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De bloemen der wandelplaatsen
Ziek en zuchtig, tenger en teer, staan de schamele Woemen in de wandelplaatsen te treuren. Ze schijnen zich te
rekken om de milde zon te kun.nen aanschouwen, om
uit de steenen kevie te geraken die ze gevangen houdt.
In schralen aschgrond geplant, door inuren en tralien
overschaduwd, hijgen ze naar lucht, snakken ze naar licht,
vechten ze tegen den dood. Zijn dat nu de afstammelingen
van de lelien, die prachtiger uitgedost stonden dan koning Salomo in al zijn glorie ? Zijn dat nu de zusters
van de frissche veldhloemen, van die zonnekinderen, die,
rein-glanzend als kinderoogen, ons uit bosch en weide
tegenlach en ?
De vorm van het bloemveld der wandelplaatsen is als
de terp van een graf. En de bloemen die er op kwij
nen, zijn bloedarme teringlijders. Geen gezonde telgen
van de milde natuur, geen veredelde voortbrengsels van
is men-schen zorgend vernuft ; ontaard zijn ze en verbasterd, verloopen en verlept, af- en uitgeleefd, wanstaltige
onde.rblijvers, veal en schraal : prisonbloemen
In elk pre:au, staat een se.:ing of sierheester.
Tot boom kon hij gedijen, omdat hij er de noodige
jaren aan besteed heeft ; oxndat hij, niet zooals het nederig bloemenvolk dat er onder staat, om een zonnestraal
bedelen moet ; stout rijst hij de hoogte in, en schept er,
als een vrij man, met voile longen de zonnige wonnige
lucht.

Die boom is een levend kalenderboek : zijn uitdossing
spreekt de taal der vier jaargetiiden tot de gevangenen.
Met vurig verlangen zien ze de •botten zwellen, ontluiken, de wandelplaatsen doorbalsemen. Donkergroen verft
de zomer het teergroene bladerenkleed van het lentesezoen. Bij herfsttijd, verschiet het plunje van kleur ^ stuiyen de ritselende blaren uiteen. De winter laat. hem,
kaal gestroopt, staan sluimeren en droomen van de nakende lente.
Sering, hoeveel gietvangenen zijn er niet die, bij 't worden uwer bloesems, de hoop op vrijheid in hun smachtend.
hart voelen\ kiemen ! Die, den ganschen zomer door, zoolang uw groene takken wuiven, tusschen vrees en hoop
geslingerd, u voorbijslenteren ! Die, bij 't ruiven 4 uwer
gele pluimen, hun begoochelingen zien vallen, hum droomen verzwinden !- En de idroeve lange winter brengt de
naakte wezenlijkheid van de gevangenischap mee.
Die seeing wordt hun, na jarten, een makker, een vriend ;
hij is met hun Leven vergroeid ; 't is een wezen dat leeft
in 'it prisongraf, dat een taal voert, dat de eentronigheid
breekt van( het celregiem.
Onder de bloemen die de wandelplaatsen v ierlevendigen, bekleedt de steenviolier (cheiranthus cheiri) de eerste plaats.
Rond den itijd dat de calorifêres hun zomerslaap beginnen, en de eerste zwaluwen over de wandelplaatsen scheren, doorbalsemen de steenviolieren met hun fijnen violetgeur de driehoekige bloemperken. Zoodra de gevangenen hun grijs costuum met het wit verwisselen, wordt
de cheiranthus gezaaid ; gansch den zomer door staat
hij dorst te lijden ; zwart van koude, als bijtende oostwind
over de preaux giert, staat hij in den winter te rillen ;
de eerste Aprilzon tooit hem met bloementrossen. Echte

planten zijn het om tussehen de muren te leven, tegen
alles bestand, pezig en taai. God moge 't is eeader
ken dag scheppen, ze gaan er door. Hun leus
zooals
die van de gevangenen als het slecht gaat,
luick : 't zal
wel eens beterent !
De Fransche zonnebloem (aster sinensis.)
Men zou ze, die armzalige margarieten, kunnen vergelijken, dunkt me, bij politieke gevangenen, die gansch toevallig, door den oorlog, achter slot zijn geraakt. Neen, op
haar plaats is hier zeker de Fransche zonnebloem niet ;
zij past veeleer in de lusthoven der rijken, zij is van geen
cellulaire natuur zooals de stqinviolier, zij is aristocratisch aangelegd, en staat in de preaux als een hond in
'n kegelspel Droeve stakkers van bloemen Met uw
groote oogen en kalen bladerenrantd, enkel, verloopen,
spichtige dwergen, miswas Als ik u zie, denk ik aan
De Arme Edelman » van Conscience.
Het groot gevang is een huis van vertrouwen, gesticht
in 1856. Het zaad van de zonnebloemen, zooals het zaad
van, gansch de crimineele « flora », wordt, van dien tijd
af, van hand tot hand, overgeleverd. Legt een hovenier
zijn schup neer, dan erft zijn opvolger de beurzekens en
de blinkdoozen met zaad ; en deze begint, op zijn beurt,
te zaaien. En zoo bekomt men zonnebloemen, die bij Linné
als « aster sifnensis vermeld staan, en die, tin 70 jaren
kot, in de familie dienen gerangshikt te worden der « cellularice » ofte « cellebroers »
De goudbloem (calendula officinalis) staat daar ook met
haar mai gezicht op de wandelhokjes te kijken
Gele onbesuisde zottinrien zijn het, die overal woekeren waar ze maar wortel kunnen schieten, en voor!eus
in hun schild voeren Waar 't goed is, daar is ons vaHet zijn als echte recidivisten, ik wil ze2gen,
derland
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dat ze in 't prison thuis zijn. Ze zaaien zichzelf, staan
bij hitte niet te zweeten, krijgen bij vriesweer geen kippenvleesch, groeien maar op en bloeien maar door, zonder zich om nat of droop, dik of dun to bekreunen. Een
sjofele bloem is 't, die, in 't Vlaamsch, den rijken naam
draagt van < goudbloem >> I Ja, als men op die manier
doopt, (tan zou men de pissebloem, een echte straatjongen, ook wel goudbloem kunnen noemen : ze is immers ook peel 1 Al wat blinkt, en al wat geld is, is voorzeker geen goud ! In 't Fransch wordt de calendula «souci»
(kommer) geheeten. Welke peter of meter zulken naam
heeft uitgevonden, weet ik of versta ik niet I 4: Sans-souci ) zou haar beter passen. Wat er ook van zij, als
souci
staat ze, in een gevang, goed op haar plaats.
Welke grappenmaker heeft hier hoe-langer-hoe-lie,
ver » (saxifraga umbrosa) binnengesmokkeld ? Hoe Ian-ger hoe liever, en dat in de gevangenis I Ware het nu
nog een bloem die « hoe-korter-hoe-liever
genoemd
wordt I Dat kleurig bloempje, zoo fijn dat men het, in
Fransch « desespoir du peintre » noemt, past hier zoo
min als een snoek op 'n zolder ! Weet gij wat in de
prëaux zou moeten staan — en die wind ik er niet —
dat is b.v. de tijdloos, (pseudo-narcissus) ofwel de vergeet-mij-nietjes, en bijzonderlijk de sleutelbloem I (prima-

la veris).
En ik zou de stokrozen (althcea rosea) vergeten
Als grenadiers, staan ze op hun rijzige stengels te
waggelen, midden al het klein piottenvolk I Als men ze
daar ziet, die magere lange wappers, is men geneigd te
denken dat ze enkel van rijst en erwtsoep leven. Was
het nog oorlogstijd, dan zou men als heel natuurlijk aannemen dat ze zich met den mageren kost van het stiefmoederlijk comiteit moeten tevreden stellen.Die drie-ellen,
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voor-nen-frank-bloemen schijnen behebt met de koorts die
de specialiteit is van het huis, de koorts van over de
muren te willen kruipen De stokrozen , zijn bloemen die
in 't prison op hun plaats zijn : ze overwinteren, duch
ten noch slekken noch oorwormen, en groeien maar door,
Juist alsof ze met gist begoten werden. Echte bloemen vas
keerske-schiet, beter dan niets, maar dat is ook alles
1k heb medelijden met u, edele lischbloem (iris germanica,), want ik ben zeker dat gij
buiten de gevangenen
onschuldig in 't gevang staat Neen, uw plaats is niet
hier. Uw zwaardvormige bladeren tieren weelderig genoesi
in de schaduw der muren van de wandelplaatsen ; doch
den moed hebt ge niet om te bloeien zooals elders, daar
gij den warmen kus moet missen der lieve zon, en nauwelijks een lapje kunt aanschouwen van den blauwen
hemelkoepel die in uw kelk weerspiegeld ligt.
Verweesde, vereenzaamde bloem, gij zijt de edele afstammelinge van de gouden waterlelie, die, tusschen bet
ruischende riet onzer vijvers, naar het lied staat te luisteren van merel en lijster, en het geheimzinnig genot zwelgt
der wonnige zomernachten.

Als een onschuldige, in een donkeren kerker geworpen,
treurt gij hier in een steenen hok, pre'au genaamcli,
edele lischbloem I
Chrysanthemen ! Kerkhofbloemen
Zijn ze hier op hun plaats niet, op dit kerkhof, waar
zooveler vrijheid begraven ligt ; waar ze bedolven liggen,
de begoochelingen, de droomen, de plannen van gansch
een boetende gemeente ?
Met de kleur der hoop getooid, maken de chrysanthemen alle sezoenen door, en 't is nadat alle andere bloemen
verdwenen zijn, dat zij beginnen te bloeien. Paars en

stig van kou, 4preiden ze, in de sombere Allerzielenmaand,
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den weemoedigen luister hunner bloemkelken tenv4toon.
En als de nare herfstwincl in den waxier der wandelplaatsen built, als zijn vernielende adem den sering keg
aelplukt en al het andere gebloemte verwoest heeft, dan
overleven de chrysanthemen, schenken bezieling aan hest
hale bloemhofje, en zijn als de vredige glimlach op het
bleek gelaat van een doode. Indien ooit een preau-bloem
een herinnering heeft wakker geschud bij den gevangene,
een zonnestraal heeft laten vallen op de donkerheid van
zijn bestaan, een taal heeft gesproken die hij bievroeden
een snaar heeft doer zinderen in zijn gemoed, dan
zijt gij het wel, weemoedige chrysantheem ! Gij past bij
zijn leven, gij staat in het teeken van zijn toestancl, gij
weer te spreken van( dood en herleving, uw droeve Ohmlack is met hopeloos : gij zijt een echte gevangenisbloem
***

Er bestaat een soort gevangenen, die ik hier gaarne
de (c steedsche genieters » wit noemen. Nooit in gansch
bun verleden, hebben zij verlangen gevoeld of tijd gevanden om een. bloem — uit het plantenrijk wel te verstaan — te bewonderen. Uit den roes der genotkoorts
ontwaakt, gaan hier hun ()Nen voor Gods wondere natuur open en ze bukken zich met welbehagen over de
schamele bloempjes van hun hofje, en ze beiwonderen die
fluweelen kleedij, en het sap dat haar gestel dooradert,
en ze denieten innige vreugde wanneer zee' de bijen op
de blomkelken zien azen, wanneer de vlinders er over dartelen, wanneer ze er het vliegje met ras omschreven kringen zien om stoeien.
In boeken hadden ze gelezen dat de wind met de bledmen speelt, dat de dauwdroppel als een geronnen parel er
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in te glanzen ligt, dat de zonnestralen ze komen aaien,
dat ze de glimlach zijn van moeder aarde, de troetelinr
gen van de natuur, de weerglans der sterren van het
uitspansel. En ze bukken zich, de steedsche genieters, over
de werkelijkheid die ze vroeger miskenden, en ze bewonderen de pracht der eenvoudige prisonbloem,.
Een ander soort gevangenen, jongens van den buiten,
draaien de wandelplaats rond., en, bij het zien der bloemen komen herinneringen, die te sluimeren lagers, vi5Or hun
geest zweven, en ze zeggen :
Die bloemen daar, heb ik van mijn kindsheid af, thuis
gezien. Roeder had ze zoo lief, ze noemde ze z615 en
zoo, ze stonden achter het bakhuis, langs den kant van
de hooge beukenhaag zonder twijfel staan ze er nog,
ik zie ze van hier !
Sons werd er een ruikertje van geplukt, s Zondags
gewoonlijk, en op 't vensterkozijn gezet, waar, heel 't jaar
door, de almanak van Snoteick als tijdwijzer diende. Ook
als 't processie was, sneed, moeder of zus bloemen af,
en ze werden in t open raam geplaatst, v6Or het kruisbeeld, en langs beide kanten een knetterende kaars
glazeni verzilverd.e, kandelaars. Bloemen, wanneer zie ik
u, samen met moeder, weer ? 0 ! die herinneringen !
Twintig jaar heeft hij te Leuven geklopt. Log en lam
slentert hij rand de wandelplaats, net als een paard dat
in den dorschmolen draait. Wat zouden bloemen hem
zeggen ? Twintig jaar lang heeft hij ze zien groeien en
bloeien, verkwijnen en verdwijnen. Die bloemen Hij
is ze zoo beu als de erwtsoelp 0 ! heat is niet ter
oorzake hunner armtierigheid, dat ze zijn aandacht niet
meer waard zijn neen, moest hij, in de drighuizen van
Laken, twintig jaar rand de beroemde azalea's draaien,
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hij zou er ins gelijks het land aan hebben. Of kan een
gel de gouden tralien zijner kevie bewonderen ?
En hij zegt bij zichzelven : men heeft al zooveel bloemekens op mijn mouw gespeld $edert ik vast zit, en ik loop
nog altijd rond ! Er zijn ook kerkhof-bloemen ! Moet ik
blijven staan voor zaad ? De seringboom heeft me grijs
zien worden, wie van ons twee zal eerst het preau ontruimen ?...
En, stap voor stap, drentelt hij voort, tot de bet hem
achter slot roept, tot morgen, om dezelfde bloemen te
komen <t< bewonderen !
Nummer 550 is een wildvang van 't zuiverste ras, rank
als een wis, vlug als een wezel. Sedert hij vast zit, kan
de boschwachter van baron X... gerust slapen, en zijn
pluim- en haarwild daarbij.
Ziet 550 de bloemen zijner wandelplaats ?
Met het hoofd de lucht in, loert hij, bij lentetijd,
de eerste zwaluw ; in den zomer blikt hij naar omiloog,
om de duiven te zien ronddrijven ; zijn heldere kijkers
doorboren de mistige herfstlucht, om wilde ganzen te zien
voorbijtrekken ; en 's winters slaat hij de kraaien Bade,
die met loggen vleugelslag naar hun hoofdkwartier, het
bosch van Heverlee, roeien.
Hij beziet de bloemen niet, doch, als hij ze ziet, dan
trekken v6Or de oogen zijner verbeelding de bloemen
voorbij van vijver en veld,van woud en weide. Dan ziet hij
de gouden waterlelies, als sterren uit den hemel geval.
len, op 't water te glanzen liggen; hij ziet het wiegewagen
van het kuifriet, en daartusschen spelende eenden en dartelende waterhoentjes. Hij ziet het geitenblad rond 't
schaarhout, de boschlelie onder de beukenhallen, de heibloem tuschen de sombere mastboomen ; met hazen en konijnen die daar vrij rondhuppelen, met fazanten en pa-

-- 15 —
trijzen die schetterend er over scheren. Preau-bloemen
Wat zijn preau-bloemen voor 550 ? Zet het hok van
den arend in den dierentuin vol rare orchidees, en vraag
hem Gf dat niet mooi is
Schoonheid ligt hier in 't oog van den ziener.
Sus, die gewoonlijk van slechte luim is, omdat hij doorgaans geen tabak genoeg heeft naar beliefte, ziet de bloemen van de wandelplaatsen, zooals de musschen het doen
van op het dak. Onder de gewassen van het plantenrijk
is er maar ê6.1-1 waar hij bela.ng kan in stollen : tabak Hoe
dom, zegt Sus, dien grond hier verloren te laten liggen en
met die onnoozele bloemen te beplanten Dat ze er tabak
zetten, dan zullen de gevangenen er tech iets aan hebben I
Dan zullen we niet moeten slaven, den ganschen dag door,
om een sjiekske t verdienen, och arme Bloemen ! dat is
coed voor kinderen of voor juffrouwen Was ik baas, ge
zoudt hier al die bloemen 'nen post zien pakken I En
met verachting kijkt Sus de schuchtere bloempjes aan,
die er tech ook niet kunnen aan doen dat zij geen tabaksplanten zijn, en nog veel minder dat Sus in 't kot zit
Ken de as van de wereld met ( Nicotinol » ingesmeerd
worden, dan zou alles draaien naar beliefte van Sus I

Nummer 304
In Juli 1884 werd X. ter dood veroordee ild wegens
inoord, en kwam, het grout gevang van Leuven binnen.
1k leerde hem kennen in 1895 als patattenjasser. In den
zomer van 1919 werd onze boeteling in vrijheid gesteld.
Hij jaste tot zijn laatsten ,dag.
Ziedaar een instantane » van den man.
Was ik nu een menschen-meetkundige van de Loanbrososchool, of als romanschrijver betaald tegen zooveel per regel, ik zou hem u afschilderen ten voeten nit,
van binnen en van buiten, van kop tot teen.
Neen, hij had geen ros Naar, wen wanstaltigen herserlbol, geen fluwijnoogen, geen ooren in hengselstijl : hij
vertoonde geen kenteekens die, naar men zegt, den misdadiger brandmerken.
Het zag er een goede lummel uit van den buiten, waar
weinig begrip in stak, maar ook geen kwaadaardigheid
die geduldig zijn taak aflegde, gelijk het boerenpaard
dat automatisch over den kassei de kar voorttrekt ; bedaard, zonder vlagen) van verbittering of wanhoop ; een
stoere Vlaamsche blok, die zwijgzaam zijn lot, als een
noodlot, op de schouders droeg ; met de eenige ster aan
den verren gezichteinder, die redt van de vertwijfeling,
de ster VRIJ ).
Dat was de man dien ik tegenkwam, in 1895, als patattenjasser, in cel 304. Gedurende 25, 30 jaar, screed hij den
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strijd des levels, gewapend met een lierenaar, alleen, in
de sombere patattenwereld.
Er worden in Belgie zooveel ellen lint kwistig uitged-eeld ; dunkt u niet, waarde lezer, dat er eenige centimeter
van die kosteliljke stof mochten ■z:‘,verschieten, am bet
knoopsgat te versieren van mijn patattenheld ? Sedert den
oorlog bijzoncler loopen er zooveel « lintwormen >> ander
de zon die, minder dan hij, verdienen gestrikt te warden
Of kunt ge misschien de verdienste niet vermoeden van
dien nederigen wroeter, van dien onbekende1i knalsoldaat ?
Stel u een cel voor van de benedenverdieping, niet van
de klaarste en niet van de warmste ; in dat vertrekje, 4
meter lang ich 3 meter breed, staat een stoel, een, tafelr
bed en daarbij het gerief van den vakman : een. groote
bak waarin de ongeschilde aardappels liggen, .en een ruime kuip waarin de geschilde geplon.st worden.. Dagelijks,
's Zonclags ook, heeft elk schiller er ongeveer 70 kilos te
villen. Het is nu niet noodig een cijferaar van beroep te
zijn, QM uit. te rekenen hoeveel zakken een jasset in 30
jaar het vel afstroopt.
70 >' 365 X 30. En ik reken er de schrikkeljaren niet
bij ! Wilt gij nog een bewerking te meer doen, vermenigvuldig dan dat getal met 12, het getal patatten die in een
kilo gaan_. Hoeveel provincies zau men er niet kunnen
mee beplanten ? Hoeveel zwijntjes zou men er niet kunnen ;nee mesten ?
Wat in 304 vooral te beworderen viel, was zijn taaie
iijdzaarnheid, zijne stijfzinnige werkkoorts, zijn onverstoorbare volharding. Hij deed mi.j aan den werkos denken die, zonder praal noch vertoon, staag en stug voorttrekt al wat achter hem staat, het weze clan nog zoo zwaar.
Hij sjouwde werktuigelijk, net als de schaaf schaaft,
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zoo natuurlijk geworden als het schillen aan zijn mes was.
Hij was in de patat als vergroeid !
Men zou mij kunnen zeggen : 0 ! er zijn toch zooveel
menschen in de wereld die, gansch hun leven door, altijd
hetzelfde werk verrichten, met een edelmoedige wilskracht
die bewondering afdwingt.
Dat is zoo, met dit groat verschil nochtans, dat die
menschen, na het volbrengen hunner taak, afleiding kunnen vinden bijde vleet, van alien aard. ja, het volbrengen
zelf van hun gewone karweien is dikwerf met allerlei verstrooiingen gepaard, die als verzettende begeleiding van
koekoek een tang » kunnen aangezien worden. Mijn
boeteling had niets om de eentoLigheid te breken van zijn
droef jassersleven., niets dat verschilde van zijn schillende
bezigheid, dan een pruim tabak En die mocht nog niet
te dik valien, of niet te dikwijls vernieuwd worden : met
een dagloon van 9 centiem kan men den c sjiker ad libitum > niet uithangen I
Andrre gevangenen kunnen hun ledige uren aangenaam
en nuttig besteden, en den eeuwig-langen tijd dood krij.
gen, bij 't aa&eeren van een of ander vak, bij het lezen
van een mooi boek. 304 kon noch lezen noch schrijven I
Hij was te oud om te leeren, zegde hij, en niet naar Lettyen gekomen om te studeeren I Het leeren ging hem niet
af, en daarmee uit I
Wie zal zeggen nochtans wat al milderingen in het cel.
leven hij zich ontzegde, bij het verwaarloozen van al wat
leeren » is ! Eens zijn patatten afgedraaid — en hij kon
er weg mee, immers oefening baart kunst — wat viel
hem nog te doen om het uur van slapen-gaan te bereiken ?
Al de knollen tellen die dien dag door zijn handen gegaan
waren ? Was hij bekwaam het. te doen, kon hij zoo vet
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tellen ? Ja, hoe de patatlooze uren verspild ? Om met
de knikkers te spelen moet men kind zijn, en hij was de
50 voorbij I Een kaartje leggen ? Daartoe wordt een maat
vereischt, en in 't kot is « alleen > troef
diets schoot er op over, als zijn bak ledig was, dan,
met de handen op den rug, de cel op en of te schuiven,
totdat de bel van Bedleem zijn vermoeide beenen kwam
ontslagen van die wandeling op den « boulevard du Court
Circuit >> (zooals zijn gebuur, een Brusselaar, ze bestem,
pelde).
En zeggen dat dit rrogramma hetzene was voor hem,
alle dagen die God schiep, jaar-in, jaar-uit !
Die wondere man, die, als een zuiger door den stoom
gedreven, werktuigelijk zijn bak ledigde en zijn kuip
de; die met dezelfde onberoerde regelmatigheid zijn patatten schilde, zooals zijn maag ze verteerde ; die niet weer
zenuwen scheen te bezitten dan zijn gladgesleten glimmende lierenaar, die man ging open, werd gelijk iemand anders, als men hem over zijn lieve patatten sprak. En of
hij ze kende I De kleur, de vorm van den knol, de natuur
van het sap., dat alles liet hem toe ze te schatten alvorens de kok ze hem te proeven gaf. Zijn diagnostic over
hun ziekten was onfeilbaar. Het jaar was goed voor hem,
als het een patattenjaar was. Hij soak van Beigische,Hollandsche, Duit'che patatten die door zijn handen gingen,
en de aard van den grond die er aan kleefde leverde hem
het bewijs van de streek waar ze gewonnen waren.
Sturen veel gevangenen er op aan, hun onderhoud met
den bezoeker pathetisch te maken ; hij bleef vreemd aan
dat genre, hij bepaalde zich bij het patathetische ; Been
andere snaar zinderde in 304......
Behalve die welke bij alle gevangenen de 4: la ) geea
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de << la » van de toonladder, waarmee men over de hooge
muren kan klauteren van het centraal boethuis
De bezembinders hebben de H. Anna als patrons, de
brouwers aanroepen den H. Arnoldus, de herbergiers vereeren St. Laiurijs, tot de automobilisten toe hebben reeds
hun beschermheilige gevonden : Sint Christoffel
Ik stel vandaag den patroon voor der jassers : den patattenjubilaris : Nummer 304 !

Moederke
Ze was nu bij de tachtig, en sedert 18 jaar deed ze,
om, de 2 maand, ode reis tusschen Antwerpen en Leuven
om haar zaan Jan haar jongen » zooals zij hem
noemde — in het groat gevang te komen bezoeken.
Ilc zie Moederke daar nog voor mijn oogen staan : een
vrouw, gebukt onder den last van leed en van jaren, sjofeltjes doch zindelijk gekleed, mgt een kap op haar wine
blessen waarin een purperen « pens& » prijkte. Die purperen pensêe was, onder het Rota' bezoekers, haar kenmerk. Die fletse bloem was misschien zoo oud. als Moeclerke's weduwschap, en had zonder twijfel al de Leuvensche reizen meegemaakt.
0 ! die Leuvensche reizen ! Zij heeft ze mij zoo idikwijls
van nealdeken tot draadje, met betraande oogen verteld !
Iemand bij 't afreizen, zijn ge1dbeugel proppensvol
kan steken, zonder zorgen voor morgen, kan niet vermoeden carat 'n gewichtige zaak een reistei is, voor menschen
van den nederigen stand.
Als men,' van 's morgens tot 's avonds, zooals Moederke, over het kantkussen moet gebogen zitten, om alzoo
nikkeltje voor nikkeltje, op het noodige tot 's levens
onderhoud te kunnen afnijpen en de som vergaren om
een reiskaart te koopen dan words de reis AntwerpenLeuven schier een gebeurtenis in het leven.
Als men 's morgens voor het vertrek, wel uitgeslapen,
het ontbijt gereed op tafel vindt, in tram, rijtuig of auto

kan wippen, en met rookende sigaar in den trein kan stappen, dan is reizen een sport gelijk een ander, een nummer
van het dagelijksch programma.
Weet gij in welke condities Moederke reisde
Dezen morgen, zoo vertelde mij in dien tijd de braik te 4 uur opgestaan, om de vijf-uren--):
bij te wonen. Na de mis moet ik dan sef fens naar
huis pikkelen, om kof fie te zetten en mij gereed te maken.
En 't is ver naar de statie voor 'n mensch van mijn jaren I
En als ik haar dan vroeg fangs waar ze reed om in
Leuven te geraken : over Aarschot of over Mechelen ?
ex Wel, Mijnheer », antwoordde Moederke, c dat is
zooal gelijk dat valt ! De vertrekuren van het spoor
kan ik niet onthouden. Ilc slof dan naar de statie, op goed
valle 't uit, en ik wacht daar tot dat er een trein vertrekt die mij in Leuven brengt, 't zij over Aarschot, 't zij
over Mechelen. Zoohaast ik mijn jongen bezocht heb,
ga ik terug naar de wachtzaal, knuifel daar mijn boterham op, en wacht naar het uur van den eersten trein die
komt. )
Als men reizen kan met een blij ontmoeten aan den
horizont, dan is een reisje een lekkere parenthesis, een
milde zonnestraal die de eentonige levensdagen verlicht
en verwarmt.
Koch wat een marteling voor een oude arme moeder,een
kostelijke en lange reis te moeten doen, om haar zoon in
gevang te bezoeken ! Bezoeken : clkander, van verre,
voor een ijzeren tralie staan bezien, weenen, en eenige
woorden van hoop en troost spreken. Dat duurt een halve uur, en alles is over I
Achttien jaren lang, zes maal per jaar, bij winter- en
zomertijd, beging Moederke dien lijdensweg, met dezelf-
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met dezelfde teleurstelling terug te komen, van her visor
haar kantkussen te gaan zitten, spaarcenten te vergaren
en, twee maanden daarna opnieuw te beginnen.
De oudheid gewaagt van een slechten koning, Sisyphus genaamd, die, om uit te boeten na dit leven, een
marmerblok op een berg moest stooten ; wanneer hij
zijn zwaren last naar boven gesleurd had, dan ontgleed
hem de kiomp, rolde naar beneden, en hij moest zijn reuzenwerk herbeginnen, met dezelfde nuttelooze moeite, altijd van her.
Den eersten Zondag van de maand Januari 1910 kwam
Moederke, wel ouder en strammer, doch steeds met verjongde hoop, voor de zooveelste maal naar Leuven.'t Was
Nieuwjaar, een beste gelegenheid om hartelijke wenschen
te wisselen... zou nu dit jaar toch wel het laatste zijn
voor Jan !
Als de bediende haar verfrommelde eenzelvigheidskaart
in de hand nam, aarzelde hij, bezag Moederke meewarig,
earzelde nog, en stotterde dat haar zoon in den nacht van
Kerstmis gestorven was. (1)
En ze viel niet dood, de arme moeder
Haar levensbaan was immers steeds een lijdensbaan
geweest ; ook was ze een clOãrchristen brave vrouw ;
daarenboven een bonk uit den ouden tijd, met meer spieren dan zenuwen. Neen, ze viel niet dood, doch de dood
ware minder pijnlijk geweest. Ze weende, snikkend, heete

(1) Het bestuur van het Boethuis had aan jan's vrouw het ove ,lijden laten aankondigen Daar deze, sedert ;area, verre van haar man en diens
moeder, met beiden in oneenigheid leefde, bad zij bet droeve nieuws aan
Moederke niet meeged,!eld. En zoo kwam de sukkel haar zoon bezoeken,
die sedert dagen begraven lag.
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traneni en strompelde, met ,den dood in het hart, naar de
statie, terug naar Antwerpen.
Moetlerke, leeft gij nog ? Zonder twijfel hebt gij uw
jongen reeds weergevonden in den hemel
Ik zeg « in den hemel ».
Sprak de goddelijke Lijder tot den goeden moordenaar
deze zalvende woorden niet : Heden nog zult gij met
mij zijn in het Paradijs »
En leert dezelfde gekruisigide God ons niet, op dike
bladzijde van het Evangelie, dat zij die als christen lijden, bier op aarde uitboeten ; dat zij in het ander leven
zidh zullen verbiijden dat zij die Hem op den Calvaries
berg gevolgd hebben, rnet Hem op den Thabor zuilen
vetheeriijkt worden ......
0 ! gij die de hoop cp een ander leven uit de harten
der menschen rukt, wat zult gij hun in ruiling wederschenken ?
Onze hemel, zoo bluff gij, is zinnelijk genot, roes van
wellust, aardsch welzijn, zooveel men zwelgen en -verteren kan !
Alsof dat alles zoo maar te grijpen viel, alsof wij ons
lot, zooals de zijdeworm zijn draad, slechts te spinnen
hacki en.
En hij dan die op de levensbaan, zonder geluk als gezel, alleen staat, en niets te genieten heeft, wat moet
hij doer, die stakker ? Wat ? Antwoordt mij, aardschparadijs-predikanten Met geweld het genot der genieters
bemachtigen ? Ofwel, uit wanhoop, zijn kop to en de
kale rots van 't noodlot te pletter loopen ?
Een godsdiensthater, die soms klaar zag, heeft eens
deze wijze spreuk gezegd : « Bestond God niet, men
moest Hem uitvinden ! »
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Moeclerke, als ik u herdok, dan zeg ik Voltaire ma, en
besluit : Bestond de hemel niet, men moest er een maken al was het :maar om de ongelukkigen van uw slag
te troosten en te beloonen.

Een praktisch man
Een fijn heertje, die M. Charles I
Slank van leest, gezond rond, levendige oogen, zware snor, weelderige haarbos. Zijn gelaat staat altoos in
glimlach geplooid, vaardig is zijn tong, en hij weet te
groeten en te buigen als was zijn rug zonder graat. Hij
verpersoonlijkt de mode van den dag, pronkt met gouden
tanden, is geringd gelijk Saturnus, en wordt een record
.genoem d in de sport- en vrouwenwereld.
Een chic type
Als kleermaker begon hij, garconneerde in een hotel,
diende als klerk, speelde handelsreiziger, dreef zelf han..
del...... en dwangarbeidt nu in cel 523 van het groat ge,
yang te Leuven.
Ik vergat te zeggen, bij 't trekken van zijn portret, dat
M. Charles lange vingeren heeft. Is het niet aardig toch
dat lange vingeren onder den klauw vallen van de wet
Men zal een news dragen zoo lang als een missiesermoon,
-en gerust gelaten worden ge moogt met een tong loopen
zoo lang als een winteravond, en ge kunt vrij over de
itraat gaan gezaghebbende schrijvers hebben zelfs la,
ten drukken, dat de gestalte de eenige schoonheid . is van.
den man Er bestaat maar êên lengte, waar de meetkun,.
de van de wereld niet over de baan mee kan, en dat is
de lengte van de vingers I
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De chic type zat dus zijn vingerlengte in het a groot
huis » uit te boeten. Hij had vroeger nog eiders gezeten,
in een klein gesticht, om er, ik zou zeggen, zijn a cours
prêparatoire » te doen. Dezen keer had hij zoo wijd en
breed gevingerd, en zoo weinig « chance » gehad, dat
hij veroordeeld werd tot 14 jaar studie op de crimineele
Hoogeschool van de Geldenaaksche Vest, n° 62.
Toe Werpen wij 'nen sluier op andermans gebreken.,
vergeten wij den onvolmaakt verleden tijd van M. Charles, om hem enkel te beschouwen als praktisch man ».
Hij stond er nu voor en hij moest er door. Op de biezen-weide waar men hem op gezet had, zou hij de minst
slechte beten weten te kiezen. Hij droeg in zijn wapenschild « Plan trekken ». Hij deed zooals de insectenetende vogels die, bij wintertijd, zaad kraken ; juist gelijk
wij tijdens den oorlog aan een stukje Wilson knaagden,
in plaats van ons met vaderlandsch spek in te smeren.
De ondervinding had hem geleerd, dat, voor de domme
wereld, schijn alles is en dat, zooals de pluimen den
vogel, de goede manieren den man waken. Daarom, zijn
gewoonte getrouw, was hij steeds beleefd, dienstvaardig
en vriendelijk jegens iedereen. De zindelijkheid was hem
als ingeboren,hij wist maar al te wet dat slordigheid steeds
weerzin verwekt, en dat hij die net en proper is, en daarbij
orde heeft, op het oog valt van alleman.
Die eigenschappen lieten hem weldra gunstig bekend
staan en na eenigen tijd zakjes geplakt te hebben, bekwam hij wat hij wenschte : hij werd kleerlapper, ravaudeur zooals men in celstiji zegt. Hij had vroeger immers leeren naaien, en dit was een titel te meer om hem
tot die waardigheid te verhef fen. Als ravaudeur nu, wist
hij op zijn grove pij zooveel zachte lapjes te naaien van
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mollige stof, dat er een wattige kleeding uit groeide die
hem, op zijn manier, gelukkig moakte.
Luister hoe hij zijn geluk van eenzater aaneen driegde,
op welke manier hij zijn plan trok, hoe hij zijn lot kon
ravauckeren.

Hij zat nogal ieens met koude voeten. Niets, zei 523,
is ongezonder of onplezieriger Hij begon dus, als een
vogel die nest draagt, aile vodden en sleuren bijeen te
zoeken om er een paar warme sloefen uit te krijgen. Hij
legde lap op lap, stikte stu„K op stuk, bekwam zolen van
een centimeter dik, en fabrikeerde alzoo warme pantoffels,
waarin zijn vertroetelde voeties den felsten winter konden
uitdagen. Gedurende klas- of wandeluur foefelde hij ze
in een hock op de verwarmingsbuis, en als hij terug in de
cel kwam schoof hij zachtjes in zijn warm-gestoofde
schoeisels.
« 'n Mensch moet praktisch zijn in de wereld », zei
M. Charles.
Het gevang is geen hotel van eersten rang, bijgevolg
zijn er de bedden ook niet van eerste klas. Hard proper
zijn ze ! Proper : het celsysteem sluit de aarwezigheld
uit van alle genooten die men, in deftige taal, 's menschen
ligeigenen » noemt. Hard : het centraal gevang is een
huis van vertrouwen, gesticht in het jaar 1859 ; dit huis
drigt echter geen handel in pluimen of wol.
Daar M. Charles geen hardi el was, moest hij zijr; toevlucht nemen tot verzachtende omstandigheden. 0 Hij
wist wel waarom hij kleerlapper geworden was ! In zijn
cel lagen broeken en frakken met ganschp hopper', hij
had ze maar voor 't pakken ; ook greep hij alle avonden in
dien voorraad, spreidde de kleedingstukken uit op den ijzeren rooster dien men, buiten, ressort noemt, en teerde

29 —

gansch den nacht, mollig en zacht, op andermans goed...
zooals hij het gansch zijn, leven gedaan had !
« 'n Mensch moet zijn plan weten tel trekken ! » zei
M. Charles.
In den lapstiel lag ook het herstellen van kousen besloten. Hij had dus heelder dozijnen beenen van kousen in
zijn cel, en saaibollen zoo dik als Hollandsche kazen. Daar
wist zijn praktisch verstand ook count uit te slaan. Zijn
eigen zokken werden steeds, natuurlijk, warm en dik gemaasd ; en aan demand zou hij de toelating gevraagd hebben om, desnoods, een tweede paar aan te trekken.
De kousbeenen werden ook, als voering, op zijn versleten slaaplijf genaaid, en alzoo, -wollig en mollig gepantserd, trok hij naar de wandelplaats en Hoot den noorderwind vierkant uit.
« We leven hier toch op de kosten van rt gouvernemeat zei M. Charles.
Onze ravaudeur bezat geen praktischen neus : hij was
geabonneerd op de snuitvailingen ; en had hij er een
dan gaf zijn neus lijk een versche koe. Wat doet men
toch bij zulke stortvloeden, met êên neusdoek per week I.
Aan Bien ongelukkigen waterstaat moest verholpen worden. Hij maakte dus het inventaris van zijn celboedel,
wist eenig,ei vierkante decimeter oude voering uit den hoek
te haler, waschte ze netjes uit en, klaar was Kees ! Het
waren geen zijder, neusdoeken met kant, geen stoeffertjes
die naar Keulsch water roken, doch ze d.eden neusdienst,
en dat was genoeg.
« 'n Mensch moet al veal doen voor zijn gezondheid »
zei M. Charles.
Onze 523, die honing uit een citroen zou gezogen hebben, bet zien dat hij praktisch was, niet alleen als ravaudear, maar ook op alle ander gebied ! Kon hij nu niet,
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2ooals vroeger, met lakschoenen den gro.oten Jan uithan,
gen, hij wist er toch voor te zorgen om altijd met zwartblinkende schoenen voor de pinnen te komen. Hij wreef
ze in met de huid van 't stukje spek dat 's Woensdags
in de boonsoep zwom, Het er eenige druppels inkt op vallen, en na eenige minuten wrijvens, kon hij, als een chit
type, zich in zijn schoenen spiegelen.
€ Men moet dom zijn om geen verstand te hebben
zei M. Charles.
Als ik voor mijn gezondheid niet zorg,wie zal het dan
doen ? » zei de lapper. Ook werd zijn grootste zorg besteed aan het vernieuwen der lucht in de enge cel. In den
dag vroeg dat weinig moeite, doch als het 's nachts te
zwoel was, en het venster was toe ; of wanneer het weder buiten slecht was, en het venster stond open, dan
moest hij, willen of niet, uit de lakens. En dat valt toch
zoo lastig'als men warm in 't nestje ligt ! \Vat deed hij?
Hij maakte een touwtje aan venster vast, en alzoo sloot
of opende hij het, zonder zijn horizontaliteit te moeten
opgeven.
't Is maar
weet, lijk vlooien vangen
rappigheid
is ! » zei M. Charles.
De erwtsoep in 't gevang is obiectief goed, doch
subjectief slecht -voor zwakke magen. Onze kleerlapper,die
veel gebogen zat, had nogal last om dat stuk — die erwtsoep uit te wisselen. Hij moest dus zijn plan zien
te trekken, want na de soep is het diner in 't kot afgeloopen I Hij robberde met een behendigen trek, een blikken potje, peuterde er gaatjes in en kwam alzoo in het
bezit eener zeef (made in Belgium). Daar goot hij dan
voorzichtigjes zijn soep door, — tijd is geen geld waard
gevang — de pellen bleven in de bus liggen, en
In
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het soepmeel gleed door zijn maag gelijk koffie door de
beurs.
Mot
Mijn soep is goed, ze kan niet beter wezen
M. Charles.
Op de spijskaart van het wintersezoen prijkt ook gedroogde haring. Daar kon onze ravaudeur geen weg mee.
Hi) moest dus zijn inwendigen mensch zien te verschalken, en dien haring een gedaanteverandering doen andergaan. Hij began met hem in zijn waschkom, een bad te
geven van 12 urea, daarna sneed hij hem in stukken, en
begoot hem met azijn. Nu nog een ajuin. ja, maar hoe
daar aan geraakt ? Het valt gemakkelijker in 't gevang een
bewaker tegen te komen dan een ajuin In de sectie woonde een cellebroer, die de dorpsgenoot was van 523, en
hovenier speelde in den 4: grooten hot ». In 't voorbijgaan
moist hij hem a ajuin » toe te fluiten. En de hovenier, die er
alien intrest hi) had een dikke broek en warme kousen te
dragen, speelde Sint Niklaas, en vond de kans klaar ant
in Charles' cel eenige ajuinen te werpen.
Men moet slim zijn am door de wereld te geraken 1 »
zei M. Charles.
Onze kleerlapper rookie vraeger sigaren, lijk de andere
heeren ; nu speelde hij in mineurtoon, en zoog zijn pijp.
Doch ook uit zijn pijp haalde hij het laatste atoompje
deugd dat er kon in gevonden warden.
De tabak, om juist van pas te zijn, lag in een aarden
potje, met daar boven op een lapje, dat een weinig
tag was. Zoo bleef zijn tabak in den toon van den echten
liefheibber.
Een allereerste vereischte, om de gansche toonladder
der nicotiner geneugten te smekken, is een zuivere pijp.
Kwajongens » zijn er in het prison genoeg, ja, maar dat
reinigt niet gelijk een borstel, zooals pluimen.

— 32
De viugge oogen van 523 hadden bemerkt dat de duiven van den beer bestuurder, op de goot, boven de wandelplaats, hun toilet kwamen maken ; er sneeuwden dan
vleugelpennen naar beneden, en onze lapper vond dat het
juist de affaire was om zijn pijp te kuischen.
« Alles is maar een manier van doen ; de kwestie is van
te weten welke de beste is ! » zei M. Charles.
Zoo bestond onze 523.
Praktisch zijn ! Ten voordeele van zijn eigen persoontje,
al was het dan ook ten nadeele van anderpn !
Zijpaden betreden en de groote baan vermijden die
recht naar het duel leidt, om zijn voeten niet te bezeeren
op de harde kasseisteene.n
Door zijn uiterlijk zooveel mogelijk verbluffen en verblinden, om des te ,gemakkelijker de onnoozelaars in zijn
garen te lokken.
Met zoo weinig moeite mogelijk, zooveel teem als 't
maar zijn :can, uit de levensvrucht te zuigen
't Ergste van al is, voor die zoogezegde levenswijsheid,
dat 's menschen strafwetboek, en Gods zevende gebod,
aan die Charles geen gelijk geven !

e kanarievogel
De bestuurder, die een goed hart heeft, had aan de ge,
vangenen, die lang vastzaten en voorbeeldig van gedrag
waren, -iodating verleend een vogeltje in hun cel te heb,ben.
Dat was een groote gunst. En zooals iedereen weet,
worth een gunst nogal eens wat uitgerekt. Zoo was het
ook hier. Van een vogeltje kwarnen er twee, en zelfs met
twee was men niet meer tevreden : men liet broeien
In de cel nummer 98, geloof ik — zat in dien tijd een
mail, van bij de zestig, met ten minste 25 jaar kat, die
oak aan een kanariewijfje geraakt was. Telkenmale als hij
tmar kapel, school of wandelplaats ging, zag hij,
hoe de groote kevie van een zijner buren met vodat ontstak in hem de «
eels voorzien was ;
koorts ». Waarom zou hij ook geen fokker worden ? Kon
zijn onnoozel wijfje daar alleen, als jonge dochter,
yen treuren ? ja, maar hoe het spel aan board gelegd am
tot zijn doel te geraken ? Het reglement liet hem niet toe
te weten, vat er in de cel van zijn buurman omging. Geen
enkel bediende mocht hem, zonder bijzondere toelatin_g,
een tweeden vogel bezorgen. Hij zou het den buurman dus
zelf maar vragen
dat was nog het beste middel. Natuurlijk is zoo jets streng verboden ; diensvolgens moest
hij de vra.ag in 't geniep doen, om niet gestraft te worden.
-3
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Zijn gebuur was een Waal, die geen gebenedijd woord
Vlaamsch verstond. Doch hij, een Vlaming, had crimineel
Fransch geleerd in 't kot ; hij zou zijn plan wel trekken.
Hij nam pen en inkt, en schreef op een stukje papier :
C'est moi demander un homme de canari, s'il vous plait.
N° 98. »
Dat papier werd tot een bolletje gerold en, bij de eerstc'. gelegenhcid, ass een knikker, in de cel geschoten van
hem, die het kanariemannetje bezorgen moest. Deze, die
elle knepen kende, daar hij niet voor den eersten keer
achter slot zat, vond het bolletje, verstond er de taal
van, en zei, glimlachend, bij zich zelven : Die 98 is een
goed soldaat ; hij heeft mij al meer dan eens een sjiek be-.
zorgd. Mijn vogel zal hij hebben, voor eenige weken, wel
te verstaan.»
Daar hij metser was van stiel, en belast met het witten
der cellen van de sektie, zou het hem niet moeilijk vallen
den vogel in een pap' _ren zak te schuiven en hem zelf te
bestellen. Zoo gedacht zoo gedaan.
Eenicie dagen later zaten in cel 98 mannetje en wijfje
bijeen, en de gelukkige bezitter van het jeugdig paar had
een briefje gekregen van den witter, waarop te lezen
stand. C'est moi preter l'oiseau, ii faut le rendre, sais
tu I »
Als nu 98 terug in zijn cel kwam en het gele koppel.in
de kevie aan fikfakken zag, sloeg hij de handen ineen
van voldoening. Ja, dat zou lukken, ze waren al bijna
akkoord, ze waren voor elkander geboren, en eer de
volgende maand ten einde was, zou hij jonge vogelen hebben. Hij zag ze al in hun nestje liggen, de rozige donzige
bolletjes, hij zag ze bevend hun lang mager halsje opsteken en hun geelgerand beksken wijd opensperren. Hij
zou er voor zorgen, voor die lieve beestjes ; want, al zat
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hij in 't gevang niet om zijn deugden, hij had toch een
goed hart...
En inderdaad, eenige weken later lagen er die jongskens in 't nestje te spartelen. Daar nu het wigje heel
zorgzaam was voor haar kroost, wist 98 aan zijn buurman « l'homme de canari » terug te bezorgen. zonder dat
iemand er zijn neus over stak.
Onze fokker, al zat hij ook zelf in de kevie, was
nu de gelukkigste mensch van de wereld ; of toch zeker
de gelukkigste van de menschen-kevie, die men in 't
Fransch prison noemt. Eilaas. ! de lucht waar de zon van
mnschelijk geluk in hangt, is nooit helder, althans niet
voor lang ; er drijven schier altoos wolken. De eerste
wolk, die den stralenden horizont van 98 kwam verduisteren, was de dood van twee zijner jonge vogeltjes, op
een nacht. Welk een slag voor den braven man ! twee
liiken I Wat een ramp, voor iemand, die niets op aarde
bent om er zijn hart op te stellen, niets dan een nest
vogels !
En een ongeluk komt nooit alleen
Zijn kanariewijfje begon te treuren. Was 't het afstery en harer twee kinderen, dat haar kwijnen deed ?—
Meer dan ooit besteedde hij haar al zijn zorgen, sloeg den
ganschen dag door haar doen en laten gade, en had 's
nachts gele droomen Vol gebekte lijken.
De week, zoo slecht begonnen, was niet ten einde geloopen of er was een derde lijk. Moeder was dood I En
hij bleef alleen, hij, de oude man, alleen met het weesje,
dat nog geen pluimen had I Toen heeft hij geweend, als
een, kind welks speelgoed men uit de handen rukt. Heete
tranen geweend, als een man die zijn vrouw en kroost
heeft zien heengaan en alleen blijft op de wijde wereld,
met een onmondig wichtje.
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Indien de langdurige opsluiting de gevoelens van sommigen afstompt en hun hart toeschroeft, bij anderen integendeel verteederen die gevoelens en verruimt het hart,
dat vroeger schier toegesloten was. Wie, in de wergild,
zou kunnen gelooven, dat een ledig vogelnest een man
tranen kan doen storten ? Nummer 93 zou vroeger dien
man als gek uitgescholden hebben ; en nu, die gek,
was hij zelf I
***

Doch weenen baatte bier niet, er moest gezorgd warden voor het pluimlooze weesje ; met moederlijke zorg
moest die eenig-overblijvende sukkelaar behandeld. Met
« moederlijke » zorg, zeg ik ; en hij, hij was... een moordenaar, tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld. En
och, ik heb hem dat vogeltje zierA vertroetelen, met zooveel lief de, dat menige nlichtvergeten moeder zich aan
dat voorbeeld mocht komen spiegelen.
Gedurig werd het beestje o ! zoo voorzichtig —
jets in 't bekje gestoken, en van 't allerfijnste uit zijn
boethuiselijke schapraai. Van 's morgens vroeg vOOrdat
hij mocht opstaan, tot 's avonds aa het reglementuur, lag
hij over het donzige wiegje gebogen van het « kind ».
Was het noodig geweest, het zou hem een genot geweest
zijn, het noodige voedsel uit zijn eigen mond voor het
kleintje te sparen.
Dat beestje, zoo alleen in 't nest, moest kola hebben,
meende hij, er was dus wol of watte van noode.
Hij vond er jets op : hij gebaart felle keelpijn,i en bedelt
met heesche stem een pak watte van den dokter af, om
zijn lieveling warm te leggen !
Op zekeren morgen, na een koelen Meinacht, onder.
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dat zijn hartediefje het flies te warm heett
vindt
gedurende zijn slaap , heeft het zich waarschijnlijk bloot
gesparteld. Dat was erg, meende 98 dat kon den dood
vcroorzaken, dat moest vermeden worden, kost wat kost.
Geheel den dag denkt hij er over na, en 's avonds, alvorens slapen te gaan, draait hij een wollen nestje in zijn
toegevouwen linkerhand, zet het beestje er bindt zijn
hand vast aan het ijzeren ledikant en... sukkeit tusschen
de lakens.
***

En zoo groeide Pietje op, verzorgd, zou ik zeggen, beter
misschien dan zijn ouders het zouden gedaan hebben.
Pietje groeide op, hij stierf niet. De zorgzame liefde van
den pleegvader zegevierde. En zijn hartelijke toewijding
mocht vasstellen, dat zijn kweekeling aan zingen viel
was nog zooveel te rijkelijker beloond, toen hij later
het was dus een mannetje « un homme de canari >>
Men kan zich voorstellen hoe tam een vogel is
dag en nacht, met zoo'n teedere bezorgdheid opgeskweekt werd.
« Dat beestje heeft menschenverstand, » zei 98.
Het was voor hem een trouw makker, een waar vriend,
een dierbaar kind. De kanarievogel leefde den gevangene
zijn leven mee ; hij was de guile zonnestraal van dat leven.
Pietje at met hem, werkte met hem, speelde met hem ;
en, sliep hij niet met hem, hij kwam hem, bij zomertijd,
s morgens vroeg, vOOrdat de bel klonk, in de ooren pikken
en met het hair treken.
Stak 98 zijn vinger uit, dan zong Piet zelfs in 't ruifsezoen, als de vogel niet zingen kan, dan deed hij zich
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geweld aan, en toonde, met geluid en gebaar, dat de goede
wil hem nie ontbrak.
Stak 9 zijn hand nit, dan kwam Piet er op gevlogen,
het zich streelen, en vloog weg, cm aanstonds terug te kowen, telkenmale als zijn goede meester het verlangde.
Piet, gelijk al zijn collega l s, was verzot op hennepzaad. Hoe hij dat lekker beetje moest zien vast te krijen? Nummer 98 legde het zaadje op zijn tong, stak deze
uit, en liet zijn kop achterover vallen. Fluks kwam Jan.
het vogeltje in zijn haren gevlogen, liet zich op ' meesters neus glijden, en pikte de lekkernij van de tong op.
En dien toer deed hij 10, 20 maal, totdat hij zijn buikske
vol had.
Gelukkiger koppel bestond er niet op de wereld ; beter
huishouden heb ik nooit gekend
zou over dien raren vogel nog bladzijden kunnen
vol schrijven, daar zou geen eind komen aan mijn vertellen.
Nog jets echter moet ik er bijvoegen,om te sluiten.Numhalf dozijn meikevers
niter 98 had op de wandelplaats
gevangen. Zondags, na het Lof, om zijn tijd dood te
krijgen en zijn Pietje te amuseeren, had hij een papieren
karretje vervaardigd, waaronder vier beenen knoppen, als
wielen, dienst deden. De meikevers werden ingespannen,
en wie speelde in het rijtuig groote mijnheer ?... Piet,
zitPiet in persoon ! ja, en hij bleef in de
ten », schreef ik bijna staan ; hij zag wel verwonderd
fond, en 't verblufte hem dat hij, zonder zelf te bewegen,
toch vooruitging... Maar hij was niet bang, en vond dat
rijden heel aardig !
Hoe overgeiukkig 98 was, toen hij het zoo verre geracht had, laat ik u zelf maar iss en.
s

voiture

***

<<
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En wat is er van 98 en van Piet geworden ?

ik schrijf Been roman het kan dus niet eindigen met
een gelukkig huwelijk
1k ben gedurende 3, 4 jaar getuige geweest van dat huiselijk geluk. Dan werd 98 in vrijheid gesteld en nam, natu.tirlijk, Pietje mee.
En 1k twijfel er niet aan, of Piet heeft op de foor van
zich doen spreken...

