stuk bouwgrond, onder kanada's , lagen ze gekampeerd: een half dozijn kleurverschoten
groen wagentjes op af gerotste wielen, elk wagentje met
vooraan een trapken -af. Tusschen de wagentjes in liepen
ze weg en weer, bruin kerels, die allen een wilde vracht
baard hadden en gitzwarte oogen met een vlammeke daarin;
oude en jonge vrouwen al even bruingebrand als de man^
nen, maar met melankolieker gezicht; sommige bleken te
zijn weggeloopen Gorgoon -wijven, en hun lang uitzwierende hairtressen waren de kronkelende slangen langs nek
en schouders. Ook veel kinders, half naakt en de rest in
krelkleeders, enkele wel zoo venijnig kijkend als kleine
Judas, de meesten toch zoo lief als 'ne kleine Sint-Jan...
Vlak in 't midden van den doorgang tusschen de twee roten
wagentjes in, hurkte een ouwe heks droog sprokkelhout te
stoken onder een ketel die van een driepoot neerhing. En
die heks scheen me nu juist de Sebilla van Kumae (als ge
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de Sebilla van Kumae niet kent, dan is 't nog maar zoo) ,
's zaterdags, met al de vuilnis van de week op haar lijf.
Nader bij den straatweg, op een zonnig plekje, zat een
jonge moeder met haar spelend kindjen op den schoot en dat was nu omtrent al het eenig « menschelijk „ element
in heel de kamperij.
**
't Was altijd even interessant als we dit volk te zien
kregen. Maar het wilde niet treffen elken dag: 't gebeurde
wel, dat ze vlak bij de grens door de gendarmen werden
gesnapt dan moesten ze de grens weer over, van waar
ze kwamen. Zoo 't echter lukte dat ze tien kilometers diep
ons land binnenslibberden, dan mochten ze voor enkele
dagen blijven kampeeren... Zoo, ten minste, legden de
menschen, die 't weten wilden, het internationaal recht uit.
Maar een kampement zeg ik, was altijd een buitenkansje
van aanschouwelijkheid !
Ge mocht er wel omtrent komen. Ze zeiden niets. Als ge
maar niet in den weg liept, niet al te kurieus binnen de
openstaande wagentjes kijken gingt. En luisteren naar wat
ze malkaar te zeggen hadden, mocht ge ook ; ze wisten
genoeg dat ge er geen silbe van meenaamt. Dat kon nu
zoowel starren - adoratie wezen Als kwintessens van blas
-femi.
En stondt ge er op te zien, daar lag een heel wereld dings
voor u uit om met uw verbeelding over te peinzen. Want
dat was nu toch zoo een rare natie, die Bohemers! Dat leefde
me daar zoo ondereen, saamgeklutst tot één familie, één
republiek
zoo ge wilt één hondennest
met eenzelfde
gelijkheid, eenzelfde vrijheid, eenzelfde broederlijkheid

en eenzelfde miserie. En 't kwam op in u, dat binnen den
kring door die wagentjes afgesloten, al en alles lag voor
die menschen; dat de schaduwen van die wagentjes grens
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en uiteind van land en belang voor hen waren; dat dààr
hun politie opereerde. hun parlement parlementeerde; dat
dààr hun eigen tribunaal zat, hun eigen beul woonde, hun
eigen galg stond ; kortom, hun geboortehuis en hun sterfhuis met al wat er is van dag en ding tusschen die twee
levenslimieten.
Maar zoo klaar lichtte die verbeelding niet in u op, of
temet donkerde 't gevoelen, dat ge wel vrij niets wist nopens
't innerlijk leven van die menschen. Dit leven bleef gesloten lijk een verzegeld geheim. Gee mocht er uren lang
bijstaan met uw geleerdheid en er op nakijken en peinzen,
't bleef al even mysterieus; ge verstondt den rappen glitter
niet in hun zwart oog ; ge wist den donkeren gloed niet in
hun fel bloed... Wel waart ge zelf geen mysterie voor hen :
ge voelde dat ge daar zoo modern-kristalklaar voor hen
stondt, als ze u eens in 't voorbijgaan bekeken. Dat ze u
zoo maar even beschouwden, ze hadden u op en keken uw
gedachten uit uw oogen.
**
Hun stamboom wist niemand, weet niemand. Ze komen
uit Adam, ja; maar zijn ze zoo maar een vergroeide twijg
van den oerstam ? of een echt~gezonde zijtak? of een wilde,
ongesnoeide waterscheut? Zijn 't afstammers van vervloek~
ten Kam, naneven van den Wandelenden Jood? verloopen
kozijns van een verbankroeteerden Farao ? Zijn de zeven
eeuwen boet, die, naar de legende, een Paus hun oplegde,
nog niet verstreken ? Zou 't waar zijn dat ze langs rechte
lijn neerkomen uit de dertien Kristen Kruisvaders, die voor
dertien zilverlingen overliepen naar den Turk en wapens
voerden tegen geloofsbroeders ?... Wat is, daar ligt iet heel
ouds over hun burgerlijken stand, iet uit den vroege van de
tijden, iet dat u zoo juist de legende te vertellen weet: als
zouden ze namelijk stammen uit Lamek, die stamde uit
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Ouwe Speeldoos...
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Kam en voor zonen had, stillen Jabel, « dewelcke een
vader was der gheender die in tenten woonden ende der
herders », en zoeten Jubal, « die een vader was der speelders op herpen ende orgelen », en geweldigen Tubelkaïn,
((die een grof smit was ende een smit van alle metael ende
yser wercken. »
**
Waar ook gewonnen en geboren, van den moederhuize
uit zijn ze zwerven gegaan, zwerven te lande, zwalken ter
zee, dolen en derven over 't vlak der aarde en over de groote
waters... Ervig-eeuwige pelgrims, op zoek naar wat God
weet wat land naar een verloren Aardsch-Paradijs misschien, waaromtrent zij in hun kettersch wanweten niet
vernamen dat het werd afgeschaft -- om een beter! Ervigeeuwige pelgrims, ze zijn geklommen langs de ruggen van
de bergen, waar de gouden zon te dansen stond; ze zijn
gedaald de lage valleien in, om, geknield bij de bron, te
drinken uit hun handsholte. Hun hoofd en nek heeft winterschroei gedragen lijk zomerschroei, kritselende dorheid als
krakende wolkenbreuk. Hun schoeisel is versleten en sloddert van de vele, verre banen. De krelle plooien van hun
mantels waaien met zeewind. De winkelhaak, daar, in die
jas, is gebeurd in de cederbosschen op den Libanon; die
bloedschram, over dien zijn wang, is gehaald in Kolchis,
bij den strijd om 't Gulden Vlies... Eeuwen lang hebben ze
gezworven, gedwaald, gezeild, gekaravaand; en de binnenwegen van China hebben ze doorloopen lijk Marko Polo;
de schuinpaden van de zee lijk Magellaan; altijd op weg,
liepen ze verloren langs allen weg; altijd onder zeil, leden
ze bij eiken tocht schipbreuk lijk Ulysses... alleen, ze hebben
nooit Nausikaa ontmoet, — Nausikaa, die hun kleeders ver_
stelde, hen voedde en thuisbracht, uitgewasschen en ingeolied, bij haar vader, den rustigen, wijndrinkenden Alki;
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noüs... en daarom zijn ze gebleven wat ze waren: Bohemers!
zwervers lijk de wolken, lijk de zee, lijk de wind, kinderen
van niemand en nievers thuis ! .. .
**
En hoe ze leven, en waar ze eigenlijk hun tijd en handen
mee volwerken, dat is ook een half mysterie. Wel voeren ze
stieltjes uit, maar 't zijn altemaal lapstieltjes: ze boeten
ketels, slijpen scheren, plakken gebroken porselein, gieten
schroot en kogels, plegen veeartsenij zooals eksters snijden,
oude paardeknollen verjongen, hondjes leeuwescheren.
Maar, zeggen de menschen, al die stieltjes zijn enkel middeltjes om in de oogen van publiek en maatschappij een
identiteit te verwerven, die ze niet al te zeer aanklaagt als
boosdoeners, noch als schurken beticht. En, zeggen de menschen nog, hun eigenlijke Bohemers~stieltjes zijn van een
ander, geheimer aard; en die blijven den oningewijde doorgaans teenemaal onbekend.
En, zoo zeggen de menschen maar door, want de menschen vertellen misschien al liever kwaad van ongelukkige
medebroers dan van gelukkige --de Bohemers hebben voor waar de faam niet gestolen, dat ze kinders rooven, putten
vergiftigen, paarden staart en voetpees afsnijden, of zoo maar
seffens en plots, uit wrok om een geweigerde snede broods,
den rooden haan op uw dak laten kraaien. En dat ze hier
in Europa, heel den boel komen afspionneeren ten bate van
de Japaneezen, dat ook staat vast, zeggen de menschen...
Is 't daarom niet, dat ze, op 't eenvoudig vermoeden af, in
sommige landen een snip in den neus kregen, 't lelleke van
bei hun ooren intolden, met een gloeiijzer werden gebrand merkt of hoog en droog gehangen?
En naam en faam te dragen van tooveraars, dat is voor die
zwervers de vloek en de vermaledijding. Daar gaat van hen
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zoo een stilstom dreigement uit op den beschaafden mede
Een Bohemer fluistert, in 't voorbijgaan, u een-mensch.
abrakadabrante formula toe en ge staat betooverd voor
de rest van uw leven: uw kiekens leggen niet meer, ofwel
broeien padden uit; ge kweekt vledermuizen in uw bloem
ge zoudt zelf tot tien willen tellen, dat ge ieder --kolen;
maal nummer negen overslaat.
En als ge met zulke uitschotsgedachten in uw brein, bij
't kampement te kijken staat, dan is 't u of die oude heks
bij 't houtvuur, plots gaat opstaan van haar hurken, u besta.ren met haar linkeroog, 't rechteroog toegeknepen, -- en
«t kwade oog » op u legt! of nog, zoo ze blijft voortstoken, dat er al met eens uit den ketel een hooge vlam gaat
opgloriën met den wonderen Sibilla-galm : « Deus ! ecce
Deus ! ...
**
Bidden doen ze niet, peins ik. Onze voorouders noemden
ze « heiden „ en dat is misschien de juiste naam voor 't
ding. En ze hielden een spreekwoord op de Bohemers na:
« Zij hadden één kerk, maar die was uit spek gebouwd
en hun eigen honden hebben 't spek geëten. » 't Is best
mogelijk.
Misschien, lijk zij zelf, zwerft ook hun ziel van 't een
naar 't ander: van afgoderij naar Mohammed, van Mohammed naar Vichnoe, van Vichnoe naar Kristus ? en die ouwe
tooverheks bij den ketel is licht niet anders dan een oudgeworden Virgo Vestalis, te taai nu voor de tanden van den
dood.
Wat er van zij, op den schijn af, ze zitten in een afgrond
van verlorenheid — en wie redt ze ? Wie helpt hen omhoog
uit hun afgrond en voert ze omhoog tot een waardiger leven,
-- leven van godsdienst, leven van eerlijken arbeid en def tigen handel ? Hier nu kome de man, de missionaris, de
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Goede Samaritaan, die ze gekneusd en gekwetst oplichte,
hun wonden zuivere, inbalseme en verbinde, en de arme
dompelaars geleide naar 't gasthuis heen dat maatschappij
heet en beschaving I
Maar dit, naar menschenschatting, is een hopelooze taak .
En hoe 't gebeuren kan en zal, wie weet? Misschien wil de
Voorzienigheid, die de wegen kent van al huis en hart, ook
hier haar eigen wegen weten en verborgen houden...
Bret Harte, in zijn ((Californian Tales » vertelt ons een
opstijging van laaggezonken zielen. Een bende goudzoekers,
ook gevlucht buiten maatschappij en menschdom, en hier,
van uit de vier hoeken der wereld, in de goudvelden saam gewerveld, vlammend alleen en hunkerend naar 't goud metaal met al zijn beloften van rijk genot en mogelijk plezier, wild van nature uit, wilder nog uit wilde gewoonte,
die bende, die ploeg, die wildemanserij, Harte laat ze
klimmen omhoog, langzaam maar zeker, klimmen met hart
en ziel, omhoog tot hooger leven en edeler sferen van
menschelijkheid, doordat over hen kwam de zachte, onbewuste invloed van een kind, een wees, dat ze vonden, meevoerden naar hun kamp en grootbrachten...
Wie weet ? .. .
... Hier, op dit zonnige plekje, naast den straatweg, zit
een jonge moeder met een spelend kindjen op haar schoot...
II
Als ge nu over die erbarmelijke Bohemers -parochie al uw
wee hebt afgeklaagd, me dunkt, daar gaat toch uit dit leven
een lucht op, die aantrekt en betoovert: de lucht van 't vrij e
leven 1
Bohemers te zien, levende ongehuisd en onbeheerd lijk
de vogelen, lijk de zee, lijk de wind, ongetoomd en ongegareeld en ongebreideld, nergens vastzittend, nergens
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nestelend : wereld voor land ; zon voor lamp ; sezoenen
zoover ze gaan en strekken, voor scheurkalender ; wind als
lied; storm voor feest; levende teenemaal op hun eigens,
met hun eigens, binnen hun eigens... 't geeft lust inderdaad
om ook een karke te koopen en te gaan zwerven.
Want ieder mensch misschien, maar vast alle jongen van
rond de vijftien, draagt en voelt in zich een zweem Bohemer schap. Hij ook is benieuwd te ondervinden hoe 't ne mensch
zoo al stellen kan, klinkklaar met al zijn elementen buiten
alle beschaving en maatschappij; losgeworteld van alle
traditioneel fatsoen; niet te stikken in een broeikast; niet
te dorren in bloempotten — maar op te mogen uit vollen
natuurgrond naar omhoog, blauw, blij en vrij.
Bij studenten vooral is dat Bohemismus vaak waar te
nemen. Maar natuurlijk wordt die wilde zucht door professors, die zelf den « Sturm und Drang » ervan door zijn,.
goedwillend eruit geredeneerd, door zachte moeders eruit
gekust en gelievekinderd, door ver-vooruitziende vaders
eruit gestoft... Die menschen verstaan ons niet meer; 't leven
wil deftig zijn, zeggen ze, en moet de riggels langs van 't
liggende spoor... zoo, lijk een tam trammeke...
Soms toch wil de zucht niet dood, staat ze pal tegenover
didaktische redeneeringen, ongeroerd door moederlijk zoenen, aangestouwd door vaderlijk krikkelschap. En zoo
zullen er altijd jongens blijven, die een hekel voelen aan al
wat thuis zit, aan warme voeten in wollen pantoffels, aan
rentenierigheid in een braaf hoekje. Wat ze willen, dat is:
avontuurloopen, den brui geven van kultuur en beschaving;
en aardrijkskunde niet meer leeren uit een saai boek met
saaie namen en saaie statistieken, maar doorleven en bétasten en voelen op hun huid !... Land zien, daar zit het hun !
Land, vrij, groot, onbegrensd land in plaats van een moestuintje thuis tusschen drie witte muurkens; wildernissen en
oerbergen in plaats van konijnenren met een heuveltjen
-
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in; slapen onder de sterren in de woestijn, in plaats van een
wijd bedje; en in plaats van een zitstoel, de wereld afreizen
lijk de zon, lijk de storm, lijk de storm en zijn kinders de
Bohemers, al was 't dan ook maar in armoedige karkes op
af gerotste wielen ... !

Zoo heb ik er echtwaar gekend.
Zoo heb ik er echtwaar een gekend en die zijn droom was,
een primitieve spelonk op te zoeken, ergens, ver-af, in de
rots geregend of in een berg gebliksemd, of nog in wilde
streuveling van een onbegaan Bosch: en daar te gaan
wonen, in een hutje leem en lat, met langs den wand, vol
zon erop door de open deur, een panoplie van silexbijlen:
als sofa voor 't open schaddevuur, het kantelend heofdbeen
van een woudstier en gekleed met diens volle vacht, En te
jagen met boog en spies op een ongetemd ros zonder zadel;
en na de jacht een vuur te maken op den nabijen heuvel
opdat de vrienden uit de verre buurt mochten vernemen
dat ze waren uitgenoodigd op menu van een verschgevelden
beer en na 't vleeschmaal een kanne bloeds te drinken als
heilteug op den langen bloei van de weergewonnen vrijheid... Ze zouden natuurlijk ook een gezellig pijpke rooken;
want dit was voorzien in 't dagboekje ! 't eerste werk
in de wildernis zou zijn: de tabak uit te vinden!
't Plan viel in duigen; want moeder vond het dagboekje
en met haar stille ziel ontzet over de lirieke wilddroomerij
van haar zoon, vroeg ze raad aan Nonkel-Pastoor; en deze
schoof zijn bril op 't voorhoofd, trok een lip, las de verzen:
Mij ware 't leven driemaal liever lief,
in stilte van spelonken primitief ;
spelonken, opgebliksemd in de rotsen
en overschauwd met zware loovertrossen;
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spelonken, in de wanden van een berg;
ei! mocht ik, kleine menschvergeten dwerg
daar leven gaan !... Ik wou vol poëzie...
enz. enz.
Toen lei Nonkel-Pastoor zijn bril neer en zei: (( Te veel
verbeelding en te weinig rustsneden ,) en die kritiek was
een veroordeeling: bij 't eerstkomend schooljaar zat de
veelbelovende dichter in 't pensionaat.
**
Maar 'k heb vier andere « Bohemers » gekend, die 't plan
een heel eindje verder doordreven.
Noemen zal ik ze niet; want in den grond waren 't aller
jongens. Maar ze hadden eens een versje gelezen: -best
Dor is alle theorie!
Groen is de boom van het leven ! .. .
en ze begrepen het door en door, toen ze 't eens zoo origineel geïllustreerd zagen door een kamp Bohemers.
Wel, zij ook zouden eens gaarne zwerven; en een jaar lang,
twee jaar lang, elken vrijen tijd, elke ontspanning, - elke
wandeling ging het over den zwerftocht. Wat die vier jongelui ten toon spreidden aan verbeelding, 't zou den zotsten
dichter beschamen !... en hoe ik, saam met andere gezeten
jongens, hen ook al aanzette nu toch eens ernstig gesprek te
voeren en te denken op het reëele leven dat was gaar
nutteloos. Zoodat wij een ontzaglijk medelijden voelden
voor die losgebroken idealisten!
Enfin, hier is 't plan:
Ze zouden een wagentje koopen of zelf timmeren, op vier
wielen; met een ezeltjen er voor, dat Martiko zou heeten..
En zoo zouden ze simpel-weg de wereld afzwerven.
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Zekeren morgen kwam een hunner af en die had op
een papier een schoon wagentje geteekend; hij had er een
avonástudie aa?^ gemeten en gelijnd ; en, 'k moet het bekennen, de tijd was goed besteed geweest, want fijn werk was
het wel. De vier wieltjes stonden er vinnig onder; van
achter was een klein platform met balustrade; op elke zijde,
twee vensterkes; boven rookte een schouwke...
Een tweede schema van 't plan vertoonde den wagenbinnenkant, met de meubileering; die meubileering was tot
het eenvoudigste neergehouden : een tafeltje, vier vouw~
stoeltjes, een stoofje ; maar geen bedden ; om te slapen,
zouden de Bohemers zich eiken avond wel uit den slag trekken. Tegen den wand hing een pijpenrek en schapkes en
rekjes voor tabakspotten, sigarenkistjes, speelkaarten en
leesboeken.
Nummer 2 van de bende zou een taal opstellen: een soort
bargoensch; en eiken dag kwam hij met een nieuwe reeks
woorden af. Die man was inderdaad bezig met een taal
te scheppen ; en filologisch was 't sport genoeg. Ik heb toen
ter zijde zooveel die taal gehoord, dat ik ze nog al vlot
begon mee te praten; maar nu ben ik 't meeste er van kwijt.
Toch weet ik nog, dat cc burgemeester » bedied werd
door « wout » , cc vriend » door « bink », « stelen » door
cc klevieren », c( geld ), door cc poen », zoodat, als ge b. v.
wilde zeggen: de burgemeester heeft het geld van mijn
vriend gestolen dit zoo klonk = de wout heeft de poen
van mijn bink geklevierd. En zoo had de filoloog allerhande
zinnetjes opgesteld, die pasten op elk gebeurlijk ding van
Boheemsch leven.
Nummer 3 had de reiskaart op te maken. Lastig werk!
Maar hij zou langs Holland weg: daar ligt « klinkert », en
Martiko zou gaarne langs daar bollen, want geen te felle
bergen noch te steile dalen. En daar hadden ze ook hier
en daar nog wat verre familie wonen, voor in tijd van nood,
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ziet ge, en 'ne mensch kan nooit weten, vooral een Bohemer.
Dan hadden we nog Nummer 4... een die 't nog al zoet
mocht, fijn door een doekske. Dat was 'ne kok gegoten en
gespoten. Maar hij nam zijn ambt niet heel ernstig op en
zou 't wel leeren, eens op reis, onderwege. Bohemer Nummer 1, de bouwkundige van 't wagentje, vond echter in den
kateloog der uitgaven Snoeck een boekje, dat juist beloofde
te wezen wat het zijn moest: De volmaakte keukenmeid in
8° in linnen en franko voor 1.20 fr. En hij bestelde
't exemplaar.
En zoo lag dan alles gereed en beredderd voor den tocht.
Alles, dat is: buiten 't geld. En « poen » was er in alle
geval van doen; al was het maar voor 't simpel geval dat
Martiko moest herhoefijzerd. Maar dan, de Bohemers vielen
te akkoord, dat ze dit jaar eens vlijtig gingen studeeren en
de verdiende kroontjes en prijzen toonen aan de suikerpeetjes, siroopmeetjes en ruim-breed-gevende magyar~
tanten, waarmee hun families gezegend waren.
En ze redeneerden en ze planden en ze zaten zoo vol
moed en geestdrift, of ze nog maar enkel de wielen te sme
ren hadden en « dju ! >, te zeggen, « dju Martiko ! » om
weg te zijn.
Arme jongens ! ... Helaas ! ... Arme en doodarme snullen !... die zich in hun kinderlijke naïeveteit lieten verleiden
door illusies 1...
Want helaas! ja! 't was een illusie! en zou den weg op
van alle illusie ! ... Heel 't plan lag gereed inderdaad; en ze
stonden op vertrekken, geranseld en uitgerust, de getten aan
de beenen, de Rubensflambards op 't oor... En toen kwam
er iets tusschen, geen ongeluk of aardbeving of bankroet,
maar een ding doodgewoon en alledaagsch: vaal en grauw
en kleurloos, plat als proza, saai als didaktiek, en, teenemaal
in zijn heuvelloosheid en dalloosheid en liriekloosheid, antii
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wild en anti-zwervend en anti-verreweg en anti-Boheemsch .. .
en dat iets was niet anders dan het leven, het echte, wezen lijke leven, zooals het inderdaad is !... Arme snullen !... Lij
hadden gerekend zonder het leven en 't leven heeft zijn
wraak genomen en 't leven is hun de baas geweest! en zoo
is nu dan gebeurd, dat Nummer 1 als onderpastoor staat op
een stille parochie te lande, niet zwervend waar zijn wispelturige Bohemersfantazije belieft, maar braafjes gaande waar
Zijn Eminentie hem zendt ; en Nummer 2 doceert bargoensch-Grieksch en bargoensch -Latijn en Nummer 3 zit
getrouwd en steevast met een half dozijn kruipende en
kraaiende bohemertjes in zijn levenswagen, dien hij, brave
Martiko! ?nu zelf voortsjouwt... moedig toch en leutig en
kristelijk; en Nummer 4 ... wel ! juist die kok ! ... die mag
nog dolen nog zwerven... die zit in Kongo... en ik weet dat
hij doorgaans zijn eigen keuken te bereiden heeft; maar ik
weet niet (en 'k zal 't hem vragen) , of hij Snoeckx' Volmaakte Keukenmeid, aan 1.20 fr., franko, op zak heeft.
- Misschien duidt de Volmaakte Keukenmeid ook geen
recept aan om ouwe apen zacht te krijgen.
En toch! en toch! 't leven is goed! en ditzelfde leven,
dat ons allen uiteenjoeg en al die jonge, rijke, bonte illusies
deed stuiven als fladdermusschen uit het lentegroen op,
dit leven bracht ons, kort geleden, al te zaam bij Nummer 1,
den onderpastoor. En vermits we nu reeds verre genoeg de
levensbaan op zijn om al eens te mogen omkijken en van 't
verleden te spreken, zoo roof den we nog eens de oude
kwerten op hun nest en hadden wij het ook, -- 'n beetje
melankoliek,
over den wagen van de Bohemers... tot
Nummer 2 zei: «Wel, binken, ik slib er nog een holleke
sloert op uit ), -- dat is: (( Vrienden, ik drink er nog een
glaasje wijn op uit )) — wat hij deed, wat wij al deden... en
dat geslib van de sloert was zooveel als een stille toast op
het verzonken ideaal.
;

--
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Broeder Lazarus

— « Et restituta est caro eius sicut
caro pueri parvuli, et mundatus est.» - « En zijn vleesch werd hersteld,
zooals het vleesch van een kind, en hij

werd rein. »

— (Koningen - 1V Boek - V. 14.) --Bij mensch en God als heilig man gekend !.. .
Wanneer hij langs de panden van 't konvent
of langs den kloostertuin en 't stille pad
zijn uren las, zijn rozenhoedje bad, —
vooral en meer nog, als hij misse deed
en stond daar lijk een stralende profeet
bij 't altaar, dan, vast! wenschte wie hem zag:
— cc Verleen mij , Heer! dat ik zoo simpel saam
en heilig, u mijn ziele maken mag! » --Maar toen, -- misschien om wille van zijn naam,
ofwel, uit 's Vaders louter welbehagen,
toen werd zijn lijf met leprozij geslagen,
en witte vlekken glansden op zijn huid,
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en heel zijn lichaam werd één zeere pleister...
En ieder zocht naar heilzaam sap en kruid
en al de broeders baden dat de teister
zou wijken; en, naar oude liturgie,
de Prior lei op de etterige zweren
de relikwie van 't Heilig Kruis des Heeren...
En toen én kruis, gebede' én relikwie
geen bate bracht, zei Broeder Lazarus,
stil, met een glimlach op zijn ziek gelaat:
((Gods Wil geschiede ! ... »
Treurig klonk
het kloosterklokje bij dien dageraad,
toen 't al de broeders, tot den minsten monk,
ter kerke luidde, om Lazarus vaarwel
te bieden. Want, naar wetswil en gebruik,
mocht geen leproos verblijven in 't beluik
van menschen; maar alleen, met niemand el,
moest hij in woud en diepe wildernis
gaan wonen... J uist, lijk bij een doodemis,
hing 't outer langs, en langs de kerkzijwanden,
't zwart rouwgewaad; twee kleine kaarsen brandden.
In 't koor zat Lazarus op beide knieën;
en toen voltrok de Prior allerhande
weeliturgie en plechtceremonieën
en wijdde met een zacht gebaar al ding,
dat de leproos voor 't leste mede-ontving:
een bekertjen, een klepper, een brevier...
Dan zei de Prior
en zijn stemme schier
brak onder 't spreken: « G.a, Mische, heen !.. .
« Wij zenden u niet weg; gij weet het; neen 1...
« Maar Kristus roept u elders ! ... o Mijn zoon,
« leef in het woud zoo heilig als in 't klooster !
» God die u slaat en liefheeft, weze u trooster !
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((U steune en sterke uw heilige Patroon,
((Sint Lazarus, die ook van ziele schoon
« en zuiver, met melaatschheid werd gekust,
u maar in den schoot van Abraham nu rust!...
((En luister wel, wat ik u nu gebiede;
« en valt het hard, Gods wil alleen geschiede ! .. .
cc Weet wat ge in 't woud te doen hebt en te laten:
« vermijd de banen en de breede straten,
«t land waar de herder vee en kudde drijft,
((al dorpel, deur en dak, waar mensch verblijft,
((en drink geen drank uit open waterbron,
en wasch u nooit in vloeiende rivier;
c( spreek met geen mensch; streel vee noch vogeldier.
((Ten uchtend ééns, vóór 't opgaan van de zon,
((en 's avonds eenmaal nog, na vespertijde,
« moogt gij een stonde u wagen op de baan;
cc maar als gij buiten uwe hut zult gaan,
cc zoon, klepper luid, dat u eenieder mijde ! »
Nu stonden al de monniken op rang;
en met lichtkaarsen, kruis en psalmgezang,
ze deden den melaatschen uitgeleide.
En bij den ingang van het breede woud,
bij 't hooge kruis, in schaduw van drie linden,
daar werd uit zode en turf een nis gebouwd,
waar Lazarus een schamel brood zal vinden
en een kruik water, telkens op de kimme
de dageraad en nieuwe zon gaat klimmen...
En dieper trekt de stoet nu binnen 't Bosch,
tot bij de hut, -- een lage hut, met mos
beschimmeld en gemuurd uit leem en lat.
En staan ze stil. De Prior benedijdt
het arme dak, en voor den dorpel, vlijt
een zode gras, die, weenende, hij had
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't kerkhof van het klooster afgestoken.
Dan heeft hij nog een laatste maal gesproken:
- « V aarwel, mijn zoon I. .. treed binnen, Lazarus! ...

Sis Deo oious, mundo mortuus /... (1)
« Vaarwel ... tot het den Heer believen mag! ... »
T oen hebben zij malkaar nog eens gegroet,
zij met een traan, hij met een stillen lach;
en Lazarus trad binnen, wijl de stoet
naar 't klooster keerde en miserere zong...
Zoo traag en zeker als het vast bedrijf
van dage ' en jaren, - traag en zeker drong
de zieke kanker dieper binnen ' t lijf.
En als, in Meimaand, 't woud vol zonne hong
en stond geleliebloemd langs kam en dalen,
dan bad de alleene: « Heer, mijn God I ik ken
( geen droever lelie dan ik zelf een ben!
« Gij, maak me blij en pluk me van mijn stale ...
« ei! pluk mijzelf van mijn ellende los!... »
Of lag de sneeuw uit als een spierwit mos,
dan bad weer de arrne : « Heer, dat is de verve
« van dood en winter ... Laat mij mede sterven! » Maar laas I de dood blijft uit; Gods engel poost :
en 't was ... het was een leven zonder troost ; gekerkerd in die enge, schaamle hut;
geen menschenoog tot licht; geen woord tot stut :
en met aIleen die kwaal tot huisgenoot ;
en met geen ander uitzicht dan de dood;
en driemaal daags, al kruipend op de knieen,
te wenschen dat langs dees verworpen baan
toch kame goede dood Samaritaan! ...
(I) Wees levend voor God, dood voor de wereld.
I I I

te wenschen dat ze spoede... en steeds te zien
dat ze uitblijft l... Arme lijder ! en misschien,
wie Lazarus zoo weebleek, ziek, verslenst,
op beide knieën roerloos bidden zag,
die had allicht met heel zijn hart gewenscht:
« Geef, Heer, dat ik zoo heilig wezen mag! »...
Maar dat hij, priester, op de zeven jaar
niet eens het priesterlijke woord mocht spreken,
niet eens het Brood en Eucharistie breken,
dat was van al zijn wee zoo erg, zoo zwaar,
wel 't ergste wee en wel de zwaarste last;
en waar hij lijf en leest hield af gevast
met honger en zich met versterving voedde,
hoe viel het toch de ziele dreef te moede
te vasten en te leven ongenood
aan 't zielemaal en priesterlijke Brood 1...
Bij zomer soms, van op den heuvelkam,
hij zag ginds verre, waar de menschen gaan,
de gouden vlakten ' met hun vloeiend graan...
En hij beschouwde 't graan... dat ruischen kwam
al zingende ! En hij liet zijn oogen gaan
over den gouden wentel van 't wijd graan,
over de goudgeel golven van de kouters;
en peinsde stil wat schoonen, rijken oogst
de Heer daar groeien liet voor al zijn outers
en al zijn priesters... En tot op zijn hoogst
hij hief onwillekeurig over 't land
zijn vroom gebaar en priesterlijke hand
en ruischte met zijn doode lippen 't woord
der Consecratie... zweeg op eens... en weende.
De maaiers kwamen en de tijd sloop voort;
't was winter nu; maar uit den winter keende
de heilige Kerstnacht, 't Godgeschonken feest,
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dat al de winterschaamte kleedt met schoonte,
met blijden vrede al hart en goeden geest.
Maar Lazarus was droever dan gewoonte;
hij was misschien wel nooit zoo droef geweest .. .
Hij zat zoo stil, en bad
of was 't maar droomen ?
bij zijn brevier en kleppertjen en beker.
En Lazarus was droef... Hij was zoo zeker
dat Jezus dezen nacht zou komen,
komen
in alle land, in alle hart en huis,
maar hier niet, onder 't arm, melaatsche dak.
Dan rees hij eindlijk van zijn plaats omhoog,
knielde op den kleien vloer neer, en hij boog
voorover, sloeg een langzaam kruis en sprak:
—W

( ( Heer Jezus, die op aarde kwaamt
en menschgedaanten op u naamt
en al de menschelijke ellende, Gij, die me lief hebt zonder ende,
Gij hoort, Gij hoort den armen Lazarus!
Heer Jezus, die bejammrenswaard
werdt in een open stal gebaard,
en die, om soms wat slaap te lusten,
geen steen hadt om uw hoofd te rusten,
Gij ziet, Gij ziet den armen Lazarus!
Heer J ezus, Gij, die op het eind
zoo werdt verpassied en verpijnd,
dat om uw wonden, uw ellende,
u slechts uw moeder, nog herkende,
Gij kent, Gij kent den armen Lazarus!
Heer Jezus, Gij droegt alle leed
en smarten; maar ik weet, ik weet
Uit

de Ouwe Speeldoos...
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dat boven al Gij hebt verkozen
mijn naam, —. den droeven naam: leproze ! ..
O Broeder Jezus! Broeder Lazarus ! ... »
Zijn tranen snikten door zijn bede, — en toen,
gebeurde 't heilig, wonder vizioen:
want nu hij plots zijn oogen hief en wendde,
hij zag geen hut meer... niets meer wat hij kende!
En gansch verbaasd, hij sloeg zijn blikken rond:
Hij zag een outer, waar zijn tafel stond;
een miskelk, waar zijn beker zich bevond;
een misboek, op de steê van zijn brevier;
en buiten riep een klokje, blij van zwier,
— zijn kleppertje 1. de gansche wereld bij!
En Lazarus kijkt rond met drinkende oogen,
en ziet de wanden en gespannen bogen,
de slanke zuilen, marmeren eilaars,
de hooge vensters, waar, op schittrend glas,
de beelden van gekroonde martelaars
in gloeien... Wat zijn schamel hutje was,
staat nu verschapen tot een grootsche kerk ! .. .
En keerende zijn blik, hij ziet op tronen
en gouden kussens en gestikte werk,
een weidsche schaar van koningen met kronen,
keizers gescepterd, pausen met tiaren,
terwijl een koor van zoete stemme' en snaren
het Kyrie beginnen in te zingen...
En nu staat Lazarus bij 't outer recht,
zooals in 't klooster, voor de heilige plecht,
met albe en stool, en slaat zijn borst en zegt
Confiteor... Hij klimt op 't suppedane...
Hij kan bijna niet zingen om. zijn tranen...
Nu galmt het Sanctus uit, zoo machtig-groot,
zooals een zee met al haar waters juicht...
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In zijn melaatsche handen neemt hij 't brood...
daarna den kelk... en stilte omheen, — hij buigt
voorover; ruischt een woord, zoo vroom en zacht,
dat hij alleen en God alleen het hooren —
en zoo werd Jezus, bij dien Kerstmisnacht,
ook in de hut van Lazarus geboren.
De mis ging voort; en wie spreekt schoon genoeg,
wie zegt de vreugde en blijdschap, die 't gemoed
van Lazarus tot in de starren droeg
bij 't nutten van des Heeren Vleesch en Bloed ? .. .
Geen woord daarvan...
Het einde kwam. Hij sloeg
het misboek toe, en na een lesten kus
op 't outer neergeleid, zei Lazarus
het 1 te missa est; en maakte een kruis,
groot, of hij al de volkren zeegnen wilde,
over de pause' en keizers... Plots, hij trilde
alwaar hij stond; hij voelde een dof gedruisch
in hart en hoofd,
en verders wist hij niet
wat op dit oogenblik hem is geschied...
... Toen 's anderdaags bij 't kruishout op den dam,
de kloosterbroeder naar gewoonte kwam,
hij vond de kruike vol, en heel, het brood;
fluks is hij bij den Prior weergespoed...
«O Vader ! Broeder Lazarus is dood ! »
Weer gingen al de monniken in stoet
en met ontstoken kaarsen naar het woud.
Ze vonden in de hut, den Lijder koud
en dood, met al zijn lengte over den vloer,
het bleeke, roerloos hoofd op den brevier,
de handen rond het bekertje gevouwen;
maar van de ziekte was geen minste zier,
geen spoor meer op het lichaam te beschouwen.
Its

De Korenpikker

Is dat een man — of is 't een schuit,
die, half in 't schuim gedolven,
omhoog den mast, den boeg vooruit,
voortstevent door de golven ?
Of is 't een reus, die met zijn vuist
bareelen beukt en bergen
en door de gouden legers bruist
van millioenen dwergen ?
Of Sterke -Jan, die starren drilt
en met een kranke rijve
dwars door den bosch en zonder schild
de zonne wil te lijve ?...
Neen ! 't is een boerken uit de hei,
een pover, zweetend boerke,
dat armoe lijdt -- lijk allebei
zijn vaarken en zijn moêrke 1...

**
1i6

De zomer steekt, de zonne stikt;
de pikker zwaait en pakt en pikt...
Geschoorden voet, geplooide dij,
hij 't koren kapt; en tik en tij,
haalt uit, zwaait toe en pikt en zwingt
en voert en vecht vooruit
en zingt !
Ha neen ! bij lo ! de schorre dorst
verschroeit het liedjen in zijn borst !
En op en af en geer bij geer,
rijkritselend ruischt het koren neer...
Koornaartjes ! dat ge u pikken laat
en daar bij duizend -duizend staat
met gouden hoofd en zonblazoen !
Sa! weert den bliksem ! houdt fatsoen
van hoogen adel; majesteit
van Koningskinders, die ge zijt!
Den bliksem weren? En waarmee?
Neen, kroontjes af, wijs en gedwee!
Als boeren door de geeren gaan
en gaande al -aan de zeisen slaan,
wat man dan stond er mans genoeg,
die niet aleer den slag verdroeg,
maar bieden dorst: Boer, leg dien staf,
dien bliksem en die zeisen af.
De zomer steekt, de zonne stikt;
de pikker zwaait en pakt en pikt...
o Boerke met den arbeidslast,
des zondags staat ge frisch en vast,
maar nu, geplooid in zonnegloed,
die 't ruggemerg u koken doet...
Zie niet omhoog !... de zonne schoot
in 't liggend koren u wel dood!
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Maar wat al schiet en schroeit en schrikt,
het boerke weet: daar moet gepikt ! .. .
Lo ! dat de zeisen luier viel,
gij, menschen, wier gemeste ziel
met kromgehaakte vingers telt
d'ontelbren grijnslach van uw geld,
ge laagt met uitgevaste stroot,
voor morgen, naast uw koffers dood !
Maar, boerke, gij dat zwoegt en zweet,
mijn arm en pover boerke, weet:
Me dunkt mij , dat ge koning zijt;
uw werk, dat is uw majesteit;
die gouden oogst is uw paleis,
de zon uw kroon, uw staf de zeis;
en 't koorn knielt over heel het land
voor 't één gebaar van uwe hand !
**
Mijn boerke! boerken uit de hei,
mijn pover, zweetend boerke,
dat armoe lijdt
lijk allebei
uw vaárken en uw moerke,
Gods dauw en regen dale op u
en op uw wei en landen;
Gods zon en zegen strale op u
en 't werk van bei uw handen.
God vulle uw schuur en vulle uw schelf
met volgevoede gerven;
en hoede uw kroost en hoede u zelf
en hoede uw stal en erve...
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tot zelf Hij, Groote Landman, naakt
en pikt u van den stengel,
en van dat pover boerke maakt
een gouden, frisschen Engel!

I

1

De Neuma van Pafer Paphnucius

Daar staat ergens de geschiedenis te lezen van een mon
der Abdij Part-Dieu; en in 't kort gezeid, ze luidt zoo:-nik
Een monnik kon 's morgens maar niet uit zijn bed, om
koor te gaan meezingen. En daar de man toch heilig wilde
zijn, verzon hij, want hij was hoegenaamd niet van de
domsten, allerhande middelen om die verderfelijke luiheid
te weren; alzoo bij voorbeeld, een machientje met een eiken
lat, die hem, op 't krek secondetje van te - moeten - opstaan, op
de voeten viel... Maar de brave man ik zeg, 't was ' n
slimmerik -- trok op tijd de voeten in, en de lat plofte op
den strooizak.
En veel ander tuigjes... maar helaas! de monnik was
altijd een beetje slimmer — dat is: rapper dan zijn eigen
rap-slim machientje.
't Is maar toen de man stierf, dat hij juist op tijd erbij was.
Wat weeral bewijst, als 't nog bewezen moest, dat de` dood
een vreeselijk- precies ding is.
Maar 'k heb eens, in een oud boekje, de historie gelezen
van Pater Paphnucius, een monnik van 't Wit-Kloostex .. .
Die Pater Paphnucius was een heilig man, zeker; en hier
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hebt ge enkele uittreksels uit het Menologium van zijn
orde:
... ((In zijn ziel zat gebed en werkzaamheid gezusterd lijk
Martha en Maria te Bethanië, het huis van gehoorzaamheid.
Gehoorzaamheid, ja, waarin hij voortging ter zielezaligheid,
zonder perikel van dolinge... Op vigiliën van feestdagen en
driemaal in de week tijdens advent en vasten, vernachtte
hij in gebed en boete... Hij wrochtte alsof 't allemaal van
hem wilde gedaan zijn; en 't was allemaal liever van hem
gedaan dan van anderen bevolen... Anderen ook moeten
aangestouwd worden in 't geestelijk leven: hij ging voorop,
lijk koning David met zijn harp... Hij was gefatsoeneerd
naar den uitwijs van de regels en constitutiën ; altijd eer
en gevoegzaam, sparig op zijn woorden; hij had lijd -biedg
harten altijd zijns gelijk, ook-zamheidngt s
als het hem slechter ging dan ordinaris zijn gemoed was
zonder bewimpeling of geveinsdheid en vol karitaat: noch
heeft hij ooit iemand genepen met een woordje, maar was
altijd opgeruimd en blijmoedig, want eerlijk vermaak op
zijn tijd gedreven is een zedelijke deugd, die men Eutrapelia heet... Hij was ook wel 't gemeen voorwerp van
onnoozele recreatie, waar zijn medebroeders hun geestigheid op wetten; en hij aanschouwde zijn eigen als 't voet
huize, want boven-op den bouw van al zijn-strovande
deugden stond nederigheid als meitak » .. .
Toen hij oud was.., of liever, ik schrijf het over op de
letter :
--- (c Lanck te voren hadden hem begonnen te swillen
armen en beenen door quaede humeuren die derrewaerts
ghesoncken waren. Daer op isser een kortse ghevolght met
de roos ende mortificatie in die onghesonde ghedeelten des
lichaems, de welcke hem allengskens opghegheten hebben
en van lit tot lit het leven doen schuyven, tot dat hem ten
lesten een ijle en sotte fantasyë in 't hoofd sloegh, waar;

;
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door hij in en uit sprak en buiten propoost, en eindelijk naer
vele oeffeninghe van patientie daer in is ghebleven...
R.I.P.»
R. I. P. ja !... Hij rust in vrede ! En 't ware altemaal perfekt geweest; maar zie, toen er later sprake was van de
heiligverklaring van Pater Paphnucius, de Paus zag de stukken na, en de mirakelen, en, zei opeens de Paus:
((En... die neuma... Wat is dat geweest ? ... met dien
neuma ? »...
Want helaas ! Lezer, als U denkt dat Pater Paphnucius
volmaakt perfekt was, dan zijt U mis... Dan zijt U mis,
zeg i ...
Zoolang Pater Paphnucius leefde, had hij één gebrek.
Geen groot gebrek, geen zwaar gebrek, geen doodelijk
gebrek; en 't ware te wenschen, dat elk van ons geen erger
gebrek in zijn leven meedroeg !... Maar 't was toch iets
dat niet in den haak zat, iets dat beter kon, en iets heel
vervelend...
Hier is 't gebrek van Pater Paphnucius : Als Pater
Paphnucius in 't koor meezong, -- en hij had een buiten
dan kon hij maar niet op de maat-gewonschtm—,
van de muziek blijven, doen wat hij wilde... Hij kón niet...
Zoodat hij, regelmatig in zijn onregelmatigheid, elken keer,
in elk vers, één silbe of lettergreep achteraan kwam.
't Was heel vervelend, zei ik vooral voor Pater
Paganinus, cc musicae conventualis director ». Ik meen, 't
moet op de zenuwen van Pater Paganinus gewerkt hebben,
zooals wanneer ge wandelt met iemand, die altijd 'n stap op
u achterna blijft... Zulke menschen moesten ze afschaffen.
Die Pater Paganinus meende 't zoo ernstig met zijn vak,
dat hij de regelen van den volmaakten koorzanger in schoonlatijnsche verzen had opgesteld, — en U hadt hem moeten
hooren, als hij bij een repetitie die verzen commenteerde:
((Cum psallis Domino, psallendo tu tria serva:
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Erige cor sursum, bene profer, respice sensum ! ( 1 )
Schoon dingen, commenteerde Pater Paganinus, bestaan
uit drieën : hart, woord, bediedenis... Een soort Drievuldigheid, Eerwaarde Broeders ! ... God is het hart; de Zoon is
het woord; de H. Geest is de bediedenis... Drie personen,
één God; drie noten, één akkoord. Dat's voor u, Broeder
Hilarius!
Auscultando canas; simul incipe, desine plane;
( 2)
Non clamor, sed amor cantet in aure Dei !
Dat is, zei Broeder Paganinus, als ge zingt, doet niet
alleen uw mond open, maar ook uw ooren ... Zoo zingen de
lijsters... En niet huilen! Brult niet ! ... Zacht lijk een
waterke... Dat's voor u, Broeder Dominicus.
Posterior nunquam responsio praecipiatur,
quam sonus anterior perfecte fine fruatur... ( 3 )
Niet te rap gaan... lijk paarden op den hol, of de koster
die een vaan draagt in de processie... Broeder Anselmus !...
Ne sileat vox ! ... ( 4 )
Dat's klaar... Broeder Cassiodorus !... Meezingen ! .. .
Nec, caudae instar, syllaba repat,
Nec minimum tractim concentum neuma sequatur! ( 5 )
Geen staartjes broeders! Allen te zaam eindigen... Dat's
voor u, Broeder Paphnucius! » .. .
Lacy, ja, dat was inderdaad en teenemaal voor Broeder
Paphnucius! 't Was hem ingeboren of 't was in hem gekomen met zijn eerste tanden, 'k weet niet... maar 't zat er in,
(1) Als ge zingt ter eere Gods, onderhoud in den zang drie puntjes : verhef
uw hart, galm goed uit, let op den zin.
(2) Zing al luisterend; begin saam, eindig klaar; geen schreeuw, maar
liefde klinke in Gods oor. —
(3) Dat het volgende antwoord nooit worde aangevangen. vooraleer de
vorige klank teenemaal zij geëindigd.
(4) Geen stem zwijge!
( 5 ) Noch dat, zooals een staart, een silbe sleure, noch dat al te langzaam
ook maar de minste adem den zang volge.
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ging er niet uit... En de man mocht bidden en boeten, en
herhalen en zingen en nog zingen en nog herhalen en zijn
best doen zoo veel en zoo best hij maar kon — als ze daar
al te zamen stonden en zongen, zongen, dat er 't gewelf van
galmde, Pater Hilarius met zijn tenorstem, en Pater Dominicus met zijn barytonstem, en al de novice-alto's en kindersoprano's --- schoon, schoon, schoon, terwijl Broeder
Paganinus maatsloeg en meezweefde op zijn eigen maat,
stokje in de lucht, zot om de schoonheid als hij dan plots
de twee armen vooruitstak, als teeken dat het gedaan was
en dat ze, allen te zaam, zwijgen moesten, — en ze zwegen
dan, al te zaam —, dan! altijd en telkens rolde de volle
basstem van Broeder Paphnucius nog door met een leste
lettergreep... zijn neuma i...
En zoo dikwijls reeds had Broeder Paganinus gesmeekt
— of gebulderd: « Geen neuma ! ... geen neuma, Pater
Paphnucius! »... en bij de metten werd gezongen :... « gloria
mundum » — en de neuma volgde: dum !.. .
En Vader Abt had hem, met de constituties in de hand,
gezegd, dat het veranderen moest, en dat hij maar op zijn
cel repetities moest houden... En met de getijden werd
gezongen: ... « Per omne saeculum » en de neuma
volgde lum l...
En twee uren lang lag Broeder Paphnucius in de boete
om de kwaal af te leeren , en bij 't Magnificat, in de
:

'

vespers :...
« Et semini eius in saecula »... en de neuma :
la!...
En Broeder Willibrordus werd aangesteld om Broeder
Paphnucius, bij 't einde van elk vers, tegen den elleboog te
stooten; en telkens Broeder Willibrordus, bij 't einde van
een vers, Broeder Paphnucius tegen den elleboog stiet,
Broeder Paphnucius deed zoo een zijdelingsch teeken, dat
hij het begreep -- en zong zijn neuma...
't Ware misschien beter, en vast praktischer geweest
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simpel-weg te zwijgen, niets te zingen; maar: ne sileat
vox ! ... en daarbij, wie had een basstem lijk de zijne ?... en
ten derde zegt Sint Augustinus: qui cantat, bis orat wie
zingt bidt tweemaal...
En soms had hij getracht de leste lettergreep weg te laten
en zoo maar te zingen: cc gloria mun » .. , en: « saecula
saeculo » maar daar bleef altijd een leste en die leste
werd dan de neuma.
Dat brave Broeder Paphnucius er onder leed, dat kunt U
begrijpen, en O. L. Heer alleen weet de tranen, die de man
stortte. Maar wie zou gelooven dat lij er aan sterven zou ? .. .
En zoo toch gebeurde... Hij stierf er aan !
Want met Kerstmis dit jaar, kwam er hoog bezoek: de
bisschop ! en 't kloosterkoor leerde speciale motetten
voor de gelegenheid.
En toen Monseigneur, staf in de hand en mijter op het
hoofd, door de kerk stapte en links en rechts zijn heilige
zegens uitdeelde over de buigende hoofden weerszij, Paters,
Broeders, novicen, geloovigen •— daarboven, van 't oksaal
klonk het :
Ecce sacerdos magnus ! .. .
Sit pax nobis 1...
En daarop, zwaargedragen, de neuma: bis !... royaal en
vol vuur en vol overtuiging... Monseigneur keek om, naar
't oksaal op wie zoo cc bis >, zingen dierf... en zag een
Broeder, met de twee handen vóór zijn gelaat...
Dat was het leste...
En al zegt het menologium nu, dat Broeder Paphnucius
stervens viel, door last van cc quaede humeuren die derrewaerts ghesoncken waren », 't was toch, naar ik meene,
wel liever uit spijt en schaamte over dien rampzaligen
((bis »... Wat er van zij, hij lag stervend... En al zegt zijn
menologium nog, dat een ijle en sotte fantasye in zijn hoofd
sloegh, waardoor hij in en uit sprak en buiten propoost »,
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zoo erg was het niet of hij kon, bij de bediening nog met de
broeders fluisteren: « Nunc dimittis servum » ... « Zend nu
voort uwen dienaar, Heer! » Alleen, bij 't leste ervan:
« et gloriam plebis tuae Israël » — toen elkeen den ouwen,
trouwen neuma verwachtte, .-- de neuma bleef uit... voor
de eerste maal sedert zoo veel jaren!
En de eenige neuma, dien Broeder Paphnucius miste op
aarde, was de eerste noot van zijn lied — hierboven. --

126

De zieke van Koning Yvefoof

Vorst Yvetoot lag ziek te bed;
hij at voor drie en dronk voor zeven
zijn kaken stonden vol en vet...
Hij zei : « Het zit er neven ! ... »
Zes dokters zochten rede en raad
en wisten niet wat aan te vangen;
't was al vergeefsch en niets probaat...
De Koning liet ze hangen.
Een nieuwe kwam : een mager vent,
een doodsgeraamte in menschenkleêxen,
en dor en geel als perkament
van jaren lang studeeren.
Hij klopt den Koning op de borst
en vraagt: «O Majesteit! Wat voelt ge ?
De Koning antwoordt: «Honger... dorst. ;)
Geen koorts dan ? » « Wat bedoelt ge ?»
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De dokter lacht: cc Wel... 't Zij mijn dood ! .. .
Ge zijt gezonder dan een bliekske! »
((Hang op! Hang op! riep vetoot .. .
« Hij kijke door het strikske ! »
Y

Weer kwam een nieuwe dokter zien:
Een rijke, een slimme, een eerste deken,
hoewel hij nooit of nooit misschien
in boeken had gekeken.
Nooit zag die naar zijn zieken om;
betaalde wie genas, en de erven
betaalden graag een dubbel som,
waar hij zijn man liet sterven.
Die kwam dus -- en met plechtge stem:
cc Genezen zult ge op twee, drie dagen,
o Majesteit I... als gij het hemd
van een gelukkig mensch zult dragen !»
**
Van horizont tot horizont
Soldaten liepen, ruiters reden,
en spoorden en spioenden rond
in alle dorp en stede.
Ze zochten een gelukkig mensch
in hoeve en hut, kasteel en kluisje;
maar oovral 't zelfde (met een wensch !) :
Elk huisjen had zijn kruisje!
Hier treurde een, dat hij zóó een vrouw
ten huwelijk had willen vragen;
daar had een ander, 't hart vol rouw,
de zijn juist uitgedragen.
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En hier was 't dit en ginder dat,
en zoo was 't oovral in den ronde
zoodat ze nergens hunnen schat,
't Gelukkig Schepsel vonden.
Ze reden af.Den lesten dag,
ze vonden in het veldgeblokte
een beedlaar, die in 't gras er lag
te lachen dat hij schokte.
De kornel riep: « Ei! jongen daar!
Wat ligt ge zoo den zot te drijven ? a ►
De beedlaar lachte: ct Och ! 'k Weet niet waar
met mijn geluk te blijven ! ,>
Zijn hemd dan! ,> riep de kornel nu;
en zeven stonden al te reede
om in een omzien, rap en ruw,
den armen bloed te ontkleeden !
De beedlaar lachte maar: « Neen! Neen! »
cc Uw hemd ! » de kornel brieschte en brulde.
De beedlaar tierde : « 'k Heb es geen ! >>
en lachte dat zijn ribben krulden.

