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Een oude missionaris zei het me.
We hadden samen op de hooge kaai van de haven
gestaan en de vertrekkende boot nagewuifd, met
medebroeders aan boord.
Zoolang hij met zijn, zakdoek kon zwaaien leek
hij wonderlijk verjeugdigd en recht, de oude man.
Zijn baard waaide open over zijn schouders. Nu
we echter terug gingen naar de stad werd hij weer
de versletene, op van rhumatisme, krom under
den last van een levee dat voorbij was. Aileen zijn
oogen, glansden nog, Jong en vurig.
Toen hield hij me plots staan. Met zijn stok wees
hij naar de huizenrij vlak voor ons : hanze-huizen,
oud en grijs. Die stok duidde op een wapenschild :
een schip met, goudglanzend in krullen van Gothische letters, er boven « Land van Belofte ».
— « Zie je dat, vriend?.. Een pracht van een
opschrift your je boek! Wat zoek je beters?.. »
Toen ik hem verwonderd aankeek out zijn plotsen inval, veerde hij ineens weer recht : — « Weet
je wat Vlaanderen is voor zijn missionarissen en de

missies?.. Een land je van belofte, waarachtig !.. »
Dat zei hij.
Zoo heet dan deze bun-del.
De novellen daarin vertellen, immers niet zoozeer
van het verre overzeesche. Ze verhalen van Vlaanderen zelf : van het lief en het leed, dat daar groeit

en rijpt om de missies, om de vele zonen en dochtcrs,
die gingen of gaan willen als missionarissen, waar
Gods stem hen roe pt.
Van veel jong idealisme willen ze vertellen,
van simpele giften uit handers van kleinen en eenvoudigen van hart,
van trouw en gedenken,
van offeren en bidden,
van zooveel ongeweten moots!..
Och, ligt de liefde voor Gods wereldwerk niet op
duizenderlei wijze verweven, in 't leven, van onze
menschen!
Niet alleen man of vrouw, maar een heel yolk kart
missionaris zijn.
Misschien bli fit het wel een der echtste glories
van Vlaanderen, dat het dit zoo is : zoo edelmoedig
en vanzelfsprekend, met het mooiste en het edelste
van zijn, Christelijke volksziel.
Klein landje van groote liefde.
LAND VAN BELOFTE

Paaschzaterdag, 1939-

DURENDE JEUGD

og nooit had de kerselaar gebloesemd als dit jaar.
Of dacht hij dat maar omdat de witte weelde er van zoo
ineens was opengekomen 7? Na wekenlang Aprilweer,
ellende van hagel en regen en kou 1 « Maar blijft het dan
Winter dit jaar I » kloegen de menschen. En toen ineens,
als een jubelende verassing werd het wonder waarheid :
op een morgen de Lente ! Zon, stralende hemel en kwieterende vogels. Een schuimende vreugde, die uitstroomde
over de wereld. Op drie vier dagen tijd lag het dorpje
omgetooverd tusschen zijn boomgaarden : wolken van
witte, prille bloesemvreugde, neergezonken over het land.
« Nee, nog nooit als dit jaar ! » meende Stan verrukt.
Onder den ouden kerselaar stond hij, den eenigen
boom van zijn tuintje. Zoo'n lapje grond ook maar, dat
tuintje van hem ! Wat bloemen rechts en links, een grasbleek met midden daarop die boom, oud en trouw.
In zijn hemdsmouwen stond hij, al werd het dan wel wat
frisch zoo tegen den avond aan. Maar ja, als de Lente je
in 't lijf zit : Lente, dat is jonge, zwellende kracht, dat is
verwachting en overmoed, dat is jas-uit en los en lenig L.
Het doet je ademen diep en krachtig, hij voelde het spannen in zijn spieren, een jong verlangen werd het om zich
tegen iemand aan te gooien en te worstelen lijf tegen lijf
Hij moest er zelf om lachen. Hoe was het mogelijk daar
zoo te staan : groote mensch met de onverwachte vechtlust over zich van een schooljongen. Nee, Stan, dat is
voorbij voor jou, ouwe jongen, fang voorbij. Denk er aan
dat er al aardig wat rimpels op je gezicht krinkelen, dat
het maantje al gezellig komt glunderen door het geslonken Naar achter op je hoofd !.. Als je twee bengels van
jongens nu thuis waren van de kostschool, dan kon je hen
laten lutteeren voor je oogen en scheidsrechter spelen, dat
wel... maar jij zelf nog vechten, nee, dat is voorbij I Zooiets
was goed in den tijd toen jij en Jules...
Jules !
8

Een verrassing, dat die naam hem nu zoo van zelf door
het hoofd schiet. Jules, zijn broer in den Congo, de missionaris. Gisteren is er nog een brief van toegekomen, de
geregelde maandelijksche brief. « Aitijd hetzelfde hier op
onzen post » schreef hij. « Werk overhoop en hitte genoeg.
Vroeger in Vlaanderen droomde ik van een land waar
het steeds Zomer zou zijn. Weet je wat voor een verlangen
me hier nu wel eens overvalt : weer eens Lente te kennen, met het blije, fleurige zonnetje uit Vlaanderen, met
het smetteloos frissche van bottend groen. Jongens, dat
moet mooi zijn ! Als deze brief bij je aankomt zit je d'r
waarschijnlijk al volop in, jullie, in dat kleurenfeest. Zijn
de boomen reeds aan 't bloesemen ?...
Zijn de boomen reeds aan bloesemen ?
Stan voelt ineens dat de vreugde van dat zinnetje rinds
het lezen van den brief in hem heeft nagezongen, dat het
was blijven hangen in zijn binnenste als een tintelende
blijdschap, meegedragen naar het werk en de bezigheid
van zijn dagtaak.
Daarom dan die jonge weelde nu hij daar, in de schemering van den Lenteavond onder den kerselaar staat.
Hij is er plots zeker van dat Jules ginder ver in dat zwarte
land hier van droomde, van dezen kerselaar„ toen hij
schreef : « zijn de boomen al aan 't bloeien 1 », van den
ouden, krommen enkeling naast hun eigen huis.

Hij weet ook ineens waarvandaan dat dwaze verlangen
naar een worstelpartijtje hem is komen aanwaaien. Herinneringen zijn het, die onbewust in hem hun gang zijn
gegaan, herinneringen uit zijn jongenstijd. Rond die kern
van vreugde om dat zinnetje uit den brief hadden ze zich
ongemerkt saamgetrokken. Hij ziet immers ineens weer
duidelijk voor zijn verbeelding een anderen avond levend
warden, fang geleden : onder dezen boom was het, ja, en
bloeien deed hij als nu, zijn witte blaadjes sneeuwden neer
telkens als ze tegen den stam stieten, en dat gebeurde
keer op keer, omdat ze te worstelen stonden, Jules en
hij, twee jonge lichamen ineengeknoopt aan 't wringen en
9

rukken. Hij voelt waarachtig weer de greep van Jules
z'n vingers in zijn nek : hoe hij er van aan 't wankelen
sloeg, omver moest hij willens nillens over den grond. Ze
rolden over elkaar heen, hijgend en steunend. Tot hij dan
eindelijk zijn hoofd van onder den knellenden arm wist
los te wringen. Dat werd zijn overwinning. Hij kreeg zijn
knie op de borst van zijn broer. Plat moest die, heelemaal
achterover. « Daar zie, daar zie, mannetie 1... Wat moet
ik nu met je doen ? »
Het zou toch ook wel wat al te onteerend geweest zijn,
als hij het had moeten afleggen tegen zijn broer. Twee
jaar jonger was die, een half hoofd kleiner. Maar een
vuurvretertje, 'k zeg je maar dat !
Naast mekaar tegen den stam van den boom hadden
ze daarna zitten uitblazen.
« Zie dat gras daar maar 'ns liggen : zoo vertrapt ! »
hijgde Jules. Straks krijgen we van moeder weer op onzen
donder, omdat ze er haar wasch niet meer op kan leggen... Maar 'k zeg dat jij begonnen bent ! »
Toen moesten ze ineens allebei lachen. Ze voelden zich
onscheidbaar vereenigd in het wel en wee dat hen te
wachten stond.
Terwijl ze daar zoo zaten was er in hem een vreugde
aan 't krieuwelen gegaan, een verwonderde vreugde
bijna : alsof hii er zich toen pas van bewust was geworden
hoezeer hij van zijn broer hield.
Och, iedereen hield daar van : thuis en op het college,
vurig kereltje als het was, toppevol zenuwen, schuimend
van levenslust. Een boel-op-stelten-zettertje van belang op
school, ja zeker, eeuwig en altijd beladen met een voorraad straf, maar niet minder graag gezien daarom. Niemand ontkwam aan 't stralende van zijn levensvreugde.
Niemand ook aan den indruk van kreukeloos dappere
eerlijkheid uit zijn open jongensblik.
0 wee, als het daar in te bliksemen begon, in die
oogen ! Die konden nu eenmaal geen onrecht zien.
lemand aanvliegen er om, dat deed hij dan in plotse, heete
10

woede, zonder de minste berekening of de aangevallene
grooter of sterker was dan hij zelf. Zooals dien keer op
straat. Ze stonden te kijken, zij met z'n twee6n en andere
jongens, naar een mannetje met een draaiorgel, zielig en
sjofel, dat zijn pet uitstak naar de voorbijgangers : « Als
't u blieft, mijnheer !.. Als 't u blieft ! » Toen was er daar
een lummel, die het in zijn hoofd haalde dat na te doen :
ook zijn pet uitsteken met hetzelfde belachelijk schichtige
gebaar en ook vragen op denzelfden tranentoon : « als
't u blieft, mijnheer » Hij kreeg het echter niet eens
tweemaal gezegd. Op 't eigenste oogenblik had hij al een
oplawaai te pakken, pats, in 't voile van zijn gezicht. Zoo
vlug was het er toe gegaan, dat Stan niet eens gemerkt
had hoe zijn broertje er op af gevlogen was. De klap
hoorde hij. Toen zag hij meteen den aangevallene, na
een seconde ontreddering zich op zijn kleinen aanrander
gooien. Zijn vuist kwakte al tegen Jules' hoofd aan, dat
die van het trottoir struikelde.
De dolle woede, die toen ineens in Stan opschoot, zal
hij ook niet licht vergeten. « Wat, zijn broer aan 't lijf
komen ! » Hij sprong toe, zij hadden mekaar meteen vast,
die rekel en hij. Stompende vuisten en trappende voeten,
hard tegen hard. Een moord had hij wel kunnen begaan,
zoo razend was hij... Ze werden echter bijna oogenblikkelijk uit elkaars bereik getrokken : groote menschen kwamen er tusschen. « Of de politie er soms bij moest gehaald
worden ? »
Hij wrong zich los uit de greep aan zijn kraag. Zijn
broer stond daar tegen een Bevel aangeleund te snikken.
« Kom, Jules, kom mee ! » beval hij slechts. Ze gingen
met z'n tweeén, dwars door den kring kijklustigen heen.
Ze gingen zonder omzien, zonder een woord te zeggen.
Zijn handen hielden zijn jas toegetrokken : de knoopen
waren er af gerukt. Hij hoorde het snikken van den kleine
naast zich, snoefend gesmoord. Toch troostte hij niet, hij
vroeg niet eens of 't pijn deed. Het was niet van pijn dat
de jongen weende, van woede was het...
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« Vuurvretertjes allebei, die jongens van Terlaenen ! »
zeiden de menschen hen achterna.
...Een merel wou zich in den kerseboom een plaatsje
komen kiezen voor zijn avondconcert. Hij schoot echter,
meteen opgeschrikt door die gestalte bij den stam, dwars
door de takken heen weg. Er wiegelden wat bloesemblaadjes omlaag van het geweld. Met een glimlach plukte
Stan er eentje van zijn schouders. Hij deed dat bijna
onbewust. Zijn glimlach gold niet dat blaadje, noch den
wegvluchtenden vogel. Tegen de beelden van vroeger
glimlachte hij. Tegen Jules zelf : die was immers vlakbij
nu. Even dicht bijna als op den avond na die worstelpartij, toen ze hier naast elkaar zaten en dat gevoel hem
te pakken kreeg van onscheidbare vriendschap.
Hoe dikwijls hebben ze daarna hier nog niet samen
gehurkt tegen den stam, in Zomersche schemeruren, als
het Westen een gouden naglans was van de gezonken
zon !
Vooral in de hoogere klassen van hun humanioratijd.
De twee jaar voorsprong van zijn leeftijd was Stan daar
al lang kwijt. Nooit had studeeren hem eigenlijk gelegen.
Werken in boeken, niks voor hem En om er spelenderwijze, zonder zich moe te maken door te komen, zooals
zijn broer, daarvoor waren hem de gaven niet geschonken. Tweemaal had hij een klas moeten overdoen. Zoo
had Jules hem ingeloopen.
Veel is hij vergeten uit die dagen, het meeste. Maar
gek, die uurtjes hier onder den kerselaar : hij ziet ze, hij
ontdekt ze nog levend in zich. Alsof die boom hier de
spil was geworden van hun vriendschap. Niet dat ze daar
dan over spraken. Eigenlijk herinnert hij zich heelemaal
niet of ze wel spraken. Het voelen van hun samenzijn, dat
was er dan, van hun samenhooren. Dat ja, en ook nog iets
anders : iets als een stille begeestering, een kracht die
hem toevloeide uit dat zitten naast zin broer, tegenover
den glanzenden Westerhemel... Alsof je schouder aan
12

schouder uitkeek naar lets groots, dat op je wachtte, dat
je wenkte. « Waar is Jules nu mee bezig 7 vroeg hij
zich dan wet 'ns af, terwiji hij tersluiks naar diens profiel
keek. De jongen zat er gewoonlijk te knabbelen op een
grasspriet, met open, droomende oogen vol licht.
Och, dat hij, Stan, die laatste jaren toch nog doorgestudeerd had, was dat niet eenvoudig geweest om naast zijn
broer te kunnen bliiven : twee levens semen in een zelfde
richting 7..
Welke die richting was, ze wisten het niet van elkaar.
Het lag niet in hun aard dear over te spreken. Aileen was
hij er zeker van dat het lets schoons en groots zou zijn
waar zijn broer zich aan zou geven I
Toen kwam er echter onverwachts gedurende hun
rhetoricajaar een slag : vader een beroerte, neergezonken
op den drempel zelf van de voordeur, 's anderdaags al
dood.
Dat bracht de groote verandering aan. lemand zou moeten inspringen, den handel overnemen. Wie zal 't nu
doen, Jules of Stan 7 ) had moeder gesnikt...
Op den avond zelf van de begrafenis hebben ze het
uitgemaakt. Tusschen hen beiden. Zonder afspraak waren
ze, elk voor zich, naar buiten gegaan, weg uit de woonkamer. De stilte in huis, nu al de familieleden, al het bezoek
vertrokken was, konden ze niet verdragen.
Ze stonden zoo opeens naast elkaar in den tuin. Het
was het vroege voorjaar : lauw, vochtig en roerloos lag
de avond...
Naast mekaar zoo maar staan, een heelen tijd lang. Toen
stak hij, Stan, langzaam een sigaret in zijn mond. De
roode gloed van het lucifertje glom even tusschen zijn
handen.
« Morgen ga IK dan op vaders bureau ! » had hi ll zoo
ineens kortweg gezegd, nadat het vlammetje uitgeflapt
was.
Stilte.
« Goed ! » zei Jules.
13