Nummer
Een volbloed Kempenaar
Rank als een spar, taai als heiwortel, viug als een eekhoorn. Een kere.1 wiens bengeljaren men in 't dorp niet
licht zou vergeten, op wiens rug vader geklopt had als
op den -dorschvber, die den schoolmeester grijze haren
had doen krijgen, en den champetter een karrevracht vloeken had doen loozen. in 't Fransch en in 't Vlaamsch.
Waaghals van natuur, rakker van stiel, kwapert van beroep ; hazewind in 't loopen, kat in 't klimmen., otter in
zwemmen ; visscher, vogelvanger, fissenjager, wildstrooper
uitrustend nu in het groot gevang te Ley.yen., beschuldigd aan zijn, evenmensch jets of wat
peuterd te hebben.
Zekeren dag zie ik hem bezig, op de wandelplaats,
met een wisje in de reten van de muren te koteren.
— Wat hebt ge daar verloren ? Of gaat ge het kot
afbreken ?
Als ik u liet raden tot te naaste jaar, nog zoudt ge
er niet geraken
— Hier nestelen toch .geen musschen, geen spreeuwen,
geen eekhoorns ?
PK ben op zoek naar een wijf voor mijn spin !
- Op zoek naar een wijf voor uw spin ? Spreekt
Illaamsch ? Of wordt ge zot ?
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Luistar Sedert 'n dag of den heb ik een spin in
Dear ze er niet te lijvig uitziet, zou ik denken
daz het eee. mannetje is. Nu, ik ben van zins spinnen te
fokken, daarom b;n ik op zoek naar een wijf
Go L' jacht 1k zal niet lang wachten om uw spin:t_tewjf beleefd te komen groeten !
Ee-Lige dagen later trok ik naar de cel van den kernpisclieeri Fabre, om het akelig koppel te bezichtigen.
ja, hij meende wel een spinster gevonden te hebben.
Tn alle peval, Madame zag er ronder uit dan Mijnheer.
Deze had zijn intrek genornen in een kleine holte van den
muar, tegen venstertje. Zijn toekornende was op kwartier in het palmtakje dat achter het kruisbeeld stak.
— We zullen moeten zien, zei 92, en 't spel afwachten.
't Is toch niet de moeite waard naar den Minister te
schrijven, om hem de toelating te vragen een veearts te
raadplegen Tothierto.e hebben ze nog geen teeken van
!oven gegeven. 1k heb ze al eens bijeen gezet, maar ze
staan tegenover elkaar lijk kat en hond. Rechtuii: pezegd,
dit latiis is toch niet gesticht om te vrijen ! Om den spinner te zien pinken of de spinster te zien blozen, :mu ik een
vergrootglas moeten hebben ! De liefde zal misschien zoo
ineens komen, gelijk een vlaag in den pruinaentijd !
Voor de rest staan ze hier op een goeden stal, hoor
Aile dagen versch vleesch, en zooveel ze kunnen slikken ;
ik heb het zoo breed niet Al de vliegen die ik kan vangen
worden hun thuisgebracht. Als het nu maar een koppel
is !
1n het was can koppel.
De fokker liet mij zeggen, door den bewaker van de
sektie, dat hij mij verwachtte.
--- Nu heb ik, zei hij, u zooveel te vertellen, dat ik niet
wet waarmee aanvangen.
mjnczi.
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heb al menschen zien verkeeren
ik 1121) het zelf
cok gedaan
maar ik wist toch niet dat de spinnen, in
dat yak, met dezelfde toeren omgaan als wij. Wat heb
ik al smakelijk gelachen De spinster kcint nit haar
tak gekropen, heel onnoozel weg,also ze eens naar
weer kwam kijken. En de spinner komt te voorschijn nit
de rete van zijn muur, kwansuis om een luchtje te scheppen. Wordt er dan gepinkoogd, worden er dan pootkusjes geworpen ? Zonder bril op mijn neus, schijnt het mij
dat ze elkander bezien, zooals mijn stoel naar mijn tale!
ziet.
Ze zitten gedurig stijf te turen, en schijnen mekaar af
te vragen willen we wat met de kaart spelen, or de eentoninheid van het celleven te breken ? ja, maar ik ken
dat kaartspel, waarin e herten » altijd troef is ! Zijn
schuppen-zotten die in clat sport niet klaar zien
Zie, daar hangt een draad gesponnen,dat is het verbin-.
dingsteeken, de brug tusschen de twee woningen. De man
komt uit zijn muur, drentelt een decimeter vooruit en,
alsof hij het buiten te koud vond, trekt hij terug naar zijn
kot, de schijnheilige vrijer ! Dan weer komt de vrouw een
ndje op den draad hangen en, alsof ze haar handschoenen vergeten had, stapt ze het af, de heimelijke palm- .
lzwezel ! En die koordendanserij herbegint gedurig en
houdt de beesten, en mij, bezig den ganschen dag. Wat
ik kan vaststellen dat is : de man is meer bedeesd, meer
schuchter dan het wijf, meer overtuigd van de waarheid
dat trouwen geen kinderspel is. Dat bewijst eenvoudigweg,
voigens mij, dat de bruidegom een grooter cornediant is
dan de bruid. Hij trekt misschien naar zijn lief terwiji
naar de hoogmis ben, of hij gaat met haar wandelen in
den maneschijn, gelijk de konijnen.
In alie geval 't is zeker dat het een koppel is, en dat
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er een net gaat gesponnen worden, of reeds gesponnen is,
hun hertje zal blijven in hangen, 1k zal, geloof
niet lang mogen wachten orn een wa-ej te bestellen
Er waren wederom eenige dagen verloopen.
1k kwam .7.-nijn man tegen in den vieugel als hij naar
school ging. Hij fluisterde mij toe in 't voorbijoaan : als
ge minuut tijd hebt, kom eens zien na de klas ; nu is
er jets gebeurd
Glimlachend trok ik de spinnerij binnen, denkend op
suikerboonen ; wat kon die gewichtige gebeurtenis betee
kenen, zooniet een gelukkige geboorte ?
--- Nu heeft mijn wijf heur vent opgefret ! riep 92, en
hij hield zijn bulk vast, om zich geen dubbel.breuk te lachen,
Madame heeft Mijnheer doodgebeten en radikaal opniet
gevreten Van kop tot teen !1k zou
doch ik heb het met eigen oogen gezien. Dat zal hem leeren in 't prison verkeeren Zijn dat geen toeren ? Daar
is zeker veel slecht vrouwvolk in de buitenwereld, maar
zoo ver hebben het de menschelijke wijven nog nie ge,
bracht. Hertevreteressen die loopen er genoeg ; en als ze
hun man konden binnenspelen om er van af te zijn, of
zonder dat het gerecht er zijn neus tusschen stak, ge
zoudt ze zien slikken Gewoonlijk komt men in een huishouden met een verken den ganschen winter toe ; en die
gulzige spinsters malen in e.ên mkiaitijd, hun gemeal op I
We zullen nu eens zien hoelang ze vliegen zal kunnen
missen, de gulzige weef, en of ze er zelf haar kaas niet
zal bij inschieten. Zijn man verslinden, wat voor manieren zijn dat lk heb oak wel, in den tijd, tegen iemand
gezegd : « 1k zie u zoo gaarne dat ik u zou opeten ! »
Doch ik heb het niet gedaan ; en toch zit ik in het prison ! Ik heb al geweten dat katten en konijnen hun jongen
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van kant maakten, maar nooit heb ik een kattin 'nen kater
zien binnenspelen. Zoo'n porties worden slechts op de
menu's, gezet van de kobben. En nochtans als men zijn
man beu is, vind ik het wel eenvoudiger hem simpel in de
maag te foefelen, dat is gemakkelijker dan al die formaliteiten van echtscheiding. Ze zeggen altijd dat de wereld vieze parochie is, wil het gelooven, doch ik
wist niet dat er onder de zon zoo'n bloedige farcen konden gebeuren.
dat
En als ik dan
verzekerde,
den fokker
de natuurkundigen dat feit aanstippen als familietrek bij
de firma Cobbe 8 Cie, als ik hem liet hooren dat de vrouwelijke spin, eens de voortplanting van het geslacht verzekerd, van de mannelijke spin eens lekker soupeert, dan
was onze Fabre tevreden : hij mocht geiukkige geboorten
tegemoet zien
Ter gelegenheid van het eerstvolgend bezoek, werd mij
door 92 de zedeles van het gastmaal der spinster opgediend.
heb, zoo zegde hij, sedert ik u nog gezien
al veel zitten en liggen nadenken over het gulzig schelmstuk dat mijn spinnewijf bedreven heeft. Maar zoudt ge
willen gelooven dat we de beesten met den vinger niet mogen wijzen, dat in de menschenwereld hetzelfde gebeurt ?
De vrouw lokt en lonkt, en de man zijn polsen jagen
zijn hart gaat aan bonzen. En hij aarzelt, omdat hij
weet dat zijn geluk op 't spel staat ; en hij vreest omdat hij
vermoedt dat verderf de droesem wordt van den zoeten
minnebeker. En. de drift belooft en liegt, en de drift streelt
en verblindt ...... en de man geeft toe, vliegt in 't net en
wordt opgefret ! Geld en goed, vrijheid, gezondheid, tot
wordt al opgevrezijn ziel toe, 't wordt al opgeofferd,
ten door de vrouw. Daar zitten er hier zooveel in 't
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droog die slaclatoffers zijn van de wijven, van de wijven
die door hun liflaffen, en hun fikfakken de mannen in het
net hebben gelokt, om ze dan uit te zuigen gelijk een citroen 1 !...
— Zie, zei 92, ik kan dat zoo niet zeggen, maar ge
verstaat mij, nietwaar ? Daar zoudt ge eens moeten over
preeken, dat zuilen nagels met koppen zijn voor de crimineele parochie
1k beloofde het hem, en ik deed het.

De duive van de portier
Wie kent het groot gevang van Leuven niet ...... « van
buiten
?
1k wensch u, 15este lezer, het nooit « van binnen » te
kennen.
Ik stel u dus, heel beleefd den gevel voor : met zijn
twee stevige torens, als wachters uitgezet, van kanteelen
en schietgaten voorzien, hoeken en kanten, waarin de
nestelen.
duiven van den portier — de musschen
Het musschenras is geheel en gansch lets « op zijn eigen », zooals het yolk zegt, jets dat studie waard is. Niet
veel goeds wordt er over de musschen verteld integerideel, men scheldt ze uit voor al wat leelijk is : onbeschaam,
de kerels worden ze genoemd, ruziemakers, gulzigaards,
dieven Wat kwaads zou ik daar nog kunnen bijvoegen,
zelfs dan wanneer ik van « prisonmusschen » spreek ?
Wat goeds zou ik er kunnen over zeggen, en geloofd
worden ? I
Er zijn statiemusschen, die hun leven in de spoorhallen
slijten, maar nooit op reis gaan.
Boerenmusschen, die op den buiten uit de schelp komen,
en sterven zonder ooit de booze wereld gekend te hebben.
Straatmusschen, die de « navette » doen tusschen dakgoot en kassei, en zoo hun leven om krijgen.
Collegemusschen, die samen met de studenten en van
de studenten leven, die altijd op vakantie zijn, die zon-
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- hot leven dartelen, OM van
der Latijn of Grieksch
ouderdorn of zwaarlijvi,,7 hCiC] t4: sterven.
Er zijn ook elegante musschen, dic- in een pubEel:
verkeeren, die schier niets dan Fransch hooren, geheel den
dag door, en zorgloos neerzitten aan den disch van het
gevogelte, dat in den vijver zich verveelt op kosten van de
stad.
Vandaag houd ik mij enkel bezig met de e crimineele
musschen >> van bet gevang, en ik stel ze u voor als gelukkige vogels.
***

Was ik musch te Leuven, ik zou bovenal het gevang
verkiezen als residentie.
Luster waarom :
Het stoat vast dat elk schepsel, harig of gevederd, twee
of viervoetig, redelijk of onredelijk, naar zijn geluk zoekt.
De prisonmusschen moeten er niet meer naar zoeken, die
hebben bet al vast. 1k wil het bewijzen.
Het is al een deel van het geluk, een mooi en gerieflijk
huis te bewonen.
De gevel van het boethuis, waar de rnusschenkolonie in
woelt, ziet naar het Oosten. En wat is toch aangenamer en
gezonder dan de morgenzon ? De woningen, die de
gelukkige vogels daar betrekken, zijn niet gedekt met pannen — waaronder zoo menig musschenwijf in het zweet
haars aanschijns moet liggen broeien maar zijn ruim,
luchtig en net. Niet zooals elders hebben ze daar te vreezen, gedurende den dag door rakkers, of 's nachts door
katten of ratten uitgeplunderd of verjaagd te worden. Zij,
ze zitten daar hoog en droog, vrij en onbelast, ver van alle
vijanden, allerdichtst bij hun geluk. Dit moet ik ook nog
zeggen, dat de nesten van alle vogels, in den herfst, docr
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regen en wind uiteen worden gestrooid en dat, ems de
koude daar, er niets meer overbligt dan de plek, « waar
eens hun wiege stond ». Maar de prisonmusschen behouden hun pluimen-matras gansch het jaar door en als de
regen plast en de booze wind joelt, zitten ze warm en
diep in het nest weggedoken. « Oost, West nest best ! »
dat is ie leus van die mannen.
Of ze nu fier zijn, de gevleugelde kasteelheeren van dit
machtig slot, daar te wonen, met een bel aan de deur, een
gegalonneerden portier, door soldaten, baionnette au canon, bewaakt ? Zie, dat geloof ik wel niet. Fier is de
musch van natuurwege niet, en het is juist daarom, dat
haar zooveel ontgoochelingen bespaard blijven en dat zij
gelukkig is.
***

Nog jets wat de woonp/aats als benijdenswaardig moet
doen aanzien, is de ligging van het gevang.
De prisonmusschen hebben daar terzelfdertijd de voordeelen van de stad en van den buiten. Versche lucht
komt er uit de bosschen van Heverlee aangewaaid, de
tram van Tervuren en de tram van Geldenaken doen
dienst, juist voor het « kot », op alle uren van den dag I
Er komen bijna zooveel paarden als menschen voorbij en
de paarden zijn, zooals ge weet, « achterhavershalve » de
beste vrienden van de musschen I
Rechtover het gevang staan verschillende rijen prachtige linden. Wordt het nu in het nestje te warm, of zijn
ze het thuisblijven beu, wip 1, zeggen de portier zijn duiyen, en ze zitten in de schaduwrijke boomen. Zijn de
jongen groot genoeg om hun intree in de wereld te doen,
dan wijzen hun ouders de linden aan en, zonder gevaar
door straatkinderen verrast te worden, kan het jong gebroed, zonder groote moeite, in het geboomte geraken,
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daar leeren pikken, vliegen, vrienden en vijanden kennen.
En wanneer dan eens de linden aan bloeien gaan, wan-

neer als reusachtige ruikers de lucht doorbalsemen en
millioenen bietjes naar hun honingveld lokken, o ! wat
moet het dan iustig zijn, het leven in 't musschenkasteel
Lustig ja, in de torens te zitten droomen, beschenen door
de zilveren maan, gestreeld door de koeltjes van het
pelend louver, bedwelmd door den fijnen geur der linclebloemen Welke poezie ! Een mensch zou wel met minx
3e.r tevreden zijn
***

En meent ge dat het al is ?
Een schoon huis, wel voorzien en wel gelegen, dat
veel dock de bulk moet daarbij nog goed gevuld zijn.
ET," de muscherbuik is dat.
linseccen leveren de groote linden, haver leveren de
paarden en, mocha dat niet genoeg zijn voor de nooit voidane of volgedane musschenmaag, het gouvernement
-iert de rest. ja, het gouvernement ! 't Is immers het landsbestuur dat in de behoeften voorziet der gevangenen ; het
:s ook datzelfde landsbestuur, dat de duiven van den porier voedt, met het overschot van den pensionnaire de
ifrEtat. En wat schiet er niet over ?
soep van alle kleur en geur ;
eP_
Brood
Aen aard a Is die spijskaart niet voile-,-,:'rdapp .e)en
voor een vogelkrcp ? 1k zou er nog kunnen
ig
bijvoegen, dat veel prisonmusschen menig buitenkansie
zich deugd te doen. Tat al gevangenen
waarnemen
n er di c, cm de eentongheid van hun monniks! ,::ven te breken hun wevlucht nemen tot de musschen ! Ze
e c, lgen, de cellebroers, broodkruimels op den buitendorpel
van hun venstertje, en de slimme vogelen, die geen brit
aorxlig hebben om te zien wanneer het hun belangen
4
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geldt, zijn seffens daar om, op de kosten van het Beheer
van Rechtswezen, te komen slokken. In den beginne, als
ze dat spel nog niet goed kennen, zijn ze zoo schuchter,
de muschjes, ze zijn zoo voorzichtig — de menschen laten zich gemakkelijker vangen dan de beesten, — maar
weldra, ziende dat het geen kwaad dat het brood
lekker is, dat de gevangenen niet slecht zijn, pikken ze
gretig, gulzig, gestadig. Tjip roepen ze, om te zeggen
't Is hier goed, komt af, kameraden, zijt niet benauwd, laat er ons van profiteeren, het is hier voOr niet !
En heel het venstertje ziet zwart van musschenvierken.
Goed gelogeerd en goed gevoed zijn de huurlingen van
den prisongevel ; doch er bestaat nog een factor, die tot
hun geluk veel bijdraagt : het is het beseffen van hun
geluk, gelegen in het bewustzijn der vrijheid.
« De hen van onzen buurman is een gans in onze oogen », zegt het spreekwoord. Met andere woorden : de
mensch is ncoit met zijn lot tevreden, hij benijdt in ailes
zijn evennaaste. Om gelukkig te zijn, moet men zijn geluk kunnen meten, en het grooter vinden dan dat van anderen. En dat kunnen de prisonmusschen. Ze weven het
stuk van het geluk uit de ongelukken, die ze niet hebber.
Om dat wijsgeerig stelsel te bevroeden en te genieten, hebben ze maar de oogen te opener. Daar, op de harde, hobbelige straat, zien ze sukkelaars van paarden, in 't zweet
van hun aanschijn, van 's raorgens tot 's avonds, zware
7,sten voortsleuren... en de musschen zitten op het balkon, in 't zalig niets-doen, dat spel Bade te slaan ; zij,
ze liggen te pinkoogen, geeuwgapend van overvoldaanheid
bij het verteren van hun smakelijken kost.
Dat gevoel van zaligen vrede en innig geluk moet ten
top stijgen, wanneer ze hun toestand met Bien der gevangenen vergelijken. Men moet de gezondheid verloren heb-
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ben, om ze te kunnen naar waarde schatten men moet
de vrijheid kwijt zijn, om ze te weten waardeei7en.
De gelukkige musschen zien daar de ongelukkige gevangenen, gelijk vogelen bij sneeuwtijd geknipt, in
een kevie opgesloten zitten... en zij, ze zijn vrije vogels
Ze viiNen links of rechts, noQrd- o4.,zuidw Aarts, Saar de
kennissen, gescheiden van \Trot! w en k =..ncleren... en zij,
ze gemeten otgestoord en vrij het zoete familieL'ven ;
liefde slaat de maat in de torens, het wriemeit er van
vrienden en familiegenooten De gevangenen worden afgespied van 's morgens tot 's avonds, beloerd van 's avonds tot 's morRens ; geen stap kunnen ze zetten, geen
oog kunnen ze slaan, geen woord kunnen ze spreken, of
het wordt opgemerkt, beoordeeld, veroordeeld !... en zij,
ze spannen hun vleugelen, niet wanneer de bel roept en
dwingt, maar als ze uitgeslapen zijn en er lust toe hebben.
Ze vliegen links of rechts, noord- of zuidwaarts, naar de
stad of naar den buiten, volgens beliefte. Aan niemand
hebben ze toelating te vragen kortom, ze zijn in den
goeden zin van 't woord « vogelvrij 1 »
« Willen we ? >> zeggen ze, en ziet onuitgenoodigd ten
disch, vallen ze op den kerseboom van den bestuurder ;
ze slikken daar zoo vratig de blozerkens binnen, alsof ze
gezworen hadden niets te laten staan dan de bladeren.
« Wie vliegt er mee ? >> wordt er gevraagd, en in een
oogwenk zien de erwten van den onderbestuurder zwart
van 't nausschenvolk. Ze plunderen daar, dat het schande
is, en de malsche erwtbolletjes rollen in de musschenkroppen als brieven in de postbus. Spijtig maar, dat ze geen
broek dragen met tasschen, de gulzigaards, want ze vullen dat zouden ze zeker, tot boven toe
« Ginder is het te doen » zoo schetteren ze, de roovem
en ze vallen op de jonge salade in den grooten hof
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char, met voile bekken, sleuren ze de groenten weg van de
gevangenen. 't Is een wraakroepende zonde ! Bah ! wat
zitten 'de musschen daarmee in ! Hun conscientie zal daar
niet van ontstela zijn ! Er is geen vrees, dat zij thuis een
uitnoodiging zullen vinden om naar het politiebureel te
komen 1 De menschen mogen niet stelen ; zij wel ! En
wie zou kunnen bewijzen, dat een musch haar vingeren
te fang zijn ? Valt het gebruik van den bek onder den
klauw van de wet ?
Of die kerels daar deugd van hebben : al die opgeslotenen te zien, en zelf, niettegenstaande allerhande dagelijksche beraamde schelmerijen, ongestoord en vrij te =gen rondviiegen ! Hoe zoudt ge zelf zijn ?
***

Het is acht uur.
Lies,' de magere spleenvolle merrie, die de gevangenen
ter bestemming brengt, staat snuivend vôOr het gevang
stil. En de schelmachtige musschen neigen hun bruin kopfe en lonken van uit de schietgaten der torens naar de
pensionnaires, die, om hun hoogere studien te doen, in de
crimineele pedagogie van Leuven binnengebracht worden.
Dief I Dief I Dief roepen de duiven van den portier ;
en terwiji de zware ijzeren poort op haar hengsels knarst
en, wagenwijd open, haar slachtoffers verslindt, wippet,
de gevleugelde dieven in de takken der linden, en hebben
deugd van, buiten te mogen biijven, vrij te zijn, musch
te zijn.
Dunkt u ook niet, beste lezer, dat ze het breed hebben ?!

Nummer 80
Het was een « wringer ».
Hij wrong tegen God, tegen de menschen, tegen zichrzelven. Was het hem gegeven geweest, zooals aan Atlas,
den wereldbol op zijn schouders te krijgen, hij zou hem
te pletter gebonkt hebben. Hij ook, gelijk zeker Romeinsch
keizer, was in staat om menschdom slechts een hoof3
toe te wenschen, om het met een slag te kunnen afhouwen.
Hij was norsch geboren, had steeds averechts geloopen,
gedronken en geluierd, getwist en gevochten ; nu was
hij onder den klauw van de wet gevallen, en moest naor
de pijpen Jansen van een reglement. Er viel te kiezen
buigen of breken ! Hij had 20 jaar vOOr hem, om de
vlag te leeren strijken, 20 jaar om naar den wil van anderen te leeren leven, 20 jaar om te leeren mensch -warden. Ging hij het ooit zoo ver brengen ?
Hij werd minder brutaal — juist gelijk de woudvogel in
de kevie minder wild geraakt doch bleef wringer »
in de ziel.
« Dwangarbeid » is een holklinkend woord geworden.
Voor de cellebroers onzer moderne gevangenissen, is het
werk een verlichting der straf, een bestgeschikt middel
om den eeuwiglangen tijd dood te krijgen, en de eentonigheid van het celleven te breken. De straf van « Dwangrust » zou veel erger zijn.
Onze 80 moest er niet bij zweeten, bij zijn dwang-
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erbeid : hij plakte zakjes ! En nochtans woog die papieren tack loodzwaar op zijn breede schouders : het was
immers werk, en daarbij nog, opgelegd werk !
« Is dat nu, zoo bromde hij, bezigheid voor een
man ! Dan kunnen ze mij zoowel kousen te breien geven I
En doet er dan nog rokken bij, dan zit ik hier geheel en
gansch verwijfd ! En als men dan den ganschen dag
stijf gezeten heeft, gelijk een hen op haar broeinest, dan
is het zout op ons patatten nog niet verdiend 't Moet in
langste van de dagen zijn, om genoeg te hebben voor
een sjiek ! Ik zou al zoo gaarne aan den kapstok hangen, als mij te liggen lam werken aan die helsche plakkerij ! En wie strijkt het geld op van dat ellendig geknoei ? De Staat, al die groote heeren die aan de kribbe
staan, al die sm ...... die ons veroordeelen om ons uit te
zuigen, om hun zakken te vullen, de lafaards I »
Nu stond zijn manometer zoo hoog als, de naald maar
reiken kon, en...... de veiligheidsklep werkte : pot, pap,
papier, en al wat onder zijn breede klauwen viel, vloog
door 't venster, buiten.
En als de wringende werkstaker, — gelijk een leeuw in
de kooi — met zijn handen op den rug, overendweer stapte, gevoelde hij al den last van zijn gevangenschap. Dan
was het hem alsof de tijd, die door elk gevangene in
de familie der kruipdieren gerangschikt wordt, steendood
lag. Laren schenen tot daglen3te uitgerekt, dagen vergroeiden tot weken. Wachten duurt lang, zegt het spreekwoord. Wachten is het wachtwoord van 't kot. Wee dengene die, door het werk, den tijd niet weet te verschalken.
bummer 80 hield zich veelal onledig met geeuwen en
brommen geeuwen uit doodelijke verveling, brommen uit
wrok tegen zijn lot.
Op zijn wandekochten, in de cel van 4 meter lang, over-
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zag hij, fronsend, het stuk leven dat achter hem lag ;
niet om er spijt over te gevoelen, neen, wel om het gevang
te vervloeken dat hem van dat leven verwijderd hield.
Al viel de nasmaak hem bitter, willens nillens herdacht
hij, in zijn eliendig niets-doen, dat zwieren en tieren, dat
drinken en schinken, dat loopen en luieren van vervlogen
dagen.Hij zag véör zijn geest de lustige gezellen van vroeger; zij waren vrij, konden van het leven genieten, en tusschen pot en pint, hun lusten botvieren ; zij zatcn niet, zooals hij, tusschen vier muren, niet als een konijn op de
plank, zij moesten niet draven naar de wenken van anderen, niet werken voor anderen, zij waren hun eigen meester, vrij !
En dan, tot besluit van zijn meditatie, rinkelden de ruiten, rammelden de scherven, en bonkten zijn zware vuisten
op al wat de vrijheid in den weg stand.
Na stormweer schijnt de natuur uit te rusten, en het
wordt loofstil. Onze wringer ook, na het botvieren van
zijn razende koorts, viel, en dan began zijn pruiltijd, zijn
tijd van stille negatieve wringerij. Dan verbeet hij somber
zijn machteloosheid, en overzag knarsetandend het ijdele
van zijn woeden en zijn stormen. Dan kon hij, het hoofd
op den arm geleund, beweegloos liggen turen, apathisch
zitten droomen ; hij was afwezig, met zijn gedachten
nergens en overal. Hij hing den doofstomme uit, en op
de vragen die hem gesteld werden, kwam geen antwoord.
Zoo kon hij, dagen lang, als een nachtwandelaar, in zijn
eel rondslenteren, of op zijn stoel vastgenageld zitten.
Hij wilde niemand zien, wilde niet aangesproken worden,
en stuurde men hem het woord toe, dan kwam er niets
uit dan « laat mij gerust ! »
Het beste wat dan met hem te doen viel was : gerust
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laten. Elke poging tot stoornis van die pruilerij, was olio:
op het vuur.
Zijn moeder leefde nog.
Verwijderd van zijn huisgenooten, draagt de gevangene
ze in zijn hart, al was hij ook de nagel van hun doodkist.
In de cel geeft hij zich uit als de steun van degenen
die hij achterlaat buiten, bekreunt hij er zich niet om, en
leeft enkel voor hem en zijn booze driften.
Die moeder nam soms « de pen in de hand, om hem
te laten weten den staat van haar gezondheid. » Die brieven konden het voorhoofd van den zoon ontrimpelen, en
den barometer van zijn gemoed boven « veranderlijk >>
brengen. 't Waren zonnestralen die door den overwolkter,
hemel van den wringer priemden. Edoch, ras daarop volgde de weerslag van die goede gesteltenis ; na den viuchtigen glimlach van dat Maartsch zonnetje, kwamen de
buien. Het gedacht dat hij vroeger voor die moeder niets
gedaan had, bracht wroeging mee, en tevens begon het in
zijn binnenste te stormen. Nu, dat hij voor haar jets
wilde doen, nu was hij onmachtig om zijn verleden te herstellen, om die brave sukkel in haar ouden dag bij te
staan. Zij was krom gewerkt en versieten, misschien zou.
hij ze niet meer weerzien, en ze zou in haar huizeken moe,
ten sterven, alleen, ellendig, zonder hem
En dan viel het in zijn ziel aan 't bruischen en aan
zieden, en het bobbelde over in verwenschingen tegen al
wat boven, rend, en in hem was.
Hij was te vergelijken bij winterweer : killig, stuur,
overtrokken, en al maait de oosterwind niet gedurig, of
jaagt niet altijd het zwarte wolkenschof door het luchtruim, het wintert toch.
Hij kende tijden die minder slecht waren, dat hij zich
meer mensch toonde, dat zijn wringen als ingesluimerd
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lag. Edoch het vuur bleef steeds, zooals in den kei, verborgen bij de minste wrijving flitsten de gensters en het
ging aan laaien. Gebrek aan tabak maakte hem razend. Een bezeering die hij bij "t werk opliep, of het
breken van een tuig, deden hem de gansche wereld vervloeken met al wat er op en er in is. Hij had een oog
dat scheel zag, en men zou waaelTe gezegd heben dat hij
met dat oog alleen alles bezag : het stond al scheel en
scheef voor hem. « Er zijn maar twee soorten van men.schen : de slechte, en zij die nog slechter zijn ! > zei
hij zekeren dag. En als ik hem dan vroeg tot welke soort
hij behoorde, dan kon hij wel eens monkelen, — het
dondert soms ook in December !
om seffens daarop
weer zijn stokpaard te berijden.
« 1k zeg niet, zei hij, dat ik van de beste ben, doch de
lafaards die mij 20 jaar op den rick gegeven hebben, zijn
toch vee slechLer. ECe zouden moeten gewurgd, gehangen,
geviererdeeld warden Er bestaat geen recht op de wereld ! Ze konden mij zoowel ter dood veroordeeen, dan
waren ze van mij af geweest ! Neen, ik ben nooit van
de beste geweest ik ben rechtuit, ik durf de waarheid
zeggen -- doch als ze denken mij te verbeteren, met mij
zoo te kloosteren, dan zijn ze leap( mis. Hoe langer bier
op flesschen staat, hoe feller het werkt ! De knoop dien
ze, door mij zoo te veroordeelen, gelegd hebben, blijft, en
zal er nooit meer uitgaan. Dat zullen ze later wel ondervinden, de lafaards ! 1k ben zoo dom geweest als een
nuchter kalf, om mij te laten vangen gelijk een rat in
de val. Ware het te herdoen, ze zouden me niet levend
vastkrijgen, er zouden lijken zijn Wat zouden ze me
gaarne in een strop zien hangen, om mij kwijt te geraken
maar ik zal ze kloppen mijn 20 jaar, 'om aan die lafaards te
laten zien dat ik het kan, om hun later mijn rekening ander
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den neus to kunnen leggen ; en die zal gepeperd zijn,
en die zullen ze mij betalen tot den laatsten duit Geen
duimkruid, vuistkruid
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Zekeren dag trad een cnverwacht bezoeker in zijni
cel : de dood !
Tegenwringen baatte hier niet
Nr. 80 stied als een christen mensch.

De duiven van Jan
Wanneer men de groote gevangenis van Leuven wil
binnengeraken, opent de portier eerst de ijzeren deur,
dan de eiken poort, en dan staat men in de cow' de service.

Die cow. de service is een vierkant plein, waar de bureelen van het bestuur uitzicht op geven. Een gevangene
— we zullen hem hier Jan noemen — is daar van dienst.
Wasschen en plassen, de kachels der bureelen onderhouden : dat is Jan zijn bezigheid. Daar ook, in de cour
de service, is het dat Jan zijn duiven, de zwaluwen, verblijven.
Van in Februari had de merel den winter al uitgefloten. Nu was het Maart. De gekke musschen die, bij de

eerste bleeke zonnestralen, den kop kwijt geraken, hadden
de andere vogelen doen gelooven dat het volop len e was.
De spreeuwen, hoog op de torens, waren aan roepen gegaan; de vinken hadden hun «suskewiet» doen schallen...
en Jan, op zoek naar zijn duiven, stond met open mond
naar omhoog te gapen.
« 't Is nog wel wat vroeg in 't sezoen, zei Jan,
OM nu al zwaluwen te hebben ; maar 't is toch niet
gansch onmogelijk. Naar ik verleden jaar in mijn kerkboek heb aangeteekend, is de datum van hun verschijnen
nog niet daar ; maar een voorbode zal ik in de hooge
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lucht misschien wel zien voorbijschieten. Die beestjes zijn
niet zooals ik: ze kunnen weg, als ze willen. Daarbij, het is
goed weder voor den tijd van 't jaar. Paschen komt vroeg
en dat weten de zwaluwen, geloof ik.
Dienzelfden dag sloeg de wind om, het weder keerde,
en het gejoel der Maari:sche buien float den merel
bracht de musschen tot bezinning, joeg de spreeuwen
van de torens weg, sloot den bek der suskewietende yinken, en deed Jan verstaan, dat zijn kerkboek gelijk had.
Den I_ 5 den April, te 7 uur 's morgens, kwam Jan mnt zijn
bewaker op de cour de service. Hemel ! wat zag hij ginder
op de dakgoot ? Een koppel zwaluwen ! « Sergeant ! riep
Jan, ze zijn daar ! De zwaluwen ! Zie, daar zitten ze !
Ja, daar zaten ze te kwitterkwetteren, de lieve vogeltjes,
hun pluimen glad te strijken, en met hun zwartblauw
kopje te knikken, naar Jan, zou men gezegd hebben.
Hij ten minste dacht het zoo.
En hij zag, met oogen die straalden van vreugde en
genegenheid,naar het zwaluwkeppel, naar de «Iieve beestjes», zooals hij ze noemde. En toen Jan 's noens in zijn
cel kwam .om soep te eten, ging hij recht naar zijn
bock, en nevens den 1 5den April zette hij een groat kruis.
Van 's morgens vroeg, eer de zon de musschennesten
bestraalde in de schietgaten der torens, tot 's avonds, als
ze de ceiruiten van den westergevel in brand stak, genoten Jan
Jan zijn duiven het lieve lenteleven. Ze hingen in
de lucht, ze zoefden door de lucht, ze vielen uit de lucht.
Ze beschreven in de ruimte wijde kringen, die geen oog
volgen kon, ze tuimelden in duizelige vaart over huizen en
boomen, ze dreven boven torens en transen, ze scheerden
langs den grand en wipten, als bij veerkracht, de lucht
weer in, zonder moeite of vermoeienis ; klimmen en dalen,
draaien en keeren, vercchijnen en verdwijnen, hier, daar,
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ginder, overal Eilaas ! de gezichteinder van Jan was
maar al te zeer beperkt om de vliegaefeningen van zijn
lieve beestjes te volgen.
wat een verschil van levensstand tusschen hem en
zijn duiven Ze waren, in zijn oogen, de vrijheid verpersoonlijkt.
Kunnen vliegen, dacht Jan, zoo lang, zoo ver, zoo dikwijis als men wil, wat een geluk Als ik dat maar eens
kon! Al was het maar om niijn vrouw en kinderen eens te
gaan omhelzen Maar indien ik vliegen kon, dan zou ik
hier op de cour niet mogen komen; ofwel zouden ze mij
kortwieken,alvorens mij nit de cel te laten! Konden de dieyen vliegen,zoo dacht Jan voort al monkelend,wat zouden
de gendarmen last hebben om ze vast te kriigen ! Maar
die deugnieten zouden in dat geval ook kunnen vliegen
Zoo redeneerde Jan, als hij zijn zwaluwtjes, na lang
spelem&en in' de zonnige lucht, op de dakgoot zag terugkomen, als daar hoorde tateren van lentegenot en
zonneci ntra,11, van euimten en afstanden, van nest en van
liefde.
Gehezi de duurtijd van het zwaluwverblig was Jan
aangenaam ; maar het was bijzonder dan, als het nest met
?..leren of jongen c:evuld was, dat hij zijn werk op de
cow- de verwaarloosde. Nauwelijks was het eerste
ci geiegri of, ,na mama zwaluw, wist het Jan, en dan, al de
bedienden die Jan ontmoette.
Wanneer moeder zwaluw het broeien begonnen had,
hoelang ze lol.pcfien moest, wanneer de gelukkige ouders
de geboorte te verwachten stond : dat alles wist hij zoo
. En als de broeitijd verstreken was, wat was
goedj

hij er dan s morgens vroeg bij, om te zien of er schelpen
op den grond lagen, en hoeveel !
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Het is bekend, dat in de gevangenis de uren niet voorbijschieten zooals de zwaluwen, maar wel als rheumatieke
slekken voortsukkelen.
Dat ondervond Jan niet, wanneer er jonge zwaluwtjes
in het nest lagen.
Van den dag af dat hij de eerste schelp had opgeraapt,
liet hij geen enkele gelegenheid voorbijgaan om naar omhoog te staan puiloogen ; hij vond geen rust, totdat hij,
aan den rand van de slijkwieg, de wollige kopjes en geelgeverfde bekjes geteld had, die daar lagen te slapen en te
gapen. Vader en moeder hadden nu geen tijd meer om
uren lang in het blame ruim rond te drijven en, zorgeloos, enkel uit genoegen, de lucht te klieven ; er was nu
werk thuis, en veel.
Docla het genot de beksplete te vullen van die lieve kinderkens en gedurig, op en af, viiegskens en ik weet niet
wat al in de gulzige keeltjes te duwen van de kleinen, zie,
dat genot was veel grooter nog dan, in hun zalig nietsdoen, 'den wind voorbij te streven in de oneindige diepten van het hemel-vliegplein.
Dat azen van die lieve beestjes, dat zag Jan toch zoo
graag
Die zwaluwjongen, spraken ze hem niet van zijn eigen
kinderen, die thuis op hem wachtten ? Zijn schuld was
het dat hij niet, zooals vader zwaluw, voor zijn kroost
zorgen kon, dat hij van de liefde der zijnen siechts van
verre genieten mocht, en het hem niet gegeven was ze te
zien, te veeden, te ornheizen.
Hij zou er bij geweend hebben De liefde der zwaluwouders was hem een verwijt, en toch was dat azen
als de bekroning van zijn zwaluwliefhebberij ; het zien
van die gevleugelde familie tooverde hem gansch
zijn huisgezin voor de oogen. Weldra echter wer-

— 63 —
den de jongen te groot, het nestje te klein ; en
op zekeren dag stelde Jan vast, dat op de dakgcot
vijf jonge zwaluwen naar de zon zaten te pinkoogen, de
wondere kringen van papa's vlucht te bewonderen, en
reikhalzend-gapend naar mama te pikken, telkens als ze
in de nabijheid harer kinderen kwam rondfladderen. Het
duurde niet lang, of ze waren volwassen zwaluwen gewarden : ze trokken de wijde wereld in, en ze oefenden
zich van den vroegen morgen tot den laten avond, om de
groote Septemberreis mee te doen.
***

De zomersche dagen waren voorbij. In de kruinen der
linden kwamen gele bladeren, voorboden van den nakenden herfst, te voorschijn. Er ging een alarmkreet op
onder het zwaluwvolk, dat, in gansche drominen bijeengeschaard, op de daken der gevangenis raad hield en de
groote reis aan 't bespreken was.
« Sergeant, » zei Jan, die reeds sedert lang dien on
heilvollen dag met vreeze had zien aankomen, « zie
der eens, wat al zwaluwen Ze gaan vertrekken
't Was eerst drie dagen daarna dat ze met het reisplart
klaar waren, en toen Jan 's morgens op de cow- de ser-.
vice kwam, waren zijn duiven op en weg. Hij stak zijn
kop de lucht in, speurde links en rechts. Niets en hoorde
hij,tenzij het gekrakeel van het gekke musschenvolk; niets
en zag hij, dan ginder hoog een vlucht kraaien, die met
loggen vleugelslag door de mistlucht roeide.
En hij, die niets meer zag noch hoorde, voelde in zijn
hart jets weemoedigs ; er ontbrak daar lets waar hij behoefte aan had, jets zaligs dat de eentonigheid van zijn
gedwongen monniksleven gedurende gansch den zomer
gebroken had.
Wnt zal het nog lang duren, zei Jan, eer dat het Paschen is i »

Een vraagteeken
Onder lichamelijke ellende gebukt gaan, en tevens den
vollen last moeten torschen van zielewee — is te veel voor
een gewoon mensch
Dat was het lot van Nr. 47 ; hij bezweek er onder.
Het assisenhoi' had hem, wegens moord, tot levensiangen dwanTdrbefd verwezen. Die moord, in zijn. gebuurte geplzegd, scheen een bekende van het huis als dader
aan te klagen. Een samerhan..7 van ornstz,ndigheden wees
met den vinger naar onzen 47, als naar den piichtige ; en
al waren er geen stofielijke bewijzen tegen hem, de ge». Hij zei neen
zwoornen — 7 op 12 — zegclen «
zijn leven /ang, « neen » tot den laatsten snik.
Onze man was van den vollen buiten, 45 jar oud, gehuwd, met 3 kinderen. Hij had een goed voorkomen: geen
lomp plomp gezicht, waar jets dierlijks kan achter schuilen ,; geen fijn-spits uiterlijk, dat aan den vos herinnert en
zijn streken. Van arm dalooner als hij was., had hij het,
door noeste viijt, zoover weten te brengen dat hij 2 koeien
op stal had. Nooit had hij voor tribunaal moeten verschijnen, hij noch iemand van zijn familie.
Hij kwam het « Groot Huis » van Leuven binnen, en.
loochende. Dat is prisontaal Die taal heeft haar klanken, haar wendingen, haar geheimen, die aan het oor van
den oningewijde ontsnappen ; doch iemand die met de
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.sdiakeeringen van dien aard zoowat bekend is, weet maar
wel dat loochenen en loochenen twee is. Onze veroordeelde ontkende alle plichtigheid, kalm, eenvoudici
weg, met vastheid, zonder veel gebaren of woorden, zonder te zweren wat rriL11 zoo vaak moet hooren -- op
't graf eener moeder, op 't hoof d der kinderen, of op 't
Kruisbeeld. Voorts was hij braaf en stil, gewillig en
werkzaam, zonder buien van kwaadaardigheid,zonder grillen van moedeio-osheid. Hij was een echt type van ons
Tlaarnsch buitenvollz. : taai, zwijgzaam, en
verduldig tot het uiterste. En al woog de last dien hij
idroeg loodzwaar op zijn schouders, en al brandde de
s:hande der veroordeeling op zijn voorhoofd, en al was
ze diep, de wonde die het gerecht hem in 't hart had geonivzrstoord voort « Zou eens uitslag-en -- hij
komen > zei hij.
Hij was niet wanhopig ; doch over gansch zijn wezen
'ling de wasem van 't-geheime wee dat hij droeg ; zelden
antrimpelde zijn droef gelaat tot een vluchtigen glimzijn werk gebeurde automatisch, hij kloeg zonder
den toon aan te slaan van zenu\vachtig vertoon of
gevoeligheid, hij kloeg omdat hij !zed :, hij viel niet las
't
met zijn klagen ; hij wanhoopte niet, hij hoopc:e,
»
zou wel
zijn ongelukkigen toestand stelde ik mij Nr. 47 op
,Lzc: wijze voor Hij staat, als eenzaam voetganger, op
lange baan, waarvan het uiteinde de'kerktoren is van
-Lqn. geboortedorp. 't Is nacht, noch maan noch sterrem.
-aan bet uitspansel, nauwelijks ontwaart hij de boomen,
die langs weerskanten .als reusachtige wachters uitgezet
scaan. En hij stapt, stapt zonder verpooze.4 stapt gedurig
oort. En daar komt geen einde aan, en hij ziet noch toren,
loch huis noch kluis ; steeds diezelfde boomen, steeds die-