De ruiters keerden naar 't paleis
en brachten Yvetoot de konde,
dat nergens zij op hunne reis
gelukkig schepsel vonden.
cc Geen enkel ? » riep de Majesteit,
((Zit zoo mijn volk in ongelukken ? >,
Hij greep zijn kroon en wierp ze in spijt
aan honderdduizend stukken.
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Uit do Ouwe Spseld~...

9

«Wel vonden wij een bedelaar...
en dat zal u nog 't meest verdrieten ! .. .
Hij had geluk voor honderd... maar
geen hemd om aan te schieten ! »

Dan dadelijk liet Yvetoot
een ouden eremijt ontbieden,
en lei hem heel de zake bloot
en... wat er moest geschieden ?
Toen sprak de heilige eremijt,
terwijl hij naar den hemel staarde :
« Geluk! Geluk! o Majesteit !.. .
Geluk is niet op aarde 1 »

« En waarom niet ? ), vroeg Yvetoot.
«. Omdat we op aarde moeten streven
door heil niet, maar_ door lij en nood,
naar 't Eén Gelukkig Leven ! >,
« En », vroeg de vorst, ((die beedlaar dan ? .. .
Die heeft 't contrarie toch bewezen »...
-- «Wel, zei de monnik, 'k peins, die man
moet zot of heilig wezen. »
De Koning peinsde: «Heilig... zot... »
en peinsde... en zei dan op het leste :
« Sa ! Zot of heilig!... Heere-God!...
Wel, dan is heilig nog het beste!))
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Zuslerke Begijn
-

Een laag-gezeten huizeke,
geteekend met een kruizeke,
is 't Godgewijde kluizeke
van zusterke-Begijn;
't kon grooter zijn, 't kon lustiger,
maar heiliger, of rustiger,
maar liever kon 't niet zijn.
En treedt gij over 't drempeltje
in 't hagelwitte tempeltje
van 't Godgewijde exempeltje
ge ziet bij 't fijn gordijn,
in 't poeder-zif tend zonneke,
het vlug en vlijtig nonneke,
oud Zusterke- Begijn.
Het zit, voorzichtig knippende,
hier stekende, daar stippende,
papier en tijd versnippende,
en frutselt hoe of wat...
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of slentert eens door 't kamertje,
of leest in Thomas- Hamertje
een vroom-beduimeld blad.
En klinkt het kloosterbelleke,
ze sluit het stille celleke
en drentelt naar 't kapelleke
met de oogen neergeslaan ;
en knielt er op het zedigste
en prevelt op het vredigste
en laat heur zieltje gaan...
En heel dit zieltje ontvouwende,
en 't door en door beschouwende,
klopt ze op heur harte rouwende:
(('k Heb zooveel kwaad gedaan;
«dat mij de Heer geduldige,
« ik wil me niet ontschuldigen,
(('k zal beteren voortaan. »
En roerloos op het zitteltje
het leest nu nog een titteltje
uit Cruysse's vroom kapitteltje:
den donckren Siele-nacht;
en zegent zich een kruizeke en nu met spoed naar 't kluizeke,
waar 't kantekussen wacht.
Zoo varen duifjes, schuivende,
zich met geen stof bestuivende,
maar in den koepel wuivende
van 't zuiverst kristallijn:
gezegend zijn die leventjes!
ze raken de aard maar eventjes
lijk Zusterke-Begijn.
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Hei klokske van Loeperdee

't Is u vroeger verteld geweest, lieve Lezers, hoe de klok
uit de Kempen eens naar Rome trokken, op bedevaart,-ken
in de Goede Week; en hoe liefderijk zij alle, vooral het
klokske van Zeverdonk, door Paus en Kardinalen ontvangen werden; wat zegeningen ze meekregen voor hen zelf en
voor hun pastors en voor hun parochies.
En 't werd u gezegd ook hoe vroom de terugreis gebeurde.
Maar lacy! 'k heb niet alles verteld! en zoo héél vroom
is 't niet verloopen... Helaas!
En nu gij het hier in al zijn simpele waarheid hooren
gaat, nu valt het te vreezen dat sommige lezers er schandaal in zullen vinden, als ze vernemen dat een kloksken, tot
dan toe zoo kempisch en zoo kristelijk, schismatiek werd
en kettersch en koppig, uit niet anders dan j aloerschheid .
Maar die lezers hebben ongelijk; zoowel als sommige
anderen, die in al die klokskes niets anders zien dan de
verzinnebeelding van brave pastors te lande!...
Zoo gaat het den dag van vandaag: vertel slechte dingen,
en ze slorpen zonder kauwen; vertel hun echte dingen en
pure waarheid, ze gelooven u niet; ze vergiftigen de bron133

nen; dat is: ze steken hun eigen kwade bedoeling in uw
allerzuiverste intenties.
Welnu dan, zóó heel vroom als het u vroeger verteld
werd, verliep die bedevaart niet. Want op de terugreis,
daar gebeurde ruzie. Inderdaad ruzie tusschen de klokken
op bedevaart !... Dat is zoo menschelijk, ziet gel De
apostelen zelf... Facta est contentio inter eos... Ruzie wie
de grootste was...
Opgevlogen uit de zonnige tuinen van 't Vatikaan, gleden
ze over de Apennijnen heen en voort, vlug, vlug, om toch
maar zoo spoedig weer thuis te geraken met al hun Paaschtroost en blijdschap; en opeens, in 't midden van de vlucht
-- absoluut toch zonder het te weten of te willen -- stiet
het klokske van Zeverdonk tegen 't klokske van Loeperdee.
--- cc Zie, waar ge vliegt » -- zei Loeperdee brutaal.
-- «O! verschooning ! „ — zei Zeverdonk heel zacht.
-- cc Verschooning ! ,) — blafte Loeperdee sarkastiek; en
boosweg; ((Fier stuk ! »
Zeverdonk begreep er niets van; maar Loeperdee lei het
nijdig genoeg uit.
— cc Omdat de Paus zoo lang met u gesproken heeft,
meent ge nu zeker dat ge meer moogt doen dan een ander...
Hei-jonk ! n
Zeverdonk kon antwoorden dat Loeperdee heel wat hei-er
is; maar zweeg liever; de ruzie was inderdaad al schandalig
genoeg... En aldoor vliegende, dromden zoo wat klokken
en klokjes bij, uit nieuwsgierigheid. Maar opeens, de zware
klank van Sint-Pieters-klok viel er tusschen:
« Wat is daar gaande ?... Ruzie ?... Zwijgen allemaal !»
Maar Loeperdee zweeg niet; en tot Sint-Pieter:
« Ik ben niet van uw dekenij ; gij hebt op mij geen
jurisdictie. »
Van uit de blauwe hoogte, waar hij vloog en de bedevaart
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stierde, golfde nu Sint-Rombouts neer, en met trillende

stem:
Loeperdee, toekomend jaar blijft ge thuis ! ))
Dat was kort gezegd, en klaar. En allen die 't hoorden,
waren met schroom geslagen... Eén jaar interdikt!
Nu ja, 't was niet gestolen.
**
En de klokken waren weer thuis, elk op haar toren,
wacht houdend over de parochie:

fulgura frangens 1
mortuos plangens
En te Loeperdee hing het gestrafte klokje ook in zijn
toren, hoog en droog aan zijn dwarsbalk, en koppig in zijn
boosheid; en als het soms bij klaar weer, over de hei heen,
den toren van Zeverdonk zag droomen in de verte, dan
werd zijn korzeligheid al heviger en heviger; en een ouwe
uil, die in de kepers van den toren nesthield, hitste die
korzeligheid gedurig aan, zoodat het klokske eens
ketterde :
« 'k Zal me wreken ! »
hitste de uil.
« Dat durft ge niet ! »
« Ik zweer het! » -- vloekte 't klokske.
En helaas! het hield zijn eed; want toen 's anderdaags
koster Peer de vroegmis stond in te luiden en mekaniek-weg
het klokzeel neerhaalde, schoot de Pastor op en murmelde:
-- cc Sapperdeboere ! die klok is geborsten ! »
Toch niet, Mijnheer de Pastor ! ... Maar ze klonk valsch
uit nijd en spijt en korzeligheid.
En maanden lang, voor Mis, Angelus, Vespers en zoo
verders, liet het klokske zijn valsch getantangel ratelen
over de heide. En 't werd een schande voor heel de parovivos vocans

(

1)

! (
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De levenden roepend, de dooden beweenend, de bliksems brekend.
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chic. Maar de kerkfabriek was niet bij kas en moest de
valschheid laten gebeuren... En wie plezier beleefde, dat
was die ouwe uil.
En 't zou nog schandaliger worden want het klokske
was nog niet uitgewroken... Hoor maar eens!
Weerom was de Goede Week gekomen, en de klokken
gingen naar Rome.
En Loeperdee bleef thuis
met zijn uil en zijn korzeligheid.
En terwijl de anderen weg waren, de heilige blauwe
luchtbaan op, 't hing daar alleen in zijn eenzamen, half
duisteren toren tusschen de grauwe spinnewebben; en de
ouwe uil zat op zijn keperbalk, met één oog toe en 't ander
half gesloten, en daar grinnikte een grijnslach op zijn leelijk
gezicht, en met zijn half oog zat hij zoo maar te kijken,
steil-star, naar het klokje.
(('k Wil we wreken » --- zei het klokske.
(( Ge durft niet ,) -- zei de uil.
(('k Ca me wreken! » --- zei het klokske.
cc Ge durft niet ! » -- zei de uil.
Plots, het klokske bengelde !... pardoende pang pang
pang !... luid, zóó luid! en zóó valsch !
En 't was nu juist Goede-Vrijdag, middag-uur ! de overheilige tijd, waarop alle klok in de Kristenheid zwijgen
moet, stil zwijgen, op straffe van zonde, en doodzonde,
Interdikt en excommunicatie, opdat niet de stille rust van
Ons-Heer zou gestoord in Zijn graf .. .
Tang ta lang! tang ta lang ! .. .
((De Engel des Heeren heeft aan Maria gebood.#
schapt ! „...
Tang ta lang!...
((En zij heeft ontvangen van den H. Geest! »...
Tang ta lang l...
-- cc Zie de dienstmaagd des Heeren! »,..
;
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Tang ta lang!...
't Was me plots een verbazing over heel de wereld ! .. .
Over heel de wereld, ja! -- en 'k weet wat ik zeg...
Verbazing van den ouwen toren, die ingeslapen stond en
wakker schoot.
Verbazing van 't haantje op den toren, dat de vleugels
uitsloeg en wegwilde.
Verbazing van de grijze kerk, zoo stil op die stonde, en
zoo ingetogen.
Verbazing van den Pastor, die maar amper kracht genoeg
in de beenen behield om naar 't klokkenhuis te loopen.
Verbazing van de parochie. die opkeek of het ergens
brand was.
Verbazing van heel de Kempenhei , die niet wist wat of
wie of waarom.
Verbazing te Mechelen, waar ze de oogen fronsten en een
rimpel trokken over hun voorhoofd.
Verbazing van Kerk, Paus en heel Rome, waar ze vroegen of er, ja dan neen, nog een jus canonicum bestond.
Verbazing van de klokken op reis; Sint-Rombouts mompelde : cc Dat's Loeperdee! »
en dat was de koster..
Eén schepsel was niet verbaasd
Alleen toen de Pastor hem met de vuist een daver in den
rug duwde en riep: « Wa doe-de, koster? » toen stond
ook de koster verbaasd; en een verbaasde koster, dat is een
eenig iets in de wereld...
En dit was de wraak van 't klokske van Loeperdee.
Uit nijd en spijt zette 't heel de Kristenheid overhoop ! .. .
Dom genoeg; maar alle wraak is dom.
Vele Pastors hadden zich wel, bij zulk publiek schandaal,
het hair uitgetrokken; maar deze Pastor, die van Loeperdee,
nam het zoo effen mogelijk op. Kon hij beters ?... Als
dingen gebeurd zijn, is 't maar wijs ze gebeurd te laten —
en God te danken, omdat het maar zóó erg is...
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En heel filosofisch trok hij er 't nut uit, dat er in zat; en
in een van zijn eerste sermonen, zei de man o. a. dat de
Verrijzenis van Christus in de oogen van de ongeloovigen
een schandaal is, dat is: eerx aanleiding tot zonde; en hij
voelde zich op dreef; gleed oratorisch uit in de leer over
het schandaal; en dat namelijk nooit 'ne mensch moet
schandaal geven, maar ook zoo weinig mogelijk moet
geschandaliseerd zijn.
En hij zei dat er twee soorten van schandaal bestaan: het
schandaal dat ge geeft en 't schandaal dat ge krijgt... Dat
het gegeven schandaal drievoudig kan wezen : recht
en duivelsch; dit laatste gegeven-strekch,on
zijnde om 't schandaal zelf; 't kwaad om 't kwaad ! ... Dat
het gekregene schandaal tweevoudig is; dat is te zeggen:
sommige menschen, al te simpel, al te naïef,, zijn geschandaliseerd wanneer daar soms hoegenaamd geen reden toe
is; anderen zijn het uit eigen boosheid, zooals b. v. de
phariseërs, die in de deugden zelf van Ons-Heer een
cc scandalum ,> vonden, een steen des aanstoots, een aanleiding tot de zonde van haat...
En hij weefde daar een ouwe, vrome legende tusschen:
namelijk toen Christus de kinderen zegende, was er een
bij, met vuilzwarte handjes en siroop aan zijn snuitje. En
een van de apostelen zei zoo: -- « ' t Is schandalig ! » -- en
wilde de moeder en 't kindje weren. Maar Ons -Heer zei:
cc Mijn lieve Apostel, heiliger is het van buiten zwart te zien
dan van binnen . »
En als moraal en bij-les, in zijn peroratie weerkeerend
naar zijn kloksken, oordeelde de Pastor dat 'ne mensch veel,
heel veel vergeven moest aan kinderen, klokskes en
kosters... Die hebben allen toch zóó veel aan 't hoofd, zei
de Pastor. Ten minste, ze doen zoo óf...
Boven in zijn toren, hoorde 't klokske dat sermoon.
De uil ook.

« Dat 's voor u, klokske » --- zei de uil.
« Dat 's waar >, -- schreide 't klokske.
Want nu voelde't, hoe slecht het had gehandeld. En van
die stonde af, klonk het weer even schoon en juist en zuiver
als vroeger; en de kerkf abriek, niet bij kas, was heel gelukkig.
---
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Moeder Vlaanderen

« De Moeder der Machabeeën was wonderbaai
en verdroeg hare droefheid met goeden moed om
de hoop die zij in God stelde. » (I Machab. VI) .

O moeder Vlaand'ren, droeve vrouw!
u steekt alweer een versche rouw,
en weerom gij voor lange dagen
zult tranen op uw bleek gelaat
en wee in 't hart, en zwart gewaad
om uwe lede' en voorhoofd dragen.
'k Zag eeuwen door, zoo dikwijls u,
met droefheid zitten
zooals nu!
en opstaan, bidden gaan ter kerke;
uw handen voor het groot vertoog
des Kruisbeelds heffen hoog omhoog,
ik zag u zwijmen op de zerken.
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Tk zag u, daags na Gaver, gaan,
met uwen kappemantel aan,
en sluipen langs gesloten huizen,
en dwalen over 't eenzaam veld,
de zoomen langs van 't loome Scheld,
en stilstaan bij de watersluizen.
lk zag u, bukkend op den dijk
met een lijk,
traag rechtoprijzen
dat, varend, in het sluisvak stropte,
en zitten dan, met uw dood kind.
o Pieta! — terwijl de wind
aan 't razen was in 't boomgetopte.
Toen zag ik u weer, zwaar van stap
en diep gedoken in uw kap,
naar huis gaan en den haard ontbranden;
en doen zooals ge vroeger deedt,
zoodat allengs weer "t leed versleet,
bij stage vlijt van uwe handen.
Ik zag u stil te dorpel staan
en uitzien over de eerdebaan,
een hand voor 't zonnelicht op de oogen,
of nog de gilden met de vlag
en grinnikenden goedendag
niet uit den kouter huiswaarts togen.
Als wevers dan en macekliers,
met op hun hooge helbardiers
een Franschen tros van gouden sporen,
keerden.. , o moeder Vlaand'ren ! dan
ge voelde er al de fierte van
en 'k zag uw hoofd en oogen gloren.
'4'

Maar 's avonds zat bij brood en bord,
alweer een lieve ziel te kort
waar lacy 1 niet viel op te toeven;
gelaat ten hemel, lag die, dweers
over een ridder, in den meersch,
met op zijn borst twee paardenhoeven !
Toch, viel de rouw zoo droef, zoo zwaar,
gij, Moeder, zijt zoo wonderbaar:
gij draagt den rouw in goeden moede;
uw hart en hoop op God gesteld,
gij hebt de droppels nooit geteld,
die uit uw zeere wonden bloedden.
Zoo, moeder, was het, is het, zal 't!
Wat leed op u, wat letsel valt,
gij, recht -op in 't omneere lijden,
lijk uw geloof en lijk uw hoop,
gij staat onsterf lijk, in 't verloop
van al de sterfelijke tijden!
1915.
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Doodendans

De grafdelver

Donec revertaris in terram de qua sumptus es. —
Tot ge weerkeert tot de aarde, waaruit ge zijt genomen.
(Genesis)

Half te gronde uit, de ander helft
in den grave, staat gebogen
Delver dood... Omneer, omhooge
gaat zijn spade — en rijst en delft.
Poost hij; leunt hij op zijn spade;
zes voet diep en twee voet breed,
ligt het versche graf gereed...
komt een uitvaart langs de paden;

menschen weenen; 't klokje belt
((de profund-is » over 't veld.
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De straatjongen
De terra facta sunt et in terram pariter revertuntur.
De dingen zijn uit stof en ze zullen alle weerkeeren tot stof.
(Prediker)

Stil, te dorpel van de deur,
zit de grijsaard op zijn stoeltje,
pijpke in 't oud-versleten smoeltje...
Blauw-op krolt de tabakgeur.

--

« Goeden avond „ -- tot den bakker,
« goeden avond »
tot den smid, ---« Smoor eens aan en pak een zit...
((A! wat wil die schelmsche rakker ? . .

Boefje Dood, den eigen stond,
slaat hem 't pijpken uit den mond.

De schaakspeler
Sic et rex hodie est et cras morietur.
Vandaag is hij koning en morgen zal hij sterven.
(Eccles.)

Dood en Keizer speelden saam
schaakbord: peinzend, diepgebogen,
zaten zij met hande' en oogen
bezig op het ruitenraam.
— « Schaak ! » zei Dood en schoof een toren,
en de Keizer speelde raak...
Schoof de Dood een ridder: « Schaak »;
was de Keizer na' verloren,
speelde... beef de waar hij zat...
Schoof de Dood een boerke: « Mat! » .-'44

De Kindermeid
— « Et qui dormitis in lectis eburneis et lascivitis in
stratis vestris ». - « En gij die daar ligt op elpenbeenen bedsteden
en weelderig zijt op uw legerkoetsen »...
(A mos)

Slaapt het keizerlijke kind
in zijn wiegje. Door de vensters
speelt de zon met duizend gensters,
die ze tot een strale spint.
Op het wiegje, breed de schachten,
zit een gouden adelaar;
een gewapende huzaar
bij den ingang staat op wachte.
Dood, al zingend zacht en teer,
douwt het wiegje weg en weer. -

De etser
Stimulus mortis.
De prikkel van den dood.
(St Paulus)

Holbein etst den Doodendans;
kretst en etst met naald en prikkel...
ziet opeens een witte sikkel,
hoort een diepe stemme: « Hans »
cc Tijd voor u! » — ((De wil des Heeren!
ruischt de grijze meester,
doch,
Groote God ! ... o laat me nog,
mine leste plaat graveeren » !..
cc Neen ! »
knikt dood. « Dat is de mijn,
Gij, — ge zult de leste zijn ». —
Uit de Ouwe Speeldoos...
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Hoe

de duivel weer zijn bezigheid kreeg...

Dronkenschap is een groot kwaad, preeken de pastors;
en 't is met genever, zeggen de menschen van Wuestwezel,
dat de hel wordt gestookt; en de volgende legende werd
geboren te Sint-Job in 't Goor...
In den ouwen tijd, toen er nog geen algemeen stemrecht
was om zijn evennaaste af te ranselen, noch Fordjes om
tegen te vloeken, noch sterke drank om zijn ziel te verdrinken, toen gingen de meeste menschen recht naar den hemel.
Als ze dood waren natuurlijk.
En natuurlijk ook, in de hel viel omtrent geen slag te
werken. Buiten de ziel van een zeepbaron, van een diplomaat, van een advokaat in 't krimineel, waren de zielen, die
van de wereld verscheidden, zoo wit en zoo zuiver als versch
geboren lammekes, en ze gingen alle, de ijzeren slagdeur
van de hel voorbij, meestal ook voorbij de zilveren deur van
't vagevuur — aankloppen op de groote, gouden poort van
den hemel...
Lucifer knarste de tanden. Dertienmaal in den dag,
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dertienmaal in den nacht vroeg hij zijn portier, of er dart
toch eindelijk niet een enkele armzalige ziel was toegekomen. Al was 't er dan maar een van een advokaat.
En kwam er soms een, dan was het een gejubel !
Nutteloos zaten terwijl de karrevrachten mutsaards op de
voorraadschelven getast, en geen kraan werd nog in de
petroolvaten geklopt. Met gekruiste armen en de beenen
overeen, mochten nu machinisten en stokers en pokers lui
blijven zitten op hun ijzeren, gloeiende zetels.
((Als het zoo voortduurt » morde Lucifer, « dan laten
we den boel springen met dynamiet » ..
Maar op een middernacht liet hij den Hoogen-Helleraad
bijeenbazuinen; en toen ze op de vurige roosters waren neergezeteld, Lucifer sprak:
cc Diepverdoemde zielen, salut ! ... Ge weet het: de
affaire gaat slecht ! ... 't Is de abominatie van de desolatie...
En in den hemel en in 't vagevuur, daar staat de deur geen
moment, geen schietvloek stil... Eh bien! dat moet en dat
zal veranderen ! »
En al de duivels knikten met hun gehoornde koppen, dat
het veranderen moest en dat het veranderen zou.
En ze zeiden:
c« Hoogverdoemde majesteit, dat moet, dat zal veranderen. >, -cc Diepverdoemde ziel Judas » beval Lucifer, cc lees
uw rapport. » —
Die Judas was een leelijke duivel, die voor eeuwig was
veroordeeld om over zijn lijf dertig vlammekes te dragen,
elk zoo groot als een joodsche zilverling.
Judas stond recht, en de vlammekens trilden, en in een
ijzeren boek las hij nu met heesche stem:
cc Lijst van de binnengekomen zielen.
Vendemiaire, 2 e décade.
Eerste dag: zero.
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Tweede dag : de ziel van een oorlogswoekeraar.
Derde dag: de ziel van een diplomaat.
Vierde dag: zero.
Vijfde dag: de ziel van een advokaat in 't krimineel.
Zesde dag: zero.
Zevende dag: zero.
Achtste dag: zero.
Negende dag: de ziel van een zeepbarones.
Tiende dag: zero.
Totaal : vijf zielen.
En 't ijzeren boek viel zwaar toe.
De duivels zwegen stil; en ver, door de diepe korridors,
gonsde de weergalm op den slag van 't boek. Maar zwijgen
deden de duivels, en ze fronsten hun oogen en hun lippen,
en keken stuur...
-- « ja, dat's alles » zei Lucifer, « c'est tout... Vijf zielen
op tien dagen; en dan nog zulke zielen! »...
En hij zag bleek van desperate woede, maar dat kondt
ge natuurlijk niet zien, want zijn gelaat lag verborgen onder
een dik masker zwart roet.
— « Welnu ! » schreeuwde hij , « 't moet er gaan stuiven !
Abiathar, Phathathiar, Zarithathiar, Phaspharxad ! ... Diepverdoemde zielen, van morgen af moet ge de menschen
doen zondigen ! Verkleedt u in serpenten! Koopt de zielen
op l... Biedt 'ne zak goud voor een advokateziel; tien zakken
voor een molenaarsziel; vijftigduizend miljard zakken voor
de ;iel van 'ne pastor... Verdoemt ze !... Salut ! » —
***
En 's anderdaags begon het spel.
Toen de meid van Pastor Goedelterre in den moestuin
trad om witloof te plukken, zag ze in een appelboom een
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vervaarlijke slang rond de takken geslingerd. Die slang, dat
was Kharakhakhiar. En Kharakhakhiar siste:
((Doka, wilt ge tien duizend miljard zakken goud
hebben? »...
Maar Doka lachte:
cc Voert, smerige beest! Of ik rijd u met de halfmaan
over de knoken »...
En weg was Kharakhakhiar, en sloop langs een mollen hol terug naar de hel.
En Phathathiar draaide de kranen open in den wijnkelder
van Pater Cellier Zebedeus; en al de wijn liep verloren..
Maar Pater Zebedeus zondigde niet en zei zoo:
^c 'k Weet 'ne mensch die suf wordt ,> — want hij
meende dat hij zelf de kranen had open gelaten.
En Arphaxad teisterde de boeren en joeg wolken sprinkhanen over de akkers. En er bleef geen ongeschonden pijltje
over... Maar de boeren zeiden:
En zondigen
cc Zooals het den Heere belieft. »
deden ze niet...
En 't regende petrool... en de bliksem flikkerde er tus schen... en de huizen verbrandden als ouwe strooischuren...
Maar de menschen baden:
((De Heer heeft het ons gegeven; de Heer heeft het
ons genomen... Zijn naam zij gezegend! »
En ze zondigden niet...
Toen Lucifer vernam, dat al zijn poging vruchteloos was
uitgevallen, spuwde hij vuur en vlammende lava, en zijn
ijzeren scepter neep hij krom van woede.
Dertien dagen zat hij in een donkeren uithoek van de hel
te peinzen, zóó, met zijn kop voorover tusschen zijn grijp klauwen. En op eens, hij had iets gevonden. Want plots
stond hij op , f loot. En daar stond een gevleugelde draak
voor hem. En Lucifer sprong te paard op den draak, vloekte
'ne keer; en vooruit nu ging de rit, vooruit, snel als de
-
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bliksem, twee uren lang, vooruit, vierpoots kletterend langs
de sombere zalen, de eeuwige korridors, vol zwarten rook
en rosse vlam. Na de twee uren, bleef de draak staan bij
den boord van een vervaarlijken afgrond, van onder vol
kokend gloeisel: juist lijk de spuwbuis van een vuurberg...
Maar alweer, Lucifer trok 'ne vloek af; en de draak, op zijn
breed- uitgespreide vleugels, daalde... daalde den afgrond
in... En op halver diepte, gaapte in den wand een dik~
duistere galerij, die God weet waarnaartoe liep... En na drie
uren rijdens, rijdens, rijdens, de donkere diepte in van- de
galerij, daar stond nu Lucifer, naast den hijgenden draak,
en rondom dit plein stonden ijzeren deurop een plein,
i
den zwarten rotswand,
kes, 't één nevens 't ander, in
deurkes en nog deurkes, ten juiste getalle genummerd tot

3333...
'ne vloek, die
Lucifer grolde 'ne vloek tot den draak,
bediedde dat de draak daar wachten zou tot het den Meester
zou gelieven weer te keeren; naderde tot een van de
3333 deurtjes en schoof den grendel weg... En hij bevond
zich in een klein hok, zoo afgrijselijk, dat hij er zelf bij
rilde. Toch maar een rillingske. Hij keek rond... Over
den vloer lag een gloeiende rooster, en op dien rooster trilde
een ros vlammeke, dat stonk lijk de pest, en van boven
zijpelde, altijd aan, regelmatig als een griezelige klok bittere regen van bloed en gal...
cc Verdoemde ziel)) riep Lucifer, « luister !
Het stinkend vlammetje rekte zich lang uit naar omhoog...
en langer en hooger op en 't was een duivel, een echte
duivel, ja! en hij stond recht in den bloedregen.
cc Hoogverdoemde Meester „ kermde hij, cc ik luister ».
cc Verdoemde ziel, zijt gij het, die eens iemand op het
Kruis, al spottend, met gal en edik hebt gelaafd, en hem
toegeroepen: Drink nu maar op? » -- « Hoogverdoemde Meester ! ... Ja, dat heb ik gedaan. n
;

150

-- cc Verdoemde ziel, gij hebt het uiterste gevonden...
Vind nu iets uit om de menschen tot zonde te brengen »!
cc Hoogverdoemde Meester, dat zal ik »...
En deur gegrendeld, en Lucifer te paard op den ,draak,
ging de rit weer langs de donkere hallen
— en 'ne vloek,
en zalen uren lang.
En bezig reeds was de ziel die het op zich had genomen,
de menschen te doen zondigen, --- bezig was ze in een
akelige spelonk, zoo akelig als in een sombere smisse bij
middernacht... Een vuurvlam gloeide op den haard, tus schen een ijzeren driepikkel, en aan den driepikkel hing
een marmitje te sissen. Bij den gloed waren, iangsheen de
wanden, op rekken en schabben, flesschen te zien, en bokalen en vazen lijk bij de apothekers.
En de ziel roerde in 't sissende marmitje, roerde, roerde..
En wat ze roerde, dat was graansap. En na een tijdje roerens, ze nam uit een rek, een bokaal, waarop gebrand stond:
Apenher sens, en met laar magere knookvingers greep
.e er een greepje uit en smeet dit in 't marmitje. En ze
roerde, roerde...
En ze greep een greepje uit een tweede bokaal, waarop
gebrand stond: Berenvet -- en voor 't marmitje. En ze
roerde, roerde... En uit een derde bokaal: Tijgerhart, een
greepje voor 't marmitje.
En ze roerde, roerde, roerde dertien dagen lang.
Voorzichtig nu, om toch maar geen dropke te storten,
goot ze 't sissende marmitje ledig in een schoone, dikke
kristallen flesch, en ze stopte de flesch met kurk. En ze
spuwde eens tegen de flesch, vertooverde dit spuwsel tot
vloeiend goud, en dreef met haren vinger daar slingerletters
in: Ouwe Klare Eau de vie.
En doorheen de flesch keek ze naar het vuur ; en een
zonneregenboog van kleuren zat in den ouwen klare te
g orien !
'5'

En de ziel grijnslachte !
Ze knielde neer op den vloer, en met de flesch omhoog
in de twee handen, ze bad:
« Boven schittert in de glorie
Jahwe lijk een groote ster;
in u, fleschje, blinkt, jandorie!
grootsche Lucifer !
Niet lijk Jahwe zult ge scheppen
uit den niet en 't nikske, maar,
dat er een u roere en reppe,
dien verschept ge gaar!
Mensch werd Kristus; dat 's zijn orde;
naar dit voorbeeld en die les,
is de duivel drank geworden,
flesch !
en zijn ziele
Brengt de Geest zijn licht en leven,
en vernieuwt Hij ding en dag,
gij zult licht en leven geven
van een ander slag.
Proeft er een 'nen eersten borrel,
streel hem zoetjes ziel en zin!
't sapke van den gerstekorrel
vloeie er zoetjes in !
Pakt hij nummer twee en tresje,
maak hem aap naar ziel en zin;
schenk hem, schenk hem, schenk hem, fleschje,
apenhersens in!
Pakt hij nummer vijf en zesje,
maak hem beer naar ziel en zin;
giet hem, giet hem, giet hem, f !eschje,
berebeerschheid in !
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Pakt hij dan nog, nog een klesje,
naak hem tijger, heet en hard;
steek hem, steek hem, steek hen), fleschje,
tijgerhart in 't hart ! .. .
Sterft hij zoo, dan stort zijn ziele,
steil de hel in, vuurgevlamd ! .. .
daar ze, doemnis! met haar hielen
naar de starren stampt ! »
—

Dat fleschje nu,
Lucifer vertrouwde 't aan Zaritabaïbar
toe;
Zaritabaïbar, dat is: de groote Valschaard; en wel
genoemd was Zaritabaïbar ! ... En dadelijk verkleedde zich
de Valschaard in een deftig mensch, moffelde de flesch
weg in zijn binnenzak en reisde naar de aarde heen. Den
ganschen dag doolde hij de landen af. En bij 't vallen van
den avond, ontmoette hij een armen man, die in de hand
een glazen bekertje droeg.
cc Goeden avond, vriend », zei Zaritabaïbar, « ge zijt
op wandel ? „
cc ja en neen „ was 't antwoord, c( ik ga eens drinken
uit de bron. ,>
((Hebt ge dorst ? »
((Ha Mijnheer !... als ne mensch den heelen dag heeft
gespit... in de heete zon, Mijnheer ! »
cc Wel, proef dat dan eens »... En Zaritabaïbar haalde
uit zijn binnenzak de flesch voor den dag... ((Hier zoo. »
-- cc Wat is daarin? »
vroeg de arme mensch, die 't
spel maar half betrouwde.
((Eau de vie » zei de Valschaard, ouwe -klare .. .
Levenswater »...
En meteen goot hij een teugje in 't holle van zijn linkerhand en slurpte.
—

—
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« Ge voelt er de slimmigheid van in uw bloed » —
smakte hij en liet zijn oogen stralen.
Nu hield de boer zijn bekertje bij, en de duivel goot het
vol.
«Houd het eens omhoog tegen de zon » fleemde de
Valschaard.
De boer hield het glasje naar de ondergaande zon: knipte
een oog toe; en in het zuivere vocht speelden de kleuren,
van donker purper, doorheen licht purper, geelgoud en
rozig, naar 't zware rood toe...
De boer was bekoord... Eventjes stak hij de lippen toe,
als een tootje... smakte de kaken, en al smakkend, staroogde
naar 't glimmende vocht, alsof hij er den smaak van wilde
zien...
cc Hewel ? »
vroeg Zaritabaïbar.
zei de boer... cc dat is geen erwtjescc Karisti ! »
soep! »
en wip ! ... weg en uit was het glaasje ! .. .
't Eerste glas genever was gedronken ! .. .
((Nog een ? ,>
streelde de groote Valschaard. En
de boer, die zijn pansche borst zoo heerlijk voelde opwarmen want dit eerste glaasje had hem niet anders laten
proeven dan het sap van 't edele graan, — dronk !...
en
nu had hij slimmigheid in 't hoofd;
maar 't was de zotheid van de apenhersens.
En de duivel alweer, schonk; en de boer dronk... Een
derde en vierde maatje... En zijn maag hikte naar zijn stroot
op, en zijn oogen verwilderden, want hij had nu geproefd
van 't brutaal berenvet...
En de duivel schonk, en de boer dronk... Een zevende...
een achtste... en den boer zijn hand beef de, toen hij ze uitstak voor een negende. , .
En wonderlijk: zooals de meelkruik van den Profeet, de
flesch bleef en bleef volgevuld! Maar de boer bemerkte dit
wonder niet meer.. , En dat de vreemde heer op eens weg
--
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was met de flesch, dat zag de boer ook niet meer met zijn
duizelende oogen...
((Hee! Mijnheerke !... stotterde hij, 'n. . .nog één... 'n
nog één...
Hij zwijmelde huiswaarts. En zijn vrouw herkende haren
man niet meer, en de kinderen keken verbaasd -bang op
naar hun vader... Zoo brutaal vloekte hij en nu ook het
tijgerhart begon te werken, hij hief de hand op tegen zijn
vrouw en zijn kinderen !...
Maar intusschen was de groote Valschaard naar de groote
stad gegaan regelrecht naar de dokken, waar kloekgeschou
derde mannen zware zakken en balen droegen als pluimgewicht. En hij liet ze drinken... En bij de eerste glaasjes
zeiden ze geestigheden — en dat was alweer 't effect van
de apenhersens maar aldra voelden ze 't effekt van 't
berenvet, zoodat ze zwaar-log zwijmelden onder den last
van hun eigen lijf.., en 't effekt van het tijgerhart — en ze
stonden tegenover elkaar met getrokken messen!...
En Zaritabaïbar trad een prachtig paleis binnen, waar
prinsen en koningen vreedzaam doende waren over de ver
deeling van hun rijk... En ze dronken uit de eeuwige
flesch... En toen ze gedronken hadden, ze waren alweer z66
slim met hun apenhersens maar doordrinkend, ze biasfemeerden God van uit hun berenvet; en op 't einde, ze
verklaarden maikaar den bloedigen oorlog, uit louter
sport !... Tijgersport !...
En ten prijze van God weet wat! leerde Zaritabaïbar aan
eenige menschen, hoe ze den « ouwen klare « konden
slijten...
En over de wereld kwam wee en ellende en eeuwen van
bloed en tranen en misdaad...
Maar in de hel wreef Lucifer zijn buje handen; en breed,
en dag en nacht, bleef de ingang der hel openstaan, want
met onafzienbare konvooien kwamen nu de zielen der men~
;

;

;

;
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schen naar den afgrond der eeuwige verdoemenis. En intusschen hingen de sleutels van vagevuur en hemel te roesten
aan de krammen van den hemelwand .. .
En tot een eeuwig aandenken van zijn triomf, liet Lucifer
een outer bouwen uit bloedgloeiend ijzer; en boven op 't
outer stonden kandelaars, die licht straalden uit grimmige
doodskop-pen... En midden 't outer, lijk een remonstrantie
bij de Kristenen... een fleschje ! met daar rondom heen, een
aureool, dragende de woorden: Ouwe Klare! Eau de Vie!
En rondom dit aureool een breeder aureool... een kroon
namelijk van gloeiende traansterren en bloedende maan
-gestaln.
En eiken dertienden dag wordt er dienst gedaan in die
Helle-Kapel, een soort Te Deum! en Lucifer en zijn
duivelen drinken dan zelf eerst een zot stuk in hun horens;
en daarna huilen ze den tweezang, huilen ze den tweezang, dat er de diepste hellekrochten van schudden e
weergalmen:
LUCIFER:

Jahwe schiep het zuivere water,
Schiep den eedlen ambrozijn ;
Lucifer schiep kat en kater;
Lucifer schiep brandewijn!
Heisa hei!
Zingt, o duivels, al te gare,
de geneverliturgie ! .. .
KOOR:

Glorie zij den ouwen-klare,
gloire a' l'eau-de-vie !
LUCIFER:

Noemt hem kwak of warmen-lever,
vodka, whisky, triple-sec,
I;5Ó

Meeus of simpel-weg genever
't blijft het eender kindje krek !
Heisa hei !
Zingt, o duivels...

KOOR:
Glorie...

LUCIFER:

Drinkt hem in de kabberdoeskes,
restaurants of staminees,
In den Prins >, of « In de Poeskes >> , Keezes kinders heeten Kees!
Heisa hei !
Zingt, o duivels .. .

KOOR:
Glorie...
LUCIFER:

Proeft hem uit een glas, een pintje,
slabbert hem uit borreltjes,
't is en blijft geboren kindje
van mijn ziel
en uit dees flesch!
Heisa hei !
Zingt, o duivels...
KOOR:
Glorie...
LUCIFER:

Likt hem met een lippetootje;
wippert, snappert, zwelgt of knouwt,
giet hem langs een geulegootje,
I k ben met zijn moer getrouwd!
Heisa hei!
Zingt, o duivels...
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KOOR

:

Glorie...
LUCIFER:

((Kyrie, Kyrie, zingt de pastor,
Kyrie, broeders, knielt en bidt »...
Wij, we zingen veel gepaster:
Kyrie, broeders, zuipt — en zit!
Heisa hei!
Zingt, o duivels..
KOOR :

Glorie...
LUCIFER:

Glorie glorie tripple glorie !
Zingt Hosannah ! ... Benedijdt ! .. .
Lauweriert hem met victorie!
Zingt hem lof in eeuwigheid!
Heisa hei 1
Zingt, o duivels, al te gare,
de geneverliturgie !
KOOR :

Glorie zij den ouwen-klare,
gloire a 1'eau-de-vie !
En 't is maar goed, dat de drinkebroers noch hooren noch
zien met wat een z^ :t plezier Lucifer en zijn duivels die
cantate zingen... 't zou, meen ik, hun eigen zot plezier

bederven.
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De Tuimelaar
van Ons"Lief"Vrouwke
Naar de middeleeuwsche legende

Het schoonste lied wordt ras vergeten;
de liefste roos bloeit maar een tijd. Zoo hadden zangers en poëten
eens al hun wake en werk gewijd
om in geruisch van schoon balladen
de glorie's van Ons-Lieve -Vrouw,
haar glorie's, goedheid en genade,
te dichten; dat eenieder zou
daar mogen leeren en bevroeden
hoe teer, hoe zoet die Moeder is,
en dan zijn harte, vroom te moede,
opwekken tot erkentenis.
Maar lacy nu! 't Is een ellende
en 'k vind het zonde voor den Heer!
Al die zoo lief en schoon legenden
zijn nu vergeten ! ... En wanneer
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des avonds gij er een wilt lezen,
een van den ouden, goeden aard,
een die u deugd doet en voordezen
verteld werd bij den winterhaard,
ge moet er uren achter zoeken
in perkamente in-folio's
of in doormaaide, gele boeken...
en nog, ge zoekt ze vruchteloos !
En onze dichters ?... Vast en zeker,
al houden zij van snarenspel,
ze spelen liever met den beker;
en zingen ze in hun liedje wel:
c< Aurore, Aurore lief en schoone! »
ze slapen kuiltjes in den dag;
al klinkt het: « Droeve maan Latone ! »
ik wed dat hen die mane zag
vol wijn en leut naar huis toe keeren
na middernacht ! ... Maar, hoop en al,
ze zullen kijken, als Ons Heere
naar zijn talenten vragen zal .. .
O! dat me toch een dier poëten
eens zingen wilde ! ... Maar 't en doet;
ze moeten 't zelf maar beter weten...
En, mits de boot toch varen moet,
we spannen zelf dan maar het touwke...
Dus, mans, de boot in! zeiltjes uit !
((DE TUIMELAAR VAN ONS-LIEF-VROUWKE »

de titel der ballade luidt...
...Daar leefde, langen tijd geleden,
een Tuimelaar, die op en af
de baan ging, en langs dorp en stede
de staaltjes van zijn kunste gaf...
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En vast, daar zat in heel den lande
geen zoo ervaren in den stiel;
want hij kon loopen op zijn handen
en molewieken lijk een wiel.
Hij kon gaan zitten op zijn armen,
met bei zijn beenen in den hals;
en dan in eens weer springen, scharmen,
en dansen menuet en wals;
maar 't kroontje was den tuimel maken:
nu op zijn voeten en meteen,
wip! zonder grond of iets te raken,
hals over kop
en recht te been !.. .
en niemand zag, waar beenen bleven,
wip! beenen, armen, borst noch hoofd!
't Was wonder, ja ! ... maar 't staat geschreven
met zwart op wit
en 't moet geloofd !
Maar, zegt ons Tullius: ((De bonis
nil malis prodest »
wat bediedt:
de menschen weten niet wat schoon is,
en zoo, ze willen 't schoone niet.
Zoo dikwijls, midden de open leie,
de Tuimlaar in zijn strakken trui,
stond wachtend bij zijn lange spreie,
stond wachtend op de groote lui...
Den brui van kunst en zwakke toeren!
Ze zaten liever in de kroeg
te tuischen, hoogen klap te voeren,
en drinken, meer nog dan genoeg!
Het kindergoed! dat kwam wel kijken;
maar kinders hebben kindermunt:
een petersduitje, een gesp, een leike...
Toch zei de man: ((U zij 't gegund!
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Voor niet en gratis !... Maar, mijn vriendjes,
kletst een bravo voor den artist ! ,)
En dan begon hij voor de kindjes,
de schoonste toeren, die hij wist,
en zij , ze kletsten ! en ze gooiden
hun duitjes toch... Hij knikte: cc Neen,
't is gratis))
vaagde 't zweet af, plooide
zijn sprei op,
glimlachte en ging heen...
En dan, omdat hij lachte, meenden
de kinders dat hij leute had;
maar Jezus zag wel, dat hij weende...
En dolend langs zijn eenzaam pad,
het viel den doolaard zoo alleenig ;
maar Hij, die meer dan dertig jaar
de droeven troostte, mild en menig,
gedacht den armen Tuimelaar;
en zoo gebeurde 't dat de Trooster
hem henenvoerde en zoetjes dreef,
tot bij de Paters, in het klooster,
waar hij ontvangen werd
en bleef.
Lo! niet als Pater, maar als Broeder,
de leste Broeder van 't convent;
nu keukengast, dan schapenhoeder
werd hij gewandeld en gewend...
En 't kon niet anders !... Dansen, springen
en kunsten doen, dat wist hij wel;
maar niets van al die schoone dingen,
zooals daar zijn: op ezelsvel
met goudsels schrijven; lijk de koster
de misse dienen in 't latijn,;
of zingen lof en paternoster
en requiem met zoet ref rein.
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En wijl, lijk groote nachtegalen,
het kloosterkoor met hart en mond
vigilie, metten, ritualen
en passieboek te zingen stond,
te zaam zoo, al de kloosterlingen,
dat zelfs wie stem had noch gehoor,
toch ook het zijne mee mocht zingen,
de statie steunen van het koor,
terwijl die keur van harmonieën
als wierook naar den hemel steeg,
zat Broeder-Tuimlaar op zijn knieën,
diep in een donker hoekske en zweeg.
En als na 't leste miserere,
bij 't kleppen van de doodenbel,
de monken moesten henenkeeren,
dan sloop de Tuimlaar naar zijn rel,
de muren langs, en 't lest van allen;
en binnen, van de schaamte en schand ,
liet hij zich gansch ten vloere vallen;
dan, met het voorhoofd in het zand,
begon hij snik op snik te weenen,
zoo droevig en zoo diep gemeend,
dat, zat een harte bin de steenen,
de steenen hadden meegeweend.
Ik zei daar : van de schaamte en schande..
Ei lacy ! ja... Dat hij zoo lang
bij dans en toeren allerhande
om brood gewrocht had, en den gang
van bei zijn ziel en 's Hemels dingen,
zoo had versiodderd en verslist,
en nu, van bidden, boeten, zingen,
geen minste lek of letter wist, —
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was dat geen schande ?... De ander baden
en trokken Gods genade omneer, —
en hij , hij wachtte op die genade .. .
met ledig handen vóór den Heer!
Die treurnis woog soms op zijn harte
zoo zwaar, dat hij wel vreezen wou
of 't niet van al die zorg en smarte
verpletterd of verbrijzeld zou. Dan viel hem zijne cel te nauwe,
moest hij gaan dolen door de abdij,
om zin en ziel wat af te flauwen...
Zoo, dolend eens bij vespertij,
nu hier, dan daar, en dan weer elders,
trap op, trap af, en gangen door,
geraakte hij tot in de kelders,
de crypt juist onder 't outerkoor.