Stilte.
« En jij ? » vroeg Stan dan, alsof hij nu het recht had
dat te weten.
« 't Volgende jaar weg : naar 't noviciaat, missionaris »
zei na een oogenblik de stem naast hem in het donker...
Zooals eens na het worstelpartijtie zijn vriendschap voor
zijn broer als een verwonderde bliidschap door hem keen
voer, zoo wend hij zich toen op slag van lets bewust,
dat al sinds tang in zijn !even was gegroeid : zijn eerbied
voor Jules.
Hij wist plots dat hij er altijd naar had opgekeken.
Hij wist plots ook dat het derhalve goed was : hun
!evens moesten uiteen, te schouderhoog stak Jules boven
hem uit dan dat er sprake kon zijn van gelijken tred er
mee te houden.
Het was goed zoo, goed dat hij zelf vaders kantoor had
gekozen. Voor hem het kleine zaakje in het kleine dorp.
Voor zijn broer de verre ruimte !..
Toch kwam er toen over hem een hopeloos leeg gevoel,
een pijn om iets moois, dat voorbij was.
Ze stonden in den donkeren avond. Ze spraken verder
geen woord.
Och, ze hebben nooit veel met elkaar gesproken.
Woorden kenden ze niet voor het innige dat er in hen
omging. Ze hebben het echter zoo wel begrepen, zonder
omhaal van woord of wat ook, hoezeer ze van elkaar
hielden.
Dat lag er in hun handdruk een jaartie later, toen Jules
naar 't klooster ging.
« Hallo dan, Stan, hou je I
— Hou je kloek, Jules, het beste ! »
Ze zagen er eventjes bleek van, hun lippen trilden. Dat
was al.
Zooals het ook alles was, dat bleek zijn en het trillen
van hun lippen, toen ze jaren later op de loopplecht ston14

den van de boot, die den jongen pater naar de missies
zou voeren : zij met z'n tweek, moeder was toen al flood.
« Hou je taai, Jules. God 's besten zegen I
— Vaarwel, Stan. Tot weeromziens, als het Hem
belieft ! >>
Hij was daarna niet beginnen te wuiven met zijn zakdoek, zooals andere menschen op de kade. Hij had er
alleen maar gestaan, rechtop en onbeweeglijk, en gekeken
zoo goed hij kon door 't schemeren heen van zijn oogen
naar de gestalte over de witte reeling.
Toen draaide hij zich brusk om. Hij liep vollijvig tegen
een heertje op. Hij vergat echter zelfs het gewone « pardon » te zeggen vanwege de krop in zijn keel. « Zoo 'n
bruut ! » hoorde hij een geergerde stem achter zich. Het
deerde hem niet...
In een ding is hij echter mis geweest, in dat pijngevoel
om het mooie dat hij voorbij waande dien avond, toen
zijn broer het hem zei : missionaris te willen worden.
Hun wegen waren uiteen gegaan, jawel.
Zijn broer naar 't verre, vreemde land. Hij op zijn
bureautje, zijn leventje : het kleine bestaan van een burgermannetje met plichten en lasten van elken dag. 't Was
hem niet voor den wind gegaan. Hij mocht zich al tevre-

den roemen als hij zijn kinderen behoorlijk kreeg opge-

d

voe ...

Wat hij echter in dat leventje-van-elken-dag-zich-watouder-wroeten met zich meedroeg, onverslenst en onverouderd : zijn jeugd. Och, niet de herinnering er aan alleen.
Dat is iets wat hem soms nog slechts overvalt, zooals
vanavond ineens onder den kerseboom. Nee, het levende
mooie van zijn jeugd zelf : zijn vriendschap vol eerbied
voor zijn broer...
Die heeft hij onverminderd met zich meegevoerd door
al de jaren.
Vanzelfsprekend is heel zijn huisgezin er van doortrok-ken geworden.
15

De photo's van Jules in alle kamers. Zijn brieven
bewaard als familiestukken. Zien de twee jongens er al
niet met even veel verwachting naar uit als hij zelf. « Is er
nog niets gekomen van oom Jules ? vragen ze van op
hun kostschool altijd weer.
Voor hem hebben ze van kleinsaf aan geleerd te bidden : elken avond het laatste tientje van het rozenhoedje
g opdat God hun missionaris zou zegenen en behoeden ».
Voor hem hebben ze hun jongensverstervingen opgedragen...
En hij zelf, als er iets is dat als een kruisje op zijn
bestaan komt wegen, zegt hij het dan niet altijd weer :
Laat het ons maar verduldig dragen. Jules gaf zijn heel
leven wel aan God... »
Hun wegen zijn uiteen gegaan, jawel. Maar een ding
is er wat altijd even mooi, hen binden blijft : een vriendschap over zeefin en landen heen, in 't teeken van hun
durende jeugd.
...Hij schrikt bijna. Hij had niet gehoord dat zijn vrouw
stilletjes naar buiten gekomen was. Ze staat nu naast hem
onder den boom.
Wat ben jij me daar aan 't droomen ?.. » lacht ze.
Dan heft ze haar gezicht naar de bloesemweelde, nauwelijks nog zichtbaar in de schemering. Ze snuift met welbehagen in een diepen ademhaal den zoeten geur er van
op.
« Dat doet me aan lets denken » zegt ze na een oogenblik ineens. « Heb je niet vergeten den brief van Jules
door te sturen naar de jongens ? Ze vragen er zoo naar... »
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DRUPPELTJE DRUP

en telegramdragertje, 'n doodgewoon telegramdragertje.
Maar de menschen keken toch altijd weer om. geamuseerd, als het per fiets voorbijschoot, rakelings fangs bet
trottoir. Hoepsa, hangen in den bocht L. En fluiten als
een mere! I..
Een zonnestraal door de saaie straat, zoo 'n schepvreugd-in-'t-leventje, dat voorbijflitst !
En waar hij zijn telegram besteld had, bleef er een
lach achter. Een glimlach om het frissche uniform-kereltje,
zoo beleefd en cordaat. « Telegram, madam ! — Als u
blieft, madam ! — Goeien dag, madam ! o Een tikje aan
zijn pet, weg was hij alweer...
« Is dat er geen uit het winkeltje op den hoek daar, van
die Van Drups ?
— Van die Van Drups, waar de man gestorven is ?
— Precies !.. 'n Vrouw met vijf kleine kinderen, och
arme ! Nog goed dat deze jongen dan toch al wat kan
bijverdienen
— Zoo 'n kind anders nog ! »
Zoo 'n kind, ja, dat zei men ervan. Omdat het kereltje
er wel erg tenger uitzag in zijn lange broek-uniform. Maar
ook om iets anders nog : om die helle oogen in dat open
gezicht, al vinnigheid en levenslust. Zoo kijkt alleen maar
een kind : vol levensblij vertrouwen, onbevangen en
ongerept.
Druppeltje Drup.
In zijn troep had hij dat naampje gekregen, in zijn
scoutstroep, op het kampvuur toen hij gedoopt werd.
« Hallo », had de master gevraagd « hoe moet hij
heeten ? Kwiek is hij en vinnig en vlug...
— Druppeltje Drup »
Wie dat toen geroepen had ? Dat weet niemand meer.
18

Maar of ze alien nog weten met wat voor een losbarstenden bijval die vondst begroet werd !
Wat hielp het dat de master nog wou tegenpruttelen
van : « Jamaar, jamaar... Een totem zonder dierennaam
erin 7.. » Niks aan to doen ! « Druppeltje Drup ! Druppeltje Drup ! » Een formeel spreekkoor werd het van al
die in dekens gehulde gestalten uit den kring : harder en
harder, zoo dat het ver weg galmde door het avonddonkere bosch. Een gewemel erbij van handen, enthousiast omhoog. Het flakkerende houtvuur speelde met de
schaduwen er van tegen de boomen.
Druppeltje Drup ! Er zat geen spot in dat woordenspel
met zijn familienaam. Heelemaal niet. Alsof al het helle,
al het vurige, al het tintelende dat ze van het kereltje
kenden in die vondst vervat lag, zoo voelden de jongens
het aan.
Frisch als een pareltje dauw vol morgenzon, zoo was
hij immers, hun Druppeltje Drup.
En met dit Druppeltje Drup dan is het gebeurd...
lets tusschen Druppeltje Drup en Pater Moors.
Pater Moors, dat is een missionaris : groote man met
zwarten baard. Die zit nu in den Congo, ergens in de
brousse. Waar is het ook weer, Druppeltje ?.. Druppeltje
weet dat. Die heeft immers het adres er van thuis liggen,
op den achterkant van een brief vol groote posizegels.
Want tusschen Druppeltje en dien pater ginder leeft er
zoo lets als een geheim, een gezamenlijk geheim. Dat is
een onzichtbare draad tusschen hen.
Toch hebben ze mekaar maar driemaal ontmoet in heel
hun leven.
Den eersten keen op een scoutsvergadering.
« Je moest bij ons eens komen vertellen over den
Congo ! » had de master aan Pater Moors gevraagd. Dat
kon de master doen. Hij en de pater waren immers neven.
« Bij gelegenheid ins ! » beloofde Pater Moors. Die was
toen na een driejarige afwezigheid uit de missies terug19

gekeerd voor zijn theologie, om priester gewijd to worden.
De gelegenheid kwam.
Op een Zondagavond zat hij dan tusschen de luisterende jongens : een kring van tintelende oogen, vol spanning. Want vertellen, dat kon hij l Je hoorde den pions van
het nijipaard, dat eens zijn bootie had doen kantelen ; je
zag de vurige kooltjes van luipaardoogen naderbijsluipen
door de duisternis, je voelde je spierbundels spannen om
het gevaar dat springensgereed op je loerde. « Klaar je
geweer ? » Bang !.. Een zucht van verlichting omdat je
schot, Goddank, raak was : een lichaam tuimelt met een
schreeuw neer in krakende takken.
Met den verteller zat je zelf in de gevaren van den
Congoleeschen nacht. Met hem schoof je ruischend voort
door het manshooge gras. Met hem hoorde je het verre
roeren van een trom : tam, tam, tamtamtam. Wat kondigde die doffe bode ? De komst van een blanke, jawel ;
maar wat nog : vijandschap, hinderlaag ?..
En het was of je eigen hand een missionarishand werd,
trillend van ontroering, als je het water liet druppelen op
't hoofd van je eersten doopeling : het kind, dat je stervend vond in 't bosch, stijf gezwollen van een slangenbeet...
Op dien vertelavond dan heeft de Pater ons Druppeltje
Drup voor het eerst ontmoet. Dat herinnert hij zich echter
niet eens meer. Als er ook zoo dertig kereltjes om je heen
zitten roerloos geboeid ! Misschien waren de oogen van
een jongetje toch nog wel blinkerder dan die van de anderen. Achteraf heeft de pater zich afgevraagd of hij zich
die oogen dan toch niet herinnerde.
Achteraf, dat is : na de tweede ontmoeting.
Een half jaar na dien vertellingsavond werd Pater Moors
immers priester gewijd. Zijn Eeremis zong hij in het stadje
van zijn ouders, datzelfde stadje van de scouts.
Dien morgen heeft Druppeltje zijn handen vol gehad !
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Feesttelegrams met tientallen, allemaal to dragen op
't zelfde adres : « Moors - Beggaardenstraat, 15 ».
« Daar is hij alweer. Dat 's den zevenden keer ! zeien
twee oude juffrouwen tegen elkaar, die dien morgen hun
dagelijksche taak zoo mogelijk nog zorgvuldiger vervulden : achter het raam van hun hoekhuis, elk naast een
geranium, de heele straat afspionneeren. « Dat 's den
zevenden keer » toen het blauwe uniformduiveltje op zijn
fiets de straat weer in schoot.
Maar dien zevenden keer wou het lukken dat deur
nr 15 vanzelf openging. Met zijn hand omhoog naar de
bel, stond Druppeltje plots voor een zwarte gestalte :
Pater Moors zelf, uitgaansgereed. Geen denken aan dat
de jongen echter de kluts kwijt geraakte. Als de weerlicht
was zijn helle stem erbij : « Ha, dag Pater Moors !.. Hier
zijn nog telegrams voor Uw Eeremis !.. En... en ». Hier pas
raakte zijn tong eventjes van streek, omdat hij plots iets
zeggen wilde, iets heelemaal van hem zelf : « En proficiat
van mij dan ook ! » zei hij toen, heelemaal rood.
Pater Moors keek even verwonderd neer in dat frissche
jongensgezicht onder de blauwe pet. Zoo, ken jij me
dan ? » glimlachte hij.
U mij niet ? » Een klank van teleurstelling in die dadelijke repliek. « o maar, dat komt omdat we toen allemaal
in scout waren ! » klaarde het gezicht alweer op in dien
zelfgevonden uitleg. « Fijn was dat, zooals U toen verteld
hebt, pater. U moest nog 'ns komen Mag ik aan den master zeggen dat U zeker nog 'ns komt voor U naar de missies vertrekt ? »
Nou, dat kon de pater zoo maar niet beloven. « Hij zou
'ns kijken. Als 't eenigszins kon, wel o
Zoo is de tweede ontmoeting tusschen die twee geweest,
zoo, noch min noch meer. 't Kereltje was alweer voort op
zijn fiets, voor de pater het realiseerde.
« Maar is het nu werkelijk mogelijk dat ik me die twee
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jongensoogen niet meer zou herinneren », vroeg hij zich
zelf af, geamuseerd.
En de derde ontmoeting...
Vlak voor zijn vertrek naar den Congo was dat, een
goed jaar na die priesterwijding.
Op een Zondag was hij mis gaan lezen in een kliniek
van de stad, om zijn zus genoegen te doen : die was daar
op stage als verpleegster.
En daar, na de mis — ze zaten samen knusjes te ontbijten in het kleine spreekkamertje — zegt zijn zus zoo
ineens, terwiji ze met een zwaai haar blauwen sluier
achterover siaat : — « 0 ja, goed dat ik daar aan denk.
Weet je, er is hier een jongetje in verzorging, dat je laat
groeten. Pater Moors, beweert hij, kent hij heel goed...
Hoe dat kereltje heet ? Drups, Rik Drups.
— Rik Drups ?.. » trok de pater zich toen rimpeis in
het voorhoofd. « Mij onbekend !..
— Och wat, klets nu niet !.. Rik Drups, zoo 'n vinnig
kereltje, de oudste van die vrouw Drups, die weduwe...
— Onbekend ! >> houdt hij vol.
— Een scout... Een telegramdragertje !
— Wat zeg je ? » Hij schiet ineens vooruit op zijn stoel.
« Toch niet ?.. » Toch niet dat telegramdragertje, dat, dat
van hem ?.. Nu merkt hij pas dat hij daar immers den
naam niet eens van kent.
Het was inderdaad dat telegramdragertje.
« Aangereden door een auto » vertelt zijn zus. « De
schuid van zoo 'n dronken chauffeur. Reed me die nu ook
niet in voile vaart een enkel-richting straat binnen !.. Van
geluk spreken mag die vent nog, dat er zoo gauw politie
bij was. De menschen wouen hem gewoonweg te Iijf, toen
ze 't kereltje daar neergesmakt zagen liggen. Dood, dachten ze ! Maar dood was het niet. Och arme, zooais het
hier afgezien heeft : dagenlang bij 't sterven af !.. Zijn
twee beenen waren over : zeer gecompliceerde breuk.
Als er niet zooveel moed in zat, dan was het zeker een
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vogeltje voor de kat geweest, meent de dokter. Nu is
't gevaar voorbij. Nog wel veel pijn toch, en lang zal het
nog duren. Maar 't komt in orde... »
Dit werd dan de derde ontmoeting : in een Witte ziekenzaal, bij een wit bed.
« Daar moet ik naartoe » had Pater Moors immers op
staanden voet beslist. o Dien jongen moet ik 'ns zien »
Het was zoo 'n mager handje dat hij daar in de zijne
kreeg en zoo 'n bleek gezicht waar hij in neerkeek ! Hij
zou waarachtig het pientere kereltje niet eens herkend
hebben ! Aileen maar de oogen, de twee helle, opene
oogen, die waren dezelfde : oogen vol zon van innerlijke
reinheid, vol ontvankelijkheid.
« 0, pater ! » had de jongen uitgeroepen toen hij daar
zoo ineens bij zijn bed stond. De blije verrassing was rood
over zijn kaken getogen.
En in het blinken van die twee groote oogen naar hem
op heeft de pater bij dat bed toen lets geraden. lets wat
hij nu meedraagt als een van zijn mooiste herinneringen
op zijn tochten door brousse en bosch. Dat er in een
jongensziel een warmte, een eerbied, een vereering was
gegroeid voor den man met den baard, die eens had zitten to vertellen over zon en wiide dieren en over zielenin-nood...
« Wanneer vertrekt U nu weer naar de missie ? » vroeg
de jongen met een Broom van verte in zijn blik. « En
komt U in onzen scoutstroep eerst nog vertellen ?... Wat
jammer dat ik dat zal moeten missen !
— Dat is niks, Rik » heeft hij toen gezegd. « Aan jou
schrijf ik wel 'ns van uit de brousse zelf
— 0 ja ? » De glans toen in die twee oogen ! « lk zal
lien brief in den troep voorlezen
— Maar dan moet jij ook nog 'ns om me denken ! Een
gebedje dagelijks, mag ik daar op rekenen ?
— Afgesproken ! » zegt de jongen, trouw. En dan
ineens met een aarzeling, terwijl er weer rood langs zijn
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kaken kruipt : « En... en dat pier » 'n half gebaar naar zijn
beenen in gipsverband « dat offer ik dan ook voor u
op ! » Zachtjes zegt hij dat, aisof hij er zich over schaamt
dan toch nog to verraden hoe 'n pijn het daar deed L.
« God zegene je ! God zegene je, jongen ! » heeft de
pater gewenscht toen hij wegging. Zijn handdruk was
hard. Harder dan gewoonlijk. Zoo hard omdat hij zoo
ontroerd was.
'n Telegramdragertje, 'n doodgewoon telegramdragertje
Je kan het nu alweer door de straten zien fietsen, heropgelapt.
Menschen glimlachen om het helle fluitertje. Hoevelen
vermoeden echter het mooie van de jongensziel achter dat
alles ?..