— 66 —
zelfde baan. En hij stapt verder, altijd maar verder ; niets
hood hij dan het eentonig gesuis van den wind in de
boomkruinen, en het dof geluid van zijn eigen stap. Leitit
de baan naar een doel ? Zal hij het ooit bereiken ? En hij
stapt nog, trager en zwaarder, stapt, totdat hij, uitgeput
van krachten en flood van verinoeienis, neervalt, om niet
meer op te staan.
wren waren heengekropen, sedert het gerecht hem op
die Calvariebaan geplaatst had, jaren van snerpend zielewee en hopelooze verwachting. Hij kon niet meer
Zijn wader was intusschentijd gestorven. Hij had
gehoopt dien ouden man nog eens weer te zien ! Nu was
hij nit de wereld vertrokken, en Het zijn zoon achter is
't gevang, als moordenaar
Er kwam soms een brief van zijn huffs, de brieven waren de eenige zonnestralen die door de donkerte prienicies
van zijn bestaan. Ach ! 't waren stralen van een zinkesde tonne : haar schaduwen rekten zoo ver ! Er werd al
Bens geklaagd in die brieven van den slechten tijd, den
mislukten oogst, de leemte vooral die door zijn veroordeeling ontstaan was. En hij, dien men niet missen kon
nioest dwangarbeid verrichten, tegen zooveel centiemes
per dag. Hij was immers een moordenaar, en zijn vrouw
de vrouw van een moordenaar, en zijn kinderen moesten,
hun leven tang, met dat teeken van Cain op het voorhoofd loopen ! Het gerecht had gesproken, en naar ctlt
woord luistert het publiek : hij was met bloed beviekt I
Lang had hij gehoopt dat het zou uitkomen, jaren aaieen had hij gestapt, geduldig en gelaten, op de harde,
lange, donkere, droeve baan van 't prisonleven ; en hij
stapte nog, en ze bleef eindeloos, en er lag geen doel is
't bereik, en er bloosde geen dageraad. Men had ken
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beloofd, om hem recht te houden, om zijn hoop niet te
laten verzonken beloofd zooals men het doet aan een
kind, om het te paaien beloofd wat men zelf niet geloof t,
wat men zelf niet geven kan. En hij had zich, als eta
drenkeling, aan die beloften vastgeklampt, het moest intmers zijn zooals men beloofde, als alles ging volgens zijn
recht : hij was geen Imoordenaar
En al die beloften, zeepbellen I
Hij kon niet meer
Lichamelijker- en zedelijkerwijze stortte hij neer.
De eetlust verminderde van dag tot ,lag, hij moest
airmen laten vallen en het hoofd laten zinken, zijn scherpe schouders bogen, zijn beenen waggelden, hoestvlagen
rochelden in zijn holle Borst. Hij voelde zich wegkrimpea
en zag dat alles verloren was : gezondheid, reputatie,
vrijheid, vrouw en kinderen, alles i Toen ging ook de
laatste vonk uit van de hoop, die tothiertoe in zijn hart
gesmeuld had. Mies werd hem teenemaal onverschillig,
Ales het hij los. Hi) was als afwezig geworden, van deze
wereld niet meer. Hij was uitgeklaagd, uitgezucht,
geworstdd tenden gehoopt, tenden gewenscht, tendes
geleden, moe-, af- en uitgeleefd. Het verleden lag in puinen, toekomst was een ijdel woord geworden, het heden,
een afgrond, waarin hij verzonken aan 't zieltogen was.
Wanhopig was hij geworden, zonder nochtans een daad
te willen stellen, waartegen zijn godsdienstzin zich verzette. 0! er is een wil noodig van staal, of een geloof
vast als rots, om hem, die zedelijk dood is en met een
voet in 't graf staat, te beletten, naar de wurgende verlossende koord te grijpen Al zijn lijden en strijden, al
zijn smachten en verwachten, gansch zijn afgetobde Iichaam, heel zijn moedelooze ziel, gilde 't uit in dezen
naren kreet : liever vandaag dood dan mOrgen ! Was bet
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geen verlossing, die dood Km) hij hem afschrikken ?
Was hij niet aan 't sterven, sedert jaren, langzamerhand,
sedert den dag dat men hem als plichtige gedoodverfd,
als moordenaar gebrandmerkt had ? Valsche dood, gij
spaart den ongelukkige die naar u de hander uitsteekt,
als naar een bevrijder, en zij die u vluchten, krijgen den
genadeslag ! Doelloos, hopeloos levenloos schier, liet n°
47 zich, als een doode visch, op de ebbe van 's levens
wateren meedrijven ; wachtend, luisterend, lonkend naar
de komst van den zoo algemeen gevreesden, voor hem
zoo betrachten, bezoeker : den dood. Hij stand als het
verwelkte blad op den gelen herfstboom ; een laatste
windtochtje, en 't blad ging in 't slijk neervlinderen. Zoo
zit de woudvogel in de kevie, bolvormig, met den kop
tusschen de verstreuvelde vederen, kriepend, zijn einde
of te wachten. Het uur van de iangverbeide verlossing,
het uur der bevrijding van schaamte, lichamelijke Win
en zielesmart, sloeg ten laatste.
***

Dat lijk is een vraagteeken !
Moordenaar ? Martelaar ?
Sta ik hier veiár het lijk van een moordenaar, die zijn
plichtigheid onder 't loochenen verdoken hield, om door
zijn klagen vrij te geraken ? Sta ik vOOr het lijk van een
martelaar, die, als slachtoffer eener rechterlijke dwaling,
den dubbelen last moest torschen van lichamelijke en zedelijke kwalen, die hem doodbeulden ?
Dat lijk is een vraagteeken.
Het brengt mij de woorden te binnen, die de Psalmist
in den mond legt van den Oppersten Rechter :
« Als mijn tijd gekomen is, zal Ik gerechtigheid oefe-
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nen ». (Ps. 74 § 3). De godsdienst alleen is bij machte,
moederlijk de hand te leggen am den hats van den lijder, en, met de andere, hemelwaarts te wijzen, naar Godes beroepshof

Hummer 518
Hij was muzikant geboren.
De muziek stal, in zijn studiejaren, het grootste deel
van zijn tijd, ten nadeele van alle andere vakken kunstenaar wilde hij warden, geen andere loopbaan scheen voor
hem open te staan. Doch de vader was daar, om dat plan
te dwarsboomen. c Het levenspad van een artist loopt
naar den afgrond, zei de man, als wilskracht niet remmen kan en daar mijn zoon een maar al te lichtzinnig
karakter heeft, past het kunstenaarsleven hem volstrekt
niet. En de zoon sloeg den weg niet in, dien hij verkozen had, noch den weg, dien zijn vader hem aanwees:
hij lief zich rollen op de glooiing der vadsigheid, der
losbandigheid hij werd een dronkaard, een verkwister
en kwam, als moordenaar ter dood veroordeeld, in het
gevang. Sedert jaren is hij organist in het groot boethuis : n° 518 !
Het is de gewoonte te Leuven, 's morgens en 's avonds
het orgel te laten bespelen. Was het de spreuk : « Muziek verzacht de zeden 1,, die dat gebruik invoerde ? Is
het om de eentonigheid te breken van het droeve lever
in de cel Ofwel nog, speelt men lyij voorkeur 's morgens
en 's avonds, om het geknars der sleutels te verdooven,
die, op die uren, de 600 sloten open en toe draaien ?
Men moet de passie hebben voor de muziek, en daarbij
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nog, als gevangene, geen andere uitspanning kennen,
te verstaan, welk genot het orgel aan n° 518 verschafte, en de taal, die hij aan hetzelve wist te ontlokken. In het orgel kon hij heel zijn zijn kunstenaars,
ziel uitstorten. V6ör het klavier gezeten, was hij te vergelijken bij den eenzamen reiziger, die in een vreemde
streek een landgenoot ontmoet, met wien hij, in zijn, moedertaal, spreken kan over zijn vaderland.
N° 518, hoe dikwijls heb ik naar u staan luisteren am uw spelen te bevroeden, am de gevoelens te
ontleden, die door de metalen pijpen zinderden van uw
speeltuig Wat ik meen verstaan te hebben, schrijf ik
bier neer. Denkt gij, voelt gij, zooals ik meen dat gij
denkt en voelt? 1k weet het niet; ik vertel maar enkel, wat
gij me doen droomen hebt.
4.

Het is 7 uur 's avonds. De gevangenen hebben hun
avondmaal binnen, de bewakers slieren rand op hun silencieuses ; hier en ginder een gasvlammetje : dwaallichtjes, zou men zeggen, op een stil kerkhof.
Het is dan, dat 518 — zooals de nachtegaal in het eenzaam sluimerende bosch — zijn concert begint.
Er is geen woord te vinden om dat spel, op dat uur,
op die plaats, te bestempelen.
Het moge droef zijn, het moge opwekkend zijn, het
stemt u niet zooals dezelfde muziek, elders gehoord, doen
zou. Een schoon stuk, bij klaren dage uitgevoerd, zal elkeen van ons reeds aangenaam beroeren. Doch veronderstel
nu eens, dat hetzelfde u te hooren wordt gegeven 's avonds in een halfduistere kerk, ofwel in een eenzaam geheimzinnig woud. Zullen die ainstandigheden van uur
en van plaats het effekt niet vertiendubbelen ?
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Daarom zeg ik, dat de torten, indien ze elders klinke:,i,
in het gevang spreken ; indien ze elders spreken„ ze
bidden ; dat, indien ze elders prevelend bidden, ze hie::
smeekend verzuchten. Het is omdat ge hier, weer dan
waar elders ook, van de wereld zijt afgescheiden, da/c
ge alleen staat, alleen met den toondichter, alleen met den
vertolker, en dat, in die afzondering, het hart zoo we.1 tot
het hart, de ziel zoo wet tot de ziel kan spreken.
Zie nu N° 518 06r zijn, klavier.
Hij, die sedert jaren en jaren levend begraven is, hij,
de geboren kunstenaar met zijn gebroken artistieke loopbaan, hij, die zijn speeltuig zoo goed meester is, en het
uitjubelen en uitweenen doer die zee van gevoelens, welke
zijn ziel bruischen.
Zeg mij eens, 518, welke beelden zweven voor
uw geest ? welke herinneringen bestormen uw geheugen ?
welke gedach.teri jagen door uw gemoed, als uw bleeke
magere vingeren over de toetsen glijden ?
Zijn het vizioenen uit het verleden, die verrijzen en it
vervoeren ? Ziet gij misschien uw geboortedorp weer met
zijn ouden toren en met den lindeboom, waar gij, als
kind, under speelde ? Is het uw ouderlijk huis, dat vOdr
u komt staan, waarvan elke steen leven en bezieling krij t.
taal en spraak heeft ?
Is het uw teerbeminde moeder, met Naar zachte oogen,
die u toelacht ?
Is het uw eerste-communiedag, die hemelsch u tegerstraalt ? Warden er in u herinneringen wakker aan rei7!‘e
lief de, die u gelukkig moest maken, en die gij, in uw
schuldige onbezonnenheid, verstooten hebt, om veklekkende honinglooze bloemen to plukken ?
En zijn muziek day st als de dartelende jeugci in do
qeurige fleurige weiden ; ze klinkt als de heldere lijs-
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terzang na den guren wintertijd er waait een adem door,
als de adem van den avondwind door de bloeiende korenvelden ; sneeuwen is 't van blanke bloesems op het groene
grastapijt der lachende lentedagen.
En juichend wippen de blijde tonen de sombere vleugels van het boethuis in ; onbeschaamd, zou ik zeggen,
kiimmen ze op onder de statige bogen van de donkere
g&ngen ; alsof ze de plaats ontheiligden, golven ze voort
van cei tot cei en schijnen hoonend de boetelingen te
storen.
Wat zijn nu die wolken, No 518, die den horizon', omsluieren ? Wat beteekent die neve', die assche
strooit over het heldere Iandschap ? Is 't het heimwee, dat
uw hart verbrast ? Is het de boete die u prang ? Moe(,eloosheid, die uw hoofd doet op de borst zinken ?
Wat brengt u de verbcelding voor oogen ?
Ziet gij uw geluk, als een ster aan het uitspansei, in
et ruim vallen en verdwijnen I Hoort gij miFsehien der.
cpotlach der slechte makkers, het gefleem der bedrieglijke drift, de helsche ieugentaal van den wellust ? Mij
dunkt, het is de uitvaartzang uwer vrijheid, dien gij mompelen wilt. Ik hoor in uw spel de eentonigheid Hager
van het droeve heden, en de donkerheid trillen uwer
toekomst.
Somber, als doffe zuchten, zijn de tonen. die het orgel
slaakt ; ze schijnen aan de kille lijvige muren te kleven
-.en het gevancenhuis, ze daveren fangs oluizenden geheime snaren ender de gewelven, kruipen de cellen binnen.
of dwalen doelloos rond., om voor de zware, ijzeren gesloten deuren kreunend uit te sterven.
Treurige beelden roept uw spelen voor den geest wakker. 't Is mist, tot tranen geronnen, die van zwarte, naakte twijgen neerzijpelt. 't Zijn rozen — jon9elin9sdroc-
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men, — die ruiven. Gele herfstbladeren, begoochelingen, — die neerdwarrelen. 't Zijn rimpelende golfjes, .2--geluksdagen, — die zeewaarts spoeden. Geen bloemkelken, zijn 't, door de Junizon gekust ; ijzige bloemen veeleer, door strengen winter op de killige ruiten gemaald.
Oude deuntjes meestal, uit vervlogen ,gelukkige dagen,
herkrijgen onder uw hand leven en bezieling. Het is dan
alsof gij een album aan 't doorbladeren zijt, vol oude portretten, geelgevlekt en van kleur verschoten. Eerste-Com
munieliederen, die gij aan 't neurien zijt ; schoolliederen,
die u fantaseeren doen ; straatliederen, als knaap en jongang gezongen, die u terugvoeren naar het zonnige wonnige jong-zijn, dat, samen met uw vrijheid, onder het stof
van het verleden begraven ligt. Oude liedjes, — de schoomste zijn 't, naar men zegt, — omdat er de dauw op gepereld ligt van de zalige kindsheid, omdat er het vuur in
laait der jongelingsjaren, omdat ze de stem spreken van
al wat vroeger sprak, tong en juichte in het jeudige menschenhart.
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Wanneer de eendenkooi, na, met piependen vleugelslag, wijde kringen in de lucht to hebben getrokken, in
den sluimerenden vijver glijdt, dan fronst, in groeiende
rimpels, de gladde waterspiegel, knikt het kolfriet, en valt
het ronde plompeblad aan 't dansen.
Zoo golven de orgeltonen door het mysterieuze gevangenhuis : ze huppelen of ze hinken, ze zingen of ze zuciaten, al naar gelang de gevoelens, welke ze wakker roepen in het gemoed der gevangenen, die ze aanhooren.
Wat al snaren zijn er niet gespannen in 's menschen
hart !
duizendvoudige verscheidenheid — door den
Wat
Schepper alleen gekend — in dat menschelijk snaartuig !
•••

•••
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Hoe menigvuldig de indrukken, hoe wijd-uiteenloopend
de gevoelens, hoe geschakeerd de stemmingen, welke de
muziek er kan in 't leven roepen ! Eike klank heeft zijn
taal, en in elk hart vindt hij zijn weerldank, zijn bijzon
deren weerklank ! Het is lijk Gods eeuwige zonne, die
door 't kristal dringt en tegen den rotsblok stuit, die
het ijs smelt en de grondkorst splijt, die groeien doet en
bloeiea, verwelken en verzengen, leven en sterven.
Nummer 518, als uw spel de maat trippelt van opgeruimclheid, is het dan niet in de ziel uwer droefgestemde
makkers een spottend gegrijns, een hoonende schaterlach ; niet het zalven, maar 't openrijten van wonden ?
Zoo zit achter 't raam 't bleeke kind met droef gemoed
naar zijn makkers to turen, die met blozende kaken in
den helderen zonneschijn stoeien.
Nummer 518, als uw speeltuig de blijmoedigheid vertolkt, wordt gij dan in de cellen begroet als de zon,
die met den nevel kampt en overwint ; als de zachte dooiwind, die het heekje ontkluistert en het blad der sleutelbloem laat priemen. ?
Nummer 518, als uw orgel de taal spreekt der droefgeestighteid, speelt gij dan niet in den toon van al wat
u oniringt ? Zijn het niet die akkoorden, die in de ziel
uwer makkers echo's wekken, snaren doen trillen, die
en gansch overeenstemmen met uw voelen ?
Droeve muziek voedt de koorts der zielelijders. Zij
is als de avondschemering, welke diegenen past, wier
oogen zeer doen. Een reisgezel is 't, die uw weg kent,
een landgenoot, die uw taal verstaat, een vriend, die vol
medelij den uw wonden tell.
Droomend zit gij veeltijds, droeve speelman, terwiji uw
ge?2,3t de wereld ronddwaalt, en uw vlugge vingeren het
grillige spoor volgen uwer verbeelding. 't Dwarrelt alles
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dooreen. dan, in uw ziel en in die uwer toehoorders ; een
vreemde kleurparing van gedachten, een bonte wemeling
van gevoelens, een spikkelige schemerdans van lief en
leed, zucht en zang, hoop en vrees.
Blijde muziek : een vinger is t t, die wenkt en hooger
wijst, aitijd hooger, naar 't oord van vrede en geluk.
Droeve muziek : is het de wraakvin.ger niet van de
sttaf, die uit het paradijs verjaagt, weg van 't geluk ?
Blijde muziek valt op droef gemoed gelijk de zon op
de scheri, die ze doet flikkeren als diamant.
Droeve muziek : zwarte wolkenschof, dat de stralende vreugde benevelt, die in ons binnenste schijnt.
Blijde muziek : het is de guile schaterlach van schuidelooze kinderen ; het zijn wondere iiefdewoorden, die
de teedere moeders uitvin.den om hurt lievelingen in slaap
te wiegen.
Droeve muziek : het is 't afscheidswoord van een vriend,
nimmer weer te zien. Het is de vloek van een vader, het
sineeken en handenwringen eener moeder. Het zijn de
bange noodkreten van een slachtoffer, dat rochelend lig
te stuiptrekken.
Blijde muziek : minnetaal vol beloften, vol hoop in de
toekomst, vol zoete zaligheicl.
Droeve niuziek : blozende bloeserns, door aprilvorst
in 't harte geraakt ; frissche veklbloemen, door de wreede zeis onthoofd ; vogeijongen, door den storm uit het
nest geschud. Hoop die vervliegt, geluk dat verdwijnt,
liefde die uitsterft.
Blijde muziek is vogelgekwetter en vlindergefladder,
zonnegestreel en watergemurmel, windgesuis en sterrengeflikker.
Droeve muziek stemt met den droeven eentonigen tijd
in 't gevang, die hangen blijft en haperen ; 't zijn dagen,
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die voorbijslieren, urea, die kruipen, stonden, die hinkes.
Blijde muziek : zoete herinneringen uit lang verylogem.
kijden. ; bloemen, die uitschieten op een graf.
Droeve muziek : gore paddestoelen, die woekeren op
de donkere plek, waar jets te verworden ligt.
Blijde muziek lichtbundels, die door de donkerheid
priemen ; sterren . die ais oogen aan het firmament glan:en ; frissche lucht, die in het duffe vertrek binnenwaait ;
dauwdroppels, die de gele mosplek laven op den bouwvalligen muur.
Droeve muziek zwarte raven, die rouw > en kou »
klaen over het sneeuwveid ; baafmiswind, die in 't zwarte pijnbosch kreunt ; bange verzuchtingen, fang binder het
stof des tijds bedoiven, die aan 't herworden zijn.
***

Nummer 518, hoe dikwijis heb ik u beluisterd, en het
act: f el uwopgeruimdheid hooren uitschallen en uw neerslachtigheid uitweenen I
C.444, die sedert jaren en jaren, op de glad gesleten bank
,:ezeten, zucht en zingt, zeg mij eens, wat al duizenden
cevangennt hebt gij reeds doen monkelen en weenen„
1)'open en -vreezen, wenschen en -verwenschen
Uw spel is lijk 's menschen hart, dat door de wisselval1 4-C.aeden van zijn bestaan wordt heen en weer geslin-:erd, dat dobbert naar de ebbe en den vloed van den
-vensstroom, dat open en toe gaat, naarmate de zonne
duikt, dat zoo wei bet liclat en bet donker kent,
dat de Sche?per in zijn werk te alien kante heeft rondcter.trooid...
Geve God, dat in onze ziel eén snaar blijve triPen, de
2- , s ,an ons christelijk mensch-zijn, de snaar van Gods
-'efde

IL ONDER DE MENSCHEN

Kletskopologie
Un !nal qui repand la terreur
Mal que le del en sa fureur

Neen, ik wil in 't Vlaamsch schrijven want, het Fransch
olat ik ken, draagt haar, en ik ga van kletskoppen spreken.
a zing den worstelstrijd
Dien 't weed microbenras....

Neen, het veld is te kaal om, als dichter, bloemen te
lukken
1k neem dus, den derden keer voorgoed, de pen vast
rn een woord te schrijven over kletskopologie (kletsoppenleer).
Hoe die kwestie bij de haren gevat ?
1k sla romans open, en ik lees : « Zestig winters waren
met hun stormorkanen over zijn hoofd gevaren, en haden zijn schedel glad gevaagd. »
De begoochelingen des levens waren met zijn haren
den kam biijven hangen.
• Na al het genot des levens ingezwoigen t hebben,
chee-n dewereld. hem zoo kaal als zijn haarlooze knik»
.
{3 dat allemaal niet schoon gezegd ?
;_k .raadpeg de scheikundigen, de geneesheeren, en anmet barvoetsehe koppen ; en wanneer zij
handeien, spreken zij van ini-crobes,
reame ciol:'en en andere Grieksche beesten, en de ti.jel
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is nu te kostelijk om die vakmannen der huidevetterij
in hun haarklieverijen te volgen. Daarbij, tot wat dient al
hun zoeken en wroeten ? Er loopen, meen ik, tegenwoordig meer kletskoppen dan ooit ; 'daarom ook is het dat
men onze eeuw genoemd heeft : de <,‹ eeuw van verlichting » !
Zouden er in vroeger tijden minder geloopen hebben ?
Hier kunnen wij de fakkel der geschiedenis goed missen, omdat de zaak zelve, die wij behandelen, licht geeft:
men steekt imdiers geen lucifertje aan CM te zien waar
de maan staat.
Altijd zijn er kletskoppen geweest, dat is zeker.
In den beginne, zoo staat er bij Mozes geschreven, was
de aarde « inanis et vacua, dat wil zeggen in plat
Vlaamsch : kaal. Het licht bestond vOeir de schepping
der zon, juist ter oorzake van de kaalheid der aarde.
In het Oud Testament is er sprake van een profeet die,
om zijn kaalheid, door de straatjongens (altijd nog van
denzelf den aard in 't Nieuw Testament) uitgejouwd
werd
klim op, kaalkop »
Cesar vlocht lauweren rond zijn schedd, om zijn kletskopperij te verbergen.
Men heeft ons, in onze studiejaren, wijs gemaakt, dat
de filosoof Diogenes, in vollen dag, met een licht over
de math stapte, op zoek naar een wijzen man. Weet
gij, van welk licht er bier sprake is ? Wel, van zijn kletskop Daarom was het, dat, toen Alexander de Groote
v(x5r hem stond, Diogeen aan 't grollen viel en bitsig
riep : << ge staat in mijn licht » Mocht de vent tegenwoordig op jacht gaan, hij ward door den glans der
kletskoppen blindgesiagen
Hebben er vroeger kletskoppen bestaan, thans krioelt
het van haarlooze menschen.
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Op vijf-en-twintigjarigen leeftijd eerste kwartier ; op
veertigjarigen leeftijd : halve maan ; heeft men eens de
vigtig bereikt, dan is de maan vol. Jammer maar dat ze
vol bligt, en nooit meer v.rnieuwd wont
Die verlichtingstoestellen, die men in plat Vlaamsch
kletskoppen noemt, zijn in onze dagen zoo talrijk,
dat er in sommige steden clubs worden gesticht van kale
burgers. a ken zoo een biljartbalmaatschappij, die den
schitterenden naam draagt van 4( societe creclairage ».
Laatstleden deden die kerels een uitstapje naar Brussel,
en een verslaggever over dien kalen tocht schreef in ,le
gazet, ces messieurs avaient fair crane ! »_
***

Alvorens eenige oorzaken der kletskopopathie (kletskopziekte) aan te halen, weze het mij toegelaten met
droge statistieken voor den dag te komen, en een klein
bewijs te leveren van mijn grondige kennissen.
Zoo het schijnt, staan er 83.740 haarpifitjes op 'nen
rossen kop ; 102.962 op 'nen zwarten ; 140.419 op 'nen
blonden kop. Blond ligt dus boven. Daarom zijn de hel-

den en heidinnen der romans gewoonlijk zwart of blond.
Geleerden beweren, dat in vroeger tijden bijna iedereen
ros was. En zoo is het misschien uit te leggen dat, nu nog,
de roskoppen wilder en vuriger zijn dan de zwarte, de
blonde en... de grijze
Doch ter zake.
Welk zijn de oorzaken der ziekte < kletskopopathie >
genzamd ?
Daar zijn er menigvuldige ; doch om den gehaarden

lezer niet in het hater te doen scharren van ongeduld, zal
ik er slechts twee blootleggen.
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Ten eerste : DE STUDIE.
Heeren weten doorgaans meer dan bceren ; daarom ook
staat het vast, dat er meer kale heeren zijn dan kale boe,
ren. Waar wetenschap is, daar kan geen haar zijn ; het
wordt weggedrongen, het kraamt op. Zoo zingt de dic.hter van Dertienlinden :
Het vele denken maec onze acme kop ontgelden.

Ten tweede : DE WARMTE.
Hoe dichter bij den ijspool, zoo vertellen ons de globetrotters, hoe minder kaalkoppen men aantreft. Onder
hoeden en klakken worden de haarbossen versmacht.
Waarom loopen wij niet blootshoofd ? Hebt gij colt 'nen
kalen hond of een kale kat gezien ? Neen, nietwaar ? En
waarom niet ? Wel, cmdat die beesten noch hoed noch
klak dragen en... niet studeeren. Een aap kan kaal zijn,
ja, maar tech op zijn kop niet, verre van daar ! Ge moogt
mij gelooven, de warmte is een erge haarvijand. Daarom
ook beet men c verwarmen » in 't latijn cale-facere )
(kaalmaken).
Wie zooveel weten wil als ik over de oorzaken der
kletskopopathie, leze het geleerd en nuttig boek c Haarkuren » van Dr. Lassar.
***

Is een kletskop schandejk en schadelijk ?
ja zeker, en ik zal het bewijzen.
Kiekens hebben pluimen, schapen heben wol, -fatten en
zeuizen, ezels zelfs hebben haar... en den naensch, den
kletskop, zou men het bevoorrechte kind van moeder na-
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tuur durven noemen De Fransche spreuk << La nature
a horreur du vide » is hier ten voile bewaarheid.
Slechte boomen zijn het, die hun bladeren v66.7 den tijd
laten vallen. Dus moet hij, die zonder haar lout, beschaamd staan.
Er zijn zekere vuilnishoopen die, wanneer zij verouderen, haar krijgen ; de mensch, naarmate hij vordert in jaren, verliest zijn haar. Nu, haar hebben is meer volmaakt dan er geen hebben. Dus staat de kale mensch nog
lager dan die (niet-) genoemde voorwerpen.
Het is plicht, heilige plicht, de grijze ,haren te eerbieciiqen ; bij alle volkeren, in alle tijden, heeft men achting gekoesterd voor den grijsaard. Heeft men dat ooit gedaan
voor den kalaard ? Ons Nederlandsch, zoo 7ijk nochtans,
vindt geen deffig woord om den haarlooze aan te duidetn
niets dan het, verachtelijke woord « kletskop » !
Had de maan maar eens gulden haar Was zij eens
amgeven met een lichtstralend nimbus, zooals sommige
sterren op hun steert dragen, ze zou daar niet zoo- onnoozel, als een Hollandsche kaasbol, in het firmament. te
droomen hangen !
Men zegt wel, dat Fransch met haar, slecht Fransch is ;
doch dat wil niet zeggen dat een mensch met haar een
slecht mensch is. Integendeel ! Want is er sprake van een
bekwamen kerel, dan zegt men : « Hij heeft haar op zijn
tanden. » En als men van groote mannen gewaagt, hoort
men wel eens « Het is een held met pluimen op zijn
teenen.
De Romeinen betaalden siechts halven prijs voor de
haarlooze slaven. En Racine, de koning der Fransche
dichters, brandmerkt de kaalheid met ze te noemen l'ireparable outrage des ans. »
Waarom heeft men de pruiken uitgevonden ? Is het
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niet zedigheidshalve, tom de schande der kletskopperij
te dekken ? Heeft men ooit iemand zijn hersenbol zien
kaal plukken, om als « chic type » te pronken ?
***

Zoo sprak ik vroeger, Coen ik nog veel haar had. Hoch
nu het vel door mijn haar begint te groeien, krijg ik goesting om op de vraag: «Is een kletskop schandelijk of schadelijk ? » niet sneer ja », maar wel « neen >> te antwoorden.
Ziehier mijn nieuwe kale redeneering :
De schoonste bloemen ruiven eerst. En men zou in ■j(
met den vinger wijzen orndat ik ruif
Hij die in nesten zit, krabt in zijn haar. Hij die geen
haar heeft (nesthaar uitgezonderd !), hoeft zoo iets niet
te vreezen.
De haarlooze zal Loch niet, zooals Absalon, in de takken der boomen blijven hangen. Is dat geen v Dordeel ?
Oude wijven kunnen niet knarsetanden kletsk.)ppen
zullen nooit hun haren voelen ten berge rijzen. Zijn ze
er ongelukkiger om ?
Wat is/ er schooner dan de voile maan ? Begeestert
zij de dichters niet ? Men vindt geen woorden genoeg om
ze te noemen, die lieve, zoete, schuchtere, maagdelijke
nachtvorstin. En een maan zou den mensch misstaan ?
Neen de mensch is de worst van het geschapene, en de
kale schoon als de nachtvorstin.
Alles bestaat maar in een gedacht : iemand die een
veertien-dagen71.angen baard heeft, wordt met den yinger gewezen. Maar stond het haar, dat in ons gezicht te
veel staat, nu eens op 'nen kletskop, dan zou men het
mooi vinden ! Is dat niet ongerijmd ?
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Wanneer men veel haar heeft, is het bijna noodig
n « port d'armes » te nemen, een fijnen kam te koopen, en met den geest van vernieling bezield te zijn.
Doch wanneer de ouderdom (en andere oorzaken hooger genoemd) het haarbosch heeft uitgeroeid, dan verdwijnt ook het wild, en men leeft gerust en ongestoord.
Vandaar de Fransche spreuk : « Viedlir, c'est rester

seul.
Een laatste en allergewichtigst punt ten voordeele der
kletskopperij is : met haar, of met eender wat begroeid
staan, duiclt wild- en woestheid aan ; wat kaal is, draagt
veeleer den stempel van rijkdom en kennis, waardigheid
en beschaafdheid.
Indien ik mijn kletskop liet werken, ik schreef daar een
boekdeel over ; ik bepaal mij dus bij eenige voorbeelden,
Wie heeft er meest verstand : een wollig schaap of een
glad serpent ?
De middelmatige hoogten zijn met gras bewassen, de
hooge bergen zijn kaal.
Zie onze weelderige akkers : men heeft er den haarbos
der maagdenbosschen van weggeschoren.
Ons brein, als een werkende vuurberg, verteert al wat
op onzen schedel groeit : hoe minder in de hersenpan,
hoe meer ,haar d'r op
***

Ge kunt nu voor of tegen 't chauvinisme peinzen
wat ge wilt, maar bekennen moet ge, dat het een vreemd
boeltje is.
Het pluimgedierte verliest zijn pluimen niet, het ruift
slechts. De boomen verliezen hun bladeren, doch de lente
herstelt alles. De vos bewaart haar en streken, de mensch
verliest zijn haar en bewaart zijn streken. Vreemd. !
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Oude paarden zijn mager, oude hoeden vet, oude regensehermen groen, de mensch met te verouderen wordt
kaal. Vreemd
De natuur is wonderlijk in haar grillen : zij doet haar
uitschieten onder den neus der vrouwen, — jets dat ze.
zoo 't schijnt, niet verlangen, zij die al zooveel haar op
1.2:t, ;look' en op de tanden hebben — en wij, mannen,
wij ruiven I Vreemd
.gEn dat die poets der kaalkopperij den mensch alleen
gespeeld wordt! Want noch viervoeter noch vogel, noch
welk levend wezen ook, weet in zijn familie van een kletskop te klappen. De mensch alleen komt er kaal van af
Vreemd
Bestaat er een zeker middel om de barvoetsche
kers te genezen ?
Heiaas Neen I
Als het te Brussel regent laat men het regenen.
De eenige hoop, die ons overblijft is, dat kaalhoofclig'acid eens mode zal worden.

Musschen.avond
weet in de X.-straat te Leuven, een groot huis
staan, dat mij telkens doet omhoogzien, als ik er teen
den avond voothijga.
In opzicht van bouwstiji is het, zooals bijna alle
derne woningen, geen :)eziens waard ; maar wet miji
aanda.cht boeit, is de zijgevel. Die zijgevel is heel en
gam& met kiimop bzzet ; winter en zomer staat hij daar
A zijn <-4 roen te prjken en... neen, het is die "even&
muur niet, die mij doet omhoog kijken
Zij die het huis bewoont misschien ?
Het is een weduwe, die sedert jaar en dag den rouw
dralagt, omdat, zooals ze zegt, haar man nog altijd dood
een stokoude- vrouw, die leeft van herinneringen uit
den tijd van den Hollander, en het zinnebeeldige eiloof,
met de leus « Je nzeurs ot.`z je m'attache » in hear schild
voert
Van dien volmaakt verieden tijd wil ik geen woord
reppen. Maar wel, van de bewoners van den zijgevel :
van het musschenvolk.
Ge ziet dus het huis dear staan met zijn groenen vef..muur ; binnen zit meviouw, met hear grooten bril op den
neus, te bidden in een kerkboek, vet van devotie ; buiten
steekt de roode schijf der winterzon de ruiten in brand,
alvorens te gaan slapen.
Het is 15 uur in het treinboek.
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Tjiep Tjiep Tjiep Daar komen een, twee, drie
nrusschen aangetjiept, naar den klimopmuur.
Zij schieten niet recht de alkoof van hun groene slaapkamer binnen, maar hangen aan de eiloofranken te biezebijzen, en beginnen te schetterbekken, zooals musschen alleen dat kunnen.
Nog twee ! Een oud koppel waarschijnlijk, dat van den
schoonen winterdag geprofiteerd heeft, om een uitvlucht » te doen, en nu al in het frissche groen » komt
logeeren.
Zie ! daar komen er met Lien ineens neergevallen. Hemel ! Wat een getater Dat zijn toch zeker alle wijfjes
Het kan bijna niet anders I
En dat binnenkomen van musschen-duiven gaat zoo
voort, 'k weet niet hoelang. Het is goed te zien, dat hier
niet, gelijk in de kazernen, een bepaald uur gesteld is voor
de ,« rentrèe » en dat er weinig tucht onder het musschenvolk heerscht
Er zijn er, die uit de statie komen, die bij het laden en
en lossen van eetwaren daar hun kropje gevuld hebben,
en, nu de avond gaat vallen, naar hun nachtverblijf komen
gevlucht, omdat onder de spoorhalle de verkoudheden
toch zoo goedkoop zijn.
Andere musschen nog, echte straatjongens, komen recht
-von een kasseiweg, waar zij gansch den dag jacht hebben
gemaakt op de haver, door de paarden warm opgestoofd.
Daar zijn er zelfs, die uit het veld komen, — echte
stadsmusschen nochtans, maar die « op den boer zijn
gegaan, om jets te vinden voor hun bek. Ze keeren nu
naar Leuven terug, daar buiten alles bloat en bladloos
staat, en er in de stad een veiliger schuilplaats te vinden
is voor den nacht.
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Eens dat het musschenvolk bijeenzit in de groene kleedij van de weduwe haar gevel, begint het concert.
Hemelsche deugd Wat een geraas en getier, wat
een gekijf en gekrakeel, wat een gesjirp en gekwetter, wat
geroezemoes en geharrewar Een echte... Bevel van BEYbet !
Hoe dikwijls toch heb ik mij al die vraag--iesteki
Waarom al dat lawaai, dat de musschen maken, alvorens in te slapen ? Wat hebben ze te vertellen alvorens
Tnin kopje onder de pluimen te steken ?
1k heb wel eens hooren zeggen : « Het is hun avondgebed, dat ze doen >
Hun avondgebed Maar gebeden worden, mean ik, gepreveld ; en de musschen... men zou zeggen, dat ze daar
zitten te sakkeren en te vloeken
Ja, ik herhaal het, wat beteekent toch dat helsch gedruisch ? Er is, volgens mij, maar een uitleg mogelijk,
deze
Jedereen weet, dat het musschenras geen goede faam
bezit onder de vogelen : schaamteloos straatjesvolk is
het, dief geboren, deugniet van stiel, schelm van beroep.
Is het noodig dat kwa-wijven ruzie maken om lawaai
te maken ? Neen ! Alledaagsche zaken warden bij haar
iuidruchtig verhandeld.
Zoo is uit te leggen, dat de musschen, als ze avonds
bijeenzitten, gansch een straat in rep en roer zetten
eenvoudig-weg om het nieuws van den ,dag te vertellen.
En daar ze veel zien en hooren, en alle tegelijk willen
klappen, spreekt het vanzelf dat er rumoer is.
Of doen het onze Kamerleden deftiger misschien ?
Gelijk wij dus 's avonds, als onze taak af is, rond het
vuur schuiven, gezellig kouten over wind en weer, koeien en paarden ; zoo ook wanneer avonds de musschen
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gedurende den dag hebben ze aitijd den
bijeen zitten,
spreken ze, op hun manier, over...
tijd niet,
lt ge weten, oyez wa
1),Ausch n° 1, bijvoorbeeld, roept tot musch n° 2 :
« Zijt ge daar al ? Zoo vroeg ! Gij hebt zeker een
goede kans geciaan, dat uw buik nu al vol is ! >
Een andere, die van de statie komt, zal verLellen b.v.,
dat de dag sieciFii: is geweest, dat er te veel beweging was
orn te zoeken en te pikken ; en zij zal er bijvoegen :
Waar die menschen alle dagen naartoe reizen, dat weet
God alleen »
Een musch, die naar den buiten is geweest, tatert van
de haver, die mislukt is, en voorspelt niets goeds, noch
voor paarden noch voor musschen,
Een andere nog heeft, van op de dakgoot, een botsing
bijgewoond tusschen studenten en politiemannen ; en ze
zet, met veel bijzonderheden en gebaren, luidruchtig uiteen, hoe het er gestuifd heeft.
Met oorverdoovend gekwetter zit een groep het groot
nieuws van de vogeien-wereld te bespreken een viiegtuig I
Over het oefenplein; rechtover het groot gevang, hebben ze een reusachtigen vogel gezien, zooals er nooit een
:In de lucht dreef.
En lawaai maken dat hij kon ! En stinken dat hij deed !
Maar, was dat wel een vogel ? Hij had geen pluimen ! En
daar zaten menschen op Waren het menschen, die viagen ? Mysterie voor musschenverstand !...
En tot laat in den avond spreken ze met angst en verwondering over dien vogel-mensch, en 's nachts droomel
ze van dien mensch-vogel.
Een jong beestje klaagt aan zijn makker over het eten,
dat sommige dagen toch zoo schaarsch is.
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En zijn maat antwoordt : Ga naar prison, jongen,
daar leeft ge op de kosten van 't gouvernement ; &Aar, in
die cellen, zitten zoogezegde booswichten, die een hart in
hun lijf hebben en dagelijks broodkruimels strooien voor
de vrije vogels op den dorpel van hun venstertje.
Een oude musch spreekt aan haar groote kinderen over
noorderwind en rheumatiek, hongersnood en rosse maan,
katten en kwajongens...
< Mama, zoo babbelt haar oudste dochter, gij hebt
ons zoo dikwijls verteld, dat de dure tijd voor ons het
sneeuwweder is I Was dat om ons bang te maken ? Het
is au winter wanneer gaat het sneeuwen Lk ben zoo be
n:tuwd om dat eens te zien I y)
<< God beware ons daarvan, mijn kind! Het is nog
niet te laat om te verhongeren. Onthoud wel de le--,-sen
iiwer moeder. Gij zult nog veel zien als ge het geluk hebt
te leven. Maar, kom, den bek in de pluinien ! Het is hoog
tijd om in te slapen >>.
En als ze uitgepraat zijn, — en 't duurt lang, eer re
dan valt langzamerhand de groene gevel
dat zijn,
Hier en daar hoort men nog eens piepen of fladderen :
he is van plaats veranderen dat ze doen, om beter uit den
wind to zitten ; ofwel, een jong indringer moet voor een
ouden kalant een warm hoekje afstaan.
Het is 16 war voorbij.
in de grau-w-omnevelde X.-straat beginnen de gaslichten te pinken. Ginder, statiewaarts, fluiten de treinen op
de Tienen-Luikerliin... maar de musschen laten ze
Len I
Een hoekig koetsierspaard dat ook al liever in
zijn bed zou liggen dan zoo laat op straat te looT;t-n -komt automatisch nog voorbijgestrompeld... naar de
musschen hebben er hun bulk van vol
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Hier en 9inder een werkman, met de pijp in den mond
en het blikken stoopie ander den arm, stapt haast*
huiswaarts... maar de musschen hooren niets weer.
En terwiji de oude weduwe, samen met ham' meid, en
haar kat, den rozenkrans bidt, is het musschen-gepeupel
aan 't dsoomen,

Natte vacantie
(Opgedragen aan den waterzuchtigen zorner van 't jaar
1925)

Paschen was voorbij, en de zwaluwen waren in 't land.
broeide op vacantie ; het was geleden van in den
pruimentijd, van het voorgaande jaar, dat ik mijn. vleugelen nog uitgeslagen had. II< had behoefte aan een pint
frisch, versch bloed, ik vond dat het noodig was de mot
uit mijn hersens te kioppen. 1k raadpleegde mijn almanak
jongen, c k zou nog
van Snoeck en die zegde mij
wat wachten totdat .de rosse maan voorbij is. Mip3
geloof in de manen staat wel zoo vast niet als hij de
boerenmenschen, maar ik ben toch lunatiek genoeg ore
aan te nemen, dat de maan nie-t zonder reden boven
onzen kop hangt. En dat de rosse meer te duchten is
dan de andere, daar ben ik ten voile van overtuigd, 't
is immers .onder de menschen ook zoo : de rosse ziju
niet gelijk de andere Ik vond het dus geraadzaam ck
rosse maar uit te laten schijnen.
Ik weet dat de Liturgie noch van droge noch van natte
heiligen gewaagt ; zeker is het ook, van een anderen kant,
dat St. Medardus een slechten naam heeft ; en gewoon,
lijk als er rook is, is er vuur. 1k ben er van overtuigd nochtans dat Sint Medardus, die brave man, zooveel met het
weer inzit als met de fabricatie van peperkoek ! Van
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waar komt ze dan die slechte reputatie ? Zijn de menschentongen z66 vuil dat ze hun slachtoffers gaan zoeken tot in den hemel toe ? Ewel, het regende wat op
Sint Medardus, en niettegenstaande waren de dagen en,
weken die volgden tamelijk goed. II( had moeten vertrekken, en ik geraakte niet weg. Ge hebt menschen die kunnen zeggen « ik ga op reis >>, en ze zijn de gaten uit, juist
geliik ik en een ander naar den kelder of naar den zolder gaan. Evenals er trekvogels zijn, zoo heet ik die men3chen trekmenschen. 1k kan er niet aan doen, maar ik
ben zoo niet. Urn op reis te gaan, moet ik er eerst op slapen, en dan eens op wakker liggen, en dan, ben ik nog
ltiet weg I
Nu ging het meer dan tijd worden. Sint Jan had reeds
yet verbod gegeven asperges te steken, de jonge musehen hadden al den dievenstiel aangeleerd, en de maag
kon zich verheugen in het glorieus sezoen van hesp met
ie.''Dboonen. Nu of nooit, zei ik, want straks gaan de dagen korten. De volgende week zou ik gaan, moest ik gaan,
want mijn minister van Binnenlandsche Zaken had beslist
week den grooten schoonmaak te doen.
ja maar, in die week viel nu joist de feestdag van 0. L.
V. Visitatie
k hoor u zeggen en is dat een reden om thuds te blijyen ?
Luister : Zij, die Sint Medardus als weerprofeet niet
erkennen, semen den feestdaq van Onze Lieve Vrouw,
om over bet weder der volgende weken te besiissen. Dien
dag, zeggen ze, gaat 0. L, Vrouw haar nicht Elisabeth
bezoeken, en als ze daa haar parapiuie moet meenemen,
lie ft ze bij haar nicht__6 weken lang, tot de regen over is.
Het was nu al lang schoon weder geweest, en er viel
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voor te vreezen dat deze Visitatieweek de sluizen cies
Hernels zou openzetten.
1k kon toch niet blijven wachten tot Onnoozel-Kinderen
444

Zoo was ik dan op vacantie geraakt, eindelijk Met al
inin kaienderscine wijsheid, na al mijn dubben en dralen,
aa Ileil5ym en rn .nen aanges22-.token te hebben, had ik toch
nc j lets vergeter, cm zeker te spelen de eksteroogen van
onren ouden. koster. Zoo 't schijnt, heeft die brave man
zooveel eksteroogen als teenen, dus, zooveel barometers
als eksteroogen. Hij heeft weer verstand in zijn voeten
dan de baas van 't Observatorium in zijn kletskop. En
zeggen dat ik den koster niet te rade gegaan was I Enfin,
het \\7 21-3 nu zoo, ik was ingescheept en ik moest varen.
Ik was op vacantie en — ik zou he L bijna vergeten te
zeggen het weder was tamelijk goed. lets toch verontrustte inij, de witd hoot can vooisje in den torn van buikpijn, en bet stof danste rand gelijk rot kermisvolk.
Er verschenen bloemkool-woiken in de lucht, akelige
zooals el op den rug staan van de provincie Antrp en.
s Anderdaags was het 0. L. V. Visitatie. Zoodra 1k
:norgens mijn oogen open kreeg, keei: ik noar de lucht.
I Ze zag er gekabbeld uit cc-j e!ijk zure rnelk. En
ad mijn eerste pijp nog niet gerook, of "net began
het hemelpialond te waelen gelijk in de rnaag van ie.7.s.ee.' die bier en genever ondereen gegoten heeft. De zon
zooals ik, op vacantie. De regen was er nog niet,
hij was gecommandeerd. Het zag er lief uit ! Het
,rook naar waterzooi I
den nocn„ began het te... regenen Tc regenen, dat
7
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wil zeggen, dat er water uit de lucht viel, water dat menschen nat maakt en ze verplicht binnen te blijven. En ik
was op vacantic gekomen om buiten te zijn. Om het te
zien regenen kon ik in Leuven oak blijven, en er, met
een pijp in den mond, op mijn zolder, door een giazen
dakpan, liggen puiloogen. Moest ik, om het te zien. repnen buiten op het veld, wachten van Paschen tot den
kersentijd? Moest ik daarom de rosse maan laten verblee,
ken, Sint Medardus vluchten, en 0. L. V. Visitatie
kiezen ? Had er nu op mijn identiteitskaart « slek of
«kikvorsch » gestaan, ik zou het gewaagd hebben, bij zulk
weder, mijn neus buiten te steken I Kon dat hondenweer
plan toch niet verschoven worden tot in de hondsdagen, of
ten minste tot ik terug was van mijn vacantie ?
Het regende, en 's anderdaags regende het nog ! I I
Geen malsche regen, die, als wijwater, zegenend over
de velden neerzijpelt. Geen. van die weldoende regens,
die als eau de vie » bot en blad uit plant en struik
tooveren ; waar de poederige grand naar snake, zooals de
droge keel van den drinkebroer naar een eerste glas.
Geen stortregen, zooals bij vlagen, wanneer de slechte
stukken ineens worden uitgewisseld ; wanneer de lucht
in an gent schijnt leeg te loopen, zooals een ton waar
de born uit geslagen is ; wanneer men het zoo maar uitgiet,
zou men zeggen, om het kwijt te zijn.
Neen, het regende met stukken en brokken, het braakte,
het stotterde, am te treiteren ; alsof men spaarzaam moest
te werk gaan om lang toe te komen, alsof de zomerlucht
beschaamd was om met zoo'n weer voor den dag te komen.
Het grauwe uitspansel scheen fronsend me te beloe,
ren en me toe te snauwen : ik heb voorraad voor gansch
een octaaf, ik doe het op mijn zeven gemakken, alle urea
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I n lepel ; het is lang genoeg schoon weer geweest, de zon
mag ook wel eens uitrusten, de regenvogels en de pieren
moeten ook hun, paart hebben van 't levensgeno: trek
gij uw plan, hoor I
En ik bleef binnen, en rookte pijp op pijp, sigaar op
sigaar ; ik bleef binnen, ik moest wel, en kribbelde deze
bedenkingen neer, terwijl het regende, en regende, en mijn
vacantiegenot aan verdrinken lag.
***