Daar schaduwde, in een hoek geschoven,
een outer, met de beeltenis
der Lieve Moeder-Maagd erboven
in een vermeluwd oude nis.
Om borst en voorhoofd droeg ze een weelde
van rozen, bloeiend marmerschoon;
en lachend op haar armen speelde
haar Kindje met de rozenkroon.
En altemet nu dat de Broeder
de beeltnis zag, de kloosterbel
riep voor den koorzang. —
cc Lieve Moeder » ,
nu ruischte hij
cc Gij weet zoo wel,
cc dat ik u lief heb !... Ei toch, Moeder,
cc en lacy mij, die niets en weet ! .. .
((Wie ben ik hier ? ... Ben ik een broeder ? .. .
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cc Neen ! maar een dier, dat drinkt en eet,
staat te grazen op de weide,
cc terwijl de monniken in 't koor
((U psalmen zingen en getijden...
cc Hoor ! 't klinkt de kap en kelders door ! .. .
«O! kon ik zooals de ander zingen,
cc ik zonge dan wel gaarne mee,
cc maar 'k wete niet dan zotte dingen,
((Ch verder -op geen a van b...
« Ei! mocht ik spreken ? ... Dierf ik spreken
{ en wenschen dat uw karitaat
j { mijn spel niet al te kwalik reken' ? ..
« Welaan ! het ga zooals het gaat ! ... »
(c dat

Hij legt zijn toog af, en hij staat nu
in broek en trui.
Hij buigt beleefd :
(( Maria, kijk, uw dienaar gaat u
((nu schenken alles wat hij heeft...
((En zoo, wijl de ander kloosterlingen
(c te zaam hierboven in de kerk
((U lof en prijs en glorie zingen,
cc zal ik u loven met mijn werk;
cc dan, enkel dit wil ik u vragen:
cc misprijs het niet; 't behage u wel;
cc en moge 't ook uw kind behagen,
cc want kinders minnen kunstnaarsspel. » -En toen begon hij, slank van leden,
zijn abel spel; eerst zoetjes aan,
om lijf en spieren in te kneden:
op beide voeten ging hij staan
en zachtjes, zonder knie of beenen
te plooien, boog voorover, lei
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zijn vingertoppen op de teenen,
en rees weer recht toen. En hij zei
met hoofsche buiging: « o Vorstinne,
« 't zal gaan, 't zal gaan ! ... Zoo laat me nu
((het nobel handgeloop beginnen
((en eer en glorie brenge t u ! ... »
En eerst een tuimel om te groeten,
wip ! met een slingering hij vloog
hals over hoofd, viel op zijn voeten —
en lei zijn hand op 't hart en boog...
Dan weer, met schoon manier en matig
zijn handen spannend op den grond,
rees hij de beenen stil en statig
de lucht in
loodrecht
en zoo stond
hij puikstil zonder lid of leden
te roeren, bleef een wijle staan,
en nu, op vaste, flinke schreden,
begon hij rond zijn plein te gaan,
zoo, op zijn anden.. , tot meteenen
hij weder met een slinger vloog
en voor het beeld stond recht te beene .. .
en hoofsch de hand op 't harte, boog.
((0 Moeder, is het dat ik winne
« uw schoone liefde en karitaat,
« zoo wil ik nu den dans beginnen;
((en strekke 't spel me niet te baat,
« maar u tot glorie... 'k Vraag niet anders ! ... »

en toen begon de schoone dans:
eerst lijk ze dansen in de Vlanders,
en dan de lichtere cadans
van Brabant en van Picardij ë
dan, lijk ze dansen op 'Sint-Jan,
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dan, lijk ze dansen in de Meie
en met de Lichtemisse, en dan,
de blijde walsen van Champagne,
coranto, trippel, galliard,
of op de teenen lijk in Spanje,
een hand op 't hoofd en een op 't hart...
En 't duurde tot de perels dropen
zijn hals langs, en hij, zatberoesd
van draaien, met zijn lippen open
om lucht en adem rusten moest.
Toch had hij gaarne nog wel uren
getuimelaard, had klokgeluid,
sandaalgeslef en voetenschuren
hem niet bedied: het koor is uit.. .
Eens boog hij weer voor Onze-Vrouwe :
« 'k Neem oorlof, Moeder ! ... En welaan,
<< misprijs me

niet !... Laat mij vertrouwen

(( dat u mijn spel heeft aangestaan... ^?
Voortaan, bij elk getijde slipte,
de muur langs in het schaduwlicht,
de vrome Tuimlaar naar de crypte
en kweet er zijn devotieplicht.
Wel zag hem soms, ondanks zijn hoede,
een min bescheidene novice
zoo sluipen,
maar wie ging vermoeden
wat in de diepe heimenis
der kloosterkelders hij verrichtte ? .. .
Ei! raakte dat ding ooit verklapt ! .. .
Kwam ooit dat tuimlen aan den lichte!...
Laas! 'k Hoore, 'k hoore al Vader Abt...
cc Sa, Broeder, 'k heb u iets te zeggen.
cc Zooals een boetelinge, kniel ! .. .
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« 'k Zal voor uw oog eens openleggen
((het zwarte boek van uwe ziel...
« Ge danst, ge tuimelt, draait en dwerelt,
((ZOO, zonder zin of zedigheid,
« juist lijk de kinderen van de wereld,
«ø Broeder ! en intusschentijd
((zit Lucifer op u te loeren...
« te loeren ja !... tot hij eens kan
« u lijf en ziele medevoeren !...
((0 Broeder toch, ik gruw ervan...
« Ge kwaamt bij ons en ge verkoost er
« te leven in de boetvaardij, —
« en nu, ge danst ! !... Verlaat mijn klooster,
«op staanden voet, ver... ma... le... dy ! ... »
De Tuimlaar dierf het woord niet spreken,
maar rilde en schokte bij den zin.
Ei, weggedreven`? en de streken
weer van de booze wereld in ?
de wereld met haar zotheid, lacy!
en al haar zonden, veel en groot 1...
veel liever dan zoo'n desolatie,
hij ware liever daadlijk dood. —
Dus hoopte hij met al zijn wenschen,
dat zijn geheim nooit zou verluid...
Maar God beschikt niet lijk de menschen
het wikken — en 't geheim kwam uit.
Eens juist voor vespers, peinsde een monnik:
«–.- 't Is koortijd — en de Broeder kruipt
« weer naar de kelders... Heere! kon ik
« eens kijken wat erachter sluipt. » —
Zijn duivel blies hem sluw in de ooren:
«— Ga kijken, ga. » — Zijn engel zei:
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«—.- In choro canas cum honore. » —
De duivel weer: ((Het koor is vrij. » --:. En lacy! Ging de man niet spieden ? .. .
En uit de schaduw, waar hij school,
zag hij nu 't heele spel geschieden, —
maar zag niet dat hij glorie stool !
Nu dacht de man: « 't Is ongewoner
c( dan kooroffice en boetvaardij;
cc maar vast, 't is zevenmalen schooner,
((ja, zevenmalen, bij mijn pij .. .
i En zeker, zeker, 't is geen zonde;
want zie hem zweeten waar hij staat,
((en rust hij maar een enkel stoñde,
« hij zucht: 't Is al uit karitaat,
((0 lieve Moeder !... Die het kunnen,
((die moeten zingen in het koor;
((de dans is 't mijn, de zang is 't hunne;
((ZOO ieder 't zijn... en u de gloor ! ,>
J

De monk ontroerde op die bede
zoo diep in 't hart, dat op den pas
het kwaad vermoeden viel, waarmede
hij naar de crypt gekomen was.
Hij ruischte: « o Luur! o Satans listen!...
Dan, wijl hij met zijn grove mouw
twee tranen uit zijn oogen wischte,
en nog devoot de Lieve-Vrouw
van verre eens groette, sloop hij buiten
en spoedde naar des Priors cel
om heel 't mysterie hem te ontsluiten,
den dans, den tuimel, gansch het spel.
De Prior peinsde, streek vol zorgen
de witte golven van zijn baard;
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dan: ((Pater, sprak hij, laat van morgen
((den Heer, die alle ding bewaart,
cc uw Broers bewaken... En 'k gebiede,
cc at gij voortaan te koore gaat,
« insteê van d'ander te bespieden...
((Dan ook, ik wenschte dat ge laat
cc geen woord van heel die zake luchten .. .
((Die Broeder is een simpel hart,
((en zonde waar 't dat zoo een kluchte
((hem euvel aangerekend werd. » —
De Pater ging; maar bij de metten
zat Vader Prior op spioen
en zag den man de tuimels zetten
en al zijn schoone toeren doen...
Voorover op de borst gebogen,
zijn handen samen, ademloos,
dronk hij het spel met gapende oogen;
en dan, wanneer als tusschenpoos
de kunstenaar op bei zijn handen
een marsch maakte of een tuimel deê,
de Prior's stramme spieren spanden;
zijn oude beenen wilden meê !
Stil stond de Tuimlaar voor een pooze
voor 't beeld van Zijne-Lieve-Vrouw:
Moeder met de witte rozen,
«misprijs me niet !... Gij weet, ik zou
cc zoo graag met de ander medezingen,
«maar ik en kan !... Laat mij altijd
cc liever uw lam zijn, dat met springen
cc en dansen 't Moederlam verblijdt !...

((0
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cc en ook nog, laat me op u vertrouwen,
cc dat nooit of nimmer Vader Abt
cc mijn spel verneme... Lieve -Vrouwe,
« ik stierf wel, viele 't ooit verklapt ! -- »

Hij boog zijn hoofd nu weer en groette...
Wip ! met een slingering hij vloog
hals over hoofd, viel op zijn voeten —
en lei zijn hand op 't hart en boog...
En toen begon hij weer te dansen,
zooals er wordt gedanst bij ons,
en lijk ze dansen bij de Franschen,
en dan weer Luiksche cramignons,
en dan weer walsen uit Champagne,
coranto, trippel, galliard,
en op de teenen lijk in Spanje,
een hand op 't hoofd en een op 't hart.
De metten trokken doodlang, trokken...
Hij wrocht met zooveel vlijt en vuur...
Vast! Zijn arm lichaam moest verrokken,
geradbraakt raken door den duur ! .. .
Den Prior scheen 't dat lieverlede
de danser moe viel, ademkort...
Ei !... Was hij daar niet uitgegleden?
niet door zijn armen heengestort ?.. .
Toch rees hij op weer, polste en paaide

zijn spieren voor een nieuwen toer...
maar sloeg op eens zijn voorhoofd, draaide —
en lag zijn lengte uit op den vloer...
De Prior rees omhoog en wilde
zijn armen Tuimelaar ter hulp;
maar lo! zijn hart en ziele trilde,
want in een breede, gouden gulp
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van starrelicht en zonnestralen,
hij zag een visioen ! ... hid zag
de maagd uit hare nisse dalen
en toetreên waar de lijder lag.
De rozen om haar voorhoofd gloeiden
als glas, waarop een vlamme gloort,
en lang, en wit als lelies, bloeiden
haar handen uit de mouwen voort.
Doch al die pracht was maar een schaduw
naast al die pracht en majesteit
van haar gelaat, waarop een waduw
van liefde en meelij lag gespreid:
de weerschijn van haar moederziele.
Ze kwam nu bij den Tuimelaar;
de Prior zag ze buigen, knielen,
en met een vloeiende gebaar
vol zalf en zorg een bane rapen
van haar samijten sneeuwwit kleed,
om van des Lijders hals en slapen
de paarls te wisschen en het zweet.
Dan rees haar hand een roze , pluiken
uit haren tulband, liet den wijn
en geur ervan den Broeder ruiken,
om met dit frissche medecijn
zijn doove geesten op te kwikken.
Wijl zat op haren linkerarm
het Kindeke met zoete blikken
den gang te volgen en 't alarm;
of met een lach en handjesdraaien
boog het voorover om het haar
en 't matte, koude voorhoofd te aaien
van zijnen lieven Tuimelaar.
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Maar hij, bedwelmd, werd van de roering
geen zier gewaar. Gelukkig was 't ! .. .
Want om den troost en de vervoering,
hij was 't bestorven, 'k peinze 't vast...
Uit vroomheid sloeg nu voor een stonde
en toen
de Prior de oogen neer
hij weerom opkeek, lo! verzwonden
was heel het schoone visioen ! .. .
Te vloer nog lag de moede Broeder,
maar in de duistere altaarnis,
stond weer... de zoete Roze-Moeder ?
neen ! ... stond de steepen beeltenis.
Op rees de Prior nu, te reede
den tuimelaar ter hulp te gaan;
maar voor hij nader was getreden,
was zelf de Broeder opgestaan
en stond al voor de Beeltenisse,
zijn handen vouwend en beschaamd :
«O Moeder ! 'k laat u zelf beslissen,
((hoe mijn gedrag zij toegenaamd ! .. .
cc Ei ! Dierf ik zoo mijn plicht verzaken?
((En sliep ik? sliep ik, waar gij stondt
« op uwen luien knecht te waken?...
((Lag ik daar slapende op den grond?
cc Laat mij nog eens gena verwerven!
((en keer uw lieve karitaat
(c niet af van mij... Ik zou 't besterven!
cc Hoor ! 't Koor is uit !... o Moeder, laat
cc getroost mij heengaan !... En 'k zal weenen,
((tot ik uw liefde wedervind ! »

Hij boog beleefd en ging dan henen
en weende en snikte lijk een kind...
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En ook de Prior weende tranen,
toen weer hij naar de celle gong.
Lo! niet van droefheid ! ... Gingt ge 't wanen ?
Want heel zijn blijde ziele zong:
« Danst, al de bergen! danst, de boomen!
« de ceders op den Libanon!
«Als dageraad en morgen komen,
« de starren dansen voor de zon !
« Dans, koning David ! dans voor de Arke
« met ephod, harp en buccina !
«Den Koning heil! Heil den Monarke !
« Hij kroont ons allen met gena ! »
Nog zevenmalen sinds dien morgen
zat Vader Prior op spioen
in 't hoekske van de crypt geborgen;
en 't zelfde, heilig visioen
zag hij nog zevenmaal geschieden...
Dan liet hij eens den Tuimelaar
op 't onverwacht bij zich ontbieden...
Ei! wat verschoot van vrees en vaar
de simple Broeder, toen hij hoorde:
-- ((De Prior roept u » — want hij wist,
hij voelde 't binnenste dier woorden...
Zoo dacht hij nu: « Het is beslist 1...
« Nu ligt het wreede vonnis open!
((0 Moeder, Goedertieren Vrouw,
((hoe kon ik toch ooit gaan verhopen,
« dat u mijn spel behagen zou ?
« mijn zotte dans, mijn dwaze toeren?
«Hoe dierf ik mijn hooveerdigheid
((en ijdlen zin zoo verre voeren
« en komen voor uw majesteit
« met kinderspel en zotte kuren ?
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cc Wat zal ik zeggen, arme dwaas ?
«Welaan, 'k laat u mijn lot besturen;
« spreek gij voor mij ! ... Helaas ! Helaas!
« 'k En weet niet wat er zal gebeuren ! »
Nu stond hij voor des Prior's cel
en klopte siddrend op de deure —
en cc binnen » riep de kleine schel.
Zoo ging hij binnen en meteenen
dat hij den Prior zag, hij viel
ter knieën en begon te weenen
alsof hij brak in hart en ziel.
Hij zuchtte: o Goede Vader, 'k rade,
cc ik weet wat ge me zeggen gaat!
« Maar heb genade, heb genade !
c( Ik smeek het van uw karitaat. « --

—

De Prior zei: « Rijs op en spreke
cc uw hart de klare waarheid uit...
cc Zie, over, 'k peinze, zeven weken,
cc kwaamt gij bij ons hier aangeluid
« om als een kloosterling te leven;
cc en nu ?... Ik zoeke vruchteloos
(c wat baat voor 't klooster gij kunt geven...
((En 'k vrage u, Broeder : Moet de roos
de wespen of de bieën voeden ? »
—

« Ei, lacy, » zei de Tuimelaar.
«O Goede Vader, ik vermoedde
cc maar al te wel dees droeve maar...
((ZOO moet ik 't klooster nu verlaten
((en weer gelijk een zwerveling
gaan kunsten maken langs de straten ...
cc Dan, oorlof, Vader ! ... Laat één ding
cc me vragen! » —
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Maar de Prior zeide :
Niet zoo, niet zoo ! ... Ik vraag alleen,
cc ik vraag en ik gebied u beide,
u te zeggen wat voor 't algemeen
en voor uw eigen goed en bate
cc gij in het klooster hebt volbracht ! .. .
u Ik kan me niet geweten laten
u wat gij toch uit te voeren tracht
((en... waar ge zit bij koorgetijden...
« Want... 'k heb u nooit in 't koor gezien !
u Gij gaat dan met den ezel rijden ? .. .
u of visschen in de gracht misschien? »
Zoo ernstig klonken deze woorden,
zoo streng blonk Vader Prior's oog,
dat woord en oog als pijlen boorden
doorheen des Broeders ziel. Hij boog
zijn hoofd nu en zijn tranen vielen
bij droppels voor zijn voeten neer.
Hij snikte: cc Vader, laat me knielen
cc en 'k zal in waarheid voor den Heer
u mijn zin en ziel u openbiechten... »
En toen begon hij 't gansch verloop
en heel zijn handel te betichten...
Maar luttel hield hij hart of hoop
het hangend vonnis te vermijden .. .
Dan, alle ding werd blootgelegd;
hij liet geen enkel punt terzijde;
al wat hij wist, heeft hij gezegd,
in waarheid, juist zooals het binnen
zijn hart zat.
Maar van 't visioen,
dat voorviel, toen, beroofd van zinnen,
hij uitlag op de steenen; toen
de Maagd met streelende gebaren
hem opwekte uit zijn duizeling, —
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dat kon hij gaar niet openbaren;
hem zelf was 't een verholen ding,
waar hij geen letter van vermoedde .
Dan, toen de zaak was uitverteld,
hij zweeg, maar hield, het hart te bloede,
des Priors knieën vast omkneld,
en snikte van de groote schande.
En weenend ook, de Prior boog
voorover, lokte met zijn handen
den armen Broeder weer omhoog
en zei: « Mijn Broeder -lief, hou vrede!
cc Gij blijft bij ons, in 't klooster, hier ! ..
cc Waar wij ons uur en hart besteden
cc aan koorlied, zingen en brevier,
cc gij, gij zult tuimlen lijk te voren... ,>
En stille wenschte hij erbij
zoodat de Broeder 't niet kon hooren:
Ware alle monnik zooals gij 1...

((Ei, Vader, tuimlen lijk te voren ? ...
cc Ja, tuimlen... Kom, 't is vespertijd ! .. .
(c Gij, naar den kelder... Ik, te kore !...
((En... dat ge mij indachtig zijt! »

Te spreken van de vlijt, den iever,
waarmee de Broeder nu voortaan
zijn plicht vervulde,
'k zwijge liever!
't Zou, peinze ik, al niet beter gaan
dan 't zonnevuur met waterkleuren
te schildren — en hebt gij al ooit
zoo' n schilderkunste zien gebeuren?
Wel zoo dan, 'k zegge 't ongetooid:
Zoo vlijtig wrocht hij, dat op 't ende
zijn hart ervan gebroken is...
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Van tuimlen ? — ja! — Naar de legende
gebeurde hem die jammernis,
omdat het hem te zeere grief de,
dat hij zijn zoete Lieve-Vrouw
niet minnen kon met zulke liefde,
waar hij ze mede minnen wou
of waar ze zelf hem mede minde ; -rmaar ook, zoo 'k peinze, omdat zijn hart
door handgeloop en wervelwinden
te veel, te fel verwrongen werd,
totdat het eindelijk, uitgesleten,
al zwakker klopte en zwakker gong...
of dat een veer brak... of, 'k en wete,
dat het uit zijn geradert sprong.
Kortom, de Broeder lag te bedde.
Hij was vol droefheid: niet zoo zeer
omdat hem sap noch kruid zou redden,
maar wel dat hij niet langer meer
kon dansen en zijn rent afleggen.
Ei 1 Dat hij zoo zijn vrome plicht
en zijn beloften op moest zeggen !
Toch, hij lag stil. Hij had gebiecht,
Ons -Heer en 't Oliesel ontvangen...
Nu kwamen voor het lest vaarwel
de monken door de lange gangen
en traden bin de zieke-cel
en knielden neder op de steenen...
Met stille, zoete, stille stem,
ze ruischten droeve, heilge threnen:
« Caelestis Urbs Jerusalem !
« Stad van geloof en liefde en hope,
cc stad van verwachting en gena,
«zet al uw hooge deuren open
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« voor dezen pelgrim ! Libera ! ..
((Verlos hem van de looze strikken
« en tel niet wat hij heeft misdaan ! .. .
« Eleison 1 Laat voor zijn blikken
« uw licht en glorie opengaan ! »...
Toen bad de Prior: « Dulcis Jesu,
((en gij, Maria-zoet, gedenk
((hoe deze Broeder loof de en prees u ! .. .
« En weeg het schamele geschenk
t( niet tegen 't hart op! »
Lag de Broeder
steeds roerloos, en zijn oog alleen
ging van het kruishout naar de Moeder
en dan weer naar het kruishout heen. En lag hij schoon !. . vol rust, vol vrede!
Nooit is er dood zoo schoon geweest;
soms lachte hij eens, ruischte een bede en zoo vertrok zijn simple geest...
Maar op den stond, dat hij verscheidde,
de monken zagen, waar en trouw,
een lichtglans door de celle glijden
en in den glans de Lieve-Vrouw.
Ei, peinst niet dat ik iets verbloeme
of dat ik in parabel spreek...
Ik zou de monken kunnen noemen
met graf plaats en geboortestreek,
die zouden 't visioen betuigen,
is 't dat ze leef den..— Zagen zij
de Moeder over 't bedde buigen,
wijl harp, violen en schalmei
met melodie de kamer vulden...
Dan, op den stonde en stervenstijd,
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ze nam de schoone ziel en hulde
ze in 't vouwsel van haar rijk samijt...
En toen viel 't visioen verloren...
Wat baat nu dat ik u vertel
de plecht van uitvaart, mis en koren,
waarmeê de monken 't lest vaarwel
en 't eeuwig wederzien bezongen?
dat ik u zeg hoe ieder hart
met vromen eerbied was doordrongen,
toen 't lijk op 't hof gezonken werd ? ...
En hoe ze zongen: cc Amen ! Amen! »
en blijde waren ! .. .
Dit nog: toen
de monken weer in 't klooster kwamen,
hield Vader Prior een sermoen,
waarin hij alles openbaarde
en 't heel mysterie opensloeg,
dat hij zoo lang in 't hart bewaarde,
zoo lang al bin de ziele droeg.
Voor tekstwoord had hij uitgekoren:
cc Geen zier van alles wat we doen
voor Godes eere valt verloren ! » en daarop liep zijn heel sermoen...
Peinst even met wat open oogen
de monken ieder klank en woord
uit Vader Prior's lippen zogen,
toen, van 't begin ten einde voort,
hij de tot nu geheime dingen
en 't wonder bloot en barre lei;
en, 't krek zooals een schilderinge
met zijn gebaren teeknend, zei,
hoe schoon de broeder danste, danste,
en moede, viel, gelijk een stam;
1So

en hoe de kelder eensklaps glanste
vol licht; en hoe de Moeder kwam
en bij den Broeder knielde en wischte
zijn zweetend voorhoofd af; en hoe
zij hem de zieke lippen frischte
met rozengeur ! .. .
Ten einde toe,
de monken zaten zonder roeren;
geen één had hand of iet verlegd,
of zelfs geen adem durven voeren...
Zoo schroomden zij de heilge plecht
te storen !... Enkel brak het zwijgen,
verzetten sommigen hun zagt,
en moesten ze alle eens diep -doorhijgen
toen Vader Prior zei: « Nu, laat,
o Broeders, mij de lesse trekken...
((Want alle wonder van den Heer
« moet ons tot les en leere strekken .. .
cc Wij zijn op aarde om Codes eer
cc en Codes naam vooruit te werken:
cc Voor Codes glorie rijst alom
« de bouw van kloosters en van kerken;
(c zingt beiaardlied; slaat klokgebom;
c( ruischt bosch en lover; gaan de baren
((van zee en water op en neer ! .. .
« J a, gansch de schepping is één schare
((van zoete tongen voor den Heer ! .. .
« Nu, 't vinkske blinkt zooals 't gevlekt is,
« en evenzoo het zingt zijn lied
« alnaar het van den Heer gebekt is...
((En daarom zegt de Heere niet:
((Ei, vinken! slaat als nachtegalen ! .. .
cc gij, muschje! fluit een merel na ! .. .
IaI

« noch zegt Hij tot de korenstale :
« Gij, lijk een toren, rijs en sta ! .. .
« Neen ! maar eenieder in zijn landschap,
« elk vinksken op zijn eigen zet;
« dat hij die luistert, in zijn hand klapp',
((en hid die zingt, zijn tonge wett ! .. .
« Eenieder dus naar eigen krachte
« den Heer . geloofd, gebenedijd!
((in armoe deze, geen in prachte,
((en allen in ootmoedigheid ! ..
« De netels met hun fijne dorens;
« de rozen met hun open lach:
((de kerken met hun hooge torens;
« de klokken met hun klepelslag;
((de nobelman met zijn blazoenen
((de wever met zijn spoel en la;
((de krijger met zijn % eldklaroenen ;
« de landman met zijn ploeg en spa:
«Job op zijn mesthoop, in bankroete;
«Vorst Salomon in glorieglans;
« en deze in bede, en gene in boete;
« een ander weer met tuimeldans ! .. .
((Zoo love eenieder naar zijn krachte
«den Heer ! ... hetzij in vreugd in smart,
((in armoe, glorie, prul of prachte ! .. .
« maar allen met een zuiver hart! ,>
;
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De « Bode van het H. Hart » is het ofttc!eele ergs)') `í n
het Apostolaat des Gebeds. Hij geeft maandelijks een uitvoerige
verklaring van de algemeene intentie en de bijgevoegde missie intentie, die Z. H. de Paus aan de leden van het A. d. G. voorstelt. Hij is insgelijks een orgaan voor de godsvrucht tot het H. Hart,
ijvert voor een degelijke eucharistische geestelijke vorming zijner
lezers, en brengt hen op de hoogte van Christus Rijk op aarde.
Daarenboven geeft hij boeiende novellen, en maakt zijn lezeis
vertrouwd met de christelijke kunst door in elk nummer een meesterstuk te reproduceeren met bevoegd commentaar. Hij is tevens het
officieel orgaan der Jezuïetenmissiën in Kongo en Engelsch- Indië.
De u Bode van het H. Hart » kost voor jaargang 1932 slechts
12 fr.

VAN DENZELFDEN SCHRIJVER :

KIJKKAST, 5de uitg. (13de-18de Duizendtal) Prijs : 10

fr.

uitg. (7de42de Duizendtal) Prijs : 7,50 fr.
KRONIJKEN. Prijs : 8,50 fr.
PROKE PLEBS, 2de

LUTHER IN DE BUURT. Prijs : 2,50 fr.
UIT DE OUWE SPEELDOOS. Prijs: 8

50 fr.

VERTELLINGEN, (in samenwerking van PP. STRACKE, VAN MIERLO,

enz.). Prijs 8 fr.
Professor J. Persijn schrijft in "De Standaard : " Het geestigste boek daar in 't Noorden is nog altijd de Camera. En ons
DE VREESE, VAN DINTER,

geestigste boek in het Zuiden is nu deze Kijkkast. „
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 vleiende recensies in Ons Geloof,
de tijdschriften van Averbode, Tongerloo, enz Het tijdschrift
voor Liturgie besluit : " Van P. Fleerackers en 7h. Van Tichelen

weet iedereen dat ze gelezen worden door wie anders bijna niets
leest. „

Boeken en Brochuren
uitgegeven door den "BODE VAN HET H. HART, ALKEN (Belg. Limb.)
A. F. JANSEN, S. J. Ouderweelde, Schetsen uit het Gezinsleven
naar waarheid geteekend -- 168 bl. Prijs : 8,50 fr.
Dit werk biedt geen dorre theori :, maar schetsen uit het gezinsleven
naar waarheid geteekend. De noodige theorie over roeping, priester -

roeping, H. Mis, biecht, opvoeding, enz. staat er in gevlochten, maar op
zulke wijze dat het boek voor allen . genietbaar blijft. tiet werd
geschreven door iemand die een 30 jaren in nauw kontakt heeft gestaan
met de groote gezinnen. Het is een frisch, sterk, boeiend boek als
"

alle boeken die uit het volle leven werden gegrepen.
Dr. jac DE VREESE, S. J. De Zonnige Kant. 2e druk. 6 fr. Een boekje
met verrassend m.ioien omslag en bizondúr fijnen inhoud. De natuurlijke
distinctie, de vo ,.jr•rame, verzorgde stijl, die, hoe pittig ook, steeds ongedwongen blijft, maken deze bladzij den tct i deale, hoocst vormende lectuur
K. SCHOETERS, S. J. De H. Joannes Berchmans. Groot formaat.
Rijk geïllustreerd. Prijs : 22 fr.
Dit boek wordt alom door Jeugdleiders, letterkundigen en geschiedschiijvers
geprezen. Nog onlangs (Mel 1931) lazen we in het groot Hollandsch leiders
voor godsdienstonderwijs. Verbum « Een prachtboek over dezen-tirschíf
Die schen heiligen Jezuïet, 't beste buiten twijfel wat werd geschreven.
Stevig gedocumenteerd en duidelijk verlucht, leest het vlot en is vaardig

ineergezet '.
L. VERHEYLEZOON, S. J. Handboek van het Apostolaat des Oebeds,
Prijs : 8,50 fr. Een kleine encyclopedie over de 1 H. Hart- devotie voor alle
ij leraars. Onmisbaar voor alle leiders der H Hartebonden. Voorzien van
een rijke bibliographic voor conferenties en toespraken.
STANISLAS. De H. Margareta-Maria, leerlinge van het H. Hart.
Deze groote brochure van 52 bl. kost per 1, 25, 50 ex. 3; 2,75 ; 2,50 fr.
Deze brochure geeft ons een boeiend overzicht over haar roeping als
heraut van het H. Hart, over de beteekenis dezer godsvrucht. Zoo blijkt
deze hier bevattelijk voor den lezer, die hier nog een bondig verhaal
krijgt over de geschiedenis van de H. Hart- devotie gedurende het leven
der H Margareta Maria. Met bizondere zorg wordt In dit vlugschrift de
oorsprong der voornaamste moderne H. Hart- oefeningen aangetoond
ADOLF PETIT, S. J , « Apostel van den goeden Meester > door Dr.
J. VAN MIERLO, S. J. lid van de Kor.inklijke Vlaamsche Academie.
-

330 bI. Prijs: 16 fr.
De zaak van de zaligverklaring van Pater Petit werd onlangs officieel
aanhangig gemaakt. Het werk van Pater Van Mierlo is waardig genoemd
te worden naast de beste Vlaamsche biographieën van den laatsten tijd.
Een boek voor allen, voor lecken zoowel als voor priesters en kloosterlingen, dat ook voor openbare voorlezing in den refter bizonder geschikt is_
Alwie het tot hiertoe las, is met dit werk ten hoogste ingenomen en beveelt
het anderen ter lezing aan.
P BALLINGS, S. J, Excelsior 10 fr. Wilskracht en Radicaal : 8,50 fr.
ieder. Roeping : 8 fr. -- Reinheid : 5 fr. Deze boeken zijn reeds met

tienduizende verspreid. 1 De Tijd . Amsterdam, 5 April 1931 schreef :
Niet eens maar meermalen heb ik door jongens hooren beweren dat ze
door deze boeken gered zijn.
Hooge eischen worden gesteld aan een einstig, 'n vormend jongensboek.
De boeken van P. Ballings : ' Excelsior ., 11 Reinheid ., Roeping ,., worden
bij duizendtallen verspreid, terwijl de werken van andere schrijvers, met
't zelfde doel voor oogen, voor denzeifden lezerskring bestemd, niet gelezen
worden, en na een eerste of tweede uitgaaf wegsterven. 't Ligt vooral in
den stijl, in de frischheid en oorspronkelijkheid. ( De Tijd Amsterdam,
.

14 Dec. 29) .
HERMAN HAECK, S. J Jongenskoppen. Prijs : 10 fr.
--- Pater Gryffroy, professor aan het pauselijk seminarie te Kandy (Ceylon)
schrijft ons over het succes van jongenskoppen bij de professoren
ongenskoppen > aangekomen zijn,
dier theologische faculteit : « Als
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 gr komen ; 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...
Van P. Haeck verschenen nog : Toon Verheyen. 2e druk. Prijs : 7,50 fr.
J HEYRMAN, S J. Mijn Retraite 3e druk. Prijs per 1, 25, 50 ex. :
3,50; 3.25 ; 3 fr.
Deze handleiding wordt meer en meer klassiek in de colleges. Hier
vindt de student nuttige wenken voor de hervorming van zijn leven, en
de aanwijzing der middelen tot de volmaaktheid.
CL. DE LA COLOMBIÈRE, S J. Retraitedagboek. Prijs : 7.50 fr. Algemeen
bekend als een der meesterstukken der ascetische literatuur. Een veilige
gids, voor al wie ernstig streeft naar de volmaaktheid.
R. PLUS, S. J. Rijker Leven. Uitgave voor jongelingen, 7 fr. ; voor
meisjes, 6,50 fr. Groote prijsvermindering per hoeveelheid. Het meditatieboek der jeugd.
Om te volharden in de goede voornemens der retraite, om te streven
naar de volmaaktheid is het overwegend gebed van het hoogste belang,
Want, zegt de H. Alphorsus, het is door de meditatie dat de heiligen
,.
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heilig zijn geworden.

G PALAU, S. J. De Katholiek van de daad. Nieuwe vertaling van
A. Geerebaert, S. J Irgenaaid : 5 fr. ; ingebonden : 7 fr.
het officieel' leidersblad der Kath.
In Katholieke Actietijdingen
Actie, schrijft K. C. over dit prachtwerkje: • een psychologisch en asce5

,,,

tisch hoogstaand werk.

Opzetsteken van 't Haakstertje. Prijs 7,50 fr. Een Zuster uit een
R. K. Lyceum van Amsterdam schrijft: • Ik verfteug me heel erg op
dezen bundel, want de schrijfster heb Ik telkenmale met groote blijdschap
in uw blad ontmoet, niet wetend wat meer te bewonderen : haarfijree

opmerkingsgave, haar onge meen vormende schetsen of haar rijken stijl.

Contardo Ferrinl, door J. B. GOETSTOUWERS, S J Prijs : 6 fr. Een
levensschets van den wereldberoemden Italiaanschen Universiteitsprofessor.
Talrijke lange citaten geven ons een prachtige bloemlezing uit Ferrini's
geschriften.

Retraitenhuis, Alken (België). Checknummer: 28111.

HET HAAKSTERTJE. Opzetsteken. Prijs : 7,50 fr.
L. TAEYMANS, S. J. Kristelijke Kunst. --- De aste en 2de bundel zijn uitverkocht. 3de bundel : 100 bl., 31 platen. Prijs : 15 fr.
Dr STRACKE, E. FLEERACKERS, enz. Vertellingen. 8 fr. (5de - 8 ste Duiz.)
E. FLEERACKERS, S. J. . Kijkkast, 5de Druk. Prijs 10 fr. (13de-18de Duiz.)
E. FLEERACKERS, S. J. Opinies van Proke Plebs. Prijs 7,50 fr. (8ste D.)
E. FLEERACKERS, S. J. Uit de ouwe Speeldoos. 8,50 fr. (4-7de Duizend.).
E. FLEERACKERS, S. J. Luther in de Buurt. Prijs per 1, 25, 50 x.
2,50; 2.25 ; 2 fr.. 3de duizendtal
E. FLEERACKERS, S. J. Kronijken. 8,50 fr. 3de duizendtal.
H. HAECK, S. J. De Bedevaart van Toon Verheyen. 7,50 fr. (7de Duiz.)
L. REYPENS, S. J. Liederen van Moeder. 7,50 fr. (3de druk)
H. HAECK, S. J. Jongenskoppen. 10 fr. Ode duizendtal.
M. BALLINGS, S. J. God in de Natuur. Prijs ; 8.50 fr.
Dr. J. VAN MIERLO, S. J. De Dienaar Gods, Pater Adolf

Petit, S. J.

Prijs : 16 fr.
A. F. JANSEN, S. J. Ouderweelde. Schetsen uit het Gezinsleven
naar waarheid geteekend. Prijs : 8.50 fr.
Dr. jac. de VREESE, S. J. De Zonnige Kant Prijs per 1, 25, 50
ex. : 6 ; 5,50 ; 5 fr. 4 -9de duizendtal.
K. SCHOETERS, S. J. De H. Joannes Berchmans. Geïllustreerd.
Prijs : 22 fr. 3de duizendtal.
G. PALAU, S. J. De Katholiek van do daad. Nieuwe vertaling van

A. Geerebaert, S. I Prijs per 1, 25, 50 ex. ; Ingenaaid 5 ; 4,50 ; 4 fr. --Ingebonden : 7 ; 6,50 ; 6 fr. 6de duizendtal.
J. SALSMANS. S. J. Jeugd en deugd. Prijs per 1, 25, 50 ex. : 7 fr. ; 6,50 fr.
6 fr. (3de duizendtal)
M. BALLINGS, S. J. Radicaal. Prijs : 8,50 fr. 3de duizendtal.
M. BALLINGS, S. J. Reinheid. (5de-7de duizendtal). Prijs per 1, 25, 50 ex. :
5 ; 4,50 ; 4 fr.
M. BALLINGS, S. J .Excelsior, een boek voor Studenten. 4de Druk.
(tide-16de duizendtal`. 10 fr.
M. BALLINGS, S. J. Wilskracht, (4de druk. IOde-15de D.) Prijs : 8,50 fr.
H. IGNATIUS VAN LOYOLA, Geestelijke Oefeningen, vertaald door
A. Geerebaert, S. J. Prijs : 5 fr. (4de druk).
CL. DE LA COLOMBIÈRE, S j Retraite-dagboek. 170 bl. 7,50 fr. 2de duiz.
J. HEYRMAN, S. J. Mijn Retraite, 74 blz., 3de druk (8ste - l lde duizend-

tal). Prijs per 1, 25, 50 ex : 3,50 ; 3,25 ; 3 fr.
Dr. J. B. GOETSTOUWERS, S. J. Contardo Ferrini, 192 blz. Prijs: 6 fr.
RAOUL PLUS, S. J. Rijker Leven, Overwegingen voor jongelingen, met
een inleiding over de meditatie. Prijs per 1, 25, 50 ex.: 7 ; 6,50; 6 fr.

Omgewerkte uitg. van
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Rijker Leven, voor meisjes, in één deel.

Prijs per 1, 25, 50 ex : 6,50 ; 6 ; 5,50 fr. (9de-11de duizendtal).

EM. JANSSEN, S. J. Aloysius, Overwegingen voor de ontwikkelde
Jeugd. -- Prijs per 1, 25, 50 ex. 2; 1,75 ; 1,50 fr.
M. BALLINGS, S. J. Roeping, 2de Druk. (7de duizendtal). 8 fr.
A. CODY, S. J. In 's Meesters Dienst. 2de druks 1,50 fr.

FRANCIS CASSILLY, S. J.

Wat zal ik worden ? Uit het Engelsch door

M. Verheylezoon, S. J. 3de druk. (9ste-llde Duizendtal). - 80 biz. -- Prijs
per 1, 25, 50 ex.: 2,50 ; 2,25 ; 2 fr.
L. VERHEYLEZOON,

S. J. Handboek van het Apostolaat des Gebeds.

196 bi. Prijs : 8.50 fr.

H. RAMIÈRE, S. J. Waarom is de wereld nog niet bekeerd? 2de druk.
(4de-7de duizendtal). Prijs per 1, 25, 50 ex.: 1 ; 0,85 ; 0,70 fr.
H. RAMIÈRE, S. J. Het Apostolaat des Offers. 2de druk. (6de.7de Dui-

zendtal). Prijs per 1, 25, 50 ex. : 0,80 ; 0,70 ; 0,60 fr.
H. RAMT ERE, S. J. Wereldapostolaat door het Gebed. 48 biz. Prijs per
1, 25, 50 ex. : 1 ; 0,85 ; 0,70 fr. (3de Duizendtal).
F. A. SMIT, S. J. De Geest van het Apostolaat des Gebeds. Prijs
per 1, 25, 50 ex.: 1,25 ; 1 ; 0,85 fr.
F. A. SMIT, S. J. De H. Eucharistie. Per 1, 25, 50 ex.: 1 ; 0,85 ; 0,70 fr.
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50 ex.: 2,50; 2,25; 2 fr
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J. M. VAN OPDENBOSCH, S. J. De grootste der Gonzaga's, 4de Druk.
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Heiruiker

St il lekes, st il lekes -aan bomrneide de trein door de hei,
dieper 't land in.
En we zaten gevijven in 't kompartirnent: ik zelf; een
commis-voyageur die 't zeer druk had met zijn sigaretjes
een werkman, die in de Sportwereld met de krachtmannen
uit de Vlaanders op de ronde van Frankrijk me-.-,reed een
zware heer, die met ((Le Soir » op de knieën, mond -open te
slapen lag, en telkens de trein ophield, opschokte, wilddwars rondkeek alsof hij plots in zijn doodskist wakker
schoot. En de vijfde persoon...
De vijfde persoon, - jawel, - was een hupsche dame
uit Brussel.
ik zei daar: hupsch en 't staat er nu en we zullen daar
verder niet over redetwisten. Maar uit Brussel was ze.
Dat ze uit Brussel was, 't lag te lezen op haar fif gelaat.
;

;

;

;
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hing te kijken aan de « coupe » van haar kleed, zweefde te
geuren in de parfumerie rondom haar hupsigheid. En klaar
uit haar woorden zelf, toen ze namelijk een tiketje-dernog
had gevraagd naar Brussel...
Als reisgoed had ze een zwart - blinkend « réticuletje », dat
ze wel eens opende, zoodat er een plots wolkje eau-de-Cologne -geur uit opsloeg; en een parasol, boven in 't rekje
veilig - uit -de- voeten weggelegd; en een ruiker heibloemen ! ... een grooten, breeden ruiker! een armvol purperen
bloembelletjes met ruig bruingroen struiksel ertusschen...
en 't was een heerlijkheid!
't Was een héérlijkheid ! .. .

En stillekes, stillekes -aan bommelde de trein door de hei,
dieper 't land in.
En van tijd tot tijd, de dame opende haar handtaschje,
rommelde achter zakdoekje, muntdoosje, geldbeugeltje,
geurf leschje ; de commis-voyageur had het heel druk met
een sigaretje; de werkman zat te zweeten om 't kampioenschap in de groote ronde de dikke heer sliep; en stil, kretselend soms bij beweging, lag, schuins voor mij , op de
knieën van de dame, de bloeiende heerlijkheid van de roos ;

purperen heibloemekes...
**
... Heel mooi en menschelijk vind ik het wel, vanwege
die dame, dat ze zoo gaarne heibloemen ziet en voor ons
simpele menschen uit de Kempen, is het een troost, dat de
hooge menschen uit Brussel zooveel voor ons overhebben...
En, Madame! wij vergeven het U groothartig, dat U bij
ons aan de heibloemen komt zitten.
Gij echter, heibloemekes, gij zijt er het ergste aan toe.
Want die dame met haar zoete gebaren en geganteerde handen, heeft barbaarschheid jegens u gepleegd: ze wenscht u
te verplanten; en daar is inderdaad niets ter wereld zoo croe,.
;

L

weg van moeder! al is die
vig als verplant te worden,
moeder dan ook maar de hei, de arme Kempenhei.
Verplant te worden, ontworteld, dat is zoo een beetje
verloren loopen in de maatschappij; zoo een beetje, banne.
ling worden; en verloren loopen en banneling zijn, dat 's
altijd doodelijk. Ge sterft ervan, aan een hartziekte.
Botanica leert het ons zoo klaar: verplanten gebeurt op
omzichtige, bijna menschelijke wijze. Namelijk: u moet veel
aarde laten rond de wortelen; als u wenscht te verplanten...
Dat 's voor 't sap, zeggen de materialisten. Maar bijlange
niet voor 't sap 't is uit liefde... Niet het lichaam van de
plant heeft die aarde-rondom noodig; de ziel van de plant
heeft ze van doen. De ziel moet blijven en leven, daar, in
dien grond, waar God ze stelde.
Een plant inderdaad heeft iets noodig lijk die ouwe Moejik
Hoe-heet-hij - ook-Weerski, die naar Amerika trok met over
den schouder, een zakje russische moederaarde... Als hij
dan sterven moest, weet -je, ginder, over de zee weg, verre
van huis en ouder, toch zou er in 't vreemde graf wat van
de overduurbre aarde gestort, en de lange slaap zou er
zachter om zijn en heiliger!
En waarom zou die Moejik niet even zacht en even
heilig! rusten in echt-Amerikaansche aarde ?... Welja,
even zacht en even heilig! Maar ziet ge ? zijn hart, zijn ziel,
zijn beste zelf heeft grond van doen uit het vaderland.
Net zoo met planten; net zoo met heistruiksel, Moejik der
planten... Maar lacy, heibloemekes, en waart ge maar ver
plant! Maar 't is gebroken en afgerukt, dat ge zijt ! ... en dit
is heel wat doodelijker...
Verplant te worden, dat kan meenen: sterven. Afgerukt, --- dat is sterven vooraleer ge dood zijt. En dat is
onnatuurlijk.
-

;

De trein rommelde, remde, stond... De commis-voyageur rutselde met zijn pakje sigaretten; de werkman rolde

al maar door, in de Pyreneën nu; de dikke heer sliep in de
zaligheid v an zijn ru st; de dame verlei haar réticuletje, verlei
den hei ruiker .. .
^, ^._., ^.Y./oVr1L
n-meldcn voort _--^- naar Bruisel. ---.^

E^,. V ^ ^

En nu dan, heibloemekes, gaat gij ons voor goed verlaten ?
Gaat ge nu voor goed naar Brussel ?
Vaarwel...
Mijn heel gemoed vreest dat het u een antithesis wezen
al --- een tegenstelling van belang...
Want, bloemekes, toen ge nog in de hei.., of liever,
want de antithesis komt me klaarder voor, en schriller
en schreeuwender! -- zóá, met twee kolommen: hanger en
tegenhanger

;

HANGER: Gij stondt, o heibloe-

mekes, te groeien en te bloeien onder
Gods oog en zon in de hei, op de
open vrije vlakte van de goede oude
gemoedelijke hei ; in de vinnige,
mannelijk gezonde harslucht van de
mastlx,omen ! Groeiend en bloeiend
met. heel uw open hartjes, omhoog uit
het gouden zand ; « neerstig van de
bie bezocht » lijk Gezelle dit ons kerk hofblomt ; drinkende dauw en regen ;
hoorende de ouwe stoere taal van de
Kempische boeren en de Kempische
deernen, 't lied en den slag van vink
en merel, den volstatigen galm der
klokken uit de dorptorens en de voll breede muziek en 't windgewaai in
de bruisende bosschen... alles natuur!
alles gekomen! alles geboren ! ... alles
van God gezegend ! .. .

TEGENHANGER: Ge zult staan
te dorren in een salonnetje —
esthetiek guéridonnetje —

parfumerie

guimauve, ma chère l

...

kristallen vaasje —
bestoft, dor, dood —
Fransch van Petrus Beulemans en zijn

dochters —
tamme papegaai

—

Madelon ; premier Soupir —
alles mekaniek ! alles gefrutseld! alles
gemaakt !... en alles gevloekt ! .. .

**
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Maar hanger of tegenhanger, weet ge wat, bloemekes ? .. .
Ginder, in 't Brusselsche, doet uw best ; en houdt uw princiepen. Hei, blijf hei!
Misschien, met stillekes uw best te doen, uw hei -best, en
daar zoo maar te staan, in dit geparfumeerd boudoirtje of
salonnetje, op dat krakkemikkig guéridonnetje, in dat esthetiek vaasje, daar zoo maar te staan, zeg ik, stil, simpel,
armoedig, hei uit de hei, wie weet? doet ge misschien
een massa goed aan de familie Beulemans.
Want een geheim is 't niet, nie-waar ? dat ze 't broodnoodig heeft, die familie, al vermoedt ze 't zelf niet... des te
broodnoodiger, dáat ze 't zelf niet vermoedt.
Wat Mr. Petrus Beulemans en familie hoogst broodnoodig
heeft, dat is ' ne preek en eeg voorbeeld van eenvoud, van
kristelijken ernst, van zedigheid en zedelijkheid, van armoedsliefde, van misprijzen voor ijdelheid en boulevarde -Y
rie ; 'ne preek, die zoo een soort moderne omzetting zou
wezen van de oude bergrede .. .
Gij, heiruiker, breng hem dien preek en dit voorbeeld eens
binnen zijn huis, -T- in zijn salonnetje... Gij kunt dit; gij zijt
er voor geschapen en geboren... « le physique de l'emploi ».. .
Inderdaad, als ge daar zult staan, in die guéridonnetje's
glorie, geaureoold met guimauve en zweempjes eau-de-Co
logne, toch zult ge blijven de heistruik arm en dor en heer li jk, ---- arm en woest en subliem als de Boetprediker, -Y
gij , Joannes de Boetgezant redivivus !
Want ook die groote Voorlooper, gekleed met kemels
een lederen gordel om zijn lendenen, en levend-har,enmt
op sprinkhanen en wilden honing, hij was de ruw-ruige hei struik, uit de moederwoestijn overgeplant naar de moeder
van alle grootsteden en Brussels, die is het heidendom;
voor de voeten van den grootvader aller lichtwuftigheid
en boulevarderie, bonpapa Herodes...
Met dit verschil: Gij, bloeiende heihoofdjes, prijkt op een
-

:
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gueridonnetje ; 't bloedende heihoofd van den ouderen boetesthetieke schotel.
gezant prijkte op een
Hoe groot het verschil is, 'k en wete...
Wat en hoe gaat ge daar zoo al prediken, heibloempjes ?
Ge zoudt b. v. kunnen nemen: de acht zaligheden te pas
gebracht op het leven en de werken van de familie Beule mans; met als inleidenden tekst: cc Vanitas vanitatum ! .. .
'k En zie hier niets dan ijdelheid... »
En zoo dan beginnen:
heel nederig zijn van
cc Zalig zijn ze, die nederig
hart en gemoed, Mr. Beulemans, want die kennen zich zelf
en schatten zich zelf naar wat ze waard zijn...
cc Zalig zijn ze, die simpel en eenvoudig.., o! zóó simpel
en eenvoudig van harte zijn, Mevrouwe Beulemans, want
die weten de wegen van hun huis en eten hun brood niet in
ledigheid...
cc Zalig zijn ze, die schoon gaan met de schoonheid die de
natuur hun gaf en met de genade, die God hun schonk,
Juffrouwen Beulemans... en wat zal het, Gods—Heere! helpen
uw modiste-majesteit langs de boulevards te laten bewonde~
ren en gepelsd en gepereld in de hel te recht te komen?
En zoo voort, heibloemekes !
Wel ja, predikt maar straf door uw hei -Evangelie,
en
al wat de filosofen noemen: de paradoxen en de Antinomieën van 't Kristendom; de Akademiekers: de schijnbare
tegenstrijdigheden van 't Katholicisme; — en de boeren uit
de Kempen: 't oud-Kastelsch geloof ! .. .
Waarvan enkele puntjes zijn
de rijkdom der armoede;
de hoogmoed van de nederigheid;
de liefde voor het lijden;
de schoonheid der zedigheid;
de vreugde der zuiverheid;
:
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de ijdelheid der tastbaarheden;
de tastbaarheid der ijdelheden
de zinneloosheid van 't Kruis
en de schande der heiligheid...
;

Zal Mijnheer luisteren ?... ik vreeze... Zal Mevrouwe
't hooren ?... 'k En wete... Zullen de Juffrouwen... 'k En
wete... Wat er van weze, gij zult uw best hebben gedaan,

heiruiker !... en beter dan zijn best kan, zoo min als een
mensch, een heibloemeke uit de Kempen »...
De trein rommelde, remde, stond. Fmi! ! !... De Soirsiaper ontwaakte, plots, in een doodskist de ronde van
Frankrijk was af en de kampioenen liepen Parijs binnen de
commis-voyageur stak een versch sigaretje tusschen de lip
pen de dame zei me: Pardon, Monsieur l'Abbé »... en
'k liet ze beleefd door... En de ruiker ruischte kretselend
langs mij heen - en nooit viel me een heiruiker zoo heerlijk
- zoo heilig...
;

;

;
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Sinf Franciscus en de Kikvorschen
-

Daar is geen land zoo lief als de hei !
en komt ge daar langs in 't sezoen van de Mei,
het ligt er zoo schoon als een schilderij
De lucht vol blauw, de zon vol goud,
een bloeiende hei en een waaiende woud,
zoodat ge met Petrus wenschen zoudt
« Hier zit mijn ziel in haar element
Hier vindt mijn verlangen zijn logement ! .. .
Hier bouw ik mijn tent !
Hier! met zoo wenig mogelijk menschen omtrent !
Geen kniezers, geen klagers,
geen plagers, geen zagers,
geen Parlement !
En ge zet uw twee ooren maar open,
en daar komt u muziek in geloopen,
muziek muziek ; en een klinkend concert

van vink en lijster en sijsken en kwert
De merel merelt ; de kluiter fluit,
en de nachtegaal, krek zoo Helena Swarth,
zingt er zijn smart
in lief geluid
van sonnettekes uit,
zoo vroeg en zoo laat ! laat laat
of geen uur voor hem en geen tijd bestaat !
en de vinnige musschen
sji-sjirpen ertusschen
en de koekoek slaat
de maat...
Maar 't schoonste van al dat ik er ken
en 't liefste lied dat ik bemin,
is het stille vlakke vijverken
met duizend duizend puiten er in
1k ga me zoo graag bij den oever staan
en o ! als die puiten dan kwaken gaan
en krek zoo lijk'ne gescheurde tromboon,
'ne valschgevallene saxofoon,
krakkewarak met hun kaken slaan
vindt ge dat niet schoon ?...
'k Weet het genoeg, dat lastige menschen
de puiten met al hun gekwaak verwenschen...
Maar met wat recht ?...
Zingen ze slecht ?...
Ei ! Sint- Franciscus van Assise,
die van al die zaken 't beste wist,
heeft het eens voorgoed met zijn woord beslist
toen hij eens kuierde langs de biezen,
en devoot langs de waterboorden
de krakende kwakende puiten hoorde,
sprak hij warempel deze eigene woorden
((Als ik onder al wat zingt en tuit
en luidt en fluit,
te kiezen had...
ik weet wel wat ! .. .
1 k zou 'ne schamelen kikvorsch kiezen ! » —
l7
2