Ver verloren in de brousse is er een die het west I
Soms 's avonds in zijn tent, met de stilte van het Congoduister om zich peen, is zijn eenzaamheid vol van de glanzende herinnering aan twee jongensoogen.
Dan neemt Pater Moors weer een blad papier. Terwijl
hij . schrijft, ziet hij die oogen schitteren en meeleven met
wat zijn pen vertelt...
En elken morgen na zijn mis bidt die priester in de
openstraling van den Congoleeschen morgen, ieder keer
weer opnieuw :
Heer, maak dat mijn telegramdragertje ginder in
Vlaanderen dat in zich moge bewaren, terwiji het groot
wordt, dat : die droom van het nobele en die offergeest. »
4C

24

FIK EN ZIJN PUCK

e zal me niet willen gelooven : « jagerslatijn ! » zeg
« je vast en zeker. En toch, wat ik je ditmaal vertel... ik
« voel het weer in me nijpen nu ik er aan denk, zoo schrok
0 ik me een ongeluk toen het gebeurde. Dat is dan ook
« pas een dagje geleden.
o Stel je voor : ik per motorfiets met pak en zak en een
o zwarte achterop, de baan op door de missie. Als je nu
« maar goed begrijpt wat dat hier beteekent : de baan.
« Een pad door het bosch, slingerend omhoog en om« iaag, met de gedurige streeling van takken rakelings
0 over je hoofd heen en het gesuizel van het hooge woeO kergras tusschen je wielen. En avant marche : 80 km.,
« zoo voor den boeg ! Liefhebbers van cycle-cross, hier
q ligt je paradijs !
0 Enfin, met volharding puf-puf-pufferden wij d'r op los.
o Tegen een helling omhoog in een slakkevaartje. Zoo
o 'n gehos als 't daar ook gaf over wortels en stronken
« slangendik op den weg !
« « Tulwakidi 1 » zei 't zwarte helpertje over mijn
« schouder, om me, moed to geven waarschijnlijk.
c — Ja zeker, jongen, ja zeker, dadelijk fijntjes bergaf ! »
« 'k Wist het immers ook wel door vroegere ervaring
0 hoe effen 't weggetje ging liggen aan den anderen kant,
« zonder bult of buil als een braaf tuinpad van bij ons.
« We zouden eens laten zien dat al dit heksengedans over
o Congoleesche boomwortels het Vlaamsche vuur er niet
0 uit kreeg. Met mijn hand aan de versnelling hotsebotsten
c we de laatste meters omhoog.
« « Hello, Karolientje, vooruit nu, full speed ! »
« Een ruk aan de versnelling, mijn duim drukte de gas« manette al in, zoodat het machien met een wip vooruit
0 schoot over den top heen.
« « E mpakasa ! »
« Op 't zelfde oogenblik : die gil van 't kereltje achter
o me : « Buffels ! », gil die me opeens, voor 'k zelf lets
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• zag of begreep, de rem deed toehalen, zoo dat de jono gen tegen me aanstuikte met een schok. Gelukkig
maar, want was er die intuitieve ruk niet geweest, groote
• goden, waar waren we beland I Vlak op de horens van
• een buffelstier.
« Stond me zoowaar een twintig meter dieper niet zoo
• 'n kanjer van een wild beestje dwars voor zijn koe op
• den weg Wat die twee bewogen had om de veilige
• diepte van het bosch vol hoog B ras te verlaten om dit
• pad van negercivilisatie te gaan bewandelen, mag de
• hemel weten. In alle geval, daar stonden ze : mijnheer
en mevrouw buffet... Blijkbaar toch zelf ook nog al vero baasd over het bromding dat zoo onverwacht boven op
• dien top was te voorschijn gesprongen.
« Misschien is het wel mijn geluk geworden dat ik in
mijn verbijstering den motor liet doorronken. Als im• mers die sinjeur beneden het dadelijk op zijn horens
• had gekregen en met gevelden kop tegen ons was
• ingestormd, dan zouden de negers van onze missie nu
alle moeite van de wereld hebben om uit te maken, wat
• van den Pater, wat van het begeleidertje en wat van den
motor was in den verhakkelden hutsepot die zou overgebleven zijn.
« En waarachtig, meneer scheen het dan toch nog even
over dezen boeg te willen wenden, toen, na de eerste
seconde absoluut roerlooze verslagenheid, het negertje
achter me ineens een beweging maakte om sauve-quio peut van den bagagehouder te springen. Meteen gleed
er over het schonkige lijf van den half omgewenden
• stier een vliegensvlugge rilling : zijn kop zonk stootens• gereed. Gelukkig dat mijn linkervuist de knie van
• kereltje nog kon grijpen.
« Stil ! In godsnaam stil » Een begrip was door me
• heen geflitst : dat is de eenige mogelijke uitkomst, roero loosheid. Elke beweging van ons zou gelden als een
• aanvalsteeken voor den lieverd beneden.
« Hoe lang we daar stonden ?.. Waarschijnlijk maar
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enkele seconden. Stukken van eeuwigheid. Recht op die
doorronkende motor, onbeweeglijk. En beneden al
« even onbeweeglijk : het echtpaar dat blijkbaar niet
begreep wat dat toch voor een reuze bromkever was.
« Tot de rimpels toe tusschen de stierenhorens zag ik
nauwkeurig duidelijk, het snuiven van zijn snuit, het
O witte loenschen van zijn oogen naar boven.
« En weet je hoe het drama afliep ?
« Daar steekt me na enkele oogenblikken moeder buf« fel Naar snuit omhoog : « Meu » Zoo heelemaal a la
• vache-qui-rit ! Alsof ze zeggen wou : « 'k Moet er om
• lachen. Meu ! Zoo 'n gek snording ! Waar jij je nog
• niet druk om maakt ! » En ze stapt met eerbiedwaardige
O traagheid, stapje voor stapje na, 't schaarhout binnen.
« Vader stier boette er op slag al de glorie van zijn
• strijdlustige woestheid bij in. Hij stond er ineens als een
onhandige bullebak, verlegen met zich zelf. Zijn vier« kante kop wiegde even heen en weer om over zijn
• schoft zijn verdwijnende wederhelft na to kijken, dan
• weer met een valschen blik naar ons, aarzelend of er
• dan toch maar niet liever horens tusschen moesten
« komen. Toen nam hij ineens zijn besluit : zijn staart
• zwiept een energieken slag fangs zijn dij. Een legertje
• vliegen omhoog ! En met dat zoemend legertje over
zich heen sukkei-draaft me de dikkerd het krakende
• bout in, zijn koe achterna.
c Boven op den top nog altijd onbeweeglijk, in voile
ronkende glorie : wij !
Oeijoei ! Nu weet ik maar heel goed wie er om deze
• glorie zal lachen ! Fik, jawel, als jij hier was geweest, jij
« met Puck en je motor... »
4C

4C

4:

Pater Inde zit in zijn tent. Zijn hand jaagt even, verstrooid, naar de dansende muskieten in den lampeschijn
boven zijn hoofd. Hij weet eigenlijk zelf niet waarom hij
ineens zijn pen neergelegd heeft. Waarom schrijft hij nu
dien brief niet verder of ? Overmorgen, als hij van zijn
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refs terug op zijn post komt, moet de correspondentie voor
Europa klaar liggen. De kleine stoomboot wacht geen dag
langer op de rivier.
e De Fik » zegt hij halfluid bij zich zelf. « De Fik en zijn
Puck... »
Dat die naam hem nu zoo ineens weer door 't hoofd is
geschoten. Hoe komt het dat hij de laatste dagen telkens
opnieuw moet denken aan Bien vriend ginder ver ?
Pater Inde is langzaam achteruit gaan leunen op zijn
stoel, met zijn hoofd weggedrukt in het tentzeil. Vergeten
heel die buffelgeschiedenis, verzwonden het diepe ademen
van den slapenden negerjongen voor de deur.
« De Fik... »
Ontzettend zooals dat soms over je kan komen in de
eenzaamheid : die alles om je keen wegvegende herinnering aan iemand in 't verre, lieve Vlaanderen. Er leeft plots
vlak bij je een stem, een gebaar, onweerstaanbaar opgedoken uit het dierbaarste dat je meedroeg van ginder weg.
Suizelende stilte vol muskieten onder een missionaristentje ergens ver verloren in de rimboe.
Och nee, er is natuurlijk niemand om het gezicht te zien
van den man, achterover geleund, niemand om er op te
lezen den glimlach of... of...
't Is dan ook werkelijk een glimlach...
Aan den Fik terug te denken, aan Puck ! Zoo 'n stet !
De Fik : de vriend, die thuis was komen aanwaaien na
den oorlog, jonge kerel van amper twintig, eigenlijk nog
een na-neef.
Twee jaar vroeger was zijn moeder gestorven onder de
Duitsche bezetting. — « Je komt maar bij ons inwonen »,
had Mijnheer Inde besloten, die voogd werd over den Ongen. Maar op den morgen na de begrafenis was de vogel
gevlogen : geen Fik meer te bekennen in huis of dorp.
't Was er de tijd niet naar om open-uit zijn onrust aan het
klokkezeel te hangen met bet feldgrau van Duitsche soldaten om je keen. Zooveel kwamen wij, kinderen, echter
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toch wel te weten uit den zorgelijken frons op vaders
voorhoofd en een half woordje uit zijn mond, dat hij vermoedde wat Fik begonnen was : de grens oversteken,
Holland in, en zoo naar het front. Echt iets voor hem,
avonturier van 18 jaar. Dat staat voor geen gevaar : niet
voor electrische draad, niet voor prikkelversperring, niet
voor pinhelmen op wacht, nog voor geen tien.
« 'k Had het een jaar vroeger al willen wagen ! » vertelde hij later zelf toen hij gezond en wel met den zegetocht terug was komen aanspoelen van den !her. « Maar
Moeder vond het bundeltje kleeren dat ik heimelijk had
klaar gebonden op mijn kamer. Tranen en smeeken en
bevelen. 'k Moest beloven dat uit mijn hoofd te zetten.
Toen vloog mijn pakje dan maar weer de kast in. Moeder
alleen laten dat ging toch immers niet I.. Maar op den
avond zelf, dat zij weg was, zij zelf voorgoed : moeder
dood, moeder begraven, toen was er geen houden meer
aan. lk kon niet, kon het niet meer harden. lk moest weg !..
— En hoe leverde je het hem 7 Vijftig kansen tegen
een dat je neergeschoten of gepakt zoudt worden !.. »
Pater Inde ziet in zijn verbeelding den jongen khakisoldaat weer zitten, toen vader hem die vraag stelde : hoe
hij opkeek met zijn brutaal guitigen lach en het er uitsloeg :
Pakken ?.. Pakken !.. Gauw gezegd. U weet toch
natuurlijk ook wel wie tegenwoordig. uw jacht afstroopt,
hier vlak achter uw tuin, onder uw neus. Dat weet U
drommels goed. Maar hem pakken, dat is andere peper !..
Nou, waarom zouden de Duitschers zooveel slimmer en
rapper geweest zijn dan U, als diezelfde man in plaats
van haasjes te stroppen, het in zijn hoofd krijgt iemand
over de grens te helpen, vlak langs een pinhelm heen ? >>
Wij hielden allemaal een oogenblik ons hart vast. Als
er immers een puntje was, waar vader kitteloorig om kon
worden, dan was het wel dit. Vier jaar lang zijn geweer
te hebben laten roesten, verstoken onder een houtmijt.
Hartstochtelijke jager, die zich moet opvreten van spijt als
hij de witte konijnenstaartjes in benden over zijn hei ziet
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wippen ! En dan komt eindelijk de bevrijding : het geweer
to voorschijn, de weitasch uit de kast. Maar jawel, overal
stroppen _op de jacht, hoe meer je er weg haalt, hoe meer
je er vindt. En een geweerschot links in een dennenbosch,
als jij rechts kijkt : stroopers !..
Een oogenblik fonkelde het dan ook in vaders blik. God,
zou me dat een scene geven !.. Maar nee, Fik's lachende
brutaliteit won toch het pleit. Wie kan nu uitvaren tegen
een Iherjongen, zoo uit de loopgraven terug ?
« Zoo, zoo » zei vader slechts na een oogenblik, en hij
dekte zich achter een rookwolk uit zijn pijp. « Zoo, zoo,
dan is het Jan van Kee geweest, die je d'r over heeft
geholpen ! Zoo, zoo A propos, wanneer gaan wij eens
samen jagen ? »
Van dien dag of was Fik geregeld komen opzetten. Niel
dat hij bij Mijnheer Inde woonde. Hij betrok het huis van
zijn moeder zaliger. « lk zorg wel voor mijn eigen.
— Doe wat je wil » zei vader, « je bent meerderjarig.
Maar je weet dat je hier bij ons welkom bent. Je bent van
den huize ! »
Dat was gemeend, zonder complimenten. En Fik maakte
daar even ongegeneerd gebruik van : kwam eten als
't hem lustte, noodigde zich zelf op een jacht uit, als hij zin
had.
En daar, op die eindelooze jachttochten door hei en
dennenbosch — geur van hers om je heen, van wild in je
weitasch, van kruit aan den haan van je geweer ! — zijn
ze vrienden geworden, Fik en Pater Inde.
Maar die was toen nog geen Pater. Alleen nog maar
een jongen op rhetorica. « Een echte Inde », zeiden de
menschen. Bonkig als een klomp ijzererts, die je vindt in
de hei. — « Die Inde's kennen hun kracht niet » maar
binnenin al hart en ziel, met de onrust naar 't forsche, het
groote, het mooiste.
Hoe dikwijls hebben ze zoo niet gezworven, Fik en
Louis, zij met z'n tweeén. Of liever, neen, niet met z'n
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tweeén, met z'n drieén. Want wie altijd mee van de partij
was : Puck, de onvergetelijke Puck.
Puck, die ook uit de loopgrachten kwam, die ook tusschen kogels en obussen door, van den eenen in den
anderen put had moeten springen, die zelfs van de gassen was gepakt en soms ineens aan 't hoesten sloeg :
« Hoef ! Hoef Hoef I »
zei Fik
« Zoo, ouwe jongen, heb je het weer zitten
dan. « Dat 's nog van Nieuwpoort, he ? »
Waarop Puck nooit antwoordde. Wat zou je zelf, hond
zijnde ? Want Puck was slechts een hond. Maar zoo 'n
bond L.
« Gefokt in mijn eigen helm ! » blufte Fik er mee. « Op
een avond gevonden tusschen de puinen van een schuur :
vier jankende welpen. De moeder ernaast, dood, met
opengeschoten buik. 't Heele nest hebben we meegenomen naar onzen abri. Dat is nog te jong I » beweerden
de kameraden. « Dat wil nog niet eten. Die krijg je er nooit
doorheen ! » En effectief, na vier vijf dagen : allemaat
kapot, uitgenomen de mijne : Monsieur Puck. Had ik me
daar toch weer even het goeie nummer gekozen ! Met
z'n drie broertjes was 't onbegonnen werk geweest : je
kreeg er geen lek melk in. Al druppelde je het nog zoo
voorzichtig in hun open gewrongen muil. Er in stikken,
crepeeren van honger met het voedsel in hun keel !..
Maar de mijne, dat was van 't begin of een levensfilosoof !
Die had zoo meteen het beginsel te pakken : slikken. Een
propje linnen in melk gedoopt moest dienst doen als
speentje. Toen we dat maar eens in zijn bek hadden gewrongen, jongens, dat had je moeten zien : gedaan ineens
met janken en krabben. Hij zoog zich een zaligheid. Hij
doet het ! » lachten ze zich een aap om me heen. Want
bezoek kregen we in onzen abri met die hondenhistorie.
't Werd de attractie van de heele loopgracht. « Hij doet
bet ! Hallo, Fik, hou voi ! » En vol heb ik gehouden, niet
een dag, maar dagen, niet een week, maar weken : ieder