Hoe die betrekkirg tusschen mij en een regenwolk te
verklaren valt, dat weet God alleen Zou bier geen soort
telepathie kunnen in 't spel zijn ? Ja, maar daartoe wordt
er toch een zekere gevoelsovereenstemming vereischt. En
ik zou wel eens willen weten welke sympathie er bestaan
kan tusschen mij en een regenwolk
Was ik een waterdrinker, een heelonthouder, dan zou
de zaak min of meer gait te leggen zijn. Zichzelf kennen,
is het toppunt der wijsheid, zeggen de filosofen. 't Kan
zijn, doch ik .ken me toch goed genoeg om te weten, dat
er geen betrekkingen goede of slechte bestaan tusschen mijn persoon en den wolkendamp die ginder hoog
boven mijn hoof d drijft. En toch komen de wolken of als
ze me zien, en dalen zoo iaag, zoo dicht bij mij, als 't maar
zijn kan. Is het uit genegenheid ? Merci, voor die vriendschap I Ofwel zou mijn aantrekkingskracht dan z66 groot
1k weet dat die groot genoeg is om vliegen en mug-en op mijn neus te krijgen ! Ben ik dan het rechtstreeksch
voorwerp van het wolkenschof onderwerp, of bovenwerp,hoe moet ik dat zeggen om grammatisch te spreken?!
't Is om to lachen
De dichters (was het uitspansel ook maar wat dichter !)
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weten zoo mooi te prat= over het water I Ze zingen van
kristallen waterbellen die rinkelend neertikken, van murmelende beekjes, kabbelende golfjes, kiaterende watervallen, van pareis en diamanten die aan de halmen en bladeren te fonkelen hangen. En als men dan dien poetischen
rommel van dichterbij beschouwt,' bekomt men prozaIschen
regen, die nat en vuil maakt.
Beroemde weerkundigen verzekeren ons dat het 's
nachts nooit hagelt. Daar men tegenwoordig zooveel uitvindt, zou men het zoo ver niet kunnen brengen dat het
enkei 's nachts regent, en niet zoolang de zon op is ?
Ofwel dat over velden en haven alleen water valt en niet
over wegen en straten ? Dan zou mensch gerust kunnen op vacantie gaan, zonder manen, almanakken en
eksteroogen te rade te gaan. Ge kunt die gedachten misschien al te zonderling vinden ? Lees er dan het volgende
nog bij, dat komt tilt een wetenschappelijk tijdschrift als
't u belieft. Tothiertoe waren er in Amerika wolkenkrabhers, nu zijn er ook wolkenjagers. Ziehier waarin die man
nen hun stiel b..:.staat. Er verschijnt een zwarte wolk, die
niet van pas komt, b. v. ter gelegenheid van een feest. Seflens trekt een vliegenier, gewapend met geelectriseerd
zand, cr op los, stijgt boven de wolk, en besproeit ze met
zijn eigenaardig lest. De zandkorrels trekken de dampkorreitjes van de wolk aan, de dampkorreitjes warden
druppels en... het regent. Dat valt gemakkelijker dan Engeisch zout te nemen om... zijn slechte stukken uit te wisselen I 'Was ik milliardair, ik zou een leger vliegeniers hurent om op reis te gaan, en het uitspansel te likwideeren.
Het groat voordeel van die jacht is : dat ze altijd open is,
dat men geen port dames betaalt, en dat het wild -- in
Bel gic zeker
zelden ontbreekt.
Konden de beesten maar spreken, konden die ons
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barometers in de voddenmand. Konden de beesten schrijyen, die zouden een almanak weten op te stellen, geen
leugenzak ; ja, konden de beesten spreken en schrijven,
die zouden het Observatorium kunnen besturen. Wij zijn
blind om naar weder te kijken, of zeker zien wij scheel ;
wij zijn de speelballen van de natuur. Het ras dat op
brillen en verrekijkers boogt, weet, och arme minder var.
wind en weer de.n een slek
Goed weder, zoo ze zeggen, voor de suikerbeeten. Spijtig maar dat ik geen beet ben, of geen koe Dat regen
ook zijn goeden kant heeft, weet ons kat ook 't is zoo
dat de eksteroogen een onmisbaar gerief zijn voor de eksters. Ik heb niets tegen regen, maar wel tegen den reget
die zoolang gewacht heeft om near te komen, en nu juist
valt als ik op vacantie lig. Alles in de wereld heeft zijn
goeden en slechten kant.En het is omdat die slechte kant
van het weer juist naar mij gedraaid is, dat ik lastig locm
1k ben geen aqua rellist, geen directeur van de waterleiding, geen waterstaatsminister ; wil dat nu zeggen dat ik
boos ben op het waterelement of, dat ik geniepig glimlach
als ik in den een of anderen 'hock zie geschreven stuan
< verboden te wateTen ? » Saloon et- nooit een ramp heeft
gewoen, zoo geweldig als de waterramp van den zond
vloed, toch moet ik bekennen dat er niets beter is dan water, om den madorst te stillen ; 1k heb nochtans geen drogem lever, die gedurig om nat vraagt. Wat zou ik 'n onnoozele vent lamest ik mij dik xnaken, omdat bet re9ent 't Is niet omdat bet regent dat ik mopper, maar omdat die bliksemsche waterzooi mijn vacantie duet beschimmelen I
Het leven der visschen -- zoo lig ik nu te denken -neoet wel een aardig leventje zijn I Die kere1F worden nooit
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nat van den regen, ze verkeeren in den waterlijken staat
zonder regenscherm of regenmantel, en kunnen niet verdrinken. Ze dragen noch baai noch Hanel, en klagen nooit
over rheumatiek of sciatica. Dat moet nog zoo'n slechte
stiel niet zijn 1 Gerust leven doers ze voorzeker, vermits
ze nooit spreken, en met al het rumoerige bovenwatersche
nog minder inzitten ,dan wij met de kanalen van de pia/met Mars I
Ten tijde van Noach zaliger, regende het 40 dagen en
40 nachten. Er staat niet geschreven in welk sezoen van.
't jaar dat voorviel, in alle geval 't is bliksems lang. Nochtans, als men, zooals de patriarchen, tot 900 jaar cud
kan warden, dan is 40 dagen regen zoo ijselijk veel niet.
Indian ik een verlof kon bekomen van 40 dagen, dan wil
ik er seffens 40 wren laten van verwateren, zonder te zagen en te klagen, zooals ik nu . doe !
Daar bet regent, zoodra ik mijn neus buiten de deur
steek, ben ik van zins voortaan daar profijt uit te trekkers.
Ik zou aan de hoveniers en de boeren kunnen vragen :
Hoeveel natte dagen wilt ge hebben ? Tat betaalt gij per
uur verlof of per hectoliter nat ? Wel ja, als de tabak zoo
duur is, moet men uit alles weten geld te slaan !...
• • •

•••

•••

•••

•••

•• •

•••

• ••

•••

•••

•••

En nu ga ik me waterpas leggen in Bedleem ; daar tea
minste hoop ik droog te liggen tot morgen
II( lag, en ik slier), en ik droomde.
Ik droomde dat het regende, dat het goot, dat bet zondvloeide. En ik stand, met veriof, in de wereld die aan 't
verzuipen lag.
Het water platste in mijn schoenen, klom tot aan mijn
kousebanden, tot aan mijn bretellen, tot op mijn schapulier. Ik zag water, ik rook water, ik hoorde water, ilk proef-

de water.
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°peens begon het to kittelen, docht me, aan mijn handen voetvingers, en er kwamen plotseling zwemvliezen aangegroeid... en ik zwom ; ik, tweevoetig menschenkind,
zwom zoo vlug als een puid. 1k voelde een paling tusschen
mijn teenen, een snoek schoot tegen mijn oor af, ik zag
ten escadron haringen voorbijtrekken ik strompelde over
cen oesterbank schoot wakker op den toog van een
parapluiewinkel
En bet regende nog !

Mijnheer Alfons
Mijnheer Alfons is, gelijk men zest, << iemand >> is
de parochie:
Het is een brave heer van rond de vijftie ; die wel
staat met Onzen Lieven Heer, die een sigaar gaat rooken bij mijnheer pastoor, die biljart speelt met mijn heer den notaris, die 'nen borrel betaalt voor den veld wachter, die van iedereen gaarne ezien is, omdat hij,
alhoewel mijnlieer n, zich niet als mijnheer » doet
gelden'en, zooals men in dorp zegt, « niet van zijn r1t15
maakt.
1k wil niet, zooals een romanschrijver, tot in de kleinste bijzonderheden treden, en u den man, van zijn kletskop af tot aan zijn eksteroogen, op het papier teekenen.
Om beter met mijnheer Alfons kennis te maken, vergenoeg ik mij te zeggen, dat hij 20 jaar koster spee:de.
Toen viel hem, die al wel was van zijn eigen, het erfdeel
in de tesch eener rijke moel sedertdien heeft hij de];
domper in den hoek gezet, om den stiel aan te palzea
van rentenier. Hij glijdt over de levensbaan in pantoffjs
kent geen vijanden, heeft een goede maag, bemoeit
niet met politiek, is ongehuwd, en zou het verkeerd yinden het leven een strijd » te noemen, was het niet dat
hij met een kwaal heeft af te rekenen : de snuitvallingen
e Snuitvallingen Nicts anders dan dat ? ». hoer ik
u zeggen.
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la, zoo gaat het op de wereld, de kwalen van onzen
maaste worden licht geschat ; het is eerst, als wij zelf
onder gebukt gaan, dal: we weten hoe zwaar C weri en, hoe hard ze kunnen nijpen.
noem dus de vallingen van mijnheer Alfons een
kwaal, ik wil bewiizen idat ze waarlijk dien naam verdieten,
74:0 snuit is niet langer of niet breeder dan andere gewone snuiten, doch veel gevoeliger. Het kleinste tochtje
nakt zit neusvlies aan, en gnat met zulke verwoedheid te
dat hij er waarlijk ziek van is.
C4cwone menschen snuiten, te dier gelegenheid, twintig daags meer dan anders; hij wel honderd keeren.
Ordinaire neuzen drtn'pen, de zijne giet. Alledaagsche
scuiers vergen, bij dergelijke voorvallen, al 'nen zakdoek
nee...7: per dag hij heeft vierkante meters lijnwnac', roodig
am zijn verkoudheden te likwideeren. Andere sterveYngen
i ezzn clan, laat ens nemen 25 maul per dag hij wel 25
Taal per our
Van t niezen bezit mijnheer —Ifons waarlijk de spehij is een waar en raar vakman.
Niezen kan hij, dat hij, uit vrees voor een breuk, met
be:de handen zijn dikken buil( moet vasthonden. Niezen.
alat zijn kanarievogel, verschrikt, van zijn stek valt,
zen, dat het vee, in den stal van zijn gebuur, cLeigt los te
breken. Niezen, dat de naden van vest en broek staan te
gaper', en dat de kn000en onder kast en tz, f.ci rothm, Dat
zoudt ce moeten hooren en zien om het te p,eloovL,n,
hen': :neer den cans in werking qezien hub, ken er ovel
ireeklappen, en ik verzeker u dat„ telkenmale ik
dier niezerijen, ik het gekende vers herdenk van Tollens
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En alles bonst en dreunt en klotst en scheurt er

van

Neen, nooit heeft, volgens de verklaring zijner oude
meid, Onze Lieve Heer een neus geschapen die meer c g6-

nozen heeft.
Mijn neus, zegt Mijnheer Alfons, is een echt repetitiegeweer, een revolver die geladen is met peper ; het is niet
noodig met den haan te trekkers om den trommel te doer
draaien, dat ding lost van zelf, schop op schot
Hij vergelijkt ook zijn snuit-druip-niesbuien bij koffiezetten. Zijn hersenen die in brand staan koken het zilte
water heet, zijn neus is de tuit van den ketel waar het
vocht uitlekt, en niets ontbreekt dan een beurs onder den
neus, om het brouwsel te vergaren
Bestond de regenboog niet, zegt hij, om ons aan de belofte te herinneren van den Almachtige dat het menschdons door het water niet meer zal vergaan ik zou wel
vreezen voor mijn leven, hier buiten de ark, bij zulk hoop tij, van zoo'n geweldige waterkuur.
Het verleden van den oud-koster ligt zoodanig « gemotifieerd », dat hij, die vroeger als vloekwoordje c potverdekke gebruikte, sedert jaren geen ander woord op
de lippen heeft dan snotverdekke ». Wie hem hoort
spreken, hoot snotverdekke's». Het zijn de snotverwekkende neusvallingen die hem dat woord, natuurlijk zou ik
zeggen, op de tong leggen. Het is ook als abonnent op die
kwaal dat hij tot het toppunt gerezen is van zeifkennis, en
op de vraag : Wat is ,de'mensch ? » weet te antwoorden : De mensch is een snotneus, die veel van zijn neus
maakt I

1,
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De papegaai van mijnheer Alfons, een rare vogel,
• zooveel heeft hooren niezen en snotverdekken, weet
zoo fijn zijn meester na te doen, dat deze moet bekennen
dat het beest een buitengewoon fijn gehoor bezit, en er
nooit een vierde van 'nen toon nevens slaat. Atchi I niest
de koster ; Atchi I niest Coco, als de weergalm, hem ach,
tuna. Snotverdekke zegt mijnheer Alfons ; Snotverdek,
ke I roept Coco.
Dat naapen kan. soms den baas, wanneer, hij het, ter
oorzake zijner snuitbuien, te kwaad heeft, wel eens lastig
maken daarom heeft de meid aan Coco 4K God zegene
willen leeren. De deugniet deed zijn best om bet na
u
te doen, en alzoo wat lekkers te krijgen, doch tothiertoe
is bet hem niet gelukt die zegening over zijn meester tilt
te spreken. Het is waarlijk een gaai die weinig paap is,
en het nooit zoo verre gebracht heeft een schietgebed over
zijn ruwe tong te krijgen. Het niezen schijnt hem integen,
deel als natuurlijk, en snotverdekken doet hij zonder
moeite van 's morgens tot 's avonds.
Ziedaar mijnheer Alfons op den voorgevel bescholiwd
** *
Daar zitten ais een Maartsche bui met een brQek aan

net druipenden neus, verzopen oogen, vol nieslawaai
snuitgekraai, is joist geen kleinigheid ; doch er zijn nog
bijzonderheden aan dat ding vast, waar rekening meet
mee gehouden worden.
Ge moet weten dat mijnheer Alfons een hartstochtelijk
rooker is. Een goed ruiter en zijn paard zijn maar 66n, zoo
ook de oud-koster en zijn pijp. Hij heeft meer dan eens
herhaald wat de oude pastoor, bij wien hij ziin Eerste
Communie deed, placht te vertellez :
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Als Onze Lieve Heer, na zes dagen gewerkt te hebben,
den zevenden dag rustte, wist Hij, uit louter plezier, nog
iets te verrichten voor zijn schepselen.
Hij kwam dan, om mansvolk te behagen, met den tabakplant voor de pinnen ; en om 't vrouwvolk te paaien,
schiep Hij de koffieboon: « De pijp luidt de spreuk van
den oud-koster, << is zoo noodig in 't leven, als de maat
in de muziek »
En zeggen dat hij, met een verkoudheid op het lijf, zijn
pijp niet kan rooken ! Al de bezwarende omstandigheden
van de zieke firma Neus en Cie zouden hem zoo erg niet
klemmen, indien hij in de pijp een troostmiddel kon
den, ja, en die lastige ontbering duurt ten minste een gansche week I den heele week lang, dat de tabaksgeur die
hem, in gewonen tijd, zoo lekker weet te trakteeren, het*
walgt 0; die tabaklooze dagen vallen Mijnheer Alfons
zoo lastig I Het is wat anders dan vieeschlooze dagen
oorlogstijd I Hem moeten zij lastiger vallen dan icmand,
want hij weet, zooals de bie uit de bloem, den honing nit
het leven te zuigen !
Voor den oud-lcoster is het leven in den majeurtoen geschreven, re« adagio » geheel het stuk door, zonder
moiteekens aan den sleutel. Al de sporten aller toonladders
van alle menschelijk geoorloofde geneugten heeft hij beklommen, 1k wil daarmee niet zeggen dat onze vriend eei
zondarig genieter is. Wel neen I Doch hij heeft meer verstand dan ik oE gij, cm het kleinste genot door het vex
grootglas zijner goedmoedige natuur te bekijken en,
hij haalt er zooveel te meer deugd uit. Hij weet, beter
dan zijn evenmensch, naar waarde te schatten al wat de
Sthep per tot ons nut en vermaak geschapen heeft, en
daarom staat hij in pantoffels op het levenspad.
dus niet dat hij een zondarig genieter is.
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Of zou men dien naam moeten geven aan den dichter
die den dauwparel bezingt die aan grashalmpje te fonkelen hangt, terwijl duizenden van ons onverschillig voorbijstappen? Zoudt gij naar Mijnheer Alfons een steentje
willen werpen 7 Gooi dan 'nen kasseisteen naar den kop
van den nachtegaal, die beter van Gods schoone natuur
geniet, en mooier zingt, dan een sombere kraai of een onnoozele kwikstaart I
Als ik den handel en wandel van den oud-koster gadesia, dan denk ik aan pastoor Verriest die, van P. Vyncke
sprekende, zegt : hij was gekleed in zcnnestralen ».
Wanneer gij, bij helderen zonneschijn, over het vlakke veld wandelt, dan zult gij reeds gezien hebben dat gladde scherven als diamanten liggen to schitteren. Waarom ?
e Wel », zal de landman u zeggen, ,(< omdat de zon daar
pak op heeft ».
milde
zon beschijnt eenieder van ors, edoch haar
stralen verlichten en verwarrnen niet alien van ons in dezelfde mate. Gelukkige menschen,die zich naar de zon keepen, en zich in den gulden stralenglans weten te koesteren
Doch er vail hier niet den zonnigen kant van Mijnheer
Alfons zijn karakter te doen uitschijren ; neen, het is in
de schaduw dat we aan wandelen zijn, in de schaduw
van zijn vochtigen voorgevel.
Het vallingdom is de eenige valsche nciot die in het levensstuk van den oud-koster geschreven staat.
Maar zeg eens, hoor ik a vragen, weet die man dait
tock aan geen remedie te geraken om van de kwaal bevric.1 to zijn ?
la, zie, dat heb ik hem ook al gevraagd, en hij
mu vieriezant uitgelachen.
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44 Remedies I riep hij uit, spreek daar niet over met 'nem
ouden abonnê zooals ik I
Een valling, die in 't hoofd nestelt, kan op drie maniaren genezen
Ofwel met patientie te nemen gedurende eenige dagen,
zooals ik doe.
Ofwel moet Pietje de dood met zijn zeis afkomen.
Ofwel moet Deibler uw hersenbol opereeren. )
En als ik hem van dokters spreek
« Dokters, antwoordt hij, ge zijt er wel mee I Die hebben tothiertoe nog niets gedaan voor de snuitvallingen dam
hun den wetenschappelijken n.aam gegeven van 4 coryza». Noem dat beest nu zOO, of noem het c snotverdekke
dat zal mij niet beletten te niezen. 1k was in den tijd onnoozel genoeg om geld naar den dokter te dragen,
mijn neus te laten stemmen ; hij blijft altijd even valsdk
staan. Ik, ben iedereen, behalve waarzegsters, te rade ge,
gaan, en mijn voorgevel is en blijft altijd in denzelfdes
stiji gebouwd. Mijn ziekte is, wat men in 't Fransch noemt
4,4 un vice de construction :s. ; een mensch kan, zoo min a's
een brood, herbakken worden. De lange en droevige ondervinding heeft mij geleerd dat mijn moeder zaliger ge,
lijk had als ze zegde Pons jongen, als ge een valling hebt,
gebruik warmte, patientie en zakneusdoeken
Dat is de theorie van Mijnheer Alfons, en die zit er
vast in, gebouwd als ze is op de rots der levenslange ondervinding.
Ge moet nu- niet gaan gelooven dat mijn oud-koster een
onverbeterlijke fatalist is, en dat hij z66 redeneert : een
snuitvalling is een onvermijdelijk jets dat, doe al wat ge
wilt, u van tijd tot tijd bij den neus pakt dus is het
onnoodig voorzorgen te nemen 1
Wei neen, hij neemt zooveel voorzorgen dat er achter
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zijn rug wel eens mee gelachen words. Nooit komt hij
blootshoofds buiten, al was het maar om tot aan zijn kiekenkot te gaan ; en dat zoowel in de hondsdagen als in de
kattenmaand. Men mag zeggen da zijn kletskop nooit
zichtbaar is in Europa, dan in de kerk, en voor een gedekte tafel ; 's nachts, natuurlijk, draagt hij een slaapmuts.
Dat gaat zoo ver dat ziju meid, uit gewoonze, zoo stipt
is geworden in 't sluiten van deuren, dat ze zelden de
chapraai laat open staan, hoewel er geen kat in huis is.
En de notaris, een zwanzer zonder weerga, vermaande
zekeren dag, pinkoogend, mijnheer Alfons, wanneer deze
met open geldbeugel het gelag aan 't betalen was.
( Doe toe, Fons, » zei hij, cK want dat trekt I )
Fons weet steeds hun lachgeld sp:tsvoncilg uit ti
wisselen, en gaat voort met voorzorgen nemen... en snuitvallingen hebben. Ba 1 die miseries, gelijk alle zaken hier
op de wereld, hadden oak hun goeden kant : ze gaven aan
Mijnheer Alfons de reputatie een edele inborst, een teeder hart te bezitten.
Ter gelegenheid van de begrafenis zijner rijke moei zat
juist met een valling van eerste klas. Nooit kwam een
verkoudheid in het hoofd beter van pas I De koster stond
met roodbekreten oogen op het kerkhof, en zijn neus goot
water. Hij verwierf compassie met heele handvollen, en
iedereen sprak van het hart van den neef « groot als een
schuur )
Als de oude pastoor het jubilee vierde van zijn vijf-entwintigjarig pastoorschap in de parochie, viel den koster
de eer te beurt den herder proficiat te wenschen. En wilde
het nu niet juist lukken dat hij wederom met snuit-211 geplaagd was ! Hij snikte zijn ccmpliment af, cnder zoo'n
geweldigen vloed van oog- en neustranen, dat iedereen
vochtig werd, en dat er onder de uitgenoodigden fluister-
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den : € die koster heeft een hartziekte, of zal er zeker cc,
krijgen >>
Helaas ! de koster wist maar al te wel dat hij fel vax
zijn neus miek, en met het water zat
fen verkoudheid, die hem meest bijval verwierf, was
die Welke hij loverde ter gelegenheid van de begrafenis
eener jonge juffrouw der parochie. Hij was toen nog niet
long koster, en men kende hem nog niet genoeg om de
groote prikkelbaarheid van zijn neusvlies te vermoeden.
Als men nu Mijnheer Alfons nevens de lijkbaar zag staaa
snoeven en snuifelen, met oogen gelijk een Magdaleen,
meende iedereen natuurlijk dat die tranen uit het hart opwelden, en niemand dacht dat de bron in den neus haar
oorsprong nam.
De koster trok zooveel te meer de aandacht van de aanwezigen,daar de overleden juffvrouw den naam had kosteres te tivilien worden. Ten onrechte nochtans, want nooit
had haar hart te huur of te koop gehangen, of nooit had
de koster aan hartziekte geleden.
In alle geval, jaren daarna wist de notaris er nog mee
te jokken, en zegde aan_ zijn vriend Pons : Als gediplomeerd lijkbidder zoudt gij fortuin gemaakt hebben
Dat waren de voordeelen van de snuitvallingen, en dat
waren ook de eenige. Was Mijnheer Alfons a en braaf
man, met een gouclen hart, de voering van zijn neus had
nochtans zijn goede faam te hoog opgejaagd.
***
Mijnheer Alfons ligt, met pekelneus en verzopen oogen,
bij een g 1 oeiende kachel, in zijn zetel te filosofeeren.
Links en rechts, van voren en van achteren, zakneusdoeken. Op het vuur een dampende pot lindebloementhee.
Aan zijn voeten Black, zijn trouwe hond.
Dat is nu, snotverdekke ! de derde valling lees jaar,
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zucht de lijder. Zij hebben mij vroeger wijs gemaakt dat
het beteren zou met de jaren, verslecht nog, hoe ouder
en voorzichtiger ik word. 1k ben net een oucle schuit
ko langer ik vaar, hoe meer lek ik krijg !...
SnuiLvailingen Wat afschuwelijk woord ! Dat moet
een kwaal zijn, zou men zeggen, die slechts in een verkensstai te vinden is. De mensch die geen snuit heeft, kan
toch geen snuitvallingen hebben. Het woord snutten »,
alhoc-:wel het in geen woordenboek te lezen staat, is toch,
naar mijn cedacht, veel deftiger. « Snotvalling » heeft
al zoo weinig recht op een pasport van deftigheid als
snuitvalling ». «Val » is ook nergens te vinden, dan
in den mond van 't yolk, en in mijn snotverdekkeschen
neus Aardi9 is 't, dat ik het ding zoo goed ken, en
cict. het met geen naam te noemen is !
Snuitverkoudheid zou dat niet passen ? Neen, daar moet cok weer
dc veearts VCOE geroepen worden I Het is, niettegenstaande al mijn rniserie, om er mee te lachen !...
Black jongen, gij weet van die ellende niet mee te klappen, he ? Aihoewel gij nooit hoed noch kiak op uw kop
ret, en meer dan eens per dag de onvoorzichtigheid bepat buiten te loopen, als ge recht van ander de vivarme
oo kcmt, toch zit ge nooit met snuitvallingen geplaagd.
Doch 't is waar ook, die mannen h2 loben geen neusdoeken,
claarbij nog, waar zouden zij ze steken ?
1k zit hier, snotverdekke te druipen gelijk een strooien
dak na den regen, dat niet kan uitgelekt geraken. Pk trek
ook al niet slecht op een kaars die lout. Was het naar
gerock. 7 misdiener te roepen om, met den domper. aan
dt 1astig spel een einde te maken 1 1k zou \vel gaan gelooven dat er een ijskegel mijn kop steekt, en die kegel
moet, druppel voor druppel, lands neus en oogen uit. Een
pekelharing ben 0-, in burgerskostuum I En hoe kcmt toch
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al dat zoutwater in mijn kletskop ? 'Een rkoudheid komt
natuurlijk voort van koude. En de koude !oet het water
buiten verstijven, en in mijn hoofd doet diczelfde koude
het water ontdooien I
Dat raadsel moet ik den dokter eens onder zijn neus
wrijven. En kunnen dan slimmeriken diet." pekel daar
ineens niet uitpompen ? Waarom moet dat per druppel
gaan, gelijk uit een geneverflesch, gedurende gansche dagen, tot mijn neus rood ziet als een tomat, en ik met oogen
in mijn kop loop lijk een doode schelvisch, snotverdekke !...
Dat mensch maar wist waar hij ze haalt die snuiterij, hij zou ze daar gaan terugdragen. En langs waar
komen ze binnen die snotverdeksche sluipmoordenaars 7
Langs den noorderkant van mijn schedel ? Dat kan niet,
want dag en nacht ben ik daar gedekt. Langs den ncus ?
Cook niet, want ik draag 'nen neusnijper. Langs den mond
misschien ? Het kan gebeuren, nochtans de spreuk ‹: sluit
uw mond en blig gezond xo ben ik gedurig indachtig. 1k
kan toch geen voilette dragen gelijk een dame, of met

een kap v6ör het gezicht loopen gelijk een ga l....:iboef, of
'nen muilband dragen gelijk een bijtende hone
Men zou nu kunnen zeggen het zit in .z-le familie.
heb mijn vader nooit als snotneus gekeir-',, en mijn broeder is drogist
Wat is het menschdom toch krank Pijpen 2.!jn we,
steepen pijpen van 'nen cent. Snotjongens, met slappe
knieen en bouwvalli ribbenkast ! 1k zit hier, snotverdekke gelijk Sint Job op 2.1:n mesthoop. Ik word dat spel
beu, ik zou willen slapen gaan. Slapen gaan, maar dan
moet ik veer in duel met de koorts. 0! die verwenschte
heks Zij heeft to nacht met mij rondgereden cielijk een
matte kalverkoopman met zijn hondengespan.

—
Het slaat zeven uur C. en toren. Zie, nu peis ik weer
op de uilen die daar d en nacht verkeeren te midden
van de geweldige tochten der galmgaten, zonder klak of
hoed, das of heradrok. Wat een neusvlies moeten die
kerels hebben om aan de snuitvallingen te weerstaan I
Brrr 1 lk zou mijn pêre zien moest ik een kerkuil zijn. 11 1
***

're 8 uur ligt de snuiter tusschen de lakens, met aan de
voeten een klein stoopken, gevuld met heeten wijn. Eens
dat hij voorgoed in zijn lager positie heeft gekregen
en zijn voeten aan gloeien zijn, wordt het stoopken
stillekens aan naar omhoog gewerkt, zoo dat het in zijn
armen geraakt.
t Om een verkoudheid te genezen, zegt Mijnheer
as, zijn er drie zaken noodig :
Patientie die heb ik heel den dag beoefend.
Zakneusdoeken die heb ik hier bij de vleet.
Warmte daar ga ik nu voor zorgen.
En hij teutert zijn sLoopken uit ! 1!

Jan onijn
(Een ware geschiedenis, die noch uit den duirn noch Lilt
den teuter gezogen werd.)

1k was op mijn kamer met eenige vrienden, en doorsnuffelde een lade om een verloren-gelegde pijp te vinden,
toen... een teuter over het tapijt rolde I Ja, gij hebt goed
,gelezen : een teuter, het mondstuk eener melkflesch, een
fopspeen, zooals Stipa Streuvels dat ding ergens noemt.
Een teuter in het huis van een ouden jonkman Hemell
welk ergerlijk tafereel
Er ontplofte onder de vrienden een donder van geroep,
een tempeest van lawaai, een orkaan van getier, — dat het
witsel van 't plafond neersneeuwde.
Zoo moeten, dunkt me, de Kruisvaarders te werk
gegaan zijn, wanneer ze de heilige stad Jerusalem in 't
zicht kregen. Nooit heb ik, in luidruchtige lachpartijen,
meer voor breuken gevreesd — tiendeelige en andere —
dan bij het zien van dien onnoozelen teuter.
stond, natuurlijk, in een kruisvuur van drieste, ste,
kelachtige, beschamende vragen, vragen die een voldoende antwoord vergden mijn eer stond op 't spel I
Mannen, sprak ik, de teuter is het mondstuk onzer eerste pijp, het eerste proefnummer onzer aantrekkingskracht ; een ::euter is het symbool onzer onschuld,
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het palladium van ons levensbobijntje ! Spot niet, als
u belieft, met die gomelastieke relikwie, die ons overblijft uit den onvolmaakt-verleden-tijd zaliger, toen we
nog in de luren vernesteld lagers van den Melkweg... »
— Geen flauwe praat Van waar komt die teuter ? »
huilde onverbiddelijk het vriendenkoor.
Luistert, ik zal Cie alles vertellen, juist zooals in
den biechtstoei 't Laatste jaar van den oorloq, lag ik
met een nest van 12 konijntjes. Die zegening was te vont,
zoo dacht mijn meid, 't is immers niet vold3ende tafel van vermenigvuldigiml te ziin, men moettel.zclfdir
tijd algemeen deeler wezen, om aan elk kleintje zijn melkrantsoen te kunnen bezorgen — en ze kwam met twee
konijntjes in de keuicen_ gestapt.
't Was schoon om ze te zien, dfrht bijeengedrongen in
een warm mandje, die twee mollige rattekens, met een
gespleten neusje dat gedurig pinkte, en een rond staartje,
in den vorm van een dik punt op 't einde van den volzin.
De groote knoop was nu, die beestjes in 't leven te
houden en ze melk te doen drinken. We konden voor
dien Remus en dien Romulus toch geen wolvin huren
Hoe moet men konijnen leeren zuigen ? Dat was de ernstige vraag, een levensvraag, die moest opgelost.
Het eerste drinkvat dat de pleegmoeder daartoe gebruikte, was een vingerhoed. Dat ging niet Die pagadders, met hun gekiiven snuite, hadden geen embouchure
om dat instrument te bespelen. Een naaldkoker met melk
gevuld, zou dat de affaire niet zijn ? Niets te doen
Er liep meer melk verloren op 't mollige pelsje van de mollekens, dan em in hun keeitje terecht kwam. Radeloos stonden wij vO6r de wieg van den tweeling. Het was toen
dat mijn meid, met het moederlijk instinkt aan alle vrouwen eigen, het woord « teuter » uitsprak. Ik ging, of lie-
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ver, ik liet 'nen teuter halen, hij werd op een nedicijnfleschje gestoken... en de konijntjes vielen aan 't zuigen, zuigen lijk echelen. Ze fleschten alle halfuren, ze te-uterden gansch den dag door, — en zoo geraaktec na
14 dagen, bekwaam om gespeend te worden. Ze kregen
tandjes, beten in 't malsche groen, knabbelden brood, en
vertoonden zich op alle manieren in staat om de << nur,sery te verlaten.
En z•66 is de tenter in huis gekomen en — honni soit
qui mat y pense — in huis gebleven.
Ga nu maar niet denken dat mijn konijnige historic
hiermee uit is 1
Een van die twee huisdiertjes had toch zoo'n. wool
vachtje, zoo'n lief smoeltje en was daarbij zoo snel van
manieren, dat de voedstermoeder het over haar hart niet
kon krijgen het terug bij zijn mama te zetten : ze zou het
in huis houden Ik had schoon te zeggen dat z .66 iets
nooit in onze samenleving gepleegd werd, dat huizen geen
konijnenpijpen zijn, dat konijnen geen muizen vangen
zooals de katten, dat ze geen liedje zingen zooals de kanarievogels, daar was niets aan te zeggen of te doen, ze
wilde dat spel eens probeeren, zij zou er natuurlijk den
last van dragen, en men zou later wel zien I
Ilc moet bekennen, dat het oogenblik om een beest in
huis te nemen, wel gekozen was. We hadden het jaar
te voren een jongen hond gehad die, na eenige weken,met
klank werd buitengezet. Die kerel was buitengewoon goed
van 4: innemen », doch uiterst slecht van aannemen ;
bovendien deed hij alles vol, en hij voldeed niemand. Dan
hadden we met een kat gezeten, ik weet niet hoe lang ;
die stal dag en nacht, en was zoo onbeschaamd haar ge,
stolen goed overal uit te wisselen, behalve in den koolbak.
De vogelkooi stood ook te huren ; ons sijsje was kort
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zou dus met een konijn probeeren.
En dat ging !
Ja, dat ging zoodanig goed, dat, hetgene ik er over te
vertellen weet, ongelooflijk zal schijnen, alhoewel het de
zuivere waarheid is. Dat ging goed, zeg ik, omdat een konijn zoo'n proper beest is, onze Jan ten minste. Wie zou
kunnen gelooven, indien het niet gedrukt en te lezen stond,
dat Jan, nooit of nooit e'en bolletje of een druppeltje in
huis liet vallen ? 1k zeg wie zou kunnen gelooven),
maar is dat dan z(56 ongelooflijk ? Er zijn zooveel honden en katten, die tot dien .graad van bezuiniging geraken ; waarom zou een konijn niet even zoo kK spaarzaam kunnen te werk gaan ?
Zoodra Jan het buiksken vol had, besteedde hij schier
al de rest van den tijd aan zijn toilette ; van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat, was hij zijn pets aan 't likken,
waschte gestadig met de twee voorpootjes zijn gezicht, en
zou zeker dagelijks zijn knevel glad geschoren hebben,
was hij in 't bezit geweest van een scheermes. Moest men
hem haar-, kleeder- en tandenborstel verschaft hebben,
ik weet wel niet of hij tijd zou gevonden hebben om te
eten.
En was Jan dan eens een Mieke geweest !
Terwij1 ik nu aan schrijven ben, herinner ik mij dat
zekeren dag een heer bij mij binnenkwam, die niet van
den huize was. Nauwelijks was hij neergezeten, of het
konijn kwarn in voile vlucht uit de keuken gestoven, rende
twee, driemaal rond de tafel, en schoot vanher de keukenin. De man trok oogen open lijk kanonballen, en wanneer hij -van zijn alteratie wat bekomen was, zegde hij
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ik wist niet dat gij in een konijnenpijp gelogeerd
mi
waart I
Anderen nog hebben Jan in huis zien ronddraven, en
zuillen hoogstwaarschijnlijk, achter mijn rug, gezegd hebben : ziet er daar lief uit, de konijnen loopen los in
huis
Ons konijn was niet alleenlijk een toonbeeld van zindelijkheid, het werd ook de zonnestraal van 't huishouden,
omdat het zoo lief was.
Kan een konijn lief zijn, hoor ik u vragen, en kennis
dragen en vriendschap betuigen ? En waarom niet ? Omdat het lange ooren heeft ? In de cirken laat men wel verstandige verkens bewonderen ! De mensch acht veelal de
beesten dom, omdat hij zelf te dom is om ze te begrijpen I
Onze Jan bezat vele graden begrip ; ik zou liegen, moest
ik zeggen dat hij de horlogie of den barometer kende,doch
zoodra de tafel gedekt was lag hij er onder. Het was niet
de honger die hem kwelde, maar wel de lekkere beetjes die
hem veriokten. Die lekkere beetjes waren appeleri, peren,
rijstpap, macaroni en de rest. En werden ze hem seffens
niet gegeven, dan stond hij op zijn achterpooten, scharde
met zijn voorpooten op onze knieen, sprong op den schoot.
en dreef soms de stoutheid zoo ver dat hij een appel van
tafel wegsnapte en er onder de kachel mee vluchtte. Had
een Franschman dat gezien,zeker zou hij uitgeroepen hthben : voilà tin farneux lapin !
Zijn grootste plezier was,op den schoot te springen van
iemand die gezeten was, daar, gerekt en gestrekt, te blijven liggen en gestreeld te warden. Dat werd hij nooit
beu ; en nooit zou hij, zooals de valsche katten, zijn ondankbaren k!auw in uw hand geslagen hebben.
1k moet nog lachen als ik er op denk, hoe hij 's avonds
te werk ging, als het rozenhoedje gebe3en werd. Men

zegde van onzen koster-zaliger, niet dat hij den kruisweg C deed maaz dat hij den kruisweg liep »1 Jan
iicp zijn rozenhoedje I Terwijl wij aan t bidden waren
stoof hij, weet niet hoeveel keeren, rond de tafel, zoo
vlug alsof een. bond op zijn hielen zou gezeten hebben ;
plots stond hij dan stil, zette zich op de achterpooten, en
bezag men dan zijn bovenlip die gedurig op en af ging,
dan zou men waariijk gezegd hebben dat hij meebad.
Rechtuit gesproken, ter oorzake van Jan, waren het dikmysteries die 's avonds gelezen wer
wijis de e blijde
den !
Niet alleen was ()sine Jan de vierpootige verpersoonlijking van
van zindelijkheid en lieftalligheid, hij bezat nog een
eigenschap in den hoogsten graad : hij had verstand van
Er zijn beesten die, wanneer ze voor een vollen trog
szan, zoo baldadig slikken en siurpen, dat ze er hui
asem kwijt geraken ; en dan eerst de pijp aan Marten geven als ze, volgedaan, niet meer kunnen. Men komt
21( zoogezegde menschen tegen die, wanneer hun beenen
onder een welgevulde tafel steken, hun broekriem verruimen, hun ziel aan God bevelen, om dan bovenarms hun
buikvaardigheid bot te vieren.
Een konijn is een ci:er van een ander slag, een konijn
vreet niet ; bet is een smekker, een fijnproever. Jan maalde de spijzen op zijn zeven getnakken, om er lang deugd
van te hebben. De hoeveeliteid die hij telkens nam was
ook niet groot, om er dikwijls deugd van te hebben, En
na elk eetmaaltje rekte hij zich uit, zoolang als hij was,
om van het verteren nog eons deugd te hebben. Die gast
wist van zijn leven te profiteeten
En denkt ge dat hij alleen verstand had van eten ?
Neen, maar van drinken ook. Ge zegt misschien drinkt
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een konijn ? Neen zeker ! Een konijn dat niet drinkt, is be
vergelijken met iemand die, onder den oorlog, geen champagne dronk... omdat hij er geen had. Wat zou een konijn niet drinken I Onze Jan die zoop I Nooit alcoholische
dranken, omdat hij er geen kreeg ; ook heb ik hem nooit
zien zat loopen. Melk, water, thee, gesuikerde koffie, dunne soep likwideerde hij als de beste virtuoos van 't keelgat. En de vloeistoffen, evenals de spijzen, werden ook
door hem genomen met mate, weinig ineens, om dikwijls
te kunnen herbeginnen, om geheel den dag door te ktmnen aan den drank blijven.
hoor u vragen : en is di g slemper niet gestorven van
een geraaktheid ?
Wat zou 't! Of meent ge dat een konijn niet meer praktisch verstand heeft dan de leden der domme samensmullende maatschappij « MenschDOM ! Na elk maaltijdje, nam Jan een weinig rust ; maar eens het verorberde
voorgoed den dieperik in, begon hij te loopen en rond te
springen, om te verteren, en om vanher te kunnen beginnen. Ook kon hij altijd eten, nooit had hij een vuil
nooit heeft hij Engelsch zout genomen, nooit heeft hij
over koppijn geklaagd, nooit met het « pootje a gezeten :
hij wilt de juiste balans te houden tusschen smeren en
verteren, nemen en geven, laden en lossen...
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En leeft Jan nu nog ?
Eilaas I neen, en ik heb er spijt over.
Ge moet weten, Jan had zijn vollen groei gekregen,
Coen de blaren begonnen te schieten ; en, lijk menschen en
andere dieren, voelde hij de lente in zijn bloed kriewelen.
zonder zijns gelijke
gelijk Adam in 't aardscb

— 123 —
paradijs begon hij zich te vervelen ; die verveling sloeg
over in een soort razernij, hij knaagde aan alles wat hij
vastkreeg, vernielde schoenen en stoelen, liep trap op en
trap af, en wilde volstrekt buiten, om niet meer alleen te
rijn.
En daar ik geen gesticht ken waar men zulke beesten
« placeert ), kon ik niet anders dan hem opeten I
zooals het groot
En zoo bezweek het wonderkonijn
onder den tand van het « fret !
.fetal zijner collega's

De pcstoor zij vasizen
Evenals petrol door de !can, zoo was bezuiniging )
ovcral in en door gedrongen.
Ook in de pastorij van Drooghem, waar de herder,
rviijnheer Schepers, juist zooals menig schaap zijner kudde, sedert. den oorlog had leeren knoopen, knoopen ......
cm dc twee eindekens van 't jaar aaneen te krijgen. De
hof van de pastorij was groot, ja, maar dat was ook alles.
mensch leeft niet, zooals een konijn, van peeen
Daarbij
savooiblaren. Buiten den hof was alles klein, tot de
wedde toe ! Ook, uit noodzakelijkheid des middels, had
M. Pastoor, lang vOOr M. Theunis, het woord « bezui,
niging > uitgevonden... en toegepast. Het rekenen, dat
hij op zijn leeftijd vergeten had, werd sedert 1914 vanher
aangeleerd. Fie, zijn dienstmaagd, brak heur kop met
huishoudkunde en was spaarzame;' dan ooit ...... behalve
in haar spreken : haar tong kende « bezuiniging ' nu zoo
wel als v6Or den oorlog.
Zekeren avond dat zij bij boer Dysel een pint melk was
gaan halen tegen 0.90 fr. den liter, vond zij de gelegenheid am 's pachters prachtige biggen te bewonderen. Ze
kwam terug op de pastorij met een klein verksken in haar
kop
M. Pastoor, zei ze zoo, het vleesch slaat op met den
dag, boter is niet meer koopelijk, 'n mensch moet tegenwoordig van alles doen om er te kunnen komen. ; was ik
van u, ik zou een verksken houden.
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Een verken I zei M. Schepers, ge zijt zeker uw
kop kwijt ! En wat zou dat eten ? En waar zoudt ge dat
zetten 7 Ge peist zeker dat men een verken kan houden
gelijk een. kanarievogel »
Fie wist dat ze goed deed er dien avond over te zwijgen doer! ze liet heur verken niet los. Ze liet er M. Pastom- canige dagen op slapen, en presenteerde dan heur
bees: voor den tweeden keer. Haar meester beet er nog
niet maar hij toonde zich minder toad dan vroeger. In.tusschentijd had zij naar den prijs van de biggen gevraagd, had het hout en de ledige flesschen uit het waschlzot gesleurd, had haar meester een iekker stuk spek voorgezet om hem meer verkensgezind te maken... en als ze
den derden keer haar zwijntje voorstelde, zei M. &heHet was het jawoord dat goed trok op het
pers <
jawoord van een. jong meisje. .dat trouwt met nen oude.
voor zijn geld.
i c..,laar het was tech niet neen ; het
was << ja », met << als het dan toch moat zijn » onderverstaan,
e ja, zoo redeneerde Schepers vender, na. zijn
toos ,temming gestotterd te hebben, en waarom niet 7 1k ben
toch t een rabbijn. 1k zit bier morel met een grooten. hand
dat beast kon gemist warden ! En zwijnen hebben vier
hespen, an ribbekens, en pensen en de rest
ja. gestotterd had,
dag nadat M. Pastoor zijn
wed u him ltiid.ruchtig op de stifle pastorij geleverd.
breng u h vlugste van heel den hoop, zei boar Dysel, cni.dot 7ij hut zjt. M. Pastoo:i7. qi; ruit er mij later
xv,2,ten over te spreken
Zie, had ik nu de pen van een veearts, dan zou 11‹. dat
beest.j .?_. 11:1 grapier ontleden, van snuit tot staart Was
ik romansch.:73jvc..r. en betaald teger zooveel per regal, den
zou 1k het u afschilderen van order tot boven.:. van your