Heiruiker

Zoo sprak Franciscus van Assise,
en ik zeg : hij wist er 't beste van...
Daar wordt verteld in een oud fioretje,
dat die heilige man,
met op zijn lippen gebed en gebedje,
met in zijn handen een violetje,
eens wandelen kwam al langs de hei
en nergens of nooit was zijn hart zoo blij
als ver van de wereld en al haar gerij
en pomperij,
in de eenzaamheid, waar 't jeugdig en stil is...
Met hem ging Broer Leo, 't Lam,
en goeie Broer Gillis...
En zoo, al biddend en kuirend, hij kwam
langsheen een breeden waterplas,
half vijver en half moeras,
vol puiten en puitengekras.
En zoetjes nu, Franciscus zei :
cc Laten wij hier een tijdeke toeven,
en een stondeke van de schoone hei
en 't lachende lieve landschap proeven...
En dan kunt ge wat rusten, beste broers
neemt uwen zit maar op het groen
valt de zetel wat boersch,
Adam kende geen ander fatsoen. »
Toen zaten ze neer in 't zachte gras;
maar Franciscus bleef staan
en schouwende liet zijn oogen gaan
over den wijden waterplas,
waar, plots nu zwijgende, puit bij puit
te kijken lagen, met oogen en snuit
juist boven den waterspiegel uit...
Ze keken verbaasd naar den wonderen man,
als wilden ze weten : « Wat is die van plan ? »
En een, die 't wat hoog in zijn starre had,
zat
lijk 'ne koning zoo pront en prat,
boven op een boterblad...
18

en dierf 'ne keer : kwak kwak ! ..
Maar Franciscus met zijn hand deed teeken
dat hij ging spreken...
en ze zwegen nu alle en de heilige sprak
« O Mijn lief broertjes ! Kikkertjes al!...
'k En wete niet wat ik u zeggen zal !
Wat zijt ge schoon lijk Ons~Heer u schiep
en wat woont ge daar frisch in 't waterdiep !
Ge zit er zoo veel en zoo schoon
als brave Kristenen bij het sermoon,
als de pastor spreekt !
En ik zie er een die duikelt en steekt,
en hij geeft met zijn pezige pootje,
een stamp en een stuw en een stootje...
't Is krek mij een levende bootje,
dat onder 't water gaat.
En vlak bij mij hier, zit nog ' n e maat,
en springt met ' ne machtigen sprong,
of het er om zijn leven gong !
Ei ! sprong 'ne mensch me zulk een wals,
hij brak er den hals !
En vlak bij den kant hier, een nest vol jong !
Dat zijn de lieve paddekullekes !
spelende spartelende spullekes,
arm-blooie snullekes ;
maar zoo rap en zoo leutig
en scheutig !
elk als een geschilderde Schipke
met een staart en een roer en een wipke .. .
en zonder 'ne wat of 'ne wie,
't is schampavie ! .. .
Wanneer ik u, puiten, van buiten bezie,
ik zou van compassie gaan weenen !
Want ge zijt toch zoo arm en zoo koud en zoo naakt,
dat ge misschien van miserie wel kwaakt,
en niet van plezier, zou ik meenen !
Maar als ik u, puiten, van binnen bekijk,
ge zijt me zoo vrij en zoo blij en zoo rijk ;
19

want uw hart, aan niets hangend,
is vrij 1
want uw hart, niets verlangend,
is blij !
en zoo rijk is het schepsel, dat alles maar schat
een slensende bloem en een rijzende blad
Ze praten van filosofeeren !
Maar gij zoudt het hun kunnen leeren,
o krakende kwakende puiten 1...
en ge kent uwen cursus van buiten
En wie woont er op aarde zoo schoon
als gij, o puiten, in uw waterwoon,
daar de Vader een hemel boven u spande
van licht en lucht en kleur allerhande ! .. .
Een hemel omhoog,
met een blauwen boog
van wolken die vlotten en varen
een hemel omlaag,
waar ik zoo graag
het wondere water bestare
o rijk en prachtig waterdiep,
ik meen dat u de Schepper schiep,
opdat gij een spiegel wezen zoudt
van 't wolkenblauw en 't zonnegoud
En in dat schijnende paradijs,
en in dat transparente paleis,
daar zit gij, o puiten, te boeren
God Heere-mijn !
als gij ons zit te beloeren,
wat moeten de menschen u leelijk zijn
Hoe zwaar en hoe grof en hoe log ons land
bij 't vloeiende diamant
waar ge zit en zwemt en renteniert
en kermis viert !
en naakt naakt naakt
van puur plezier en miserie kwaakt
en wat er bij menschen gebeurt en geschiedt,
't en raakt raakt raakt
uw natte kleeren niet...
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Ei ! weest, o puiten, gebenedijd,
omdat gij Gods lieve schepselen zijt ! »
Broer Leo intusschen
en Broer Gillis mede,
waren op 't grassige kussen
zachtjes in slaap gegleden
en sliepen als Russen.
En lachende zei Franciscus toen
cc Lieve broerkes de puiten,
'k zal dan ook maar een oogje sluiten
en een dutje doen...
Gij, puiten, zult waken,
en een slaapliedje kwaken.
En hij lag en hij sliep ;
geruste zielen slapen zoo diep.
En nu sloegen de puiten een kwakend orkest,
en ieder van hen deed zijn uiterste best
en ze zaten me daar te kwaken,
met krakende kwakende kaken
als scheurden ze laken
en ze kletsten
en zwetsen
en schaterden, schokten en schalmden
dat er de hemel van galmde ;
en ze kwaakten
zoo luid en zoo hel,
en ze kraakten
zoo lang en zoo fel,
dat plots Broeder Gillis ontwaakte...
--- cc Broer Leo ! hoort ge die puiterij ? »
en hij stiet hem een stoot in de zij
Broer Leo zei :
-- c» Ze laten 'ne mensch nog niet slapen
't Is persies of ze roepen te wapen
Staat hun huis in brand ?
Is de vijand in 't land ?
'k Smijt hun 'ne steen naar de schenen.
En nu stonden ze recht op hun beenen ;
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en ze bukten samen
en ze namen
Broer Leo 'ne steen
en Broer Gillis 'ne stok en smeten metéén !
En bij den dubbelen plassenden schok
de vijver schrok
en rilde 'ne keer
en daar kikte
of mikte
geen puiteke meer !
Maar omdat ze zwegen, ontwaakte Franciscus
en hij keek en voelde zijn hart bewogen;
stond op en stak 'ne vinger omhooge,
en dat wilde beduiden : « ha fiskes !... »
Want hij zag aan Lillis zijn oogen
dat hij 'ne stok had gesmeten
en Broer Leo 'ne steen.
En aan Leo heeft hij het zoo verweten
((Ha ! Broer Leo, dat's niet schoon ! Ha neen 1
Moest gij daar Lammeke Gods voor heeten ?
Het Lammeke was zijn geduld vergeten,
naar ik meen...
Smijt gij naar puitjes met 'ne steen ?...
Gij ligt voorwaar aan een korte keten,
en ge Deinst maar aan uw koleiren alleen. » En voor Gillis deed hij het zoo uiteen :
cc Sa sa ! Broer Gillis ! Gij smijt met een hout ?
Zijn we zóó getrouwd ?
Waart gij de goeie Gillis voorheen ?
Wat trappen ze rap op uwen teen !
Wat hebt ge toch vandaag geëten ?
Dat zou ik eens graag willen weten ?
Zit er iets scheef op uw maagske gezeten ?
Gij zijt geen Christene, neen neen neen
Gij zijt een Turk, een Sarrazeen ! »
En hij stond in hun midden,
en beval : « Sa ! Broeders ! Knielen !
en nu gaat ge die puiten om boete bidden!
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En ze knielden lijk devotelijke zielen ;
en ze staken hun armen hoog in de lucht,
en ze baden en smeekten zucht op zucht.
cc O Kikkers, » zei Leo 't Lammeke Gods,
cc Aanschouwt hoe ik hier smeekende zit,
en om vergif f enisse bid !
Vergeeft mij mijn ijdelen trots
Dat ik een booze daad bedreef,
't zal me spijten, spijten, spijten
'k Zal nooit meer met steenen naar u smijten,
zoolang ik leef. »
En bij honderden, zwijgend, puit bij puit,
kwamen luistren, met oogen en snuit
juist boven den waterspiegel uit ;
ze keke n >.rerbaasd naar dien biddenden man,
als wilden ze weten : « Wat is die van plan ?
en wat zit hij daar zoo te verrichten ?...
En nu wilde Gillis zijn Culpa biechten,
maar hem kwamen de tranen in de oogen
lijk twee riviertjes getogen
waarin zijn arme culpa verdronk...
En 'ne puit, die 't wat hoog in zijn starre had,
zat,
lijk ' ne koning fier te pronk
boven op een boterblad ;
en kraakte : raks ! raks !... raks !...
en de puiten kraakten hem na : raks !...
Toen zei Franciscus : « Hebt ge 't gehoord,
Ze roepen u 't kristelijk, heilige woord » :

« Pax !... »
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Hef sermoon over de falenlen
De parochie lag in den zonnigen Mei te bloeien, net of ze
niet anders te doen had... Maar op de pastorij zat iedereen
met zijn volle bezigheid. In de voorkamer stelde Mijnheer
Pastoor zijn sermoon op voor toekomenden Zondag; links
van Mijnheer Pastoor zat Max op zijn staart, snapte naar een
vlieg, geeuwde; rechts van Mijnheer Pastoor zat Poes op
haren staart, en waschte proper haar smoeltje; boven Mijnheer Pastoor frazelde de kanarie en in de keuken was Sofie
doende met den afwasch.
En iedereen zoo deed zijn bezigheid wonderwel. Alleen
't sermoon, dat ging niet.
't Ging niet.
En toch, het onderwerp zelf was rijk genoeg en schoon
genoeg; nl. getrouwheid aan de genade Gods; en al even
rijk en schoon de gekozen tekst: Gratia Dei in me vacua non
fuit Gods genade is in mij niet zonder vrucht gebleven;
;
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en ook de wil, de kordate wil om een pracht van een sermoon
te schrijven, schoot niet te kort, zoo min als het vijftigjarig
preekersgeduld van Mijnheer Pastoor.
Maar 't ging niet.
Want, ziet ge, één ding bleef uit ; één ding bleef weg en
verre; dit ééne ding, z06 absoluut van doen en absoluut onmisbaar, als ge te schrijven hebt: Inspiratie!
De spiritus, de muze, de God!...
Est Deus in nobis, agitante calescimus illo.

(

1)

Op dit uur, op deze parochie, bij dezen Mijnheer Pastoor,
roerde de God niet; de muze broeide op porceleineiers; Pega
stond op stal en sliep, op zijn vier pooten te gelijk...
-su
En zoodus, 't ging niet.
Afschrijven ging evenmin. Want, op zoek achter inspiratie, had Mijnheer Pastoor uit de boekerij, achter zich, al eens
Bossuet bij zijn lederen rug geschard, en Bourdaloue en Chrysologus. Maar als 't niet gaan wil, dan wordt gemis van eigen
inspiratie niet goed gemaakt door inspiratie van iemand
anders...
En stillekes -aan was Max gaan liggen in een kronkel en
sliep; en Poes op een stoel, en sliep en de kanarie sliep op
zijn stokje en Mijnheer Pastoor, in de stilte, dommelde in,
wegjes... weg; en droomde aldra dat hij te preeken stond,
in 't Fransch, met een gouden mijter op, voor 't Hof van
Lodewijk XIV, te Versailles... En plots! stond Madame de
Maintenon recht, bedankte heel gentil den gewijden redenaar, en zei :
« Mijnheer P'stoor »...
Mijnheer Pastoor schoot wakker; Sofie stond in de deur
gekaderd, en, verbouwereerd:
cc Mijnheer P'stoor, daar is 'ne mensch. ,>
« 'ne Mensch ? »
;

;

(

1)

Daar zit 'ne God in ons gemoed ;
en roert 'hij pas, wij staan in gloed.
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((Ja, Mijnheer P'stoor... met een viool. » Mijnheer Pastoor lei zijn gouden mijter af, kwam in de
gang; en daar stond een kerel, verwaaid en begaaid, met
een verzopen gezicht, waarin een wilde snor hing, en waar~
boven een zwartgrijze hairbos krioelde als een tempeest, met
een smerige bles over 't voorhoofd neer. In de een hand hield
hij een versleten viool; en, — beleefd! een vuil hoedje in
de ander. Aan den arm hing een reepje koperdraad en wat
vlechtwerk... De Pastoor, nog niet effen terug thuis van
Versailles, bekeek den man; en zweeg; en de man bekeek
den Pastoor; en zweeg... Een tijdje zoo.
Toen spande de man de lippen open, beet zijn tanden
scherp en schrap opeen, stak grimmig zijn woest hoofd vooruit...
cc Orrr ! » deed hij; en brutaal: cc Moet ik niet door
de kalk trappen ? » -cc Door de kalk? »
cc Wel ! ge bekijkt me of ik hier stond met muil- en
klauw-zeer... Maar zie, Mijnheer Pastoor, » verzoette de
brutale stem, cc koop van mij nu 'ns een pijpekopke. » -En hij toonde zijn koperwerk.
cc Och, vriend » glimlachte de Pastoor en loog, « die
maak ik zelf. >,
cc Ha ! »... lachte de man gul, of hij kennis ontmoette,
(cook in Merxplas gezeten, Mijnheer Pastoor ?... Maar
enfin, laat me dan een concertje geven, voor een half frengeske.
-- « ' k Heb geen tijd, jongen » weigerde de Pastoor,
cc maar », bezon hij zich, cc ik zal u twee frank laten
verdienen, als ge een uurtje wilt komen werken in den moes
tuin. »
De muzikant zette zijn hoedje op 't hoofd, lei langzaam
viool, strijkstok, koperding op den vloer neer, haalde zijn
broekriem een koppel oogjes bij, trok zijn mouwen op,
spuwde in zijn handen, en, tot hooge daden beslist:
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((Ha zoo ! ... we zijn er ! ... de h-oplossing van 't sociale
vraagstuk! de h-ekonomische kwestie van vraag en h-aanbod !... Spreek op, Mijnheer Pastoor! Wat valt er te doen in
den moestuin, Mijnheer Pastoor ?... Slekken jagen in den
moestuin, Mijnheer Pastoor ?... Kikvorschen slaan in den
moestuin, Mijnheer Pastoor ? » —
Toen stroopte hij doodbedaard zijn mouwen weer af, raapte zijn vodden op:
– cc Maar neen ik mag de markt niet bederven... Enfin,
als we dan eens 't akkoord kwamen, nopens de kwestie van
invoer? >, En hij illustreerde 't woord met een gebaar
van te eten.
- - « Honger ? »
(( Nou ! )) —
Kom mee, in de keuken... Sefie! SEFIE! » .. .
Sefie kwam uit den tuin de keuken binnen in haar oogen
lag schrik bij 't zicht van den vreemdeling.
-- ((Sefie » zei de Pastoor, « geef dezen braven man wat
te eten... Snij hem een goeien brok kaas. »
cc ja ! » beaamde de vreemdeling en greep het keuken mes vast, « snij dezen braven man een goeien brok kaas. ,>
-- « Eerst bidden, als 't u belieft »
beval de Pastoor.
De man sloeg een kruisje perfekt hoestte eventjes zijn
keel klaar, en zette Verdi's Pater poster in...
-- - ((Pater poster qui es in coelis ! ... sanctifi... Ach
neen ! ... Verdi is pompwater. » —
« En als ge gedaan hebt, kom dan eens bij mij, in de
voorkamer. »—
Alleen nu, met Sefie die opdiende, zat de man bij zijn
prooi, at...
;

;

;

Eetmaal over, kwam hij de voorkamer binnen, bij Mijn
-her
Pastoor. Hij groette gul en opgeruimd.
« 't Een plezier is 't ander waard, Mijnheer Pastoor...
En ik ga u een concertje spelen. »
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Hij nam zijn viool en strijkstok op, stemde de snaren.
« Eerst smeren ! » —
In den binnenzak van zijn versleten jas zocht hij een flesch-,
je, goot er 'ne geut van binnen.
«Genever?? ,>
zei de man en pinkte een oog toe, al kaucc Nou, »
wend. « 'k Zou het eigenlijk best laten; 't is mijn verderf geweest, zeggen ze. Maar... 't geeft inspiratie. » .'t Fleschje zat weg; de artist stak zijn viool onder de kin,
stond paraat, toog een langen toon uit zijn tuig:
((A propo, Mijnheer Pastoor, ge kent muziek ? »
De Pastoor knikte: cc Toch wel! » 't Was maar zijn nederigheid, die niet bekennen wilde, dat hij tijdens zijn seminariejaren met veel succes in de musica had geliefhebberd.
cc Goed zoo » zei de man... ((Tschaikowsky... Lied
zonder woorden. » —
Zijn Stradivarius zat vast in zijn vuilen baard; de rechterhand begon te bewegen met op en neer spelende golfjes,
haalde soms uit met lenigen zwier; de vingers van de linkerhand knepen en kneedden de snaren of het hun jeukte
in de gewrichten; en joelend en juichend danste de melodie
op in de stilte... Max stond er bot bij, opkijkend met schuin schen kop; tusschen-in piepte de kanarie, boosverbaasd om
dien vreemden man en de concurrentie; Poes trok er van
onder, ging muizen vangen; maar de Pastoor... wel ! van af
de derde maat zat de Pastoor geslagen en verslagen, luisterend met diepste zin en ziel naar dit spel,
verstomd —
simpliciter verstomd!
erover, dat zoo een zuivere, zoo
een levende schoonte opklonk uit zoo 'n vuil - versleten in
strument, van onder de smerige vingers van dien Bohemer...
En had men den Pastoor verteld, dat Paganini zelf .. .
Maar Tschaikowsky was uit. Paganini boog eventjes; en
die beleefdheid was misschien een leste vaagje vernis van
't grootsche etiket, toen hij nog speelde in salons van aristocratie .
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Minder etiketachtig, en veel instinktiever, snapte cle man
het fleschje uit zijn binnenzak, goot 'ne geut.
cc ,jongen toch ! » .— zuchtte de Pastoor zacht-verwij.
tend.
cc J a maar, man! » zei Paganini, « 't Is goeie! Maar in
Holland is hij beter... En whisky is nóg beter. »
-- cc Veel gereisd? »
---- cc ja wel. Mijn paviljoenen hebben zoo wat overal gestaan. »
-Ha! En op de groote wateren, gevaren misschien? »
<< J a >, knikte de man,
die de metafoor begreep en
de metaf oor nu uitrekkend tot allegorie
((en soms kwam
er lek in 't schip, en dan ging ik in de droge dokken liggen,
te Merxplas... of te Antwerpen, in de Begijnestraat... voor
de kalf atering. »
Maar 't viooltje zat alweer vast op zijn plaats; de strijk
-stok
stond gereed.
« Humoreske van Dvorak. » —
't Begon .. .
jeugd~lllusie's huppelen en stoeien in de bloemen.., ge
tikjes en tokjes, grillig en trillerig... Een stemme-broken
waarschuwt: kindekes, let op; 't leven is ernst! —
En de Illusie's, eventjes gestoord in hun blijdschap, hooren de Stem, luisteren niet, huppelen aldoor...
Daar valt de ontgoocheling !... en de jammernis ervan!
Een laatste Illusie, die opwil, zóó melankolisch !... en uitsterf t en dood ligt; en de Stemme weeklaagt bij de doode
Illusie's...
En daar hebt ge nu, zegt Dvorak, de humor van 't leven ! .. .
cc Wat een spel ! »
bewonderde de pastoor en kletste de handen. « Ge zijt 'ne virtuoos !... »
« 'ne Virtuoos ? )' vroeg de man bitter. ((Dank u !... »
En hij tikte met zijn vinger op het voorhoofd, zei tragisch:
« Hier zat iets ! ... » En fatalistisch: « Maar enfin... 't is
nu zoo. »—
;
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en goot.
En alweer snapte hij naar 't fleschje
cc En nu, Mijnheer Pastoor ! mijn eigen concerto ! »
Viool vast, strijkstok op de snaren, en zijn oogen, als die
van een Fakir, strakstralend in de oogen van den Pastoor,
als ging hij hem hypnotiseeren, zette de artist zijn spel
in...
Enkele maten zacht en zoekend, maar dan 1 nam hij
zijn scheut! En dat werd dat was een melodie als een
hoogfeest van muziek; en uit dit arme instrument, dat vieze en vuile, broze, gebroken ding, met zijn één, monotonen
klank, zong een diepe, dappere ziel souvenirs op uit alle
landen, liederen van alle meesters, nu weer zot als een
vastenavond, dan weer vroom als gregoriaansch, melodies
van Beethoven en Mozart, leitmotieven van Wagner, wanhoopskreten van Chopin, melankolische klachten van Schubert... En dat schreide en schreeuwde, dat joelde en juichte
onder die tooverroe; dat zong op alle maat, dartelde op allen
rhytmus, afwisselend als de sezoenen in de natuur. En de
winter sneeuwde piano, pianissimo; en de lente bloeide,
zoodat die arme viool als een rijke moeder bloeien ging vol
violetjes zoo teer, zoo openhartig; en de zomer stapte voort
als een fanfare, als een triomf; en de herfst, opende de registers van al zijn tempeesten, huilde fortissimo !... En dat scha.
mel tuigje zong de duizende hartstochten uit van de menschelijke ziel... den gullen breeden lach van gezeten blijdschap, de gichelende lachjes van kinderstoeten, de lage trage
droefheid, die kloeg, kloeg, tot ze lossnikte in pizzicato.
Dan werd het weer zot opnieuw... En 't ging huppelen op
een melimelo van dansjes, grillig en trillend, als vlinders en
flikketeirs; menuet en wals, polka, mazurka, galop, wilde
jaz, makabere doodendans, de gewijde dans van David
en de profane dans van Salome...
En niets bewoog in den wonderen man tenzij koortsige
vibrato van de linkerhand, de tooverstrijkstok in de rechterhand: maar strak als starren stonden aldoor zijn oogen ge30

vezen in de oogen van den Pastoor... En soms zag de Pastoor in dit vlakke, strakke gelaat den ijzigen grijns van Mefistofeles, de stilstralende majesteit soms van Ste-Cecilia... En
te luisteren zat hij maar te luisteren, zat er niets dan maar
te zitten en te luisteren, in sublieme sferen, met al zijn
zinnen, zijn oogen, zijn ooren, zijn gansche ziel; en heel die
muziek viel hem nog oneindig schooner om wat ze vermoeden liet dan om wat ze te hooren schonk.
... Uit de sublieme sferen rukte hem plots het cynieke
flesch- gebaar omneer tot de laagste laagte...
cc f ongen ! jongen! drink niet! Laat dat! Laat dat! »
liJe man, bleek en moegespeeld, hield een oogenblik het
witte flesch je halverwege zijn lippen...
{ Dat's een goeie raad, Mijnheer Pastoor... Want
at en 't klonk half scherts, half wanhoop « 't is
mijn verderf geweest ! ... »
En 't zal uw dood zijn !... »
((Elke slok is een nagel in mijn doodkist ? 't Kan best
waar zijn ! » Hij peinsde een oogenblikje, somber ; daar
na, luchtjes: « iVlaar... als ik dan toch den hamer vastheb,
zal ik er nog maar een nagel bijslaan... De nagels moeten
het houwen, Mijnheer Pastoor. »
' ne Wip, 'ne geut; 't fleschje was leeg; en
weg in den
binnenzak.
Plots veranderde zijn gelaat; en ernstig als een doodenmasker kwam het vooruit, vlak bij het gelaat van den Pastoor; er naast rees een smerige vinger omhoog; en zijn stemme stokte :
«Had ik gewild ! ... Had ik gewild ! ... » Toen stond
de vinger op 't voorhoofd van 't ernstig gelaat: « Hier
iets ! , .. Had ik gewild, sublieme Beethoven was er
zat
' ne voddeman bij geweest ! » Toen trok de man zijn gelaat achteruit, en droef -glimlachend :
« Maar...
- - ---

-
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Es wär zu schön gewesen!
Es hat nicht sollen sein ! ),
Hij nam zijn speelgerief, koperwerk, hoedje op, groette
hoof sch :
cc Eerwaarde, ik bedank u van harte voor dien goeien
maaltijd en dit heel verzettelijk uurtje !... Vaarwel ! »
Reeds stond hij half gekeerd.
((Mag ik uw naam weten ? >, — vroeg de Pastoor.
De man poseerde glorioos, stak zijn vuilen baard diep in
de keel, en deklameerde met schorre stem:
cc Mijn naam zegt u niets, Mijnheer Pastoor ! ... maar,
had ik gewild, dan stond hij nu in goud te blinken tusschen
de starren! » —
Toen was hij heen...
En toen heeft Mijnheer Pastoor zitten te droomen, verloren in zijn verbeelding, luisterend met zijn geheugen naar
't heerlijke spel. De huiskamer hing nog vol melodie; in de
hoeken, om de meubels sluimerden verre echo's... Max
zat weer rechts van Mijnheer Pastoor, op zijn staart, en
geeuwde; links zat Poes op haren staart; de kanarie frazelde
opnieuw.
Sefie stak het hoofd binnen:
cc Mijnheer P'stoor, gaat ge soupeeren? »
Mijnheer Pastoor schoot op: cc Soupeeren ! Al zoo laat ! .. .
Heere-God !... en mijn sermoon! >,
't Sermoon zou er ditmaal overschieten; want, na 't avond.
maal, viel er nog wat te brevieren, wat te mediteeren; en
's anderdaags, was 't Zaterdag en biechtdag, en zoo, dien
Zondag morgen, wanneer Mijnheer Pastoor den preekstoel
beklom, had hij al niets meer in 't hoofd dan wat algemeene
beschouwingen over de Genade Gods en de drie titelpuntjes
van alle deftig sermoon: expositio ofte uiteenzetting; applicatioo ofte toepassing adhortatio ofte aansporing...
cc Gratia Dei in me vacua non f uit.. .
;
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Expositio : « Beminde Christenen, wij zijn schepselen
Gods... natuurlijke schepselen Gods... en wij zijn geschapen
voor een bovennatuurlijk doel... Door onze eigene, natuur-lijke krachten kunnen wij onmogelijk geraken tot dit boven
doeleinde... Maar God schenkt ons zijn boven--naturlijke
natuurlijke hulp... zijn genade ! ... »
Applicatio: «Wij hebben allemaal talenten ontvangen .. .
natuurlijke, bovennatuurlijke: genade Gods... Wij moeten die
gebruiken zooals de heiligen... 't Zij in den landbouw...
't Zij in 't klooster... op de zee... in de kunst... ^}
Hier rees plots vóór de verbeelding van Mijnheer Pastoor
de Bohemer op... en daar blies de inspiratie !... en Mijnheer
Pastoor had hem plots bij de slippen, den ((deus in nobis « ! .. .
en los kwam de gewijde redenaar ! ... « Neem b. v. een
mensch, een geboren artist... Daar zit hem iets hier (vinper tikt op voorhoofd) en hij speelt b. v. viool. Maar !... b.v.
hij drinkt !... en al verdrinkt hij wel niet al zijn talent, hij
verdrinkt er toch het beste deel van, helaas ! ... Had die man
gewild... sublieme Beethoven zelf was er 'ne voddeman bij
geweest !... Maar... dat fleschje, ziet ge !... die flesch !.. .
Dat is zijn verderf! zijn verdoemenis! de nagel... en de harr er... van zijn doodkist !... En, zegt hij, wij zullen er nog
maar een nagel bijslaan, want, zegt hij, de nagels moeten het
houwen ! ... »
Adhortatio: « Ja, Beminde Broeders, wij zijn allemaal muzikanten, die spelen langs de levensbaan ! ... De viool is
onze ziel; de snaren, al onze talenten; de strijkstok, onze
vrije wil; maar God geeft de melodie, de schoonheid, de
heiligheid! Als wij maar wilden! als wij maar wilden!...
Als wij maar wilden !... Laten wij dan ons best doen... de
heiligen navolgen... onze talenten... zaligheid.., in alle eeuwigheid. Amen. »
't Sermoon sloeg in... 't Bewijs daarvan ?... 't Sloeg
in bij den molenaar. Want de molenaar die tot dan toe b. v.
's Zondags rap-rap misse hoorde, lest er in, eerst eruit, en
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de rest van dien heiligen dag doorbracht met duiven, borrelen, harmonica, werd van toen af een deftig christenmensch... En toen de Pastoor hem eens feliciteerde daarover, zei de molenaar:
cc Mijnheer Pastoor, dat sermoon daar over de genade
Gods, was een schooner sermoon dan ge zelf wist... Die
zatte artist daar, met zijn viool, dat pakt, Mijnheer Pastoor ! ... Dat pakt ! » -
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Een oud Sermoon
'k Herinner mij nog een oud sermoon
van onzen Heere Deken.
Die oude man, die kon wat schoon,
die kon wat heilig preêken !
« Beminde Christnen », sprak hij zoo,
cc ik moet u rechtuit spreken,
en hoort ge 't ook misschien al noó,
ge kent den ouden Deken.
« Tentatio diaboli »,
uit Paulus, tiende reke ;
en dat wil zeggen : « Waak en zie !
De duivel zit met streken ! » -Ge weet genoeg, zoo veel ge zijt,
'ne mensch heeft veel gebreken
dat is me nu vóór korten tijd
nog eens te meer gebleken.
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Want, kom ik in de kerke bier,
ik zeg, 'k zal rechtuit spreken,
het riekt zooals bij een barbier
of lijk in de apotheken.
'k En wete waarlijk, hoe ik peis,
wat gij op zak hebt steken ;
of is 't met fleschkens van Parijs,
dat gij u hebt bestreken ?
Zoo gij die reuken hebt van doen,
voor ziekte of lijfsgebreken,
dan zeg ik u met al fatsoen,
ge moet den dokter spreken.
Maar hebt ge 't niet van doen, dan, zie
'k beklaag uw zielsgebreken !
Tentatio diaboli ! .. .
ge moogt die fleschkens breken ! »
En na 't sermoen, een juffer zei
« Wat zaagt hij toch, de Deken ! .. .
De mensch wordt oud ja... en daarbij,
hij heeft nooit kunnen preêken ! »

0

De Mystieke trappen van
Mr Goedelterre
De laatste jaren van zijn leven was Pastoor Goedelterre

ceo voorbeeld geweest van alle deugden en soorten heiligheid met de nederigheid als speciale vakstudie. Maar
't zou gelogen zijn, te beweren dat het met Pastor Goedelterre altijd zdó en niet anders was geweest.
Elk en al, wij zijn en blijven zoo wat kind van Adam en
Eva van Eva vooral; en elk en al dragen wij in ons hart de
miserie mee van dat erf schap. En elkeen heeft zijn gebrek;
en wie 't anders zegt, is een schaamtelooze Farizeër en
't zijn nog de besten die op tijd en stond hun gebrek eenigs
zins afleggen... En jaren lang was 't gebrek van Pastor
Goedelterre, zoo niet hoogmoed geweest, dan toch iets
van dit slag en familie een soort van zeifvoldoening, laat
ik zeggen; een specie eigenwaan een manier van nog al
;

;

;

;
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wijs te schatten de woorden uit zijn mond en de daden van
zijn doen...
Maar op 'ne keer ging Pastor Goedelterre weer zijn retraite
volgen te Mechelen; en de Pater, die ze preekte, sprak
en sprak en zei onder meer, dat 'ne mensch en vooral
'ne priester, moet heilig worden; en dat, naarmate men voor
opklimt in de nederigheid, dat men naar die-uitgaen
mate ook vooruitgaat en opklimt in de heiligheid... E con
trario, zei de geleerde Pater: hoogmoed, of ook maar gebrek
aan nederigheid, is altijd een dom ding, bij gelijk wat
mensch, en aartsdom in 'ne priester...
Wel, dat pakte Mr Goedelterre. En Mr Goedelterre rede
wat op zijn eigen door. En hij dacht: (( Als het-nerdzo
zoo is, dan zal 't zeker aartsdom zijn bij 'ne Pastor uit de
hei ! »... En heel klaar zag hij het in, hoe waar het was, wat
de Eerw. Pater gezegd had: dat hoogmoed nl. moet af ge
dat is: met er tegen-in te gaan.-lerd(agnoct»,
En 't eenig middel tegen-in was de nederigheid... En de
nederigheid, zei de Pater nog, kunt ge slechts verwerven
langs den weg der vernederingen... Want: virtus acquiritur
per actus, de deugd wordt door deugdakten verkregen...
En toen was de Pater, plots! schoon in zijn vuur geschoten;
en hij zei: dat de vernederingen, de opklimmingen des harten zijn, ascensiones cordis ! ... de mystieke trappen, ja!
waarlangs de ziel omhoog gaat naar den hemel, naar de
glorie, naar de apotheose ! .. .
Ik zeg: 't roerde de goeie ziel die Pastor Goedelterre was.
En hij wikte en hij woog het ding. En hij las er, bij zijn
eentje, een bladzijde op na van S. Franciscus van Sales:
Inleiding op het devote leven. 1
En allengskens ontpopte de held, die sliep in Pastor Goedelterre, de held die slaapt in elkendeen van ons, de

—

(

)

1 ) Waarschijnlijk: IIIe Deel. Hst. IV — alwaar die zoete Heilige zoo
vinnig het zijne zegt.
(
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held, die zoo moeilijk wakker wordt en, helaas! nog moei
opstaat... En de held bad:
-lijker
cc Heer ! Schenk me de nederigheid! En vermits naar
het woord van St. Thomas: virtus acquiritur per actus,
stel me in vernederingen! Met Uw genade, Heer! zal ik
mijn best doen. Mijn best ja! om bij elke vernedering U te
danken, Heer! en te zeggen: Bonum est quia visitasti me
't is goed dat Gij me bezocht hebt ! „ —

—

En terug weer thuis overkwam, een tijdje nadien, aan
Mr Goedelterre een droom... Maar pas lag hij dien avond
neer te bed.., en maar pas sliep hij in... of..
...omhoog doorheen de nachtruimte, naar de miljoenen
sterren toe, zweefde \VIJLEN Eerw. Heer Goedelterre naar
den hemel... Nog eventjes, uit de hooge diepte, vermoedde
hij, ver beneden, waar zijn parochie lag, stil in den nacht
en in de rust...
En al hooger steeg hij op...
En de dageraad schemerde nu en Mr Goedelterre hoor
uit de diepte den klank oprijzen van zijn torenklok,-devan
die zijn do od uitluidde over dorp en omtrek. En hij zag,
ver, beneden en klein als mieren, de parochianen bij hoopkes op de straten staan, hij wist dat allen hun hart uitkloegen en treurden: cc Och arme! onze goeie Heer Pastoor! » .. .
En zijn Eerwaarde Collega's zag hij ten altaar klimmen en
hij hoorde hun vromen wensch: Requiescat in pace!...
En juist op den tik van dien wensch, stond Mr Goedelterre, na zijn vlucht, voor den hemel... Open keerde de
poort, en Sint-Pieter, met zijn tiaar op het hoofd en met de
sleutels aan den gordel, glimlachte hem een welkom toe
vol gulhartigheid. Want met één blik had Sint-Pieter gezien
met wat voor een heilige, verstorven, nederige, in 't heil der
zielen afgetobde ziel hij te doen kreeg. En hij riep, blij :
((Ha zoo! een pastoor uit de Kempen ! ... In de Sinaï39

woestijn werd de wet gepredikt, en in de Kempenhei wordt
ze onderhouden ! ... Welkom, Mr Pastoor, welkom! »
't Roerde den pastor, maar S. Pieter liet hem geen tijd om
lang geroerd te zijn, want:
« Mr Pastoor, kijk 'ns omhoog! »
Mr Pastoor keek 'ns omhoog... en wat hij zag, was
eenig 1....
Boven hem, tot in 't oneindige, schroefde een grootsche
spiraal engelen naar omhoog, een spiraal van negen
kringen, negen kringen schitterend van kleur en licht, ieder
kring toch verschillend zoo van kleur als van licht; en naar
opkeek, werden de kleuren rijker, het-gelanmhor
licht al meer en meer schitterend; en in den hoogsten top,
aan 't uiteinde der spiraal, hing een gloed te glinsteren,
of er een zee zilver en goud te zieden en te smelten zat...
cc Heere ! Heere! » zuchtte de Pastor.
((Op nu! » beval Sint-Pieter. cc Vlieg mee !
De pastor wilde vragen: cc Wa-blief ? »
maar hij had
er den tijd niet toe; want hij voelde dat hij opging, saam
met Sint-Pieter, omhoog! en de tippen van zijn toog staken
uit als de vleugeltippen van een groote zwaluw... Van uit
de spiraal ruischte een mysterieuze zang den pastor toe:
cc Quia respexit humilitatem ancillae suae ! » —
En S. Pieter, oorfluisterend, vertaalde:
«Ancilla!! Mr Pastoor, dat 's uwe ziel... Kijk nu!
we varen doorheen den kring der Engelen! »
En ja! allentom reiden de engelen om Pastor Goedelterre
te zien voorbijvliegen... Het was net een schouwspel als bij
de processie, op de parochie, wanneer de parochianen weerszij de straat te kijken stonden. Maar hier, natuurlijk, in den
hemel, was 't veel schooner, veel rijker, veel stiller en veel
deftiger.
cc
Wat een glorie! wat een glorie! »
murmelde de
Pastor vol schroom...
cc En nu vliegen we nog maar doorheen het koor der
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Engelen zei St. Pieter... Voort! naar de sfeer der Aarts~
engelen ! »
En hooger alweer ging de vlucht, naar den tweeden kring
van de spiraal... En jubelend klonk de zang aldoor:
cc Quia respexit humilitatem ancillae suae ! »
En hooger nu dan de sfeer der Aartsengelen, voort !
voort naar de sfeer van de Vorstendommen ! .. .
cc Quia respexit... »
c( Waar heb ik het verdiend ? » zuchtte Mr Goedelterre. « Waar heb ik het verdiend ? »
En al voortvliegend zij aan zij, antwoordde St. Pieter:
---- t( Hooger te vliegen dan de Engelen, dat hebt ge ver diend, Mr Pastoor, omdat ge steeds een echt christen mensch
zijt geweest... En hooger te vliegen dan de Aartsengelen,
dat hebt ge verdiend, omdat ge zóó een echt christen mensch
zi ë t geweest... En hooger te vliegen dan de sfeer, waarin we
nu zijn, namelijk de sfeer der Vorstendommen, dat hebt ge
verdiend, omdat ge een echt onderpastoor zijt geweest...
Voort ! naar de sfeer van de Machten ! ... »
En 't ging voort naar de sfeer van de Machten... en hooger, ja, dan de sfeer van de Machten, omdat Mr Goedelterre zóó een echt onderpastoor was geweest... En steed.-^
door, maar van kring tot kring al machtiger en grootscher
aanzwellend, jubileerde de begeleiding: Quia respexit hu
-miltaencsu!.
En hooger dan de kring van de Krachten omdat Mr Goedelterre een echt pastoor was geweest .. .
—

Quia respexit...
En doorheen de sfeer van de Heerschappijen, omdat
Mr Goedelterre zóó een echt pastoor was geweest...
Quia respexit...

En de sfeer door van de Cherubijnen, omdat Mr Goedelterre bij elke vernedering, die hem op aarde overkwam,
den Heer bedankt had: Bonum est qui visitasti me...
Quia respexit...
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En eindelijk hooger nog dan de hoogste sfeer der Sera~
phij nen ... tot vlak bij den troon van den Heer Zelf .. , omdat
Mr Goedelterre, telkens als hij zijn gebed gebeden had:
Bonum est quia visitasti me hij het altijd had gebeden
met al de rechtzinnigheid zijns harten !...
Quia respexit humilitatem ancillae suae...
En nu knielde Mr Goedelterre, in een zee van licht en
kleur en klank, op de. trede voor den Heer zelf...
En toen zag hij beneden zich: die spiraal met haar negen
kringen vol miljoenen Engelen, die ginder heel verre, in
't oneindige perspectief, al kleiner en kleiner werden.., en
hij dacht nu plots aan 't woord van St Jan: ((Noch oog
heeft gezien, noch oor heeft gehoord wat God voor zijn
uitverkorenen bereid heeft! » En toen opeens, terwijl
Pastor Goedelterre al keek en luisterde, kwam een stralende
Engel vooruit, als om een solo te zingen ter eere van de
Pastor, en de Pastor hield zijn adem in en zijn ziele vast
voor de schoonheid die komen ging... en...
cc Kokorokik-koo ! » —
Pastor Goedelterre schoot wakker, en hoorde, onder
't venster, 't gekraai van zijn ouwen heeschen haan.., en, in
plaats van de gouden spiralen vol miljoenen Engelen zag
l-ij de witgekalkte muren zijner slaapkamer met in den
hoek zelfs een spinneweb. En al de schoonheid was maar
een droom geweest ! ... En spreek me nu nog van ontgoochelingen !..
**
((De minste daad van nederigheid geldt in Gods oogen
meer dan de schoonste droom over de nederigheid »... De
nian die dit axioma in de wereld bracht, was wijs; en al
even wijs was Pastor Goedelterre, toen hij zich dit axioma
herinnerde en er de wijsheid van erkende... En daarom ook
ging de vrome man door, in al de zuivere rechtzinnigheid
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des harten, met den Heere erom te smeeken dat Hij hem,
in plaats van zoo schoone droomen, toch 'ns een vernedering zenden zou... Als was 't maar 'ns om te kijken wat hij
doen zou...
En op een schoonen dag moest Pastor Goedelterre naar
Antwerpen voor zaken. Ik zeg daar: een schoonen dag,
en dat's een manier van spreken. Feitelijk was 't geen
schoone dag, want het regende, het waaide; eigenlijk zelfs,
het regende kletswater en 't waaide storm. Maar zoo bang
is nu toch een Kempisch Pastor niet van kletswater en van
stormwind.
En hij dus --- naar Antwerpen.
En hij deed er zijn zaken af, brevierde wat in een kerk
- - en keerde rond dien middag naar 't station voor zijn trein.
-- - De regen was gemilderd, en de wind, buiten af en toe
een scheut, was tammer gevallen. En juist was onze Pastor
ekomen voor 't Stationgebouw, op dit plekje zelf, waar ze
tegenwoordig een politie -agent hebben neergesteld voor
den trafiek. Die politie -agent stond er toen nog niet, zoodat
niemand aan 't zatte mosselboerke, dat zijn ezelkarke voerde, zeggen wilde een straat om te rijden met zijn geurend
boeltje... En juist ging de Pastor naast het boerke, en
't boerke, al te klerikaal, zei: ((Dag Mr Pastoor » en
Mr Pastoor, al te beleefd, wilde hoed-af groeten, maar de
wind was hem voor, en met een snok rukte hij den tik van
't grijze hoofd, smeet hem de lucht in, dan 't straatslijk in...
en nu, letterlijk zoo rap als de wind, rolde de tik, recht
-standop
zijn boordje, weg en voort over de straat .. .
cc Houd mijn ezel vast! »
riep de boer, en sehrankelde achter den hoed. En Mr Pastoor instinktief, greep
den ezel bij den toom
en hield hem ! ... 't Beestje bekeek
Mr Goedelterre... en: ((1 -ah ! ... 1 -ah ! ... »
terwijl verder
op de Keyserlei, de boer achter den hoed liep, wonderbaar
vireerend volgens de grillen van den wind...
1 -ah! 1 -ah!...
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De menschen bleven stilstaan bij 't schouwspel: 'ne pastor
zonder hoed, en een ezel vasthoudend die balkt... En Mr
Goedelterre had een gevoel nu of heel 't menschdom hem
bekijken kwam: klein en groot, katholiek, liberaal, socialist... En i-ah ! i-ah ! .. .
En zelfs 'ne pastor kwam voorbij... 'ne collega ! ... en dit
was 't eenige schepsel, dat niet naar Mr Goedelterre keek...
Die wilde hem niet kennen...
En toen kwam eindelijk de mosselboer weer, met een
triomfantelijken lach op zijn zatte wezen, en in de hand,
een smerigen, vuilen, doornatten tik...
((Hier is hij, Mr Pastoor ! ... En ge moet niet beschaamd zijn, Mr Pastoor... Ik ben ook niet beschaamd. » —
Toen is hij in den trein geraakt... Hoe ? Dat wist hij zelf
niet... en pas neergezeten, dacht hij aan zijn Engelen~
droom ! ... en aan zijn gebed en vernederingen... en hij
murmelde:
cc Bonum est, Domine, quia visitasti me! »
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De Toren van Antwerpen
Eeuwn geleden wilden de menschen van Antwerpen
een toren bouwen een hoogen toren, een sterken toren, een
;

schoonen toren. Want ze waren jaloersch als haantjes op
zooveel steden en zelfs op zooveel hei -dorpen die toch elk
een Loren hadden. Alzoo had Brussel zijn toren en Brugge
zijn toren en Gent zijn toren en zelfs Oelegem had zijn toren,
al was 't dan ook maar een torentj zoo op zijn Oelegemsch.
- ((En wat! riep de voorzitter van 't kerkfabriek, zal
't gezegd worden dat Antwerpen, de rijkste stad van 't land,
geen toren heeft, een hoogen toren, een sterken toren, een
schoonen toren, terwijl zelfs Oelegem zijn toren heeft, al
is 't dan ook maar een toren op zijn Oelegemsch? » En ze beslisten dat ze een toren zouden bouwen, waarbij
al de andere torens laag en leelijk zouden schijnen, laag als
een keukenschouw en leelijk als een fabriekschouw.
En bravo voor de heeren van 't kerkfabriek! 45

Drie maanden lang nu gingen ze de huizen af om aal moezen voor den bouw van den nieuwen toren; en 't geld
vloeide saam als een waterke bij regen. En toen trokken ze
naar 'n meester-metser, die er den slag van weg had om
torens te bouwen, en onderwege zongen ze:
cc Wij

Sinjoren,
wij eischen een toren,
zoo schoon als de Paus van Rome
alleen een toren kan droomen ;
extra-hoog en supra-fijn ;
zoo een toren moet er komen,
zoo een toren moet er zijn ! » -

En de voorzitter sprak :
cc Meester-metser, ge moet ons een toren bouwen, zoo
sterk dat geen storm hem ooit omver smijt, en zoo hoog
dat alle andere torens er keukenschouwen, en zoo fijn dat
alle andere torens er fabriekschouwen naast schijnen! » cc Dat's moeilijk » zei de meester.
((En hier zijn ((de centen »
zei de voorzitter en lei
een zakske goud op de tafel.
cc Wel, moeilijk gaat ook »
zei de meester.
En 't kerkfabriek trok naar huis en zong
:

« Wij Sinjoren,
wij eischen een toren,
zoo schoon als de Paus van Rome
alleen een toren kan droomen ;
extra-hoog en supra~fijn ;
zoo een toren moet er komen,
zoo een toren moet er zijn ! »

En drie maanden lang nu zat de meester-metser dag en
nacht na te peinzen en te denken en te zoeken en op 'ne
lieven morgen, voelde hij de inspiratie komen, en hij tee~
kende 't plan van een toren... een toren zoo in den aard
;
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van Sint-Pieterstoren te Turnhout... Het kerkfabriek kwam
' ns naar 't plan kijken en bekeken toen malkander en ze
zeiden:
cc ideen, zoo niet ! als 't u belieft, zoo niet ! »
En ze gingen naar huis en weer zat drie maanden
lang de meestermetser dag en nacht na te peinzen en te
denken en te zoeken; en op 'ne lieven middag voelde hij
de inspiratie komen, en hij teekende 't plan van een toren...
een toren zoo in den aard van Sint-Romboutstoren te IVIechelen. En 't kerkfabriek kwam 'ns naar 't plan kijken, en
bekeken toen malkander en ze zeiden:
« Dat's beter! maar 't en is hem dat nog niet ! »
En ze gingen naar huis en weer zat drie maanden lang
de meester -metser dag en nacht na te peinzen en te denken en
te zoeken en te bidden ja! nu bad hij om inspiratie ! en
op 'ne lieven avond voelde hij de inspiratie komen en hij
teekende 't plan van een toren... een toren... een toren zoo
in den aard van geen enkelen toren ter wereld. En 't kerkfabriek kwam 'ns naar 't plan kijken en bekeken toen mal en ze zeiden niets... Ze stonden verdonderd van
kander
bewondering
en op 't leste fluisterde de voorzitter tot den
meester-metser :
(c Dat is hem !... Vooruit nu maar
en dat O. L.
Heer u zegene ! »...
En ze gingen naar huis en ze zongen vol begeestering :
« Sinjoren,
Gij krijgt uwen toren,
zoo schoon als de Paus van Rome
zelf geen toren kan droomen,
extra-hoog en supra-fijn ;
en die toren, die moet er komen,
en die toren, die zal er zijn! » Inderdaad, 't was een toren extra -hoog, drie verdiepen
hoog, en daarboven op, een steenen kroon, al te zaam meer
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dan 100 meters hoog; en supra-fijn, zoo fijn als kantwerk...
kantwerk, waar ge dwars doorheen den blauwen hemel te
zien kreegt.
((En begin nu maar te bouwen » beval de voorzitter
aan den meester -metser, « en als het geld op is, dan is er
nog. » —
En de meester -metser koos een ploeg werklie uit, die sapperdeboere 't verschil wisten tusschen een baksteen en een
truweel en eerst groeven ze meters diep in den grond voor
de fundamenten, want hoe hooger de spits, zegt het spreekwoord over de nederigheid, hoe dieper 't fundament...
En op de fundamenten kwamen stilaan de steenlagen lig~
gen, één voor één, en allengskens tot boven den grond en
stilaan al hooger en hooger tot aan de gaanderij van 't eerste
verdiep... En de menschen stonden in de straten omhoog te
kijken... en sommigen onder die menschen, de sommigen
natuurlijk die alles weten en zelfs kunnen profetizeeren wat
gisteren gebeurd is, zeiden zoo onder malkander met een
spotlach :
cc Zijn die mannen van 't kerkfabriek zot ?... Ge zult
nog wat zien vooraleer het af is! » Maar 't kerkfabriek dat
en vlak bijstond, zong 't liedje dat nu zijn lijfliedje was
geworden, en van boven, waar ze te metsen stonden, zongen
de metsers mee:
((Op Sinjoren,
Ge krijgt uwen toren,
zoo schoon als de Paus van Rome
zelf geen toren kan droomen,
extra-hoog en supra- ijn ;
en die toren, die zal er komen,
en die toren, die zal er zijn! » En op 't eerste verdiep, begon het tweede verdiep reeds
omhoog te rijzen, en de meester-metser met zijn ploeg werklie, die sapperdeboere 't verschil wisten tusschen rijstpap
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en mortel, sjouwden en touwden en bouwden laag na laag,
altijd maar hooger en altijd maar schooner.
En beneden op 't marktpleintje, op de terras van 'n café,
zaten een half dozijn drinkebroers, op lage stoeltjes, elk
met een pint bier bij zijn elleboog, en met hun verdronken
oogen keken ze omhoog naar de bouwers daarboven in de
zonnige blauwte, en ze zeeverden hun wijsheid uit en ze
zeiden
cc Hoerngderd-vaaf-en twiengteg meiters ?... Allo laa-me
gerust! Da ban nie... Baas, gemme nogge 'nen bock ! ... »
En van daarboven, waar de bouwers nu tot de gaanderij
van het tweede verdiep geraakt waren, klonk het blije liedje :
:

((Op Sinjoren,
Ge krijgt uwen toren,
zoo schoon als de Paus van Rome
zelf geen toren kan droomen,
extra-hoog en supra~fijn ;
en die toren, die zal er komen,
en die toren, die zal er zijn! »

En op dit tweede verdiep, begon nu het derde verdiep
omhoog te rijzen, en de meester-metser met zijn ploeg werk
lie, die sapperdeboere 't verschil wisten tusschen 'ne win-kelhaak en 'n truweel, sjouwden en touwden en bouwden
laag na laag, altijd maar hooger en altijd maar schooner.
En beneden, op den oever van 't Scheld, zaten een half
dozijn menschen, elk op een bakske, bezig met aan 't einde
van een vischlijn 'ne pier nat te maken in 't water, en ze
keken hun oogen bot op een dobberend stopke, en van tijd
tot tijd draaide een van die wakkere gilde zijn oogen over
zijn schouders naar den toren omhoog, en zeeverde wat
wijsheidspeeksel uit en zei:
cc Hoengderd-vaaf-en_ twiengteg meiters ?... Dat daarve
ze nie... Loewiej, get beit.
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En van op de gaanderij nu van het derde toreñverdiep
klonk het geestdrif tig liedje naar omneer :
cc Op Sinjoren,