keer opnieuw melk gaan zoeken, gaan... pikken op de
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intendance. Een dagelijksche tocht, loopgrachten ver. En
dan ureniang, geduldigaan propje weeken en in zijn muil
doppen. Maar Puck zoog dan toch maar, Puck groeide,
Puck kefte met den dag om meer !.. En een evenement
werd het voor de heele tranchee, toen Puck het voor de
eerste maal klaar speelde om met zijn voorste pootjes
over den rand van mijn gamelledeksel heen zelf zijn snuitje
in de melk te wroeten en te slabber-slabber-slabberen tot
hij er, dik en rond, van omtuimelde, duizelig van voile verzadigheid. »
Het was eigenlijk een heele toer voor de verbeelding,
ais Fik dat verteide : je te kunnen voorstellen hoe die
Puck van tegenwoordig zich ooit in een soldatenhelm had
laten nestelen. Zoo 'n kanjer van een hond ! Dij-hoog,
zonder Iiegen ! En dat die grauwharige reus met zijn
grimmigen kop ooit liep te waggeien van melkdronkenheid als een leuk, lodderig schoothondje, ging al heel veel
lijken op een kindersprookje.
Nee, 't kieine en lodderlijke was er in alle geval intusschen wel van afgegaan. 't Schoone trouwens ook, ais dit
er ooit aan geweest was.
« God, wat een verschrikkelijke hond ! » schrokken de
menschen altijd weer.
« Echt ras ! beweerde Fik echter. « 'n Ossendrijver,
zuiver bloed ! Kijk 'ns wat een leest, en de krul van zijn
buikhaar, en die pooten !.. En dan : verstandig ! Heel wat
verstandiger dan veel menschen die ik ken. »
Als Fik dit laatste zei, dan keek hij je altijd doordringend
aan of je ten minste zou begrijpen dat jij ontegensprekelijk
thuishoorde onder dit soort menschen, want voor het
mooie van leest en buikhaar hadden we nooit begrip
genoeg.
« En een vriend » zei Fik, een vriend ais geen tweede ! >>
Hij placht er dan de hartelijke uitnoodiging bij te doen
van 'ns een vinger naar hem, Fik, uit te steken, om te zien
wat Puck zou beginnen. Maar sinds de experientie die
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Frans van den smid daarvan had opgedaan, ging niemand
ooit meer op dat voorstel in.
durft niet » had Fik hem uitgedaagd.
Niet durven, ikke niet ?.. Voor zoo 'n spook van een
hond ? » meende Frans en hij trok zijn broek recht.
Nee, niet durven !.. Met geen vingerlid !
— Awel, daar dan ! » En de smid zijn heele vuist mokerde naar Fik z'n schouder. Maar o je TerwijI die uitweek, klonk ineens zijn bevel : « Puck, schrapnel » Als
de bliksem schoot de hond omhoog, grauwde met zijn
tanden smidjes hoed vast en trekken, trekken... Geen zier
hielp het of die bokste en schopte tegen 't harige lijf aan.
In vijf tellens was 't gebeurd : 't bolle van den hoed neergetrokken over den smid zijn oogen en de rand ervan als
afgescheurde trofee tusschen Puck z'n tanden.
Nou, van 't daadwerkelijke van die vriendschap waren
we toen zoo wel wat overtuigd.
Maar wat die vriendschap nog aan allerlei karweitjes
voor den hond beteekende, dat kreeg je pas goed in de
gaten als je, zooals ik, met Fik de hei introk.
Weitasch dragen, Puck. » En mijlen ver dribbelde de
grauwharige reus dan geduldig met dat leeren ding tusschen zijn tanden.
Liggen, Puck. Oorkussen » En de hondenrug strekte
zich gedwee op den grond, zoodat meester Fik, achterover, er zijn middagdutje op kon doen. « Nachtenlang zoo
geslapen in de tranchees », legde hij kalmpjes uit, terwiji
hij gapend tegen de zon in pinkte.
En als ze 's avonds thuis kwamen klopte de meester,
vlak voor de deur, soms plots op zijn broekzak : c Puck,
zakdoek verloren. Zoeken ! » Dan zonk de kop met open,
hijgenden mull wel eens even neer in een gebaar van on
wil. Maar meedoogenloos opnieuw Fik zijn stem : « Zoeken, zeg ik ! » En het hondenlijf keerde alweer om in de
richting van den wijzenden arm. Snuffelend over den
grond herbegon Puck zijn tocht. 'k Heb den zakdoek
opzettelijk laten vallen, een twintig minuten geleden
4C
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legde Fik uit. « Hij zal hem wel vinden. Hij moet het maar
leeren.
Leeren, leeren, van alles moest hij maar leeren, die
Puck ! Hoe gekker, hoe liever. Van alles leerde hij dan
ook, alleen een ding...
Een ding was er, ja, — misschien gold dat als het voornaamste in Fik z'n oogen — een ding, dat hij maar niet
geleerd kreeg : jagen.
Jagen : wild zoeken, wild ruiken, wild snuffelen over de
vlakte, o zoo voorzichtig, pootje voor pootje, om dan ineens stil te vallen, roerloos gespannen het heele lijf. Vlakbij opschrikkend, een flodderend geklap van vleugels
achter een struik. De knal dadelijk erop van een geweer.
Die knal : een zweepslag door den hond zijn bloed. Vlug
als de Nagel, die nog ritst door de bladeren, schiet hij er
op af : naar het wild, naar zijn prooi, naar het flapperend
tuimelen van getroffen vogels.
Jagen : in het bloed zelf moet dat zitten, geboortegift
voor een hond. Je steekt er die kunst later niet in, je haalt
er slechts uit wat er als ongeleid instinct reeds aanwezig
was.
Helaas voor onzen ossendrijver van een Puck was dat
niet het geval. Geen greintje begrip van die « edele jagerskonste » lag er onder zijn harigen pels bedolven.
Geen kwestie van dat hij snuffelen kon, rechtdoor op
een spoor, zonder blaffen.
Geen kwestie van dat hij stil stond als het wild vlakbij
was.
Geen kwestie van dat hij 't neergeschoten wou « rapporteeren v.
Wild beteekende voor hem slechts : iets wat je kan
doen loopen door te blaffen en waar je dan zelf achter
loopt, omdat het loopt. Nou, en als het dan om de een of
andere reden niet meer loopen wit of kan, dan is de zaak
ook uit en alle pret er verder van af.
Zoo zat dat onzen Puck in 't bloed.
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Zoo had dat waarschijnlijk altijd in 't rasechte bloed van
heel zijn geslacht gezeten, heel de lange rij van zijn voorvaderen langs : een ossendrijver jaagt niet, hij drijft.
Maar nee, Fik ging dat nu 'ns veranderen. In Puck wou
hij het mirakel verwezenlijken van een ossendrijver die
niet drijft maar jaagt.
« Hij moet maar » zei Fik.
Arme Puck !
Wat een epische tooneelen heeft dat niet gegeven op de
Limburgsche hei als je, zacht kwispelend van onderdanige
bereidwilligheid naar 't gebulder en gewijs van je meester
stond te kijken, die je « zoeken » wou leeren of « apporteeren ».
Jawel, je rook wel lets als hij je snuit tegen een spoor
aanduwde in 't zand. Je rook het trouwens overal, links,
rechts om je heen, zoodat je eindelijk ten einde raad in
een zinneloos geblaf rond begon te tollen door de hei in
de wanhopige veronderstelling dat zooiets misschien van
je gevraagd werd.
En dien keer, Puck, herinner je je het nog : toen je met
je altijd overtollig geblaf midden in een nest patrijzen
sprong. Geratel van opschietende vlerken waar je naar
hapte, de knal van den baas z'n geweer achter je en het
fluiten van den hagel niet alleen rakelings over je heen,
helaas, maar met meer dan een korreltje in je eigen huid.
Te oordeelen tenminste naar het jankend misbaar waar je
plots in opstoof, de hei over. We zagen je het eerste half
uur niet terug en toen je eindelijk met hangende ooren
van achter een struik opdook, hoe je toen telkens met een
krimpen van je staart een pijnlijke plaats probeerde te likken op je achterlijf, weet je dat nog, jongen 7..
« 't Zal hem leeren » zei je baas toen van je. Zooals
hij dat ook zei, als je 't weer 'ns gewaagd had je tanden te
zetten, op je eigen onverbeterlijke manier, in een pakje
bloedend wild. Je baas wou dat je « apporte » deed. Jij
zelf meende waarschijnlijk dat je 'ns moest probeeren of er
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werkelijk geen beweging meer te krijgen was in die slappe
dingen. Was doorbijten daar dan het probaatste middel
niet voor : een flinke knauw links en een grollend sleuren
rechts ?.. Maar jawel, dat kwam je juist duur te staan. Hoe
kon je nu toch in 's hemelsnaam begrijpen dat het daarom was dat je even later tot voor den baas zijn voeten
moest kruipen :
Dichter, Puck, nog dichter ! Neer, zeg ik >> Zoo 'n
reus van een gehoorzamen hond, jankend onder het
gestriem van een leertje, ongenadig over je huid
« 't Zal hem leeren ! » Je baas z'n woord. Maar nee,
Puck, op dit punt heb je niets geleerd. Je was en bleef
ossendrijver pur sang, en geen jager...
Hoewel je zelfs meemoest als Fik ergens anders op
jacht werd uitgenoodigd, hoogerop nog, de Hollandsche
grens over.
lk zie jullie met z'n tweeen nog vertrekken naar zoo 'n
partijtjes, Puck. Je meester met zijn geweer en weitasch op
zijn motorfiets. En jij : « Op, Puck, achteraan » — jij met
een sprong op het spatbord van het achterwiel. Hoe je
't klaar speelde, weet ik nog niet, maar je zat daar met
kretsende nagels op dat gladde zitsel, vlak tegen Fik's rug
aangedrukt. Wel wat ongemakkelijk, als een aapje op een
stokje, maar dan toch zitten. Ofwel nam je meester je
eenvoudig onder zijn linker arm, zoo pootig en zoo log
als je was. Die was waarachtig ook van geen kleintje vervaard : zoo 'n onmogelijk stel als jullie samen waren op
die motor ! Hij, met pak en zak aan 't sturen met zijn
rechterhand alleen, jij met je doorgeplooid lig en je
eeuwig hijgenden mull in de bocht van zijn linkerarm.
De menschen keken, Puck, de menschen lachten, maar
jullie reden dan toch maar, als de weerlicht reden jullie
maar...
Ja, ja, Puck, dat weet je in alle geval nog heel goed,
waar jullie samen zoo dikwijls naartoe begonnen te rijden
's Zondags 's morgens !..
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Het is intusschen wel heel duidelijk een lach geworden
op het gezicht van Pater Inde in zijn tent, bij die herinneringen.
Er zijn daar de muskieten, er is daar de stilte. Maar niemand om van de beelden te weten die onder het tentzeil
leven, niemand om te gissen waarom de glimlach op dat
gezicht nu ineens zoo anders wordt.
Want nu Pater lnde hieraan terugdenkt...
Aan die Zondagstochten van Fik het Noorden in. Waar
hij eigenlijk naartoe ging had hij zelf wel niet verklapt.
Maar ach, hoe kan zooiets geheim blijven 7 Het heette al
heel gauw in het dorp : dat hij kennis had, Fik Lenders,
met een meisje van over de grens, een Hollandsche,
dochter van een vroegeren notaris.
Een goede partij moest het zijn !
O zoo, was dat zijn jacht geweest I
Hoewel ze bij de Inde's natuurlijk net deden of ze nog
van niets wisten. Tot op een dag Fik bij vader was
gekomen op zijn bureau. Dien avond kuchte vader even
aan tafel : « Morgen krijgen we bezoek, zei hij zoo. Fik
komt met zijn verloofde. »
En 's anderdaags, een Zondag, was zij er : Rietje Meersen. Zoo 'n fijn, slank figuurtje. Met den zilveren lach van
een spontaan schoolkind. Met groote oogen, die tintelden
bij elk woord, maar die heel het gezichtje deden droomen,
als zij ze neersloeg : om de lange wimpers misschien.
Dat die bonk van 'n Fik zoo 'n smaak kon hebben, wie
had dat gedacht ! Dien Zondag dan is het de eerste keer
geweest dat Louis Rietje Meersen heeft gezien. Over drie
weken zou hij binnengaan in het klooster. « Onze toekomstige missionaris », zei vader. Maar van dien eersten
keer zal hij haar toch nooit meer vergeten : dat leuke,
lachende kind, zoo teer. Wat was ze heerlijk onbevangen
geweest : van meet of aan bij hen thuis.
« Kind », had vader haar geplaagd na het eten, toen ze
eventjes alleen zaten aan tafel. Het wou zoo lukken dat
Mama net de keuken in was en zij met z'n tweefin, Fik en
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Louis, met den eeuwigen Puck erbij, in een hoek knutsel
den aan een jachtgeweer. « Kind, weet wat je doet als je
ooit met zoo 'n knul wil trouwen, je trouwt met een jager.
Hij ziet nu al niet meer naar je om I y>
En Rietje de ondeugd, die er dadelijk nog een schepje
opdeed : « Och, ik heb het immers van hemzelf al moeten
hooren. Trouwen, goed en wet, zegt hij. Als ik maar onthou
hoe het zit : eerst zijn geweer, dan zijn hond en dan pas
ik, derde en laatste in zijn liefde I >>
Haar klaterende lach daaroverheen. En Puck die met
wuivenden staart naar haar toedrentelde om zijn ruigen
kop te laten schudden tusschen haar smalle handen. En
Fik, de groote Fik, zoo onhandig plots met zijn geweer...
Zooals hij immers ook onhandig deed, onnoemetijk
onhandig, toen hij haar wat later in haar mantel moest
helpen. — « Ze gingen 'ns wandelen, de hei op I » — Die
bonk van 'n Fik, kerel als een vlaggestok, met dat teere,
fijne figuurtje voor zich. Tot op Borst-hoogte vlak voor
hem, tusschen zijn handen in, stond ze, als lets heel broos,
een schat, die hij had te behoeden. Toen ze wat zei, moest
ze heelemaal met haar hoofdje omhoog kijken naar hem
op.
Eerst zijn geweer, dan zijn hond en dan pas zij ?..
God, als dat maar waar was geweest !
Want...
Want wie had kunnen gelooven dat die eerste keer ook
meteen de laatste keer zou zijn dat Louis Rietje Meersen
zag ?
Maanden vliegen om in het klooster, groeien tot jaren.
Een novice wordt pater.
Een pater ziet den dag al in het verschiet dat de Congoboot zal toeten voor zijn vertrek.
Maar ondertusschen...
Ondertusschen is Pater Inde nooit de blijde aankondiging toegekomen van het huwelijk : Victor Lenders en
Margaretha Meersen.
39