— 126 —
en van achter., ,an binnen en van buiten. Doch iedereen
weet immers i.och wat een verken is ? Lit moet ik nochtans zeggen, dat M. Pastoor's biggetje er buitengewoon
hel en viug uitzag, rank en slank ; een koerspisteverken
was 't, waar niets boersch aan was : een heereverken.
De eerste veertien dagen ging alles goed. Flup (zoo
had de meld het verken gedoopt omdat boer Dysel ook
Flup heette ) scheen kontent, M. Pastoor scheen kontenter
van dag tot dag, en Fie was kontentst. Het zwijntje, lijk
al zijn collega's die op hoop doen leven, slobberde driernaal per dag zijn trog uit, snorkte en sliep en beloofde
een spekvolle toekomst.
Zekeren morgen zat M. Pastoor, na zijn koffie, op zijn
zeven gemakken de gazet te lezen, met zijn prachtige
meerschuim-pijp in den mond.
Op eens komt Fie binnengestormd, met den noodkreet
Cans verken is los ! M. Schepers, met zijn pijp in de
eene, zijn gazet in de andere hand, springt de meid achterna, den hof in. Janverdekke vloekte de brave herder,
stampvoetend van heilige rookersverontwaardiging, dat
smerig beest zit in mijn tabak !
Ja, het tabakveld was de piste die Flup gekozen had om
zijn zotte kuren bot te vieren. Met Wilde sprongen voer
hij er door, woelde met den snuit, verbrak en vertrad, air
--yet opzet, uit lust, om te treiteren.
t Loop gij langs daar, riep de pastoor Fie toe, ik zal
langs hier jagen ! }
Zeeuzes ! hoe gaan we hem vastkrijgen? hijgde Fie.
En ze joegen zoo goed dat het verken, gejaagd, heen en
weer, over en door stoof, knorrend de tabaksplek doorkruiste, van Fie naar den pastoor en van den pastoor naar
Fie, knakkend blad na blad, pletterend plant na plant, tot-
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dat het nicotinesap tusschen zijn hoefjes perste en s 1-ee1
het veld geen pijp tabak meer waard was.
Wacht, manneke, zei Fie, ik zal u wel weten te krij.
gen ! » En ze wierp haar voorschoot over Flup zijn kop
De pastoor schoot toe, vatte den woesteling bij bet oor...
en brak zijn mooie pijp
janverdekke ! sakkerde M. Schepers, 'k had liever de
vier pooten van dat ruig verken gebroken gezien dan mijn
meerschuimer
En met vol orkest werd Flup in zijn eel gestooten.
a Op de deur van 't verkenskot, zei Fie heel schuchter,
zou er moeten een goed slot staan dat verken zal nog
uitbreken »
Een nieuxv slot ! riep de pastoor, die kerel z31 me nog
ruineeren ! »
En dien avond vond hij het bier te zuur en de patatten
te zout. Zijn tabakveld was naar de vaantjes Zijn mooie
pijp naar den bliksem
Eenige dagen daarna wist Fie M. Pastoor toch te overpraten, met hem wijs te maken dat, indien er geen goed
slot op de deur stond, men het verken wel zou kunnen stelen, en dan was alles naar den dieperik.
De smid kwam. Na hem kwam de rekening z slot ea
sleutel en 't placeeren daarbij : 13.50 fr.
Bezuiniging » vrimlachte M. Schepers, en hij dopte
af.
***

Er is een maand verloopen.
Ilc had vergeten te zeggen dat, bij het plaatsen van 't
slot, de smid aan Fie gesproken had van een nieuwe deur.
< Die deur is zoo rot als snuif, zei de zwarte, daar kunt
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ge geen nagel in houden ; ge zult zien dat ge nog vod"
den gaat hebben. »
Fie had 'het gewaagd den raad van den smid aan haar
meester voor te stellen.
< ik zal aan de gemeente een nieuw pastorij vragen om
er mijn verken in te zetten » was al wat de pastoor daarop gebromd had.
Flup had geen bril noodig om te zien dat de deur van
zijn kot oud en versleten was ; ook vond hij sommige
dagen het verkensleven zoo eenzaam en triestig ; daarbij
had die rit « al in 't jeugdig groen hem zooveel deugd
verschaft, dat in zijn bovensnuit een plan lag te broeien
voor 'nen tweeden « sortie ».
Het gebeurde zekeren dag dat de pastoor afwezig was.
Fie had er van geprofiteerd om tameiijk lang in den winkel van Mieke Costers te hlijven lameeren. De diner van
Flup kwam niet af. In zijn ongeduld begon hij te stompen en te wroeten met snuit en met pooten, en hij werk-te zoo goed, dat de oude deur begaf, en ons verken de
straat op.
Fie trad juist het voorhofje binnen als het beet hear
voorbij schoot. Zeeuzes gilde ze, sloeg haar armen de
lucht in, en pardoef ! al haar winkelgerief op den grond.
Zij, zooveel ze loopen kon, haar Flup achterna ; schreeuwande, zooveel ze schreeuwen kon : Hun ! Flup I Flup
juist was de school uit. Vijftig bengels die uren lang,
gespannen en gewrongen, onder den dwang van den
meester gezeten hadden, buitelden wild de straat op.
Mannen, ginder een verken op loop ! » kraaide een der
haantjes-vooruit, en heel de bende draafde en op af.
Houdt hem tegen ! riep Fie, en de lustige jongens stoyen uiteen en grabbeiden en scharrelden om oor of poot
of staart van 't verken vast te krijgen. Niets gekort. Hun

1 29 —
gejoel en getier joeg Piup zoodanig op dat hij, vittg als
een haas, tusschen hun beenen wegwipte en in een zij
straat verdween. De koster had juist het Angelus geklept
en stapte de kerk uit, toen hi) van Fie het loopend nieuws
vernam. Als kchiter moest hij zich van ambtswege 's pastoors zaken aantrekken, en hij stak de zijstraat in, het
verken en de meid en de schoolkinderen achterna.
De stoeltjeszetster een steenkwezel van de gevaarlijke soort — die altijd achter haar gordijn zat te loereit
am stof te vinden tot lameeren, stond van haar observatiepost recht en volgde de klopjacht. De blazer kwam jui&t
met 'n kruiwagen klaver van 't veld gereden, en hij oak,
als keritheambte, hij liet zijn kruiwagen in den brand ea
liep achter Flup zijn naloopelingen.
Intusschentijd was de champetter verwittigd.
« Daar zou wel een borrel kunnen aan vast zitten, »
zegde de man van de wet hij klopte zijn pijp uit, greep
naar kepi en stok, en spoedde zich om de verkensmanceuvers mee te doen.
Meid, schooljongens, koster, blazer, stoeltjeszetster,
champetter, nieuwsgierigen van alien rang, ouderdom en
geslacht, met daarbij al de vrije honden van het dorp,
heel Drooghem zat op Flup zijn hielen.
Arme Flup Wat vermocht hij tegen de heele bende
schooljeugd, tegen het volledig !corps kerkbedienden, tegen de gewapende macht van gansch de gemeente ? Noch
de viugheid zijner bewegingen, noch de lengte van zijn
asem konden hier baten. Hij werd in een ongelukkigen
hoek gestuwd, omsingeld, vastgegrepen en huilend en tierend naar de pastorij gedragen.
Als M. Pastoor 's avonds thuis kwam en kennis had
genomen van al de ergernis die de « fugue » van zijn
verken in de parochie verwekt had, nom hij aanstonds het
9
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besluit een nieuwe deur aan het kot te laten hangen. Nees,
geen tweede maal mocht de parochie ontsticht worden
Loon zwijnig schandaal kon wel aan de ooren komen van
Mechelen of van Rome !
Fie sleurde de groote waschkuip voor de deur van 't
hok en vulde ze met water ; de schrijnwerker omdat
M. Pastoor het vroeg — werkte tot de maan op was; en
's anderdaags hing de nieuwe deur.
Dertig frank op M. Pastoor's bezuinigingsprogramma I
i< Boer Dysel speelde profeet wanneer hij me bij leveren van zijn big zegde : ge zult er mij later weten van
te spreken I grommelde M. Schepers.
Dat zal nu toch zeker wel 't laatste a'.7untuur zijn
zei Fie bedeesd.
't Zou gaan tijd worden, Janverdekke
dreigde
pa ztoor.
***

Alle goe dingen bestaan in drie.
Dien dag was het kerkvisiet in Drooghem en M. Sche.
pers ontving den achtbaren heer Deken en zijn andere
collega's aan tafel. Het was een lastige dag voor Fie. Ea
al was de meid van den burgemeester daar om te helper
koken, al was de koster er ook bijgevraagd om een hand
toe te steken, Fie wist niet wat eerst doen, wist waarlijk
niet waar haar kop stond.
Alvorens het diner begon was ze naar het verkenskot
geloopen ; zoodoende kon ze gerust zijn en was er geen
vrees Flup te vergeten. In haar groote haast grendelde ze
de deur niet goed toe, en spoedde zich vanher de keuken
in. Als nu het zwijn zijn trop uitgeslobberd had, en daarbij een klein uiltje gevangen om zijn kost te verteren,
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kletste het vol jeugdige zottigheid met zijn oorlappen ei
sprang met zijn achterschof tegen de deur... die open
vloog. Op een, twee, drie was de kerel buiten en lag, al
knorrend, in de bloemperken van den voorhof te woelen.
Zeeuzes ons verken is los > ! gilde Fie en liet de
s'oepkom vailen ; zij buiten ; de kokin en de koster haar
achterna.
De heeren zaten duchtig met mes en vork binnenwerk
te verrichten, toen het gedruisch op de cour hun ooren
trof. 4Wat is daar te doen buiten, M. Pastoor ?» vroeg
de Deken heel plechtig. M. Schepers stond recht Hij
is, janverdekke ! weer los ! riep hij uit. Wie I Wat
Waar ? u Zoo klonken de verwarde stemmen der dischgeAooten die, alien te gelijk rechtsprongen en, giechelend,
met de serviette in de hand, voor het venster van dat sport
stonden te genieten. M. Schepers beteuterd en koleirig
terzelfdertijd, trok, zonder te weten wat hij deed, de deur
open. Al de heeren, natuurlijk, voigden hem. (Pak hem!)
kionk het van hier. Toe! ginder I ) kionk het van daar.
Ksss Ksss Hoepla 1 » 4: Haal den domper, koster ,.
<ic Re, neem een vorket I » 4 Pastoor leg wat zout op zijn
Aaart
En het geestelijk korps van 't kerkvisiet kraaide van t
lachen. Zoo'n cinema was er nog nooit op een pastorij te
zien geweest.
Op eens zakte Fie met verstuikten voet ten gronde.
L'q up maakte van het geharrewar gebruik en wipte cif! eetzaal binnen, liep een half dozijn voile flesschen omver,
bonsde met zijn achtergevel tegen een wandtafeltje vol
vaatwerk, en in stukken en scherven op den
grond kletteren. De koster wist hem eindelijk vast te krijgen tusschen de schouw en de bibliotheek. De meid, op
den schouder van de kokin geleund, sukkelde naar de keu,
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ken. De heeren zetten zich neer om de tweade porde
oleesch te verorberen die koolzwart uit den oven vaa de
kachel kwam. Het verken lag in zijn kot van vermoeienis
te blaasbalgen.
Als iedereen goed uitgerust was van 't lachen, stond de
achtbare heer Deken recht om te toasters.
« M. Pastoor, als tolk van al mijn collega's, ,dank ik
u uit ganscher harte voor het plezier dat wij bier vandaag
kebben uitgestaan. Wij die het gent van den cinema moeten missen, zijn vandaag met een spektakel getrakteerd
geweest Naar Been enkel andere vertooning kan aan rieken.
« 1k druk mijn groat spijt uit over het gebrokea glasen vaatwerk, vorm de beste wenschen voor de spoedige
herstelling van Fie, en hoop dat Flup, zonder verdere
avonturen, weldra tot een serieus vet verken gedije, en
voor onze oogen, den he-erlijken horizont late stralen eener
pensenkermis
• zou nog vergeten te zeggen, dat ik, als kerkvisitator,
totaal tevreden ben ; alles is proper en net in uw kerk,
niets ontbrerekt er... tenzij misschien een beeld. Links aan
het zijaltaar, staat Sint Antonius van Padua ; ik hoop
bij het aanstaand kerkvisiet, fangs den anderen kant, het
beeld te zien prijken van Sint Antonius met zijn verken. »

Kapelletjes-eik
Langs den mullen zandweg, die van H. naar E. kronkelt, staat de Kapelletjes-eik. De boom wordt alzoo genoemd in den ganschen omtrek, omdat hij een kapelletje
draagt, waarin een beeld staat van Onze Lieve Vrouw.
Een prachtige reus is 't ! In zijn machtig lijf staan takken ,geplant, boomen dik, die ginder haven een breede
kruin vormen, een hoogen koepel. De landslieden zeggen :
walk »
« 't Is een boom gelijk
Van kindsbeen af heb ik hem in zijn trotsche forsigheld zien prijken ; en telkens als ik met verlof eenige &gen in mijn geboortestreek doorbreng, doe ik een wandeling langs den Kapelletjes-eik.
Ik heb hem zien staan, wanneer de roode morgenzon
een gouden stralenkrans liet gloren rand het hoofd der
Hemelkoningin.
Ik heb hem zien pronken 's avonds, bij het kleppen der
Angelus-klok, wanneer de zinkende zonne gesmolten goud
kwistig over zijn bladerenweefsel uitgoot.
heb de lieve maan, als een groote godslamp in den
tempel der natuur, tusschen zijn takken zien hangen, en.
het gelaat beschijnen der Vrouw, die in onze heilige boeken genoemd wordt 4: schoon als de maan ».

Ilc heb hem bewonderd, den boom, wanneer hij worstelde met
met de felle voorjaars- en najaarswinden, die huilend tegen hem storm liepen, die razend tegen hem aanbeukten, die hem bij zijn kop grepen, hem zuchten en hij-
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deden... doch hij stond pal, waardig het beeld te
schutten der sterke Vrouw, die het be) 3ch serpent verplette.
Kapelletjes-eik, ik heb u gedurende de Meimaand is
zogvele kralen ,ep. den grOnd
u* felk krtin
a1 de livit-twarte ester, millet hear Istickn rug lag gestrsoid ; alkcit1/4krtsti ovft.cht,blas4ce
waat gij fier, oude reus, wanneer, in -le maand van Ma
ria, het beeld der Moeder-Maavi, 'et gekleurd papier
en veldbloemen versierd stond, wanneer de lentekoeltjes
in uw frisch groen Ave Maria fluisterden
1k heb u zien staan in den herfst, me i; een nevelsluier
om uw hoofd, met verroeste blâren rond uw lijf ; aan, 't
droomen waart ge, in de Rozenkransmaand, wanneer uit
uw felle kruin de eikels, als zoovele kralen, op den groni
neertikten. 1k heb uw kapel bezocht in den winter, als de
sneeuw, zuiver-wit beeld der Onbevlekte, op uw breeden rug lag gestrooid ; als de kraai over de blanke widen zat te turen en te kiagen van honger en kat.
Maar zeg mij eens, Kapelletjes-eik, hoe lang staat
hier, als aartsvader, als koning van de streek ? Sedert hoeveel jaren siert de lente uw kruin ? Hoelang reeds vecht
gij tegen den storm ? Hoeveel menschengeslachten zij!
er sedert uw eikel--zijn in de wereld niet gevallen ? Hoelang draagt gij het beeld der Moeder-Maagd ?
Zijt gij niet een rechtstreeksch afstammeling der
woudre-azen, die Cesar hier in het land der Nerviers vond?
Hebben de Druiden geen mistel geplukt op de twijgez
uwer voorouders ? In plaats van Maria die wij nu begroeten, was het misschien vroeger de godin Freya (1) mkt
die, vOeir eeuwen, op deze plaats vereerd werd ?
(1) Freya, bij de oude Germacien de blondlokkige godin van lief& an
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Kapelletjes-eik, nu zooals in vroegere tijden, suist de
wind in uw bladeren en zoeft de storm in uw takken, maar
seen christen mensch bevroedt die heidensche taal (1).
Kon de vink, die jaarlijks haar donzig nestje bouwt
ket lommerrijk gebladerte van den boom, kon zij, zeg ik,
vertellen al wat ze ziet en hoort, ze zou spreken : van het
boerenvolk, dat daar, bij regenbuien komt schuilen onder
ket breede looverdak, of, bij brandend zomerweer, zijn boterhammen zit te eten en zijn bier zit te drinken onder den
iroenen zonnescherm van den eik. Zij zou gewagen van
hestoven afgematte reizigers, die eenige stonderi verpoozen v6Or het kapelletje en, gesteund op hun wandelstok,
blootshoofds, een Ave Maria prevelen. Zij zou het geheim
verraden van vrome, diepbedroefde zielen, die daar, vroeg
in den morgen en laat in den avond, ongezlen, aan O. L.
V. van Smarten hun nood komen klagen.
Doch wat ik nu ga vertellen, vinkje lief, dat weet gij
liet. Jaren is het geleden uw ouders. uw grootouders
wellicht, waren er getuigen van.
Twee meisjes — het eerste elf, het tweede negen jaar
oud — gingen twee, driemaal per week over den grijzen
zandweg. iangs Kapelletjes-eik. van H. naar E. kronkelt.
zooals
Ileschjes naar den doktoor
Zij moesten
wen. in het dorp zegt.
Mader was Loch al zoolang ziek ! Hetgeen zijn hander,
titans werkloos op het lijdensbed uitgestrekt, vroeger in
ke: i luisgezin brachten, motst nu gemist worden. Moeder.
die met vier kleine kinderen zat, wroette dag en nacht,
met banden en voeten, om de armoede buiten te houden.
(1) De boomen werden door onze heidensche voorouders aangesie* als
tasupels van godea, geesten en zielest.
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De geneesheer, die een hart had, spaarde geen moeite om
de ziekte te bevechten, cloth het scheen al te vergeeis.
Telkens er voor vader iets bij den dokter moest gehaald
worden, kregen de twee oudste kinderen last, seffens als
de school uit was, naar huffs te komen. Moeder stak J-112
dan een dikken boterham in de hand, en ze trokke' Azar
E. Ach ! die droeve lange weg !
Zoo gloeiend heet brandde de zon boven hun blooten
kap in den zomer, zoo killig waren de regenbuien die bij
kerfstweder over den vlakken kouter joegen, zoo nijdig
beet de grimme noorderwind door hun dun versleten
kleederen bij winterweer ! En al de sezoenen hadden ze
zoo doorgemaakt : vader was Loch al zoo long ziek !
Kapelletjes-eik hadden ze zien groen, bruin, en kaal
staan. En nog altijd gingen de arme kinderen denzelfden
weg... Het was in Meimaand. Het Lieve-Vrouwbeeld
van den boom stand in feestdos. Bij de Zusters, waar de
meisjes ter school gingen, was het beeld der Hemelkaningin met geraniums en fuchsia's versierd. Moeder, die een
brave, christelijke vrouw was, zegde dikwijls tot Naar kin.deren, dat ze moesten bidden voor de genezing van va-

der.
Op zekeren Meidag werden de meisjes door een regenbui verrast en vonden een schuilplaats ander Kapelletjeseik. Vroeger reeds hadden ze daar uitgerust, maar nooit
was hun in 't gedacht gekomen, er ook een Weesi-gegroetje te bidden. En vandaag n.u, misschien omdat het in
de Meimaand was, scheen het hun natuurlijk toe, het
scheen als plicht, van 0. L. Vrouw vaders genezing of te
smeeken.. En dat bidden werd gewoonte : telkenmale als ze
voorbij den eik gingen, werd er een tientje gebeden... Het
werd October. Floaderden spreeuwen zaten in den boom
te fluitez, te tateren en te kijven. De kraaien waren in het
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land gekomen. En nit de zijden zomerdraden was de natutu, stil, het witte Iiikkleed des winters aan 't weven. En
de kinderen gingen nog denzeliden weg, en baden nog
zooals in Mei, dock niet alleen met liefde en betronwen, maar ook met dankbaarheid ; de dokter had aan vader gezegd
gezegd dat hij volop aan 't genezen was ; en inoeCer
liet aan de meisjes weten, dat zij voortaan, na school, met
de kinderen van de buurt mochten spelen.
Heilige Maria, behoudenis der kranken, bid vox. ons

De wekker
astoor Thomas Vervaeck was zoo zoet en zacht vas
iaborst, zoo kalm en vredelievend van aard, dat al zijn

parochianen hem vereerden en beminden. Ilij bezat maar
ben gebrek, en dat gebrek was zoowat in den stiji vas
den man : hij had de slaapziekte
Hij kon slapen als hij wilde, en als hij niet wilde ; gok
speelde die koorts hem leelijke perten, daarorn noem ik
ze cen gebrek. Luister liever naar zijn historic :
Reeds van in zijn studietijd leed hij aan zware ooge*.
Schier altijd en overal kwam hij te laat, behalve om naar
BedleEm te gaan. Ik weet nog heel goed dat een profesDor, — die nochtans niet als zaag bekend stond
wiens klassen hij vaak versliep, hem zekeren dag toeriep Vervaeck, ik wensch u 'nen hoogen top te scheren, doch ik verzeker u dat gij geen loopbaave voor u
Itebt, wel een slaapbaan
Thomas lachte mee, maar beterde niet.
Zekeren wandeldag trokken wij over een kerkhof.
- gt Thomas jongen, zei Rik, (een spuiter vas
kieroep, hij is nu ook al dood), ik ben zeker dat gij de
Sooden hier benijdt !
- c En waarom dat ? )> vroeg Thomas, heel onnoozei
weg.
4: Wel, zei Rik, omdat die ten minste kunnen rusten in vrede, terwij1 gij gedurig in uw rust gestoord
wordt I }
Thomas lachte mee, maar beterde We.
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Men vertelt van di.enzelfden Thomas dat, ter gelegeskeid van den sabbatdag (1), hij maar niet te voorschija.
kwam, nadat al de studenten klaar waren. Men werd ongerust, klopte, tamboerde, en gir eindelijk zien. Thomas lag in zijn bad te slapen
Die kerel was niet alleen slapar van hoeveelheid, mawook slaper van hoedanigheid : hij was specialist in 't
ronken
Die jongen kon ronken in majeur- en mirzeartoon, es
wist op zijn gemak alle gammen af te trekker,. Snorkel
kon hij dat de ruiten trilden, dat de balken =Igen, dat
de bedden daverden. Ge moet weten dat in 't seminarie de
ronkers,•nachts, in een zone neutre verkeerden : die
ruststoorders opereerden in een bijzondere slaapzaal, waar
zij hun specialiteit, volgens al de regels hunner akelige
kunst, konden botvieren. Onder die virtuozen was Thoraas op zijn plaats, daar kon hij zijn gang gaan ; hij was
:erzelfdertijd solist en chef van 't boeltje. Leden zijner
anactschappij verteklen mij dat hun directeur zoo fel uitrauntte in zijn yak. zoo wreed te werk ging, dat hij heel
dd chosseteit oversnorkte en de andere artisten be:etle rust te genieten. De gewone leden van de club haden voorzeker geen aanmoedigingsprijs noodig cm hula
ronk-iever op te wekken, loch Thomas behaalde dies
sacht del) priis van uitmuntendheid.
Voor de rest was hij een beste jongen, goed vas isborst. ook niet dom, braaf op alle manieren 'k zeg, er
was maar ietF aan, jets wat de Franschman noemt eeit
r:ce: de construction, het was die ongelukkige slaapziekte.
0th God! bij iedereen is er zooal lets dat niet in den haak
:s de eel' kietskop, een ander pikkelt met eksteroogen,
ecu derde stAkelt met ossenkniein Thomas sliep Wa0.) Zoo ...oandea wl des dn eicit het bad ws
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ren er toch maar geen ander gebreken coder de menschell
dan de siaapkoarts
Later nu, als pastoor va de parochie E., bleef hij wat
hij vroeger was, zijn naam Vervaeck waardig. Hij was feialhoewel in functie, rustend of — beter gezegd nog
— slapend pastoor. Ge moet nu niet gaan denken dat
daar vadsigheid mee bernoeid, dat er gebrek aan lever ia
't spel was, en dat hij zijn slaperigheid koesterde.
Integendeel.
M. Pastoor was in 't bezit van drie wekkers. Een diem
hij, als onderpastoor, gekocht had, die kapot was geweest, en weer hersteld. Een tweede, dien hij zich later
itad aangeschaft, en die ratelen kon, ten minste zoo goei
als zijn meid. Een derde, hem door collega's ter gelegemheid van een jubilee geschonken, met de leus er op « surge
sta op, gij die slaapt
qui dormis
Fin am nag beter te bewijzen dat hij tegen zijn kwael
yacht, zal ik zeggen, dat de kwAtongen vertellen, dat
alle avonden die drie wekkers opgewonden werden, in
borden geplaatst, om 's morgens met groat orkest af te
loopen. Hij werd aan dat helsch lawaai gewoon, zooals
wij, ander den oorlog, aan 't kanon
Zijn wakkerheid vond een ander middel uit, oin tegen
zijn slaapmicroben front te houden.
In vroegeren tijd stand zijn kiekenkot tegen de achterkeuken hij verplaatste het ander zijn slaapkamer, om
alzoo beter den haan te hooren kraaien. Levende wekkers
of metalen wekkers, 't was al gerief van keerske-schiet,
dat moest vlag strijken voor M. Vervaeck zijn slaaptalent. Zooals altijd, kwam hij zeer dikwijls naar de kerk
geloopen, als het uur der mis reeds geslagen was. Naar
gewoonte, bleef hij knikken in den biechtstod. Ook wan
neer hij onder Gloria of Credo ging zitten, bleef hij zitten, nadat de zangers uitgezongen. waren.
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Dan verwenschte hij, in zijn verlegenheid, dat beschamendende ougen-toe-gedoe ; en beraamde nieuwe
len, en smeedde nieuwe plannen, en zag naar andere remedies uit, om zooals andere menschen, zijn oogen te kunnen openhouden als ze moesten open zijn.
hij was zoo edelmoedig in zijn tweegevecht tegen.
Morpheiis, , dat hij zich als penitentie oplegde een uur later
te gaan slapen dan naar gewoonte. Doch hij ondervon i
dat 't laatste middel een list was van den duivel, want clan
was het *s anderdaags zeker mis... o wel een uur later
dan na den gestelden tijd
Rechtuit gesproken, we zou er den moed nitt bij verloren hebben Hoe moediger hij vocht, hoe vermoeicler
hij was, bijgevolg hoe vaster hij sliep Ilk ben, zei de brave man. met vaak in de wieg gelegd, en met vaak zal ilc
in mijn kist moeten kruipen Slaapoogen, leepoogen,pinkoogen, eksteroogen, scheeloogen: miseries die het mensaldom eigen zijn, zooals de vlooien den hond
Men kan toch zijn ,demissie niet geven van menscia ; of
zijn gebreken, gelijk 'n broek, aan den kapstok hangen !
Als ik in de eeuwigheid maar rust kan vinden, zei hij
soms heel onrustig, ik die schier op aarde geheel mijn rust
bobijntje zoo maar laat afloopen ! <<Waakt en bidt! staa(
er geschreven. Het eerste woord is de veroordeeling mijner slaperige dassen-natuur ; ik zal zooveel te meer bidden, en hoop er z(56 te geraken
Dan vond hij weer troost in het voorbeeld der aposte
len, die ook nogal dikwijls sliepen als hun oogen moesten
open zijn ; de apostelen, dat waren nochtans de eersten
de besten niet ! En Onze Lieve Heer, die zelf sliep als het
meer van Genesareth 't onderste boven stond, aanzag
dat gebrek — die gewoonte wil ik zeggen — met halfgesioten oogen.
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ZOO bewerkte M. Vervaeck, tusschen de hoop en de
vrees, tusschen open en gesloten oogen, zijn zaligheid.
En nu, om te eindigen, een kluchtig avontuur, door den
held zelf nooit verteld ; daarom ga ik het doen.
t Was in den achternoen van 'nen zomerschen dag, dat
de pastoor van E. te voet naar de naburige stad trok, om
een zijner wekkers, die daar in reparatie lag, te gaan halen. Rond 6 uur waren zijn boodschappen gedaan en stapte hij, in 't huiswaarts keeren, voorbij de kapel der bruine
paters, waar het juist kiepte voor 't lof. Dat lofke zou ik
wel kunnen meepakken, dacht onze buitenpastoor, vol devotie en vermoeienis ; zal zooveel te frisscher zijn in 't
naar huis c3an.
Zoo gc zeg-!, zoo gedaan. Hij ging op een stoel neerzitttle, plaatste den gerepareerden wekker op den stoel vOár
hem, en begon te brevieren.
Pas was 't lof in gang, als zijn kwaal hem op 1 lig
Ai ! zijn oogen werden zoo klein, ze begonnen te
ken, weg te zinken. Opgepast ! zei hij, ik mag hier in
de stad, in een vreemde kerk, de menschen door mijn gesnork niet schandaliseeren ! En hij wreef duchtig zijn
zware oogen open, hield zich kaarsrecht, snuitte zijn neus,
en wekte heel zijn voorraad devotie op, om zich te kunnen
kras houden. 't Was al boter aan de galg I De zwakke
natuur kreeg de bovenhand ; hij bad schoon zijn besten
wil er bij te sleuren om wakker te blijven, hij rolde den
berg af. Weldra doezelden de kaarsen aan het altaar voor
zijn oogskens weg, de tonen van het orgel schenen van
heel verre te komen, de letters van zijn gebedenboek walsten dooreen... Rrrrrrr ! Gods lieve hemel I Zijn wekker
e p af ! Twee kwezeltjes, die juist nevens dien rampzaligen rikketikketak gezeten waren, sprongen, ontzet,
weet niet hoeveel voet hoog, de verblufte paters stotter-
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den in hun gezang, de kinderen proestten van 't lachea
iedereen zag rond en om, de pastoor was walker I—.
In 't naar huis gaan zag hij nog zoo rood als een toEat ! Zoo heet had hij het nooit gehad, zoo'n affront hai
ij nog niet beleefd. Waarom toch had die ellendige horlogiemaker den wekker opgewonden ? Opgemaakt spel
Nooit had hij zijn slaapkoorts verwenscht, zooals dies
dag, na dat ongelukkig lof
De affzi re kwam, natuurlijk, aan de ooren zijner conhem voortaan de wekker noemden.
waarachtig voor den goeden heer geen cloopsei
't
van

De dierentuin van pastoor Havers
De pastorij werd gebouwd is 1769. Pastoor Havers was
bij de zeventg.
Een man van den goeden ouden tijd, eenvoudig als eei
kind, stil en vreedzaam gelijk cIe boerenmenschen zijaer
kleine parochie, in zieleniever en zelfverloochening tot
hooge deugd opgeklommen : een voorbeeldig ciorpspastoor.
Als een vinkennest op 'n perelaar, zoo stond de pastorij van Clarenbeek verscholen in 't dichte groen. Als er
een oord van rust en vree op de wereld stond, dan was
het toch zeker wel bier ?
Ei ! De waning van M. Havers was een dierentuin
Weinige confraters hadden zooals hij, gesukkeld met
meiden. Zijn eerste dronk zich buiten, zijn tweede bezweek aan een slepende tering, zijn derde liet hem zitten
omdat hij haar het gevraagde loon niet kon betalen. Hij
karweide dan een tijdje voort met Trien, die beter beesten
wist te verzorgen dan menschen na Trien kwam Trees,
een ongepoetst dat op de pastorij als poetsvrouw ix
dienst trad, doch weldra de plaat moest poetsen. Het viel
ook al voor dat M. Havers niemand in huis had am 't
ministerie van Binnenlandsche Zaken te besturen, en dat
hij zijn plan moest trekken om aan den gekookten kost te
geraken.
Het was under een « vacantie > van dien aard, dat ik
de kans had den pastoor van Clarenbeek te leeren keanen,
,en zijn dierentuin te bezichtigen.
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lk zal u, zoo zegde hij met 'nen gemoedelijken glimlach,
mijn dierlijken toestand eens gaan uiteen doen I Ge /nod
weten, dat is hier « De Zoete Inval » voor alle beesten.
Zonder op uw aanwezigheid een zinspeling te willen maken, heet ik u hartelijk welkom in mijn dierentuin 1k zou
wel gaan gelooven dat de beesten die hier komen logeeren,
weten dat ik alleen zit te koekeloeren, en dat de mensch
voor de companie geschapen is gelijk de patrijzen in 't
veld. Luister, ik zal u eens laten hooren wat hier zooal
binnenkomt.
Muggen, met heele regimenten ! In mijn slaapkamer alleen zitten er meer dan ik parochianen heb Die kerels
worden geboren in 't water, en leven van menschenbloed
in den dag hangen ze tegen de zoldering te slapen, enis
nachts beletten ze ons de oogen toe te doen. Er wordt
verteld dat de tabakrook ze doet niezen en van hun stekken Flauwe praat rook menige pijp tabak, en
dan nog van achter de schuur ; hewel, ze zitten zij daar
zooveel mee in als met den prijs van de boter ! Ze zouden
geculoteerd geraken ? Of maakt ze misschien hun genicotiniseerd voorgeslacht tegen tabak bestand ? Wat ik
weet, is, dat ze een zingende zuigende tromp hebben, dat
ze nachts in mijn oortrommel duchtig weten te trompetten, en dat ze van de lastigste muzikanten zijn die in
de harmonie van de wereld meespelen
Muggen, zult ge me zeggen, daar zit nu schier iedereen
rnee geplaagd ; doch zoudt ge wel. kunnen gelooven dat
mijn pastorij een mierennest geworden is ? Deze week
v?rschoot ik niet weinig, wanneer ik zag dat mijn suikerpot leefde, hij wriemelde van de mieren Die mannen
moeten 'nen verschrikkelijk langen neus hebben om zoo
ver te rieken. Daar, tegen de buitendeur ergens, moeten ze
een bres gevonden hebben, om in 't Luiiekkerland
10
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daar r processie, van
binnen te dringen. En 't 16
morgens tot ' s avonds, op en af, hen en weer zondt:
rusten of verpoozen ik kan daar toch. seen pinnekens,iraad voor spannen 1 Ilc heb er al met heet water op gezeten, en hoe meer ik er kapot maak, hoe meer er over de
verbrande lijken komen binnengerongen. Wat me troo.st
is, dat het geen muzikanten zijn, dat ze geen vieugels hebzooals de
ben, en dat ze het op mij niet gemunt
muggen. Het is me toch niet mogelijk de sulker op del
pijp te stoppen, zou 1k wel zoo
zolder te zetten I Om
itoog willen
Hebt gij hier nog seen motten zien viiren2 Daar is
seen brit voor noodig, hoar !
Om er de mot in te hebben, is mijn huis otta
en ik daarbij I Een pastorij zonder meld, kan toch niet anders dan mottig zijn ! Aardige beesten, wier stiel bestaat
in 't boren van gaten Ik las, 'n tijd geleden, ik weet niet
waar of over wat, dezen volzin ont l'organe oifactf
grês developpe I En ik moest lachen, omdat ik op mijil
motten dacht I ja, dat zijn ze, in dat woord. olfactif
gansch hun wezen. Holen maken, gaten boren, daar ver
dient dat vuil gespuis zijn dagelijksch brood rnee. Ziet gr
re vliegen ? Het motregeni: iier alic clagen. Zeker
stelsel neemt twee Opperwezens aan een dat de
goede dingen, een ander dat de slechte dingen schiep.
Zeker komen, volgens dien filosoof, de motten uit fabriek
nummer 2. In Congo, waar de inboorlingen s'f!chts
een neus- of oorring gekleed gaan, wat zouden de matter,
daar doen cm den tijd dood te krijgen I Als ze een VOCf-oorlogsche broek opsmulden van 3 ellen voor I frank, dat
was nog zoo erg niet ; nu is 't een ramp, die holfactieven
in huis te hebben I
Zoudt ge willen gelooven, dat ik hier dezen zoirer eel
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zwaluw had die bij mij op kwartier wou komen ? Zooals
bij iedereen, staat het venster mijner slaapkamer in den
dag open. Een zwaluw had de kans waargenomen om
gen een balk de grondvesten te metselen van haar nest.
Ge zoudt dat misschien heel poetisch kunnen vinden? Ja,
maar de prozaIsche kant lag hierin : de slijkwieg was juist
boven mijn bed ! Ziet ge nu dat nest vol jongen liggen
Ziet ge mij getobiast warden ! Ik heb dan van mijn hart
n steen gemaakt en aan het zwaluwkoppel gezegd :
taus er zijn hier al beesten genoeg I
mag ook niet vergeten te spreken van mijn nachtduiven : de viedermuizen..
Dat volkske fladdert hier rond, gelijk de vlinders op
een rozenpark ; dat ras woekert in de oude gebouwen geiijk schimmel op een bejaarden kaasbol. 1k zit er weinig
mee in, met die rakkers, zoolang ze buiten blijven ; maar
het valt nogal eens voor dat ze mij 's nachts een bezoek
brengen. En ais ge dan eerst een muggenconcerto ander
staan hebt, wanneer daarna eene knagende inuis u het
dichterlijk genot verschaf heeft 'n uur of twee naar het
onnoozel gezicht van de maan te liggen kijken ja, wanneer dan een akelige vledermuis rand uw oren komt scheren, dan is er meer geduld noodig om in bed te blijven.
dan Sint Job er had om op zijn mesthoop te zitten
Hier, in mijn dierentuin, moet ge van niets verschieten.
had 's naciits ook al we! eens een uil gehoord, doch
dat valt elders ook voor, en met vanher in slaap te vallen,
vliegt die kerel ook weer uit het geheugen. Ja maar, wat
ik niet kon vermoeden was, dat het mijn uil was dien ik
_oorde, een dier uit mijn tuin Zekeren dag trok ik naar
den zolder, toen het reeds aan 't deemsteren was. Bayed
gekomen, haor ik daar, in een hoek, geblaas als van eez
ir.,..er:;(,:pr_:e kat. Rechtuit cl ezegd, ik verschrok, ik was ver-
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re van op mijn gemak te zijn. Tatata zei zoo, ik wil
weten wiz hier aan 't spoken is ! Ik trok het zoldervenster
open ; en wat zao ik ? Een uilennest Drie jonge uilen,
met gerekten nek en opengesparden bek, protesteerden
proestend tegen mijn aanwezigheid.
Ge moogt het gelooven of niet, doch wat ik vertel is
waar
Ik was bezag met orde te biaengen in de papieren van
een spreekkamertje, waar ik de a trouwers » ontvang...
toen een kikvorsch binnengesprongen kwam. ja, een kikvorsch, zoo waar als ik het zeg. Ik bezag hem, en hij bezag mij, ik moest lachen, en hij bleef serieus. Kameraad,2ei zoo, gij zijt zeker mis ; gij komt hier toch niet om
te trouwen ? I Trek Bens gauw terug naar de savooikoolen van den hof ; of peist ge misschien dat mijn pastorij
een ark is en idat ik Noach heet ? Hij scheen geen
Vlaamsch te verstaan, en bleef zitten. , 1k heb hem met
een stamp onder zijn broek moeten buitenwippen.
Het nieuws heeft rondgeloopen, dat ik een kwezeljacht
gehouden had !
Ziehier wat er gebeurd is : Zekeren morgen zat ik de
gazet te lezen en mijn eerste pijp te rooken, als ik een roskleurig beestje, als een weerlicht zoo vlug, de keuken zie
binnenschieten. Nauwelijks had ik mijn pijp neergelegd,
of de vuile reuk van een wezel kroop mein den neus. Dat
mankeert er nog, zei zoo, in de collectie ! Wat gedaan?
Den champetter halen ? Die kan voorzeker beter glaasjes pakken dan wezels ! Ik trok naar de school, en vroeg
aan den meester 'n stuk of tien van zijn vlugste rakkers,
om met mij op wezeljacht te gaan. Ze viogen mee
En nu began hier een sport, dat met geen pen te beschrijven valt ; een cinema alleen zou zulk tooneel voor
oogen weten te stellen. Bezems en regenscherme g, stoof-
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haken en trijkijzers, flesschen en schoenen, al wat niet
te 1-1et of te zwaar was, werd stormenderhand vastgegrepen door de jonge bende, die dol op het wild losvloog.
Gods lieve hemel I Stoelen kraakten, glazen rinkelden.,
potten rammelden, en het stof vloog tot op het gemeentehuis ! En we kregen hem vast, den stinkenden schavuit, ten prijze van een heelen hoop huisgerief !
•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

M. Pastoor, zoo waagde ik schuchter, na den
stortvloed zijner dierkundige conferentie, gij zoudt hier,
gelijk de H. Franciscus van Assisi, tot de dieren kunnen
prediken
Ja, zei M. Havers ; maar ik zou ze hun zaligheid
meegeven ! En ik verzeker u dat, moest die heili9e man
beginnen tegen de burgers van mijn dierentuin, hij voorzeker met een quousque tandem tegen die ellendigen zou
uitvaren. Neen, een sermoon zou hier niet goed klinken,
maar wel het geuzenlied « van 't ongediert der papen )
Onder ons gezegd, het zou nog kunnen erger zijn, ik mag
niet te hard klagen, en weet gij waarom ? Omdat er twee
soorten beesten zijn die ik niet heb, twee soorten die men
in een deftig gezelschap nooit met hun familienaam
—

noemt !...
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
En de brave man schoklachte, omdat vlooien en luizen
in zijn verzameling ontbraken ! ! !

1k

Een mislukt examen
vertetde
Wat een student
en toeliet voort te vertellen

De dag van mijn examen was aangebroken,
Pic had er voor betaald en gestudeerd. Ja, ik had er
voor gestudeerd
1k kan hier niet zeggen, hoe Lang of hoe hard, zoo iets
is moeilijk te bepalen : dat valt niet per pot of per pint
gemeten te worden, zooals de vloeistof fen.
Een examen !
Iemand die nooit op het bankske voor het assisenhof
gezeten heeft, iemand die nooit op de akelige tafel eener
operatiezaal gelegen heeft, iemand die het bijzonder oordeel nog niet ondergaan heeft, kan niet vermoeden het
schromelijk-gruwelijke, het ijselijk-afgrijselijke, dat er in
dit akelig woord .c examen ) ligt opgesloten.
En doet een gewoon examen een student zoo fel zijn
pEre zien >, dan moest — zooals gij er zult kunnen over
oordeelen mijn buitengewoon examen geheel mijn familieboom voor mijn oogen. brengen
* 4*

moest ik zeggen dat ik, om niet gebuisd
zou
te worden, al de natuurlijke middelen had uitgeput ; juist
daarom wilde ik de bovennatuurlijke niet verwaarloozen
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ik trad den morgen van 't examen de kapel der Paters Picpussen binnen. 1k zat daar aan bidden, met een vurig1yL-:id, van '1:c weet niet hoeveel graden boven nul ; toen ik
eensklaps als den prik eener naald in mijn been gevoelde... nog 'n vaderons gebeden... alweer en nog een prik!
Zat, verduiveld 1 met 'n vlooi aan mijn Iijf
Ik bezag mijn uurwerk, 't was bijna negen uur. En te
9 uur beginnen de examens ! Er schoot geen tijd meer
over om een klopjacht in te richten. Die rosse schavuit
i
cest mij juist nu komen treiteren ! nMensch zou er
ee.ren bij vloeken ! 't Is om er zot van te worden, zoo zot
als gelled Gheel. De professor zou mijn zweet aftappen.
dat rampzalig wangedrocht mijn bloed afzuigen
ik liep, gejaagd, naar de Krakenstraat (1). een kwastierke drama begon het offensiel.
Ik rat voor M. Vloeberglis, die mij =est vragen stellen
over Dierkunde.
De professor zette zijn geleerdste gezicht op, trok awl
zijn knevel om er strikvragen u.it te halen., bekeek zijn nagels om te zien of ze rein — of scherp genoeg waren, en
vroeg :
Wat verschil is er tusschen het darmkanaal der
vleescheters en der planteneters »
Mijn ellendige makker van de Picpussen, die mij, na
zijn eersten aanvai, wat had liters verpoczen, begon nu
ook voorgoed zijn attaque. Had hij misschien de vraag
verstaan, en wilde hij bewijzen dat hij geen planteneter
was ? In alle geval, hij beet zoo duchtig door, alsof hij
nooit menschenvleesch tusschen zijn tanden had gekregen.
De professor beet mij zijn vraag voor de tweede maal
(1) Sedert den brand van de „Hallen" worden de examens afgenomes
n het gesticht „de Spoeibergh". gelegen in de Krakenstraat.
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toe, en ik, arme stuckelaar, die geheel mijn klein verstand
noodig had vaor de Dierkunde, en de helft er van, onwillekeurig, op mijn dier zette, brabbelde een antwoord
dat den geleerde maar half en half voldeed.
2 de vraag : « Hoeveel staartwervels bezit de mensch ?»
Staartwervels, mijn ziel ! Dus zou de mensch een staart
hebben Om naar de vlooien te kwispelen, gelijk de koeien
naar de vliegen ? Dien staart had ik nergens in mijn boeken gevonden ! En ik zweeg als een lam. Mijn bloeddorstig insekt zoog als een kalf.
1k begon te zweeten.
De professor moest het zeker bemerkt hebben en vroeg:
Geef mij een beschrijving van de zweetklieren ? >>
Ik stamelde een zweet-bereukwerkt antwoord, terwiji
mijn bloedechel zoo razend in mijn heup woelde, dat ik
bkijn.a luidop e al riep.
« Ge moet zoo niet gejaagd zijn, mijnheer, » zei M.
Vloeberghs, die zich in 't tweet van mijn aanschijn scheen
be spiegelen.
Wie zou er niet gejaagd zijn, dacht ik, als men zoo'n
jager op zijn ribbenkast heeft I En zeggen dat ik in de
KRAKENstraat zat, en dat wild moest laten betijen. Of
liever dat ik voor « wild » moest dienen ! Zander dat ik
het zelf wilt of Wilde, geprikkeld door mijn verwenschten
huidevetter, draaide ik mij rand als een bezetene, waarop
de professor mij vroeg :
In wat verschillen de .gewaarwordingszenuwen van de
bewegingszenuwen ? >>
Dit was de zwaarste vraag die aan een vlooizak kon gesteld warden. Ook àntwoordde ik, jeukselvol slachtoffer,
op voldoende manier.
De professor deed 'nen sprang van 't menschdom mar
't dierenrijk en terzelfdertijd versprong ook mijn spring--
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dier naar een anderen sector van mijn dampend studentettlijf.
• Noem mij de eigenschappen der weekdierea
de vent.
1k dacht : over krabdieren zou ik meer weten te vertellen
Mijn velprikkend ondier was juist bezig met zijn nieuw
terrein te exploreeren, en beet met groote distinctie.
1k was niet aanstcnds gereed met mijn weekdierlijk
antwoord, en seffens daarop kwam een and.ere vraag
alsof de professor ook, zoowel als ik, het op de zenuwen
had.
« Welk zijn de algemeene kenmerken der insecten ? »
wist dat een kiezer 21 jaar oud moet zijn ; en dat,
om als insect opgeschreven te worden, men 6 pooten
moet dragen.
smeet dus, om te beginnen, die 6 pooten voor zija
voeten. 1k wist nochtans meer daarover ; doch mijn insect reed mij zoodanig af, dat ik op het punt stond een
beroep te doen op M. Vloeberghs' gevoel en luidop te
verzuchten : M. Professor, ik weet er meer van dan gij
wel denkt ; doch ik ben het ongelukkig slachtoffer van
een harteloos ' insect met 6 pooten, en met een tromp lijk
die van 'n olifant, en met den bloeddorst van 'n tijger, en
met de vlugheid van 'n weerlicht, en met de wreedheid
van 'n Nero ! I
Eilaas ! de man verstond mijn verschrikkelijke positie
niet, en hij begon mij, als ezel, voor den aap te houden.
• Wat verschil is er tusschen een muilezel en een mu
dier ? » grinnikte hij.
Was het een strikvraag ?
« Het zijn beiden halve ezels, » antwoordde ik, heel
Woo.
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En gij zijt heele
voegde de professor er bij.
1k werd rood ais een tomat, rocd van schaamte, gramschap en... vlooistof.
En — alsof hij eindelijk mijn toestand geraden had,
den toestand van den armen dompelaar die, onder den
dubbelen last van hoogleeraar en vlooi, water en bloed
zat te zweeten, vroeg hij, met den grijns op zijn verwaande tronie
4 Doorloopen de vlooien een volledige gedaanteverwisseling ?
Etc kon het niet meer uithouden I Alles was toch verloren I Ik sprong recht en 1-..rabde duchtig op de plek waar
mijn beest aan 't opereeren was.
Gij hebt gedaan, mijnheer ) zei M. Vloeberghs.
PK stormde de deur uit en vloog recht naar het bad.