Ge krijgt uwen toren,
zoo schoon als de Paus van Rome
zelf geen toren kan droomera 1
extra-hoog en supra- ijn ;
en die toren, die zal er komen,
en die toren, die zal er zijn ! » -En op dit derde verdiep, begon nu stilaan de steenen
kroon, te rijzen, en de meester-metser met zijn ploeg werklie,
die sapperdeboere 't verschil wisten tusschen een fabrieksschouw en een O. L. Vrouwetoren, sjouwden en touwden
en bouwden.. , altijd maar hooger en altijd maar schooner.
En beneden, in de straat, vlak bij de Beurs, stonden een
half dozijn menschen, van die profijtelijke Beurslie, met
zware buiken, waarover een dikke gouden horlogieketen
streepte, te gapen naar omhoog... zoo hoog als hun zware
buiken toelieten hun hoofd achteruit te leggen om te kunnen
kijken, en toen zei een van die zwaarbuikige gilde:
cc Hoengderd~vaaf-en twiengteg meiters ?... Da zoele ze
nie muige muige!... Wa geld versmeite ! » .Maar de kerels daarboven gingen aldoor met sjouwen en
touwen en bouwen.., altijd maar hooger en altijd maar schoo.ner !... hoe hooger ja! en zoo schooner ! ... want de steenen
kroon rees in de zonnige lucht op, met haar tipjes en torentjes en boogjes en balkonnekes, een juweel van een schoon
ding, een ruiker van rare bloemen, een lied op allerhande
stemmen, een stuk kantwerk, waar ge dwars doorheen het
blije blauwe licht van den hemel spelen zaagt... krek een
passementrieke, maar veel grooter, en veel fijner, en veel
schooner dan een passementrieke ! .. .
En boven op 't hoogste van de kroon, stonden nu -- en
ze riskeerden er hun leven bij om die blijdschap! — stonden
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de meester - metser en zijn brave werklie, hand in hand in
den ronde en ze zongen triomfantelijk hun lied, driemaal,
eerst naar den hemel op, en toen tegen malkander, en een
derde maal naar beneden en de massa's volk in de straten
zongen 't lied mee :
— << Op Sinjoren !
hier staat uw toren,
zoo schoon als de Paus van Rome
zelf geenen toren kan droomen,
extra ~hoog en supra -fijn ;
en die toren is er gekomen
want die toren moest er zijn !
En de drinkebroers staken beschaamd hun rooden neus in
hun glazen, en de lijnvisschers lieten beschaamd hun langen
neus op hun dobberend stopje hangen, en de profijtelijke
Beurslieden wreven beschaamd hun dikke vingers langs
hun nog dikkeren neus ! ... En wat ze vooral deden, dat is
zwijgen ! .. .
Nu ontbraken er op den toren nog twee dingen; nl. het
haantje en het kruis. Maar Keizer Karel liet weten dat hij
wel voor 't haantje zou zorgen, en zoo item schreef de Paus
dat hij het kruis schenken zou. Waarvan het kerkfabriek
profiteerde om hen beiden, keizer en Paus, uit te noodigen
op de inzegening van den toren, in de volgende Meimaand.
Waarop beiden antwoorden, Keizer en Paus, dat ze komen
zouden, als ze ten minste niet belet waren... En ze waren
niet belet.
En op gestelden datum kwamen ze met een groot schip
te Antwerpen aangezeild, de Keizer met een stoet generaals
en ministers, de Paus met een stoet kardinaals en kanonniken... En 't volk had geen oogen genoeg om te kijken naar
de schoonigheid.
Op de Handschoenmarkt, vlak vóór den toren, stond
een estrade getimmerd, gepaleerd en behangen met vol goud
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geborduurde tapijten. En op die estrade nu stond de Paus,
de Keizer, en de deken en de pastoors en 't kerkfabriek en
kardinaals en generaals, en kanonniken en ministers, alsmee
de meester -metser en zijn kloeke werklui. En eerst speelde
de fanfare: « De echte Sinjoren » een schoon muziekstukje,
speciaal gecomponeerd voor de plechtigheid; en daarna nam
de voorzitter van 't kerkfabriek het woord en sprak een
redevoering uit, de beste wel van gansch zijn leven, om de
hooge bezoekers in de Scheldestad te verwelkomen. Daarna
kwam de Paus aan het woord en hij zei een paar uitgekozen,
juist gepaste zinnetjes om den gevierden redenaar te bedanken, en toen ging Zijn Heiligheid voort, van den toren
sprekend:
cc Sinjoren, duurbare zonen, ik wensch u proficiat om
uwen toren, den trots en 't pronkjuweel van de Christenheid.
Cie hebt gewild, gedurfd, gedaan ! Het nageslacht zal, de
eeuwen door, opkijken, fier en blij, naar 't ideaal, dat gij
daar, honderd vijf en twintig meter hoog, in onverwoestbaren
steen hebt verwezenlijkt...
Een mensch is maar waard wat zijn ideaal waard is, en
'r uwe is schoon, groot en heilig geweest... Moge O. L.
Heer u daarom zegenen 1 »
cc Bravo ! » riep het volk.
«o! 'k Weet het wel ! Als er iets volbracht wordt dat
schoon is, of hoog, of heilig, dan zijn er altijd menschen te
vinden, die het af te keuren hebben ! ... Drinkebroers, b. y.,
die zat en zalig bij hun pinte zeggen: Dat kan nie I... »
— cc Awoert ! » riep het volk.
cc Maar ik zeg, ging de H. Vader voort, met Sinjoren
kan dat wél ! »
cc Bravo ! »
((En dan zijn daar nog andere schepsels, laten wij ze
noemen, botvisschers, die hun oogen zitten bot te kijken
op een stopke, en die zeggen: « 'nen Toren van hoengderdvaaf-en~twiengteg meiters, dat dààrve ze nie! »
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— ((Awoert !... Awoert! »
— « Maar ik zeg: Sinjoren dààrve da wel! » —
— ((Bravo! Bravo!!)) —
— ((En dan zijn daar laatst nog wezens, ging de Heilige
Vader maar toe door, wezens, genaamd Beurslie, en die
staan daar met hun dikken buik in 't midden van de straat,
zoodat er heel de trafiek van stop en stil staat, en ze kijken
ook 'ns naar den toren en ze morren: ((Zoe 'nen toren !...
Da zoe nie muige muige! » —
- ((Awoert !,.. Awoert!. Awoert !... —
— « Maar ik zeg: Sinjoren, 't moest! het moest! » —
- » Bravo!. o... o. Bravo. 0.. 00! »
((En om het nu kort te maken, duurbare Sinjoren, ik
feliciteer u nog 'ns, en van ganscher harte, om 't hooge ,
schoone, heilige ideaal dat gij in uw harte droegt en dat
gij nu voor eeuwen hebt verwezenlijkt... En met die gevoelens zegen ik haan en kruis, die morgen boven op den
toren zullen te zegevieren staan. —
En driemaal sloeg hij een benedictie op het ijzeren kruis
en op den gouden haan, die v66r zijn voeten lagen neergelegd.
Dapper juichte 't volk toe en 't juichen over en uitgestorven, keerde de Paus zich tot Keizer Karel, naast hem,
en vroeg zoo:
— ((Sire, zal Uw Majesteit niet een woordje zeggen? —
Neen, knikte de Keizer... neen... maar hij fluisterde een
woord aan 't oor van een Kolonel, en deze fluisterde een
woord aan 't oor van twee luitenanten, en deze fluisterden
een woord aan 't oor van drie sergeanten, — en de drie
sergeanten, elk tusschen twee soldaten trokken af, en twee
minuten later keerde sergeant nr 1 terug met zijn twee
soldaten en tusschen die twee soldaten een van de drinke
broers geboeid en gebonden en keerde sergeant nr 2 terug
met zijn twee soldaten en tusschen die twee soldaten een
van de lijnvisschers geboeid en gebonden en keerde ser—

;

;

:
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geant nr 3 terug met een van de beurslie geboeid en gebonden tusschen zijn twee soldaten. cc Timmert me seff ens 'ne galg, vlak voor den toren,
beval de Keizer, 'ne galg met drie stroppen, en hangt deze
drie schepsels op, hoog en droog ! » —
En 't volk riep : cc Bravo ! Bravo ! » en de drie schep.
sels sloegen bleek uit van den schrik. Maar de Paus kwam
er zoetjes en vaderlijk tusschen :
((Sire, 't is vandaag, bij zulk een feest, de dag niet
om menschen op te hangen; en laat mij daarom toe Uw
Majesteit om vergiffenis te smeeken voor deze... deze drie...
schepsels.
't Roerde den Keizer dat de Paus zelf om vergiffenis
smeekte voor die drie.., drie... schepsels. En hij antwoordde beleefd :
---- «Heilige Vader, ik schenk vergiffenis, niet omdat
deze... deze drie.., deze drie... schepsels het verdienen,
maar omdat Uw Heiligheid het vraagt... Maar ! — en hier
schoot de Keizer plots uit zijn scharnieren maar een les
hebben ze van doen en een les zullen ze hebben! Welhoe !
als menschen met een ideaal bezield, dat ideaal uitwerken
en een toren bouwen, die voor eeuwen en eeuwen de trots,
de roem en de glorie van gansch een volk zal zijn, dan zitten
me daar zes.., zes... schepsels hun buik vol te gieten met
bier en ze zeeveren: « Da kan nie! »... of zes .. , zes ... schepsels zitten me daar in 't Scheld 'ne pier nat te maken en
ze zeeveren: « Da dààrve ze nie ! ... » of zes.., zes... schepsels staan me daar met hun zwaarbreeddikbuikigheid in volle
straat en ze zeeveren: « 't Zoe nie muige muige! » achttien schepsels dus, die, als ik zoo mag zeggen, den gloriozen
toren afbreken vooraleer hij er staat ! ... » Hier hield de Keizer een stondeke op om zijn woede te laten afkoelen, en
toen, kalm en stil:
cc Kolonel, hang die drie schepsels op in effigie... in
beeld »...
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En geen uur later stond me daar 'ne galg getimmerd,
' ne j ouj ou van 'n galgske, en boven, aan den dwarsbalk,
een bijou van 'n dwarsbalkske, hingen, elk aan 'n strop,
' nen amour van 'n stropke, drie schepsels te zwieren... neen
toch! maar: 10) een lange dunne stroopop met een visscherslij n er langs en die pop was de effigie van den visscher :
Da dààrve ze nie! en 2°) een korte dikke stroopop met
een pint er aan en die pop was de effigie van den drinkebroer : Da kan nie! en 3 0 ) een kortere dikkere allerdikste
stroopop met een zakske papieren, acties, cheques er aan
en die pop was de effigie van den beursman: Da zoe
nie muige muige! » ((Bravo ! ... Brra -vo ! » —
En 't volk riep
En 'n leste maal zongen ze nog 'ns saam: volk, ministers,
kanonniken, generaals en kardinaals, Keizer en Paus:
(Op Sinjoren !
daar staat nu 'n toren
zoo schoon als de Paus van Rome
zelf geen toren zou droomen,
extra -hoog en supra -fijn ;
zoo een toren moest er komen,
zoo een toren moest er zijn ! » -

En toen was het feest afgeloopen, en iedereen ging naar
huis; maar die 't rapste thuis waren, dat was de lijnvisscher
en de drinkebroer en de beursman.
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Rozenhoedje...

Rozenhoedje,
weesgegroetje op weesgegroetje
Keten die ons boeit en snoert,
en eerlange
vastgevangen
naar den hemel voert I...
Ave Maria...

Paus en boerke,
rijksprincesse en bedemoêrke,
moet u bidden reis op reis,
is 't hun zake
bin te raken
in des Heeren Paradijs.
Ave Maria...
Rozenhoedje,
bij elk ruischend weesgegroetje,
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leer 'k een beetje wijsheid bij
'k zal 't in boeken
niet gaan zoeken...
Gij, ge weet genoeg voor mij.
Ave Maria...
Al mysteries
en al ding, dat van den Heer is
ooit volleden en voldaan,
'k zie 't te gader
in den kader
van uw simpel cc tientjes » staan.
Ave Maria...
En bij tijden,
zoo de ziele weet van lijden,
en het hart van zorg en zeer, —
stil en zoetjes
weesgegroetjes,
dropt gij elk wat balsem neer.
Ave Maria...
't Zij me 't beste,
zoo gestorven op het leste,
en kil en koud,
neer ik ligge
handen samen,
dood en amen,
't ouwe Rozenhoedjen houd...
Ave Maria...
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Hei Hari van Petrus Beulemans
Onder de duizende uren die voorbij zijn of komen zullen,
laten wij met heerlijk goud kronen dit ééne uur, dat ons
de mare bracht:
HARTVERKWIKKEND
Vrijdagnamiddag, vier uur. — Tram richting Noord Zuid. — Zusterken der Armen ; jong, edel, zachte
trekken, beschaafde houding, blijkbaar van zeer goede
afkomst. Heeft pak bij zich, groot, heel groot, maar
leelijk, zeer leelijk. Buit gemaakt, voor heur armen, bij
brave menschen, en van Moeder-Overste voor één keertje,
wegens zwaar en onhebbelijk pak, verlof gekregen om
tram te nemen... Ontvanger komt. Ziet Zusterken worstelen tegen weerbarstige touwen van het pak, die los
willen gaan (sokken en ander gebreid goed komen reeds
gluren !) . — Ontvanger helpt Zusterken : alles in orde!
— Kijkt Zusterken vragend aan. Zusterken begeert
« aansluiting » (kost 40 centiem) , zoekt in haar grooten
zak, vindt wat zij zoekt. — Ontvanger biedt haar kaartje
aan ; Zusterken houdt hem nickelkens voor ; ontvanger

58

maakt weigerend gebaar, haalt uit zijn broekzak « eigen »
beursje te voorschijn, neemt er 40 centiemen uit, werpt
ze in zijn lederen diensttasch. — Zusterken brengt de
rechterhand aan 't houten kruisje op hare borst, neigt
vriendelijk - dankend het hoofd...

Hartverkwikkend!
u Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wat gij aan de
minsten van dezen (mijne broeders) zult hebben gedaan,
zal ik beschouwen als aan Mij gedaan !
Hartverkwikkend, jawel! en loven doen wij de persbladen, zoo boordevol doorgaans met misdaden, eerloos bank~
roet, haat en tweespalt, feuilletons en kampioenschappen
en 1001 heldenfeiten, dat ze ons zóó iets te melden hadden.
Intusschen, Havas, Reuter, Belga zwijgen als vermoord...
Maar dat juffrouw Mistinguet zich het haar laat bobby
knippen en heel de wereld wordt overspannen met een
nieuwsjes-spinneweb.
En boete plegen wij ook voor al het kwade, dat wij dachten en zeiden van Brussel dat is, van de Brusselaars; dat
is, van Petrus Beulemans. Wat daar op die tram (( richting
Noord-Zuid » gebeurde, verzoent ons; wij kloppen onze
borst en roepen boete: Ergo erravimus ! ... Wij waren er neven, toen wij u zoo lichtzinnig beoordeelden, zoo licht
zinnig veroordeelden... Wij kenden u niet ; wij wisten uw
hart niet noch den adeldom daarvan.
'ne Kniezer kijkt over mijn schouder, waar ik schrijvende
zit, en kniest: (( En om zoo één feit, zingt ge den lof van
heel Brussel?
En ik vertel hem, Plutarchos na, het antwoord van Alexander: Alexander kon het moeilijk stellen met zijn moeder
Olympias. Deze had zoo een boos en knorzelig hart! En
toen nu eens zijn boezemvriend Antipater hem ophitste tegen
zijn moeder: (( Gij weet niet » zei Alexander, « hoeveel
kwade dingen één enkele traan van mijn moeder kan uit
wisschen ! »
Zoo ook één daadje van u, o Petrus ! En daarom herhaal
;
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ik het: wij kenden u niet! en wij wisten uw goedheid niet!
Wij meenden dat gij de vier Evangelies van Christus hadt
afgeschaft en vervangen door andere; als daar zijn:
Liberalisme met al zijn vrijdenkerij en vrijleverij ;
Socialisme met al zijn haat en materialisme;
Fonctionnarisme, met al zijn initiatief -dooderij;
Franskiljonisme met al zijn oppervlakkigheid en al zijn
lichtzinnigheid.
Wij meenden dat gij, zat en zalig bij uw Gueuze-Lambic,
uwen tijd maar zat vol te praten over al geheim, alsof gij
geboren waart uit Zeus' brein en bij erfrecht zitting hadt in
den godenraad op den Olumpos.
Wij meenden, o Petrus! dat ijdele en wispelturige dingen
van de wereld heel uw tijd in beslag namen heel uw tijd
en heel uw hart !
Wij meenden, dat ge, geknield op uw twee knieën, een
dekoratie aanbadt al de dagen uws levens!
Dat ge elke drie dagen een profeet of een princiep (dat is
hetzelfde) in de zee smeet.
Dat ge sedert lang uw ziel te smelten wierpt in een roez emoes van genot en wellust, lijk Kleopatra haar perels in een
beker wijn.
Dat Brussel was een Babylon, een huis zonder kinder~
wiegen, één bosch dor hout!
Dat Brussel nog maar gespaard bleef van de Sodoma vuurverwoesting, om wille misschien van tien rechtvaardige
kloosterzielen, die ergens in een van uw arme wijken, te
bidden zitten en te boeten voor uw behoud.
En zoo vreezende, wij murmelen: Quid de nocte ? ... en
we lagen met ons oor op den grond... en hoorden wij alreeds
geen paardengetrappel ? De vier ruiters, ja, van de Apokalypsis, die kwamen aangekletterd langs uw boulevards!
,

Maar nu! refloruit cor meum! Mijn hart is weer in bloei
gegaan! De paarden van St Jan blijven kalm op stal; het
•1

dorre hout is nog zoo dor niet.., want de wortel zit nog
vast in goed-en grond daar ruischt nog een takje vol loover
en bloeisel, met een vogeltje daarop dat lènte-lènte-lènte
zingt !
Ik weet het wel: 0,40 fr., 't is weinig geld op de beurs;
maar 't was genoeg voor een tramritje, nie' waar ?... en de
twee penningskes van de schamele weduwe golden ook zoo
bitter weinig bij Sadduceërs en Phariseërs en een glas water
nog heel wat min, en de Zaligmaker liet zijn harte zoo diep
ontroeren, toen die moeder hem smeekte om een kruimeltje
genade.
Maar inderdaad, die 40 centiemen, was het inderdaad
zoo weinig ?... Wat vier, misschien wel acht reizigers u
schonken als toemaatje, omdat dit zoo betaamt, of omdat
ze te lui waren om het extra-betaalde terug te ontvangen
gij schonkt het ineens weg, vrijgevig als een prins, ruim
als een douairière .. .
-schotig
Daarbij, 't is niet zoo zeer de som, die telt, weet ge ?...
C'est le geste !... cc Broekzak... eigen beursje... »
C'est le geste! De manier waarop !... Simpelweg, zonder
ranenschelijk opzicht, en zonder te laten schallen de bazuin
der publiciteit.
;

Die almoes moet twee blijë menschen gemaakt hebben,
Petrus, u zelf vooreerst en 't zusterke...
't Zusterke is naar huis gereden met haren cc buit... zwaar
en onhebbelijk pak » en voorzeker heeft ze bij haar medezusters haar avontuurtje niet verzwegen; en Zuster Monika
sloeg aan:
cc Och toch ! » en Zuster Pharaïlde glimlachte:
cc Chottekes toch ! » -- en Zuster Thecla dit, en Zuster
Apollonia dat... tot Moeder Overste
centralisatie van
macht en majesteit en jurisdictie
zei: « Kom nu; de
zalen schuren; en dezen avond zullen we een rozenhoedje
bidden voor dien braven man... »

Die brave man - dat zijt gij, Petrus.
Maar gij vooral moet gelukkig geweest zijn; gelukkig ei
blij... Trouwens, daar was hoegenaamd geen reden toe, om
niet blij te zijn. Met die 40 centiemen kocht ge de liefde
Gods; uw daad was een zaadje... en wie zaait is blij. Al
zegt Gezelle dat de landman « gaat en gaande bidt en weent
en zaait »... Maar dat is alweer gezegd om de poëzie, om
wat ze noemen de antithesis ...Ik heb nooit gezien dat een
boer weent, wanneer hij zaait. Integendeel, hij is blij —
want hij hoopt !
En Petrus, gij zijt naar huis gegaan, en te bed; en dien
nacht zweefden engelen om uw hoofdkussen en om de rust
van uw ... kinderen... ?

Ref bruit cor meum !... Wij meenden dat ge verloren
waart, o Petrus, en den breeden macadam op naar de hel sche verdoemenis. 't En is nie' waar.
Daar leeft nog iets in u en van het hoogste!
Daar werd een pluimke gelegd op uwe lippen; en 't pluim
roerde nog.
-ke
Daar werd een spiegeltje gehouden vor uwen adem; en
't spiegeltje werd nog bewalmd.
Daar werd een hand gelegd op uw hart, o Petrus! en daar
klopte nog iets in dit hart
En ik zeg: Als ooit Jeremias op de trappen komt zitten
van de Beurs te Brussel, en 'ne vasten predikt met zak en
assche: u Revertere ! Revertere ! ... Keer weer! o keer
weer ! ... » ik zeg u: Wees gerust, u ten minste zal hij veel
vergeven !
Dit kleine ding die enkele nikkeltjes, gezamenlijk de
totale somme uitmakend van 0,40 fr.; zegge : veertig centiemen dat is een belofte misschien van hooge en heilige
dingen, die komende zijn... 't Is een vonksken, ziet ge ?...
nog geen groote machtige gloed, die heel uw hart en ziel
verslindt met een liefdevuur voor God en evennaaste; maar
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ik gedenk : 't is nooit volle maan van af den eersten dag;
en 't is op middernacht dat alle dageraad zijn oorsprong
vindt.
't Is een vonk; het cc linum fumigans, de rookende vlaswiek » van den profeet. Zullen wij dit vonkske uitblus schen ? niet beschutten met onze twee handen?
Ga voort, o Petrus... Ge zijt op den goeden weg.
Laat de éénen maar kletsten met filantropie en solidariteit... 't Is beter 40 centiemen weg te schenken dan 40 franken op zak te houden.
Laat de anderen maar « sparen »... Sparen kan zoo voor
zijn; en záó heidensch.
-zichtg
En laat de makelaars spekuleeren... Geld bediedt zoo
weinig. Zie eens: De Joden riepen Gods wraak over hun
hoofden af; en de wraak is over hen neergekomen in zakken
goud en financie.
Misschien ja, 't is záó mogelijk misschien zal het
vlammeke, dat uit het vonkske geboren wil, bijster geslagen
in de wilde winden van de grootstad; ik wil zeggen: misschien zal uw kristelijkheid nooit meer zijn dan een gegeven
almoesje; en zult ge door 't leven heengaan, helaas! zonder
geloof en zonder praktijk... Maar wie weet, of die 40 centiemen en dit rozenhoedje der Zusterkes oremus pro bene
factoribus nostris u niet de genade zal bewerken, dat ondanks uw mogelijk leven zonder priester of pastor, toch een
priester over uw sterfbed zal heenbuigen en u ter dood bereiden ?
En dan gaat ge heen, Petrus... 't allerleste tramritje Zuid Noord naar den hemel.
En nog blijer zult ge zijn dan op dien Vrijdag-namiddag,
vier uur...
Zoo blij en zoo gelukkig zult ge daar staan, op het schitterende mozaïek van de Paradijszalen, vertwijfeld en niets
begrijpend van de zegenende woorden:
cc Kom ! o gebenedijde mijns Vaders! »...
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En gij zult zeggen : ((Heer, waar heb ik dat geluk ver
-dien?,>
En de Heer weer: « Voorwaar, Ik zeg het u, wat gij aan
één van de minsten der mijnen hebt gedaan, dat hebt gij
aan Mij Zelf gedaan ! »
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Heib--1WoesfI*jn

Hier ligt de Kempenheide...
Ze ligt alwaar ik sta,
zoo wild, zoo woest, zoo wijde, zoo juist de Sahara.
Fantasia gaat spelen
en vindt er bij geval
een spel van parallelen ;
en plots... 't vertoovert al !
Zoo 't ginder lag voordezen,
in 't Oude Testament,
zoo ligt het hier te lezen,
zoo staat het hier geprent !
't Vertoovert al... 't glijdt over
naar patriarkenstijl ;
brem wordt pompoeneloover,
't riviertje wordt de Nijl.
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Een pachthoef hier: Egypte,
met rechts een put, en links,
den staatgen, stuurgelipten
en zwaren wachthond : Sfinx.
't Vertoovert al... Die knaap is
een donkere Kushiet ;
die os, die loeit, heet Apis
die stroomijt : Pyramied...
O 't vette land van Gossen,
en wereld-al, vaarwel !
'ne Mensch, in deze bosschen,
wordt zoon van Ismaël.
Ik stap nu door de heide ;
't zand brandt mij in den schoen ;
't zal moeite zijn te mijden
den stuivenden simoen.
'k Zie bij den lagen hemel
een ezelkarke gaan ;
het beestje wordt een kemel
de kar een karavaan.
Ze zit met stroo geladen,
en boven op den schelf
zit boerke Pol Verkade .. .
neen ! Koning Ramses zelf !
'k Ontmoet een zeepverkooper !
Pheniciër misschien ;
'k ontmoet een ruigen strooper ;
ik groet hem : Bedoeien ! .. .
Een man, een beetje verder,
drijft, pastoraal, een geit ;
't Is Abram, grijze herder,
die daar zijn kudde weidt.

•.

Ik hoore stemmen rijzen,
zes, zeven te gelijk
'k peinze
met één erboven.
de vrouwe van den Sjeik...
De reiger in de lisschen,
't is Ibis op één poot ;
straks met de duisternissen,
krijgt hij zijn afgods-brood.
Maar schooner dan de grijze
en ouw mythologie, de Kruisberg staat te rijzen,
en dat's de Sinaï ! ..
En lijk een frissche oaze,
Waarop na tocht en tij
de moede pelgrims azen, ginds bloeit de pastorij !
**
Zoo, tot in 't allerfijnste,
verbeelding zoekt en zint,
of ze in het allerkleinste
een paralleeltje vindt.
Tot alle kleur verkleure,
verluide alle geluid...
Al dag en al gebeuren
schuift eeuwen achteruit.
Tot langer niet de heide,
dat wild en woest gezicht,
die woeste heische heide
daar voor mijn voeten ligt.
Maar of een toovertikken
't heelal vertooverd heeft,
voor mijn verbaasde blikken
heel 't Bijbelsch landschap leeft !...
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De heiziel is vervlogen
zoo vlugjes, zoo subtiel...
Daar lichttrilt vóór mijn oogen
de aloude Bijbelziel 1...
Geen hei meer, hei noch heden
Maar heel en altemaal
zou oud, zoo ver verleden,
antiek, patriarkaal...
't Is plots een vol herleven,
van dingen levenloos,
van eigen daad en streven
der doode Pharao's !
Of hij zijn dynastieën
nog met zijn blik gebiedt,
zit, handen op de knieën,
vlak bij zijn pyramied,
de vorst der dynastieën,
vorst Kheops I
en hij ziet,
star, handen op de knieën,
door 't masker van graniet.
o Fantazie, verbeelding,
ge toovert en verzint
de wereld tot uw speelding,
o futslend knutslend kind!
Het frutselt met de wereld ;
't vergroot, 't verdiept, 't verzielt
al wat er woelt en werrelt,
al wat er waait en wielt...
Daar zit de kleine kleuter
in 't hoekje van den haard ;
't voert oorlog met zijn teuter
en zijn kartonnen paard.
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En net zooals dat kindje,
met megalomanie,
zoo speelt dit ander Kindje
de blije Fantazie !

Laat droomers fantazeeren,
en stoort geen kinderspel ! .. .
'k Zie gaan en komen, keeren
het zwervend Israël ;
Ouw dingen, ouwe tijden
ouw menschen, ouw fatsoen...
Verschapen ligt de heide
tot Bijbelsch vizioen !...

Ei zing, o ziel ! o Kweel ... o ! ..
Maar plots !... Snort me voorbij
' ne Pastor op ' ne velo .. .
en alles wordt weer hei

69

Heil.-ifiefde

In het hartje van de hei
huist een pover paarke,
doodversleten allebei,
moeierken en vaarke.
Maar in 't groene mastebosch
zingt de vinke luid en los :
zoewiet, zoewiet, zoewiet.
Een hutteke : twee zielekes
zitten hier te samen. Amen.
In den schaamlen, scheeven stal
loeit hun koeike Blare,
en zijn dunne ribben al
steken door zijn haren.
Maar in 't groene mastebosch
zingt de vinke luid en los :
zoewiet, zoewiet, zoewiet.
Een koeike dat twee zielekes
leven laat te samen. Amen.
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Voor hun kleinen appetijt
op de manke tafel,
staat een steenen bord bereid
met pattatenkaf el .
Maar in 't groene mastebosch
zingt de vinke luid en los :
zoewiet, zoewiet, zoewiet.
Een bordeke : twee zielekes
eten 'r uit te samen. Amen.
Tusschen haard en oude kas
staat de beddestede,
met 'n harde stroomatras
voor hun stijve leden.
Maar in 't groene mastebosch
zingt de vinke luid en los :
zoewiet, zoewiet, zoewiet.
Een beddeke : twee zielekes
zeulen hier te samen. Amen.
Komt de dood eens door de hei
op haar wiel gereden,
neemt ze zeker allebei
de oude boerkes mede.
Maar in 't groene mastebosch
zingt de vinke luid en los :
zoewiet, zoewiet, zoewiet.
Een kruizeke : twee zielekes
wachten hier te zamen. Amen.
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SintmGallen en zijn Beer
Van over zee, uit de bloeiende moederabdij van Benchuir,
was Gallen, lijk zooveel van zijn monnikbroeders naar het
vasteland gekomen om het geloof van Christus te prediken.
Dat moet gebeurd zijn rond 580.
Van af het Moerenland tot Tongeren, van Tongeren langs
de Rorneinsche heirbaan naar Keulen, van Keulen langs
den Rijn op naar 't Zuiden, zoo, dwars . doorheen het Rijk
der Franken en 't rijk der Alamanen, 't was een lange, een
eenzame, doodvermoeiende tocht... En had die goeie ziel,
Sint-Perpetuus, bisschop van Maastricht, hem voor de verre
reis geen ezeltje geschonken, misschien was Sint-Gallen on
derweg wel doodgebleven.
Dat ezeltje, ja ! ... Wat zullen wij er zoo al van zeggen?
Toen Sint-Gallen aan 't Bisschoppelijk paleis te Maastricht aanklopte en aan Monseigneur de eerbiedige groeten
(
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1)

Op huidigen dag: Bangor, ten O. van Belfast (Ierland) .

bracht van Vader Abt te Benchuir, vroeg hem de bisschop
zoo, na wat koeikens en kalfkens :
((En waar gaat gij nu naartoe ? » —
— ((Naar 't land der Helvetiërs, Monseigneur, in 't zuiden van Alamanië. » —
humde Sint-Perpetuus. cc Dat 's een
cc Hm ! hm! »
heel eind... En te voet ? »
----- ((Ja, Monseigneur » lachte Sint-Gallen... « Met de
paarden van de Apostelen. » —
— cc Wel ,> vroeg nu Sint-Pernetuus, ((wilt ge geri hebben ?. , .. 'k Heb daar een ezel op stal.., en hij staat er toch
maar voor evenveel . , Ce moogt hem hebben, ooren en
pooten.
't Was vanwege Monseigneur een schoone daad; zeker:
en gul gegeven was 't ook maar veel was 't niet, 't Was
een oud versleten ezeltje, waar sedert jaren 't beste van, af
was; er-, teedere Lezer, gij hadt er vast compassie mee ge
als gij het zoo beladen met een lersche harp en een-voe1d,
klein linnen zakje boeken langs den Rijnoever hadt zien
e

;

voortsukkelen, pootje voor, pootje na, en bij ieder zesde
pootje eventjes stilstaan om er eens over na te peinzen, of
het niet liever naar Maastricht zou weerkeeren... en telkens
dan Sint-Gallen die er naast ging, deed zoo heel zoetjes:
cc Wsst... Vooruit, Marten! — Dju! » —
1, aar, om rapper te gaan dan Sint-Gallen met zijn ezeltje,
ze kwamen dan eindelijk toch, na weken sukkelens, waar ze
zijn moesten, in de bergstreek namelijk waar heden ten
Zuiden van de Bodensee, het stadje Sint-Callen ligt. Daar
nu bouwde de Apostel op den oever van de kleine rivier,
de Steinach, een schamele hut, met vlak er tegenaan, een
stalleke voor Marten. Niet schoon, niet grootsch, maar netjes en geriefelijk, en wat niets bedierf nu de winter de valleien begon vol te sneeuwen, heel warm onder 't strooien
dakje.
't Huisjen af, Sint-Gallen zat binnen bij den haard en
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mijmerde bij 't schemerend oliepitje na over 't groote werk
dat nu voor zijn hart en handen gereed lag: hier zoo, in de
woestheid van de bergen en de woestheid van de menschen,
den harden strijd uitvechten van God tegen Wotan, van
Christus tegen Donar, van Maria tegen Freya, van 't Para~
dijs tegen 't Walhalla; kortom, van den Hemel tegen de
Hel... En hij smeekte den zegen van God over zijn arbeid;
en van den wand greep hij zijn dierbare harp, stemde de
snaren, sloeg lento den zang van Fingal aan .. .
Toen 't al meteens in 't stalleke begon te druischen, alsof
Marten met al zijn pooten te gelijk 't heel gedoe afbrak...
Sint-Gallen op, rukt het staldeurken open, ziet in den halven
donkere een vervaarlijk wangedrocht, rechtop zijn achterste
pooten, bezig den armen Marten te wurgen... grijpt wat te
grijpen valt, snapt de twee ooren van den beer want het
was een beer huilt: ((Los, beest! » 't Beest lost; Marten
valt dood; en Sint-Gallen en de beer bekijken malkander
starvlak in de oogen! zeggen niets; maar Sint-Gallen houdt
de ooren nijpnijpens vast: zoodat de beer voelt met wien
hij te doen heeft...
cc Hm ! hm ! » grolde 't beest; en dat bediedde:
cc Ik ben verwonnen! » Ten minste, zoo begreep het
Sint-Gallen; want nu liet deze de ooren gaan; de beer viel
op de logge pooten neer, streelde met zijn ruige vacht de
beenen van den man — en was getemd!
**
Gaat dat zoo in de berentemmerij ? zult ge vragen. 'k
Weet niet, maar hier ging het zoo. En daarbij, luister wat:
In 't leven van zooveel monniken en eremijten staat te
lezen, hoe vertrouwelijk, hoe broederlijk die heiligen omgingen met wilde dieren. Niet alleen Sint-Hubertus met een
tammen hond en Sint-Antonius met een tam zwijntje en
Sint-Florens met een tammen ezel; maar ook Sint-Francis74

cus van Assisi met dien wolf van Gubbio, en Sint-Gerasimus
met zijn leeuw en Sint-Karilef met zijn geweldigen buffel;
en zoovele anderen.
Hoe mochten ze daarin lukken? Gingen soms die eenvoudigen des harten met tooverformulen om zooals slangen
te werk met geweld en zweepslagen, lijk-bezwrds?of
dierentemmers in kermistenten ? Toch niet maar ik meen
dat het zoo zat :
Adam ontving bij zijn schepping volmacht en heerschappij ; en, om het Vader Vondel na te zingen:
;

De bergleeuw kwispelde hem aan met zijnen staart
En loech den meester toe... De landstier boog zijn horen
En de olifant zijn snuit; de beer vergat zijn toren .. .
Maar toen gebeurde de jammerlijke val; en daar kwam
tusschen mensch en dier, veete en vijandschap... en daar
was bloed in de oogen van de dieren.
Maar na eeuwen werd de nieuwe Adam te Bethlehem
geboren, en de eerste heilige menschen, die den Meester
navolgden in bidden en boete, ontvingen misschien een
straal van de vroegere onschuld waarin Adam leefde vóór
zijn val; en herboren in zijn kracht werd het oude woord
van Jehova: « Gij zult heerschappij voeren over 't gedierte der aard. >,
En ook nog, het moest allicht zoo gebeuren in die oude
tijden, want :
Als de eerste missionarissen bij de heidensche stammen
kwamen om 't nieuwe Geloof te prediken, dan liep dit werk
zoo maar niet langs een gootje; en die heidenen begrepen
niet al te best de redeneeringen over de hoog-heilige dingen.
Hun onbeholpen verstand en zinnelijke geest had andere
argumenten van doen. En was er een klaarder en meer
tastbaar argument dan een mirakel, dat onder hun oogen
gebeurde ? en kon er voor die heidenen, die al niets ge-
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weldigers op aarde kenden dan de wilde dieren in hun
bosschen, een luidersprekend mirakel bestaan dan vertrouwelijke omgang met een gehoornden buffel, een brieschenden leeuw, een razenden beer ?
Zulke wonderen zijn op huidigen dag minder vereischt.
Ziet ge? Zoo wild als onze voorvaderen zijn we niet meer;
en wij hebben Mozes en de profeten...
Natuurlijk, en dit zit nu eens in den aard van de zaak, in
menig geval is er wel een lief hebber - historicus langsom ge komen en heeft bij die wondere dingen van een Franciscus,
een Gerasimus, een Karilef, een Gallen, een lapke van
't zijne gefantaseerd. Maar gaat ge den man te kwade
duiden, dat hij ons de waarheid schonk met een doorslag,
met een toemaatje, vooral waar hij aldus toch maar ijverde
tot baat en blijdschap van de simpele en onbewimpelde
zielen ? .. .
En zoo dan, al hoeft er ook geen dood -of- levens-kwestie
van gemaakt te worden, zullen wij maar stillekes aannemen,
dat Sint-Karilef leefde met een buffel, en Sint-Gerasimus
met een leeuw, en Sint-Gallen met zijn beer...

Van dien avond af, leefde Sint-Gallen met- zijn beer...
Niet als heer en knecht, maar als twee innige broers; geluk kig met malkaar. En daar zal in de vijftig jaren van hun
samenleven niets gebeuren, geen avontuur, tragisch of kluchtig, geen voorval, groot of klein, niets, dat de moeite
waard is çzekroniikeld te worden; tenzij juist dit simpele,
alledaagsche samenleven zelf; in alle stilte, in alle weder
vertrouwen en toewijding. En dag na dag ondervond-zijdsche
Sint-Gallen al meer en meer wat een zegen het voor hem
was, dat Marten, die ouwe luierik, nu in de stille rust begraven lag, zes voet diep, en dat de Voorzienigheid heron in
Ursus, den beer, zulk een dienaar had geschonken. Want,
f1:l

terwijl Ursus, zoo slim en zoo verstandig en zoo bereidwillig,
den last van den stoffelijken arbeid op zijn schouders droeg,
zou de Apostel al zijn tijd en kracht aan zijn missiewerk
mogen toewij den.
De beslommeringen om den dagelijkschen broode bleven
natuurlijk niet uit. Vlak bij had Sint-Gallen een akkertje ontgonnen, en tegen de zuiderglooiing van den heuvel een
wijngaardje aangelegd. Maar wie had de stammen geroeid ?
Wie ploeg en eg getrokken ?... Ursus!
In 't najaar moest telkens gezorgd voor stookhout tijdens
't winterseizoen en werd het ouwe stalletje met turfschadden
volgetast... Maar wie ging sprokkelen ?... Wie schadden
steken met zijn breede klauwen ? ... Ursus!
En als Sint-Gallen goesting had een voosje te pitsen op
zijn harp, wie roerde, techniek als een keukenmeid, vlijtig
en sekuur als een begijntje, wie roerde "t pappeke ? Atijd
Ursus !
En wie lag, elken nacht, voor het hutteke te waken ? .. .
En toen eens een bende heidenen afkwamen om Sint~
Gallen te dooden, wie... ei! spreek me van boksen ! ... wie
sloeg daar een uppercut op een heidensch kaakbeen ? een
swing op een heidensch linkeroor? een rechten stomp op
een heidenschen neus ? een schuinschen stamp op een hei densche scheen ?... En wie hield er alweer zoo braaf en
zoo vroom als een missedienaar, het waterkommeke vast,
waaruit Sint-Gallen de zeven heidenen die knock-out lagen,
nog rap-rap in den Heere doopte...
Altijd die goeie, ouwe, trouwe Ursus...
En was het aldus in 't huishouden, zoo was het in 't Apostolaat. Nooit ging Sint-Gallen prediken, of Ursus ging mee...
Moest Sint-Gallen over de beek, Ursus lei zware rotsblokken in 't water, zoodat Sint-Gallen er droogjes overheen
kon; lagen de bergpaden tot manshoogte volgesneeuwd,
Ursus stapte voor, recht op de achterpooten, stapte dwars
door de sneeuw, en drukte de dikke laag weerszij weg met
-
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zijn breede, machtige borst, zoodat Sint-Gallen maar te
volgen had, schoontjes tusschen twee witte muren. En als
Sint-Gallen in de vallei neerkwam waar de heidenen woonden, en 't Geloof predikte, dan lag Ursus aan zijn voeten;
en wanneer de Apostel sprak van de oneindigheid van
God, van Christus aan het Kruis, van de onsterfelijkheid
der menschelijke ziel, terwijl de ziel van een dier b.v. van
Ursus daar, niet onsterfelijk was, dan luisterden de heidenen
met open mond en open hart, en Ursus knorrelde van plezier, omdat Sint-Gallen ook van hem sprak...
Soms ook zorgde Ursus voor 't plezier in 't huishouden.
Want eens, hij was op sprokkelen uitgegaan en komt
hij me daar niet te huis, geel van den honig, geurend van
den honig, zwijmelend-zat van den honig, en op de twee
uitgestoken klauwen een gansche vracht honigraten voor
zijn meester... cc Maar jonk toch » gilde Sint-Gallen, cc ge
zijt zat. » En excuseerend : cc Enfin, een beest mag zat zijn »...
En hij nam zijn harp van den wand, en speelde, terwijl
Ursus, zijn best deed om op zijn slappe pooten te dansen,
den « Triomf van Fingal »...
**

Na jaren onverpoosden arbeid mocht Sint-Gallen zich
in de zekerheid verblijden dat het Apostolische zaad begon
te kiemen in het hart van de heidenen hij had een groepje
christenen rond zijn hutteke wonen, en eiken dag, nadat
koster Ursus het klokje had geklept, vloeide zijn kapelleke
vol vrome parochianen. Toen schreef hij naar Vader Abt
te Benchuir, opdat het hem gelieven mocht enkele medewerkers te zenden... Messis quidem multa... De oogst is
zoo groot... Eens bij getal, zouden ze saam een klooster
bouwen met kerk en school.., en Christus voorwaar zou den
arbeid zegenen.
De medebroeders kwamen, vijf, en 't klooster werd ge;
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bouwd. En bij dien bouw heeft Ursus zijn hart alweer mogen
ophalen. Heer- sta-me-bij ... Boomstammen tillen, joeffers
aanbrengen, rotsblokken breken, ware hij geen beer geweest met beremacht, hij had er den dood bij gehaald.
Maar was Ursus een beer met beremacht, Sint-Gallen
was geen beer, had geen beremacht; en zoo oud al zijnde,
heeft hij er zijn leste levenskrachten bij afgebeuld ; en maar
nauwelijks waaide de meistok op de scheer van den bouw,
of de heilige man lag op sterven. Rond zijn bed stonden de
monniken en wat christenen, biddend en weenend. In een
hoek van 't kamertje zat Ursus, stil. En na de laatste H.
Sacramenten en de stervensgebeden, vroeg Sint-Gallen nauw
hoorbaar dat men een lied spelen zou, het oude lersche
lied: « Zweef nu omhoog, mijn ziele «. En een medebroeder
naiv de harp en tokkelde 't lied, onder de tranen en 't snikken der aanwezigen...
« Stil valt mijn stem als ik droom van den hemel;
stil mijn handen... en stiller mijn hart » .. .

Wat na den dood van zijn meester, aan Ursus nog overkwam., dat was zijn oude dag, zijn pensioenschap. En een
schoone ouwe dag, dat was het wel. Maar lieve Lezer, had
hij het niet verdiend ?
Hij leefde in 't klooster, lijk een van den huize; en geen
monnik, die hem in tuin of pand ontmoette, ging hem voorbij zonder zijn ruigen kop eens te streelen en te groeten:
« Dag Ursus. »
Binnen de kerk mocht hij natuurlijk niet komen; maar
nacht en dag, lag hij uren lang in 't kerkportaal te luisteren
naar den koorzang. En op zijn oude sloef f en wandelde hij
in den tuin, met een rozebloem in den muil; gritselde de
paden soms met zijn klauwenagels; snoeide 't groen wat
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met zijn tanden; verzorgde de bijkorven, waar hij alle ge
wist en meer dan dat ! ... Maar zich zat slurpen aan-heimvan
den honig... neen! die tijd en ijdelheid was verre de baan
op! De allerlaatste dagen van zijn leven zat hij meestal bij
broeder kok in de keuken, waar al eens een brokje vet viel,
ziet ge, en waar 't zoo goed-warm was voor zijn rhumatieke
knoken.
En toen is hij gestorven.
De legende vertelt, dat Sint-Gallen aan Sint-Pieter vroeg
of hij Ursus niet in den hemel wilde opnemen... maar dat
Sint-Pieter weigerde en vroeg of het Paradijs soms een Ark
van Noë was. Maar daarvan is het fijne niet te weten.
Wat waar is en geen legende: toen in later jaren, de
Abt van Sint-Gallen in zijn kloosterkerk kleurramen liet
steken met het glorierijke beeld van Sint-Gallen daarin,
verscheen hem deze Heilige in een visioen, en beval dat
ook Ursus in het kleurraam figureeren zou. Wat gebeurde.
In 't dubbele venster, op 't koor, rechts Sint-Gallen met
een kroon op 't hoofd en een kleinen kerkbouw op de handen, links Ursus met een boomstam in de klauwen. En als
daar, in die duizende kleuren, de zon speelde, dan hield
'ne mensch zijn hart vast en zei zoo: « Heere God! wat
zijn er schoone dingen op aarde! »...
In later tijd, bij wat ze noemen een restauratie, is dit
kleurraam verloren gegaan.

De Schalmeien

(

1

)

En opeens kreeg Grottamare zijn hart vol nieuws en vol
glorie !
Sedert Grottamare daar lag, schamel dorpke langs de zee
en aan den voet van de bergen, was er nooit iets gebeurd
te Grottamare... 't Was een van die dorpjes, waar nooit iets
gebeurde, noch gebeurt, noch gebeuren zou... Maar opeens
nu ! ... kwam zulk een nieuws aangedaverd, dat al de menhun deur bij groep
schen, drie dagen lang, op de stoep
jes saam stonden en almaartoe zichzelf en malkander afvroegen : « Maar is het dan toch waar ?... En hoe is 't mo-

voor

1 ) Sixtus V, te voren Felice Pereli, geboren 13 December 1521 te Grottamare, in de mark Ancona, was in zijn jeugd schaapherder, trad in het klooster
der Conventueelen te Montalto bij Grottamare, weïd paus gekozen in 1585 en
stierf in 1590. — Hij liet in de geschiedenis van 't Pausdom een grooten naam
na. (
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gelijk ?... » En de zee zelf zong het uit, joeg en sloeg en
hoosde 't witte schuim tot tegen de dorpels der huizen, rui schend en bruisend van puur plezier: Paus! Paus ! ... En
langs de helling van de bergen, in 't rijke zonnelicht, wuifden en ruischten de citroen- en oranjeboompjes: Felice! Felice ! Paus! Paus!
Battista Reecca
die 't nieuws
't Was het ouwe Tistje
had meegebracht uit het nabijë klooster van Montalto. Tistje
de looper en de
was zoo wat de looper van de streek
strooper. En dien morgen, toen hij aan den Eerwaarden
Vader Abt een koppel fezanten en een reesemke patrijzen
bracht, had hij uit den mond van Vader Abt zelf de groote
een draf van
gebeurtenis vernomen; en dravende toen,
25 kilometers, door een stikheete zon en 't krijtstof van de
maar stroopersbeenen!
wegen, en op ouwe beenen
was Tistje naar Grottamare gesneld en hijgend en zweetend
de pastorij binnengevallen.
-- ((Felice Peretti ! » sloeg de Pastor aan, en lei brevier neer, bril af. « Felice Peretti !... Paus ?... Is 't mogelijk ? »
verzekerde Tistje.
« 't Is zoo ! 't is zoo! »
cc Ik heb Felice Peretti als kind nooit gekend » zei de
Pastor, cc maar veel van hem hooren spreken. >,
((En ik ! » gierde Tistje, cc ik heb hem gekend toen...
toen hij nog
klein was ! ... Kristi ! » vloekte Tistje, « 't Is
altijd een snel baasje geweest, maar Paus! Paus ! ... Sasa !
nu moest zijn vader nog eens leven, Piergentile Peretti ! en
zijn moeder Beatrice !... En de ouwe veldwachter ! » lachte
Tistje.
cc Waarom de veldwachter, Tistje ? ,>
« 'k Weet niet... Zoo maar een gedachte. Maar Felice
heeft den man meer dan eens 't J udasje aangedaan !... Zoo
had hij 'ns...
cc Sst ! » siste de Pastor, en stak een vinger op, « 't zal
best zijn daarover te zwijgen voortaan, Tistje » ...
—

zoo

—
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cc Dat's waar ! » oordeelde Tistje... « Maar Kristi ! .. .
Kristi ! »
Toen sloeg Tistje plots ernstig om en, f leemend :
« Wat zoudt ge er van denken, Mr Pastoor ?... zou ik
den Paus niet kunnen gaan zien ? ... Dat gij hem dat 'ns
vroegt, Mr Pastoor ? ... Dan mocht ik sterven. u
((Tistje » zei de Pastor, cc daar moet ik 'ns op slapen. u)
Mijnheer Pastor sliep er 'ns op, trok 's anderdaags een
oude veder uit een jonge gans, zocht een beste perkament
uit en riskeerde zijn brief. En met kalligrafischen
zwier over 't blad uit, schreef hij, ad pedes sanctitatis vestrae
provolutus, ( 1 ) de smeekbede naar zijn Heiligheid ((of de
genaamde Battista Recca ...die... en waarvan.., en wien...
enz. eens naar Rome komen mocht... Daarna zou de genoemde Battista Recca... zooals patriark Simeon... zalig en
gaarne het moede hoofd neerleggen... enz. u; en de smeekbrief eindigde met de, kanonieke formula: « exosculato pede,
omni qua par est devotione submissusque subscribo u.,. ( 2 )
En zoo Bijbelsch en zoo kanoniek had Tistje zijn voorstel
wel niet gedaan; toch, 't waren wel diezelfde gevoelens.
Tijdje nadien, kwam langs Vader Abt om, antwoord aan
op de pastorij. En ((vi praesentium literarum pontifica lium » ( 3 ) werd Battista Recca, optime religione meritus, ( 4 ) bij den H. Vader uitgenoodigd, en « calamum suum
agrestem adferre dignetur )) ('), hij mocht zijn veldschalmei
niet vergeten. En in postscriptum had de Paus erbij gevoegd,
dat de Pastor zelf meekomen moest.
((Tistje » zei de Pastor fier als een kalkoen die gevet
wordt voor de bruiloft van 'ne koning,
« 't is goed ! »
(1)
(2)
(3)
(4)

Neergeknield vóór de voeten van Uwe Heiligheid.
Ik kus uw voeten, en met alle vereischte onderdanigheid, teeken ik...
Krachtens dezen pauselijken brief...
Zeer verdienstelijk man in zake godsdienst. -( 5 ) Dakt hij zich gewaardige zijn veldschalmei mee te brengen...
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en tweemaal las hij Tistje den brief voor, eens vertaald, en
eens in 't Latijn. « En zoodus, Tistje, vergeet uw schalmei
niet! » cc Akristi ! weet-ie dat nog ? >,
riep Tistje. Wat 'ne
man ! ... Wat 'ne man ! ... En wanneer gaan we, Mijnheer
Pastoor ? ,)
((Niet te ongeduldig zijn, Tistje! 'k Zal het op zijn
beste regelen.
De Pastor liet zich op de parochie voor enkele dagen vervangen door een pater van 't klooster. Tistje moest niet
vervangen worden. En nu stonden ze klaar voor 't afscheid,
gevieren: Mr Pastoor, Tistje, en twee kloeke muilezels van
't klooster met blinkende kopertuig en een klinkend snoer
bellekes. En de Pastor, met nieuwen tik en toog, zat al in
't zadel, en streelde den nek van 't dier; en item zoo Tistje,
geschoren, glad als een appelsien en met een frisch kieltje
aan. En Tistje knikte 'ns tot den Pastor en: cc Avanti ! »
zei Tistje, «vooruit nu maar! »...
En avanti vooruit ! ... Langsheen de bloeiende weien, avanti! en langs de rivieren op, en de steenbergen over, waar de
zon haar witte hitte tegenkletste en avanti, de steile rotstrappen op en af over den Apennijn, met een etape bij een
bron, een afspanning voor den nacht bij een pastoor of bij
de boeren... En altijd maar avanti! en tweehonderd kilometer ver stapten de muilezels, geduldig aan; en op de maat
van hun pooten sloegen ze met den staart naar de gonzende
vliegen en schudden de ooren en de bellekes dat het klonk!
En na zooveel dagen gestap en gerinkel, vielen ze op den
Tiber, en nu, zei de Pastor, moesten de muilezels simpelweg
hun snuit maar volgen, om te Rome te geraken. Wat ze
deden; en daar nu, aan hun voeten, daar lag Rome !
((Ave Roma! »
bad de Pastor.
« Akristi ! » zei Tistje, « wat een stee ! »
« En nu naar 't pauselijk paleis ! » -- zei de Pastor.
« Waar is 't ? » - vroeg Tistje.
;
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cc Kom maar op. Met vragen en beleefdheid geraakt
' ne mensch overal. » Daar is tot op heden in de kronijken en archieven van
de Bibliotheca Pontifica geen enkel document ontdekt nopens
de gulle ontvangst van den Pastor en van Tistje ten pauselijken hove... Dat's eenigszins te begrijpen. Die stukken
zijn misschien verloren geraakt, zitten nog onder 't stof der
schelven, of werden nooit geschreven, omdat de historici
't intieme feitje niet waard hebben geacht om op den Pa
piere te brengen.
En nochtans ! .. .
Nooit of nooit is door den Paus Keizer of Kardinaal, Koning of bisschop ontvangen geweest als de Pastor en Tistje ! ... zoo vriendelijk, zoo gemoedelijk, zoo hartelijk, zoo
innig. -- Eens de muilezels gestald en de bronzen poort nog
maar pas opengedaan, en de Paus stond daar, Sixtus V,
zegende de twee bezoekers met een benedictie uit den
hooge, vatte hun beider handen in de zijne en wenschte
hun: buon giorno ! ... Goeien dag ! ... En:
---- ((Come sta lei ? -- Hoe is 't ermee? -- En hoe verliep de reis ?... en hoe gaat het zooal te Grottamare ? »
En ontroerd was de Pastor, natuurlijk; en Tistje wist niets
te zeggen van al wat hij had voorbereid. En toen vroeg de
Pastor, beleefd, hoe 't met Zijn Heiligheid zelf ging:
((Ed ella pura sta bene ? >,
En toen zei Tistje dat het met hem zelf hèèl goed was!
gezond en sterk; di bronzo, zei Tistje.
Maar ze zouden eerst wel een verversching nemen, meen~
de de Paus, een opknappertje. Maar... of er geen belet
was, vroeg de Pastor. En de Paus zong: No no no no ! .. .
In 't geheel niet ! ... De Keizer van Duitschland was juist
toegekomen, ja wel! en de koning van Spanje kon alle
minuten aangemeld; maar die konden wel « un poco » wachten; tot morgen.
-

—

—
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cc Andiamo nel gabinetto... Hier, in mijn kamer. >,
In die kamer stond op een fijn tafeltje een zilveren bordje
klaar en drie glazekes en een f leschje met spinneweb over.
En de Paus schonk zelf in ! ... En ze stonden gedrieën nu,
elk met zijn glazeke omhoog; en ze tikten 'ns ; en ze proef den ; stillekes; aan 't boordeke.
vroeg
((Come lo trovate ?... Wat dunkt u ervan ? »
de Paus.
keurde de Pastor.
((Hm! »
ja! » zei de Paus gevleid. «'t Is echte Lachryma... »
cc Akristi ! » lekte Tistje zijn lippen.
cc Persies, zei de Paus, lachryma Christi! ,>
Maar drinken is zoo een stoffelijk ding dat er beter over
gezwegen wordt; en insgelijks zoo, beter nog, over den
maaltijd, die volgde. Dit maar: als later iemand in Tistje's
bijzijn, op de parochie bofte over een of ander feestmaaltijd,
dan neep Tistje één oogske toe en vroeg stillekes:
((En zijt ge ooit al op een feest bij den Paus ge Ik heb dat geweest ? Neen ?... Ecco! Welnu! Ik wel!
En dan mocht iedereen zwijzien.. , en meegeleefd ! »
gen...
((En dezen avond, besloot de Paus, en lei zijn servet
neer, dezen avond gaan we saam zitten in 'n gezellig onderonsje... En ik zal enkele kardinalen uitnoodigen. » En de Pastor was er zeer mee gevleid, en Tistje, een beetj e in den wind, zei:
cc Wel ja... hoe meer praat, hoe meer plezier ! >,
ja wel; 't was een gezellige kamer, waar ze dien avond,
na kennismaking volgens protokool en plechtgeplogenheden, op hun rood-fluweelen zetels neerzaten: de Paus,
de Pastoor, Tistje en zes kardinalen. En onder deze zes hadt
ge den Vicecancellarius, en den Camerarius, en den Kardinaal poenitentiaris en den Inquisitor generalis. Een nobel
Consistorium inderdaad hoog volk! Toch, na enkele minu;
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ten lag het ijs gebroken, en ze praatten gezessen vlotweg
over koetjes en kalfjes als kameraden van één soort en slag
ondereen. Alleen de Inquisitor stropte wat... Den Pastor
leek hij wel te lijden; maar proletarisch Tistje bekeek hij
soms uit hoogte van aristokratisch misprijzen. En Tistje
was niet in zijn besten schik, als hij dit strakke gezicht in
de motjes kreeg, en dit oog onder een borstelige wenkbrauw
half toegenepen. En Tistje verdroeg veel makkelijker den
strengen blik van al de veldwachters van Grottamare en
omstreken. En ook de Paus had den Inquisitor in de motjes,
maar hij liet niets blijken; hield den man slechts in
t oog.