Er is hem echter weleens een kaartje toegekomen uit
Zwitserland met de handteekening : Rietje. « Uit Zwitserland », denkt hij en draait de kaart om en om : een zicht
van bergen en een huis in de sneeuw. « Kurort Vogel
sang. Vorseite. » staat eronder.
Rietje en Kurort, hoe rijm je dat te saam ?
Buiten was het toen volop Lente : zon en vogelen...
Maar maanden later ligt er onverwacht een zwart-witte
brief op je lessenaar. « Wie nu weer ? » Langzaam opendoen. En dan lees je plots : Bid voor de ziel van Zaliger
Mejuffrouw Margaretha Meersen... » Een slag binnen in
je, als een deur die toevalt. Je hand met den brief zakt.
Je oogen door het raam...
Is dat mogelijk ? Rietje weg, Rietje dood, uitgeteerd ?...
Rietje, met haar sprankelenden lach en haar stralenden
blik ?..
Fik, jongen, hoe is dat dan toch mogelijk !..
Dien dag was het winter buiten, winter en sneeuw.
Ongeveer een jaar later heeft hij Fik weergezien. Op
zijn afscheidsbezoek thuis : jonge pater met vollen kroezelbaard, die nog voor zijn priesterwijding naar de missie
ging vertrekken.
Veel veranderd is Fik niet, dacht hij, terwijl hij zijn
vriend telkens weer opnam. Dezelfde wildzang nog, dezelfde flap-uit, ontembaar in zijn levenslust ?..
Dat dacht hij even. Maar... neen, er was toch wel lets
veranderd. Die stugge trek om zijn mond, een plooi als een
winkelhaak zoo scherp, die was er vroeger niet. En dan...
en dan hun oogen, die bij 't spreken, toevallig elkanders
blik raakten. Even leek het of Fik de zijne wou wegtrekken. Toen begrepen ze plots van elkander dat ze allebei
aan hetzelfde dachten, eenzelfde beeld tusschen hen in :
Rietje...
Rietje waar geen mensch van repte in huis. Alsof men
bang was daarover te beginnen.
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« Louis, je zou me een genoegen doen... Mag ik je lets
vragen ? Is het mogelijk dat we nog 'ns samen op jacht
gaan, voor enkele uurtjes maar desnoods, hier de hei op ?
Kan dat gaan, morgen ?.. »
Dat had Fik hem zoo ineens gevraagd dien avond.
Pater Inde keek zijn vriend even aan : « All right, ouwe
jongen. Afgesproken »
En 's anderdaags op de hei, hoelang hebben ze niet
naast elkaar gestapt zonder een woord ? Puck keek met
hijgenden mull naar hen op, verveeld : « Wat een stille
fanfare ! »
ineens stond Fik toen stil, draaide zich met een ruk naar
Louis toe : « Wel dan, ben ik nu veranderd, ja of niet ?..
lk heb je gister naar me zien kijken. Ben ik veranderd,
zeg ? »
Ais een uitdaging bijna, woorden met de cynische
poging van een lack erin, die evengoed een snik kon zijn.
Een man die zich zelf bloot geeft. Een ijzersterk geslotene,
die plots zijn geslotenheid moe, het breekijzer in zichzelf
zet : q Toe, wring open, als je kunt ! »
« lk zal je zeggen hoe het zit, ik zelf. Mijn eerste en
mijn laatste biecht sinds den dood van Rietje. Aan jou wil
ik het zeggen. Jij mag het weten omdat je mijn vriend
was... en omdat je weggaat, weggaat naar het voile van
je leven, naar je droom. Of ik veranderd ben ? Nee, niet
ik, maar alles om me heen, alles op de wereld sinds ze
gestorven is. Waarom moest ze sterven, zeg waarom ?
Had ik er niet alles voor over, had ik er mijn fortuin niet
voor gegeven desnoods ? En heb ik er niet rond gestaan
met mijn liefde om haar te dekken : ze mocht niet sterven, mocht niet !.. En toch !.. Toen is alles veranderd om
me heen. Wat heeft het nog voor zin te 'even ? Niets1
heeft nog zin. Jij gaat het !even in. Voor jou krijgt heti
leven nu pas zijn voile waarde, omdat je gelooft in jets
hoogers : in Christus, in God... Maar ook dat is veranderd
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voor mij, dat vooral : alles op de wereld en alles erboven.
Een goedheid Een God 7.. Verroest als ik daar nog aan
geloof I Gelooven, nee, dat... wil ik niet meer. WIL ik niet
meer, hoor je ! Aan niets meer. Mijn pijp, mijn geweer,
mijn hond, wat ik zie, wat ik vastheb, dat ja !.. Van de
rest, niets meer Nou weet je het... »
Dat was de bekentenis geweest. Drift en verdriet opgehoopt in een gemoed, dat ineens begeeft.
Wat had Louis tegen die plotse overweldiging gekund,
gepakt als hij erdoor was 7 Woorden van troost, van overgave, van berusting Praatjes die nog erger ophitsen,
zouden het geweest zijn !
Niets had hij kunnen zeggen, neergeduwd door den
vloed van dat leed, totaal hulpeloos tegenover het onstuimige van die koppige opstandsverklaring : « Gelooven...
wil ik niet meer »
Trouwens, sneed Fik zelf niet dadelijk al het verdere of 7
Alsof hij bang was voor troost. « Nu weet je het », zei hij
kort « en nu basta, gedaan ermee ! Kom we moeten
jagen »
Maar wat kon er van jagen komen 7 Een half uurtje
misschien liepen ze nog naast elkaar voort zonder een
schot.
« We zullen maar liever naar huis gaan », zei Fik met
een ruk.
Toen was er ineens lets in . Louis losgekomen. Als een
ingeving : lets dat plots uit hem losbrak, een opperste
uiting van vriendschap. Je beredeneert het niet, zooiets.
Je zegt het, voor je 't weet en in dat zeggen geef je het
beste van je zelf. « Fik, jongen, je beweerde daar straks dat
ik nu pas naar het voile leven ga. Dat is waar : mijn leven
als missionaris, vol beloften. Maar dit moet je nu toch
weten, terwijI we hier staan : dat ik naar al mijn werk ginder ver, een intentie wil meedragen : voor jou to verkrijgen de nederige berusting van Diengene... in Wien je
ondanks je loochening, nog gelooft. Dat is alles wat ik je
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ken geven, Fik... Mag ik nu ook wat vragen ? Dat je, als
je eens de rust terugvindt, het me ginder in Congo zou
laten weten. Daar zal ik op wachten, dat woordje van jou :
« alles weer goed ». lk hoop nu maar dat het gauw zal
komen... »
Hij had de hand van Fik in de zijne genomen, die harde
stoere hand...
Hoeveel tijd daar ook alweer is overheen gegaan
De jaren staan niet stil ! Zijn vierde is dit al, in de
brousse.
Wel heeft hij achteraan op de brieven van thuis nog
gehoord van zijn vriend : « Vele groeten van Fik »,
maar die woorden : « alles weer goed », nee... Of die
ooit zullen komen ?..
...Met een zucht trekt Pater Inde zich los uit zijn droomerij. Het was nu waarachtig geen glimlach meer op zijn
gezicht.
« Fik, jongen, hoe komt het toch den laatsten tijd, dat
ik telkens weer zoo aan je denk, dat je zoo bij me bent als
levend ?.. o
Hij richt zich op in een moe gebaar van stijve leden.
Morgen weer vroeg dag. Hoor het negertje maar ronken
op zijn matje voor de tent. Het wordt tijd om zelf ook wat
to rusten.
Hij ziet den brief op zijn tafel : den onaffen brief over
die buffels. Morgen, als we thuis zijn op post, even afmaken, denkt hij nog.
Dan knielt hij neer voor zijn kruisbeeld : het avondgebed.
« Fik, nu we vanavond zoo dicht samen zijn geweest,
zullen we maar 'ns speciaal aan je denken... Voor mijn
vriend, lieve Jezus, mijn arme vriend ginder... »
Twee dagen later kwam Pater Inde van zijn motorreis
terug.
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Tusschen de correspondentie uit Europa lag een doodsbrief. « Welmeren » spelde hij den stempel op den postzegel. Uit zijn dorp dus. Altijd weer die aarzeling om
zoo 'n omslag open te maken...
...« Mijnheer Victor Lenders... »
Wat ?..
Een naam in zwarte blokletters, onmeedoogend voor je
oogen.
Een naam, die verschemert, die toch weer opdoemt...
De naam van Fik.
Tusschen de rest van zijn correspondentie in heeft hij
gezocht naar een brief. Er moet een brief bij zijn, een
brief van thuis. Uitleg.
Hier het geschrift van moeder ! Gauw, gauw opensnijden, openplooien. Een visite-enveloppe, die er bij stak
laat hij achteloos vallen. Lezen...
...Achter de beek is het gebeurd. Je weet wet, daar
• waar het sparrebosch begint. De strooper is er geen
• uit ons dorp. Anders zou het niet voorgevallen zijn. Die
bleven wel uit Fik zijn buurt. Maar dat deze man dan de
dwaasheid beging van naar Puck te steken ! De hond
• werd ook oud den laatsten tijd, anders had hij zich wel
niet laten treffen. Maar nu was het raak, vlak in zijn
• bulk. Het beest moet geweldig gejankt hebben. Een
O boer op zijn veld heeft toen gezien hoe Mijnheer Fik
c ineens aan 't loopen sloeg met zijn geweer in aanleg.
• Dat kan je begrijpen : als zijn hond getroffen wordt !..
• Toch heeft hij niet geschoten. De strooper had zelf ook
geen vuurwapens bij. Maar op vijf meters afstand ervan
• heeft Fik zijn geweer weggegooid en is op hem afge• sprongen met de bloote hand. Dat hij toen struikelde
• werd zijn ongeluk. De strooper stiet toe, in het wilde
« weg uit lijfsbehoud : zijn mes onder de rechter oksel tot
in de long. Om een kerel als Fik buiten gevecht te stelg len was er echter meer vandoen. Ze hebben liggen
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• vechten over den grond. Het bloed liep erbij neer.
Maar voor de boer van zijn veld kon komen toeloopen,
• was bet al beslist : de strooper buiten westen geslagen
• met zijn hoofd op een steen. Voor Fik zelf zag het er
• echter nog erger uit. Hij had op het laatste oogenblik
• nog een steek opgevangen in voile borst. Net toen de
• boer er aankwam, zeeg hij ineens door zijn knieen als
een zak.
« We hebben nog enkele dagen lang gedacht hem te
« kunnen redden. « Omdat hij zoo sterk is », meende de
dokter. Maar het heeft niet mogen zijn. De twee longen
« waren geraakt. Hij is overleden in de kliniek van de
« stad... Het is bijna niet te begrijpen, dat die twee onaf« scheidbaren nu ineens samen weg zijn : Fik en Puck.
• We hebben ze zoo lang samen gekend... »
...Wat helpt het dat je het niet wil gelooven, dat je het
niet kan gelooven : Fik doo'd ?..
Wat helpt het dat je telkens opnieuw den brief herleest?..
lets waar je je blind op staart als op een witte muur :
dood
Drie weken geleden minstens moet dat gebeurd zijn.
Is het misschien daarom dat hij sinds dien tijd telkens weer
aan Fik heeft gedacht ? Heeft die misschien op zijn sterfbed toch nog verlangd naar iemand ginder ver in het
zwarte land ? Een verlangen, dat over het wereldrond
ging, geheimzinniger dan aethergolven, om een echo te
wekken in het vriendengemoed midden in den rimboe ?
Pas een dag later kwam Pater Inde er toe de rest van
zijn correspondentie te lezen. « Kijk », dacht hij, toen hij
de kleine visite-enveloppe open maakte, « Kijk, van Mijnheer Pastoor uit Welmeren. Wat zou die me te zeggen
hebben ? »
« ...Een plicht vervul ik hiermee, een belofte gedaan
« aan een stervende. lk heb Fik Lenders voor het laatst
« mogen biechten en communiceeren. Hij heeft me
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« gevraagd u dat te laten weten. « Dat alles goed was »,
moest ik schrijven « en dat hij u bedankt ». Hij zei dat
u dat wel zou begrijpen. De man is moedig gestorven...
Er was ook weer niemand in de kleine missionariskamer om te zien hoe de witte man met den baard ineens
dat kaartje niet kon voortlezen om de tranen in zijn oogen.
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E MAN VAN
HET LOODSHUIS