Avonds, na de proclamatie — die voor mij afliep, ik
moet niet zeggen hoe ) - ben ik met mijn makkers aai.
*t rollen ' gegaan. En na, in menigen liter vlooistof mijn
razernij op de vlooien afgekoeld te hebben, heb ik dezelve
verwenscht, op aile manieren, daaromtrent in dezer voege :
Vlo oi
Gij die regeert van in 't begin der tijden ; die op de
wereld meer van uw neus hebt gemaakt, en den mensck
meer last verkocht dan al uw collega's, de andere beesten, te zamen ; wees gekraakt I
Gij die sedert Adam's val, een gedurig offensief lever
tegen den koning van 't geschapene ; die sedert eeuwes
en eeuwen u vergast aan den lekkeren schotel van het
menschenvel ; gij wiens drogen lever het krabbende
3. y .schdon lescht wees gekraakt I
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Gij die Baas speelt over slachters en leeuwentemmers,
over slangenbezweerders en bouwers van wolkenkrabbers ; gij tegen wie koningen en keizers niets vermogen
die over wit-, rood-, geel- en zwarthuiden de tromp
zwaait ; wees gekraakt I
Gij, die bijten blijft, terwij1 kronen in 't oud ijzer geraken, tronen voor brandhout verkocht worden, volkeren
op het wereldtooneel verschijnen en verdwijnen wees gekraakt I
Gij, hartstochtelijk jager, die broek- en hooglanden
dwarst, en den mensch uit zijn vet jaagt ; gij die jaagt
zonder port d'armes, die tapt zonder patent, die alle great
zen overschrijdt zonder pas ; wees gekraakt
Gij, schaamtelooze welJusteling, die aan de bekoring
van het vleesch nooit hebt wederstaan ; intieme vijand
aller levenden, die dikke Berthas, vliegers en stinkende
gassen trotseeren kunt ; wees gekraakt
Gij, verwenschte lijfeigene, sprirgende bloedverwant,
ontembaar huisdier, vadsige lijfrentenier, onverbeterlijke
bloedzatlap, rampzalige zuigeling, noodlottige bloedpens,
gevleugelde romp-trotter, ongenadige pompier ; wees ge.
kraakt

Een grafschending
Pastoor Kurkens was poetsenbakker van stiel.
Hij « leefde als hij iemand kon beetnemen. Beetlemen, niet om hem schande of schade te berokkenen, peen ;
hij had er verstand van « mooie farcen te lappen >›, zooals men zegt. Diet alleen wist hij anderen poetsen te bakken, doch hij kon ook. goed de grappen verdragen die hem
gespeeld werden hij bevroedde heel wel het spreekwoord
« poets wederom poets >.
Het viel voor, in 't begin van den oorlog, dat pastoor
Kurkens een toer speelde aan den onderpastoor van Bottelgem (we zullen hem hier maar Jan noemen), waar heel
de dekenij, een octaaf lang, rnee gelachen had. Een fijne
grap was het, wonderwel gelukt ; Kurkens had meesterdeugd van gehad I
werk geleverd, hij zelf had er
Jan had het verstand gehad, met de anderen mee te
lachen ; doch hij bleef zinnen en verzinnen, planners smeden en beramen, en ongeduldig wachten op een geduchte
weerwraak.
Op zekeren dag komt Jan, met zijn brevier onder den
arm, den koster van M. Kurkens in Bottelgem tegen.
- « Dag, koster, zei Jan, ge ziet er zoo gejaagd uit
Toch geen slecht nieuws in de parochie zeker ? Komt ge
niet mee 'n pijp stoppen ? »
'k Dank u wel, mijnheer, zei de koster, vandaag
—
heb geen tijd : moet nog een boodschap doen v6Or
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den noen en, na den noen — zoo fluisterde hij den onderpastoor in 't oor moet ik mijnheer pastoor zijn besten wijn in den hof gaan begraven ».
« Zoo ! zei Jan, dat is voorzichtig. Dan laat ik u
gaan. t Zal voor 'nen anderen keer zijn!»
En de koster stapte haastig voort. Jan begon te brevieren. Doch, onder zijn gebed, kwamen glazerige verstrooi
ingen gelijk lastige vliegen bij heet weer -- hem gedurig kwellen. Die beste wijn, zoo dacht hij onwillekeurig
tusschen de spleten van de psalmen in, dat moeten de
potflesschen zijn, die hij van zijn oom geerfd heeft : oude
witte zoete wijn, van 't jaar '70 of zoo jets, een echte die,
die aan 't kristai plakt, waar men op bijten kan, gesmolten goud
Zoo, zoo ! de pastoor ging zijn besten wijn begraven.
Wist ik hem maar liggen Kon ik daar eens aan geraken!
Dat zou 'n kolossale farce zijn Kon ik den pastoor die
poets bakken, dan zou het kwijt zijn tusschen ons. Ja.
maar hoe dat spel beredderd ? Welke kans gevonden om
die potflesschen gerobberd te krijgen ? Willen is kunnen >> is een machtige spreuk maar het is ook een lastig
werk om tusschen die twee oevers een brug te slaan
Dagen en weken verliepen. Jan liep mee, altijd met de
gedachte, die in zijn kop vastgespijkerd stond : de
wijn van den pastoor moet er aan
In 't jaar '15 werd M. Kurkens, wegens familiezaken,
naar zijn geboortestreek geroepen. Het was een verre reis,
het verkeer was lastig, en hij zou misschien wel een week
moeten afwezig zijn. Daar hij geen onderpastoor had,
vroeg hij aan Jan's pastoor, den 4: vicaire Y) die week op
de pastorij te laten logeeren. Zoo was de parochie wel bewaard, en de meid tegen aanvallen van dieven en Duitschers beschut. Jan nam, natuurlijk, heel gretig aan : dat
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was de kat bij de melkpan zetten ; nu zou hij de kans
kiaar hebben cm het wijnkerkhof van den pastoor te
schende:e. Hij vertelde aan een collega van de buurt, zijn
intieme, wat hij van zips was ; en deze beloofde aan Jam
zijn voile medewerking en de stiptste geheimhouding.
Den Dinsdag zouden zij hun offensief aanvangen.
Ja, maar waar lag die beste wijn van den pastoor? One
een konijn uit te graven, moet men weten in welke pijp
ket verscholen zit. Natuurlijk mocht noch pastoor, nada
ineid, koster jets vermozden ; die operatie moest als
elievenwerk gebeuren.
En ze gebeurde zoo.
Zondags, na het lof, kwam Jan, glorieus, in de pastorij van M. Kurkens aangestapt. Maandags vroeg
vertrok mijnheee pastoor ; en Jan, als de catechismus uit
vra5, trek met zijn pijp den hof in.
Als een speurhond kuierde hij rond,en snuffelde in hoeken en kanten, op zoek naar den verborgen schat. Koch
de hof was zoo groot I En er was zooveel plaats op dat
kerkhof om fleschlijken te begraven I Om jets te bergen.
dacht Jan, handelt men voorzichtig als men het niet te
morel wil wegstoppen : het beste is, het te steken daar.
waar bet niet al te goed schijnt verborgen te zijn. Zoo
ook is bet dat de vogels dikwijis hun nest bouwen.
daarom can menschenoogen ontsnappen.
inderdaad, v6Or bet lommerhuisje, was er eels
bloemperk waar sedert jaren, rozen stonden en... die
cozen waren nu weg I Er was daar een ceder geplante..
die treurde I Die rozen zijn weg, zei Jan, die kerei daar
is verpiant... dat is niet zonder reden gebeurd I Hier
stoeten ze liggen, de cadavers ; p ier ligt hij te slapen, de
o
l este wijn van den pastoor. We zullen hem morgen
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M. Kurkens had hem door de goot gesleurd ; nu was
'set zijn beurt om hem af te trekken, nu ging hij de stuken uitwisselen. waar de pastoor hem mee betaald had.
wederom poets !
Anderendaags kwam de collega, volgens afspraak„
Dr; meid benuttigde de afwezigheid van haar meester
m den grooten was& te doen. Dat vie' mee, ze zou dus
JNE,1^..:rt niet haar neus kunnen steken : vrouwen, die
en koffie kunnen drinken naar beliefte. zien of
al verging de wereld
1000:.7`a
werk van aangelegenheid begon.
vielen ze aan 't graven, koortsig, snei„ zooaik
M
-Teen
ie handwerk gewoon is ; en ze groeven
voort, ?:uk op buit, altijd voort. totdat het zwcet op hun
aanoeziclit te stond, en het gewezen rozenperk als
eb.en kuil te gapn lag.
Stak er wel -wija? En als er stak, was het wel de beste?
Waarom moest de pastoor hem z66 diep steken ? Had hij
zoo'n schrik van Rijnsche wijnechels
Vooruit ziep Jan, do aanhoudec wint ! En hez 'aatste
woord lag nog op de lippea, ais Ziill schup op een. hard
voorwerp afschrampte. De twee ontdekkers lieten hun
alem vallen, en gebukt, met gierige oogen, vingerden zij
den grond om. Het was een flesch ! En het was een potflesch En er lag gansch een nest 1 Hoera d beste wi ja
van den pastoor was gevonden
En, als Pen klokhen die haar triers keert, zoo voorzichtig
werdei; de lijken van den flesschenkuil betast, lijzig opsj etild, gretig aanschouwd, nauwkcurig geteld; zij vondei
c.: 63. Had men hun komen zeggen. dat de Duitschers 63
kilometer achteruit geslagen waren dien dag. ze zouden
gdoof ik, niet luider gejubeld hebben.
En de zon, die tothie7toe gepruild had. Imam vietiws-
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gierig achter het wolkgordijn piepen, en scheen al monkelend te zeggen : Heeren, ik heb het gezien, zulle
Die blijde zonnelach tooverde, voor de grafschenders
hun oogen, den kostelijken wijn van M. Kurkens, op tafel. Zij zagen hem als een gouden zonnestraal in de bekers glanzen, zij hoorden reeds de sipsappende proevers
smiksmakken van deugd en, nog verre boven dat alles,
werklonk, als een blijde muziek in hun ooren, de luide
schaterlach van de collega's, de schaterlach die de necierlaag van pastoor Kurkens uitproestte en den triomf
uitkraaide der prachtige flesschenfarce.
In den laten achternoen werd er aan het achterpoortje
van den pastorijhof behoedzaam geklopt. « Ze zijn daar
ow de flesschen », zei Jan, en ging opendoen. De 63
verrezenen werden vanher begraven onder het hooi van
3 manden, en een ezeltje voerde heel gedwee den lekkeren
buit naar den kelder van Jan.- Langoor wist niet wat hij
voorttrok ; en zijn meester, al zag hij wel dat het gees
patatten waren, kon bijlange niet vermoeden het sappige
en grappige van den zwaren last.
Toria, de meid, wist zoo min wat er gebeurd was, als de
koffiepot op de stoof. En flesschen, voile zoowel als ledige, liggen, zooals dooden, stil... en zwijgen. Den derdea
dag na de operatic, kwam pastoor Kurkens terug. Jan,
zijn plaatsvervanger, gaf verslag over het parochiewerk
jvergat over het werk in den hof te spreken), wist te zeggen dat er geen begrafenissen hadden plaats gehad (beet
©p zijn lippen om er niet bij te voegen a ontgravingen
wel >>) ; bekloeg mijnheer pastoor wegens zijn onaan,
gename reis, daar het de laatste twee dagen fel geregend
had (was in 't diepste van zijn ziel daarover tevreden,
dear de regen alle spoor van delving had vernietigd es
zijit
den verplanten ceder moest voorthelpen) en hood
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werk
te verrichten viel.
M. Kurkens dankte Jan uit ganscher harte voor de bewezen diensten, dankte, en dankte nog.
« indien hij alles eens goed wist I» rei Jan, en hij ging
biijmoedig naar huis.
Aile flesschen geraken ledig, en aan alles komt een
einde. Zoo ook geraakten wij, in de maand November van
jaar 18, aan bet einde van den wereidoorlog.
Den 11 den November
dag der blijde intrede van
onzen Koning in Brussel wilde pastoor Kurkens vieren,
zooc„ ,, derhaive iedereen deed ; en hij verzocht zijn koster.
De brave man, zegde hij, heeft mijn wijn helpen bergen,
vandaag gaan wij hem opdelven en terdege proeven.
En het derde offensief tegen het bloemperk begon.
koster spoog in zijn handen, alsof hij met het groot
klokzeei ging trekken, de pastoor stak zijn bonnet achteraisof hij over eel breede gracht ging springen, en ze
vielen op I-et wijnveld ics. Ze dolven zonder verpoozen,
groeven zonder omhoog te zien, ze woelden den grond
alsof er de hemel mee te verdienen was. De kostbare
schat straalde hun tegen in 't verschiet : 63 dikbuiken,
die aan de grijze dikbuiken van over den Rijn ontsnapt
waren.
Hebben wij hem zóó diep gelegd, koster? vroeg
de pastoor, die zoo diep in den kuil stond dat hij niet meet
zichtbaar was in Europa, tenzij voor de bende musschen,
die van op den hoogen kerselaar zaten te lachen, terwiji
re het spel afloerden.
,z Wel neen, mijnheer, zei de koster ; en zoo'n lijken
En ze werkten voort.
rijn toch geen wormenaas
Ze groeven dat ze hijgden als dempige paarden, ze
coeven dat ze rookten als stoomketels. ze groeven dat
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als verkensblazen
hun handen brandderi, en dat blaren
zoo dik — op hun vel uitbotten.
— Koster, riep de pastoor (en hij smeet zijn schup
weg), ik geef het op !Le hebben mij beet I Die wijn is
weg I »
En hij ging, meer dan misnoegd, zijn pijp aansteken.
Er ontbrak lets aan het tooneel : Jan, in plaats van de
musschen op den kerselaar, had het spel moeten kunnen
bijwonen, Jan en zijn coadjutor.
Cinemafilms zouden dat grondig onderzoek » moeten
kunnen voor oogen stollen ; de ontgoocheling, de teleurstelling, de verontwaardiging malen, welke op de bedrukte wezens lagen van pastoor en koster, die, rood als tomaten, op den boord van den ledigen flesschenkuil stonden te blozen en te blazen.
En ze bliezen uit, tot laat in den avond, bij een pot
slecht oorlogsbier en stinkenden tabak van achter de
schuur.
Acht dagen na de gebeurtenis was het kerkvisiet te Bottelgem. De achtbare heer deken zat met de collega's van
de dekenij aan tafel. Men sprak van niets anders dan van
de schelmerijen en moorderijen der Duitschers.
rastoor Kurkens, tegen zijn gewoonte in, zei niet veel:
hij scheen van de Duitschers niet geleden te hebben.
Het was dan dat Jan van tafel opstond en weldra met
een paar potflesschen terugkwam.
« Heeren, zei hij, mijn pastoor verzoekt mij ulie
vandaag den oudsten en fijnsten wijn te schenken, om
onze victorie te vieren. Op de gezondheid dus van onzen
dapperen Koning en zijn heldhaftige soldaten I »
ledereen bewonderde den vloeienden amber, die in de
roomers neerklokklokte, iedereen slorpte met welbehagen
het goudgele, kleverige, oude druivenvocht, iedereen

— 163 —
vond dat zoo'n puikwijn den triomf der bondgenooten
waardig was. M. Kurkens proefde, stilzwijgend, met meer
aandacht dan iemand anders.
c Heeren, sprak Jan nog, — en er glansde victorie
in zijn schalkschen blik, — we hebben gedronken op de
zege van ons dapper leger ; nu stel ik de gezondheid
voor van den braven heer, die ons vandaag dat lekker nat
verschaft, op de gezondheid van pastoor Kurkens 1 I x,
Lang nog zal men spreken over het kerkvisiet van Bot.
.eigem•

Miin eerste retret-nacht
Naar loffelijke gewoonte werd ik in September binnengeroepen, om mijn kamp te gaan doen in Mechelen.
1k trok op, met mijn reistasch vol goede voornemens.,
benevens een half vierendeel tabak.
De eerste dag, al beken ik het zelf, liep goed af : de
paters predikten wel, de kost was goed, en ik had vurig.
Het was ru 21 utir geworcien, en :edereen moest naaz
Beclleem.
Hier kwam de kat op de koord
1k sukkelde tin bed i — een c,roote sigarenkist -- en
maakt,: een grout Dat kruis zou ik wel vandoen hebben, want ik ging E_C12 werk beginnen van aangelegenheid.
Van aangelegenheid ? Neel), van hooggelegenheid
bed had 'n bult
Het middenlijf van de matras was als de rug van ,een
kerne, en zoo hard als een plank.
Verdjanter ik ben <In den Aap gelogeerd, bromde ik.
Herhaalde malen liet ik mij, met al bet gewicht van
mijn iijf, op dien kernel neervallen, en trachtte met
knien en ,!liebogen ht beest plat te drukken. Niets gekort ! 1k draaide en zwaaide, ik wrocht en wrong om
een bedding te krijgen in mijn ledikant al mijn schommelen en scharrelen had geen ander uitwerksel dan aan
mijn sigarenkist het uiterlijk te geven van een groot rattennest.
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c Houd u koes, manneke, zei I zoo, ha moet nu 10
uur gaan zijn ; 't beste wat u te doen valt, is stil te blijyen, de slaap zal wel komen.
En de slaap kwam niet !
Len zwerm gedachten voer gedurende dien ramp::a1)ci et nacht door miin zwaren kop, 1k heb eenige dier gedachten in de vlucht nog kunnen vastkriigen, en ik speki
:e hie,- vast op het papier.
uur slaat de klok.
Zouden de matrassen, ----- zoo lag ik zuchtend te peinwrattig en eeltig worden bij 't verouderen, evenzen.
als de menschen ?
is voorzeker geen eksteroog, waar
i op
veeleer een eksternest, met de vogelea er bij
Oat moet een bed zijn. van 't jaar '30 of zoo jets. Heeft
ketvan ouderdom "n hoogen rug gekregen ? Hoe moet
de ei,jenaar van dat nest 's nachts zijn plan wel tiekken?
Kent hij he geheira om dien dromedaris te temmen ? Of
heeft, hij, zls hoogstudent, bijzondere graven van staat ?
is dat nu het knobbelsysteern van Gall, waar men ons
indertijd over gesproken heeft ? Met weiken knobbel
bosse zou ik hier wel te doen hebben ? Het is in alle ge
vai geen slaapknobbel, meen ik
la, ails ik zoO mijn retret moet doen, dan ziet het er hek
uit F De groote waarheden, die men ons gedurende den
dag ingepomp heeft, zou men 's nachts gemakkelijk
kwijI gerakem„ als men op dien mont6qne russe Her iigt
ze sehommeien !
1k heb altijd gemeend dat een bed, net ais een mensch
die op jaren Icomt, dunne'; en platter wordt. En deze voddenhoop konit naar omhooq ! Of is het ding
p.iepiong u groeit het nog ? God weet het en 7&o.,:.-ipe
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Is het de warmte, die blazen trekt op het ye! van mijn
lager ? Hebben er mollen in gewroet ? Wonen er konijnen in ? Steekt het vol droombeelden en nachtgezichten, vol nachtmerries en nachthengsten uit den volmaakt
verleden tijd ?
Zingend-zagend muggenras, Wig van mijn lijf, of ik
sia u verloren ! lk heb uw muziek niet noodig ik kom
hier om een retret te doen. Laat mij toch slapen, als
gijzelf daartoe geen trek hebt
11 uur slaat de klok I
Ik lig hier te klagen en te zagen. Wat moeten de klokhennen dan doen ? Die beesten zitten 3 weken fang, dag
en nacht, op 'n bult te broeien. En dan is het nog een
eierbult I Het is de Witte-Berg, vergeleken met mijn molhoop Zou mij wel eenige graden broeikoorts willen
toewenschen, om een greintje kippengeduld te bekomen
Mij dunkt dat ze nog zwelt, die behekste matras! Heeft
-ze gist ingenomen ? Of weik zuurdeeg niag ze wel in
haar maag hebben ?
O beiaard toch I zwijg met uw onnoozel gerammel ! Of
als ge uw mond niet kunt toehouden, zing dan een wiegelied om mij, armen sukkelaar, in slaap te sussen. Rol
uw kruipende uren achtereen af, en verkondig de geboorte van een nieuwen dag I
In plaats van hier te liggen mijn kromme slaaptent
verwen:chen van onder tot boven, zou ik beter doen te
bidden. Schietgebeden ? Dat paste beter gedurende den
oorlog. De vijf droeve geheimen van den rozenkrans? Die
komen best overeen met mijn akeligen toestand, ik wil
zeggen, met mijn hooge positie !
Vreemd vind ik het, dat een bedbochel 'n raen.sch belet

te slapen I Wat moeten dan diegenen doen, die zelf een
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kas dragen ? Hoe leggen die het aan board om te rusten?
Hoe weten die zich te schikken naar een matras in denzeliden stijl ?
Een mooie uitvinding, die X-stralen Kon ik ze hier
maar gebruiken, niet om te zien wat er in mijn porter
monnaie steekt of op mijn maag ligt, maar cm te weten
wat er besloten ligt in die duivelsche bedbuil, waar ik
mijn kamp op doe !
Morgen zal ik het weten, ik moet morgen absoluut dat
gezwel opereeren, want moest die kwaal erg toenemen,
dan lig ik, vOOr 't einde van de retret, uit dat nest gegroeid I
12 uur slaat de klok.
Indien mijn slaapzak zijn gebrek op 't middenlijf niet
droeg, dan zou ik mij wel weten te schikken, maar nu !
Daarbij, mijn konijnenpijp is zoo smal, dat ik niet veel
bonjourkens mag maken, of ik rol met heel mijn inboedel
op de planken. Daarom den gulden middenweg gekozen,
en !calm gebleven I
Waarom toch zoo'n kinderhedden voor mannen I ?
De Pater heeft gepredikt, dat men recht in zijn schoenen moet gaan. ja, dat is allemaal wel en goed, zoolang
als de zon schijnt. Maar ik zou hem, bij maneschijn. eens
gaarne recht in een scheef bed zien liggen
Gij rarnpzalig kattenras, gij moest er ook nog bijkomen am mij te treiteren I Scheid er uit met uw krakeelend
miauwen Vangt muizen, Jule schavuiten die ge zijt
Valsche lawaaimakers, laat mij gerust I
Waarlijk, men zou moeten slaapziekte hebben, ofwel
koorts, gelijk een hen met pluimen op haar teenen, om op
zoo'n scherpen heuvel in slaap te geraken I
1k lig hier te klagen over mijn verheven positie, doch
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1k lig toch. 1k vraag mij af, hoe de vleermuizen het klaar
weten te spinnen, zij die, 'n heelen winter lang, met den
kop naar omlaag, aan 'n balk te slapen hangen I
Is het wellicht om het Excelsior, het 4C Hooger-Op
beter te doen vatten, dat men ons hier zoo legt ? In dat
geval was het raadzamer ons ander de pannen te steken.
Daar ligt men — in April — nog dichter bij de rosse
maan! Ai mij Niettegenstaande al mijn miserie, Z01.1 ik er
nog moeten om lachen
1 uur slaat de klok.
Gij maan ginder, die met uw onnoozel gezicht mij aan
bezien zijt, men vertelt, dat gij ook met Bergen af te rekenen hebt. Dat zullen gewis vv-el andere Charels zijn dan
het heuveltje dat ik warm houd. Doch gij hangt, en ik
moet er op liggen. 'n Felle troost, a li s men niet kan slapen
dat de maan een pokkengezicht heeft
Als men 's nacit:s wakker ‘ligt, ziet de geest zoo klasr
als een duif, en werkt de verbeelding als een paard. Het
is alzoo dat ik mij een historietje herinner uit mijn snotneustijd. Men had mij ongestookt om aan een bultenares te vragen wat zij in haar kas droeg ? En zij antwoordde al blozende : Zemelen, manneke
Nc stel ik mijzelf herhaaldelijk diezelfde vraag wat
mag er toch in mijn bedkas steken? Zoodra het licht worth
moet ik het weten, al moesten er malheuren pebeuren
Morgen nog vO6r de mis, opereer ik mijn matras !
Altijd diezelfde vraag : wat schnilt er in dien ondergrond ? waarmee is dat worstelperk opgevuld? \Vol? neen,
of dan steekt er het schaap bij! Pluimen? 't Kan niet zijn.
Wellicht het slaapkot van de hennen Zeegras ? Waarschijnlijk, tegelijk met 'n kruiwagen oesterscheiperi
Zwarte, stomme nacht, zeg het mil, wat de ist mijn re-
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fiesch jenever uit den borreltijd zaliger ? Een pak goede
v-oornemens, vruchten van een heilige retret, door mijn
voorganger, helaas vergeten ?
Nog lever op het stroo, met heel den familieboom van
de vloo
2 uur siaat de kiok.
En :10,, lig ik wakker. Wakker, ja, meet wak dan

Ais ik eens een pp aanstak, om mij dom >> te rooken!
vind het toch zoo aartsdohl geheel den nacht te liggen
zien en gapen, zuchten en wrocten geheel den nacht
(Nerhoop te liggen, zor.der hoop te kunnen inslapen
nochtans
Been conditie voor een
1ige
i
qoede rettet. E72d het ',:rouwens zoo niet b&oofcl, \ler
eden keer was het toch zoo niet. Zouder die andere
heeren ook matrasseit ldoppen, zooa:s
1,F me dat een geestelijke a fzordering, met 'n buitenaal
alS beddegenoot ?
Als 1k toch maar het verstand of den moed had die
wipplank in den geest van boetvaardigheid als een rustpleats te beschouwen L.. Het gedacht, dat men dien
krommen doedeleak voor 113ii heeft uitgezocht, ciet mii
iet te doer' . 1k kntr mijn vrijen wil niet bijgesieurd krijzen °in mijn bultenarij verdienstelijk te maken 't is moetaardigheid P; ben een spartelaar, gcen martelaar Ms ik
penitentie doe, wil ik het effenaf goed doen, zonder hocbei
of buil
Als ik dezen nacht niet slapen kan, dan is het te voorzien, dat ik morgen d sermoenen ga verslapen Om den
'verpsicht
Pater door mijn gesnork niet te storen,
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zijn mijn matras mee te nemen : het beste middel om wakker te blijven II( lig hier, in de late uren, tusschen twee
vuren slapen nu, of morgen brankardiers huren !
3 uur sloeg de kiok.

Doch ik hoorde ze niet meer. Ilc sliep. Afgetobd, moegereden op mijn zeegrazigen kernel, was ik, buiten alle
verwachting, in slaap gesukkeld. 0, die zoete zaligheid
van gesloten oogen
Helaas Schoone liedjes Buren niet lang, zegt het
spreekwoord. Te 5 uur weld ik, door helsch gedruisch van
de groote bel, wreedaardig uit mijn korten slaap gerukt.
Heraus I

Geradbraakt lag ik op mijn pijnbed, met zwaren kop,
kleine oogen en gapenden mond. TA rekte mij en strekte
mij, en kroop, gelijk een oude kat die van onder de kachel
komt, uit mijn groven-tabakzak. En nu begon de langverwachte operatie...
Met een gevoel van wraak, gepaard met nieuwsgierigheid, stroopte ik mijn mouwen op, trok mijn Lierschen bistotal uit de broektasch, en keride zonder genade den
romp van mijn beul open. En ik ontdekte in dat verwenschte lij f een snort tabak (in den handel c zeegras )
genaamd), duister, vuil, zwaar, grof en heel gesteld om te
doen lijden.
Die duffe rommel zat in dikke klonters bijeengepakt en
vormde te midden van het bed dien ongelukkigen bult,
de oorzaak van mijn ellendigen nacht. Zonder scrupel of
compassie verdeelde ik de ingewanden van dien dromedaris in gelijke deelen, naar alle richtingen van den balg,
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kunnen terugkomen
Gedurende de operatie vond ik den iiaam van den eigenaar, aan het voeteinde des rijdiers, vastgenaaid : Van
den Heuvel.
Die naam was in den stij1 van het beest..
* * *

/-‘1vorens mijn laatste pijp te Mechelen uit te kloppen,
nam ik een stuk karton, en drukte er, in vette letters, met
het stopsel van mijn inktpot, ter vermaning mijner opvoigers, deze apothekersspreuk op

Schudden ociOr gebruik

Ben wisselagent
Doet mij deugd dat ik thuis ben )
Zoo sprak pastoor Vervaeck toen hij, den 4den Zondag na Sinxen, van de congregatie thuis kwam, en ziel
door de oude Katrien een kopje koffie liet inschenken.
De Zondapn waren voorzeker geen rustdagen voor
den braven man ! s Morgens ringaaneen biecht hooren,
dan bineeren, prediken, catechismusles geven, lof en con-gregatie doen : wat nicer is. de sociale kw-stie school
hem dan soms nog een of anciere vergaderirtg op den
hcis
VO(5r dtna tijd der vecvcrzekeiingen, toen hij no anderpastoor was, vie! hem nooit jets te lang of te lastig, dan
keaide hij 9een doch, al schoot zijn iever
nooit te kart, nu begonnen hem de jaren te we:gcn
Was warm geweest dien dag. Dc Junizon sond wan

een blauwen hemel te gloeien, deed de rozen bloeien, de
keisen blozen, en den pastoor dmppel-zweetend blazen.
Nu was 't 5 uur geworden, en de heetste pijien van
het daglicht waren verschoten. < In - t zomerhuisje moet
het nu lekk?..T zijn » zei M. Vervaeck, terwT b zijn
pantoffels aantrok. Zijn pantoffels Zo bestonden er
geen in 't aartsbisdom Mechelen I Mooic, gemakkelijke,
terke pantoffels, die de kwaadste eksteroogen tot bedaren
wisten te brengen waar men te voet, met de blijde mysteTies van den roze_nkrans op da lippen, naar Scherpen-
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nenvel..kon mee gaan ; pantoffels, waar zijn zuster weken
zing aan gewerkt had en die ze hem, ter gelegenheici van
naamfeest, had aangeboden.
zie nem van hier, onder zijn lommerrijk prieeltje, in
een teenen leunstoel liggen, met zijn gepantoffelde voeten
op een schabel, tang uitgestreki. De blauwe rookkronkels
dwarrelen, als wierookwalmen, uit zijn zwart-bruinen
kop ten blauwen hemel op. Rustig, kalm en met zelivoi
daanheid speelt zijn eene hand met de horlogeketting, terwiji zijn
zijn andere de pijp hanteert. Zooals vlinders rondom
hem van b'nem tot bloem stoeien, zweven voor zijn geest
fosse, luchtige gedachten, zijn verbeelding stet hem den
Thabor voor, en hij hoort Sint Pieter tegen 0 L. 1-1c.er
zeggen « 0! het is zoo goed hier te zijn. mer is tier
goed oni teni:en te bouv.Ten
"an den Thabor \Tait hij op zijn kanse!, Hi; berdenkt
de onderwijzing die hij, onder beide missen, zijn perochia
nen heeft voorgehouden, namelijk over de zonden tegen
het eerste gebod tooverij, superstitie, enz. Er bestond wef
vermits de catechismus
tooverij, had hij gezegd,
over gewaagt — doch dat was iets heel raars onder het
el-trien yolk, en men had groot ongelijk die of die oude
vrouw Cis heks met den vinger te wijzen ; het beste wat
men te doen had, om met den naaste wel te staan en Gods
vriendschap te bewaren, was recht in zijn schoenen
gaan 1...
Van zijn sermoon geraakte hij op het gebed van de
Mis, van den 4den Zondag na Sinxen. Prachtig gebed,
davit pastoor Vervaeck, dat geheel en gansch in het teeken stond van 't sezoen, dat in den toon was geschreven
van zijn gemoedsgesteltenis ; prachtig gebed, dat hem
scheen uit het harte gekomen te zijn van een rustenden
Zondags na het 10f, na het
pantoffeldrager zooals hij.
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afgelcopen \verk bij zomertijd, als de kersen en de aard
bezien blozen, en de roode rozen de groene weelde van
den hof doorbalsemen.
Verleen ons, Fieer, dat, onder de leiding uwer Voorzienigheid, de gang der wereldsche zaken ons kalm en
rustig late, en dat uw 'Kerk, in stille devotie, zich moge
verheugen I »
En de zachte zaligheid dier stille devotie » in de mis
bezongen, doordrong hem, die verrukkelijke avondpoezie
der juni-natuur betooverde hem, de ge:urige Semois zijner
pijp overweldigde hem ; en hij gaapte, o niet uit verve
ling, uit overvoldoening liever ; uit loutere gapersdeugd,
als uiting zijner rustige, sluimerige gemoedelijkheid.
En stillekens aan begonnen, random hem, bloemen en
boomen weggedoezeld te geraken, het was alsof nevelwaas v6Or zijn oogen aan 't wervelen ging, heel onduidelijk hoorde hij nog bet geroezemoes der kinderen, die
vOOr de kerkdeur aan spelen waren ; de stem van den
merel, die daar vOOr hem op den perelaar zat te fluiten,
scheen van heel verre te komen, het gekraai van zijn haan
was zoo flauw... hij liet zijn pijp vallen, zijn pantoffels
lagen op den grond : M. Ver-vaeck sliep...
Langsheen de beukenhaag van 's pastoors hof school
behoedzaam een man voort met kattencogen en dievemanieren. 't Was Jan Dingens, bijgenaamd « Rat >>, jubilaris der Merxplaskolonie. Loopen - en zwemmen, springen
en vechten, drinken en robberen, klimmen en luieren : hij
deed alle stielen am, in 't zweet van andermans aanschijn,
aan den kost te geraken.
De « Rat » was eigenlijk geen dief van stiel, geen vakman ; doch, daar hij niet teekenen kon — al had hij jaren tusschen vier muren zitten schilderen — wist hij geen
vaste lijn te trekken tusschen mijn » en At dijn ». 's Men-
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schen leven is immers veel te kort om alles aan te leeren
Daarbij, iedereen heeft zijn gebreken
Hij was vandaag, voor dn zooveeisten keer, het Staatspensionaat ontloopen,en vond dat het lastig was van Kempische lucht alleen, al was ze nog zoo zuiver, te leven.
Gelijk een vos die op jacht is, gleed de « Rat » omzichtig langs de haag voort, toen opeens het lawaai eener
bende musschen 7ijn omen trof. Ze waren,. die dieven, in
den pastoor zijn boom aan 't kerEen vreten tot gapens
toe ! Wacht, mannen, zei de « Rat », zal ulie wat
komen helpen >> Vluchtig keek hij links en rechts, kroop
door de haag, stak zijn mond vol kersen, stak zijn zakken
vol kersen, enfin, werkte zoo behendig en viug dat
er voor de musschen bijna geen meer overschoten. Dat
gaat hier goed, dacht de « Rat er is hier nieinand te hespeuren, God weet . wat hier nog te snappen vait, we zullen nog maar wat vender trekken! En zoo sloop hij voorzichtig voort, en geraakte bij t zomerhuisje .: waar onze
pastoor aan Zondagvieren lag. Een schalksche glimlach
schoof over het gelaat van den kersendief, als hij het zware lig van den vreedzamen herder zag op en af gaan, geiijk een. trekorgel ; als hij het regelmatig gesnork waarnam, dat de , maat sloeg van zijn zalige rust, als hij de
mooie pantoffels op den grond zag liggen
Hij, de « Rat droeg doorluchtige schoenen in sandaalstiji, waar eksteroogen in rentenieren konden, en
waaruit nieuwsgierige teenen, verwonderd, de wijde wereld in gaapten.
« Zou hier wel wisselagent willen spelen ! » zei de
« Rat ». En vlug gelijk 'n rat, trok hij M. Vervaeck's
prachtige pantoffels aan, zette zijn afgeleefde lapren in de
plaats, en scheerde behoedzaam weg, zooals hij gekomen
was...

—
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Mijnheer Pastoor schoot wakker, gaapte luidruchtig,
gaapte schuurdeurlijk, rekte en strekte, schoof zijn
op den neus, zocht naar zijn pijp, bezag zijn uurwerk,
meende zijn pantoffels aan te schietzn.
Wel jandorie, >> hakkelde M. Vervaeck, als hij de
c Rat » zijn sandali9e schoeisels daar zag staan, g die
poets zal Katrien me zeker gebakken hebben »
En hij, op zijn kousen, met de . ersatzpantoffels in de
hand, naar de keuken.
Hewel, Katrien, riep hij, nu hebt ge me daar
schoon farce gelapt
Trien viel natuurlijk uit de lucht, lachte dat ze zweetv
en, het sermoen van haar meester inclachtig
g M. Pastoor, zei ze, ge moet nu maar niet gaan
denken dat het tooverij is ! 't Beste wat 'n mensch kan
doen is
Recht in zijn schoenen gaan !

"Kom....
Er stak sneeuw in de lucht. Klagend zong de noordwestenwind in de telefoondraden, tluitend joeg hij door
het gothisch kantwerk van het stadhuis ; en de voorbijgangers, die, bij 't vallen van den avond, zich huiswaarts
spoedden, beet hij .vinnig in 't aangezicht.
Het was de vooravond van Sint-Niklaasdag, en de
winkels van de Statiestraat stonden in feestgewaad. Gas
en electriciteit schenen te wedijveren, om de oogen van
klein en groat te verblinden en aan de uitstallingen den
betooverenden glans te geven, die bewonderen en koopen
doet.
Dadr vOOr het raam van Dingens, den suikerbakke'r,
was het de moeite waard, om, niettegenstaande den guren
wind, te staan gapen en watertanden.
Dãar was zonder twijfel, de bodem uit Sint-Niklaas zijn
mind gevallen! Gansche hoopen lekkernijen lagen er kwistig uitgestrooid ; bergen chocolade en stapels koeken van
alle kleur en vorm rezen in de hoogte. Speculatie-mannen
en speculatie-vrouwen, suikeren leeuwen en zoete tijgers,
huisdieren en woestijnbeesten : geheel de inboedel van
Noach's ark, en de rest, verbroederde daar achter het glas
van Dingens zijn prachtige vensters.
Onder de bewonderaztrs van die rijke uitstaliing, stand
ook een arme vrouvi, met een klein kind op den arm. Zij
telde nauwelijks veertig jaar, maar de iijnen, die onthering
en harteleed over haar wezen Madden getrokken. teeken-
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den er wel tien bij. Blootshoofds stand ze Alaar naar a! die
lekkernijpracht te staren, terwijl de wired de haarlokken
over haar oogen blies en door den versleten borstdoek
joeg, die over haar mager bovenlijf hing.
De kleine knaap, dien zij droeg, hoe verkleumd en armtierig hij er ook nitzag, sale= geen bcos winterweer te
gevoelen : in zijn oogen straalde het zalig genoegen, die
Sint-Niklaaspracht als een tooverwereld tentoonges .teld te
zien.
En met zijn klein polleken, door de koude blauw-rood
geverfd, naar het raam wijzend :
Zie 'ns, ma, zoo riep hij, zie dien grooten
speculatievent daar, zoo groat als ik I— En ginder, ma,
die beesten allemaal van chocola, zie 'ns hoeveel !... En
koeien ma, zie 'ns, wel duizend ! »
En altijd, na elken uitroep, na elke aanwijzing, kwam
de vraag
Voor Franske ook he, ma ? Gij hebt het mij beloofd,
zoo ik braaf was. En Franske is zoolang al braaf geweest »
De vrouw drukte haar kind tegen haar hart, en met
snikte ze
zachte stem — als was het een zucht
Kam »
Zij was weg.
Het arm schaap verstond dat niet en vie/ a.an 't weenen;
maar zij, de martelares, zij wist maar al te wel wat er in
dat woordje kom besloten lag.
Wat er in dat woord besloten lag ?
Ben wereld van gedachten en gevoelens, een zee van
weedom en vrouwensmart.
Het woordje << kom », dat haar mond sprak, moest in
haar toegeschroefd moederharte z66 gelezen worden :
Kam, mijn jongen, de weelde, die bier uw kinderhart
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betoovert, is voor u niet gemaakt Hoe gaarne, luisterde
tic slechts naar de stem mijner liefde, zou ik gansch den
winkel leeg koopen ! Maar we zijn doodarm ; het is
wreed, u langer te doen watertanden. Kom, kindlief ;
moeder wil, maar kan u niet voldoen ; alhoewel gij zoo
braaf zijt, kan zij u niets anders schenken Jan haar liefde!
indlen vader toch maar alles aan den vervloekten
drankduivel niet ten offer bracht Indien hij in die helsche
kroegen goed en bloed niet opslurpte van vrouw en kind!
Dan zou armoe en ellende rond den uitgestorven haard
niet spoken ; dan zou er spaargeld zijn. in plaats van
schuld dan zou ik kunnen zeggen : Kom, mijn jongen,
wij gaan dat kinderparadijs binnen ; terwiji ik nu zeggen.
moet : Kom, we gaan voort
•••
•••
•••
•.•
•••
.•.
•••
.••
Dat woord kom » moet, idunkt me, Sint Jozef ook
uitgesproken hebben, toen hij, den vooravond van Kerstdag, met Maria in Bethlehem ronddwaalde, en zij, a/8
arme vreemdelingen, overal verstooten, in een verlaten stal
hun intrek moesten nemen voor den nacht.
•

•

• •

• •

• • •

•••••

•,•••

• ••

• • •

En terwiji er zoovele kleine sukkelaars zijn, die leven,
zou ik zeggen, van ontberingen, wat al rijke kinderen
vindt men niet, die zwemmen in de weelde van Sint Niklaas, die zich ziek eten aan suikergoed, die zich dood-moê
dartelen en giechelen midden in den overvloed van prachtig speelgoed ; en dat niet alleen den 6 December. maar
gansch het jaar door
••

• •

• •••

• • •

• •

• • •

Beste lezer, verre van mij de bedoeling, den arme tegen
den rijke op te jagen Neen, ik wil geen kwaad vuur stoken, ik wil de kloof van den huidigen klassenstrijd niet
verbreeden. Maar wanneer ik moeder en kind zie weenen
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van ellende, en wanneer ik dan zoogezegde volksverlossers
aan die army: dompelaars, die ze uitbuiten en uitzuigen,
hoor zeggen : << Er is geen God ! Tracht maar uw hemel
op aarde te vinden ! Na den dobd is alles gedaan 1 »
wanneer ik zulken preek hoor en z(56 olie op het vuur zie
gieten, dan ril ik van verontwaardiging, dan jeukt me de
vuist, en ik zou ze willen riebruiken, om hun valschen
mond te stoppen,
Arme sukkel, hoort ge dat t Er is geen God ) ?
Wet antwoordt gij daarop ?
Als er geen God best lat, dan bestaat er ook geen gebod, dat mij voorhoudt K Gij zult niet stelen I ) Dan
plunder ik den suikerwinkel van Dingens ledig I Wie zou
het mij verbieden ?
Menschen wet ?
Daar lach ik nee, daarbij die kan ik ontwijken
Plicht
Holklinkend woord I IJdeI windgefluister
Deugd ?
Wat een ding is dat ? is het soms al wat deugd doet ?
EeT ?
Een schim, zoodra de zon order is
De stem van mijn geweten ?
En wie doet dat geweten spreken ? Die God zeker, die
niet bestaat Als mijn maag maar zwijgt, dat is me genoeg 1 Gij zegt dat ik mijn hemel hier op aarde zoeken
moet I ) lk zoek hem al veertig jaar, en nog altijd leef ik
in een hel, die alie dagen zwarter en afgrijselijker wordt.
Ziekte en armoe, kommer en verdriet ziedaar mijn makkers op de levensbaan 1 dat is de stof, waar ik mijn
hemel moet uit weven Geef ni tl brood op tafel, vuur in
den haard, vrede aan mijn hart ; en ik zal mijn best dam,
om uw hemel te smaken Of denkt gij misschien, dat =ea
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dat hemelsch jeluk zoo maar uit de lucht grijpt ? Dat men
het zoo maar spinnen kan, gelijk de zijdeworm zijn draad?
Gij leert ons, dat na den dood alles gedaan is »
Als dat waar is, dan moeten de legioenen sukkelaars en
verdrukten, waar de wereld vol van is, met gebalde vuist
i-echtspringen en met geweld hun aandeel veroveren van
den aardschen buit I Als na den dood alles gedaan is,
dan moeten wij, voor den food, maar met alles gedaan
maken I Domkoppen, zij die hanger willen lijden I Lafaards, zij die stil blijven staan voor paal of perk, waar
tic gebod » of verbod » op geschreven staat 1 Volksbedriegers, die c deugd » en < ondeugd » uitgevonden hebben I Leve het genot 4 Leve het vrije leven
Ik zou wel eens gaarne hooren, wat de ongodsdienstige
predikanten op dat antwoord weten te zeggen
De godsdienst allêen kan hier zalven, omdat, terwiji hij
met een hand den ongelukkige ondersteunt om hem de
ellende van deze wereld te helpen dragen, hij met de andere hand hem naar den stralenden gezichteinder wijst
van het Hiernamaals.
De godsdienst allêên kan hier zalven ; omdat, terwiji
hij met een hand tranen afdroogt, met de andere naar
den goddelijken Lijder wijst, die, zooals de catechismus
zegt, zijn geheel 'even lang arrnoede en verdriet heeft
uitgestaan ; en, op den dag van zijn lijden, gevangen
werd en bespot, gegeeseld en met doornen gekroond, en
op het kruis voor ons gestorven is. »
De godsdienst allan kan hier zalven, omdat hij leert,
dat lijden als Christen niets anders is dan verdiensten verqaderen, dan parels zamelen voor de gloriekroon ; niets
anders dan zich een plaats bereiden in den hernei, waar
verblijden.
g erm lijden meer zijn zal, maar
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En als moeder en kind, dien avond, op hun zolderkamer
bijeenzaten, kwam Una, het goedhartig dochtertje van
den buurman, naar boven geloopen, met een groot pak
vijgen en zes oranje-appels voor Franske.
En de knaap klapte van vreugde in zijn pollekens, en
over de wangen der moeder rolden tranen... parels, die
Gods engelen naar boven droegen, om ze in de kroon to
zetten, waarmee de christelijke liefdadigheid hiernamaals
diegenen tooit, die naar 's Meesters woorden geleefd hebben : « Hetgene gij gedaan hebt aan den minste van uw
medebroeders, dat hebt gij aan Mij gedaan. Treed de
eeuwige vreugden des hemels binnen. Kom >

De oorlogshesp
Zwijn, miskende vierhesper, ik groet u
Het blinde menschdom, dat u sedert eeuwen als « onrein dier » bestempelde, begint klaar te zien en u van kop
tot staart te vereeren. De oorlogskans heeft u, arme verstooteling, doen boven koxnen en in uw rechten hersteld.
Hartelijk gefeliciteerd, vriendlief
We zijn er wel mee, den leeuw als koning der dieren
uitgeroepen te hebben, hij, die ons, vorsten van het geschapene, zonder complimenten oppeuzelt, als hij de kans
heeft Neen, gij zijt de koning, zwijn : op uw edelen snuit
zeLcn wij de kroon I
Gansch Europa heeft het oog op u gericht ; voor u
wordt er gestreden ; om uw smakelijk spek wordt er gevochten I
Bezie ik uw noordpool of uw zuidpool, aanschouw ik u
links of rechts, ge zijt steeds zwijn en altijd doet ge mijn
tanden wateren en mijn maag kwispelstaarten van genot
Moest de verloren zoon op de wereld terugkomen, men
zou hem thans zijn post van zwijnenhoeder benijden !
Laat de kortzichtige Joden voortgaan in hun verstokte
boosheid en u verachten, wij, we hebben u sedert den
oorlog leeren naar waarde schatten : gij zijt het svmbool
onzer welvaart, gij zijt de waarborg van het huiselijk geluk
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Zoo dachten er ook Lowie en Trees over, en ze kochten een hesp. Ge moet weten : Lowie en Trees, zijn
vrouw, hadden hun pachthof laten varen, om in 't midden
van 't dorp te gaan woven. Ze waren binnen », zooals
men zegt, en rentenierden nu stillekens aan. En waarom
toch ook zouden ze zich nog Langer afgesloofd hebben
Lowie was al 'edert Lang in de zestig, en Trees, die wat
jonger was, was ook stijf genoeg om te rusten. Daarbij,
hun kinderen waren getrouwd, en goed getrouwd. Waarzouden ze dus het boeren niet laten staan hebben ?
'n Mensch heeft maar een leven I zei Trees; en van
het stuk leven, dat haar nog overbleef, wilde ze profiteeren.
Lowie, die vroeger harder gewerkt had dan een paard,
vond nu, dat werken goed was K veer degenen die ijzers
dragen. Hij stond nu op stal, of liever, op de vetweide.
Ze \voonden thans niet verre van de kerk, in een gewoon burgershuis, met een grooten hof, waar Lowie zijn
bezigheid in vond. Trees hield een geit, als herinnering aan
't boerenleven van vroeger jaren.
De pachter was 'n goe brok van 'nen vent, 'n beetje
stuursch en weinig van zeggen, doch braaf en vreedzaam.
De pachteres (zooals men ze bleef noemen) had den
naam een huishoudelijke vrouw te zijn, die als bijzondere
eigenschap bezet, alles op zijn best weten te regelen ;
zoodanig dat Lowie niet veel in 't huishouden te regelen
vond.
We zijn in den laten herfst van 't jaar 1916.
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Terwiji de regen teg2n de ruiten kletst en de wind in
den schoorsteen aan joelen is, zit Lowie bij de stoof zijn
pijp te rookn; Trees, met de kat op haar schoot, roeit
de pap.
« Maar, bas, zegt Trees, die oorlog blijft duren.
God weet wanueer daar een einde aan komt 1 1k geloof,
dat we goed zouden doen een hesp te koopen voor den
winter.
Wel ja
zegt Lowie.
Weet wel, 'n mensch zou tegenwoordig schrik
hebben om lets te koopen. Verkensvleesch is ongenadig
duur, maar zonder kunnen we' toch niet voort. Het rundvleesch kost ook veel, en wat zit daarin ? »
zegt Lowie weer.
Wel ja
—
De week daarna was er cen hesp in huis, die :00 fr.
kostte.
Honderd frank I 't Is bijna zooveel als vroeger
voor een heel verken, » gromde Lowie.
— Had 'n mensch het geweten, we hadden gedurende
de oorlogsjaren nog wel op het pachthof kunnen blijven,:t
zuchtte Trees.
Doch het was nu zoo. Lowie en Trees hadden opgehouden boer te zijn. Het zwijn, waarvan de hesp in huis
was, had opgehouden zwijn te zijn. Het briefken van
100 fr. had opgehouden in de beurs van de pachteres te
zijn.
Den eersten dag dat de ham hun huisgenoot was, had
Trees haar bril opgezet en een grooten linnen zak aaneengedriegd om er die kostelijke brok in weg te steken. Daar
hing de hesp nu c pronken in den schoorsteen, met haar
nieuwe broek aan, tusschen strijkijzers, 'nen tros ajuinen
en 'nen heelen hoo p beurzekens gevuld met allerlei zaden

van groenten. 't Was veel, ja, wraakroepend veel, 100
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frank voor een enkele hesp, doch de baas en de bazin
achtten zich gelukkig ze in huis te hebben. Hoe duurder
ze kostte, hoe beter ze smaken zou. I)aarbij nog, daar
konden ze misschien wel een jaar mee voort ! Het zien
alleen van dien schat deed de toekomst glanzen van hoop
en bracht hoogwatertij tusschen de tanden.
't Viel voor dat Lowie, na de hoogmis, al een gazet
kocht, die, na op de eerste bladzijde 't een en 't ander verteld te hebben over den oorlog, op de tweede en de derde
een reeks ongelukken en schelmstukken opsomde. Dit laatste soort nieuws trof bijzonder Trees : dieverij en moorderij deden haar schrikken en beven. Als ze vroeger op het
pachthof was, had ze wat anders te doen en te regelen
dan met zoom muizenissen in haar kop te loopen maar
nu ze aan 't rentenieren zat, liet ze er soms haar slapen
am.
« Ge zult het zien, Lowie, zei ze, dat men vroeg
of laat met onze hesp zal weg zijn I »
— « Waar dat gij op peist », zei Lowie, droog-weg en
rookie zijn pijp voort.
Zekeren dag was het dorp in rep en roer, de mare ging
dat ze mijnheer pastoor zijn hennen gestolen hadden, en
den haan daarbij. Trees kwam het nieuws met groot misbaar en lawaai aan Lowie vertellen, met al de bijzonderheden van dien schier-heiligschendenden diefstal.
« Gods lieve hemel ! nu begint de dieverij op 't dorp
zelf, in de gebuurte Hij die hennen steelt, zal voorzeker
geen hesp laten hangen, als hij ze • pakken kan. 1k ben niet
van zin ze hier in de keuken te laten >>
Zoo riep Trees in een asem.
— « Wel ja I antwoordde de man, draag ze dan op 't
kelderkamerken
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Zoo gezegd, zoo gedaan. De hesp moest haar warmen
hoek verlaten en, voorzichtigheidshalve, naar een veiliger
oord verhuizen.
'n Acht dagen daarna was Trees, die geheel den dag
met de hesp in haar kop liep, inspectie gaan maken in die
nieuwe schuilplaats en de kostelijke brok van dichtbij bezichtigen.
<4 Gods lieve hemel I riep ze uit, ik heb het al lang
gezegd, dat onze kat te oud wordt. Zie, dat komt er nu
van I Lowie, kom eens hier, Lowie »
Beide echtgenooten stelden vast, dat de muizen, in hun
vernuftigheid, middel hadden gevonden om aan de 'hesp
te knagen. Redelooze dieren hadden het gewaagd den
schat aan te tasten, die stukken van menschen had gekost
En ze werd door Trees vanher achter de stoof gehangen, tusschen haar makkers van vroeger : strijkijzers
en ajuinen engroentezaden.
Op de kelderkamer, waar vroeger s verkens zuidpool
logeerde, stand nu een akelige muizenval te gapen,
Zekeren Zondag kwam de pachteres uit de vroegmis
thuis met het akelig nieuws dat ze al de konijnen van Lowie van Tiestje's gerobberd hadden. Ze vond geen tijd
om kof fie te drinken, de konijnige historic moest in 't lang
en in 't breed verteld worden, en het besluit was, dat de
hesp de keuken uit moest. << Naar den zolder >> zei ze.
ja maar, Lowie die zich moest gereed maken om naar
de hoogmis te gaan, had weinig goesting om met hamer,
krammen en haken, en dat op 'nen Zondag, te gaan timmeren. Daar wist Trees niet veel tegen in te brengen : ze
moest toegeven, en de man ging naar de hoogmis.
On.der de mis, droeg Trees de hesp naar den kelder.