« Stroopt ge nog, Tistje ? „ vroeg de Paus.
^c Jawel, jawel, Heilige Vader „ zei Tistje, «c en 't eerste
damhertje dat ik stroop » .. .
De Inquisitor keek norscher; Tistje zweeg.
((Dank u wel, Tistje ;, zei de Paus, die het toch
begrepen had.
-- cc En speelt ge nog schalmei ? ,>
Sa ! ... dat was het nu juist, dat was het nu krek en precies.
wat Tistje verwacht had! Want nu wist Tistje, opeens, met
één woord, dat de Paus die blije uren niet vergeten was,
van over zoovele jaren, toen ze saamzaten, de Paus nog een
kind, tegen den heuvel, en schalmeiende saam, schalmeien~
de of 't plezier niet meer op kon ! .. .
Tistje antwoordde niet, maar stil en langzaam, en met
over zijn gelaat één glimlach van geluk, gleed hij de hand
in zijn kieltje en haalde een schalmei te voorschijn!
((Hebt ge ze meegebracht, Tistje ?... Speel eens. »
Tistje hield triomfantelijk het instrument omhoog, bekeek Pastor en Kardinalen, en zag weer den hoogen,
norschen blik van den Inquisitor. Maar 't geneerde hem
niet; 't was hem genoeg te zien hoe verblijd de Paus
was, en als een artist nu zette Tistje de schalmei op de lippen...
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't Was een schepersliedje, dat hij kweelde; en 't liedje
riep voor de verbeelding van de luisteraars een heel landschap op met weien en blatende schapen ; 't was een ge
toetel, eentonig en toch zoo rijk; en Tistje, al spelende, hoorde een der kardinalen iets fluisteren in 't oor van Zijn Hei
-lighed.
— cc Inderdaad » lachte de Paus, ((Tistje Tityre ! ),
En Tistje tirelierde maar door, met de lippen vastgeprest
op 't broze rietje en met twee kuilekes in de gespierde wangen van 't felle blazen, terwijl de vingers tipten en topten
en dansten op de gaatjes om de melodie.
En nu moest hij eens ademen, en de luisteraars, Paus
voorop, klapten hartelijk bravo; alleen weer die sture Inquisitor en Tistje zag het wel, en Tistje zag dat de Paus het
ook zag die sture Inquisitor zette zijn gelaat noch stuurder en roerde geen vinger voor een bravo.
cc Tistje „ zei zijn Heiligheid, « laat mij 'ns een deuntje
spelen „ en hij stak de hand al uit naar 't instrument;
maar Tistje trok het weg, met een glimlach tot excuus,
gleed weer de hand binnen zijn kieltje, en haalde er een
tweede schalmei uit te voorschijn, een splinternieuwe,
deze een prachtschalmei, en besneden met allerhande teekeningen. En Tistje zei niets, maar buigend en met een
gebaar zoo eerbiedig mogelijk reikte hij de schalmei over
aan den Paus.
« Maar Tistje ! Tistje toch ! » ..De Paus beschouwde de schalmei met zijn oogen vol aandacht, doorliep ze met al zijn vingeren, bekeek het snijwerk,
en zag er een schoone tiaar in gekerfd en een groote kronkelende S en in 't klein, van onder: B. R.... En hij begreep aanstonds dat dit bediedde: Aan den grooten Paus
Sixtus -- geschonken door den kleinen Battista Recca...
« Tistje, ik dank u, Tistje » zei Sixtus geroerd; en
toen:
Allo, Tistje! getweeën ! Ons oud liedeke! » —
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En het duo klonk ; Tistje spelende de melodie, de Paus
Je begeleiding:

En het tweespel piepte en tierelierde dat het een puur
plezier was; en danste op de melodie als de vingeren op de
gaatjes en als schaapjes op de wei. En luisteren deed de
Pastor! en luisteren de Kardinalen niet meer alleen nu met
hun oogen open en hun ooren open, maar ook in ver
dat een Paus zóó spelen kon, op een schamele schal -bazing
zaten ze daar met open mond !... Alleen maar steeds-mei,
die Inquisitor hield de lippen strak gespannen toe, keek met
zijn norsche oogen op zijn handen, en had zijn ooren potdicht gesloten, was 't hem mogelijk geweest. Maar alweer,
de Paus hield hem, tusschen 't spel in, fijnekes in 't motje...
Het deuntje uit en af, zei de Pastor
-- ((Uwe Heiligheid speelt heel wel ! ,> -:
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« 'k Geloof het wel, zei de Paus... 't Is van Tistje dat
ik het geleerd heb, 50-60 jaar geleden » .. .
En Tistje was fier om het pluimke -- en om den leering.
En zoo ging de avond voorbij, in gezelligheid van praat
en muziek...
En 's anderdaags reden Pastor en Tistje op hun muilezels
terug naar Grottamare...
((A rivederci ! ... Tot weerziens! »
En toen liet de Paus den Z. Eerw. Heer Inquisitor eens
in zijn gabinetto komen. En ditmaal was het de Paus die
stuur keek ! ... En 't is in volgenden aard geweest, dat de
Inquisitor 't pauselijk pakje meekreeg:
cc Vijf op de zes kardinalen hadden zich gisteren avond,
bij 't onder-onsje, best en deftig en kristelijk gedragen. Eén
niet, en die Bene was de Inquisitor ! .. .
Wat had de Eerwaarde af te keuren ?... Dat hij, Paus
Sixtus V, zoo gemoedelijk en gezellig omging m.et.., met
een Tistje Recca? Maar primo, Tistje was een goeie
kristene, en dus ook een duurbaar kind van den Algemeenen Vader en secundo, Tistje was een ouwe trouwe
vriend. Dacht de Heer Inquisitor soms, dat een Paus,
omdat hij Paus is geworden, zijn ouwe vrienden, al zijn ze
dan nog zoo arm, al staan ze dan sociaal nóg zoo laag, mag
vergeten ? .. .
Of nam de Heer Inquisitor het euvel op, dat de Paus schalmei had gespeeld ! .. .
Hij, Paus Sixtus V, wist het zoo precies als de Inquisitor:
het leven is ernst! maar moogt ge daarom langs den rand
van de bladzijde nooit een karikatuurke teekenen? Kan,
of mag de boog altijd gespannen staan? Neen! Tusschen
twee dagelijksche broodjes van sericuzigheid bakt de beste
bakker al 'ns 'n koekje. En waarheid is 't wel dat 'ne
mensch, van te lachen, rimpels krijgt op zijn voorhoofd;
;

maar, Eerwaarde ! van zuurzien krijgt ge er nog dieper; en
niet alleen op uw voorhoofd, maar ook op uw hart.
Denkt ge waarlijk, dat O. L. Heer zóó opgezet is met
zuurkijkende gezichten ? « Gaudete » zegt de Apostel.
'ne Mensch heeft zout van doen; natuurlijk zout in de soep;
en geestigheid in zijn verstand; de genade in zijn ziel.
Onthoud dit, Eerwaarde!
En mijn innige wensch zou het zijn, dat elke pastor b. v.
een schuif trompetje bezat, om elken avond, thuis, een deuntje
te blazen; en dat ieder bisschop b . v . een scheuralmanak
En ik zou
bezat en eiken dag een lolleke te lezen kreeg.
zegenen
allen
!
ze
Zeg eiken dag een heilig woord, Eerwaarde, en een wijs
woord, Eerwaarde, en ook een zot woord, Eerwaarde. Zooniet rot de zotheid in de hersens en dat's 't begin van de
zinneloosheid... En doe dat simpelweg zooals een kind,
Eerwaarde !... Inderdaad, zegt O. L. Heer, wij moeten opnieuw kinderen worden !... En daar 't zóó moeilijk is opnieuw kinderen te worden, laten we dan maar best kinderen
blijven...
Tot weerziens, Eerwaarde !... A rivederci! ».. .
De Inquisitor boog eventjes
ging heen; de Paus greep
zijn schalmeitje en stapte door zijn kamer, herpijpende 't
overoude melodietje...

M

Judocus...

Twee koeikes voor de ploege,
Judocus achteraan ;
ze ploegen voor na voege
en gaan, en komen, gaan.
Ze vinden 't gaar een grappe,
maar doen 't, al doen ze 't noo...
Sa sa, du domme Lappe,
sa sa, du domme Lo !
Ze zuigen aan de zeelen ;
ze laten goedsch te moe
Judocus maar bevelen,
en gaan maar, gaan maar toe.
Ze blijven niet op stappe,
de een hooi en de ander stroo .. .
Sa sa, du domme Lappe,
sa sa, du domme Lo !
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De steerten gaan en wiegen
en borstlen ribbe en romp
Lo stampt naar peerdevliegen
en Lappe steekt de tromp.
De zeelen vallen slappe
Judocus tiert : Haro !
Sa sa, du domme Lappe,
sa sa, du domme Lo !
Op 't einde van de Beeren,
ze blijven palle staan
en peinzen : « gaan we keeren ?
gaan we in de slote gaan ? »
Ze trekken, stooten, trappen
Lo zus en Lappe zoo ;
Sa sa, du domme Lappe,
sa sa, du domme Lo !
De zonne dooft haar lampe
de dag te ruste gaat ;
De koeikes staan te dampen
ze zeevren slijrnerdraad...
De vesperklokjes klappen :
't Is Codes ure !... en zoo,
naar huis toe, Lo en Lappe,
naar huis toe, Lappe en Lo
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De Droom van Tanke Lie

cc Wat ge daar juist beweerde » zei me de ouwe Pastor,
toen we in 't frisch prieeltje van zijn tuin neerzaten, « dat
is waar: een droom is een geheim ding. En de psychologen
weten niet hoe 't hem vastzit. 'k Heb zelf in den tijd, op
filosofie, gepluisd en geploeterd in psychiatrie en droomerij, nachtmerries en hallucinatie's, slaapwandelarij en allerhande dusdanige wetenschappelijkheden 'k heb gelezen
heel de literatuur van 't vak: Páusanias en Hippocrates,
Bergson en Snoeck-Ducaju ; riemen papier volgeschreven
met nota's en commentaren; en toen heb ik het opgegeven... Goddank ! juist op tijd !... Want een van mijn kameraden, die meeploeterde, en 't niet opgaf, zit tegenwoordig
in 't zothuis.
Ik zeg: wat een droom is, dat weten we niet. Daar is maar
één ding, dat we nog minder kennen: en dat is: te weten
wat een droom beteekent... Sedert de menschen droomen,
;
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zijn er duizenden artisten uit hun schelp gekropen, die het
eens gingen klaarmaken wat elke droom percies te beteekenen had... Vandaar de geestige conste der divinatie ende
oniromancie... En lijk de Pythia uit den ouwen tijd, ze
gingen op een driepikkel zitten, boven een smoorbron, en
ze orakelden :
Droomt ge van een adelaar,
dan verliest ge vroeg uw haar ;
droomt ge van een advokaat,
zie dat ge op uw stukken staat
droomt ge 's nachts van meel en gruis,
roep den dokter dan maar thuis
droomt ge van een schotel pap,
enz.
dan gebeurt er beterschap

Door den band kan droomuitleggerij niet veel kwaad
en dat 's een troost. Dom is 't wel zooals trouwens alle
bijgeloof en superstitie .
Soms kan het wél kwaad... »
Hier zweeg de Pastor; kneep zijn oogen klein, zooals 'nis
mensch doet, die ver wil kijken, ver in de ruimte, of ver in
den tijd, achteruit.
— « Onze Tante Lie had ook eens een droom... 'k Heb
u vroeger al gesproken van Tante Lie, nie' waar ? ... Ze was
de zuster van mijn vader - zaliger en bestierde zoo wat het
huishouden bij ons sedert de dood van moeder - zaliger, vader
zijnde totaal bezig in de affaire. Zij was kapitein op 't fam.iliesch.ip... 'ne kapitein met zijn muts altijd scheef en 'ne
groenen paraplu onder den arm. Een eigenaardig mensch
was ze wel, Tante Lie; een engel, éénig in haar soort. En
heel hebbelijk was ze ook niet; altijd en in alles den strengen kant op; soms pinegelachtig, prikkeldraadachtig ; en
lachen kon ze niet, tenzij grijnslachen maar ze meende
't goed, en haar intentie was zuiver en als ze zei: wit, dan
zou de veldwachter niet: zwart! gezegd hebben, of de veld;

;

;

wachterij had een kwaaien dag beleefd ; de cc mulier fortis »,
de sterke vrouw ! en een goei mensch... in den grond. »
--- cc Zes voet diep; Mijnheer Pastoor ? »
cc Neen, neen, neen !... er boven op ! ... Maar en de
Pastor zei de rest stillekes, en langzaam , daar is in haar
leven, en in ons leven, een tijd geweest, dat er hoegenaamd
geen rechte voor mee te ploegen viel!... Zoo een zes maand
lang. Toen was ze waarlijk één rol prikkeldraad. Toen leed
ze namelijk aan wat vader noemde: neurasthenie. Een vuil
ding, neurasthenie; ook voor de ander. Op die zes maand
zijn er op de parochie twee dokters gestorven, van hààr
neurasthenie. Martelaars van hun ambacht, zal ik ze noemen. En ze had crisissen, Tante Lie... Hemel! verlos ons
van de crisissen van Tante Lie !... En als een van die crisissen haar overkwam. dan schokte 't familieschip, terwijl
de kapitein, muts scheef, boven op het dek stond, en met
zijn paraplu kommandeerde, dat er al de passagiers, —
wij! zeeziek vielen.
En in die periode van neurasthenie en crisissen, zei de
Pastor met een diepen, diepen zucht, kreeg Tante Lie een
droom thuis !... Een speelzieke af god uit het voorgeborchte
der helle, zoo meen ik, roofde uit den boom, waar de droomen nestelen, een venijnig visioentje en lei het 's nachts, op
het lillende hart van sluimerende Tante Lie!...
Wij zaten 's morgens aan 't ontbijt, vader, mijn twee
broers, mijn zusterke en ik erbij, toen plots Tante Lie binnentrad, met haar muts nog scheever en haar paraplu nog
groener dan gewoonte... We zagen het seffens: daar.zat.
iets.uit.den.haak.
cc Loeien morgen, Lie)) zei vader.
Tante Lie antwoordde niet. Ze vatte 'ne stoel vast, zat
neer, vlak bij de kachel, liet haar paraplu vallen, haalde
een rooden zakdoek voor den dag, en begon erin te snikken...
Wij bekeken vader; vader bekeek Tante Lie.
« Wat is er, Lie ? »

cc Och Pol! Och broer !
En ze snikte maar toe. En wij zwegen, bang en verbaasd.
Toen ze, naar schatting, drie tientjes had afgesnikt en een
sluizeke tranen gestort, rolde ze haar natten zakdoek op en
keek naar ons met twee roodgeschreide oogen en een hangende lip... Ik bekeek ze lijk de Ander, meewarig.
-- « Dat 's úw schuld ! »
schoot ze los op mij.
Halfverdonderd door de plotsigheid, zag ik naar vader;
en vader bekeek me, en heel juist zag ik in zijn ernstige
oogen, dat hij ging vragen :
-.---- tc Wat is er nu weer gebeurd ? >>
Stout, verdroeg ik zijn blik, bezag hem vlak en strak. En
streng vroeg hij :
-- « Wat is er nu weer gebeurd? »
-- << Nikske, vader ! ... 'k Weet van niks! >,
en waar achtig, 'k wist van niks...
----- (,c Ha! ge weet van niks! » gilde me Tante Lie toe,
en plekte haar gelaat hikkend en snikkend neer in haar
zakdoek... « En dan doet 'ne mensch al wat hij kan voor
zoo een deugniet; en dan moet hij zoo iets beleven! »
Als een veege drenkeling, zag ik op dit oogenblik, in een
vluggen film, de leste drie -vier dagen weer vóór mijn ver beelding ; zoo instinctief... En, 'k had er mijn hoofd op ver
ik vond niets, niets, althans dat Tante Lie toen-wed!.
weten kon.
« Maar wat is er dan toch gebeurd, Lie ? »
vroeg
vader weer, een tikje ongeduldig.
En toen begon ze 't zelf te vertellen; en wij vernamen,
tusschen haar snikken en snotten en snutten in, dat ze dien
nacht gedroomd had... zóó gedroomd, Pol!... en ze had
gedroomd dat ze dood was, en dat ze begraven werd en dat
heel de familie meeging op de uitvaart, en dat heel de familie, broer Pol, en nichten en neven, en de pastoor en de
koster, en de congregatie, en de derde regel, en de menschen op de stoep... enfin! dat héel de parochie weende,
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tranen weende om 't bittere verlies... I k alleen! ilk, de sloeber
van de familie, weende niet ! ! 1
En zoo had ze gedraornd ! ... zóó een droom, Pol, snotsnikte ze, zóó een droom bedriegt nooit ! .. .
'k Zou zeggen we zaten verstomd. Maar dit zou een
leugen zijn, en verstomd is geen woord voor 't ding... Zelfs
onze broer Benooi, die toch nooit van de slimsten is geweest, zag in hoe dom de redeneering van Tante Lie i:
mekaar stak. En Benooi nam het kordaat voor mij op en
zei :
cc Maar Tante Lie, wat kan onze Berten daaraan doen
dat gij roomt ? »
Tante Lie yloog op, snauwde Benooi toe:
- cc Houd uwen mond, gij, lorejas ! ... Maar ge spant
allemaal tegen me saam, tegen uw eigen bloed !... Daarbij,
jongen, met u heb ik ook een eitje te pellen... Want gij
hebt gelachen... eens.., twee keeren! »
cc wanneer ? »
« Ik ? » vroeg Benooi bot-brutaal,
cc Bij mijn uitvaart ! ... Denkt ge soms dat ik het niet
gezien heb ? ... »
cc Maar Lie, » kwam er Frits nu tusschen, mijn jongste
broer, en wilde 't met een lachje effen leggen, cc ge laagt
in uw doodkist ! ... »
« 'ne Geest ziet alles! » zei Tante Lie... ((Leer beter
uw catechismus... 'ne Geest kan door de planken zien!
Maar hebt ge 't nu toch ooit
dwars door de planken
beleefd ?... Ze trekken allemaal partij tegen mij... Ik word
overal verstooten. Waar heb ik het verdiend ?... »
En ze snikte 't weeral desperaat uit in haar zakdoek.
Vader siste zoo eens tegen ons: « Ssst !... 't Is nu genoeg...
't Is een crisis... » En Marieke, 't best meenend, ging naar
Tante Lie en fleemde troostend:
cc Maar Tante Lie, dat moogt ge niet doen... Droomen
uitleggen, dat 's bijgeloof.
Maar Marieke kreeg een onverwachte snuur mee :
!
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...

«Gij!! fijn kwert ! ... Als gij een vogeltje hoort piepen,
vooist ge ook mee, nie' waar ? ... )^
kwam ik er
((Lief gezegd, Mijnheer Pastoor! »
eens tusschen.
cc jawel, lief gezegd! » lachte de Pastor... ((En ge
halt op dit oogenblik 't gezicht moeten zien van Tante
Lie: een katers-grijns op een nat wezen... Hoe is 't daar ook
weer ?... van Andromachee ?... Ha ja ! ... Dakruoen gelasasa (=) ... 'ne glimlach doorheen tranen; maar op zijn ver-doemsch.»
Een poosje even; de Pastor vertelde voort
-- « Ik zelf, natuurlijk, liet maar gaan. Zei niets. Zweeg.
Bewust van mijn onschuld... En vader, zult ge zeggen, kwam
er vader niet tusschen ?... Wel ja, van tijd tot tijd siste hij
er stillekes een ss*je ! tusschen; maar vader, moet ge weten,
is altijd de stille kalme man geweest, zacht onder de zachten, heel contrarie van Tante Lie, zoo bedaard, zoo wijs...
En als Tante Lie een booze bui kreeg dan was vader nog
de eenige ziel, die haar met zijn bedaardheid kon effen
leggen . Al de rest was olie op vuur; zijn woord ook was
olie, maar op water, bij storm. Tante Lie afwezig, dan ver goelijkte vader haar manieren van doen, en stak het op haar
schele hoofdpijn en Tante Lie was, een beetje neurastheniek, zei vader. Voor de rest, zei vader, was Tante Lie
't beste mensch van de schepping. Proficiat voor de schep ping, zei Benooi. En met één droppel honing, zei vader,
:

;

vangt ge meer vliegen dan
Daar is iets van.

met een vat azijn...

Maar,
als ik iets uit de familie mag weggeven,
it
schat dat vader een beetje beschaamd was van zoo een
zuster te hebben... Maar dat 's hem misschien te na gesproken; en, zooals ik zeg, ik wil niet uit de familie wegpraten.

Enfin, Tante Lie zat daar alweer te snikken dat haar
( 1 ) Horneros : Ilias-Boek VI.
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heele bovenlijf schokte, met van tijd tot tijd een: hoe! op
een schokje. En wij aten zwijgend onze boterhams, en Bier
als er een naar den dunste-venzlfsgruimak,
tastte.
De deur ging open; de Onderpastoor kwam binnen.
cc Ooeien morgen. »
Toen hoorde hij en zag Tante Lie; brak effen-af, onder
ons met zijn oogen of er iets gebeurd was; vader knik--vroeg
te stillekes neen. Maar Tante Lie zei:
((Die daar trapt op mijn hart, Mr de Onderpastoor ! »
De die -daar, dat was ik.
(( Ha ,) zei toen de Onderpastor, met een lachje, ((als
thuis bij ons in den tijd iemand iets mispeuterd had, moest
hij altijd van moeder een boetepsalm bidden. »
Enkele minuten later kwam vader terug, de Onderpastoor
ging heen, en Tante Lie zei stil, kalm nu als een waterke:
((Pol, hebt ge daar geen kerkboek liggen ? »
Ze kreeg een kerkboek, snuffelde wat, en:
cc Kom mee ! , )
beval ze nu, krek 'ne f eldwebel.. .
cc en vooruit !... boven ! »
Ze stuwde me trap-op, naar mijn kamerke.
((Op uw knieën.. , hier, vor uw bed !... bid de zeven
l oetespalmen... „
Ze zei : spalmen !... ik zag dat het woord van den Onderpastoor voor haar een lumen was geweest.
Ze liet me zitten... En eerst zat ik daar bitter na te peinzen, koleirig om de miserie van 't leven... En toen dacht
ik: 'k zal maar best die spalmen lezen, want straks vraagt
ze me toch wat er in staat...
Boven -op stond een nota, van een zekeren Beelen:
« Boet -s...psalmen, waarin, met belijdenis van zonden,
vergiffenis daarvan wordt afgebeden... De vier eerste zijn
van Koning David;... alle zijn ze een treffende uitboezeming van de grootste droefheid en de diepste rouwmoedigheid... »
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En ik las... maar rechtuit gezegd, niet met de gevoelens
van Koning David... maar terwijl mijn lippen de woorden
prevelden, blies mijn hart er vermaledijdingen tusschen en
anarchisterijën, heet van koleire...
En 't was geen parodie, die 'k aldus maakte, absit!
absit! 't Was simpelweg de toepassing, sensu accommodatitio, op mijn eigen verworpenheid.
((Jehova, verstoot me niet in uwe verbolgenheid...
Mijne ziel is beangstigd !...
Maar Gij, Heer, hoe lang zult Gij vertoeven ?...
-- Die leelijke Tante Lie !
--- « Ik ben af gemat van zuchten...
Ik besproei mijn bed met mijne tranen » .. .
Echt waar
--- ;c Mijn oog is verduisterd van kommer en verdriet,
getaand onder de verdrukking mijner vijanden!
Dat 's voor haar !
---- cc Dat al mijne vijanden schaamrood worden en beven:
dat zij spoedig en vol schande terugwijken ! »
-- -^ Goed gelapt ! .. .
«--- cc Verteerd is mijn gebeente bij mijn aanhoudend
schreien.
mijn levenssap verdroogd
evenals in den zomergloed...
Ik ben terneergebogen, ten diepste neergedrukt...
Er is niets gezond meer aan mijn vleesch .. .
Ik ben afgemat, uitermate gebroken;
ik kerm van harteleed ! .. .
Mijn vijanden zijn vol leven en zijn machtig; en velen
haten mij zonder reden en recht... »
Het trapdeurtje ging open; iemand kwam boven. 't Was
vader... Op zijn gelaat blonk een stille glimlach; ik sprong
op, uit de diepte van mijn miserie, en vloog in zijn armen...
't Was me of ik me aan vaders hart plots verzoende met
heel het menschdom... En toen, voorbij 't eerste lyrisme, zat
!

vader neer op 't ledekant; ik leunde tegen hem aan. Toen
sprak hij, kalm en opbeurend:
Berten - jongen, deze dag is maar slecht ingezet, nie'
waar ?... Dat 's niks... Laat maar gaan. zoo wordt ge 'ne

man... »
Ik snikte toch 'ne keer.
((En Tante Lie slaat er wel eens neven, Berten, maar ze
meent het goed. En ook, ze lijdt Aan schele hoofdpijn, en
is een beetje neurastheniek... En in 't leven, Berten, moet
ge de baan op met alle soort menschen... Ge moet de menschen nemen zooals ze zijn. Anders hebt ge er geen... 't Is
goed dat ge dit vroeg leert... En vliegt ge er ook al eens
tegen, onschuldig, patientie! Dat 's een beproeving, Berten, en beproeving maakt 'ne mensch hard en heilig. En
in alle schipbreuk moet er 'ne Jonas zijn; en is 't niet beter
zelf Jonas te zijn, dan Jonas in de zee te werpen ?... Zeg,
Berten ? >,
Ik zei: «Ja, vader. >,
cc Ziet ge wel ? ... Zalig zijn ze die vervolging lijden
om de rechtvaardigheid... Lijden onverdiend is een troost
voor alle menschen, Berten; voor de goeie menschen vooral,
nie' waar? »
« Ja, vader. »
« En de andere menschen krijgen er nog een troost
bij : nl. te denken (en hier keek me vader vlak en strak in
mijn oogen en spelde zijn woorden!) te denken, Berten,
dat, als ze al eens wat meekrijgen voor dingen, die ze niet
uitstaken, zij záó dikwijls niets meekrijgen voor dingen, die
ze wel uitstaken... Is 't niet zoo ? »
Nu moest ik toch een tikje lachen, en knikte beschaamd: ja.
— ((En zoo is 't kif-kaf ) )
besloot vader... « kom ! »

cc En )) vroeg ik toen: ((En Tante Lie, Mijnheer Pastoor ? n
O, Tante Lie ! )) zei de Pastor en stond op. ((Nog
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enkelen tijd duurde die neurasthenie voort maar toen kregen we op de parochie een nieuwen dokter, die ook een
beetje weg had van een veearts. En die probeerde met emmers koud water... En stil~aan kwam beterschap in de neu
alsmede in den toestand van 't familieschip .. .-rastheni,
Stil -aan ; heel stil-aan. En alles werd nu weer normaal
thuis; maar, tot haren dood toe, jaren later, als haar muts ke
wat te scheef scheen, of haar paraplu wat te groen, dan
vreesden we nog altijd een opblikseming van een ouwe cri sis... Kom binnen; we gaan een tasje koffie drinken. >>
;
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Onze Zaferdag

Van af maandagmorgen tot zaterdagmiddag werd de
parochie schoon gehouden door de Mannen van de Genie.
Zoo een twintig ouwe brave lieden, een soort ouwe Garde,
cc les vieux de la vieille ». Uitgedienden van vele stielen,
afgedankten van de maatschappij. En misschien wel liepen
er onder hen, die in de levenswieg waren gelegd geweest
om eens miljardair te worden, met een kansje, maar ze pak~
ten er neven; of, om 't poeder uit te vinden, maar 't was al
uitgevonden, toen ze kwamen; of, als 't maar lukken wou,
prins te zijn, groothertog, koning... meer dan prins, groot hertog en koning ! ... Keizer van 't prachtig rijk van Insulinde, dat zich daar... enz.
Maar 't menschelijke leven is een beetje lijk een tombola;
en niet elkeen, die een lootje meekrijgt, wint prijs. En, dood
nu alle illusies — als ze die ooit gevoederd hadden van
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miljarden en Insulinde en luxe en kronen, zijn deze luidjes
op hun oude jaren dan maar in de rangen gaan staan van
de Stadsgenie. Wat schoon is en fierheid ademt... Want
insteé van op hun ouwen dag ander menschen lastig te vallen, wilden ze zelf hun eerlijk dagelijksch brood verdienen
met hun oude versleten handen.
Voormiddags trokken ze vandaag langs deze, morgen
langs gene straat. En komen deden ze, met een pijpke in
den mond, zwijgend, en droegen hun schuppen en bezems
over den schouder. In den aard zoo van de lictoren, met hun
pijlbussels, in 't oude Rome. Als legertros en impedimenta
sleurden ze een wagentje mee drie trokken; drie duwden;
en 't ging toch. En in de straat dan, waar 't werk voor hun
voeten lag te wachten, stonden ze stil, praatten nog een
stondeke van koetjes en kalfjes en sloegen kalm, heel
kalm, de handen aan den arbeid... Met ploegen van drie
of vier, vaagden zij van afstand tot afstand, het straatvuil
op hoopjes, schoten het met hun schuppen over de zij
berden 't wagentje op ---- en dju ! ... een halte verder
vooruit
En die dienst werkte perfekt daar zat inderdaad organi
satie in...
1\4aar 's zaterdags namiddags mocht de Genie rusten.
Dan namen de parochianen zelf het kuischwerk onder de
handen en dan ging het grootscheeps.
Te drie uren, hoog in een kerktorentje, klepte daar opeens een klokje.., het bezemklokje! Dat klokje had in zijn
gansch klokkeleven niet anders te doen dan te kleppen,
's zaterdags, te drie uren, voor 't kuischwerk van de straat~
goten. 't Was zijn vak zoo sedert eeuwen; 't was er speciaal
toe geschapen geweest om dan, en zóó, en daarom te
kleppen. Daar is zelfs een legende van in den loop; nl. dat
dit klokje klepte van zelf, zonder dat er domweg een zeel trekker mee gemoeid was. En de Sinjoren van Antwerpen
mogen nog al stoeffen met hunnen Karolus, waar ze met
;

;

zessen hun adem moeten op afpompen, als hij brommen
wil.
Dat geklep was een tooverklank over de stad. Dat klonk
en klom omhoog als een vuurpijlknop, sprpng daarboven
open, regende in klankgruizelementen neer op de daken en
in de ooren van al de menschen. En 't klonk gebiedend.
Want alsof dit geklank een tooverformuul was, zoo een
cc Sesama, ga open » open ging elke voordeur, en op elken
dorpel verscheen iemand, man of vrouw, meid of knecht,
met zijn kuischalaam : emmer en bezem. 't Gebeurde natuur
wel eens, en dit zal niemand verwonderen, op zoo-lijk
een bevolking! dat een of ander parochiaan, of zijn vrouw,
wat te lang over de koffie zat, twee minuten te laat zijn
deur openstak... maar dan trad de gewapende macht handelend op. Want dit bezemklokje had ook zoo plots, bij den
eersten klank, in elke straat, van tusschen de straatkasseien,
een politieagent voor den dag getooverd... En die politie
bespeurende een deur, die gesloten bleef, stiet ze-agent,
open, riep met vervaarlijke stem den huis in: « Goteú ! ... »
Dat was een heel prozaïsche vertaling, jawel, van dien
poëtischen klankgrui Bregen van hierboven. Maar niemand
mag den man dit prozaïsche kwalijk opnemen: wij huren
geen politie -agenten om de poëzie van 't artikel wél opdat
ieder parochiaan, die zijn plicht durft te vergeten, eraan
herinnerd worde, dat elk ding in 't leven zijn juisten tijd
heeft, zoo de emmers water als de tasjes koffie.
En elk voor zijn gevel nu, vlak bij de straatgoot, bezems
paraat, stonden de keerders, mouwen opgestroopt... op twee
lange rijën, zoo lang als de straat, onafzienbaar en paralleel.
Een schoon vergezicht. En water nu! Water! Water! of
de wereld in brand stond. En de pompen, die ouwe goeie
pompen, die daar gewoonlijk zoo maar stil op de stoepen te
rentenieren stonden, als puur ornament, begonnen te piepen
en te zwoegen, onverpoosd en onvermoeid, en uit hun koperen
toot water te gutsen, water! water ! ... En de kloeke burgerij
;
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pompte maar, pompte, als desperate sc ipbreu elingen ; en
de emmers plonsden met een Breeden gulp 't water uit
langs de goten; en de bezems... ja! toen vielen de
bezems aan 't werk! Gebogen over hun alaam, dat krijschte
en bruiste, stonden de keerders te vagen en te schuren en
te vagen uit al hun macht en mogelijkheid, duwende en
stuwende de lawaaiende wateren op, de lengte langs van
hun gevel, tot ginder verre, waar de riolen den vloed te
slikken kregen. En al de duizenden technische manieren,
waarop een goot gevaagd kan, lagen hier te leeren: van af
de stijf didaktische uit, tot den hoofschen zwier, den lyrischen zwaai.
'k Hoorde eens een werkman, papierkleurder, die 't zag
en zei :

-- ;t De likmachientjes zijn bezig! » Inderdaad, voor
wie weet wat een likmachientje is, dat is het juist !... Een
bösch likmachientjes, die de straatkasseien een glans geven

als gevernist papier!
En verbeeld uzelf eens, wat een Chinees, of een Pata
een Laplander, hierlangs verdoold, en getuige van-geniër,of
zoo een zaterdag, naar huis schrijven zou aan impressie's :
« Eens per week, worden hier al de menschen zot. Zot van
fanatisme. Dan wordt hun afgod, die de stad is, gewasschen
en g^cschrobd. En al de vereerders staan met bezems en borstels in de straten en gieten 't symbolisch water over den
vuilen afgod. ,>
Afgodisch spektakel, ja! en mythologisch... Want het
had er den schattigen schijn van weg of de gansche bevolking
vernietamorfoseerd was tot een waterwereld van Okeanieden, Nereïden, Sirenen, zeenimfen... met ertusschen wat
straatjongens als Tritons, schuifelend, zwakdoor, op de krulschelp van een scheeve lip. En over de nattigheid heen,
zweefde, als een god, politie-agent Neptunus Poseidoon,
met de handen op den rug, zijn kepi in den nek, zijn drietand
op de heup. Een gemoedelijke Neptunus, een loddelijke
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Poseidoon, die den storm stil gebeuren zag, er van tijd tot
tijd een kwinkslag tusschensloeg, of een deur openstak:
cc Goten ! ... Quos ego ! ... »
En langs die twee parallele beken stroomde 't water maar
onophoudend door, alsof hooger-op bronnen waren ontsproten, onuitputbaar, in de flanken van een berg, die heel
verre lag. Water dat zwol en spoelde; een katarakte, een
waterval, een wolkbreuk, een massa!
En een zondvloed ook. Zoo vet en smerig ! ... Want al
het sociale vuil van de parochie moest mee, meegesleept
door de spoelende wateren, voortgestuwd door de zweepende bezems. Twee lange, smalle Banjirs, die slijk meesleepten en papier en oranjeschellen en sigaret-eindjes, kortom,
alles waar de menschen hun best mee doen om de stads
-straen
te bevuilen.
Hier stond de duizendarmige Herkules kniediep in de
stallen van Augias...
Bij de riolen was de aanblik doorgaans tragisch. Die konden den vloed van 't wassende water niet verduwen, niet
slikken... Zoodat er een breede plas lag, gaande en zakkende als een waarachtig getij, het eenigste getij in de Kempen. En maar bij, maar bij stroomde 't water, altijd naar
de riolen op, en de menschen vaagden en zweepten maar
door, of er een hemel te verdienen was.
Een ding was 's zaterdags uit den booze. Namelijk: dat
er in heel de stad geen plaats meer te vinden was voor serieuze menschen. Binnen joeg men u buiten; en buiten was
't één waterplas. Geen duimbreed spatie, droog en deftig,
noch om te zitten noch gaan noch staan. Vele menschen
zochten dan ook een plaatske en wat troost in de herbergen.
Want een herberg was, hoe paradoxaal dan ook, 's zaterdags nog de droogste plaats op de wereld.
En eindelijk dan, was het werk over. Het kuischalaam
zat weggeruimd, de goten leeggevloeid en de riolen hadden
slijk en water geslokken en vervoerd. Politie gedemobili108

seerd. Parochie schoon en zuiver. Boeddha geschuurd en
stralend in de zon.
En de menschen, vagers, keerders, schuurders, knapten
zich thuis nu wat op. 't Was verdiend; 't was vooral noodig.
En daarna begon de geestelijke kuisch. Want na de straten van de stad, gingen ze vroom en devoot de straten
schuren van hun ziel in de biecht. En in de kerken, op
twee parallele rijen bij de biechtstoelen, zaten ze geknield,
elk in zijn binnenste bezig, en met bezems van genade de
goten schurend van zijn geweten. Elk zoo langs zijn eigen
gevel. En slijk en zondeschorremorrie zweepten ze voort en
voort, op de stroomende waters van berouw, naar het al~
verslindend en al- verslikkend riool, dat de biecht is...
En vroom zat er, hier en daar, ook een politie -agent tus~
schen ... Want en engel, meen ik, had de voordeur van
hun hart opengestoken en, in de gang het noodwoord ge roepen: « Goteú ! »
En 's anderdaags, hield Koning Zondag zijn intree ! Dat
waren zondagen in dien tijd. G denkt eraan met we moed
en heimwee... Heel de parochie lag uit als een frisch en blij
paradijs vol zon en zuiverte! En de menschen zelf ! Zonblijheid, zondagsche centen,-dagscheklérn,zo
zondagsche zielen en de vrouwen met hun volangs en passementriekes, en de kinderen met hun zeepgezichtjes en
reukhairtjes, en de mannen, glimmig geschoren, stijf in de
stessel, of ze versch uit de waschbleekerij kwamen ! ... En
de be iaard rammelde en zong; en wat verder ~op draaide
een Italiaan zijn orgeltje, met een aapjen op. En zoo blij,
in zin en ziel, waren de menschen, dat ze instinktief 't melodieke mee neurieden:
;

cc Dieu

que ma voix implore,
Faites-moi bientot mourir ;
C' est trop longtemps, c' est trop longtemps souffrir,
Adieu ! Adieu !
Eléonore, adieu ! Adieu ! »
1•

En al ontbrak op 't kamrad van 't orgeltje wel meer dan
een tandje, zoodat Verdi zijn Miserere nog miserabeler had
gevonden, toch, de menschen namen dat niet kwalijk
op... Ze zaten 's zondags, na zulk een zaterdag, te vol blijdschap, te vol optimisme, te vol zaligheid

H eipad
Bij zomertijde poedergoud,
gesmolten goud bij lente,
de paden gloeien onder 't woud
en over d'heigewenten.
Ze liggen uit zooals een ster,
gestraald alom den toren,
en lijk de sterY en ook, ze leiden veel en ver ----^
en nooit verloren.
O! 't Nobel werk ! Laat ons het werk
van onze vaders vieren,
die uit den dorpel van de kerk
dees paden lijk rivieren
deên springen, dat zij uit dit hart
vol levens eens aan 't vloeien,
voortvloeien zouden
en gestraald en uitgesterd,
heel 't land besproeien !

Ze vloeien en ze varen voort
langs heivlak en gehilte ;
en roerloos ligt en ongestoord
hun zand en gouden stilte ;
maar zelve stil en ongeroerd,
doorheen de duizend dagen,
wat voeten hebben ze al ! wat wielen rondgevoerd
en voortgedragen !
De voeten, 't slommer en 't gespan
van 't leven ; met de raders
en duizende gebaren van
den arbeid: moede spaders
en zaaiers met den zoeten plicht
ofwel de gilde aan 't teren,
de School, de Meie- stoet, de Pastor met het licht
en met ons Heere !
Maar is daarvan wel ooit een spoor,
één spoor in 't zand gebleven ?
Zoo doop als uitvaart kwamen door
en nauw geschreven
de heide
heeft daar een voet, een spoor gestaan,
of 't eeuwig zand en zavel
is eeuwig toegevloeid ;
en 't spoorsel was verdaan
en doodbegraven...
Geen spoor meer, maar de zonnegloor
alleen op de eenzaam paden...
Zoo blijft de Richting ; niet het spoor
van onze gaande daden.
Dat is des Levens ijdelheid
In gloor van Gods genade,
we gaan de Richting op, die naar Zijn dorpel leidt,
langs heidepaden. -
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Laus Pastoris (1)

't Was op dien tweeden Paaschdag een hemeisch weer,
en als we zoo een ganschen zomer kregen, dan spaarden
wij elke week een dokter uit.
En langs de zonnevelden, rolde de trein voort, rommelde,
schommelde, trommelde, vooral: bommelde.
Bij een halte in 't Hageland ergens, twee vrouwkes stapten op; zoo iets van 65 winters elk opgekleed in deftig
dorpszwart; elk een valiesje.
-- Goeien dag.
- Goeien dag, Mijnheer Pastoor.
Daar is in 't leven al weinig z66 interessant als menschen
te bekijken, wanneer ze niet vermoeden dat ze bekeken
worden. Zoo, ik bekeek ze...
;

(1)

De lof van den Herder.
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Heiruiker

De Bene zat stijf op in haar zwarte kleederen en zwart
mutske, met een strafgespannen trek op de lippen; z66 of~
ficieel. De andere was losser, haar mutske liet een lok grijs
hair glippen, vernegligeerd; záó loddelijk.
Ik speelde zoo wat op mijn eentje Sherlock Holmes, en
Tischte naar detectief- deducties. En ik deduceerde :
i) 't Waren menschen niet uit deze streek. Waarom anders pakjes en valiesjes?
2) Menschen, die niet veel reisden. Want ze bestudeer~
den 't compartiment, de hangnetten, 't barbaarsche plaatje:
((Verboden te spuwen » . En als ik ze niet bekeek, bekeken
ze mij .
3) Menschen op bedevaart naar Scherpenheuvel ; want
tweede Paaschdag, en vooral, te Sichem zouden ze uit
stappen.
Toen ik ze fijn bekeken had, dacht ik zoo: 'ne mensch
heeft meer aan te luisteren dan te praten. Zoo, ik zweeg.
Tusschen 't rommelen in en 't schommelen, trommelen
en bommelen van den trein, kon ik van tijd tot tijd brokjes
dialoog snappen; en na enkele brokjes, viel me 't verbazend
op, hoe oude moederkes zoo natuurlijk en gemakkelijk op
de hoogste toppen zweven van de allergewichtigste vraagstukken; en deze twee, latende hun verstand en verbeelding
maar gaan naar gelieven, sprongen van godsdienst naar
opvoeding, van staathuishoudkunde naar keukenschap, enz.
enz. En ik kan niet beter doen dan het u bij brokken ver
tellen, en tusschen de brokjes in, die puntjes en streepjes...
wel, daarmee heeft de drukker 't rommelen van den trein
gesymboliseerd, en 't schommelen, en 't bommelen...
De loddelijke: ((Echt schoon weer! »
De offieieele : « 'precht. »
Ike loddelijke :« Maar aannemen zooals 't komt, mijn
goei ! »
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De off icieele : « Dat 's waar. »
De loddelijke: ((Nog maar acht dagen van den troep
thuis... Zoo 'ne struische jongen !
De off icieele : « Typhus is een vreeselijk ding. » ----De loddelijke: « Ik zeg: maar aannemen zooals 't komt. »
De off icieele : « Onze-Lieve -Heer weet het best... »
De loddelijke: « Hij weet het best. »
.........
............
......
...
De off icieele : « Ja, twee schoon vitrienen. »
De loddelijke: « 't Witgoed heeft altijd trek. »
De off icieele : « 'precht. »
De off icieele : « Die toegeven zijn bedrogen. »
De loddelijke: De strengen zijn de beste.
De off icieele : cc Absoluut. »
De loddelijke: « Ze was te goed, het mensch! »
De off icieele : t c 'k Heb het haar honderd keers gezegd. »
De loddelijke: « 'k Zal er de hand wel over houden, over
de mijn. »
De of fic.ieele : « En of ge gelijk hebt ! »
De loddelijke: cc En ge weet niet van waar al 't geld
komt. »
De off icieele : « De commerce gaat goed. »
De loddelijke: « ja, wie commerce kan doen, den dag
van vandaag, is er bovenop. »
De off icieele : « 'precht. »
.........
... ...
......
De loddelijke : « Maar onze parochie is nog goed. »
De off ieieele : « 't Mag gezegd. >,
De loddelijke: « En deugdelaik. »
De off icieele : « 'precht. »
De loddelijke: « Maar onze ouwe pastoor doet er ook
wat voor ! »
... .. ,
...
... Een statie ! ... rrt... Halte ! .. .
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«Dat 's Sichern ? »
cc Ja. »
Ze stonden op.
Dag, Mijnheer Pastoor.
moeien dag.
Ik zat weer alleen en bommelde, ik droomde zoo wat
over den Pastor van die twee vrouwkens, dien Pastor,
((die er zooveel voor deed ! »
Wie was die Pastor? 'k En wete...
Maar ik fantaseerde me zijn « species u: misschien een
ouwe man, ouwe bril, ouwe toog; alles oud, 't hart
alleen nog jong; vuur in de assche; en komt er de Geest
over geblazen, 't schiet al in vlam.
Ik fantaseerde me zijn pastorij: misschien een wit, simpel
huis in spaansch groen; wilde wingerd tegen den gevel; vensters open, lijk een jong hart, lijk een milde hand. Een
versleten dorpel, waarlangs zooveel bedroefden binnenkwamen, zooveel getroosten buitengingen. Welkom, al wat God
zendt !
Ik fantaseerde me zijn kerk en toren: misschien baksteen
en schaue; klein en devoot, en 's Zondags vol menschen.
't Haantje stond er op te blinken, dat het kraaien zou van
plezier, als 't kon.
Ik fantaseerde me zijn parochie: misschien half veld,
half hei. Geen makadam, maar zandwegen. Huizen en hoeven uitgeworpen naar fantasie niet, zooals in steden, op
twee lange rijen lijk een garde-civiek. En kleine huizen,
maar elke familie in 't hare, lijk een prins, lijk een vogel
in zijn nest. Geen rumoer, maar stilte; geen gegalonneerde
politie, maar een veldwachter, te oud om pensioen te krij
gen. Geen muziek; maar driemaal daags, een Angelus. En
over die rust en vrede koepelt een firmament, 's morgens
zilver, 's middags blauw, 's avonds goud.
Ik fantaseerde me...
Al misschienigheden !
;

I

Maar dit was geen misschienigheid: (( hij doet er wat
voor ! ))
Dat is, vooreerst .
• hij laat er
e wat voor !
Een cinema kent hij niet; sport leest hij niet, reizen doet
hij niet. Tenzij van tijd tot tijd eens naar Mechelen, naar
een retraite; en dan nog, blijft de helft van zijn harte thuis,
op zijn parochie. Brussel bezocht hij sedert dertig, veertig
jaren niet meer; nooit de Floralies. Zijn gansche parochie
is een Floralie, -- een Floralie zonder officieel gedoe en
gezeever. Hij blijft bij de zijnen, al zijn ze simpel; op het
zijn, al is het hei. Hier heeft hij geur en keur en fleur en
kleur Tan de vier sezoenen; en hij houdt het bij de simpliciteit van Thomas a Kempis: Quid potes alibi videre, quoll
hic non vides ? Ecce coelum, et terra, et omnia elementa;
nam ex istis omnia sunt facta. (1)
En hij werkt er voor !
Met open handen en open hart staat hij te midden zijn
volk; mild en menig deelt hij uit het woord en de waarheid
van Christus, de vergiffenis van Christus, he Lichaam van
Christus. Geen ding of dag, die telt in 't leven van zijn parochianen, of hij staat er naast met een zegen Gods. Een
mensch wordt geboren: « Ik doop u ... ! >,
Een mensch
knielt in den biechtstoel : « Ik vergeef u... ! »
Knielt op
Trouwt:
de communiebank: « Ziehier het Lam Gods! »
cc Ik vereenig u. »
Ligt te bedde: (( Door deze heilige
zalving... »
Ligt in doodstrijd: « Vertrek, christene
ziel... ! »
Wordt te uitvaart gedragen: (( Mogen de Engelen u in 't Paradijs binnenvoeren... ! »
Een dreigement
komt varen over de parochie, en alweer komt de man vooruit : (( Parce, Domine, parce populo tuo! Spaar, o spaar
uw volk, Heer! » Daar jubelt een feest: « Te Deum lau
-damus!
Wij loven u, Heer ! ))
1 ) Wat valt er elders te zien, dat ge hier niet te zien krijgt ? Ziehier hemel
en aarde en alle hoofdstoffen, en daaruit is toch alles gekomen. (Nay. Chr.
I, 20.)
(
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En de Heer heeft zijn doen en laten gezegend, want: de
parochie is nog goed; 't mag gezegd, officieel gezegd; zij
is deugdelaik, 'precht.
En zoo, te midden die deugdelijkheid, woont en werkt
die ouwe Pastor, latend, doende, biddend, zegenend!
Ongekend. Maar wat geeft het hem dat de Fama uitblijft?
Wat geeft het hem, dat ' de Roem geen gouden trompet zet
op klinkende lippen en niet zijn glorie blaast en bazuint met
volgezwollen kaken ? ... 't Is al voor den Heer gedaan, voor
de zielen !
Eens zal de dood komen; veel zal ze niet vinden. Wat
rhu natieke beenderen met wat versleten vel erover, om
't ding bijeen te houden. Dat krijgt ze, en nog maar voor
een tijdje !
Maar ik zie den ouwen Pastor stralen in 't Oordeel, met
zijn valen toog als een schitterende oriflam, zijn verganen
hoed als een mijter vol smaragden, zijn brevier een juweel,
dat de Engelen blind flikkert...
In afwachting, stellen we 't gaarne met den lof, die uit
de lippen viel van die twee ouwe vrouwkes:
De loddelijke: « Onze ouwe pastoor doet er wat voor! »
De officieele: « 'precht! »
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Hei Kruiske

Een Cruys ¿en is een recht houtjen
en een dweers houtjen, die raeI en
een Cruysken te zaemen... >>
(P. Poirters.)