lakbij in den avondmist het dompe geloei van een
V
stoomfluit op het water : heesche grol van een onzichtbaar
dier, dat even rechtkomt uit zijn slaap. De man die over
de kade stapt, rilt kleumerig in zijn winterjas. Met een ruk
trekt hij den kraag ervan omhoog.
« Verdomde rotzooi van 'n weer ! »
Geen Iicht to zien over den stroom. De nevel dekt alles
toe.
Ergens, onwezenlijk in de verte, geratel van ijzerwerk :
een boot nog bezig met bunkeren, ondanks het late uur
en den nevel.
Anders geen geluid. Aileen het haastig stappen van den
man. Zijn stappen over de steenen en het plapperen van
water, door den wind aangegolfd tegen wal.
« Rotte rotzooi ! »
Dat mopperen zit als een ergenis in zijn mond, sinds hij
de deur van het loodshuis op zijn hielen heeft laten toevallen.
Het Licht boven die deur is nu al achter hem verwaasd
en verdwenen.
De lampen op de kade ?.. Vaag als een droom, duikt
de eerste pas op : onherkenbaar bleek gezicht, lichaamloos zwevend.
Gelukkig maar dat hij zijn weg Kier blindelings kent.
Een of twee stappen verkeerd, het water lig je in. Je noodkreet en je pions hoort geen levende ziel. Morgen vinden
ze slechts je lijk, lageraf tegen een sluisdeur aan.
Neen, dat liever toch maar niet
Al hangt hem dan vandaag alles de keel uit : alles, de
heele boel. Het weer, het werk, het heele !even.
« Rotzooi ! »
Hij voelt de kramp nog in zijn vingers. Schrijven, schrijven, schrijven ! Dag in, dag uit. Het heeft vandaag nog een
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uur langer geduurd. Op het Iaatste nippertje is de chef in
het bureel komen binnenloopen. — « Spoedbericht : Louisiana vaart vanavond nog af. Dus moet het havenrapport
in orde geraken ! » Hij zwaaide een reeks papieren omhoog, die hij voor hen op tafel uitwaaierde. — « Goeden
avond ! » Hij heeft nooit veel tijd, die chef...
Natuurlijk was dat rapport op hem neergekomen.
Spreekt vanzelf. Hij was de jongste in dienst. « Zie dat je
het klaar krijgt », zei zijn compagnon laconisch, terwijI
hij, hoed scheef op zijn haar, de uiteinden van zijn foulard al wegstak tusschen zijn jaslapellen.
Daarna zat hij alleen. Z'n wijsvinger aan 't zoeken langs
de tabellen van de verschillende formulieren. Zooiets
schiet maar niet op.
Om hem heen de stilte van paperassen en classeurs op
de rekken tegen de muren. Met tergende onverstoorbaarheid kijken die neer op je haast.
Op zijn haast, ja. Hij kan immers niet tegen zoo 'n stilte.
Gedurende den dag is het nog houdbaar. Dan komt er
tenminste al eens een mensch binnen. Dan rinkelt toch al
'ns af en toe de telefoon. Dan is er niet alleen het gekriskras van je eigen haastige pen.
Bah !..
De stappende man schurkt zich nog dieper in zijn
winterjas.
Nog nooit heeft hij het troostelooze van zijn leven zoo
over zich meegedragen.
Een mislukt leven
Zooals hij' bier over de verlaten kade gaat, heelemaal
op den uitkant van de stad met haar licht en haar warme
menschen-bedrijvigheid, zoo voelt hij zich ook stappen op
den uitkant van het leven zelf, dat hij zich gedroomd had,
waarvoor hij had gevochten...
— En dan mag jij nog blij zijn dat je zoo 'n plaatsje
hebt to pakken gekregen ! zei enkele dagen geleden een
van zijn oud bekenden.
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Dat is ook een ingenieur, net als hij zelf. Die is ook aan
de dijk gezet. Wat wil je De e usine » kan het niet helpen : geen werk !
De jongsten in dienst moeten het eerst ontgelden.
Al meer dan een jaar liep die vriend met z'n diploma en
zijn aanbevelingen de stad af. « Werk, geef me werk, eender wat ! » Nu solliciteerde hij waarachtig om een postje
van politieagent.
Spreek jij nu maar van geluk, ginder op je loodshuis beweerde die.
Geluk, geluk ? 't Is me een pover gelukje !..
Als je dan zoo lang gestudeerd hebt : het kapitaaltje
van je ouders ging er aan op... Als je dan jaren geleden —
zonder geld, maar met frisschen mannenmoed — je weg
in het leven hebt aangedurfd : je was een werker, je was
knap en je wou omhoog... En 't lukte. Je veroverde je
plaats in een industrieonderneming. Schitterende vooruitzichten. De directeur is ten hoogste ingenomen met je
jongen werkdurf : « Een die z'n mannetje staat », heeft hij
van je gezegd. Je voelt dat je je toekomst in handen hebt.
Natuurlijk, het zal nog jaren duren eer je bent wat je zijn
wil : hoofdingenieur. Maar 't gaat, 't gaat Er zit promotie
in je werk... En als dan jaar na jaar verstreken is, als je,
ingewerkt, met je kennis en je ijver nog slechts wacht op
een gelegenheid voor den definitieven sprong omhoog,
dan de slapte in de zaak, de directeur die met den dag
zwijgender en gedrukter tusschen de half-stilliggende machines stapt, het werkvolk slinkt weg... Nog een jaar lang
voel je het noodlot boven je hoofd. Dan wordt je op een
morgen bij den directeur geroepen, jij en de andere ingenieur die nog overblijft. — « Over twee maand hoogstens
moeten we de « usine » stilleggen », zegt de man. Hij veegt
met een punt van zijn zakdoek de glazen van zijn pincenez schoon. « lk waarschuw je tijdig, zegt hij, zoo kan je
je voorzorgen nemen : uitzien naar een andere plaats.
't Spijt ons natuurlijk zeer... »
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Dan sta je daar. De uurwijzer van je leven wordt door
een onzichtbaren vinger jaren achteruit geschoven : alles
begint opnieuw. Alles, uitgenomen jij zelf. Jij voelt je
opeens oud...
Bij den terminus, waar de hangars beginnen op de kale,
trekt een wattman de trolley van zijn electrischen tram in
de andere richting.
De twee wagens staan daar : vreemd verdwaalde weeldekinderen van licht, omslopen door den mist.
De man van het loodshuis is de eenige die opstapt.
'n Avond » tikt de conducteur even aan zijn pet.
Dan rukt de hand van den wattman een knerselendcontact rond. Een schok van leven in de wielen. Ze vluchten. De gierende vlucht van de verdwaalden, weg uit dien
mist, terug naar het bruisend gewoel van autos en menschen.
Waarom de man van het loodshuis nu buiten blijft staan
op het perron 7.. Weerloos laat hij zich weg en weer
schokken door de stootende vaart. Misschien uit een onbegrepen wrok tegen het helverlichte binnen in den
wagen. Daar hoort hij nu immers niet thuis met zijn moedelooze neerslachtigheid. Zich p ier heen en weer laten
schudden, dat is nog het beste...
De tram is intusschen de stadsstraten alweer binnen
geraakt. Flitselende lichtreclames sabelen er op den nevel
in. Te dampdrijven hangt die voor de groote winkelramen.
Menschen stappen op bij elken stilstand. Ze dragen
hun kleeren den vochtigen geur van het weer.
Zien doet hij ze zonder te zien.
Hij hoort hun woorden zonder te begrijpen.
Hij staat met zichzelf alleen in zijn hoek geleund : met
zich zelf en zijn lak aan alles.
Tot dan opeens...
Het zal wel toeval zijn : de hardere schok van een plots
krijzelend stoppen. Hij wordt er even door vooruit
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gegooid uit zijn evenwicht. Een stoot die hem uit zijn
piekerende eenzaamheid trekt.
Op den hoek van een zijstraat een groepje jongens, die
van een pater wegloopen. Zij wenken om halt naar den
tram. Twee, drie van de grootsten geven in allerijl nog een
hand...
Dan bruist ineens dat jonge leven in een stormloop het
perron op. Frissche, helle lachstemmen. Tasschen en ransels neergeduwd links en rechts.
De pater ginder op den hoek draagt een baard, ziet
hij nog.
Op slag is het alsof er iets in hem verschuift : een beeld,
een herinnering aan iets... aan iemand...
« Pardon », zegt achteloos een van de jongens die hem
op zijn teen trapte.
God, ineens heeft hij het vast. Hoe is het mogelijk
Jarenlang heeft het bedolven gelegen, vergeten, overgroeid. En plots om het zien van dien pater met zijn
baard, om dat woelige knapengedrum tegen hem aan,
springt het uit je omhoog : herlevende herinnering uit je
eigen verre collegeleven.
Daar op die zelfde plaats, op dien hoek van de straat,
gebeurde het immers. Het was ook in den Winter. Het was
ook een pater met een baard. Tot daar bij den tram ging een surveillant altijd mee na de avondstudie. « Met den
groep » heette dat. Maar die surveillant zou toen naar
de missies vertrekken over enkele dagen. — « Met Kerstmis nog op den boot. Met Nieuwjaar al in Indie », zei hij
zelf. Hij hoort waarachtig den klank weer van die woorden. Waarom had hij toen toch zoo 'n eerbied voor dien
man : voor die jonge krachtige gestalte, voor dien kranigen
lach boven zijn baard, voor de harde greep van zijn hand
omheen de jouwe ?.. En op een avond, daar op den hoek,
dan het afscheid : « Hallo, jongens, dat is de laatste keer !
Houen jullie je taai !.. Een gebedje van jullie komt to pas.
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Vaarwel ! En voor degenen die me later achterna varen :
tot ziens ! »
Hoe hij daarna op den tram gestaan had, weet hij ook
ineens weer : met een zindering door zich heen, een geestdrift, een onstuimig verlangen. « lk, ik zal het zijn, had hij
bij zich zelf beloofd. ik zie hem terug. ik trek hem ooit
achterna, zooals hij, missionaris ! » En neen, daar was
niets van in huis gekomen. Echte roeping had hij immers
nooit gehad. At had hij dan wet dat verlangen meer dan
twee jaar in zich wakker gehouden. Meer dan twee jaar
dat hij streed, edelmoedig, offervaardig, tegen een
groeiend beterweten in. « Jongen, je mag nog niets besluiten. Je moet het eerst met jezelf tot klaarheid vechten
had een pater bij wien hij om raad ging hem keer op keer
moeten remmen in zijn voorbarigen ijver.
Nu hij daar aan terugdenkt gulpt ineens het besef door
hem heen : dat zijn de mooiste jaren uit mijn leven geweest.
De hardste misschien, maar juist daarom ook de schoonste.
Omdat ze stonden onder de aanzuigende offerkracht van
een ideaal.
...De tram stopt weer. Hier moet hij er af.
Door de jongens heen wringen. Ze staan opgepropt,
het heele platvorm vol.
Hij hoort hun stemmen nog als hij van de treeplank is
gesta pt.
Dan is het of de tram die tinkelkrijschend weer aanzet,
jets van hem zelf heenvoert : iets moois terug het verleden
in.
Op zijn bureaukamertje zit hij, thuis.
Het bureaukamertje uit zijn ingenieurstijd : tusschen
zijn boeken, zijn tijdschriften, zijn plannen van toen.
Hij komt daar anders niet gauw meer in. Wat zou hij
er doen 7.. Hij kan zich zelf niet verdragen tusschen de
reliquièn van zijn voorbije leven.
Maar nu zit hij er.
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Hij is er dadelijk naartoe getrokken. Nog voor hij zijn
vrouw in de keuken « goen avond » had gezegd.
Voor zijn tafel zit hij.
In z'n handen een brief van z'n jongen op kostschool.
Kereltje van twaalf jaar. Op een provincie-college heeft
hij hem gezet. Meer kan hij niet bekostigen met zijn loon.
Trouwens nu nog moet zijn kapitaaltje uit de overvloedsjaren er aan. Des te erger. Maar zijn jongen zal z'n opvoeding krijgen I..
Van morgen al heeft hij dien brief ontvangen.
Half gelezen ook, terwijI hij haastig het huis uittrok naar
zijn werk. Ergeren deed hij hem toen. Hij had hem niet
begrepen, weggestopt, kwaadweg hem verkreukeld in zijn
zak. De dag was toch al begonnen met zoo 'n lammen
tegenzin tegen alles, wat moest die jongen daar nog zijn
schepje komen bijdoen met zijn prietpraat.
Stond daar nu immers niet, als een triomfgejuich bijna :
dat hij ijveraar geworden was in den missiebond ; dat
hij missiekalenders moest verkoopen ; dat hij dus vroeg of
hij er naar huis mocht opsturen om... » Wat dacht die jongen wel ?.. Groeide het geld soms op vader z'n rug...
Opsturen om te koopen natuurlijk ! Koopen, koopen,
koopen !.. Waarmee verduiveld ?.. Die paters moesten
tenminste meer verstand hebben : de jongens hun hoofd
niet gek praten in zoo 'n tijd I
Met die stemming was hij, weggedoken tusschen zijn
opstaanden kraag, door den mistmorgen naar het loodshuis gestapt.
Maar nu, voor zijn tafel.
Hij heeft den brief gladgestreken, in zijn hand.
Het is de vierde keer al dat hij hem leest, telkens maar
opnieuw.
In hem de ontroering van iemand die iets heel moois
herkent. Hij voelt dat die brief van hem zelf had kunnen
zijn : twintig jaar geleden. Zijn eigen geestdrift in dien
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onhandigen jongensstijl. Zijn eigen voortvarende ijver in
die verkoop-propaganda.
Z'n jongetje was nu dus ook gevangen door de felle
aantrekkingskracht van dat nobele, sterk christelijk levensoffer ?.. Gevangen, wie weet, zelfs dieper dan hij vroeger :
niet alleen uit offervaardige begeestering, maar inniger,
door de eerste aanraking van een wonderlijke kracht, die
Roeping heet, gevangen door God zelf ?..
Zijn vingers trillen terwiji hij langzaam den brief toeplooit.
Hij weet ineens zoo duidelijk dat hij dezen brief nooit
zou begrepen hebben als hij nu nog de ingenieur was met
het vele werk en de schitterende positie. Dan zou hij niet
eens den tijd hebben om hem te begrijpen. Waarschijnlijk zou hij eenvoudig iets opgestuurd hebben : 'n vijftig
frank naar zijn jongen, kortaf. — « Hallo, omdat het voor
een goed werk is » ; dan laat hij me gerust...
Geld, neen, dat kan hij nu niet opsturen. Hij heeft het
niet.
Maar wat hij wel zal opsturen : een antwoord.
Zou het mogelijk zijn dat neer te schrijven, wat hij nu
voelt ?.. Woorden, och, zullen wel weer koud en gesloten worden op papier. Maar tenminste zal zijn jongen
weten hoe zijn vader achter hem staat met zijn waardeering en zijn aanmoediging.
Meer hoeft niet.
De rest is immers voor hemzelf.
Neen, dat hoeft z'n jongen nu nog niet te weten : hoe
die brief van hem een nieuw vergezicht heeft opengeslagen in vaders bestaan.
Wat mopperde die daarstraks van « mislukt leven » ?
Omdat er de toekomst uit zou weggeslagen zijn, als kop
uit een bloem ?..
De toekomst, dat is immers : zijn jongen.
Wat geeft het dat de wijzer van zijn leven werd achter55

uit gehaald : zijn heele carriere to herbeginnen. Is hij
daarom oud ?
Neen waarachtig niet
De man van het Ioodshuis, de man van het dagelijksche
schrijverswerk, de man zonder vooruitzichten voelt dat hij
jong is : herjongd in de jeugd van zijn kereltje.
Zijn eigen jeugd is het, die weer gezinderd heeft voor
een fang vergeten droom, herboren in zijn jongen.
Het dagelijksche offer van zijn nederig schrijfwerk zal
het immers zijn, die den droom zal helpen openbloeien tot
de werkelijkheid, door Gods Voorzienigheid bepaald.
Toen wist de man zonder toekomst dat het !even toch
goed is ondanks alien mist, ondanks zooveel leed, misschien zelfs juist daardoor.
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KAKERNESTJE

ij het weerzien herkende hij haar niet.
Ze stond tusschen de anderen in op de kaai : tusschen
broers en schoonzusters en de twee kleine jongetjes van
haar oudste zus. Heel de familie aan 't wuiven naar de
groote patersgestalte met zijn zwarten baard ginder op de
valbrug.
« Ja, ja, hij heeft ons al ontdekt I.. Zie, hij wenkt, hij
groet met z'n hoofd I :o
Ze zag hem aanschuiven met twee, drie valiezen midden in den stroom ontscheepte reizigers langs gendarmen
en douanen. God, wat ging het langzaam !..
Tot hij dan toch ineens door de menschen heen op
hen toesnelde.
Z'n valiezen vielen links en rechts op den grond. Met
twee armen uiteen voor heel den groep stond hij een
oogenblik lang stil, alsof hij niet wist hoe te beginnen, alsof
hij ze allemaal tegelijk wou hebben. Dan, plots, greep hij
op goed valle 't uit handen vast : « Dag Jan !.. Jan jongen L. En dag Karel !.. En ?.. »
En ?.. Ja, er kwamen al dadelijk onbekende gezichten.
Als je zoo tien jaar weg bent geweest ! Het eene huwelijk
op het andere had hij ginder in Congo vernomen. Een
heel nieuwe familie, die collectie schoonzusters.
« Het duurt vast nog weken eer ik uit elkaar weet te
houden bij welk van mijn broers jullie thuis hooren ! »
lachte hij wanhopig.
Toen had hij ineens haar hand beet : « En dit ? Wie is
dat nu weer ? »
De heele kring barstte uit : « Hemeltje ! Hij herkent
haar niet L.
— Maar, Frits, hoe is 't mogelijk !.. Gabbie, ken je dan
Gabbie niet meer ?
— Wat, Gabbie ?.. Ons kakernestje ! » Hij trok haar
op armlengte van zich of vol lachende verwondering. DM
Gabbie ?.. Zijn petekind, het jongste zusje, het kleine
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meisje met de lachkaakjes en de dansende haarkrullen van
toen hij vertrokken was ? « Kind, wat ben jij veranderd !
...Toen hij ze allemaal gegroet had, allemaal, ook de
twee kleine jongetjes die hij ophief, omhoog in de lucht
om ze in de glinsterende oogen te kijken, werd het plots
stil. Een pijnlijke stilte.
Ze zagen zijn blik over den kring heen gaan, alsof hij
iemand zocht. Ze voelden wie hij miste. Vader. Een jaar
geleden gestorven...
« Kom, Frits », maakt Jan, de oudste broer er een einde
aan, terwijl hij hem naar zijn auto duwde. « Naar moeder
toe ! Die heeft thuis al lang zeker geen rust meer. Laten
we voortmaken. »
Kakernestje zat naast hem, achter in de auto.
Ze kon het zelf bijna niet gelooven. Hem te zien, hem
te hooren ! Daar had ze nu zoo naar verlangd. Wekenlang met het blije nieuws als met een zang in zich rondgeloopen : « Frits komt terug, Frits komt terug uit den
Congo ! »
• Dit » zou ze hem vertellen, had ze zich voorgenomen
en « dat moest hij aanstonds weten. Tientallen zaakjes.
Maar ze wist er nu ineens geen enkel meer van. Ze had
niets meer te zeggen. Gelukkig maar dat ze niet hoefde te
spreken. Jan deed dat wel voor haar, terwijl hij stuurde.
Half omgedraaid praatte hij voortdurend over zijn schouder heen.
« Pas op, kerel, dat je d'r ons heelhuids brengt ! » waarschuwde Frits toen ze rakelings langs een boerekar zwenkten
Geen nood » meende Jan overmoedig en zijn voet
Bette met een schok meer gas. Hij werd ineens weer de
ouwe van vroeger, de grootste waaghals van heel de bende
thuis.
Maar telkens als Frits iets over moeder wilde weten,
boog hij zich toch naar haar toe. Dan moest ze wel spre59