— 138 —
Was maar voorloopig, zei ze. Doch ze inoest ue keuken
alt, de hesp die 100 fr. gekost had 't was te veel gewaagd ze daar to laten hangen, waar iec-L.!:reela ze zien en
stelen kon.
In den loop van de week ZI ei do pachteres : Onze
hesp kan daar toch niet blijven, to meer dat het weer erg
vochtig is en dat het altijd zoo nat is in onzen kelder
Ze ging zien, en ze vond inderdaad de hesp badend in
haar klam zweet ; haar broeksken was zoo nat dat het
schier uitliep.
- « Gods lieve hemel I riep Trees tegen Lowie, als hij
's noenens thuis kwam ; zie nu onze hesp eens I Dat ge
ze nu toch eens op den zolder wildet hangen I Ze kan,
dunkt me, niet beter zijn dan daar
— « Ge loopt met uw hesp road gelijk een kat met
haar jongen, gij »
ja, maar dat is toch beter dan ze te laten stelera.
1k kan ik ze toch op mijn rug niet binden »
En Lowie, zonder een woord te spreken, greep naar
zijn Kamer, trok den zolder op en plaatste de hesp tegen
den schoorsteen. Daar prijkte het nu, hoop en droog,
varkens achterten het bereik van dieven en muizen,
stuk, dat 100 fr. gekost had.
Nu mochten ze, de beide renteniers, gerust op hun
twee ooren slapen, zonder vaar of vrees, vol hoop in de
toekomst.
Eilaas ! die gerustheid duurde niet lang.
Dezelf de week nog, in 't holle van den nacht, wordt
Trees in haar slaap gestoord door een gedruisch, boven
haar hoofd, op den zolder. « Gods lieve hemel kreet ze,
onze hesp ! Ze schudde haar man uit zijn snorkenden
sluimer wakker en riep Lowie Lowie ! ze stelen onze
hesp Dieven op den zolder I Dieven Lowie ! ! »
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De man, die verbluft uit zijn eersten slaap wakker
schoot, stotterde het woord 4: dieven » achterna, en vroeg
of ze niet van de hesp gedroomd, en wezenlijk
lets
ehoord had.
Goed gehoord antwoordde Trees, die zich al
aan 't aankleeden was toe, spoed u Hier is licht neem
;i'j het geweer
Lowie trok bibberend zijn broek aan en, alhoewel van,
natuurswege Seen held, gedroeg hij zich heldhaftig : immers, Trees was er bij, en... er viei een hesp te redden, die
100 frank waard was.
Ze siopen near boven. Lowie voorop, gewapend met
het geweer Trees achter hem, met de kaarsepan in de
hand. De zolderdeur stond nog vastgegrendeld. Dat gaf
moed aan Lowie, die de deur onversaagd openstiet en
schietensgereed voorttrok, al roepende : Wie daar ?
Alles was stil els in een graf. Nu schoof Trees met bevencle kaarsepan hear man achterna, en stronkelde over...
'nen dief ? Neen, over de hesp
« Gods lieve hemel gilde ze, half weenende van
vreugde en aandoening 't is onze hesp Lowie 't is
onze hesp »
Dr man deed t dê.posez armes », en, al was het tegen
zijn goesting, hij moest bijna lachen.
Zij vonden dat de kram uit den muur was geraakt
en het was de val van de hesp, die Trees had doen opDat nachtelijk
springen en uitroepen dieven in huis
avontuur had voor gevoig, dat de hesp vanher in de keuken geraakte.
Wat Deist ge er over, Lowie, zei Trees 's morgens onder 't koffiedrinken, zouden wij ze terug near
den zolder dragen ? »
Er schiet nog een pleats over is. 013.8 huis. war
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ze nog niet gehangen heeft, en dat is in ons gemak »
spotte de man.
Ja, jongen, wat wilt ge er aan doen 7 De oorlos
—
brengt voor iedereen zijn lasten en zijn kosten mee Ja...
waar zouden we ze hanger' ?
—
Hang ze onder den preekstoel bij den vastenbrief I »
- « We zullen er nog eens op slapen » zei de pachteres.
Ze zag wel, dat haar man van die ongelukkige hesp
van 100 fr. zijn buik vol had (zonder dat de sukkelaar
er ooit van geproefd had !). Daarom gebruikte ze veel
verstand met er over te zwijgen, en er, voor noenmaal,
een goed stuk van in de pan te leggen.
Als Lowie den lekkeren reuk van 't varkensvleesch onder zijn neus kreeg, verdween, als nevel voor de zon, zijn
slechte luim van 's morgens.
-- Wel, man, zei de pachteres, wat zegt ge er van? »
Zie, Trees, sprak Lowie, ge hebt zoolang met
uw hesp rondgeloopen gelijk een hen met haar ei ; maar
dezen keer hebt gij er een goede plaats voor gevonden.
Het was toch om ze op te eten. meen ik, dat wij ze gekocht hebben »
Ja, 't ging tijd worden, zei Trees, ze is in huis
van rond St. Elooi, en nu zijn wij in den Vasten ».
En ze gingen voort met de hesp aan te spreken », o
ik zeg niet dagelijks,maar laat ons liever zeggen,wekelijks.
Werkendags was het. Amerikaansch spek goed genoeg,
doch 's Zondags werd het nationaal zwijn gevierd. Ze
hadden wel geld genoeg om rundvleesch te koopen, doch
dat kwam er moeilijk van : ze waren zoo niet grootgebracht, en rundvleesch was voor hen toch altijd maar
rundvleesch. Varkensvleesch is boerenkost, en ze hadden
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de pretentie niet renteniers te zijn ze bleven boer in alles, behalve dat ze van het boerenwerk a! waren,
Wels.en en weken, maanden zeg ik, duurde reeds de
hesp. Intusschentijd was het :omer geworden. Lowie had
last met de musschen, die aan de erwten zaten, en Trees
kon 's Zondags labboonen met hesp op tafel zetten,
Nog acht dagen, en het was kermis in 't dorp. Er zou,
ter oorzake van den oorlog, niet, zooals vroeger, gezongen en gesprongen worden, doch de kermis moest toch
gevierd I Die dagen, zei Trees, ging er van de hesp geeten worden, en veel !
Ze begon wel wijd te schuiven, doch het is maar Bens
kermis in 't jaar
Op kermisdag, toen de hoogmis uit was, kwam Lowie,
na een pint bier in « De Kroon » gedronken te hebben,
naar huis. Daar het heet was, zeite hij zich in zijn hemdssnouwen, en ging, met de handen op den rug, zijn hof

rond, terwiji Trees in de keuken bezig was met het kermisnoenmaal te bereiden.
riepen eeasklaps
Nonkel Nonkel Lowie
twee, drie, vier stemmen te gelijk.
« Gods lieve hemel kreet Trees die, met den pollepel in de hand, uit haar keuken kwam geloopen wie we
daar hebben
Wie ze daar hadden ?
Alfred, Lowie's broer, die in Antwerpen woonde en,
samen met zijn vrouw en twee zonen, van het schoon weder en den kermisdag pro fiteerde om eens naar den
huiten te komen en te zien of de familie nog leefde
Wie ze daar hadden ?
ik laat het u weten, beste lezer ; luister
Nummer 1. Alfred, een man zoo lang als een winter-
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avond, zoo mager als een donderroede, met een bodemlooze onversaagde maag, die voor niets achteruitdeinsde.
Nummer 2. Zijn vrouw, ook een mensch van goeden
wil, als ze een vorket in de hand had ; die sedert een
maand geen patatten meer gezien had, en den dag verwenschte, waarop Onze Lieve Heer de raapkoolen schlep.
Nummer 3. De oudste zoon, een rekel van 15 jaar, allerAlfretters.
waardigst tot de familie te behooren
Nummer 4. De jongste, die nog weinig gelegenheid
had gehad om bewijzen te leveren van zijn buikvaardigkeid, maar die oneindig veel beloofde voor de toekomst.
Dat waren de kermisgasten, die bij Lowie en Trees binnenvielen. Vlucht, pachteres, vlucht met uw hesp, nu zijn
de spekdieven daar !...
Eilaas ! het was te laat. Men zette zich aan tafel : de
hesp ging weldra haar paspoort krijgen !
Iedereen wist in de familie, dat Alfred zijn naam niet
gestolen had, dat hij een maag bezat als een trekorgel.
Hij mocht dus wreed dcen aan tafel : contrarie zou
iedereen verwonderd hebben. En hij deed wreed
Zijn vrouw, wier maag precies ook niet bij 'n hollen
tand kon vergeleken worden, gaf als verontschuldiging
voor de stukken spek, die ze wegstak : 's morgens vroeg
moeten opstaan om gereed te geraken, den tijd niet gehad om te eten als naar gewoonte, een dik uur te voet
moeten gaan, de goede buitenlucht. enz. enz.
En de kinderen ! Twee doorjagers, in denzelf den stijI
gebouwd als de ouders, die het schoon vonden zooveel
te kunnen binnenspelen, en fier waren 4t slag te kunnen
houden », zooals ze zegden. Zij hadden bijna geen tijd
om een woord te spreken en verslonden hesp, dat hun
kinnebak er van glom, dat ze kroppen moesten en hijgen
-om het door te krijgen.
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Trees bezag met beleefd gezicht, doch schuinen blik de
kermisgasten en mediteerde : mijn hesp is naar den blikDe hesp, die 100 fr. heeft gekost, die ik als een kind
:j etroeteld heb, die ons zorg en kommer en angst op het
iijf heeft gejaagd, die Lowie, gewapenderhand, tegen
en en moordenaars, in 't holle van den nacht, heeft ver,iealqd— De brave vrouw had er niets tegen, dat de faekieleden hun bulk eens kwamen vol eten. Maar, Gods
hemel welke hemeltergende buiken I Zulke
moeten vol doen met hesp, en dat in oorlogstijd I
Dc sneekens, die de zuinige huisvrouw vroeger in de
;;an iegde, waren toch zoo dun, en het was zoo juist uitapast, en er werd zoo profijtelijk aan gepeuzeld. En nu!,
schoven de stukken hesp, als bij tooverslag, de tafel
iJ en gingen gelijk brieven in de bus, naar den dieperik
an Alfred en C o . Evenals vroeger Lowie en Trees per
vierkanten centimeter aten, zoo speelden nu onbeschaamd
kie vraatzuchtige bezoekers met vierkante decimeters.
Eten ! Gods lieve hemel 1 die menschen konden eten!...
s Avonds met den laatsten tram, voidaan en vol ge.
dean, vertrokken de hespedieven en v6Or het vertrek
nioest er, natuurlijk, nog eens geeten worden.
Maar hoe kunnen ze, Gods lieve hemel dacht de
!,),-,chteres, er nog jets bij krijgen ?
s Anderendaags zaten Lowie en Trees aan een var.1:ensknook te knagen : overschot van familie
Had het altijd gezegd, zei de vrouw, dat men
«
:roeg of laat onze hesp zou komen stelen 5)

.3

De oorlogssigaar
Kees, een ossenboerken van diep in de vigtig, trok de
hotsebotsende huwelijkskar voort, samen met Trees, zijn
gierige huisvrouw.
Kees smeet ook wet niet het geld Tangs deuren en vensters : ze waren thuis met tien kinderen geweest, en zoo
had hij de waarde leeren kennen van 't geld. Zijn spaaren werkzaamheid hadden hem zoover gebracht dat hij, die
vroeger in den kruiwagen stond, nu koeien op stal had.
en 'nen as voerde.
Trees was 't gierigste wij f dat ooit uit Adam's ribbe
getrokken werd.
Ze zou haar voorschoot over de schouw gespannen
hebben, om den rook in de lucht niet to laten verloren
gaan. Die vrekkigheid gaf haar gedurig aanleiding tot
vitten en vermanen, tot zagen en klagen, tot kijven en
lawaaien.
Wij staan in 't begin van het jaar 1918. Rampzalige
tijd voor de rookers
Kees moest nu ook, zooals menig ander liefhebber, de
tabak vaarwel zeggen. 't Ging waarlijk over zijn hout,
een kilo gemeene tabak kostte meer dan vroeger een goer
de vaars ! Daarbij nog, was gierige Trees zijn wijf niet,
en moest hij niet, ter wille van den vrede in 't huishouden, geheel-nicotine-onthouder worden ?
Zoo'n tabakloos bestaan kon niet meet blijven duren I
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Zulk een levee was nog minder dan een pijp tabak
waard !
Velen hadden in 't jaa_ tabak geplant, en ze waren
er wel mee gevaren. Kees gang ook tabak zetten. Trees
wist er van alles tegen in te brengen : op die plek zou
men kunnen honderd kilo ajuin winnen, met den nest
voor de tabak bestemd, patatten planten ; en dan nog,
het werk en den tijd, dat zoo iets vraagt Dezen keen
toch hield de man voet bij stele, en de vrouw zag dat ze
moest toegeven. De ossenboer zette 100 planten tabak
op een zonnige plaats, achter zijn schuur.
In de herberg, waar Kees soms een kaartje ging leggen,
(hij kreeg alle Zondagen 20 cent) werd de kweeking van
tabak fel besproken veel mest, weinig mest, veel aal,
geen aal, dit en dat, dees en geen ; elkeen vond zijn manier van doen de beste. Kees had slechts de hoeveelhei3
in 't oog, en sleurde diensvolgens geheele kruiwagens
koeienmest naar het tabaksveld. Eenige weken daarna
stonden zijn planten, met hun zwart-groene vlokach.tige
bladeren, te tieren, dat men ze zag, dat men ze hoorde
groeien, zei de man. Zoo'n tabak stond er niet op gansch
de gemeente !
Er was maar een wolk aan den blauwen rookershemel
van den ossenboer : schrik voor de Duitschers ! De tabak was aangeslagen, ze gingen hem dus, vroeg of laat,
komen halen... en de boeten daarbij ! Trees zaagde Kees
stukken van 't lijf met die ongelukkige tabakskwestie, ze
liet hem niet los, totdat hij eindelijk het wanhopig besluit nam zijn halfrijpe planten of te snijden. Tegen HalfOogst waren de eerste bladeren droog.
***
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Den 15den Augustus zou Kees, als rooker, hoogdag
vieren.
Na het noenmaal begon hij bovenarms, met het broodmes, tabakbladeren te kerven, en stopte daarna een felle
pijp van die schaveling. Het was van de grove snee dat
hij rookte, jets zooals zeegras, en niet veel fijner van
smaak. Zijn pijp zoog en zuchtte, zabberde en zeeverde,
en hij scheen er smaak van te hebben, van zijn tabak.
Een masker zou van pas gekomen zijn, om bij de stinkende rookwalmen niet omver te vallen ; hij daarentegen
vond, dat de tabak tamelijk zwaar was, maar deugdelijk
Na het lof trok hij « De Zwaan » binnen om een pintje te pakken, rookte daar nog een pijp « van achter de
niet rieken
schuur », en bofte bij iedereen, die hooren
wilde, op zijn maduro-onkruid, dat hij 4: tabak » noemde. « Kadee, jongen » zei Kees.
Het was in « De Zwaan » dat men hem wijs rnaakte,
dat hij er sigaren moest van draaien dat zou 'n ander
sport zijn !
Toen nu, dien avond, de beesten besteld ware z, toen
Kees en Trees hun buik met heete, dikke pap hadden gevuld, begon het spel. De ossenboer haalde, ik zal niet
zeggen zijn « droogste », doch minst-groene tabakbiaren uit het karhuis, veegde met zijn breede hand de tafel
af, en begon sigaren te rollen.
Dat werk viel hem lastiger dan ploegen ; doch het lag
in zijn natuur niet om te zien, nadat hij zijn hand aan
den ploeg geslagen had : hij wilde, kost wat kost, sigaren
rooken met Half-Oogst, van zijn half-rijpen tabaksoogst,
Zoo kreeg hij Loch, na weet niet hoeveel keeren herbeginnens, jets in handen, dat veel meer op 'nen dikken
bruinen pens geleek dan op een sigaar ; een ding, vast,
zwaar. grof en heel gesteld om te doen zweeten !

97
Als ge met zoo'n kereis begint, zei Trees, dan
zal uw tabak seffens weggeblazen zijn. 1k meende, dat
sigaren moesten droog zijn »
Heel droog is beter I » zei Kees, droog-weg
hij had al een sulfertje vast om aan te vuren.
ja mar, zoo'n charels, van bertha-kaliber, zijn voor
eèn sulfertje niet vervaard De vent had er wel een
half dozijn noodig, eer hij voorgoed in gang was.
Ze trekt toch ! zei de boer. En hij ging zich,
vol zalig genoegen, met zijn reusachtig smoorgerief gewapend, achter de warme stool zetten, waar de koekete1
op te dampen stond.
Trees school bij ; ze wilde zien, hoe dat spel ging afloopen.
Ge hadt die toch wel een deel kleiner kunnen maken, zei Trees ; 't is precies de steel van 'n gaffel, en ge
moet er aan trekken gelijk een os
Lach er maar mee, zei Kees, ik smoor toch sigaren, en zuivere waar, van eigen gewin
— 4: 'Wat verstand heeft een boer van sigaren-roilen
of sigaren-rooken ! Zooveel als koe van schaverdijnen!»
- « De tabak zou wat ouder mogen zijn, dan zou hij
zoo zwaar niet zijn, » meende de rooker.
« En zoo niet stinken, voegde Trees er bij. Mij
dunkt dat hij naar de koe riekt Dat komt er van, met
al uw west daarvoor te verspillen I»
Drink 'n tas koffie, en laat me gerust »
Koffie Wij moeten koffie missen, wij, en sigaren

daarbij I Waarom zou het mansvolk geen tabak kunnen
missen? Dat zou veel centen in 't huishouden uitsparen!»
Kees antwoordde niet meer. Er viel op te passen, en

dien bruinen dikken pens in 't oog te houden ; zooniet
werd hij koud. Is wéi, dat de boer een goeden asem had,
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want hij had hem vandoen, cm dien vunzigen, vastgerolden, halfgroenen, verdampenden stinkstok in 't leven te
te houden.
Met al de sulfertjes, die gij verbruikt, kan ik een
geheel maand mijn stoof aansteken ; en nu ze zoo duur
zijn... >> zuchtte Trees.
Kees werkte voort, zei niets, doch speekte, speekte zonder ophouden.
Wil ik de marmiet halen ? vroeg Trees. Ge zult
ons huffs nog onderzetten !
En de kat kwam van onder de stoof gekropen, rekte
zich uit, krabde met heur voorpoot over haar stompneusje
en vluchtte de keuken uit.
Die kan het niet meer uithouden » lachte Trees.
En Kees zoog hardnekkig voort aan zijn gloeiende
worst. Zij zag er bijlange niet smakelijk uit ! Een pekzwarte aschkool hield ze in den rouw gedompeld; het vuur
liep scheef, gelijk de rooker zijn os, toen hij voor den
eersten keer in den ploeg stond ; en het koppig deel, dat
niet branden wilde, kromde zijn rug, gelijk de kat als ze
tegen den Boer (wanneer hij geen sigaren rookt) zijn beenen komt schuren.
44 Pas op ! riep Trees, toen ze vuur meende te zien
vallen op haar man zijn broek ; straks verbrandt ge uw
beste broek, met uw leelijken vuurpijl ! Dat was een
ramp in de tijden, die we nu beleven ! Smoor in uw onderbroek, of bind mijn voorschoot aan, als ge dan tock
mijnheer wilt spelen en sigaren rooken )
Kees zei niets. 't Was ten andere te veel dat hij een
woord zegde, want telkenmale als hij sprak, kostte het
hem een sulfertje. Sigaren van zoo'n familie moeten gerookt worden door de mannen van den Zwijgenden Eede!
Hij scheen te ondervinden, dat het zoo warm begon. te
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worden I De stoof stond rood ; en de heete pap, die in
zijn liji werkte ; en daarbij nog die zware, brandende,
koppige knuppel in zijn mond.
Hij zette zijn vest los, stak nog een sulfertje aan, kletste
een voile geut speeksel in den koolbak, en begon vanher
te paffen.
Pa Efen, dat de pezen gerekt stonden in zijn mageren
nek ; paffen, dat er telkens twee diepe kuilen vielen in
zijn bruine kaakvellen ; paffen, dat zijn mond teutvormig
vooruitschoot in een luidruchtig kussend gesmak.
«t Is hier niet meer cm uit te houden!» kloeg Trees.
Ze moest wai: ouder zijn » zei Kees.
En hij schoof, al biazend, het deksel van de stoof.
't Is slafelijk werk dat ge verricht, hernam Trees.
Weet ge wel, man, dat het vandaag hoogdag is ? Wat
onnoozele geidverkwisting, in 't zweet zijns aanschijns
daar liggen smerigen rook in te zwelgen, em hem seffens
vanher uit te blazen Als nu al onze vliegen niet kapot
gaan, versta ik er niets van ! Ge zult er nog ziek van worden, van die vuiligheid !... »
<< Bah » bromde Kees, bij 't keeren zijner maag.
Hij vend den moed niet nog meer te zeggen.
Zijn stinkstak was wijd op, aan een kant ; aan den
anderen kant bleef hij nog altijd even koppig en eenzijdig. De beer begon te ondervinden dat hij er genoeg van
had, dat het tijd was zijn rookmachien stil te leggen. Was
hij alleen geweest, hij zou het gedaan hebben, maar
Trees zat daar ! En zou hij, een man, niet een enkele sigaar kunnen
kunnen rooken van zijn tabak, zuivere waar, die de
plaats ingenomen had van 'nen zak ajuin, en zooveel kruiwagens mest had gevraagd ?...
En hij trok nog voort
hij pafte niet meer
kalmer
en voorzichtiger dan tevoren. Hij ondervond, meer dan
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ooit, de noodzakeiijkheid den koollIck aan te spreken, en
voelde daarbij een onbedwingbaren flood tot gapen.
Het was toch zoo zwoel in de keuken, het klamme
zweet begon hem overal uit te breken. Er was zeker een
vlaag op handen ? Of was het een sigarenvlaag, die in
hem opkwam ? Zou hij de deur niet vat openzetten ?
Neen, in zijn boerenkoppigheid wilde hij nog voortroo
ken doch hij begon den hik te krijgen, en werd een omwenteling gewaar in de nederlanden...
Dan, eindelijk, zwijmelde hij de keuken uit om
buiten op zijn gemak te zetten.
Hij wilde zijn Neste broek sparen !

De oorlogshaan
(Geschreven en zargvuldig weggestopt in 't jaar 1917
in 1920 teruggevonden)
Hij
er
Wie .! De Pru:is ?
Neen, de haan van mijn vriend Karel.
Een flinke kerel, die haan, met 'n kam, een roode zaag
gelijk, op zijn fieren kop ; met !Toren, gelijk een officier
van de uhianen ; met goud;..1, vooruitstekende borst.
waar niets op onthrak dan het woord Polizei »
1k zie hem daar nog stappen, fier als een praalhans van
de Kommandantur ; mij dunkt, ik hoar nog zijn stem,
scherp en schril, gelijk die van mijnlieer den onderpastooz
(zei me de koster). En een lijf als hij had, gelijk een
struisvogel ! En pluimen, waarin al de kleuren van den
regenboog lachten
Een pronkjuweel, verguld op snee
En dat beest, waar alle hennen — Karel inbegrepen
fier op waren, moest er aan
— 4: En wa.arom toch, zoo vroeg ik aan mijn vrienci,
ulk een moord beraamd ?
- 4C Wel, zei Karel, orndat hij
en eiers legt. Niet,
--- zoo voegde hij er bij, dat ik ooit van hem verwacht had ; maar ge moet weten da het oorlog is en ooric.1 bliift. en dat all.e nuttelooze beld.cen rnoeten q.estopt
worden. Het eten, dat ik peperdt.= betaal, moeten mijn
hrinen in eiers uitwisselen.. Jan Crayers daar, wisselt
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kost uit in slechte stukken. Het is toch niet om de ijdelheid van zijn kippendom te voldoen, dat ik dien
ganger moet laten loopen Wist ik maar, dat de oorlog
ging eindigen en dat mijn haan de gelegenheid kon hebben om victorie te kraaien, ik zou patientie nemen dock,
mensch 4: praktisch
zooals de zaken nu sLaan, moet
zijn en van zijn hart 'n steep maken. Hij is ter dood veroordeeld, omdat hij niets gedaan heeft Laat ons eens
zien. Den 4den November zouden we kunnen vieren met
.cOnze Wekker » op tafel te brengen. 4den November,
twaalf uur, klokslag ! Aangenomen ?
Natuurlijk nam ik aan. Had ik er op handen en voeten
moeten heen kruipen, ik zou nog ja » gezegd hebben.
Moor een stuk soepvleesch van een koe uit den loten5tijd, kwispelstaartte ons zieltje van -,leugd ; wat zouden
we dan 'n haan verzuimd hebben ik zou al het geweld
van geheel Duitschland getrotseerd hebben, om zoo'n
fijne brok te mogen annexeeren.
***

Die 4de November was een weemoedvolle herfstdag.
Uit de zijden herfstdraden, die door de grauwe lucht
slierden, zat moeder Natuur haar lijkgewaad te spinnen.
Over de kale velden scheerden kooien trekvogels, op zoek
naar milder Iuchten. Uit den noteboom, over Karel's hoenderhok gebogen, druppelde mist, tot tranen geronnen, op
de haanlooze hennen.
Lekker weder om binnenwerk to verrichten, om den inwendigen mensch te vieren !
Dc koekoek van Karel's uurwerk had twaalf keeren geroepen, en wij sioegen aan : In den, naam des Va,
ders... »
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Na wat geschermutseld te hebben met een preisoep
en een portie schorseneren, begon ons offensief, het groat
of fensief tegen den haan. Met krakend gebruineerd ye!,
breede witte borst, en de beenen ten hemel gericht, werd
Von Cocq, kiskassend in de bobbelende vette saus, op
tafel gebracht. Hemeltje lief wat 'n zinsverbijsterende
brok 1 Onze oogen puilden, onze neusgaten trilden, onze
maag hunkerde. Het « Jeruzalem 1 » der kruisvaarders bij
het zien der heilige stad is niet te vergelijken met den
kreet De haan I », die onze borst ontsnapte, bij het
zien van Canteclaer.
— a Portez armes I » riep Karel, en de aanval begon.
Kiekenvjeesch bij oorlogstijd Of hoort ge niet goed ?
De memorie mijner krijgsmaag ging open, toen ze zoo
jets gewaar werd ze herdacht, al fronsend, den onvolmaakt verleden tijd en zag, al monkelend, de haantoonende wijs, tegenwoordigen tijd, die geurig en verlokkelijk
daar voor ons, in den persoon van Crayers, op tale!
stand.
Langs zijn rioordpool, langs zijn zuidpool, Oost of
West, bet gebraad was overal op zijn best. Eerst aten we
zuinig weg, zooals de oorloq het ons geleerd had, dan aten
we door, zooals vroeger in den tijd van vrede en overvloed;
dan aten we nog eens, om het buitenkansje te vieren,
waar onze buik op getrakteerd werd. Al werd ik zoo oud
als Mathuzalem zaliger, zoo'n Baithazaarsche smuipartij
vergeet ik nooit
Ben haan van den echten stempel, een waar hennenvader, wanneer hij jets lekkers vindt, roept tok, tok, tok »
om zijn gezellinnen tot grabbelen uit te noodigen. Hij
was nu zelf de lekkere beet geworden, en ik verzeker u,
dat niemand «tok, tok, tok moest roepen om ons lustig
te doen hinnenpalmen. 1k wist niet, dat de baas van it

kiekenkot den koning van 't geschapene zoo n zalig genot kon verschaffen !
II( laat het aan de buikvaardigheid over van den lezer,
die door het comiteit in 't leven is gebleven, aan te vullen
wat de letterkundige beschrijving hier moet missen...
*

Karel zou mij later, bij t t iezen van mijn tafelversiag,
scheef bezien, moest ik vergeten te spreken over zijn wijn.
ja, watertandende lezers, als bijvoegsel van dat heerlijk
stuk pluimvee, stond er een lekker glas wijn op tafel te
gioeien nude bordeauxwijn, zorgvuldig uit den hof opgedolven en aan de grijze Rijnechels ontsnapt. Ik had
vroeger nog wijn gedronken, doch die wijnen schenen me
als stalen zonder waarde, vergeleken met dezen wijn, als
rechtstreeksch voorwerp van zoo'n haan, bij een vriend
gezeten als Karel, en dat in het tijdvak der raapkoolen.
Kan maar het dotnme menschdom, zoo dacht mijn raaag,
in plaats van als hanen te vechten, gedwee worden als

broeihennen Konden de onnoozele kinderen der menschen, in plaats van plassen bloeds te vergieten, zulken
wijn vergieten, wat zou de wereld een paradijs zijn I Al
had men maar een gehemelte van << keerske-schiet », dan
zou men toch van drogisten afkomstig moeten zijn om,
als geheel-onthouder, zoo jets te laten staan. Ilc wil leven
in de roode zee van zoo'n kostelijk nat, en er met den
eenvoudigen stiel van paling tevreden zijn Zoo'n heerlijk
vocht zou men moeten kunnen likwideeren zooais d?. kippen, al sipperlippend, al smekkebekkend, en uit dankbaarheld het hoofd ten hemel verhef fend. Met een kurkentrekker in rooden inkt gedopt, is zoo jets te beschrijven,
met een pen niet
***

-- 20i ---Dunkt u niet, Karel, — zoo waagde ik schuchter,
dat we met zoo te smullen bij oorlogstijd, de grenzen
zoowat te buiten gaan ?
Wat riep Karel, de grenzen te buiten gaan ? De
9renzen zijn gesloten, man ! Ge ziet er lief uit, gij ; gij
krijgt krampen in uw conscientie, als ge uw buik vol hebt ;
't is nu we! tijd ! Kan ik er aan doen dat de hanen niet
ii,ggen, en dat ik ze moet den kop afkappen, omdat ik geen
hes in huis heb ? Zeif een flesch wijn drinken, opdat
de Pruis er zijn klauwen afhoude, vindt ge dat kras ? Men
kan toch alle dagen zijn raapkoolzuurgezicht niet opzetten
en waterkuren doen ? Of moet misschien onze wane komieit-maag de hanen laten kraaien, en wachten, totdat het
gebraden kwakkels regent, en intusschentijd ze zien
cl en ? Ilk heb rnaar spijt, dat Crayers geen broe.r loopen
heeft, ik zou hem wel alleen inlijven Neem het niet kwaiijk, kameraad, dat mijn maag zoo eng niet is als uw conscientie 1 Wat mij betreft, ik heb vandaag vergeten dat het
oorlog is, en ik heb deugd van de deugd, die mijn prachthaan, mijn aartshaan mij verschaft heeft. Hij herinnert mij
an de spreuk van den grooten Romeinschen vechthaan
Gallorurn omnium fortissimi sunt Belgae Hetgeen zeggen
wil in keukenvlaamsch : Onder alle hanen zijn de Belgische de felste ! »
1k zat verbluft, verpletterd door den stortvloed van
Karel's rede.
Ge zijt 'ne
En ik stotterde, bij keeren mijner maag
Chardl I >

en pensenkermis
Het ongemeubeld kwartier mijner oorlogsmaag hing al
zoolang te huren, en het bleef ledig staan
Gisteren kwam ik een kolossaal verken tegen, dat naar
het slachthuis waggelde, en ik was, << instinktmatig zou
ik bijna durven schrijven, aan den rand van mijn hoed
geraakt, gereed om dien voornamen burger te groeten.
Een vriend vertelde mij, dat hij naar een kudde zwijnen niet gekeken, maar gezeeverd » had ! Ja, zijn spekzucht was zoo geweldig, en het watertandengetij stood
zoo hoog, dat hij zeeveraar werd.
Ik las van een ijdelen pronker, dat hij wenschte een
elf-uren-lijk te zijn, om bezien en gewaardeerd te worden.
Om bijval te hebben, en boven de waarde geschat te worden, moet men hedendaags een snuit dragen
Maar dat alles bracht Been spelt in mijn bek Mijn ongemeubeld oorlogskwartier bleef te huren hangen.
Ik at roode koolen. Bij roode koolen, dat weet iedereen, moet er, als boter bij den visch, een stuk van 't verken
zijn. Ilc at er niets bij dan patatten (tegen 0,75 fr. per
kilo, in 't zweet mijns aanschijns gesmokkeld) en een magere saus, waarin de herinnering aan verleden eenige
decimeter bruine worst — lag te grimlachen.
1k at spruitkoolen. Als rechtstreeksch voorwerp van
zoo'n onderwerp, moeten er ribbekens in de pan liggen
te kiskassen. Doch ik, bedrijvend werkwoord, moest als
een onvolledige volzin, zonder rechtstreeksch voorwerp.
van tafel gaan.
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II( at rapen. En zooals bretellen passen bij een brock.

zoo natuurlijk vond ik het naar spek te zitten gapeu Eilaas I mijn rapen verteerden zoo rap als de wind ; doch
het gedacht dat ik daarbij spek moest missen, zie, dat kon
ik niet verkroppen.
Zoo sukkelde ik voort : vol onvoldaanheid, rijk aan
begeerlijkheid, arm in werkelijkheid.
1k deed mijf,, best om die zwijnachtige gedachten te verjagen. Nets gekort Als muggen bij heet weder, kwamen
ze gedurig terug en staken en plaagden mij, zonder rust
noch compassie.
Ongetwijfeld mensch kan toch niet altijd zijn oogen
in zijn porte-monnaie steken) kwam ik maar al te dikwijis
verkens tegen op straat. Verkens Levend spek, dat onbeschaamd over
over de kasseisteenen waggelt. Verkens ! Vier
hespen, die zonder meedoogen de twee oogen uitsteken
van elken onvoorzichtigen voorbijganger. Verkens ! Viervoetige symbolen van 't zalig verleden, die, bij het beleven
van het droevig heden, ieders hertje poppelen, ieders maag
hunkeren, ieders tanden wateren doen.
En zeggen, dat ik die helden van den dag moest zien
voorbijzwalpen, en dat afblijven 3. het wachtwoord was !
Waarom laat men, bij duren tijd, die kerels zoo maar los
over de straat loopen ? Waarom ze niet in een rijtuig weggestopt, zooals men zelfs met booswichten doet ? En ik
zag ze voortslenteren, die knorrende snuitdragers, onbe
wust van hun weerde, zonder den bijval te vermoeden,
dien ze bij de kinderen der menschen inoogstten.
Aarde, als ge een weinig verstand hebt van leven,
scheur open, en pak ze, die lekkere beestjes ! Was ik in
uw plaats, ge zoudt me zien zwelgen !...
Er was nog jets wat mij belette die zwijnachtige gedachten te verjagen. Alle dagen, om ter kerke te gaan.
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moet ik voorbij een kruideniersikel,
uithanobord, een hesp tentoonsteit (e
hesp, wel te verstaan), waarop in gouden letteis e Vergulde Hesp »
staat geschilderd. Telkenmale als ik daar voorbijga, denk
ik aan den gulden tijd dat een hesp goed eten was voor
'nen boer ; dat ze, verwaa::oosd, zich in de schouw hing
te vervelen, totdat de met er in zat, en dat ze aangesproken werd dan als men niet, wist wat anders te eten.
1k wilde dus ik herhaal het — dien vetten volmaaktverleden-tijd vergeten, om mij beter naar den huidigen toestand te schikken ; edoch, die vervloekte houten hesp van
den kruidenierswinkel bracht mij telkens, met haar aantoonende wijs, vanher in den tegenwoordigen tijd. Wat
gedaan om rust te vinden ? Wat, om den vrede des harten te bekomen ? Ik kon toch Onzen Lieven Heer in de
kerk niet laten varen voor dien houten Barabbas Het was
ook de moeite niet te gaan verhuizen, juist daarom
kreeg wel eens het gedacht ooglappen te koopen, zooals
de peerden er dragen, om alzoo het uithangbord van den
kruidenier niet meer te zien. Jammer, dat het leder stukken
van menschen kost !
1k vond het raadzaam in vacantie te gaan : dan zou
ik van mijn houten hesp voor 'nen tijd verlost zijn, en terzelfdertijd van al die zwijnerij.
Maar wou het nu juist niet treffen, dat ik op den
tram den koster van Zwijndrecht tegenkwam ? Was het
toch die van Ossendrecht geweest Of, beter nog, die van
Beirendrecht Moet men waarlijk niet voor het ongeluk
geboren zijn om zulk een reisgenoot, in zoo'n situatie ads
de mijn, op zijn weg te ontmoeten ?
En die rampzalige Zwijndrechtsche koster wist mij te
plagen met te vertellen, dat hij een schoon verken had
staan, en de pastoor ook, en de blazer ook, en de stoeltjes-
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van den kruidenier in het oog ging krijgen.
Ik zeg het nog eens : ik deed mijn uiterste best om al
die reuzelachtige gepeinzen en begeerten uit mijn geest te
verdrijven, ik worstelde dat ik er bij zweette ('n mensch
zweet gemakkelijk tegenwoordig, als men zoo flauw
staat) ; doch men kan toch geen gedacht uit zijn kop trekken gelijk een neusdoek uit zijn tesch !
zou meer lezen dan vroeger, meer studeeren, om alzoo in de geestenwereld de beestenwereld te vergeten. Boter aan de galg gesmeerd ! Het kwam zoo verre dat, wanneer ik in dagbladen of leesboeken een ondervragingsteeken tegenkwam, ik een verkenssteert voor mijn oogen
zag krinkelen. Ja, zoo ver was ik gekomen ! de duivel was
er mee gemoeid, geloof ik. Dat kon zoo niet blijven duren,
ik moest absoluut verkensvleesch kunnen eten. Daar moest
aan mijn akeligen toestand een chide komen
Het kwam.
*

ik had een vriend in mijn studiejaren, met wien ik zoet
en zuur, appelen en peren, kwanoten en okkernoten deelde. Nooit had Bras op den weg onzer vriendschap ge.,
groeid. Sedert het jaar '14 had ik mijn Jan zoo wat uit het
oog verloren doch dat we gezworen kameraden bleven,
daar twijfeide ik volstrekt niet aan.
En inderdaad, den 26sten November ontving ik een
kaart van Jan
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Mijn beste
Het is aan den oorlog te wijten dat gij van mij sedert
langen tijd niets meer gehoord hebt. Ik las uw Oarlogshesp », lachte smakelijk, en nu ga ik er u smakelijk voor
beloonen. 1k heb een vet varken staan, dat dezer dagen
geslacht wordt. Den 6den van toekomende maand is het
pensenkermis ! Is het noodig u te zeggen dat gij verwacht
zijt om te komen proeven ?
Hand en groet !
Uw trouwe
JAN.
Gods lieve hemel Pensenkermis ! zoo riep ik uit, en
viel bijna van mijn stek, van zalige aandoening.
Of ik die kaart gekust heb, ja of neen, zeg ik niet ; dat
zijn mijn zaken. Maar dat ik op dat oogenblik, waren ze
daar geweest, Jan zou gekust hebben en zijn verken er bij,
dat is zoo zeker als het oorlog is. Dat ik die gelukskaart
meer dan Bens las, uit louter genot, kunt ge licht verstaan.
1k, die zoolang in de magere woestijn van soepvleesch had
rondgesukkeld. zag de oase met verkensvleesch mij tegenlachen
1k, die, reikhalzend naar den vetten buit, mijn grollende
maag met houten hespen, Zwijndrechtsche verkens en ondervragingsteekens had moeten paaien, ging nu mijn tand
slaan, niet in spekulatief, maar in echt zwijnenvleesch
ja, en daar viel niet aan te twijfelen : zoo'n uitnoodiging was geen ijdele luchtspiegeling ! Jan is geen zwanzer,
zoo min als ik ; en zoowel als ik, een iiefhebber van de firma Spek en 0' ! Ik ging dus pensen eten Neen, ik ging
naar de pensenkermis ! 1k zou mijn eetlust niet per decimeter moeten afmeten, maar ik zou mogen durven, steu-

— 211 —
nende aan den eenen kant op den overvloed van Jan zijn
pensdom, en aan den anderen kant op de capaciteit van
het huidige hongerige menschdom.
Sedert bet ontvangen van Jan's communiqué dacht ik op
geen oorlog meer ; ik bekommerde mij niet meer om den
prijs van tabak en toebehoorten. Pensen Dat was voor
mij de gladde spil, waar nu de wereld om draaide. De wereld was een groot pensenkraam geworden, een fameus
pensionaat
Ik begon dus om mijn man te kunnen staan en alzoo
van de volgende maand, op Sint Niklaasdag, moest de kermis gevierd worden.
om mijn man te kunnen staan en alzoo
Ik begon dus
aan Jan en zijn verken eer te doen mijn maag voor te
bereiden met ze, meer dan ooit, oorlogskost te geven. Ze
kloeg wel bovenarms, de arme sukkel, en grolde luidop,
doch ik wist hear te paaien met beloften, die weldra gingen
vervuld worden. Wat kropen de dagen traag voorbij, die
lange dagen met den glanzenden gezichteinder van een
dood verken in 't verschiet
Eindelijk toch brak de langgewenschte dag aan.
***

Het weder was goed. In pleats van mijn centen aan
den tram te geven, ging ik te voet. Jan zou zooveel te meer
pensen kwijt geraken, doch wat kon hem dat schelen ? Hi)
had er misschien wel 'nen hectometer...
Alvorens te vertrekken, sneed ik mijn eksteroogen, nam
voorzichtigheidshalve een broeksknoop race, en trok op.

blij als een kermisvogel.
Te 5 uur lag ik in de armen van Jan.
Tenviji ik dear lag, kwamen uit de keuken lekkere pens-
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geuren gestroomd ; ze vielen op de aangenaamste wijze
mijn neusvlies aan streelen en brachten mijn inwendigen
mensch in vervoering.
— Jan, stotterde ik, gij zijt een tvaar vriend, een
vriend metterdaad, een wiens vriendschap men met de
work kan proeven »
En hij, de brave man, met al den eenvoud zijner oprechte ziel :
— « 1k wist, zeide hij, dat ik u veel plezier ging doen ;
kom aan tafel )
Wij sloegen een groot kruis, om de malheuren te vermijden, en de kermis begon. De nude . meld, Sylvie, die
ter gelegenheid van het feest haar witste kap met de fijnste plooitjes had opgezet, kwam de keuken uit met dampende, preutelende, glimmende bloedpensen.
Ziet, heeren, zei ze zoo, als deze Op zijn, breng
ik er andere ; niet alle tegelijk, anders worden ze te koud.
Ge moet niet bang zijn om door to eten, er zijn er nog genoeg in de keuken. »
En ik liet 'nen dikken paling in mijn telloor rollen. Hij
kraakte nog, en het vet, dat uit zijn zwart vel bobbelde,
vormde honderden blaasjes, vetblinkende oogjes, die naar
mij, als goede kameraden, lagen te pinken. Ik pinkte tegen
(met zoo'n kerels is men seffens bevriend) en begon met
mes en vork te werken dat ik geen tijd had om omhoog
te zien.
Al mijn begeerlijkheid des verkensvleesches, die sedert
maanden had vastgeketend gelegen, kon nu haar gang
gaan ; alle onvoldane verlangens konden lossen teugel vieren. Mijn neus ging open en toe, gelijk een trekorgel, nu
hij op dien lekkeren geur getrakteerd werd. Mijn maag,
die gefronst en gerimpeld stond onder grollen over den
oorlogskost, giechelde van deugd. Mijn buiksken, dat
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al zoolang raapkoolen en wortels, als stalen zonder waarde,
had moeten logeeren, wist nu maar een woordje te smak
ken : « Nog !»
Beste lezer, ge dacht zeker, dat mijn pensenkermis op
een klucht zou uitgedraaid zijn, he ? Neen ! neen 1k zat
waarachtig met mijn persoonlijke knieen onder tafel, ik
was met een echte eetvork gewapend, ik zwom in den
overvloed van het pensdom. Rechtuit gesproken, ik had
nooit gedacht, dat mij dit jaar zO6 ' n geluk ging te hart
vallen.
« Smaken ze ? » vroeg Jan, als mijn eerste pens naar
den dieperik gerold was.
1k antwoordde hem volmondig, met een gebaar van
overvoldoening en een gezicht dat van volgedane buikvreugde straalde.
Jan verstond mij maar al te goed. Daarom riep hij :
— « Sylvie ! Laat ons nog eens proeven ! »
Wederom kwam ze te voorschijn, de witte kap, met
zwarte pensen in de pan. We begonnen ons tweede offensief.
In mijn eersten iever, had ik mijn eersten individu wel
wat gauw misschien naar mijn kelderkeuken pezonden, om
er al den smaak, die er in stak, uit te halen. Daarom wilde
ik nu proeven op mijn zeven gemakken : we waren immers niet in den hooitijd, en ik bleef, natuurlijk, bij mijn
vriend Jan overnachten.
« Isom hier, kerel », zei ik tegen n° 2, « ik zal u eens
zoetjes behandelen, ventje, om u naar uw voile waarde te
schatten. » En ik begon dien kadee stillekens te malen, z(56
dat de sappige pensenspijs alle hoeken en kanten vulde,
en het lekkere zwijnsvet de vier gewesten van mijn mond
insmeerde. Hemeltje lief, welk genot ! Ik ben zeker, dat
koning Balthazar niet zoo smakelijk binnenpalmde, den a-
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vond dat hij zijn smulgerief voorgoed moest laten vallen.
Willen we Sylvie haar derden roep geven ? Ge
moet niet denken, dat ze op zijn, zulle 1» ZOO sprak Jan.
a had den tijd niet ja » of « neen » te zeggen. De
witte kap, met d zwarte pensen, kwam voor den derden
keer uit de keuken.
IVIijn derde slachtoffer rolde gedwee op mijn bord.
j-en paste. Hij verontschuldigde zich met te zeggen, dat
hij den dag te voren nog gepenst had.
« Jan, zei 'k zoo, ik ben voor geen maiheuren en
stel de tiendeelige breuken boven die welke 'nen band
vereischen ; doch, daar alle goE dingen uit drie bestaan,
ga ik nog maar eens probeeren » .
« Dat is gesproken » zei Jan, en zijn gezicht straalde van deugd, van die penselijke deugd, waar ons beider
mond van giansde.
dacht op dat oogenblik aan het vers van den Franschen dichter Corneille : « Que voulez-vous qu'il fit contre
trois ? » En het antwoord « Qu'il inourilt I », deed mij
jets of wat aarzelen I
« Kom, kom, zei ik, terwij1 ik weeral aan 't peuzelen
was, « ik heb al fang genoeg vol dolle spekzucht rondgeloopen. Het is maar Pens per jaar Sint Niklaas ; en 't is
de eerste pensenkermis, die ik sedert den oorlog bijwoon.
Daarbij, het spreekwoord zegt : Eens wêl, is altijd geen
armoê ! »
En n° 3 schoof langs denzelfden weg, langzaam en
smakelijk, bij zijn twee zwarte kameraden. Hij was in
denzelfden toon geschreven als zijn twee voorgangers,
zong dezelfde gamrne van zoete aandoeningen, kuste het
gehemelte met denzelfden wellust, en smeerde mijn tong
in met hetzelfde kostelijk vet ; kortom, het was een volbloedige bloedpens.
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1k hoor u vragen : En was het nu gedaan ? I »
Dat zeg ik niet ; ik houd op met mijn buiksprekerij
Neen ! dat zeg ik niet ; of nooit ook zult ge te weet komen, welke lengte de pensen hadden, die ik dien avond
ingelijfd heb.
INat ik er toch wil bijvoegen is dees :
Jan had nog Semois-tabak van 't jaar '13 ! En terwij1
onze pensen plannen beraamden voor verdere ontwikkelagen wij lekkere pijpen te rooken. Tot in den laten
avond smaakten wij tegelijk, met het genot der vriendschap, de onuitsprekelijke en onbeschrijfelijke voldoening
der pensenkermis.
• •