--- ;(

Al is 't van lout, al is 't van goud,
al is het rijk of pover,
't is altijd een rechtstaande bout
met eentje dweers er over.
En zoo bestaande, is 't in het kleen
zooals het menschenleven,
waar immer door de blijdschap heen
wat droefheid ligt geweven...
Zoo : vischt ge met een buigzaam riet,
dat is het rechte houtje ;
maar ei ! de botjes bijten niet...
Dat is het dweerse houtje...

Zoo : zit ge warm en droog getrouwd,
dat is het rechte houtje ;
maar... t vrouwken is precies geen you ,
dat is het dweerse houtje...
Zoo : brengt ge lieve kinders op,
dat is het rechte houtje ;
maar... koorts en mazelkes en . krop.. .
dat is het dweerse houtje ! .. .
Toch, daarom niet te veel geklaagd ;
want zie, de heele zaak is,
of 't kruiske, dat ge in 't leven draagt,
gemeten juist en haak is.
En kruiske na en kruiske voor,
en kruiske in hart en oogen,
ga moedig zoo het leven door...
God ziet u uit den Hooge !
En komt ge eens aan des Hemels deur,
dan treedt op 't belgerinkel
St Pieter met St Jozef veur, St Jozef met een winkel.
Die keurt uw kruiske rap en ras,
en zoo 't niet haak en juist is,
dan vraagt hij, of het daarom was,
dat onze Heer gekruist is ...
Maar zit het juist, Sint Jozef zegt
« Uw kruisken is van mate ! .. .
Sint Pieter, 't ding zit recht op recht...
Ge kunt hem binnenlaten. »
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De Lijkbidder

Dat is een heel mysterieus wezen, 'ne Lijkbidder. Ten
minste, de lijkbidder, dien ik vroeger heb gekend, op onze
parochie. Die scheen me zoo mysterieus als de dood zelf,
zijn meester...
Hij droeg een zwartvalen hoogen hoed, en daaronder een
geelbleek gezicht. En een aschvale jas, en een aschvale
broek. En heel de man was een verschijnsel aschvaalzwart;
en versleten, en gerafeld. En mysterieus.
Lachen deed hij nooit. Misschien omdat hij niet kon. En
als hij stapte, mankte hij aan den linkervoet. Alsof hij bij
elken overhanden stap in een nagel trapte.
Hij woonde vlak bij 't kerkhof, zijn door al de sezoenen
floreerend domein; en van uit het opkamerke van zijn
huis zag hij de kruisen; en zijn zwarte kater had 's nachts
maar over 't muurtje te kruipen, om te gaan sabbath vieren,
tusschen de graftomben, in den maneschijn...
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Bij kinderen vooral, en ook wel bij andere serieuze menschen, boezemde die lijkbidder, als hij door de straten
pootmankte, schroom en ontzag in. Want op die straten,
zoo volgevloeid met modegepraal, karnavalgebral, alle
daagsch gedoe, geslis en geslommer, was hij de eenige ver
dood en uitersten sprak. Hem zoo maar-schijng,deva
te zien, dat werkte zoo diep in op de ziel, als een missiesermoen over de ijdelheid der dingen. En ik zeg u, als gij
hem ontmoette op de stoep, ge gingt er twee stappen voor
uit den weg. Want die man was zoo machtig. Elken morgen
van zijn leven ging hij regelmatig op het bureau van den
Dood zijn dienstorders halen, voerde ze overdag streng en
stipt uit, bracht 's avonds rapport in... Misschien, wie weet?
had hij een woordje mee te zeggen in den raad zelf van
den Dood, stem te spreken wie sterven zou, en waar, en
wanneer, en hoe... Hij had u kunnen zeggen, als hij maar
wilde, hoe lang ge nog te leven hadt. 't Stond allemaal op
zijn boekske !... Maar hij zweeg. Professioneel geheim,
zie-je ? En hij liet u maar gaan, en begaan, en betijen, met
uw illusies, met uw ambities, met uw ijdelheden. En plots
dan, sloeg hij uw illusies, uw ambities, uw ijdelheden en u
zelf dood.
Zoo machtig, en zoo mysterieus was hij, hij is de lijkbidder, factotum, koerier, slisse-tout, afgezant, baljuw, vol machtdrager van den Dood. En als hij op straat geen zei
droeg en geen zandlooper, dan was 't maar omdat het-sen
hem geneeren zou .. .
En als, op school, onze meester de Gewijde Geschiedenis
te beste schonk, en vertelde van den Engel Gods die zweefde
over het slapende leger van Sennacherib, van den Engel
Gods, die in elk huis van Egypte den eerstgeborene dood
dan begon voorwaar onze verbeelding te werken en
n-sloeg,
ze 't ouwe verhaal met het figuur van den lijk
bidder, die zwart en zwijgend langs de huizen van de paro
-chienkpot.
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In den voormiddag droeg hij de liken; in den namiactag
bad hij de lijken. En lijkenbiddend, stiet hij de eene na de
andere deur open, en met traag en diepgaande stem, « nil
mortale sonars » (+) en zwaardragend als de ((tuba mirum
spargens sonum » ( 2) riep hij den huize in:
cc Gij wordt verzocht op den lijkdienst van... » en dan
noemde hij persies, met man en paard, wie begraven moest...
Dat klonk zoo somber door den huis, in de stilte :
cc Gij wordt verzocht... enz. »
Ge waart zoo bezig, stil -weg, met uw alledaagsche dingen,
spel of werk, en werelden ver van dood en lijkkist met uw
verbeelding en uw gedachten, --- en plots:
--- Gij wordt verzocht ... enz. >,
En in onze eigene buurt heeft onze lijkbidder eens met
die nare woorden een effekt gehaald, dat als een succes
gelden mag en Hans Holbein een prachtig plaatje ge nspireerd zou hebben voor zijn Doodendans. 't Was zoo:
Daar was een bruiloftbanket aan den lyrischen gang; en
in de versierde huiskamer spoten de feestfonteinen, kriezelde
de schuimwijn. En iemand stond recht juist, stak een toast
af op bruid en bruidegom, met al de goeie beste wenschen,
waarmee ge m.enschen, die 't riskeeren, zoo al van wal
afzendt en de zee in !... De zee in, ja, op een wiegelend
bootje, met een groot zeil dat zwelt vol blijde hoop, met
een rozeruikertje tegen den mast, met een wit broodje in
de scheepsschapraai. En de feestvierenden zaten te luiste
serieus; en de bruidegom keek plechtig en de bruid, die-ren,
van Gent was, bloosdege. Kortom, alles zooals 't wezen
moest... En plots, klinkt daar uit de kier van de opengaande deur:
cc Gij wordt verzocht op den lijkdienst van... » En i =?
de kier bleekte 't lange, gele gelaat van den lijkbidder!
,

(1) Waarin niets menschelijks klonk. (Virg. VI.)
(2) Bazuin, een wonderbaren klank verspreidend. (Dies irae.)
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schoon't Brak de stemming. Kun-je gelooven. En een,
zei dat ze dat, snotver!, moesbroer van een politieagent,
ten verbieden, zoo brutaal... Maar, zoo zijn de menschcn. De waarheid is niet altijd welkom; en ze leven lievcr
in flauw-blauw romantisme; terwijl de goeie, deugdelijke
waarheid hem toch eigenlijk zit in kloek, gezond realisme.
En de waarheid alleen zal ons verlossen ! .. .
En kijk eens naar de ouwe Egyptenaren... Die dierven
de waarheid wel. Die mochten dat realisme wel. Zij, bij den
taptoe van hun feestbanketten, lieten door de zaal, op de
armen van twee slaven, een verschimmelde mommie paradeeren, terwijl van uit een spleet in den muurwand een basstem spookte: cc Wat die is, zult gij zijn; wat gij zijt, is die
geweest ! »
En wee ! zei Pharao, wee den man, schoonbroer of
niet van een politieagent, die protesteeren durft...
Onder de doodenmis stond onze lijkbidder, met zijn vijf
kameraden in de gilde, paraat. Ze stonden paraat; en zoo
nauwlijks was het leste cc requiescat in pace » uitgegalmd, of
ze tilden de lijkkist op de schouders; hij waarschuwde: op
stap i en zoo, schoonekes en deftig op stap, hij wat hinkepootend, naar 't kerkhof.
Want ja, toen werden de afgestorvenen naar de rust gedragen ; en dit was echte Karitaat! Gedragen, broederlijk en
kristelijk op schouders van kristene broeders niet zooals op
heden, weggevoerd in praalkorbillards en verzilverde Fordjes. Heere! wat hebben de menschen ook de heiligste dingen
ver-amerika-mekaniseerd! Als nu onze duurbare dooden
worden te grave geleid, dan ratelt de uitvaart van metaal, ze
riekt naar benzien, ze vliegt als 'ne vloek. En we vloeken
wel op Chicago, maar wij leven zelf al een beetje op zijn
Chicagoosch...
O.eef me de lijkbidders en lijkdragers van vroeger! Diewaren zoo stil, zoo statig; droegen een soort eerbiedwaardig;
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heid voor zich uit stonden daar voor ons, als de levende
persoonlijkheid der Kristene Karitaat, die de gevangenen
bezoekt, de hongerigen voedt, de dorstigen laaft, de dooden
begraaft. En een lijkdrager ziende, wij zien Adam die met
eigen handen Abel bestelt; en Tobias; en Jozef van Arimathea... Al lijkbidders en lijkdragers die het lijk droegen van
medemenschen, van Ons-Heer zelf, op handen van eerbied,
schouders van barmhartigheid...
En op den doodenakker, bij den open kuil, stond de lijkbidder roerloos, in stijl, roerloos bij de welsprekendheid der
lijkredenaars, bij de tranen, bij de heele tragedie. Had hij
geen hart ? Vond hij het banaal ? Meende hij misschien dat
tranen zelf maar ijdelheid zijn ? ... Maar in zijn roerloosheid
lag hooge plecht; op zijn strakgespannen, bleekgele gelaat,
in zijn schijnbare onverschilligheid weerstraalde iets van den
majestatischen Dood zelf...
Nu is hij dood. Vaarwel. Hij scheen nochtans onsterfelijk.
En wij meenden, dat hij, moest hij dan al heen, zooals Elias
zou ten hemel heengenomen op een vurigen wagen. Maar
neen, hij is simpelweg gestorven; den dood gestorven zoo
maar van een doodgewoon mensch. Maar zachter en heiliger.
En een jonger gildebroeder erfde, lijk Elizeus, den aschvalen mantel van Elias, ging de straten langs, stiet de deuren
open, blies den tuba met den wonderen klank:
cc Gij wordt verzocht op den lijkdienst van broeder
Elias... enz. »
En even simpel als zijn leven, als zijn dood, gebeurde zijn
uitvaart. Dat hoorde zoo... Duizende malen had hij zelf,
glorioze, eerste-klas-begrafenissen begeleid de ijdelheid
ervan beleefd, alsmede de vaniteit van de levenden op den
lesten tocht van de dooden... En kronen zien bloeien op de
balustrade van den korbillard, zien verslensen na enkele
uren op het graf.
Maar zijn uitvaart is simpel geweest...
;

;
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Een collega sprak de lijkrede uit, een welsprekende lijk~

rede. Want een lijkrede, uitgesproken door een lijkbidder.
op het graf, van een lijkbidder, daar vermoed ik veel stof
te zitten voor welsprekendheid.
En voor de rest: requiescat in pace! Moge de brave man
rusten in Gods zaligen vrede, in dien zelfden zaligen, onsterfelijken vrede, dien hij zelf, zoo duizende malen, heeft
toegewenscht aan de zoovelen, die hem met hun kalandizie
vereeren wilden moesten.
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Jan Salomon en Pied fob

Het leven is een schouwtooneel,
de wereld een theater ;
elk krijgt zijn rol, elk krijgt zijn deel,
de een vroeger, de ander later...
maar al die rollen zijn niet heel
van één en 't zelfde water...
Jan werd in een verguld paleis
gewonnen en geboren ;
sliep in een wiegske van Parijs,
kreeg porcelein teljoren,
en liet hij maar den kleinsten krijsch,
daar kwamen drie doctoren.
Maar Pieter mocht van eerst af aan
in drama medespelen ;
hij kreeg een wiegske zonder paan,
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at schel van schorsonelen,
en kreeg hij melk, hij moest de zaan
met zeven broerkes deelen.
Jan met een kroon en wereldbol,
zat op een gouden kussen ;
Piet kreeg van bucht zijn handen vol,
en vond hij ondertusschen
ook al een uurke blijde lol,
't kon vliegen lijk de musschen !...
En viel 't gordijn op Jan zijn werk
en Pieter zijn geslommer,
zij voeren beiden naar de kerk
en... naar den diepen lommer .. .
Jan werd begraven met een zerk
en Pieter met een nommer.
NASPEL :
en Sint- Petrus stiet
de deur eens op een spleetje.
(('nen Duts ! »
— «'ne Vorst ! »
riep Jan.
Sint- Petrus : ((Wacht een beetje !...
Zegt, jongens !... Titels tellen niet ! .. .
Alleen uw zielen !... weet -je ? »

((Wie belt daar »
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zei Piet.

Brief aan Mevrouw Sapyra
(die in de Armenschaal, tijdens het Lof, een
valsch stukje van 0,25 fr. neerlei)

Hoogedelachtbare Mevrouw,
't Was helaas! geen vergissing; 't was wel zóó gewikt
en zóó gewild: U hebt een valsch stukje in de schaal gelegd
(( voor den Arme »; en helaas! zeg ik... Ik zeg: helaas
over den Arme!
Maar driemaal helaas! over U.
Leg me niet: 't is niet waar !... Want ik weet het zóó
allerbest, Mevrouw. Ik heb het zóó juist gezien; en 'k heb
het zóó precies gehoord .. .
U foeffelde, toen de kerkmeester tusschen de stoelen na
in uw reticuletje U foeffelde-derstuikl,Ufo
achter uw geldbeugel U foeffelde achter 't valsche munt s:tukje ; en, foeffelend, U bespiedde me schuins; al zoo
schuins als ik zelf U schuins bespiedde...
;

;
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Heiraiker

En ik dacht: die dame gaat een valsch geldstukje in de
chaal leggen en U legde een valsch geldstukje in de
schaal; want het klonk zóó dof ! .. .
Een looden geldstukje van 0,25, dat neervalt in een houten
schaal, klinkt zóó dof!
Op dien doffen klank, plots, U verschrokt en bekeekt
rye... en wij bekeken malkaar en U bloosde!
En ziet U, Mevrouw ?... Te kunnen blozen verraadt soms
een schoone ziel; te moeten blozen verraadt een leelijke
ziel.
En U ondervondt dat een mensch tragische oogenblikken
beleven kan.
f

;

Kom, zeg niet dat ik me bedroog in de klank~interpretatie
van dit... uw muntstukje... Dit dof geluid sprak zoo klaar!
En uit ondervinding die ik opdeed, zou ik, onder een milj oen doffe geluiden, het dof geluid herkennen van een valsch
25 centiemen-stukje dat in een schaal valt.
Luister.
Eens ging ik naar een Te Deum; met een vriend. Maar
ik had mijn geldbeurs vergeten; en zoo, toen de koster met
de schaal rondkwam en de metalen stukjes daarin met zuive s° geluid neert j angelden, ik wist er geen ander raad op
dan mijn vriend eens aan den elleboog te stooten en duim
over wijsvinger te schuiven... Mijn vriend begreep mijn
nood en schoof me een stukje voor van 0,25 fr. en 'k lei
dit vroom en ruimgevend in de schaal. En toen, maar
toen eerst! — hoorde ik, ' aan den looddoffen klank, dat mijn
stukje valsch was... En 'k hoorde tweedens, dat de koster,
met in zijn wensch al 't humour en sarkasme waarvoor
een koster vatbaar is, me zei : ((God moge 't u loonen ! »
Ik bekeek mijn vriend; mijn vriend bekeek mij; en U
zult begrijpen, niet waar, dat er een wereld pathos trilde
in onze wederzijdsche bekijking. Nu nog soms, als ik eens
heel naar en tragisch droomen wil, hoef ik maar eventjes
;
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mij dien doffen klank te herinneren met dien sarkastieken
optatief : ((God moge 't u loonen ! »
En ik herhaal het: onder een miljoen doffe geluiden zal
ik het dof geluid herkennen van een valsch 25 centiemen stukje dat in een schaal valt!
Bij nadere beredeneering, heb ik echter over mijn daad
geen verdere schaamte gevoeld. Immers, mijn aalmoes -intentie was zuiver genoeg geweest; maar 't geld van mijn
v riend was valsch.
i't'r!aar iw aalmoes -geld, Mevrouw, was valsch; en úw aal moes- intentie was nog oneindig valscher.
Wij m Jeten het natuurlijk niet al te tragisch opnemen ;
ws jsl heid de dagelijksche dingen van 't leven
As ko odic: te beschouwen, zoolang wij er het tragische
kovnen duiten houden. En nochtans, uw geval is wel tra ;sch.
/ant zie nu! hier treffen wij dus een dame, een dame
c_ r f _, is en rijk doen wil — en ze geeft dat ! .. .
Apropos. N1 ev rouw, laast U Handelingen der Apostelen,
Hst. V ?... Q Sapyra, cc waarom heeft de Satan uw hart
vervuld, zoodat gij gelogen hebt tegen den H. Geest ? _ . .
Bleef uw geld niet het uwe zoolang het u bleef ? >,
En Sapyra viel dood.
Blijf leven, Mevrouw, en denk na...
En alweer, luister eens.
God heeft alles geschapen, marmer, zilver, goud... Maar
ei! in zoovele kletskerken wordt plaaster vervalscht tot
mara er, ijzer vervalscht tot zilver, koper vervalscht tot
goud. En het echt zilver, het echt goud hangt in de ooren en
aan den hals van de menschen... en God zelf, van uit Zijn
eigen tabernakel, moet die vervalsching aanzien, en dat die
vervalsching gebeurt met vermindering van zijn glorie.
't Zelfde Mevrouw, als U de heilige liefdadigheid ver
-valscht.
en 't is naar

-

-
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En iets anders nog.
Valsche munt geven; met valsch geld spelen, dat is om
trent al een oerzonde, een erfzonde. Niet alleen dus een
aanranding op de openbare trouw, een schokken aan een
zuil, waarop de solidariteit van de maatschappij rust, maar
inderdaad 't is het leven van 't menschdom, voor zoover die
mogelijkheid bij u ligt, onmogelijk maken. Geijkte munt
vervalschen, wetens en willens valsche munt uitgeven,
zij het dan ook maar in de schaal cc voor den Arme », 't is omtrent al een misdaad als bij de oude volken, 't vuur
van den stam te stelen; in de middeleeuwen, de bronnen te
vergiftigen; en tegenwoordig, nagelen te strooien langs de
makadams.
En dit valsche stukje werd « den Arme » geschonken! En
van overouds moest de aalmoes van den Arme zoo een hei
ligheid wezen. Bij oeroude volken reeds werd belasting ge
heven op den rijkdom ten bate van den behoeftige; en de
Joden hadden roerende wetten over de tienden: het 1 e tiende
was voor den Heer het 2e voor de bediening van den Tempel ; het 3e voor den Arme. En de aren, die schamele Ruth
lezen mocht op den akker van gegoeden Booz, waren geen
dor ijl stroo, maar volle en voedzame aren. En Christus
heeft zoo eens gezegd: cc Wat gij aan één van deze mijn
broeders hebt gedaan, dat hebt gij aan Mij gedaan. » Hum
hum!...
Het schandaal, dat U aan mij hebt berokkend, vergeef
ik U. Ik wensch voorwaar niet, dat rondom uw décolletage
een molensteen worde gestrikt... U weet wel, dat 's de straf
voor hen die schandaal verwekken aan kinderen.
Want het is, me dunkt, zoo al erg genoeg.
;

U ziet, wij zijn tot hooge beschouwingen gestegen.
Hoog, ja! en tragisch.
Maar het meest tragische van al is dit: De koster zei:
((God zal 't U loonen 1 »
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Die koster is een virtuoos van 't sarkasme en mijn vrome
hoop is, Mevrouw, dat God het U niet en nooit moge bonen.
'k Heb vroeger een anderen koster gekend, Stoffe -Peter,
ook sarkastiek maar naast iiw koster was Stoffe -Peter een
sarkastiek wezen op zoet -water. Daar werd een omhaling
rehouden, in de kerk, ten bate van de Congoleesche misies. En een dame (nicht van U?) lei heel profijtelijk een
witten knop in de schaal... Maar Stoffe -Peter, die 't spel
in de gaatjes had, nam den knop uit de schaal, schonk hem
\Cfl profijtelijk aan de dame weer en zei zoo: « iViadame,
in Congo dragen ze nog geen bretels. »
Maar dit woord is zoet -water naast den wensch van
koster,God zal u vinden!
;

;

Tragisch , niet waar?. En 't is voorwaar geen troost, dat
het nog tragischer kan.
Heeft uw linkerhand de daad gezien van uw rechterhand?
Laten wij nu maar best veronderstellen van neen...
Maar ja dan of neen, en wat er van weze, ga die daad
hiechten en betichten, Mevrouw, ik zeg U: ga het biechten en trek niet op naar 't leste Oordeel, met dit valsche
munistukje op uw geweten.
Want ik herinner mij een woord uit den ouwen Dies Irac
en dat woord luidt:
Liber scriptus proferetur: het geschreven boek zal voor den
dag worden gebracht...
En een ander woord:
Quidquid latet apparebit: Al wat nu verborgen is, zal dan
aan 't licht komen...
Nil inultum remanebit: Niets zal ongewroken blijven...
Dien geweldigen dag houd ik U in 't oog; maar ik h000
dat U dan niet zult te blozen hebben.
En wilt U dien dag niet blozen, ga - en biecht. En bid
om vergiffenis bij den Heer, - bij dien Heer, die de armen
z 66vaderlijk bemint...
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Allo, Mevrouw, op de knieën, armen omhoog, en zeg
me na:
cc Heer ! vergiffenis!
((Arme broer! vergiffenis!
((En gij, onnoozel maar valsch, dom maar venijnig lood stukje, sta niet op tegen mij in 't leste Oordeel en getuig
niet tegen mijn hart ! »
En mediteer daar vat over, Mevrouw.
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Ter eere van
den Heifigen Joannes Berchmans

Driemaal gegroet, Joannes ! om
uw driemaal hoogen adeldom :
« Een heilige, jonge Vlaming.
Al taal en titel valle stom
en dood voor die benaming.
Gij zijt een kind
het schoonste kind
van moeder Vlaandren ; en gij mint
uw glorierijke moeder ;
en alle knapen zijn u vriend,
en Vlaming is u broeder.
Gij mint het simpel diet,
En vast ! ge sluit uw harte niet
zoo een der Vlaamsche menschen
in simpel Vlaamsch zijn nood bediedt
zijn weedom en zijn wenschen.
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Zoo daar een grijsaard, witgebaard,
naar Scherpenheuvel bedevaart,
al biddend onderwege,
ik weet ! ge zegent en ge staart
hem met een glimlach tegen.
Zoo daar een bibbrend moeike zit
en prevelt met haar oud gebit
gegroetje op wees-gegroetje,
ik zegge dat ge medebidt
uw duurbaar rozenhoedje.
En dat de knapen fier en fel,
vol lust en leven, 't luide spel
doet wervlen en rumoeren,
o 'k peinze en wete ! 't moet u wel
het hart met hoop vervoeren !

Schutsengel van de Vlaamsche Jeugd,
strekk' hun de glorie van uw deugd
tot wachtwoord, schild en wapen
Er zinge uw vroomheid en uw vreugd
in 't hart van onze knapen !
Lijk zij belichaamd en bezield,
Gij hebt in bidde' en boet vernield
al gisting uit den kwade,
terwijl ge uw ziel te blaken hieldt
aan 't vuur van Gods genade.
Het oog vol zon, de ziel vol zangs,
ge voerde uw stille treden langs
het pad des Evangelies,
met in uw hand den witten glans
en bloei van open lelies.
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Een lelie zelf gij, die met goud
van dauw en dageraad bedauwd,
in stilte en eenvoud groeide,
en, eerlang blad en blos ontvouwd,
ontplooide en openbloeide ! .. .
Maar eer venijn en najaar kwam
en uwe glorie doofde en vlam,
daar daalde een hand, gebogen,
en buigend, plukte u van den stam
weg voor al menschlijke oogen.
O Lelie - Knaap, zoo vroom, zoo rein,
zoo heilig !... mocht de helle schijn
van uwe deugde' en daden,
een steeds gereede lampe zijn,
een licht op onze paden !
**
o Kind van moeder Vlaandren ! ... waar
ge woont nu, waak met uw gebaar
en blikken en gebeden
op Vlaanderesse en Vlaanderaar,
op heide en hoeve en steden.

Rijs op onze altaars ! en gewin
in alle Vlaamsche huisgezin,
bij kruis en Lieve - Vrouwe,
een pleksken u, een plaatsken in,
op de oude Vlaamsche schouwe.
En feestdaags, wen de beiaard belt,
en 't volk gelijnd staat en gesteld
de stoepe langs en lane,
rijs op in 't vendelende veld
der gaande gildevanen !
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Rijs op !Geleid door dag en ding
het hart van allen jongeling.
Geleid het vast en veilig
't Nieuw leven, dat aan 't roeren ging,
gij, maak het hoog en heilig !
Maak zin en ziele teer en sterk

En leer ons hart op lichte vlerk
en idealen zweven
en zwoegen over 't bezig werk...
Werk is muziek in 't leven
En streve 't gansche knapendom

als blijde kampioenen, om
de glorende benaming,
die om uw hoofd en voorhoofd glom
« Een heilge, jonge Vlaming ! n
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De Polifiemagenf

In alle parochie, die deftig wezen wil, is orde van doen,
- orde en tucht en daar Mijnheer Pastoor het niet alleen
kan houden liggen, heeft de gebiedende macht, naast eiken
pastor, een politie -agent gesteld. Dat's gezond verstand.
Als ' niet gaat met goedheid en zoetheid van pastors, dan
moet het maar gaan met macht en majesteit van politie
agenten.
Politie-agenten of gewapende lie simili -dusdanig; als daar
zijn b. y. gardevils, veldwachters, sjampetters, nachtwakers,
schouten, hannuiten, kortom, de verscheidene kategorieën
van de gansche gilde, vanoudsher gelast ermee ((te executeeren ende volbrynghen de justitie tot laste van de kwaed
-doenrs
)).
ieder van deze kategorieën is des beschouwens waard!
Aldus de veldwachters !...
De veldwachter, ofte sjampetter, is de schamele broer
;
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van den gardevil; zijn lijverde broek maakt hem rustiek;
zijn blauwe kiel, bukoliek; zijn knoestige stok, pastoraal.
Alleen zijn kepi met dat roode biesje errond verraadt zijn
militarisme.
En de nachtwakers! Lijk de uilen en de filosofen en de
starrekijkers, ze slapen overdag, doen hun werk 's nachts...
Een passend postje voor misanthropen. Ge wandelt maar
langs de stille stomme straten. Ge ziet niemand; en ziet ge
al iemand, dien schart ge vast. Meê !... Vroeger hiet hij hannuit. Die trok uit op wacht en wake met een zwarten hond;
zoo een soort pedigree van onderwege Groenendael en met
een hellebaard en een lantaarn en een ratel. Bij elk uur
klokslag ratelde hij de menschen wakker en wenschte 't hun
toe:
« Menschen, slaapt gerust ! ... 't Is dit of dat uur! »
Pater Poirters laat zijn hannuit aldus eigen glorie kraaien:
;

---

« Als ieder is in huis, en als de zon is slapen,
Dan ben ik op de been, dan ben ik in de wapen ;
Als 't rondom is in rust, als 't overal is stil,
Dan doe ik mijnen toer, dan ben ik op den dril.
Dan roep ik : cc Vlammen-uit ! de klok heeft één geslagen! »
Mijn honden lei ik mee ; want zie, ik moet gaan jagen
En met mijn hellebaard stoot ik op ieders deur ;
Ik zie of daar het slot is met de grendels veur.
Enz...

Maar laten wij terugkeeren tot het echte specifieke artikel

u! Sic: den politie-agent.
Zijn gansche leven staat in den dienst van de tucht. Hij
is het oog van de justitie, hij is de arm van de justitie, hij
is de vuist van de justitie.
Hij is de rustbewaarder van 't gemeenebest. Zijn wapen,
sabel of gummistok, slaat harmonie in den wilden baaierd
van maatschappij en menschdom.
Hij draagt een uniform, van kop tot teen. Niet zooals de
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sjampetter een pover kepieke alleen, maar een totaal uniform, lijk de soldaten. En, jawel, 't kleed maakt den man
niet; toch, het kleedt den man; 't geeft hem een air. Wat
een uniform doet, dat kunt ge pas leeren, als ge per kans
een politie-agent te zien krijgt, in burger gestoken. 't Is
vanwege de grondwet heel psychologisch dat zij aan haar
agenten een uniform schenkt met koperen knoppen, en een
kepi opzet met zilveren bandjes, een galonneke stikt langs
broeksnaad, en een sabel hangt, bezijen.
De gardevil noemt zich diender. Dat moet ge persies niet
zóó opnemen. 't Woord is een louter euphemisme ofte ver~
bloernsel. Ongeveer zooals zijn Heiligheid de Paus zich
noemt : servus servorum, aller dienaren dienaar. Dat 's
zijn nederigheid. Feitelijk staat de gardevil erop dat hij alles
te peggen hebbe. Hij alleen voert macht... Trouwens, ge
moet hem maar bezien... Ge komt de stad binnen; bij den
in gang reeds, daar staat hij, op wacht lijk het kolossale beeld
?an de vrijheid bij den ingang van de haven te New-York.
kolossaal wel niet. Bezie me die martiale pose: een
jacobvan Artevelde, een Godfried van Bouillon; zonder
paard. Bezie me die martiale snor. Dat's geen hooi. Dat's
natuur. Bezie me dit martiale gebaar, als het hem gelieft
-_en gebaar te zetten. En hoor me dit martiale woord, wannees hij zieh gewaardigt te spreken. En kijk hem eens martiaal optreden, en zijn man staan, stout en stralend, als er
iets verkeerd ligt, brutaliteit gebeurt, een opstootje woelt...
Dan is hij de man, over tweeduizend jaar uit latijnsch graniet
gekapt door Virgilius :

eco

...si forte virum quem,
Conspexere, silent ! ... ( 1 )
Hij werkt zoo kalmeerend, als olie op een stormende zee...
( 1 ) Krijgen zij 'ne man te zien, zwijgen doen zij, één voor tien! (Aeneis

151-2.)

I,
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Maar, wilt gij hem zijn hoogsten troef en triomf zien
vieren, beschouw den man, staande op het kruispunt van de
stad, waaruit de straten schieten als stralen uit een starre.
Hij in de kern ervan! Pal!...
Plat proza gesproken, hij regelt den trafiek. Maar in der
waarheid, voert hij zijn almachtig imperium uit. En dit met
een simpel gebaar van zijn arm, van zijn hand; met een
simpel knikje van zijn hoofd. Nu staat hij Noord gekeerd,
heft een hand
en de gansche beweging Noord-Zuid ligt
stil; hij draait kalmpjes half-rechtsom-keer naar 't West,
en de gansche traf iek West-Oost ligt lam,
voor 't heffen van zijn hand en heldren helm !.. .
En met een macht, met een macht, met een almacht,
kalm als Zeus, naar gelang zijn hand daalt, zijn hand rijst,
richt en regelt hij alle gerij en gerots, alsof hij uit zijn mouwen auto's, paarden, kruiwagens schamoteert, en ze, uit
een ongezienen boog, de straten in schiet.
Natuurlijk, volmaakt is hij niet. Hij kan zoo vervelend
zijn. Maar, dat is zijn plicht; en daarvoor wordt hij betaald... Tegen elken derden boom van de lei nagelt hij een
plankje: verboden dit verboden dat. Op de schilderachtigste paadjes van 't park schildert hij verboden doorgang.
Rijdt ge rap, dat's gevaarlijk. Rijdt ge langzaam, 't stopt
den trafiek... Als ge den kerel aan zijn instinct over liet,
ware 't leven een desperaat iets. Ge zoudt niet meer weten
waaruit, waarlangs, waarheen... En 'k begrijp best, dat er
zooveel menschen zijn, die zelfs zijn foto niet kunnen verdragen.
Maar, zooals ik zei, 't is zijn plicht. Hij staat in voor de
orde. Hij is de sleutelsteen in 't gewelf van de maatschappij.
En geneert hij soms den enkeling, 't is ten bate van 't heelal;
en onverbiddelijk past hij het princiep toe der solidariteit:
wat goed is voor de parochie, is goed voor den parochiaan;
wat nuttig is aan de bij, is nuttig aan den korf.
:
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En bewust van zijn grootheid en gewichtigheid, is hij
bewust van zijn majesteit. Als u 't leven lief is, schend die
niet ! ... Want aan smaad heeft hij den gloeiigen smoor; en
smaad verdraagt hij niet. Vooral niet in de uitoefening van
zijn ambt. Gebeurt dit, dan treedt hij dadelijk handelend op.
Met den zwaarde, als 't moet; met de boeikes, eer dan ge
denkt. En hij vat u vast, zegt: artikel zooveel van 't straf
hij haalt zijn boekje voor den dag, vraagt naam-wetbok.En
en adres. En als hij u naam en adres vraagt, geef geen val
dingen op; hij ziet direkt in uw oogen, dat ge liegt. -sche
Zijn hoogste troost, en trots, en glorie is een medalie, een
dekoratie, een eerekruis. Liever voor heldenmoed dan voor
jaren dienst. Perekwatie is hem ook welkom. 'ne Mensch
moet leven.
Uitgediend wordt hij op pensioen gesteld. Dan trekt hem
de burgemeester, figuurlijk gesproken, een pluim uit den
staart en steekt hem die op den hoed. Dat noemen ze: otium
cum dignitate, pensioen en vrije tijd.
Later sterft hij. Zijn uitvaart wordt begeleid van een
cohors wapenmakkers in de spitsbroederij; en op stap,
links-rechts, wiegelen ze langzaam weg-en-weer op den
langzamen trombonenrhytmus van Chopin's doodenmarsch...
En een lijkrede klinkt bij het gapende, kille graf, met in de
peroratie: vaarwel, vriend, tot in een betere wereld...
Waar is het wel, dat al eentjes gelachen wordt met gardevils. Maar aan die spotters zullen we zeggen: cc Weest
voorzichtig! Let op! Ziet uit uw oogen ! » Want ' ne
politie-agent heeft het spoedig in de mot; en smaad
wordt streng gestraft. 'ne Vrederechter is zoo wat van dezelfde gilde als een gardevil. En daarbij, wat valt er te
spotten ?... Spot is goedkoop; maar, op 't scheien van de
markt, zijn 't de spotters die 't werk zullen doen van een
gardevil ? Zijn 't de spotters, die de dieven zullen snappen ?
de rust bewaren ? razende honden weren? heldendaden
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begaan langs de wegen ? Hij is te fier zult ge zeggen; maar
inderdaad, daar is niets op de wereld zoo schoon, als een
mensch die zijn dagelijkschen plicht volbrengt, tenzij 'ne
mensch die zijn dagelijkschen plicht volbrengt met een vonk
zijn hart en een straaltje fierheid in zijn oog. --jetrosin
En, wat den heelen boom vaagt, wij kunnen het niet stellen zonder politie-agenten. Ze zijn broodnoodig; meer dan
ooit. Den dag van vandaag, waar zouden we naartoe zonder politie-agenten ?... Wat ware de wereld zonder hen?...
Wat ware uw ziel zonder pastoors ?... Zonder gardevil en
pastoor is 't anarchie, sovjetisme, bolsjewisme. Zonder hen
brak de beest los. Zij zijn de steunpilaren van de maat
schappij. Natuurlijk moesten wij een van de twee missen,
dan gaven we den politie-agent prijs. Dan smeten we de
gardevils overboord. Maar 't zit hem nu eenmaal zoo, dat
we ze allebei van doen hebben. Den gardevil om ons lichaam
en onzen wereldschen gang in de richt te houden; den
pastor om onze ziel en onzen hemelschen gang. In Chicago
ondervinden de menschen reeds de waarheid van 't oud,
kempisch spreekwoord: ((hoe minder pastoors, hoe meer
politie -agenten ! »
En nu ziet ge tevens ook de waarheid
van dit andere spreekwoord: « Alles zit in alles. »
En
in een gardevil zit zelfs een zedeles.

144

De Kaler van Tanke Lie

--- cc ' nen Arme sukkelaar! »
zuchtte de Pastor, meewarYg, toen hij de huiskamer weer binnenkwam, nadat hij
een bedelaar had uitgelaten met den troost van een aal
Zoudt ge willen gelooven dat die man sedert giste--moes.c
ren niet meer geëten had ? »
lk zei: « Neen, Mr Pastoor, dat geloof ik niet. »
cc Wat ! » bulderde hij me toe uit de steile hoogte,
waarmee hij naast me optorende. cc Oe gelooft dat niet ? .. .
Dan moest ge zijn gezicht eens zien, zoo uitgeleefd, zoo
af geteerd ! zijn stem hooren »...
Zoo juist zag ik het venster uit, over 't dorpspleintje heen
en:
cc Kijk 'ns, Mijnheer Pastoor ! »
Mr Pastoor keek uit, zweeg... ik zweeg, keek uit... en
beiden zagen we nu, dat de uitgeleefde, afgeteerde bede~
laar cc Den Bonten Os » binnenpikkelde.
--® cc Pristi ! »
zei de Pastor; en die basterdvloek was
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Heiruiker

een zielekreet van ontgoocheling. Een poosje nog stond hij
met zijn nieuwsgierig gelaat tegen 't venster, met zijn toegenepen oogen op ((Den Bonten Os » gemikt: maar 't plein..
tje lag doodsch in den zonneschijn open, en wij konden enkel
vermoeden wat er in ((Den Bonten Os » zelf gebeurde...
cc Enfin ! » zuchtte de oude fatalistisch. cc Ik heb mijn
aalmoes geschonken met een goede intentie en, maakt hij
er misbruik van, dat staat niet op mijn rekening. »
Toen zat hij neer in zijn antieken zetel, zweeg nog een
stondeke... En zoo deed ik item, uit eerbied voor dit eer biedwaardige ding dat ze noemen: een illusie, die weg is.
Toen stak hij een sigaar op en, al zuigende:
cc Dats me eigenlijk nóg zoo gebeurd » sprak hij
luchtjes; zoo luchtjes of het hem troostte dat het hem eigen
gebeurd was.
-lijknogz
« Ja, Mr Pastoor ? »
;

;

«J a .,,

-

« 't Is uit mijn prilste jeugd. En als ik het niet mis
voor heb, dan vertelde ik u vroeger Al eens van Tante Lie.
Welnu, Tante Lie had een kater; 'nen amour van 'ne kater.
En op 'ne keer was die kater verdwenen: sedert drie dagen.
En Tante Lie zat in den treure, zak en assche. En ze zei :
cc Ik gaf wel honderd frank, als Moorke terugkwam ! » Dat was oratorisch- deklamatorisch gezegd; maar wij dat
is: mijn broer Benooi, en ik zelf, en mijn broer Cyriel, en
mijn zusje Marieke —, wij meenden dat groote menschen
alleen spreken om iets te zeggen; en zoo, wij namen dat
woord ernstig op en, na overleg, ik ging naar Nolleke
Tikkes.
Nolleke was bezig in zijn geitestal, waar hij een heel volk
konijnen had zitten en twee fretten. Hij had maar één oog,
maar een vinnig, en Nolleke was strooper primo -cartellobrevet van heel de streek; en dat is, in zake strooperije, en
in zake die streek, héél veel gezegd. Maar dat zal ik u later
vertellen. En ik zei dan zoo aan Nolleke, dat er honderd

frank te verdienen was, als hij den zwarten kater van Tante
Lie kon terugbrengen. En naïef had ik gemeend, dat No1leke zou opspringen tot tegen 't stroodak van zijn stalleke;
maar Nolleke bleef positief staan, in zijn holleblokken, op
de geitemest ; en schoot me, van onder de vuile klep van zijn
scheef klakske, een vuurpijl af uit zijn één oog; en, vroeg
Nolleke:
((Katten, jonge heer ? ... katten vangen? »... vroeg
Nolleke.
Ik zei: « Ja, Nolleke ! ... En honderd frank! »
---- « En waar zit die kater ? »
vroeg Nolleke.
1 k zei: cc Ili weet niet, Nolleke... En Tante Lie belooft hon
-derfank!
>,— « jonge heer » zei Nolleke, cc ge moet aan Tante Lie
niet zeggen, dat ze kan gestolen worden. Ik heb maar één
oog; en 't mensch is altijd niet even kalm... Goeien dag,
jonge heer. En Nolleke spuwde in zijn handen en werkte voort. »
Hier stak de pastoor een korte pooze in zijn verhaal en
zei me toen weer, op beslisten toon:
--- « Nu moet ge me niet gelooven, als ge niet wenscht
me te gelooven... Maar als ge me niet gelooft, spreek op
en we praten van wat anders. »
------ cc Ga maar op, Mijnheer Pastoor. »
cc Wel dan, 's anderendaags stond Nolleke op den
haard van Tante Lie, met een zak op den rug en in dien
zak, den kater ! ... 't Is niet mogelijk, zult ge zeggen. En ik
zeg: « Ab esse ad posse valet illatio », wat is, dat kan...
En vraag me nu niet hoe de zaak in mekaar zat. Ik weet
het niet. Nolleke wist het, natuurlijk... En later hebben wij
het hem zesmaal gevraagd, maar zesmaal heeft Nolleke ons
wat anders wijsgemaakt. En de zevende maal had hij ons
misschien de waarheid verteld. Misschien.
Maar zoo was het... Nollcke stond daar met 'ne zak — en
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in dien zak: den zwarten kater Moor! En spreek me nu var,
verloren zonen, die thuis komen! Met dat Tante Lie eens
in den zak piepte, haalt ze den kater schoonekes váór den
dag, en beziet hem met twee paradijs -oogen, en omhelst
hem, en heet hem welkom met een overvloed van zoete
woordekes, die onze dichters zouden beschaamd maken...
En te peinzen dat diezelfde Tante Lie, toen ik vroeger eens,
vier -vijf jaar oud, een halven dag in de bosschen was ver
loren geloopen, en, wanhopig en natbeschreid alsof ik mijn
ziel had verloren, 's avonds door den boschwachter werd
thuisbesteld, te peinzen, zeg ik, dat diezelfde Tante Lie
mij... Maar... dat zijn familiezaken.
De eerste ontboezemingen over, en Moor in de keuken
een schoteltje melk aan 't slobberen, zei Tante Lie, heel

lief :
((Nolleke Tikkes, ik bedank u hartelijk, zulle... »
« Merci, Juffr4 ,) zei Nolleke beleefd, en...
((En... wat? »
((Die honderd frank, Juf f ra ? »
--- cc Honderd frank? »
vroeg Tante verbaasd.
Ik, die er bijstond met Benooi en Cyriel en Marieke, ik
zag seffens dat er misverstand heerschte, en wilde 't opklaren, en ik zei ... en ik had beter gezwegen:
--- «Ja, Tante Lie, gij hebt honderd frank beloofd aan
wie... »
cc Zwijg ! ,> beet ze me af. « Laat groote menschen
spreken ! »
Toen vuurde ze af op Nolleke, vroeg bitsig:
« Nolleke Tikkes, waar hebt ge Moor gevangen ? » -cc Thuis, Juff ra » zei Nolleke; hij kwam bij mij thuis
binnengeloopen. » .cc Da's nie' waar, Nolleke Tikkes ! ! » vlamde Tante
los, dat doet Moor niet !... En trek er maar van onder... Nu
krijgt ge niks! niks !... Ik wilde u wat geven voor uw moeite;
maar nu ge liegt, krijgt ge niks !... Weg ! ,) 148

En ze wees Nolleke de deur uit. En Nolleke ging, maar
bleef toch 'ns op den dorpel staan, in de open deur, en met
een vinger op, en een kooltje vuur in zijn één oog:
cc Juff ra, ik zal 't eens rechtuit zeggen : die kater is
bij mij binnengekomen, en hij heeft vergiffenis gevraagd op
zijn vier knieën en gesmeekt dat ik hem zou terugbrengen,
in een zak... dezen zak !... En nu zeg ik niets meer, Juffra,
niks !... Maar ik zeg: zie dat ge dien kater voortaan
binnenhoudt, juffra, dien lompen, leelijken, smerigen, scoot-tigen... »
Tante Lie sloeg de deur toe...
En toen wilde ze nog 'ns grijnslachen tegen Nolleke dat al
w eg was, maar heur gezicht schoof uit, en ze keek naar
ons; en:
« Gij , alle vier in den hof ! ... En ziet dat ik F niet
hoor!» —
--

Gevieren zaten w ij in 't prieeltje; en toen Benooi zei hoe
sch a ncdalig het was, dat Tante Lie niks! niks ! aan Nolleke
had gegeven, toen vond Marieke want Marieke was zoo
fijngevoelig ! «--- ineens een goeie gedachte:
(Willen wij aan Nolleke onze spaarpotten geven ? ,>—
't Woord klonk als een scheppingsformuul en starren
rcz on op in ons gemoed: starren van edelmoedigheid en gelukmakeri.j !... En Benooi ging akkoord, ik ging akkoord, en
Marieke ging akkoord, natuurlijk. Maar Cyriel zei neen.
;

cc Neen » zei Cyriel, cc Nolleke zal mijn centen niet opdrin~
ken. »
En na wat geharrewar en broederlijke discussie, zouden
wij het doen met ons gedrieën, en we gaven aan Cyriel een
brevet van leelijken gierigaard. Waar hij hoegenaamd niet
om beschaamd was.
En een uurtje later, in een uithoekje van den tuin, op
een houtblok, zaten drie steenen chineesche afgodjes, met
de beenen gekruist en een grooten lachenden mond van oor
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tot oor gespleten; en dat waren de spaarpotjes van Benooi,
van Marieke en van uwen edelen dienaar... En Cyriel, cyniek, stond er ook bij te kijken. En Benooi greep een boonstaak, stond vlak voor de afgodjes... paf !... En dien dag
was het Cyriel zijn stroohoedje, dat Cyriel zijn leven redde...
want die stok, ziet ge, was aan één eind langer dan Benooi
meende... en dit eind was het juist dat paf! neerkwam op
dat stroohoedje !... En open ging Cyriel, dat hij gilde ! Maar
Benooi nam het heel kalm op; en zei : « Dat's juist goed ! »
alsof er ((justice immanente » mee gemoeid was.
En de ikonoklasterije ging voort; en om Cyriel wat te
troosten, mocht hij meetellen, en tusschen de scherven van
Benooi's afgod vonden we 24 centen; en tusschen de scherven van Marieke's af god vonden we 6 fr. en 16 centen;
en tusschen de scherven van mijn áf god vonden we 31 centen... Wat bij de natelling een totaal bleek te wezen, schat
ik, van 6 fr. en 71 centen; dat is : 7 fr. en 21 centen... En
de 21 centen schonken we aan Marieke weer en gevieren
droegen we de 7 fr. naar Nolleke Tikkes.
Nolleke was met zijn konijnen bezig, weigerde eerst de
centen. Maar Als 't ons dan zoo'n plezier deed, zou Nolleke
ze toch maar aannemen en hij zei wat een goed hart wij
hadden, alle vier... En Cyriel ook stak het pluimpje op zijn
hoed. En Nolleke zei nog, dat hij een ekster houden wist op
zeven eiers, en hij zou ze rooven voor ons, als de jongskes
fel genoeg waren. Laat me getuigen, dat Nolleke zoo goed
is geweest als zijn woord.
Toen gingen we naar huis...
;

En hier nu komt de zedeles...
Nooit heb ik meer plezier, meer deugd beleefd dan van
de centen die we Nolleke schonken. Den eigen nacht erop
heb ik, in mijn droom, een vizioen gehad van engelen, die
me kwamen kronen met een wit kroontje van wijs-zijn terwijl ze zongen: « Hier is dat brave kind, de goede Samari150

taan in 't klein, die een aalmoes schonk aan een arm man,
en alzoo olie goot in een menschelijk hart !... »
En zelfs, toen Cyriel 's anderdaags vertellen kwam dat
hij juist Nolleke had gezien, zat als 'ne populier in den wind,
en door den veldwachter weggeleid, omdat hij een pint
naar 't hoofd van den herbergier had gesmeten... zelfs toen,
zeg ik, gevoelde ik niet de minste spijt, al voegde Cyriel er
driemaal bij, met klimmend sarcasme, dat het ónze spaar
waren, die Nolleke had leeggedronken. Want zoo-poten
klaar voelde ik in mijn hart, dat die centen waren gegeven
geweest met de zuiverste intentie; en dat wij het niet op
ons stokje te kerven hadden, als Nolleke misbruik pleegde...
En Marieke zei het wat schoonekes aan Cyriel, met een groot
verwijt in haar stemmeke: cc CYRIEL, ALS 0. L. HEER ZOO
HAD GEREDENEERD, DAN WAS HIJ NOOIT VOOR DE MENSCHEN
GESTORVEN. » En dat's waar !... En alle drie, de jongens,
voelden wij ons zelf een stondeke verdonderd door dat woord
van Marieke »!...
Weer zweeg de Pastor; staarde met twee verdwaasde
oogen voor zich uit, alsof hij opnieuw een stondeke verdonderd zat, en met heel zijn verbeelding en heel zijn ziel weg,
ver-weg in theologische sferen... En ik zweeg, en zei toen :
((Ja, 't is toch waar »...
Toen ging hid voort:
((Benooi nam het op, filosofisch ~fatalistisch ; en constateerde : « 't Kan me niet bommen! 'k Ben mijn centen
nu toch kwijt! 't Is de schuld van Tante Lie! » En dat
was ook waar !... Schande over Tante Lie!...
En toen het, twee maanden later, kermis was op 't dorp,
toen stonden Benooi en ik en Marieke schamelschooi te kij
op de markt, terwijl Cyriel paardjesmolen reed lijk 'ne
prins: maar terwijl hij draaide en zong, en draaide en
lachte, zagen wij wel dat hij niet gelukkig was; ik wil zeggen: niet echt gelukkig.
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Natuurlijk.., want 'ne mensch blijft toch altijd mensch...
hadden we de zaak, van de spaarpotten aan vader bloot
een stille hoop op vaders goeigevigheid; maar-geld,mt
we kwamen terecht op vaders wijsheid; en hij zei: «Kin
ders, als 't goed is wat ge deedt, clan wil ik het niet bederven; en is het niet goed, dat moet ge er maar voor boeten. »
En hij kocht voor elk van ons gedrieën, een nieuwen
s aarpot. Ik zeg:
g : va er was een wijs man. » —

I k vroeg :
En die kater, Mr Pastoor ?... Wat is er van dien
kater geworden? »
--- ((Ja, die kater ! » lachte de Pastor, zwarte Moor !.. .
Natuurlijk, Tante Lie hield hem voortaan zorgvuldig binnenshuis. Maar na acht dagen viel 't beestje ziek, en dan
liep het soms in de kamer rap-rap -rond als 'ne cirk op zijn
eigen. En Tante Lie liet den veearts komen, die 't geval
onderzocht, en zei dat die kater versche lucht van doen
had, en de vrije natuur. Maar Tante Lie vertelde toen van
Nolleke Tikkes en van de bedreiging van Nolleke Tikkes...
En toen zei de veearts, die Nolleke kende, dat, alles wel
ingezien, versche lucht voor sommige katers heel ongezond
is, en dat sommige katers langer leven zonder versche lucht.
En Moor stierf van verveling, rijk aan dagen
en stammpen, van ons gedrieën. - --- cc Gedrieën ? »
«Ja;; niet van Marieke. » —
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Lievenscantafe

I.
O Vlaamsche jeugd, hier toegesneld
met wapprende banieren,
om weer een broeder Christi-held
met hart en ziel te vieren !
Banieren, rijst ! en gij, klaroenen, klinkt
Verbiest, De Smet en Damiaan,

hier rijst hun jongste broeder,
en fier wij in hun stralen staan
al zoons van ééne moeder !
Banieren, rijst ! en gij, klaroenen, klinkt!
Waar leeft een volk, dat zonen kweekt

als milde moeder Vlaanderen ?
het volk dat naar de krone steekt,
de kroon van moeder Vlaanderen ?
Banieren, rijst ! en gij, klaroenen, klinkt
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In deze groene velden,
hier groeide en bloeide hij
in stille deugd en vreugde,
een knaapje zooals wij !
Maar als hij de oogen gaan liet op dit landschap,
zoo breed, zoo groen, en met de zon op 't hoogst,
daar bloeide een ander landschap in zijn ziele,
een veld dat wijd en wit stond van den oogst.
Dan ging zijn droom naar verre vreemde landen,
en naar dit droomland, heel zijn hart ging mee!
Het was het land der millioenen zielen,
de millioenen zielen overzee !
Ridder toen der kruisbaniere,
gloeide zijn harte van de vlam,
gilde zijn harte de ouwe leuze :
Ad majorem Dei gloriara !
Excelsior !