ken. Ze had een indruk alsof ze weer het meisje van twaalf
jaar werd, terwijI hij zoo naar haar keek.
« Moeder ?.. Ze maakt het stilletjes aan » hoorde ze
zich zelf zeggen. Het hart wil soms niet mee. Dan wordt ze
zoo benauwd !.. Veertien dagen geleden heeft ze nog een
crisis gehad. Ze was erg bang. « Als er nu maar niets
gebeurt voor Frits komt » zei ze. Dat is Goddank al weer
voorbij. »
— Ja », zei Jan, « onze Gabbie kan je het nauwkeurigste nieuws vertellen over moeder. Zij is er altijd bij. De
eenige van de kinderen thuis, die nog niet uitgevlogen
is. »
De eenige die nog niet uitgevlogen is !..
Dat wise Frits natuurlijk wel. Al lang. Maar wat het in
werkelijkheid beteekende, besefte hij pas dien avond.
Dien avond toen ze met z'n drieén samen zaten in het
salonnetje : moeder en Kakernestje en hij.
De anderen waren weer weg broers en schoonzusters,
al degenen die op visite gekomen waren voor hem. Terug
met auto of trein naar de stad, naar hun eigen huis.
Toen voelde hij pas hoe stil het Kier geworden was.
Nog altijd dezelfde oude dingetjes van vroeger om hem
keen : de beeldjes op de schouw, de schilderijtjes, de
stoelen met veeren zit, dezelfde sluierschijn van de lamp.
Maar de stemmen, het lachen, het !even dat er bij
hoorde ?..
Ginder in den hoek, de leeren leunstoel van vader.
Hij moest opeens zijn oogen sluiten. Om het opwellen
van een plotse pijn. Pijn om het oude thuis.
Vader weg... Kinderen uiteen...
Then hij zijn oogen weer opentrok, ontmoette hij moeders blik. Ze zat hem zoo maar stilletjes to bezien. Hij
voelde haar oude, trouwe liefde zoo blij omdat hij Kier
gezond en wel bij haar zat. Ze knikte even met een glimlach.
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« Moeke toch, wat is het hier leeg om je heen !.. En wat
ben je zelf grijs en ingevallen, zoo oud geworden,
moeke !.. » Als een klacht zwol dat in zijn keel.
Nu ontdekte hij plots hoe dicht bij al zijn lieve herinneringen aan thuis hij ginder ver geleefd had, tien jaar lang
op zijn missiepost. Alsof hij nooit geloofd had dat dit hier
veranderen kon. Nee, hij was niet vreemd geworden aan
zijn thuis, maar zijn thuis was hem vervreemd. Het oude
leven ervan waar was het ?.. De glimlach van moeder
alleen nog dezelfde : haar glimlach en haar liefde.
Toe jongen, vertel nu 'ns wat van ginder ver, van jouw
leven » zei haar zachte stem.
Stilletjes in haar zetel zat Gabbie weggedoken.
Ze hoorde de stem van Frits. Ze zag zijn baard op en
neer gaan terwijl hij vertelde.
Een oogenblik lang voelde ze dien wonderlijken indruk
weer over zich levend worden : ze was het kakernestje van
tien jaar geleden, klein weggezonken in den diepen stoel,
aan 't luisteren naar grooten broer missionaris. Zoo zat hij
immers ook op den avond voor zijn vertrek naar Congo.
Helder als een foto was die herinnering in haar bewaard
gebleven.
Maar neen, die indruk duurde niet. Misschien wet omdat het nu toch zoo anders was : zoo stil om haar heen,
geen breede kring van stoelen met woelige broers. En dan,
ze luisterde nu ook niet meer alleen naar de stem van
Frits, zooals toen. Al de jaren sindsdien had ze den klank
van die stem in zich bewaard zonder ook nog maar een
woordje to weten van 't geen hij gezegd had.
Maar nu van avond was er vooral wat de stem vertelde,
de eenvoudige, pratende stem van broer. Over zijn dorpje,
zijn kerk, zijn menschjes, de zwarten en 't werk van 0. L.
Heer in hun zielen...
Alsof er iets nieuws voor haar werd opengeduwd. Ze
zag niet alleen wat hij zei, ze hoorde het niet alleen
levensduidelijk, ze voelde het. Maar een voelen zoo won61

derlijk diep. Alsof ze tot nu toe alleen maar geweten had,
zonder het te begrijpen : dat Frits missionaris was. Missionaris, maar dat is : afgezant van Christus' Kerk, Godsbrenger. Een stille begeestering, die in haar opkwam. En
van zusters sprak hij, van de zusters in zijn schooltje en
ziekenhuis. Dat waren dus helpsters bij dat werk : bij het
brengen van God aan die heidenzielen I..
Frits vertelde lang. « Van ginder » had moeder
gevraagd. « Van jouw leven ». Van zijn leven, ja. Nooit
had hij dat zoo goed beseft als van avond, nu hij gezien
had hoe zijn oud duurbaar thuis zoo anders was geworden. Zijn !even lag ginder... Hij wist zelf niet met hoeveel
hart hij sprak.
...« Goede nacht, Kakernestje. En droom er maar niet
van » zei hij toen hij eindelijk Haar boven trok.
Ze droomde er dien nacht wel van, maar niet in haar
slaap.
's Anderendaags in de loop van den voormiddag kwam
Jan, de noon van den notaris den Pater groeten. Ze hadden elkaar niet gekend, daar was Jan te jong voor, maar
als gebuur paste zoo 'n bezoek toch wel.
Een leuke, flinke jongeman, vond Frits hem.
« U moet ook zeker eens bij ons binnenkomen » vroeg
Jan bij 't afscheid. « Papa zou er blij om zijn.
— Ja, dat zou hij dan doen », beloofde Frits.
Hij zag hoe den jongen z'n hand wat !anger bleef higgen in die van Gabbie. Waarom werd Kakernestje ervan
verlegen ?..
« Een vriendelijke jongen » vertelde moeder toen hij
weg was. « Af en toe loopt hij hier zoo 'ns aan. Hij studeert nog. Zijn vierde jaar geloof ik, of zijn vijfde... Wat
is het nu ook weer, Gabbie ?
— Zijn vijfde, maatje, zijn laatste ». Ze werd eventjes
rood.
Kijk, kijk, dacht Frits geamuseerd. Z'n laatste jaar al ?
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Dan zou het wel 'ns kunnen gebeuren dat ook Kakernestje al heel gauw zou willen uitvliegen...
Dat kon niet alleen, dat was zoo.
Nog voor Frits zeven maanden later terug naar Congo
vertrok, had Gabbie gekozen hoe ze uitvliegen wou. Maar
dat was heel anders dan Naar broer het had vermoed.
« Jan », had ze op een Zondagnamiddag gezegd, toen
ze den jongeman uitliet. Hij was eens komen binnenwippen om naar mama's toestand te informeeren. Die had
het immers de laatste week weer zoo aan het hart. « Jan,
ik moet je iets vertellen... wat je misschien pijn zal doen.
Mijnheer Pastoor meent dat jij het weten moet. Jan, ik
heb besloten naar 't klooster te gaan : missiezuster... »
Hij was er bleek van geworden, sprakeloos wel een
halve minuut lang.
• Gabbie, zeg dat het niet waar is !
— Het is waar » had ze geantwoord zoo vast als ze
kon. lk ben daaraan beginnen te denken sinds Frits
terug is. Hij weet er nog niets van. lk zou graag hebben
dat je het nog voor jou houdt... Misschien is het beter
dat we nu elkaar maar niet meer ontmoeten in 't vervolg. » Dat laatste kon ze slechts fluisteren.
Hij had niets meer gezegd, alleen maar zijn hand uitgestoken. Ze voelde hoe die trilde.
Toen hij buiten was, moest ze even aanleunen tegen
den muur van de gang.
Het werd niet beter met moeder, het ging zachtjes
achteruit.
« Dat kan nog maanden duren, het kan ook morgen
plots het einde zijn », had de dokter openhartig aan Frits
gezegd.
De avond kwam die de laatste zou zijn dat hij zijn moedertje in leven mocht kennen. Morgen vertrok zijn boot
naar Congo.
Er was dien avond geen van de broers gekomen. Ze
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hadden hem zijn laatste uurtjes alleen gegund met haar.
Hij zat naast haar bed met haar hand in de zijne. Zoo
maar zitten.
Toen had ze op een oogenblik rustig gezegd : « Jongen,
ga nu maar slapen. Het is morgen vroeg dag voor je. »
Hij had zich over haar heen gebogen : een kus en een
kruisje op zijn voorhoofd. Hij gaf dan zelf nog 'ns zijn
priesterzegen.
« Moeke, tot... ziens !
— Hierboven bij 0. L. Heer », zei ze zacht.
Toen hij uit de kamer kwam, moest hij zijn oogen
afwisschen. Groote, sterke man die weent...
Gabbie stond hem of te wachten in de gang. Ze had
hem nog altijd niet gesproken over het nieuws dat ze in
zich droeg.
• Je moet het nog niet vertellen » had de pastoor aangeraden. Laat het eerst maar rijpen in je zelf. Je plicht
is voorloopig bij moeders bed.
— Aan Frits mag ik het toch zeggen voor zijn vertrek ? » had ze gevraagd.
« Ja, goed, aan hem natuurlijk wel l »
Maar nu ze dan voor hem stond met haar nieuws... Ze
zag hem vechten met knipperende oogen tegen zijn tranen. Hij had haar ineens bij haar arm vast. « Gabbie kind,
zal je goed zorgen voor moeke ? »
Toen slikte ze ineens dat nieuws toch weer weg.
Ja », zei ze slechts, « ja, zoo goed als ik kan. »
Ze voelde dat het zoo mooier was : zichzelf niet tusschen
hem en zijn verdriet te wringen.
Anderendaags heel vroeg is haar broer vertrokken.
Een half jaar later kreeg Frits op zijn post den lang
gevreesden telegram : « Moeder overleden ».
Twee maanden daarop een brief. Bij lezen liet hij hem
bijna vallen van plotse verrassing. « Ons Kakernestje in
het klooster getreden »...
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SLAAT OP DEN
TROMMELE
VAN DIRREDONDEINE