• •

• • •

• • •

• •

• • •

• •

•

•

•

1k en mijn pensen lagen in Jan's logeerbed, en wij
droomden. Ik was blazer bij den koster van Zwijndrecht
en, als ik morgens zijn twee missen afgeblazen had,
clan moest ik, zoois de verloren zoon, het veld in, om de
verkens te hoeden. 1k had daar onder mijn gezag het verken van den koster, dat van M. Pastoor, dat van de stool
tjeszetster, dat van den champetter, die van gansch de parochie. En dat waren rare verkens ! 1k zag ze daar loopen met houten hespen I En op die houten hespen stond
in qouden letters geschreven, hier het woord « relief»,
en daar het woord gepriift », en ginder het woord « Sylvie ».
Hemeltje lief ! Welk een sport, dat dooreenwoelen van
knorrend snuitvolk I
1k droomde nog.
1k zat weer bij Jan aan tafel, samen met een gansche
schaar pensenjagers.
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En nauwelijks hadden wij een kruis geslagen, of een
verken kwam de eetzaal binnengeloopen.
« Madame est servie I Heeren, smakelijk 1
riep
Jan, en hij lachte dat hij schokte.
En verwonderd bezagen wij Jan, en malkaar, en het
verken, en onze ledige telloor.
« Pak maar vast, zei Jan nog, het souper loops
pier rond I >)
ja, het souper liep rond. Want Coen wij het zwijn nauwkeuriger bekeken, konden we vaststellen, dat het gekookt
en gebraden was... en Loch als levend rond de tafel liep.
Wat een droombeeld aan 'nen mensch zooal te zien
kan geven I
Het beest met zijn bruine flanken getuigde van gebraden ribben ; de kleur van den kop was die van gepersten
kop ; aan de rooskieurige hespen ontbrak niets dan mostaard en over gansch zijn rookend dat van reuzel
glom, zag men de vetblaasjes verschijnen en verdwijnen.
Ik scharde het verken bij zijn steert : hij bleef in mijn
handen, en ik begon te peuzelen. Jan kapte een stuk oor

af, en vulde zijn bord. Mijn makker hakte in de achterhesp, en ging aan 't smullen. Een vierde stak zijn mes in
de zijde en peuterde er eenige ribben uit. Zijn gebuur std.,
de vast, dat het wonderzwijn van binnen, niet met darmen,
maar met gebraden pensen gevuld was. En altijd liep dat
dood-levend verken rond. Hoe dat spel eindigde, heb ik
vergeten.
Ik droomde nog.
Mij docht dat het lente was. 1k wandelde door een
laan met hazelaars beplant, en aan de twijgjes hingen de
goudgele katjes. Neen, het waren pensen, die daaraan te
zwieren hingen ; en de takken zuchtten onder het gewicht
van al die penserij.
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Ilc zag elzenhout met dezelfde katjes, verkenskatjes,
beladen. Ze versperden mij den weg, die pensendragende
takken, ze smeerden mijn gezicht in met smout ; en met
beide armen moest ik een weg banen door al dien overvloed van zwijnsvleesch.
De donkere mastboomen stonden ook ii bruine toppen, neen, in bruine pensen uitgedost. Geheele vluchten
kraaien zwermden rond die pensboomen, en spekten joist
gelijk ik het aan Jan zijn tafel had ged.aan.
En de populieren waren aan bloeien. Als reusachtige
luchters stonden ze te rooken, gekleed ais ze waren in
warme, dampende pensen. Gansch de natuur was met den
geur doorbalsernd van die vleeschmarkt...
En opeens zag ik het herfst worden. De koelenajaarstochten plukten blaren, neen, pensen waren het, die
bij duizenden neerbotsten. Het regende waarachtig verkensvleesch. 1k kreeg pensen op mijn kop, pensen op mijn
neus, pensen op geheel mijn 1k trapte op pensen, ik
struikelde over pensen, ik lag weldra begraven onder al
die pensen. Heel de lucht ping vol dikken, zwoelen pensenreuk. Hij walgde m.ij dezen keer, al die overvloed
En ik meende een stem te hooren, die verwijtend toeriep
Een kermis is een geeseling weerd I
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Anderendaags nam ik afscheid van mijn Jan, at geen
pensen meer, dankte mijn vriend met handen en voeten,
en geraakte met een dampigen tram, die twee uur vertraging had, eindelijk thuis. Om mijn overvloed van dank
baarheid kwijt te geraken, kon ik niets anders doen dan
Ban Jan nog een kaartje sturen. En ik schreef
Mijn beste I
Na de vork, neen ik de pen in de hand, om u te zeg-
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gen dat rnijn pensen verteerd zijn, maar dat de herinnering
aan uw kermis onverteerd zal blijven. Al werd ik zoo oud
als Mathuzalem zaliger, ik vergeet uw feestmaal niet
Steeds bligt onze vriedschap, als met pensenvet ingesmeerd, voor rustende roest gevrijwaard !
Jan, wees er zeker van, dat ik nooit voortaan een verken zal tegenkomen zonder op u to denken.
Uw dankbare pensionaris.

Het oorlogskonijn
Jn een kleine straat der groote stad L. woonden de diklijvige Door en Fien, zijn magere vrouw.
Ills renteniers o, zoo'n kleine sleten ze hun leyen in een nederig huisje, dat ze met hun spaarcenten gekocht hadden. Fien droeg de broek ; en Door, die geheel
zijn leven gediend had, vond dat knechischap niet al te
lastig. Natuurlijk dreef er al Avel een wolkje over het
gezin edoch, wiens hernel bligt hier beneden estadig
1)autv ? Vvrat er ock van zij, Fien, cm haar heerschappij
staande te heuden, maakte zich nog al eens dik, Door
we-J:7d er niet rnager cm. Het echtpaar leefde gerust en stil,
bijzonder als Fien zweeg Indien ooit iemand den vrede
lief had, dan was het Door ; jammer toch dat de groote
bazen van het Europeesche huishouden er zoo oak niet
over dachten !...
Wij zijn in den zomer van het jaar 1916.
- « Lijk wolven in 't bosch, zijn de menschen elkander
aan verscheuren, en daar komt geen einde aan, zei
Door„
- « Ja, zei Fien, en 't ergste van al is dat, hoe meer
menschen er kapot gemaakt worden, hoe minder eten er
te vinden is veer de overlevenden. Op vleesch valt niet
meer te peinzen. 1k heb al gedacht, Door, konijnen te houden, gelijk iedereen doet. »
— « Konijnen, begeut ! (dat was Door zijn vloekwoord)
Zwijg van die vuiligheid ! Konijnen ! »
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«Wat doen andere menschen dan, rijke menschen?1,
riep Fien. « Vuiligheid ! Ge zult dat later niet zeggen, als
ze op uw telloor liggen. Alle dagen spek eten gaat ook
niet.
Mensch moet tegenwoordig van alles doen ».
Acht dagen verliepen, en er werd van geen konijnen
meer gesproken.
Jamaar, Fien liet haar beesten niet los ! Op zekeren
noen, dat Door het Amerikaansch spek precies niet
les » vond, bracht ze heur langooren weer te berde. De
man was dezen keer kalmer : hij sprak van geen «vuiligheld» meer, (niet omdat hij aan tafel zat) noch kwam het
woord «begeut» uit zijn mond (niet omdat hij vol spek
stak). Hij wist heel wel, dat het mode was konijnen te
houden en dat, bijzonder dat Fien konijnsgezind was en
blijven zou. De Vrijdag was daar, de dag van de markt.
De vrouw kwam er van weer met een lief konijntje I Een

lief dingsken, zei ze, dat zoo aardig met zijn neus kon pinken, een blauw, donzig bolletje met vier witte pootjes en,
om te eindigen, met een rond dik staartje, als een punt op
einde van 'nen regel.
Zie eens, » riep ze tegen Door, die uit den hof
kwam, « ik heb er een gekocht, maar an zulle, want ze
kosten 1 mark 't stuk ! »
Door zei niets, en ging zijn pijp aansteken. Dat lief
beestje stond hem niet aan ; dock het was nu in huis, zoowel als zijn vrouw, en hij moest maar zien met de twee
overeen te komen.
ja, begeut ! en waar gaat ge nu met dat konijn
blijven ? »
4: Wel, Door, ge moest eens op den zolder gaan
om een kist of zoo jets te zoeken ; al wat ge vindt is
goed, » smeekte Fien.
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Door trok met zijn dik lig, al grommende, naar bows
en inspecteerde al de afgekeurde meubelen die daar overhoop hun jongsten dag lagen af te wachten. Hij roerde in
dat uitschot dat het zweet hem uitbrak, en dat alle rattem
en muizen van de gebuurte dachten. dat Antwerpen vanher beschoten werd.
Eindelijk, na lang sleuren en keuren, kwam hij met een
kas te voorschijn, waar << Sucre de Tirlemont in gebrand
stond. Dat was juist de << affaire Fien keurde het
appartement goed,, stak er het beestje in, en de bak werd
van voren in den hof geplaatst, onder een afdak. Zij hadden dus een konijn ; Fien was voldaan, en Door... moest
het maar zien te worden.
Eenige dagen gingen voorbij, zonder dat nummer 3 in
t huisgezin van zich deed spreken of zich liet hooren.
Op zekeren morgen komt Door, volgens loffelijke gewoonte, al rookende den hof ingewandeld, als het konijn
vexir zijn voeten wegschiet.
zei de man.
Begeut ! is me dat verschieten
En de pijp viel bijna uit zijn mond. ja, ja, het konijn
S los en dwarste vrij, met kromme sprongen, Door zijn
heiligdom, den hof. Hij, met zijn vooringenomenheid tegen
het konijnenras, kreeg seffens kwade vermoedens.
e‹ Die deugniet is uitgebroken om vrij te zijn en
zullen eens gaan zien » zei Door.
kwaad te doen
En hij zag zijn perelaar, zijn poire de Tongres », waar
hij zoo fier op was, hi zag hem daar staan met de schors
van den stam heel en gansch verknaagd. Hij vond zijn
rozen waar hij zijn drinkgeld in gestoken had — ten
deele verwoest door het ondier, dat zijn vrouw tegen I
mark had betaald. In zijn bleekveld had het putten gegrayen, zoo diep, dat men er in kon verongelukken.
Begeut (en hij moest zich inhouden om dezen
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En hij achter den viervoeter
Och arme Door was maar een tweevoeter, en die twee
voeten moesten daarenboven nog een tonnetje dragen, dat
wij beleefdheidshalve buik » noemen. Ge ziet van hier,
hoe de vluchteling zijn neus optrok voor zijn diklijvigen
lager
Dc vrouw kwam, bij al dat lawaai, buitengesprongen en
speelde haar rol heel goed met, zooals haar man, het dier
te verwenschen, met groote gebaren haar beklag te maken over de aangerichte schade, met ooren en pooten het
konijn vast te klauwen, en het zoo gauw mogelijk in de
<< Sucre de Tirlemont » aan de woede van haar man te
onttrekken.
Als Door kwaad was, deed. Fien juist als wanneer het
regent : ze liet het uitregenen. En na regen komt zonneDe verwoesting, in den hof aangericht, had voor gevolg
dat de suikerkist in 't kiekenkot werd geplaatst.
En alles, gedurende eenige weken, ging wederom goed,
behalve met het beest van 1 mark ! Het vond dat, al was
het adres van zijn koffer nog zoo zoet, het daarbinnen
toch zoo eng en warm, zoo droop en eentonig was het
vond nog dat de tijd zoo doodelijk lang scheen, dat de
vrijheid zoo'n kostelijk ding is en... het probeerde nog
eens vrij te geraken.
Op 'nen zekeren achternoen waren Door en Fien smakelijk aan koffie-drinken, Coen eensklaps een oorverdoovend gedruisch ze beiden deed rechtspringen. Het was
in 't kiekenkot te doen. Haan en hennen waren een helsch
lawaai aan 't maken, alsof de vos in persoon hun een bezoek bracht. Schreeuwen dat ze deden, gelijk nooit kieken-
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strot gedaan had ! en rondfladderen, dat de pluimen in de
gebuurte vlogen ! Door stoof buiten, en Fien hem achterna.
« Hij is er, begeut ! weer uit, de helsche deugniet »
riep Door.
't Is genoeg cm de geheele stad in rep en
roer te zetten.
Mensch zou er een geraaktheid van
krijgen
« Zwijg », zei Fien stillekens :
de buren zijn in
hun hof 't Is zooveel niet waard. 1k zet het konijn van
her in zijn kot, en alles is uit ,i.
\Tour ce rest van den dag was Door slecht geluimd
avonds was het eten te zout en het bier te zuur. en voor
9 uur lag hij al te bed, na slechts een pijp gerookt te hebben. 's Anderendaags was het Zonda : hij trok een ander hemd aan en verwisselde ook van humeur. In het kiekenkot was nu alles weer rustig : daar stond de konijnenbak, geladen met al de gewichten en steenen die maar
ergens in het huishouden gevonden waren.
Veertien dagen daarna had Fien labboonen. met spek
gereedgemaakt. Daar was Door op verlekkerd. Ook deed
hij zijn buiksken deugd dien dag, en was bijgevolg in de
beste gemming. Fien profiteerde er van.
Door, zei ze, ge weet nu toch niet wat doen ge
rd.o.est me eens wat green bezorgen voor het konijn. Ik
kan het tech niet alle dagen brood en patatten geven. we
hebben zelf niet genoeg voor ens. Het is nu goed weer
om eens naiir den buiten te gaan, dat zal uw eten doen
verteren
Door, die goedgeluimd was, wist niets bijzonders om
tegen te stribbelen en trek op. Pas eeni ge dagen geleden,
toen hij met Fien langs de Parkpoort uit, het veld was
ingetrokken, had zijn vrouw hem schcone hondsribben > doen opmerken, iets vat de konijnen doet watertan
den ! Daar ging hij op af.
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Het weer was zwoel ; er hing een vlaag te broeien, en
de halskraag van dikken Door was gan gch doorweekt van
zweet, toen hij ter plaatse kwam. Groen stond er genoeg, het was maar te pakken. ja maar, om te pakken
moest hij telkens bukken, en om gestadig te bukken was
het toch te warm ; en zijn buiksken, zelfs zonder boonen
geeten te hebben, stond overal in den weg.
— 't Is, begeut I peerdenwerk dat ik hier aan verrichten ben, zei Door, en dat voor een vuil konijn
maar ik ben nu in gang, en ik wil het volhouden >>.
En hij zag zoo rood als een tomat, en het zweet glom
in de kerven van zijn vetten nek en stroomde over zijn
kletskop op het konijnenvoeder. De vent zocht zoo goed
en plukte zoo fang, dat hij het in de verte niet had hoo.ien donderen, noch de dreigende wolken had bemerkt die
over de zon schoven. Het druppelde reeds, toen Door,
met zijn pak groen onder den arm, stadwaarts trok.
« Den Olm 3. is toch maar een kwartier van hier »,
zei Door ; 4‹ we zullen maar 'nen goeden stag zetten om
daar binnen te gerakei, voordat het onweder uitbreekt ».
En hij stapte dat hij gloeide als een stoofpot, stapte dat
hij rookte als een soepketel, stapte dat hij blies als een

dampig paard.
— « Begeut daar hebt ge al » bromde de man.
Want het begon te regenen, te gieten, te stroomen ; een
tweed zondvloed
Door had zijn voeder in 'nen ouden. Patriote gestoken :

op 'n minuut tijds was de gazer aan flarden, en zijn groene
buit viel in de plassen ten gronde.
- « Dat de duivel alle konijnen van de wereld verrekke
vloekte Door.
Hij liep << Den Olm binnen, druipend als een waterhond.
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4: Madame, een borrel van 't Wit Stoopken !
Leelijk weer, Mr. Isidoor
Ilc wil het gelooven » zuchtte de konijnenboer.
"ik zit al met rheumatiek, (zoo voegde hij er in zichzelf
1)0 en nu met mijn flatten rug, misschien nog een pleuris op den hoop toe, merci »
Hij wipte zijn barrel binnen en, als een piji uit den
boog, voor zooveel zijn zwaarlijvigheid en het hondenrweder het toelieten, liep hij naar huis.
Zoo kwaad had Fien hem nog nooit gezien als dien
avond. Hij sakkerde en tierde en begeutste, en verwenschte alle NvOen en dondervlagen en konijnen van gansch
het heelal. Zij had het verstand niet veel te zeggen, het
ongeval t betreuren ; en Door, die een doorbrave vent
was, kwam, zoowel als de vlaag buiten, langzamerhand
tot bedaren.
Wederom waren eenige weken voorbij. Door deed geen
groene wandeling meer. Het konijn werd van dag tot
dag grooter en vetter en gaf, sedert den onweersdag, geen
aanleiding meer tot oorlog in het gezin.
Het was nu 3 maand dat Jan Konijn in de Tiensche
suikerkist zat opgesloten. Zijn cel ging te klein warden,
en het werd tijd, had Fien gezegd, om het beest to slachten. 't Was immers om vleesch te hebben, en niet voor
hun plezier, dat ze logist in huis hadden Door, aan zijn
antikonijnsch princiep getrouw, trok zich Langoor rechtstreeks niet aan, en in Fien's tegenwoordigheid had hij er
nooit 'nen oogslag op geworpen ; zijn maag evenwel. nu
het begon vet te worden, was het beestje niet zoo ongenegen.
Zoo viel het op zekeren dag voor, toen zijn vrouw met
Mieke, de winkelierster van den hoek, aan
babbelen

dat Door de eiers van zijn hennen ging rapen en,
15
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uit nieuwsgierigheid, den bak << Sucre de Tirlemont »
opende. Hij vatte het konijn ruw bij de ooren en hief het,
om het goed to keuren, tot voor zijn aangezicht naar omh'oog en...
— « Gij begeutschen djanter » huilde Door en Niverp
het konijn terug den bak in.
Het beest had met 'nen achterpoot zijn naam in rooden
inks, op Door zijn kaak geschreven.
Het had daarmee zijn doodvonnis geteekend ; want den
derden dag na dat bloedig en laatste avontuur, stond het
oorlogskonijn gestoofd op tafel.
Het « lief beestje » smaakte Door wonderwel. Maar de
deugd, die hij er van had, was niet onvermengd, want
zijn vrienden verweten hem, dat hij met zijn wijf gevochten had !...

Een mislukte pensenkermis
In Januari ontving ik een kaart uit R..., van mijn vriend
Rik.
Hij schreef :
« Sedert het lezen van uw Pensenkermis kan ik geen
varken zien, zonder aan u te denken Met diergelijke gedachten bezield, laat ik u weten, dat gij uw maag hoogtij
kunt laten vieren te R..., den 27sten dezer, te 12 uur klokslag.
1k reken op uw aanwezigheid als pensionaris
Uw trouwe
RIK. >>
1k stuurde een antwoord, waarin gansch mijn hart te
kwispelstaarten en heel mijn maag te hunkeren lag ; een
antwoord in denzelf den stijl, dat glom van reuzel en met
pensengeur bereukwerkt was !
Wat een horizons, in de kille s'ombere wintermaand,
mijn vriend daar voor mijn oogen lief stralen ! 1k wist, dat
Rik mij van binnen en van buiten kende, dat hij mij niet
aanzag voor een Jood, dat hij een zeker begrip had van
mijn buikvaardigheid ; doch dat hij mij als vakman zoo
hoog wist te waardeeren, neen, dat was buiten mijn weet.
Wie had durven peinzen, dat mijn etagere pennevruchten
eens tot vette pensenvruchten gingen gedifen ?...
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1k was er dus bij gevraagd ! Die zoogenoemde 4: onzekere toekomst glansde mij verzekerd toe. Nog zooveel
keeren slapen, en ik zou pensen eten
Boerenpensen! geen stadspensen flierefluiters, die zoo
mager zijn dat ze in brand vliegen ; echte volbloedige pensen, die glimmen van 't vet ; die gespannen staan van 't
vet ; die als zwarte palingen in de dampende pan liggen
te preutelen, te kiskassen en te pinkoogen ; die de gansche
toonladder der zintuigen zoo bekoorlijk weten te kittelen
en te prikkelen, dat ze een Jood zouden verleiden.
Geiukkig zijn in Januari de dagen kort, en zoo geraakte de tijd, — al kroop hij, — die de kermis voorafging,
toch eindelijk voorbij. 1k trok wel eens twee da:en tegelijk
of van den scheurkalender ; doch missen is menschelijk...
en pensen eten, koninklijk !
De 17de Januari was dus de dag dat het er om te doen
was. Den 16den at ik heel spaarzaam, zooals in het tijdvak der comiteiten, zoog avonds een citroen uit, nam
nog andere voorzorgen >> en zoo stond ik, den 17den
morgens, gelaarsd en gespoord, klaar voor het offensief, dat te R... moest losbreken.
***

1k had een half uur trein te doen, en daarna nog een
uur te voet te gaan. Ik liet, natuurlijk, den trein fluiten
en deed 2 uur te voet : dat maakte 2 decimeter pens weer,
redeneerde mijn maag
Welke gedachten mij onderwege bezielden, moet ik niet
vermelden : varkensgedachten, dat spreekt vanzelf : al
penserij wat de klok sloeg
Een dikke mist hing over de velden. Was het niet als
de wattige walm, die, bij 't pensen-Braden, in de keuken

hoar en des netts trakteert, v6Ordat het geherneke a ie

zoete zaligheid verkeert der smekkerij ?
1k zag aan hooge dennen langvormige toppen hangen,
bruise kegels, die als zinnebeeldige pensen aanlokkelijk
mij tegenknikten.
1k weet niet of iedereen bestaat zooals ik, maar,
in 't veld, heb ik 't een of ander deuntje te neurien, ofwel
hangt deze of gene spreuk in mijn hoofd, En die deuntjess
of spreuken, gelijk paardsvliegen bij donderweer, latex
Wet los ze draaien en keeren wel eens rond, ze verpoozen 'n stond, doch ze komen terug, ge kunt ze niet
weggeslagen krijgen
Dien morgen nu neuriede ik de Marseillaise, en km) 4: le
jour de gloire est arrive } nit mijn kop niet verdrijven. Een
Engelsche spreuk, die ik, ik weet niet waar, had opgevischt, spookte in mijn hersens rond : Hope the best,
prepare for the worst ! } (1) Mijn maag legde dat Engelsch in een keukenvlaamsche pan, en vertaalde :
*t Hoop maar 't beste, houd u voorzien op de worsten )
lk moest in mijn eigen lachen, om die worst >, die in
de spreuk stak. In 't naar-huis-gaan zou ik de waarheid
van dat gezegde beter bevroeden
Terwijl ik met die Engelsche worst in mijn kop liep,
zag ik een musch die, steelswijze, warme haver aan. 't pikken was op de kassei, nit een dampende paardenpastei.
Arme drommel zei ik, en voegde er bij : ik sta er een
deel beter voor, ik zal te R... wat anders vinden
Een ezel stond, vv5Or een afspanning, hooi te knabbelen,
flat duf rook. De sukkelaar Wie weet, zoo dacht ik ver'1) Hoop bet beste ; houd u voorzien op het slechtste

der, lust hij pensen ? Er zijn wel menschen, die nooit oesters eten, die geen lijsters lusten... Goesting is koop.
Over de doodsche velden streken zwarte kraaien, op
jacht naar kreng. Foei vieze kerels riep ik, en bedreigde ze met mijn regenscherm. Zij schenen te antwoorden
Gij eet wet stinkende kaas ! En iedereen heeft het geluk niet, zooals gij, uiigenoodigd te zijn op een pensenkermis !... >>
***

't Was nu half-twaalf geraakt.
Ginder staat de toren van R... en daAr het welbekende
huis van Rik, waar de strijd gaat geleverd warden.
1k bel aan, en Justien komt opendoen, in neglig6, met
opgestroopte mouwen en een blauwen voorschoot aan.
Verduiveld 1k rook... zeepsop !
K Dag, mijnheer ! Wat plezier u vandaag te zien ! »
- ( Ja, vandaag is 't de groote dag, ,nietwaar ? »
Van den grooten wasch, ja ! »
4: Van den grooten wasch ? En de pensenkermis
dan ?
Pensenkermis I », en ze schoot in 'n lach. ,t Den
—
27sten, nietwaar ? 't Is toch vandaag maar de 17de ! Onze
mijnheer is juist niet thuis Doch, kom binnen : ge moet
honger hebben. Ons vleesch is op; pensen kan ik u niet
geven. Ik, zal gauw een koppel eieren gereed maken, —
»
kom binnen
1k liet den springvloed harer verk1aringen en verontschuidigingen afdrijven, en volgde, spraakloos, gedwee als
een lam. 1k stand als van den bliksem geslagen, verbauwereerd als een dief op heeterdaad betrapt, veriegen als een
kind dat een panneken gebroken heeft.
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Geen pensenkermis I Zou het een grap zijn ? Het was
toch geen Verloren-Maandag ? Geen 1 ste April ? Geen
Onn oozel-Kinderen ?...
En toen ik, neergezeten, jets of wat tot mijzelf began
te komen, herinnerde ik mij halvelings, dat de 2 van den
datum «27» niet al te duidelijk op Rik zijn kaart geschreyen stond. Ik had vroeger bij een haastige lezing, wel een
beet] e. getwijfeld ; doch die 17de Januari, feestdag van
Sint Antonius — met zijn varken — was, volgens mijn
gretige maag, een dag zoo wel uitgekozen om te pensenkermissen, dat er geen sprake kon zijn van een anderen
dag en dat die « 2 » geen « 2 », maar een « 1 » moest
zijn
lk at dus bedeesd, als een student op pensum, tot groote
teleurstelling van heel mijn inwendigen mensch, 'n boterham met 'n ei, dankte justien, gaf haar de complimenten
of voor mijnheer, stak een sigaar op en... de pensenkermis was afgeloopen !...
***

Gelijk de dorstige reiziger, slachtoffer eener luchtspiegeling in de woestijn ; gelijk de vermoeide pensenjager
die, met ledige tasch, huiswaarts trekt ; gelijk ex-keizer
Willem, toen hij over de Hollandsch.e grens sukkelde : zoo
strompelde ik over de baan, met wanhopigen buik en den
news vol zeepsopreuk !
Diem perdidi 1 (1) bromde ik.
De musschen schenen te schaterlachen ; de ooren der
ezeis bleken korter te zijn dan in den voornoen ; en ik
(1)1k ben eeli dag

'

— 232 —
hoorde de kraaien mij spottend toesnauwen : Te gauw I
te gauvi te gauw 1
Ik had volstrekt geen goesting meer am onderweg de
Marseillaise te fluiten ; en in de naakte takken der popu.
lieren floor de bitsige noorderwind den pensenloozen
digganger deze wijze vermaning in de ooren : Hope the
best, prepare for the worst !

Een zonderlinge dierentuin
in den oucten tijd stond te Leuven, in de nabijheid van
de tegenwoordige Tervuursche Poort, het klooster der
Kartuizers.
Eeuwen met hun wel en wee, met voor- en tegenspoed van gansch een yolk, zijn sedertdien voorbijgeviogen. Niets blijft er van het klooster over dan eenige ouderwetsche hovenierswoningen, uit de puinen opgericht ;
niets weer herinnert ons daar aan het verleden, tenzij
grauwe diklijvige muren, waar de tand des tijds gulzig aan
geknaagd heeft, waar mos, steenbreek en varenkruid op
woekeren.
Die muren schijnen den weg of te bakenen van den
vroegeren kloosterhof, misschien wel van het kerkhof,
waar, sedert eeuwen, de monniken naar den dag der algemeene opstanding liggen te wachten.
Daar, op die plek, heeft een hovenier een zeer modern aspergeveld aangelegd. Naar de gezonde princiepen moet een mensch eten om te leven. Betreurenswaardig genoeg is het, dat er ook vele menschen
gevanden warden. die leven om te eten. Zij verlangen veel spijzen, uitgezochte spijzen, ofwel spijzen op een
tijd van 't jaar waarop de natuur, als ze niet gedwongen
wordt, ze niet voortbrengt. Het is om die lekkerbekken
voldoening te schenken, dat de tuinbouw asperges kweekt,
in den winter. En weet gij, hoe men daartoe komt ? Wel,
het veld wordt verwarmd met anderaardsche buizen, —
dat is zoo eenvoudig als het groat is. Ge ziet van hies,
dat die `vitae groenten, op zulke manier uitoebroeid. meek:.
W,4,444,4,
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De kwestie is maar de c buikbouwers » te voldoen, 't is
eender hoe, en ook tegen welken prijs.
Toen ik verleden winter op wandel was (niet om aspen
ges te verteren) en voorbij dat broeinest slenterde,
schoot een spitsmuis voor mijn voeten weg, het aspergeveld in.
« Sapperloot !... zegde ik, toen ik het beestje naar het
verwarmde veld zag wippen, die is nog zoo dom niet, die
weet wel waar het goed is ! » Dat eerste gedacht bracht
een tweede mee, het tweede een derde, en zoo schiep mijn
verbeelding een beestentooneel, dat ik u eenigszins zou
willen voorstellen.
1k zag voor mijn geest de onderaardsche asperge-stoomfabriek, met haar warme buizen dooraderd, als een oase
in de Leuvensche winterwoestijn, als een ark van Noach
op het oorlogvoerend Europa.
1k zag in dat gelukkig oord van peis en vree muizen en mieren, dollen en mollen, kevers en wormen, in
alle stijlen en in alle wormen. Ik zag ze daar, niet zooals
ge u in den winter de dieren zoudt kunnen voorstellen :
ineengekrompen, grauw en blauw van koil, weer flood dan
levend, in een vuilen hoek neergehurkt, of in een donker
gat weggedoken ; — neen, frisch en gezond, vrij en blij,
dik en vet, voldaan en volgedaan zag ik ze daar zitten,
den guren winter en den wreeden oorlog uit te fluiten.
Mijn verbeelding had haar < pas », (dat moet iedereen op zak dragen in oorlogstijd ): ze kon bijgevolg haar
gang ,gaan. 1k liet ze gaan, en ze liet me zien :
Dozijnen mollen, die, gerekt en gestrekt, tegen de warme buizen liggen te geeuwen van overvoldoening, te snorken onder den last van 't verteren.
Veldmuizen, met hoopen, zitten daar te gapen van
deugd, en schaterlachend zijn ze de perten aan 't vertellen,
die ze gespeeld hebben aan kwajongens en katers. De oud-
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koXen din raaNtkoctien ; dhch dt sma\kt men e n'et
jes, met grijze knevels en vol rheumatiek, leunen met hun
pooten tegen de stoof en zijn de jongeren aan 't vertellen over den slechten tijd van vroeger, toen de winters
veel strenger waren en er geen vuur te vinden was in de
velden.
Geheele kilo's meikevers zijn daar in den lauwen grond
hun zomerfrak aan uitschieten, aan 't verworden, zonder kiekenvleesch te krijgen, zonder eenige stoornis van
vocht of koude lucht.
Het is er ook al slekkensport. Slekken, grauwe en bruine, met of zonder huis, kruipen om ter zeerst rond hun
verwarmde piste. Ze hebben daar geen zomerzon te vreezen of geen winterkoft te duchten ; ze steken hun horens
naar omhoog, en ze gaan 'nen gang, die schuivers I
Aardwormen liggen te krullen en << looping the loop »
te doen, vol dolle pret. Moeder aarde, die ze in hun naaktheid gewoonlijk zoo stiefmoederlijk, zoo kil en koud be17 ,..ncielde, had dus een hart gekregen ! En de lachspieren
der pieren komen in beweging.
Zie, beste lezer, ik zou een pen willen hebben om te
kunnen beschrijven hoe ik mij dat allemaal voorstel am u
al was het maar een flauw denkbeeld te kunnen geven
van de diepgevoelde levensvreugde, die er heerscht in dat
winterpaleis. Stel u voor een groot hotel, wél verwarmd,
met een buffet overvloedig voorzien van lekkere spijzen en.
dranken. Gij, ge hebt nat en droog, honger en dorst onderstaan, en men laat u daar binnen en zegt : Profiteert
er nu maar van, vandaag en morgen en gansch den winter, zooveel uw buiksken kan, zooveel uw hartje lust »
Zeg me eens, zou uw- maag dan niet hinniken van
deugd ? En moet het u verwonderen, dat de dieren van
het aspergeveld liggen te pinkoogen van zaligheid ?
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Doch wearbij komt het, zoudt ge mij kunnen vrage*, dat
de Iogisten daar zoo talrijk zijn ?
Wel, zoo jets gaat over van vader tot zoon, van zoo'
tot kleinzoon, et ccetera. Hij die er eens den winter doorgebracht heeft, kan het elders niet meer uithouden,
komt terug. Wat meer is, het gaat onder de beesten zooals onder de menschen er kan niets geheim gehouden
wordea.
Een mol, bij voorbeeld, laat, rond Paschen, zijn winterkwartier varen en trekt de wijde wereld in. Hij komt
een collega tegen, en ze voeren natuurlijk een praatje.
c Het is lang geleden, dat we elkander nog geziea
hebben. ! Hoe is 't er mee, kameraad ? )
Slecht, jongen, slecht ! Ik zit met influenza ; sedert weken en weken ben ik niet goed. En wat 'nen winter
we gehad hebben, nietwaar ? )
- c Winter Ik kan er niet over meesprekett, ik heb
van geen winter te lij den gehad.
Maar hoe is it toch mogelijk ? Waar hebt ge clan
gezeten om niet te moeten klagen, en er zoo frisch en gezond uit te zien ?
En dan wijst mol A aan mol B den weg naar het Luilekkerland. Zoo doen het ook de piepende muizen en de
ronkende kevers ; zoo ook zouden het de aardwormen
doen, als ze uit hun kamp konden geraken.
1k vraag me nu af, wat een sport het moet geweest zijn
in het aspergeveld, het eerste jaar dat er gestookt werd
Verbeeld u een muizenfamilie, die, vol kola en deernis,
van het genot zit te droomen der vervlogen zomerdagen.
Zekeren dag (den eersten dag dat de buizen warm zijn)
zegt een jonge muis tegen een oude, met langen raspvijistaart
Mama, dunkt u niet dat het zomer wordt ? 1k zit
hier te zweeten >>
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s Maar, kind, we zijn nog ver van den zomer ! En
aochtans, ik heb het ook even warm als in het schoone
sezoen. 1k ben nu al zoolang op de wereld, en zoo lets heb
ik nog nooit ondervonden. »
In een mollenhol dezelfde verbaasdheid :
mannen, hebt gijlie het ginder ook zoo warm?
- «
't Is al erger dan in de hondsdagen »
- « Ja, ik heb al deksel van mijn lijf gesmeten om het
te kunnen uithouden.
1k ben niet geleerd genoeg om 'nen almanak te lezen, maar ik ben toch zeker dat ik niet mis ben : zonder
twijfel is het nog winter, en ik lig hier te zweeten gelijk een paard
ZOC), en zoo nog, werd onder de diertjes geredekaveld, den eersten dag dat de hovenier onder zijn asperges
stookte. Zoo werd gesproken de volgende dagen, tot eindelijk een roekelooze kerel, een haantje-vooruit, naar hoyen trok, om te gaan zien of het waarlijk nog winter was ;
en toen die bode dan terugkwam in den warmen kelder,
met sneeuw aan zijn pooten, kon er niemand kop aan
krijgen.
Een spitsmuis was het, meen ik, die het raadsel oploste.
Zij, bijter van stiel en knager van beroep, dacht zeker
dat zij een dikke peen vastkreeg en sloeg haar tandjes
in een verwarmingsbuis... Zij vloekte bijna en verbrandde haar tong ; doch de hitte was voor de beesten geen geheim meer. Of ze ook zijn te weet gekomen, waarom men
de buizen stookt : voor hen, of voor de asperges, daar
twijfel ik aan. Zeker is het dat ze weten, dat men elders niet stookt ; daarom komen ze naar hier.
Ge moogt nu oorlogsgezind zijn of niet, voor de kloosters of tegen de kloosters, aannemen moet ge, dat het aspergeveld een echt aardsch-winterparadijs is. Laat ons
Bens nagaan wat al voordeelen, nu in tijd van oorlog voor-
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al, de overwinteraars daar genieten ; het is geen kleinigheid, hoor
Eerst en vooral, nu een enkele waskaars zoo groot als
een sigaar, over den frank kost; nu een flesch petrol veel
meer waarde heeft dan 2 flesschen champagne (zaliger gedathtenis), is het een buitengewoon geluk, zooals de dieren
in den donkere te kunnen zien. Wij, om licht uit te sparen,
moeten met de kiekens slapen gaan, en terwiji wij, geeuwend en gapend, naar den vaak liggen te wachten, zitten
zij in hun winterkamp, zonder bril, met de kaart te spelen,
tot ze in slaap vallen ; zonder met den gasmeter te moeten
afrekenen, zonder zich te moeten bekreunen om den hoogen prijs van kaars en carbid. Dat is het voordeel van
vier pooten te hebben. (Of de aardwormen ook in den
donkere zien, weet ik niet ; ik ben er 's nachts nooit een
tegengekomen.)
Blijven we 's avonds op, dan hebben we niet alleen licht,
maar ook vuur noodig. En de kolen kosten veel, en de winter duurt lang.
in den dierentuin, waarvan hier sprake, zitten muizen
en mollen zoo warm dat ze blozen; ze hebben genot, gratis,
van het meest moderne stooktoestel : van « centrale
verwarming ». Men stookt dag en nacht, en ze hebben
er geen stof, geen last, geen kosten van te verduren. Net
alsof het zomerzonneken zou voortgaan de schepselen met
zijn milde stralen te koesteren, zoo breed hebben ze het
hier beneden, die groote heeren, die zich laten weldoen,
juist alsof ze er voor betaalden.
In oorlogstijd, nu het leder stukken van menschen kost ;
nu men graag zonder zeep zou willen geschoren worden,
ingezien de slechtste zeep hooger in prijs staat dan de beste boter ; nu het raadzaam is stil in het bed te blijven
liggen om geen lakens te verslijten ; nu zijn broek scheuren een ware ramp is geworden... nu leeft men in de dier-
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gaarde van Leuven zoo gerust en zoo weelderig als vroe
ger. Alles wat de koning van het geschapene noodig heeft
om zich te beschutten tegen de guurheden van het sezoen,
kunnen de gelukkige onderdanen, de beestjes, missen.
Wie draagt er een donziger winterfrak dan de mol? En
denkt ge misschien dat de muizen een onderbroek noodig hebben ? Wie heeft er ooit een slek tegengekomen
met handschoenen aan ? Hebben de wormen 'nen <<chausseur» vandoen ? De dieren steken altijd in hetzelfde warme pak, zelfs diegene welke niet in een broeikas doorwinteren. ; hoe breed moeten het dan de slimmeriken niet
hebben, die, van Allerheiligen tot Paschen, met hun pooten tegen een warme stoof, hun luiaardij liggen te koesteren.
En zou ik hier nog iets moeten bijvoegen ever het eten ?
Keen, daar zwijg ik liever over. En nochtans, zwijgen over
die wraakroepende hooge prijzen. dat kan ik ook moei lijl _.
50 frank voor 'nen kilo kof fie, en 'nen heelen frank voor
een ei Heeft Gods zon zoo jets ()nit beschenen ?
Men leerde ons in den tijd dat de grootste schat op de
wereld was : een trouwe vriend, een gerust geweten of
lets dergelijks. 1k zou bijna durven zeggen, dat het grootste geluk voor 'n Europeaan tegenwoordig bestaat... waarin ? In het bezitten van een vet varken « Waar kan men
beter zijn dient nu op de varkensmarkt gezongen
te worden. Een filosoof van den ouden tijd, zoo heeft men
ons wijsgemaakt, ging in vollen dag, met een lamp in de
hand, op zoek naar een wijzen man. Moest de vent nu
nog leven, hij zou zijn lamp uitblazen, en jacht maken op
'nen kilo patatten ja, zoo ver zijn we gekomen in de
eeuw van verlichting, in de eeuw van vooruitgang ! Foei !
Al moest ge mij voor een dumper schelden, ik ging
volgaarne naar de middeleeuwen terug
Het ergste van al is dat 'n mensch, alvorens zijn maag

daaromtrent te vullen, eerst zijn geldbuidel most ledig
makers ! Men vinclt tegenwoordig zooveel uit, zou men daa
tot het tegenovergestelde niet kunnen geraken, 't is te zeggen : zou men het zoo ver niet kunnen brengen, dat een.
ledige maag den Porte-monnaie vult ?
Waar men in oorlogstijd toch aan denkt
De renteniers van 't Kartuizerveld, die hebben zoo 'n
bekommernissen niet.
Wat zitten ze er mee in, dat de boter 17 fr. per kilo
gaat, en dat men in de groote steden over de 100 fr.
geeft voor een zak patatten ! Zij moeten geen honger
lijden, omdat het spek tegen de allervetste prijzen verkocht wordt : ze zitten, als vette verkskens, in hun warme
loopgraven weggedoken. Ze lachen vierkant alle comiteiten uit, zij die in de voorraadskamer van moeder Natuur
zoo coed verzorgd worden dat de winter hun te kort valt
om hun overvloedigen, smakelijken kost te verteren.
Daarbij de Schepper, die wonderbaar is in al zijn werken, heeft in de behoef ten ook van de kleinste dieren voorzien, In den winter, als het moeilijk is voor hen om jacht
te maken op voedsel, krimpt hun maag ineen : zij kunnen
zich alzoo met heel weinig tevreden houden. Andere dieren nutters gedurende de wintermaanden volstrekt niets :
ze slapen gerust, tot de lente in 't land komt. Ik hoor u
zeggen : Dat is profijtelijk, ik zou ik ook wel op die manier willen doorwinteren : daar blijven hangen gelijk een
hesp in den schoorsteen, hoog en droog, en snorkend
droomen van het zoete verleden, tot het gekwetter der
zwaluwen u bij lentetijd komt wekken. Dat zou ik ook
wel kunnen uithouden
Men schat zijn geluk zooveel te hooger, naarmate men
het beter weet te beseffen ; het genot, dat wij er bij smaken, is zooveel te inniger, zooveel te dieper gevoeld. En
zoo is het dat de gasten van onzen dierentuin gesteld zijn.
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Zij weten dat het elders koud en killig is, dat er elders
gedurende het slechte sezoen hanger words geleden en
miserie den hoogen town voert. En het is juist daarom,
omdat ze kunnen vergelijken, dat de aspergisten zooveel
deugd hebben van hun positie. Daarbij nog, dat laat hun
toe gedurende den zomer zonder zorgen te leven voor
hen bestaat er geen gezichteinder met sneeuw bedekt,
waar de noorderwind over blaast en het honger-spook over
ronddwaalt.
Ze doen gelijk de rijke menschen, die, zoodra Gods lieye zon lokt, naar buiten trekken en, komt de herfst in 't
land getogen, naar milder luchten verhuizen. 's Zomers genieten de bewoners van mijn diergaarde het vrije leven
in de lustige wereld, en 's winters smaken ze het stile.
warme, wonnige kloosterverblijf. Zoek eens iernand onder ons, kinderen der menschen, die op zulke manier weet
van 't leven te genieten
Helaas ! Het spreekwoord zegt : « Aan alles is een
slechte kant. » 't Is alzoo dat de Icpstgasten van het winterpaleis gedurende den oorlog fel gestoord warden door
het gestadig kanongebulder. Dat moet in den grond een
gedaver veroorzaken. waar wij geen denkbeeld van hebben.
1k stel mij de dierenkolonie voor in den winter van 't
jaar 1914, zooals het boerenvolk rand den haard, lustig en
warm rond de buizen gezeten. En terwijl de vuurmonden
rond Antwerpen en aan den Yzer aan 't brullen zijn en de
grond aan 't dreunen is, hoar ik ze, de diertjes, hun angst
en verwondering uitdrukken in dezer voege :
— Maar hoar Loch eens, papa », zegt een jonge muis,
is dat nu gedonder ? zoo jets, gelijk we in den zomer
nog gehoord hebben ? »
e< Maar neen, lieve, dat kan niet zijn ! donderen

duurt zoolang niet. Daarbij nog, in den winter dondert het
niet. »
In den tijd >>, zoo zegt een andere Bast, heb ik
onder het spoor Leuven-Luik gezeten. Daar was, dunks
me, ook altijd zoo'n gedommel te hooren. »
--Allez clone 41 we zitten hier onder geen spoor !

We zouden toch zeker de treinen hoven omen kop wel
hooren fluiten.
— Hebt gijlie ooit », zoo vraagt een oude mol, hooren spreken van spoken ? 't Schijnt dat het hier 't kerkhof
is van een oud klooster, of we zijn er toch dichtbij. God
weet, mannen, spookt het hier niet ? Iic ben oud geworden, dock zoo'n gerucht, en dat zoo ring-aaneen, heb ik
nog nooit gehoord. »
- « In vollen dag », antwoordt een ander, << spookt het
niet, slimmerik, en dat duivelsch gedommel duurt dag en
nacht ! »
En toen zekeren warmen middag een muis naar omhoog
trok om een boodschap te gaan doer in de bovenwereld,
vernam ze, dat het oorlog was onder de menschen en dat
ze naar elkander schoten met kanonnen. En ze kwam het
in de onderwereld vertellen.
— Wat dommerikken zei ze zoo, die menschen !
Waarom elkander zoo vernielen ? Is hun leven nog niet
vol genoeg met allerlei miseries ? Wat mogen we Fier zijn,
dat wij het poeder niet uitgevonden hebben ! Nu verstu
ik, waarom de menschen, wanneer ze van ons spreken,
zeggen : het muizenras, het molienvolk dat ze, wanneer ze van hun eigen soort gewagen, zeggen : het
menschDOM !
En geheel het kerkhof van de Kartuizers vigil aan 't
schaterlachen.
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