(( Daar ligt een schip en spant en touwt
den kabel die 't gebonden houdt ;
in rep en in roere staat alles aan boord,
en hoog in de vlagge daar brandt het woord
Excelsior ! )) ( 1
Een jong man staat en slaat : vaarwel !
aan zijn huis en zijn ouders en al : vaarwel
een vaarwel aan Verriest ! aan Berten : vaarwel !
de torens en tinnen van Vlaanderen : vaarwel
En rood in de vlagge waait het woord,
wit op de baren zwaait het woord,
een vliegende blauwvoet kraait het woord,
en heet in zijn borste laait het woord :
Excelsior !
)

(

1)
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Uit Gezelle's Excelsior, een navolging van Longfellow's gedicht.

Excelsior ! het hooge woord,
dat hooge zielen spant en spoort,
al hooger steeds en hooger voort
Excelsior !
Dat zwakken sterk stelt, kleinen groot,
dat al wat laag is, dor en dood,
met beide voeten stampt en stoot
Excelsior !
Dat lacht met zon- en zeegeweld,
dat voert naar 't verre vreemde veld,
waar 't licht van de idealen zwelt :
Excelsior !
Dat straalt in 't oog, dat trilt in 't bloed ;
dat sterven doet, wat sterven moet ;
dat sterven doet ; dat leven doet :
Excelsior ! Excelsior
Excelsior !
IV.
En overzee gekomen
in 't hoogland van zijn droomen,
hij ging zijn gang
en zong den zielezang
Nu rijze 't licht, de dageraad
Ik ga en strooie 't heilig zaad ;
O ! mocht voor ieder zaad gezaaid
een eeuwge Christenziel gemaaid
Heer ! zegen het zaad !
Dit is voor Indië 't heilig uur
Ik sla de vonk en wekke 't vuur ;
O! dat dit oude heerlijk land
als één vlam voor uw altaar brand'
Heer zegen het vuur !
Ziehier mijn zweet, ziehier mijn bloed ;
de liefde schenkt met overvloed ;
wat geeft het dat ik sterve en stort,
als Chota-Nagpur christen wordt ?
Heer zegen dit bloed ! »
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Zoo zong hij over 't groote land,
stak zoo dit groote land in brand,
tot afgezwoegd en afgejaagd,
dit alverslindend vlamgeweld
zijn eigen hart heeft neergeveld...
Banieren buigt ! en gij, karoenen, klaagt !
V.
Banieren, rijst ! en gij, klaroenen, klinkt
Daar is geen sterven voor wie sterft
en stervend, 't hoogste leven erft !
Excelsior !
Laat storten al wat storten wil ;
het kleine leven staat maar stil
Excelsior !
Het groote leven gaat zijn gang
en zingt zijn eeuwgen zegezang
Excelsior !
Die lesse leer ons, wonder man
leer ons de hooge lesse van
Excelsior !
Rijs in ons midden hier te paard,
en hijsch het kruis ten hemelwaart !
Excelsior !
Waar gij in 't hart van Vlaanderen staat,
leer ons den durf, de heilge daad :
Excelsior !
Wijl triomfeerend 's meesters lied
Naar u toe tot de - sterren schiet :
AA
O Vlaamsche held, die honderden ( 1 )
geheiligd door uw hand,
met ons biet evenkersten zijn
in 't verre en vreemde land.
( 1 ) Deze slotverzen zijn, behoudens verplaatsing van een strophe, het bekende gedicht van Gezelle op P. Lievens.
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Re/rein : Blijft werken nog, en wekt in ons
een vonkske van de vlam,
die 't heidendom in brande stak,
die u het leven nam !
O Vlaming, die ter dood getrouw,
aan God, aan zede en taal,
uw eigen volk liet de erfenis
van uwen zegepraal.
Refrein : Blijft werken nog, en won den loon
uw nooit vermoeide hand,
zij werve en wende er meer van ons
naar 't vreemde en verre land !

Slot-'ang : Dan blijft het dierbaar plekske grond
dat zulke mannen droeg,
zijn waarlijk vlaamsche kinderen
toch immer groot genoeg ! >>
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De Woede van Paddy Maguire

De woede van Achilleus staat gekronijkeld in de Ilias;
de woede van Roeland staat gekronijkeld in den Orlando
Furioso; de woede van Paddy Maguire staat gekronijkeld
in 't geheugen van half Ierland. Uit dit geheugen schrijf ik
ze over...
De woede van Paddy Maguire weze niet zoo dichterlijk
als de woede van Achilleus, noch zoo fantastisch als de
woede van Roeland; maar de woede van Paddy Maguire
is echt gebeurd als een stuk historie; en historiciteit geldt
minstens zooveel als dichterlijkheid en fantasie.
De woede van Paddy Maguire was een speciale woede,
een speciale koleire; geen koleire die enkel lawaai maakt,
als loos poeder, als een blazende kat; de koleire van Paddy
Maguire was poeder geladen met schroot en kogel; 't was
een kater die, comparatief van kat, ook boozer is dan een
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kat, en u in 't gezicht vliegt, als hij koleirig schiet. Als
Paddy Maguire koleirig schoot, dan spuwde hij eerst tweemaal op den grond, eens rechts, eens links, smeet zijn hoedjen af, speelde zijn jaske weg, stak zijn vuisten boksens
voor zich uit, en vloekte: « Kom af! Kom af, bagorrha, als
ge dan toch uw leven moe zijt !... Een match in tien ronden !»
Leelijk was het zeker, meer dan 't moest; heel de parochie
zei dat het leelijk was, en de parochie had gelijk; en Father
Dooley, die 't zoo wel meende met zijn parochianen, waarschuwde Paddy Maguire meer dan eens, en zei hem onder
ander dit: dat er eens ongelukken zouden gebeuren, maar
dat hij, Father Dooley, die Paddy Maguire záó liefhad,
toch niet voor Paddy Maguire zou gaan slingeren aan de
galg... cc Want, dreigde Father Dooley, hangen zult ge,
booze Paddy Maguire! »
't Was heel voorzichtig vanwege Father Dooley, seffens
zijn gang maar voort te zetten, want Paddy Maguire spuwde al op den grond, rechts.
Maar de waarheid eischt haar recht op: en de koleire van
Paddy Maguire, en dus ook de leelijkheid van die koleire,
mag Paddy Maguire maar half aangerekend. Want die
koleire van Paddy Maguire, die woede, die temperatuur
was hem ingeboren 't was een erfenis ; 't zat in zijn
bloed* en, wat veel effen streek, zijn moeder was van Tipperary.
'k Heb in den tijd eens gesproken met Nora o'Flanagan,
de vrouw van Paddy Maguire. En 'k vroeg:
cc Is 't waar, Nora o'Flanagan, wat zoo al verteld
wordt van Paddy Maguire ? Dat hij zóó koleirig kan
zijn ? »
cc Ik wil niet zeggen: ja, zei Nora o'Flanagan, maar
'k zou liegen als ik zei : neen. Maar 't zit in zijn bloed; 't is
hem ingeboren; zijn moeder was van Tipperary. Paddy
Maguire was altijd zoo... Paddy Maguire was nog maar
;

;
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z ven maand oud, en lag in de wieg, gn moest slapen; en
zijn moeder zei: slaap nu, Paddy Maguire! — maar Paddy
Maguire stampte de dekens van zijn voeten, want stam~
pen kon hij heel vroeg, en hij zei, want praten kon hij
nog vroeger: Ik verslaap mijn leven niet meer! En toen
hem zijn moeder ergens toetakelde om er wat goeie manieren in te krijgen .. , weet ge wat Paddy Maguire dierf
zeggen tegen zijn moeder ?... Onze-Lieve-Heer vergeve
't hem !... tegen zijn eigen moeder ! ... cc Bagorrha ! » riep
Paddy Maguire tegen zijn moeder, die hem sloeg, ((wacht
tot ik tot de jaren van verstand gekomen ben ! ... »
Tegen zijn eigen moeder ! ... Waar gaan we zoo iets schrijven ? »
Ik zweeg; ik wist niet waar we zoo iets gingen schrijven;
maar toen, voorzichtig, want.., ijs van éénen nacht, vroeg ik :
((Hoe komt het dan toch Nora o'Flanagan dat ge... ? »
cc Dat ik met Paddy Maguire trouwde ? »
beet ze
me af.
Ik knikte, blij dat ze voorop ging, op 't ijs van éénen
nacht.
((Hoe komt zoo iets ! ? »... vroeg ze me zelf: ((Nie'
wijs zijn, nie' waar ! Zot !... Paddy Maguire kwam bij mij,
thuis ik zat te naaien, hij nam 'ne stoel, zat neer, en zei
geen woord. En ik zei ook geen woord... En 't een woord
bracht het ander mee; en zoo is 't gekomen... »
cc Toch geen spijt, Nora o'Flanagan? »
cc Hoegenaamd niet ! ... Waarom spijt ?... Nooit zou ik
beter man hebben getroffen. Niemand is volmaakt; vooral
de mannen niet. En Paddy Maguire is nog een van de besten. Paddy Maguire drinkt stillekes Paddy Maguire vloekt
zoetekes en zijn kristelijke plichten doet hij heel goed. Alleen die koleire... dat zit hem scheef, heel scheef ... Maar,
Goddank! geen mensch in heel Ierland kan zoo plezant zijn
als Paddy Maguire ! ... Paddy Maguire is een cirk op zijn
;

;

;
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eigen ; zoo zot... Paddy Maguire, dat zijn eigenlijk twee
menschen : één, zot, en één, bot; één komiek en één, krik~

kel; één, duivel, en één, engel. Daar wonen twee menschen
onder zijn dak, niet te zaam; maar ze huren zijn huis beurt
om beurt, nu de duivel, dan de engel, en dan weer de
duivel. »
« En wie woont er 't meest, Nora o' Flanagan ? ,>
— « De duivel natuurlijk; maar nadien komt de engel
weeral binnen, de duivel vliegt weeral buiten, en dan is
't weeral zooveel te plezanter ! »
En, ge ziet, zoo wist Nora o'Flanagan de woede van
¡add s Maguire niet al te tragisch op te nemen en altijd
i e de beste plooi te vouwen. , .
Dit jaar nu, op den zondag van Quinquagesirna, hield
Father Dooley een fijn sermoontje over de woorden van den
Apostel:: cc zonder de liefde ben ik gelijk aan een klinkend
metaal of een geluidmakende schel. >> En hij deed al de
poorten menschen uitéén, die leven zonder liefde... b. v.
ruziemakers en vechtersbazen. En met een oogje van tijd tot
tijd naar Paddy Maguire, die daar devotekes onder den
preekstoel zat, viel Father Dooley met een vervaarlijke veluit tegen diegenen, wier bloed ontplof fend pe --«prekndhi
I roleum is... Maar in dit petroleum zullen ze, lijk een wiek,
zei Father Dooley, branden voor alle eeuwigheid ! .. .
't Pakte Paddy Maguire Paddy Maguire zat te krielen
op zijn stoel en Father Dooley, die 't fijntjes in de gaten
had, stond hoog-op, braveerde zijn auditorium met zijn
oogen, en sprak: cc Beminde Broeders, als er onder u zich
één man bevindt, die verslaafd is aan de gewoonte van ruzie
te stoken en te vechten, aan dien man vraag ik : gij hebt
moed genoeg en durf genoeg om te vechten tegen uwen evennaaste, maar durft ge vechten tegen uw eigen zelf, tegen
uw hoofdgebrek, tegen uw koleire ?... Neen ?... Dan zijt ge
'ne lafaard ! ,>
Klets zoo! dat was vlak in Paddy zijn gelaat... En tot het
-

;

;
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einde van de Mis zat Paddy te prakkezeeren over cie laf aar
zijne was; en na de Mis, kordaat, ging Paddy naar-dije

de sakristij, en :
zei Paddy Maguire, wat aarcc Eerwaarde Vader,
zelend,
't is om eens terug te komen... op die lafaardij .. .
uit uw sermoon. »
cc Ha zoo, Paddy. »
en 't is om u te zeg ((Ja,zei Paddy, beslister,
gen, dat ik ga vechten tegen mijn eigen zelf, tegen mijn
hoofdgebrek, tegen mijn koleire. »
cc Prof iciat, Paddy)) zei Father Dooley nog al droog
((en, Paddy, hoe lang gaat ge 't volhouden ?... » -jes,
Dit puntje had Paddy nog niet bedacht; en voorzichtig:
cc Ik zal eens zien, Eerwaarde Vader, »
zei Paddy.
((Paddy Maguire, luister eens,
en Father Dooley
gaf hem een brokje ascetisme ten beste,
een hoofdgebrek
leert ge af met langen, geduldigen strijd of met één schok!
Maar zoo één schok eischt mannenmoed. Kies nu zelf...
Maar in ieder geval, moogt ge maar hopen op victorie,
als ge van den beginne af beslist staat en overwinnen
wilt... Niet zeggen dus: we zullen eens zien maar 't
zal !„
— «Wel bagorrha ! >, zei Paddy Maguire, « 't zal ! »
--- cc Voor goed ? ,>
vroeg Father Dooley geestdriftig.
Padd y ging antwoorden: « ja bag... » maar hij zweeg
juist op tijd... en peinsde na, half -luid : cc Voor goed ?...
voor goed ? »
En toen:
cc Eerwaarde Vader, 'k zal eens beginnen met de
vasten... »
cc Oe valt me tegen, Paddy Maguire )) zei Father Dooley minder geestdriftig. « Maar enfin, probeer dan... tot
Paschen, nie' waar ? »
cc Paaschdag erbij natuurlijk... Eerwaarde Vader. »
cc Goed, goed ... De zegen van Onzen-Lieven -Heer,
Paddy Maguire! >,
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En gezalfd en gezegend, keerde Paddy Maguire naar huis,
niet in zijn hart die vaste beslissing dat hij gedurende den
ganschen vastentijd, Paaschdag inbegrepen, geen ruzie meer
maken zou, niet meer vechten...
Den derden dag daarna, op Aschwoensdag, ging Paddy
zijn kruiske halen naar de parochiekerk; en, was 't nu om
't kruiske op zijn voorhoofd, of om 't schoone weer, Paddy
voelde zijn hart zoo blij !... De engel blonk op zijn wezen,
woonde in zijn hart... En blij, en komiek, en zot, ziet hij
me daar plots op den hoek, bij de herberg van Jim Hennessy,
een koeike staan, — ' t koeike van Micky Murphy, 't magerste koeike van Ierland, een schande van en koeike, een
bankroet van een koeike. een doodzonde van een koeike,
een stekkerig geraamte met wat armzalig vel eromheen om
't stekkerig geraamte saam te houden... bullen en beenen ! .. .
en van bezijen, weerskanten, ribbelden de ribben onder
't vel op, juist zooals 't ribbelzink, daar, op 't afdak van
Hennessy's geitenstal _ .. Maar een maledictie en een ver maledijding. dat waren vooral die twee heupen, die op
't achterlijf van 't koeike uitstaken, hard, mager, puntig.
Micky Murphy zelf zat binnen bij Hennessy, zalig bij zijn
whisky, en hield één oog, door de open deur, op zijn koeike,
en één, 't beste op zijn whisky.
Dat zicht van dat koeike dreef Paddy Maguire, juist al
zoo komiek gezind, nog komieker; en 't koeike naderend,
en op zijn allerkomiekst, nam hij zijn hoedjen af en hing
dit op de heup van 't beestje... En nu stond hij te lachen,
terwijl 't koeike serieus omkeek om te zien wie daar dit
smerig hoedje op zijn heup had gehangen. Maar Micky
Murphy, van op zijn stoel, heeft het spel verderfelijk in de
gaten, wipt zijn whisky binnen, vliegt op als een heete
bliksem, springt woest te voorschijn en wil bagorrha! weten
waarom Paddy Maguire... ((Paddy Maguire! laat mijn koe
gerust! » huilt Micky.
o!
cc Koe ! koe! zegt Paddy Maguire zotverbaasd
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't is een koe !... Ik meende dat het een kapstok was, Micky
Murphy ! »
---- cc 'ne Kapstok ? »... briescht Micky, wiens peetje ook
van Tipperary was --- cc 'ne kapstok ?... Dáàr dan, Engelsch^
man ! ... » En Micky's vuist op Paddy's kinnebakken ! ... Paddy verschiet ... weg de engel! de duivel binnen ! ... En Paddy
wil knarsetanden; 't gaat niet; zijn tanden staan te los.
Maar bleek en trillend van koleire, hij spuwt 'ns rechts,
spuwt 'ns links, speelt zijn jasken uit, steekt zijn vuisten voor
zich uit, en vloekt:
cc Kom af, Micky Murphy! Kom af, bagorrha ! ... als
ge dan toch uw leven moe zijt !... Een match van tien
ronden! Jim Hennessy, tel gij de punten. »
Hennessy, op den dorpel, trekt zijn uurwerk uit. Micky
Murphy schuift zijn koeike wat op zij, om scha te beletten,
spuwt in zijn handen, staat slagvaardig.
up! »
cc Eerste ronde! zegt Hennessy,
Ze gaan ! .. .
cc Halt ! » roept nu plots Paddy, en steekt de handen
op.
brult Micky.
cc Vooruit ! »
zegt Hennessy.
cc Vooruit ! »
cc Neen ! zegt Paddy beslist, — ik vecht niet ! »
Micky staat stom Hennessy verliest er schoon sport bij.
((Micky Murhpy, luister » zegt Paddy zoo kalm als
't kan, ((Micky Murphy, ge duwt me daar een vuist op
mijn kinnebakken; en dat vergeef ik; want dat 's uw koleire,
Micky; dat 's uw koleire, Micky Murphy. En de koleire,
Micky, dat 's uw hoofdgebrek. Ge moet die koleire afleeren,
Mick y Murphy... En ge maakt me daar uit voor een Engelschman ; en dat vergeef ik u ook, Micky Murphy, want
dat ook is uw koleire, en uw peetje was van Tipperary..
Maar, Micky, doe me één plezier, één plezierke, Micky Mur phy ! namelijk en te weten dit: kom eens bij mij thuis, na de
vasten, op tweeden Paaschdag; niet op Paaschdag zelf, maar
;

op tweeden Paaschdag; asjeblief, Micky Murphy, kom clan
eens; en dan moet ge me niet eens op mijn gezicht slaan;
zeg me dan maar simpelweg: Engelschman ! Asjeblief, Mi
asjeblief!...
-cky!Miurph,
((En wat zal dat ? ... » vroeg Micky Murphy, met een
braveerenden linkerschouder tegen Paddy zijn borst. Wat
zal dat ? »
cc Iaat weet ik nog niet heel precies » zei Paddy
Maguire. cc Maar wat ik weet, gij komt op tweeden
Paaschdag; en gij zegt tegen mij, zoo stillekes als ge wilt:
Engelschman ! En... dan krijgt gij van mij een vet zwijntje ! »
--- ((Ha ha! » grinnikte Micky Murphy.
((Micky Murphy, ging Paddy Maguire even kalmpjes
voort, gij grinnikt ha! ha !... En ik zeg niets; ik zeg maar:
Micky Murphy, kom bij mij, op tweeden Paaschdag, as je
blief ! en zeg dan tegen mij: Engelschman ! asjeblief!
ASJEBLIEF ! ... en... (en hier wees Paddy Maguire met een
vinger op het asschekruisje van zijn voorhoofd) en... ik
zweer het u bij dit kruiske, Micky Murphy, en Jim Hennessy is er getuige van, gij krijgt van mij een vet-zwijntje ! .. .
Geen kapstok van een zwijntje, maar vet, vet, vet. »
--- cc Kom binnen, Jim Hennessy » zei Micky Murphy,
boos, cc en schenk me 'ne whisky... En gij, Paddy Maguire,
trek er van onder !... Ge maakt me ziek ! »
Micky en Hennessy keerden binnen; Paddy raapte hoedje en jasken op en trok naar huis.
Van af dit uur tot tweeden Paaschdag, gebeurde niets.
Op tweeden Paaschdag zat Paddy Maguire met zijn vrouw
Nora o' Flanagan aan 't morgenontbijt; en Paddy zat zóó
hoog op zijn zotste paardje, dat Nora gichelde en pijn had
in de kinnebaksbeenderen van 't schiere lachen; opeens
werd de deur opengestoken en 't gelaat van Micky Murphy
spookte in de kier...
cc Engelschman ! » zei Micky Murphy -- en kwam
totaal binnen, kordaat.
;

165
jI*

Heiruiker

Paddy verschiet; engel weg! duivel in ! ... Hij vliegt op;
spuwt 'ns rechts, spuwt 'ns links.., en:
cc Kom af, bagorrha! IVlicky Murphy ! »
((Paddy Maguire, bagorrha, kom op ! ... Kom bui
-ten!»—
Als twee kamphaantjes staan ze tegenover malkander;
de vuisten boksens gereed...
cc Halt ! » zegt Paddy plots en treedt achteruit. ((Micky

Murphy, halt ! „
Paddy gaat buiten; Micky Murphy en Nora o'Flanagan
bekijken malkander.
cc Wat is dat nu ? >,
vraagt Micky.
« Hij is zot ! »
zegt Nora.
Paddy Maguire komt terug binnen; draagt een vet zwijn
zijn armen; een rozig - blinkend ding, en zijn oogs--tjenop
kens zaten te splieten in zijn volle vet.
((Micky Murphy, pak aan! »
Micky aarzelt, pakt
aan.
cc Geeft ge nu zoo maar vette zwijntjes weg? » vraagt verbaasd Nora o'Flanagan.
((Nora o'Flanagan vraagt Paddy Maguire kalm en
kristelijk, ((is de ziel van uwen echtgenoot geen vet zwijntje
waard ?... Micky Murphy, ik bedank u, Micky... Gij hebt
me 'ne goeien schok gegeven... En bij de eerste gelegen
zal ik u ook 'ne schok geven; dan kunt ge misschien,-heid,
met dien éénen schok, uw koleire afleeren... Kom op,
))

Micky ! »
Naar Hennessy.
cc Jim, twee whisky's! »
Hennessy schonk.
Paddy Maguire hief zijn borreltje hoog -op ; zoo deed Micky
Murphy en ze tikten op de verzoening en toen gebeurde
daar zoo iets groot en grootsch grandioos... in den aard van
de verzoening tusschen Brutus en Cassius in Shakespeare's
;

Julius~Caesar:

;

Paddy-Brutus:
Micky hierin begraaf ik mijn koleire! (Hij drinkt.)

Mick.y-Cassius :
Van Paddy's liefde drink ik nooit te veel ! (Hij drinkt.)
En Paddy Maguire en Micky Murphy leefden nog lange
jaren als beste vrienden... En toen een van de twee stierf
en werd begraven, ging de ander van de twee heel bedroefd
mee in de uitvaart.
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De hulde van de torens

(

1

)

I.

Uit de torens over 't bisdom
luien klokken zwart en zwaar,
want de herder van het bisdom
ligt gedoodlijkt op de baar. ( 2 )
En de klokken over 't bisdom
galmen luide en galmen groot,
roepen over 't gansche bisdom,
roepen rouw en klagen nood...
Treurt, o schapen ! treur, o bisdom !
Onze kardinaal is dood I
En de schokken van de klokken
weg en weer en weg getrokken,
luien met hun bronzen taal,
luien om den hooggeleerden,
(1) Aan Zijn Eminentie Kardinaal Van Roey, bij zijn benoeming als
Aartsbisschop van Mechelen.
(2) Zijn Eminentie Kardinaal Mercier.
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diepvereerden,
afgeteerden
Kardinaal !
luien met hun zware taal,
luien weg. en wederhaal
om den herder-pastoraal,
om den met zoo'n plecht genoemden,
wijdgeroemden,
uitgebloemden
Kardinaal !

Maar de Kerk moet eeuwig leven
en waar al ding draait en drijft,
zij is altoos pal gebleven .. .
Gaat de mensch ; de bisschop blijft
Wat 's een kudde zonder herder ?...
Dus, de torens dachten verder ;
en ze keken Noord en Zuid,
keken Oost en Westen uit,
om te zien wat sterveling
nu de mijter spannen ging
om te kijken uit wat gouw,
stede, dorp, parochieschap,
de uitgekoorne komen zou,
die Rumoldus' ouwe trap
en Rumoldus' waardigheden,
hooggemijterd, goudgestaafd,
zou betreden en bekleeden ? .. .
Heertjes ! nooit wel in 't verleden
is er dus met vele reden,
goede reden, kwade reden,
driftigheid en hitsigheden,
door de torens gekonklaafd,
geconcilied, kerkvergaderd ;
gecenakeld, kerkgevaderd...
nagegist, gekonjectuurd,
duimgezogen, uitgepuurd ende gekandidatuurd !

.•

Kandidaten! kandidaten ! .. .
t Zig ne zwarte, 't zig 'ne witte,
ieder had den zijne zitten ;
in al de ander vond hij graten
en de zijne alleen was troef !
Koster, suisse, pater, priester,
deputee en staatsminister,
stad en dorp, kasteel en hoef,
domkanonnik, deken, pastor,
kerkfabriek en stoeltjeszetter,
derde regel en sjampetter,
ieder tikt hem ! telt en tast er
naar zijn troeven in het spel
ieder speelt den Daniël ;
profeteert wat in 't geval
vast de Paus beslissen zal
wat benoeming van uit Rome
over 't Mechelsche gaat komen !
op wat toren en wat vaantje
't liefst en zekerst waaien zal ;
en wat uitgekoren haantje
koning-boven kraaien zal !

Op een morgen, door den blauwe,
kwam een ooievaar gevlogen,
spiraleerde nauw en nauwe,
al met nauw en nauwer boge,
spiraleerde zeven keer,
viel toen op Sint-Rombouts neer,
vouwde roeier, vouwde repper,
vouwde staart en vleugels toe
en hij klepte met zijn klepper
luid en lange en blij te moe :
« Ik ben de spierwitte Maraboe ;
ik ben de heilige Jariboe,
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die de kindekes brengt en 't goei nieuws -al
Ik ben de rappe, de rappige boo;
de heilige Vader zei me zoo :
« Sursum ! omhoog ! en vlieg van stal ! .. .
Smeer uwe vleuglen ! spaar ze niet !
en waar ge dan eindelijk Mechelen ziet,
meld hun het nieuws
met mijn benedictie ! .. .
Dixi ! ... >}
En zoo nu ziet ge me, waar ik zit...
En hier is 't nieuws nu, kristene menschen,
en wie 't nog anders zou durven wenschen,
dien treffe de bliksem... Anathema sit ! .. .
Zwiert en zwaait nu, al de vaantjes
Kraait nu koning, al de haantjes !
En mits er dan ook muziek moet zijn,
Speel den beiaard, Jef Denijn ! ..
Zingt, de torens !...
Hangt 'n wimpel op uw horens
Heide, bloei !
Dat uw hart nu grooter groei ! .. .
Zingt, de torens !
Zingt van zon en zegeningen
Vorsselaer mag solo zingen !
Leve Monseigneur Van Roey ! »
IITA
Waar zal dit nu neergeschreven ?
Wie van al die 't mocht beleven
zal ook maar een staaltje geven
van de blijdschap en de vreugde,
die 't heel bisdom plots verheugde,
toen dit nieuws kwam in het land ?
Ja zoo ! toen ze dit vernamen,
hoog fatsoen en lage trant,
boerenbond en middenstand,
burger, werker, hupsche damen,
Brussel zelf en platteland,
rijk en arm en dorp en steê,
adeldom, verguld op sneê, -171

kortom, met één woord gemeld,
al de menschen juist geteld
en de menschen niet alleen,
maar het land zelf,de natuur
lijk bij kans en avontuur
zij daar ligt met veen en steen,
hei en klei en boom en bosch,
en de torens ! ... 't al brak los
uit één hart en uit één gorgel !
Heel het bisdom was één ziel,
en vermits die zingend viel,
was heel 't bisdom klaar een orgel.
Orgel, spelende alle wijs
naar der blijdschap éénen eisch,
martiale plots, piano,
nu weer kweelende soprano,
sostenuto, largo, trio,
forte, dolce, lento, brio,
fluitjes, obo en bombarde,
klarinet, trompet, nasarde,
tempo, tremolo, bassoen,
allegretto, bombardoen,
en 't gestreel der vox coelestis,
als de koster op zijn best is,
en de bosschen sloegen bas ! .. .
Maar het allerschoonste was
de éénheid en het één akkoord,
dat in 't loflied werd gehoord,
met geen minsten toon ertusschen,
om de schoonheid te verklussen...
'k Zeg het nog eens, onder eede
Al de menschen zongen mede
al de torens deden meê :
cc Leve Monseigneur ! Hoezee ! »
En de meest jaloersche toren,
die zijn kandidaat te voren,
pertinax en opinjater,
hoog omhoog hield boven water,
liet hem schieten.., heeft gejuicht
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met zijn blij en diepst gemoed
en gemompeld, overtuigd :
cc Als 't den deen is, dan is 't goed ! »
V.

Goeie lezer ! wil bezinnen
en verbeeld u eens te binnen
al wat schoon en solemneel is...
Lijk het vlammende gebloos
van een groote roode roos
tusschen witte en lange lelies,
stond de nieuwe bisschop daar,
rozerood en plechtig-stil,
midden de ongetelde schaar
van zijn torens, in 't getril
en het schitterend gestraal
van den éénen feestartist,
van den grooten rubricist,
festivaal, imperiaal :
Ceremoniemeester Zon !
En het vrome feest begon...
Trad nu de alleroudste toren
van het aartsbisdom naar voren
boog met zijnen strammen rug,
sprak toen met 'nen ouwen kuch
cc Monseigneur ! Ik ben 't verleden,
de ouw traditie, de ouwe zeden,
al wat vroegertijds geschiedde i
en ik kom U hulde bieden ! .. .
Wees gehuldigd en geloofd !
Zegen op mijn suffend hoofd
al wat in uw bisdom grijs is,
al wat oud is, al wat wijs is ! »
Monseigneur toen, zoetgenegen,
sloeg een kruis hem tot 'ne zegen.
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Trad nu de allerjongste toren
van het aartsbisdom naar voren
cc Ik, Hoogwaarde Monseigneur,
ben de jonge Benjamin,
die maar pas mijn dag begin
Heel mijn ziel nog staat in fleur
en mijn hart is één geluid
van de blijde, hooge dingen,
idealen, die er zingen
en vooruit
om al hooger
Wees gehuldigd en geloofd
Leg een zegen op mijn hoofd,
dat ik op het spoor der ouden
oog en hart en stap mag houden ! »
Monseigneur toen, zoetgenegen,
sloeg een kruis hem tot 'ne zegen.
Trad nu de allerhoogste toren
van het aartsbisdom naar voren
« Monseigneur, Hoogwaardigheid,
mij is de opperste eer beschoren,
de opperste eer en majesteit,
van, het hoogste door de wolken,
met den vinger van mijn spil,
's menschen wenschen te vertolken,
's menschen wensch en Godes wil
Wees gehuldigd en geloofd !
Leg een zegen op mijn hoofd,
dat ik nooit den bliksem trek,
in mijn hart geen hoogmoed wek ! »...
Monseigneur toen, zoetgenegen,
sloeg een kruis hem tot 'ne zegen.
Trad nu de allerlaagste toren
van het aartsbisdom naar voren
((Monseigneur, wees hooggeloofd
door den kleinsten ook van allen ! .. .
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En laat ook gij op mijn hoofd,
'n kruiske, een kruimelkruiske vallen...
'k Weet het, 'k ben een kakelnest ;
maar, enfin, ik doe mijn best;
en ja, beter dan zijn best,
dat kan niemand... ook Ons -Heer niet !...
En als gij eens op me neerziet,
en me zegent met de vijf,
'k weet nie' waar ik 't nederschrij f ,
waar met mijn geluk ik blijf. »...
Monseigneur toen, zoetgenegen,
sloeg een kruisken tot 'ne zegen.
Trad nu de allerschoonste toren
van het aartsbisdom naar voren
« Monseigneur, 't is pure glorie,
die hier voor u staat en rijst
'k ben de levende memorie,
die aan heel de wereld wijst
wat de vaadren eens aan schoonte
denken dierven, dierven doen
Maar naar heilige gewoonte
en naar eeuwenoud fatsoen,
Monseigneur, schenk mij uw zegen ! .. .
Aan de rest is 't min gelegen ;
want mijn schoonheid, want mijn faam,
want mijn diepe doctoraten
en geleerdheid al te zaam,
't zal me, peins ik, weinig baten,
als ik in mijn overvloed,
lijk 't 'ne looze ketter doet,
uwen zegen missen moet »...
Monseigneur toen, zoetgenegen,
sloeg een kruisken tot 'ne zegen.
Trad de afschuwelijkste toren
van het bisdom nu naar voren .. .
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Ook op zijn manier een wonder
want van boven-af tot onder,
langs zijn leelijke gestalte,
al te lomp, te lomp en al te
leelijk om te helpen dondren
in het heischte van de hei...
Schande van de gansche gilde I
Toch, hij kwam vooruit en zei
«Monseigneur, geloof me, 'k wilde
met zoo'n lompigheid van lijve
eerst van hier maar verre blijven,
maar zoo zei Mijnheer Pastoor :
((Ga maar, jonk !... u niet sjeneeren ;
zit ge armoedig in de kleeren,
armen hebben eentje vóór
bij den Bisschop
als hierboven »...
'k Wilde 't simpelweg gelooven ;
en daarbij nog, 'k heb bevonden,
leelijk, lomp en leelijk zijn,
't is misschien maar loutre schijn,
en voorzeker, 't is geen zonde ! .. .
En alweer, het is 'ne leur,
schuim ! al wat de menschen roemen,
rijk en schoon en nobel noemen...
Schenk me uw zegen, Monseigneur;
'k Vraag niet anders ; krijg ik dat,
'k Zing alom magnificat ;
en heb ik dit bloemboekeêke
op mijn torenhoedje steken,
'k keere zalig naar mijn streke,
waar, ja ~wel, nog biezen groeien,
maar ook schoone zielen bloeien... »
Monseigneur toen, zoetgenegen,
sloeg een kruis hem tot 'ne zegen.
Zeg me, Muze ! wat voor toren
op zijn beurt nu trad naar voren...
Ei ! 't Was die van Vorsselaer !
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Recht-op lijk 'ne Kempenaar,
simpel en patriarkaal,
stak zijn spits hij hoog-omhoog,
daar zijn uurplaat lijk een oog
glinsterde in een zonnestraal.
En de torens al te maal
trilden, daar hij martiaal
stappend uit den horizont,
stil vóór Monseigneur nu stond...
Sprak hij :
« Monseigneur, 'k en wete
hoe mij op mijn ouwen dag
dit geluk gebeuren mag ;
hoe mij, grijs en doodversleten
die genade mag gemoeten
Uw Doorluchtigheid te groeten,
op Rumoldus' hoogen troon
met dien staf en mijterkroon...
'k Heb u van uw prilste jaren
als mijn eigen kind gekend ;
en zoo klaar, zoo levendklare
staat het me op de ziel geprent...
Langs mijn nederig portaal
werdt gij eens ten doop gedragen
gingt gij om het vormsel vragen ;
gingt voor de allereerste maal
vroom gij in den biechtstoel knielen ;
gingt gij 't Heilig Brood der zielen
uit des priesters hand verlangen ! .. .
En 'k heb nog geheugenis,
hoe ik bij uw eerste Mis
liet mijn klokken klingelklangen
Maar ik zweeg ze eerbiedig dood
op den stond, zoo hoog, zoo groot,
toen gij aan uw ouders, 't Brood,
't Brood der Englen liet ontvangen
uit uw priesterlijke handen !...
Heere-God ! Dat was een dag !
Feest en blijheid en beslag,
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dat het in uw ziele spande
van de glorie, den bonheur 1...
Meer dan nu nog, Monseigneur ?...
Is 't nie' waar ?... Mijn hart verschiet,
en de menschen weten niet
wat wij saam aan zaligheden
eens beleefden in 't verleden 1...
Is 't niet zoo ?
'k Schat, al te gader,
' k was voor u een tweede vader,
zoo 'n soort bisschop, lijk gij nu...
juist zoo ja ; want waar gij sliept,
stondt en gingt, ik waakte op u;
waar gij langs de heide liegt,
(kinderspel heeft jonge beenen
en de bosschen, heide en venen
zijn zoo groot, zoo diep, zoo wijd I)
weeral stond uw oude toren
uit te kijken wijd en zijd,
waakzaam dat ge niet somtijd
in de bosschen liept verloren...
'k Sloeg den tijd u, voor en na,
nooit te vroeg en nooit te spa,
tijd en stonde voor de kerk,
tijd en stonde voor het werk,
studie, spel.., en tcetera...
zoodat ik wel zeggen mag,
dat ik van den eersten dag
ook een rol speelde in uw leven...
Nu is mij het loon gegeven,
meer en meer ja! dan genoeg !
meer natuurlijk dan ik vroeg,
meer dan ik verwachten kon I
En lijk de ouwe Simeon,
'k heb nu goesting om te bidden:
Hemel ! neem mij uit het midden
van de torens ! ... Laat me gaan
'k heb al lang genoeg gestaan ! .. .
Zend mij, Heer, al naar uw woord,
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zend uw dienaar nu maar voort ;
want hij heeft het heil gezien,
't hoogste, dat hem kon geschiên. »...

Heeft de Vorsselaersche toren
toen een stondeke gezwegen
van ontroering wel misschien
en toen sprak hij stille weer :
« Monseigneur, schenk mij uw zegen ! .. .
'k Wensch u op uw grootsche wegen
allen zegen van den Heer ! » .. .
Monseigneur toen, diep bewogen,
met een stillen traan in de oogen,
sloeg op d'ouwen, trouwen toren,

sloeg een zegen, sloeg een kruis,
nog veel schooner dan te voren...
VI.
k
En zoo plots, een grootsch gebruis
barstte los uit al de torens,
lijk in 't bisdom nooit te vorens
werd gehoord ;
nooit zal gehoord
Oost en Westen, Zuid en Noord,
jubelde de feestkantaat,
klonk de klankapotheose,
lijk wanneer een waterhooze
langs de bosschen zweepen gaat...
En daartusschen, klokken sloegen
dat de schokken verre droegen
en de beiaards, ouwe gilde,
trippeltrilden en quadrilden...
wijl in al dat klankgewemel,
goudgescepterd lijk een vorst,
mijter steil -op naar den hemel,
rechterhand schoon op de borst,
Monseigneur te luisteren staat...
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En zoo zingt de feestkantaat :
((Kristen volk, uit volle borst
vier den nieuwgekroonden vorst !
Dat uw liefde in vollen gloei
langs zijn hart en ziele vloei'
lijk de olie nederwaart
vloeit allangs den langen baard,
langs den baard van Aron, ja i...
Steun de Heer hem met gena !
Gij, met wenschen en gebed !
Sic nos Deus adiuvet
Alleluia I
Vier den staf, Doorluchtigheid
door den Heer u toegeleid,
als een teeken van de macht,
waarmee waakzaam op de wacht
herdersplichte moet vervuld
Wolf en woê gij weren zult,
daar gij trouw de kudde hoedt,
met Gods woord en werken voedt
en op al hun stappen let !
Sic te Deus adiuvet
Alleluia !
Toon den ring, den peerlrobijn
Dat hij gloeie en schitterschijn'
als de zegel op den eed,
dien gij aan de Kerke deedt,
hooge en uitverkoren Bruid
als het teeken van 't besluit
dat gij tegen ramp en roof
't kristen onbesmet geloof
zult bewaren onbesmet !
Sic te Deus adiuvet
Alleluia!
Stap nu op den hoogen troon !
Zetel met de mijterkroon !
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mijter met den dubblen hoorn
Mozes, die in trots en toorn
voor de waarheid staat en strijdt
Aron, die levieten wijdt
voor altijd en eeuwigheid !...
Glorie, macht en majesteit,
't is uw recht,
en 't is de wet
Sic te Deus adiuvet
Alleluia !

181

Uitgaven van den « Bode van het H. Hart))
Retraitenh uis, Alken (Belg. Limburg) .
Postrekening ! Brussel 281.11 ; Den Haag 1432.18

LETTERKUNDIGE WERKEN
E. FLEERACKERS, M. J. heiruiker. Prijs: 8 fr. - 0,60 fl.
E. FLEERACKERS, S. J. Brieven van Nonkel Pastoor. Prijs: 6 fr. --- 0,45 fl.
DrSTRACKE, 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 fi.
EM. JANSSEN, S..1. Slingerpaden. Prijs: 8 fr. - 0,60 fl.
J. VAN LAER, S. J. Strijd. Prijs: 8 fr. - 0,60 fl.
J. VAN LAER, S. J. De Roep van de Verten. Prijs: 9 fr. - 0,65 fl.
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 Verheven. 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 fl. (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 fl.

R. HARDEMAN, S. J. Franciscos Costerus, S. J. (1532=1619) Prijs: 8 fr. 0,60 fl. Coster is een der helden uit de Nederlandsche contra- reformatie.
K. SCHOETERS, S. J. De H. Joannes Berchmans. Geillustreerd. Prijs
22 fr. - 1,60 fl. (ade Duiz.)
Dr JAC. DE VREESE, S. J. De Zonnige Kant. 3de Druk 8 fr. - 0,60 fi.
J. SALSMANS, S. J. Jeugd en Deugd. Prijs: 5 fr. - 0,35 fl. (ode Duiz.).
M. BALLINGS, S. J. Excelsior. (I Ide-16de Duiz.) 274 bl. 10 fr. - 0,70 fl.
M. BALLINC.S, S.
Wilskracht. (iode-i5de Duiz.) zoo 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. Radicaal. ( 3 de Duiz.) Prijs: 8,50 fr. - 0,60 fi.
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 fl.
Dr J. VAN MIERLO, S. J. E. P. Ad. Petit. Prijs: 16 fr. - 1,15 fl. (3de I)uiz.)

1.

j. i- i LLE . Egt, S. j. De Deugd voor alle Staten. Prijs : 13 fr, --- 0,95 fl. 24ste
os. -,-ev erkte uitgave. I-Iet I
ssiel_ke \verk der rctraiteliuizen,
R AOUL PLUS, S.J.Rijker Leven . Uitgave voor jongelingen : 7 fr. - 0,53 fl.
- uitgave voor meisjes : 7 fr . - 0,50 fl. (18de duizendtal).
G. PALAU , S. J.De Katholiek van de daad. Vertaling van A. Geerebaert,
S. J . Prijs, ingenaaid : 5 fr. - 0,35 fl. : jebonden : 7 fr. -- 0,50 fl.
G. PALAU . De Katholieke Vrouw van de daad. Prijs : 6,50 fr. - 0,50 f1.
';_.... QUIR:.1NEN. S. J. Soldatenziel. Prijs : 1,50 fr. --- 0,15 fl. 4de (I ruk.
E. FLEERACKERS , S. J. Luther in de buurt. Pri;s : 2,50 fr. - 0,20 fl.
r IEYRMAN, S. r .Mijn Retraite. Prij ; : 3,50 fr. 9,25 fl. (8ste-i I de Duiz. )

E

. j ANSSEN, S. J. Aloysius. verwe g i n g en. Prils : 2 fr. - O, i5 f!.
ANC1S CASSILL Y, _ Wat zal ik Erden? Uit liet En elsch door M.
k erle}lezuuon, 5. j. ;'rijs : 0,75 fr. --- 0,30 fl. (}de Drub). ga hlz.

. Á . SMMMIT, 5. j . i -je Ii. Eucharistie. 2de d rul:. i,50 fr. --- 0.15 fl.
(?; (,A HUF, S. j. Zielespijs=Dfferspijs. Prijs : 3,50 fr. - 0,25 ft.
P` SUAU, S. J. Het H. Mart. Prijs : 2,50 fr. - 0,20 fi. (6de duizendtal ).
M. DE'VI:.KERE, S. j. p ik l cc t tih lieft ehad. 5 fr. - 0,35 fl.

J. Zi a .J cyt de le

lomliás:e, v;i

i,! Y fr. _

i

F ,13 fi.

STANISLAS. De H. Margareta Maria. Prijs : 3 Ir. - 0,25 fl.
R
. : 1,75 fr. - 0,15 fl. 2 de iirul:
,. FRANKE, S. J. Benigna Consolata Ferrero. Prijs : I fr. - 0,10 fi. 2 di d r .
r VAN CAMPENHOU T en L . MOEREELS, S. . Offerliefde c L u.i t f, a uh e.
kl. Theresi::). Prijs: 1,25 fr. -ß,i0 fi.de I) ni:.
I.: d win :t
_.. MOEREELS, S.J. De Student en het H. Hart. Uiterst eescitikt vor d.

J

¡>> ;jti : 11,50 fir. -- +,15 f1. ( d e dui:.,., [ dtai

M. VAN OPDENBOSCH, S. J. De Knape van 'Vlaanderen, (S. _Jan Rerc hn :ans). Prijs: 2 fr. --• 0,15 fl. ( de I)uiz.).
M. VAN OPDENBOSCH, S. J. S. Stanislas. 4de Druk. 1,59 fr. --- 0,13 fi.
1. M. VAN OPDENBOSCH, S. J. De;-—botste der tioti r^ c; a 9 s.
'
/,50Úr.--0,15 fl.

M. VAN OPDENBOSCH, S.

J. h arde 'Training. (3de Dr.) 1,50 fr.

-

0,15 fl.

Dr JAC. DE VREESE, S. J . Spijkers Fret koppen. Prijs: 2,50 fr. --- 0,211 fI:
STANISLAS . Robert Southwell, S. J. Prijs: 1,50 fr. - 0,15 f1.
BERNARD VAN MEURS, S. J. Miguel Pro, S. J. E en its a r t el a a r v nu r
Christus Koning. Prijs: 1,75 fr. --- 0,15 fl.

Ihr J.VAN C,INNI EN, S. _. Jonge 1 leldenmoed. Prijs : 1,25 fr.
-

Dr J. VAN GINNIKEN, S. J .De

Litanie van Jezus' Volkorr:enheden, Prij

y f^•.
1e 2 l a .itste, hierboven vernielde brochures worden NIET e,ev erd in i o
cher i;tnd.

A. G EERFBAERT , S. J. Een praatje over Studie. 1,25
fr. - 0,1)) fl.
'I HEOPHILL US. Eucharistie =Offer, 3de druk. 1,25 fr. - 0,1f) fl.
r . HARDE;1IAN, S. 1. Levende Liefde tot Christus. ..4de I)rccb I 3r. - 0,0 11.
M. BALLINCS, S. J. V aeantie. Prijs : 1 fr. --- 0,10 fl.

WERKEN VAN PATER FLEERACKERS, S. J.
HEIRUIIKER. Prijs : 8 fr. — 0,60 fl.

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,

2de druk. Prijs:

7,50 fr. — 0,55 fl.

KIJKKAST. 5de uitg. (i 3 de -18de duizend.) Prijs: 10 fr. — 0,70 fl.

KRONIJKEN. Prijs: 8,50 fr. — 0,60 fl.
UIT DE OUWE SPEELDOOS.

2de uitg. Prijs : 10 fr. — 0,70

f1.

LUTHER IN DE BUURT. Prijs: 2,50 fr. — 0,20 fl.
VERTELLINGEN, (in samenwerking van PP. STRACKE, VAN MIERLO,
DE VREESE, VAN DINTER, enz.)
8 fr. — 0,60 fl.

2de

uitgave (5de-Ss :e Duiz.) Prijs:

Professor J. Persijri schreef in u D e Standaard a: a i iet 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 ke-)sthaar. » 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.
cc 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 n, Juli 1927.

En het Hollandsch paedagogisch tijdschrift « Ons eigen Blad » prijst
u zijn heerlijk, smakelijk, sappig proza vol van een eigensoortl i j ke, pittige,

echt-Vlaamsche humor. »
Joz. De Voght, pr. schrijft in « Bo e k e n g i d s » : u P. Fleerackers kan vertellen, lekker, sappig, boeiend, in een taal die sprankelt van rake zetten en
warmen humor. a M. Van Hoeck, pr. roemt in een hoogst lovend artikel
de kleurige taal ; J. Crick aanziet hem u als een onzer leukste dichters ». En
u De Standaard » schrijft: « P. Fleerackers moet niet ongewoon
doen om oorspronkelijk te zijn. Hij is van 't zelf. » Even gunstige
recensies in « Ons Geloof a, de tijdschriften van Averbode, Tongerloo, enz.
Het tijdschrift voor Liturgie besluit: « Van P. Fleerackers en Th. Van
Tichelen weet iedereen dat ze gelezen worden door wie
anders bijna niets leest. »