zat in de familie.
Oude menschen weten nog te vertellen van zijn overgrootvader. Stadstrommelaar was die. Zoo 'n groote,
pronte vent met twee lange pieken van een vuurvreterssnor. Dien moest ge hooren roffelen als er iets uit te vaardigen viel. Op de pui van het stadhuis stond hij. De ramen
van de groote kerk er tegenover trilden in hun lood van
't geweld. Tot de menschen toegeloopen kwamen. Met
zijn stokken stil op het nog nazinderende trommelvel
dreunde hij dan zijn nieuws over hun koppen. Zoo van
buiten, zonder een aarzeling, hoe lang de tekst ook mocht
zijn. Zijn stem even officieel als een geschreven oorkonde
met zegel en al er aan. « Dat het den burgemeester en
schepenen goed gedocht had... » Om dat nieuws kwamen
de menschen toeloopen. Maar ook om den trommelaar
zelf. Schoon was het zooals die daar stond : groot en
forsch, met zijn trom even opzij geduwd aan den riem en
zijn vuisten losjes er op, roffelensklaar. Een standbeeld.
Het nieuws kreeg er gezag door. Ge voelde dat het
gedragen werd door de openbare macht. De dreun van
die stem konde het over uw hoofd keen aan de heele
stad, kloek en onverzettelijk. Eentonig onverzettelijk tot de
stem dan eindelijk met een plotsen haal de allerlaatste
eindlettergreep omhoog stiet als een zwaargewicht. Even
bleef dat opgeheven hangen boven de hoofden om dan
altijd weer neer te zinken in het traditioneel onveranderlijke bevel : « Diesgaders eenieder zegge het voort ) Ge
voelde dien plicht op u neerkomen. Tgroem-poem I..
sloeg de trom er haar Amen achter. De man op de pui
kwam in beweging, met groote, zware stappen de trappen
af, dwars door het yolk : « Alstublieft, menschen, alstublieft » de markt over. Zijn tocht begon : zijn ommegang
langs de straten. Op elken hoek weer zijn roffel en dezelfde dreunende boodschap...
Zoo kon je het nog hooren vertellen van oude menat
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schen. Hoe lang dat geleden was, vroeg je dan. Je vroeg
dat met den droom in je verbeelding van dat opgeroepen
verleden. Zoo voor-eeuwsch leek dat, zoo voorvaderlijk
ver-af : was het mogelijk dat iemand het nog beleefd had
« Hoe lang geleden ?.. Och jongen I.. » kreeg je ten antwoord en in den glimlach van dien « och jongen » fleurde
even een glimp van fierheid om een ouderdom, die hen
anders maar alleen moeé gelatenheid overliet. « Och
jongen Hoelang ?.. Jaren, jaren geleden. In de vorige
eeuw. In Napoleon's tijd »
Napoleon 7.. Je schrok van zoo'n naam. Je had enkele
oogenblikken noodig om te realiseeren dat het niet over
den « grooten » ging maar over den anderen Napoleon,
dien van '70 met z'n fabreeén en zijn snor... een snor al
even krijgshaftig als die van den stadstrommelaar.
En zijn grootvader hebt ge zelf nog wet gekend, zeggen
die oude menschen dan. Die is met den muziekwinkel
begonnen in het huis waar ze nu wonen. Heel in 't klein
wel te verstaan. Een gewoon raam waar er nu een heele
vitrien steekt. Enkele trommen en klaroenen waar er nu
van alles ligt : violen, banjo's, harmonica's, wat weet ik al...
Waar nu van alles lag, ja. Een tooverweelde van muziekinstrumenten, groot en klein. De gezellige grombuik van
een contrabas in de diepte, violen er naast, glanzend voornaam in het groen van hun open kasten, het glinsterende
lawaai daar omheen van heel een koperen fanfare. Op de
zijkanten de saamgeplooide rust van harmonika's vol witte
toetsen, met boven zich bengelende banjo's en glimmende
mandolines, terwijl heel het voorste middenstuk een bonte
wemeling was van fluitjes en fiffertjes allerhande.
Alles kon in die etalage van plaats veranderen — dan
weer eens de voorname distinctie van de violen vooraan,
dan weer de populaire banjo's of het koperen geweld van
slurfen en trompetten : volgens de publieke kooplustigheid
van het oogenblik ! — maar een ding veranderde nooit,
nooit ofte nimmer : de trom midden voor het raam, de
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trom op de eereplaats. Zoo maar niet de eerste de beste
trom. Een Broom van een trom : licht en lenig, blinkend
gevat in haar koperen banden, als een officier opgepoetst
voor een Mile. Zoo losjes lagen de twee hupsche stokken
er op neergevleid dwars over het gespannen vel, dat het
leek of de greep van onzichtbare handen ze dansensgereed hield. Zoo zwierig stond de trom zelf half schuins
of de druk van een dij ze geheven hield om ze op het
eerste teeken voorwaarts te voeren met een roffelenden
marsch dwars door ruit en al peen... De trom, altijd die
trom op de eereplaats.
Dat was zoo maar niet om het opschrift boven de deur :
« In de trom ».
Nee, de musicale voorliefde van het huis zelf lag er in
uitgedrukt, geslachtenlang aangekweekt en overgeleverd.
Dat zat immers in de familie Verullen : trommelaars
waren het van oudsher met hart en ziel.
Vader Verullen... wie kende vader Verullen niet in het
stadje ? De lange stille man ietwat gebogen, met zijn brilletje zwikkerend op zijn neus terwijI zijn bedachtzame
gebaren in de stapels muziek zochten naar het stukje dat
je koopen kwam. Die man, ja, diezelfde, maar dan in een
stoet of in processie. Als de fanfare stapte door de straten, wie kende dan vader Verullen niet, denzelfden Verullen ais uit den winkel, maar nu met zijn trom : omgetooverd
er door, verjongd, meegerukt met den roffelenden cadans
van zijn handen. Niet meer de rustige man uit den winkel,
wat langzaam in zijn doen, wat stijf in zijn leden —
'n mensch blijft niet eeuwig jong I — maar een zwierige,
lange sinjeur nu, met den speelschen onvergankelijken
overmoed van een hidalgo, met de drieste vurigheid van
een lansknecht. Heel zijn Iichaam een makkelijke, meedeinende, meedansende klankbodem voor het roffelend
gespeel van zijn handen. Die roffels : zijn geheim. Met
vuisten vol te grabbelen gegooid tusschen het djimmende
geweld van de koperklanken ; gejaagd keer op keer als
hagel tusschen het gesprenkel van fluiten en clarinetten;
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verzinkend tot een enkele, koppige, hitserige contrastoot
in hun gefijfel, of aanzwellend door alles heen tot een
onweerstaanbaren zwaai die den schetterenden aanval
van de klaroenen achter zich los trok. Sier en zwier van
heel den stoet, dat waren ze, die roffels van Verullen. En
hij zelf met zijn lange, dansdeinende lichaam : een viag
voor zijn eigen rhythme...
Tien fanfares mochten er mee gaan in den stoet. Maar
als de zijne in de verte om den hoek van de straat draaide,
dan zeiden de menschen, ze zeiden het direct : « Hoort,
daar hebt ge ze, de Sint-Augustijnen ! » En al wat er voorbij stapte aan maagdekes of groepen of praalwagens, dat
was nog slechts een inleiding, een mooi voorwoord op wat
nu dadelijk kwam : Verullen met zijn mannen.
Niet dat Verullen dirigent of voorzitter was of zoo iets.
Alleen maar trommelaar. Toch bleef het waar : Verullen
met zijn mannen. Zoozeer waar, dat toen de Sint-Augustijnen ins zonder hun gewonen trommelaar moesten opstappen — die lag ziek ! — dat het toen een kale reis voor
hen werd. « Wat een getutter vandaag » zeien de
menschen van hun klarinetten, en : « Wat een geblaas 1 »
van hun koper. Nee, 't was niets dien keer, al trok er dan
al een andere trommelaar mee. — « Die zal 't nog een
tijdje moeten leeren, 'k zeg u maar dat ! » meenden de
menschen er van.. Als je ook een Verullen gewoon was L.
Maar 't gaat hier nu niet om vader Verullen, of grootvader of overgrootvader. Over den jongen Verullen moet
het gaan. Al 't vorige dient maar om dit te begrijpen : dat
daar ook het trommelen in moest zitten. Ge weet nu waar
hij het vandaan heeft. In heel de familie zit dat.
Dat trommelen er in moest zitten, ook bij hem ? Jawel,
dat kon best. Aileen, het zag er zoo niet naar uit.
'k Zal d'r potdorie nog last mee hebben om Kern bij
ons te krijgen » had vader Verullen zijn beklag aan zijn
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mannen », de Sint-Augustijnen, al gedaan. « De jongen
wil niet »
Zie, dat was hem nu echt een doorn in het oog. Zoo 'n
bloem van een jongen te hebben : voile zestien jaar is dat
oud, dat gaat al naar 't einde van zijn humaniorastudies
toe, opgeschoten eind van een knaap, vol frissche losse
lenigheid En dan te moeten denken : o zit er de aard
niet in dat je hem met geen trom de straat op krijgt ? »
« 'k Wou dat 'k zelf nog zoo fleurig kon zijn ! »
wenschte vader Verullen soms als hij van achter zijn stapels muziek in den winkel door het raam keen de gestalte
van zijn zoon gewaar werd op straat. « Ras, daar zat ras
in Bij zoo 'n lichaam, daar hoorde een trom bij, bij zoo 'n
lossen, mannelijken gang, bij zoo 'n soepelen, langen
leest I.. Mijn God nog, Coen ik zelf dien leeftijd had, zestien jaar : mijn halve ziel zou ik gegeven hebben voor de
trom : die te mogen voeren Al de onstuimige vurigheid
van je jong bloed in het roffelend rhythme te kunnen
jagen van je handen I Te kunnen stappen naast een openwaaiende vlag Klaroen en trompet op te drijven tot
schetterende geestdrift Te voelen dat jij het bent, die
leidt : jouw rhythme de bezieling van alle stappende voeten
achter je aan. »
Hij herinnert zich nog uit dien tijd : hoe hij als jonge
kerel er van droomde eens door den nacht te marcheeren
met slaande trom, door 't diepste donker Oostwaarts toe,
rechtuit rechtaan altijd maar voorwaarts het licht van den
dagenden dag te gemoet om den nieuwen morgen to
wekken, om de prille strafing van de kimme open te roffelen over zijn ontembaar jonge jeugd tot hij staan zou in
voile, glorierijke zon...
Romantisme, phantasie ?.. Ja zeker, maar toch schoon I
Hij wenschte maar dat die zoon van hem daar lets van
had : lets van dat romantisme, een ietsje van zoo'n phantasie I
Die lachte echter als men van trom of fanfare repte.
Zijn schouders haalde hij op : « Niks voor mij I »
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Zoo kleineerend als dat op vader Verullen werkte, dat
gebaar Hij voelde er zich door getroffen in zijn liefste
bezit : de poezie van zijn leven, de feestelijke bezieling,
de overmoedige roes van eeuwige jeugd die zijn roffelende
trommelstokken altijd weer in hem optooverden. Alsof dat
niets was : een looze begeestering in 't ijle !..
« Als de jongen zelf maar een beetje wist wat begeestering was I » zuchtte vader Verullen dan in pathetisch zelfverweer. « Maar nee, 't zit er niet in, begeestering niet en
trommelen nog minder ! »
0 zoo, zat er dat niet in ?..
• Veel te schuchter daarvoor » meenden sommige
van zijn vrienden. « Hem krijg je nooit met een trom de
straat op, nog voor geen gouden appel ! » ledereen wist
immers hoe onhandig verlegen die lange kerel van een
Flor Verullen kon worden als 't er op aan kwam publiek
voor den dag te treden : rood als een meisje reeds en
houterig als Pinokkio zelf om een eenvoudige voordracht !
• Eigenlijk veel te trotsch ! » meenden anderen. « 't Is
hem te min trommelaar te spelen, wat denk je wel l » Ook
een genoegen zoo lets te kunnen beweren, als je in den
grond afgunstig naar iemand opkijkt !..
Maar och, vader Verullen met zijn : « geen phantasie ! » en de vrienden met hun : « veel te schuchter ! » en
die nijdassers met hun : « veel te trotsch ! » ze hadden
het allemaal al even mis voor.
Niks voor mij I » zoo beweert de jongen zelf. Waarom ?.. Ja, waarom Hij zou zijn schouders ophalen als je
het hem vroeg. Hij weet het zelf niet. Hij voelt dat zoo.
Hoewel het toch ook weer niet waar is dat een trom hem
niet aantrekt. Die groote bij voorbeeld, erfenis van zijn
overgrootvader, den stadstrommelaar, daar houdt hij van.
Boven staat die, zwaar en breed op een tafel als een
familiestuk. Hoe dikwijls heeft hij met de bone toppen van
de stokken geen marsch gerommeld op het half gespannen vel !.. En de lage, lichte trom van vader, diens lieve71

lingsinstrument, de nerveuse, helle « caisse claire », jawel,
leuk is het om ook daar 'ns op te roffelen : zoo 'n aangroeiende, aanstormende, loswervelende dans !.. Ja zeker,
leuk, fijn, al wat je wil, zoo in passant 'ns, maar verder
Loch « niks voor hem » ! Waarom niet ?
Waarom niet ?
Hoe wil je dat hij dat wist ! Kent een opgroeiende jongen zijn eigen verlangen ?.. Voelen, dat doet hij, voelen
met een instinctieven drang, even vaag als onfeilbaar. Zoo
voelde Flor dan ook : « niks voor mij ! » Het lokte hem
niet met zoo 'n trom te stappen. Een onhandig, houterig
geknoei zou het worden als hij probeerde, zooals hij immers onhandig werd bij alles wat hem niet inpalmde. Dat
was zijn schuchterheid. Daarom borg hij zich zelf op in
een schijn van onverschillige hooghartigheid : vorm van
zelfverdediging...
Nee, 't lag hem niet speelsch en luchtig als vader zijn
feestzin uit te trommelen langs de straten. Om iets anders
zou het zijn, dat voelde hij onbepaald zeker, als hij ooit
naar trommelstokken greep : om iets groots, om lets
sterks
Roffelen op een barricade, met het fluiten van kogels
om je keen en de verbeten woede in je van te willen winnen, zooals in den romantischen revolutietijd, dat was
misschien lets voor hem geweest. Want onder alle uiterlijke nonchalance droeg die jongen een vuurvretershart,
onder alle schuchterheid een verlangen om waarachtig
gegrepen te worden door lets groots, onder alle trotschen schijn een sehnsucht naar het edele...
0, zat er de aard niet in, vader Verullen, de begeestering niet en het trommelen niet ? Maar was het dan juist
de aard niet van de Verullen's : slechts te kunnen trommelen uit begeestering, zoo dat trom en trommelaar een
ziel werden ?
Kon iemand van dat ras lets anders dan wachten en
zeggen : « niks voor mij I », zoolang er dat niet was ?..
En onverwachts, onder een groote vacantie is de bezie72

ling waarachtig 'ns vaardig geworden over den jongen
Verullen. Een eigen bezieling, niet die van grootvader of
vader, de zijne. Niet de gezagvolle, stoere van den een,
evenmin de speelsche, feestelijke van den ander, nee, de
zijne Zijn eigen, jonge, nieuwe begeestering !..
« Ben je gek ! » had zijn vader slechts beweerd, zoo
dwaas leek het hem, toen hij daar van hoorde. Die wist
natuurlijk al wel !anger dat zijn jongen in een jeugdgroep
was, studenten ondereen. K. S. A. heette het. Het zou in
alle geval wel goed zijn als 't zoo heet, veel meer wist
vader Verullen daar verder niet van af. « Och, jong zijn,
he I.. Dat wil dan vergaderen, dat moet dan samen zijn »
meende hij. Zoo lets herinnerde hij zich nog wel uit zijn
eigen tijd. Maar van het nieuwe, van het daadkrachtige
jonge verlangen dat zijn eigen weg zocht in de Vlaamsche
jeugd, nee, geen greintje vermoeden had hij daarvan.
Geen stippeltje inzicht in de frissche romantiek, die de
opgroeiende kerels samen op stap joeg door de verre,
vrije natuur : « Waar we stappen langs Gods wegen trekt
een liedje met ons mee ! ».. Och, het trekt tegenwoordig
allemaal met tent, pak en zak den buiten op, al wat jonge
beenen heeft, waarom zij dan niet, dacht Vader er van.
Zoo zijn ze trouwens nog goed bewaard : allemaal
betrouwbare jongens ondereen. Ongerust hoef je er niet
om to zijn. Dat dacht hij, meer niet...
Maar wat het beteekende voor de jongens van tegenwoordig, dat trekken, aan sobere stoere vermannelijking,
wat het openluchtleven in het eigen, mooie Vlaanderen —
zon, lucht en ruimte ! — hen bood aan kloek gekweekte
kameraadschap, hoe het beste van hun openkomende verlangens daar zijn symbolen vond voor het wachtende
!even, wat vermoedde hij daar van, wat van hun liederen
langs de baan, hun zangen bij ''t vlammende kampvuur,
zelf-gedichte getuigenis van hun Katholiek, Vlaamsch
jong zijn !.. Vader Verullen verkocht zijn muziek, zijn
gramofoonplaten dag in dag uit, hij roffelde geregeld zich
zelf en zijn trom in den zoeten roes van jong blijvende
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feestelijkheid, maar elke dag is er een : een mensch is
oud voor hij het weet !
« Wat is me dat nu ! Ben je gek ? » zei hij dan ook.
Dat zei hij op den middag toen zijn jongen waarachtig met
een lansknechttrom thuis kwam : zoo 'n ton van een ding !
o Waar hij die kuip nu voor meebracht ?
— Gekregen. 'n Cadeau voor onzen groep zei Flor
laconisch.
« En daar ga jij toch niet 7..
— Op spelen ?.. Jawel, ik »
Vader Verullen viel er stom van. Hoe is 't mogelijk !..
Hij kwam die « ton-van-een-ding » 'ns kwikken, zijn kneukels roffelden even over 't gespannen vel. Dof en diep de
klank, de trommelstokken een voorarm lang. Hemelsche
deugd, als hij dan aan zijn lichte, losse « caisse claire »
dacht met het vlugge getippel daarop van de slanke
stokjes !..
« Je bent gek ! » zei hij slechts. « Daarop willen tamboeren, op zoo 'n kuip ! »
Flor lachte. « En toch waar zijn » zei hij.
« 'k Moet het nog zien ! » beweerde vader.
Maar gezien heeft hij het, gezien en gehoord op een
morgen van die vacante, toen hij zoowaar door die « tonvan-een-ding » naar buiten gelokt werd op den drempel
van zijn deur.
Een groep jongens trok voorbij. Jongens, gepakt en
gezakt, die op tocht gingen voor enkele dagen. Jongens
met het stevige lied en den forschen stap, jongens verbonden niet door 't verlangen naar parade of vertoon maar
door de begeestering van eenzelfden drang naar ruimte
en verte, jongens in gelid met het lente-helle getippel van
twee fluiten vooraan en de stoere rof-plof-plof van de
lange trom.
Zoo jong, zoo meesleepend de stappende cadans van
hun aanmarcheerende beenen, dat het de kijkende menschen een vreugde van meelevende begeestering door het
lichaam joeg.
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Ook bij vader Verullen. Het rhythme schoot door hem
heen, dit rhythme van stappende voeten en zingende stemmen op de vaste maat van de onverzettelijke rof-plof-plof.
Hoe zou hij daar aan ontkomen zijn, hij de man van de
trom ! Al was dit dan zoo anders dan het speelsche, luchtige getip-tap-toppel van zijn eigen instrument, dit was
ook een trom, waarachtig, niet zoo maar het gerul van
klanken, nee, een trom : ziel en spel en begeestering.
Andere klank, andere drift dan de zijne, maar echt een
trom !..
• Verduiveld, verduiveld nog aan toe I » jubelde hij,
kop scheef om te luisteren. Rof-plof-plof !.. « Hoor je dat :
een trommelaar, een echte !..
Even in 't voorbijmarcheeren lachte Flor zijn kant ult.
Wat zeg je nu ? » Dat las vader in dien lachenden blik.
'n Vreugde, een trots werd er plots door losgetooverd in
den man, om dien jongen, zijn zoon, zijn ras ! Zie me dat
losse, lenige lichaam recht en fier, zie me die vaste zekerheid van de slaande handen, hoor me die maat stoer en
sterk ! Was dat nu de onhandige schuchterling of de stijve
hooghartige, was dat de knaap zonder begeestering ? Een
echte Verullen, dat was het : een van 't oude ras maar
met een nieuwe bezieling
• Wel, wel, wel toch ! » zei vader dien morgen telkens weer in zijn winkel. « Wel, wel, wel ! » om eert
vreugde, die bleef naleven.
Hoe verderaf de rombombom-klanken van de lansknechtstrom echter geraakten in zijn herinnering, des to
aanlokkelijker begon weer het geroffel van zijn eigen
instrument in zijn oor te spelen.
• Misschien dat 'k den jongen dan toch nog wel 'ns in
onze fanfare krijg : mijn opvolger ! » dacht hij toen in een
gulp nieuwe hoop.
Daar sloeg hij echter den bal deerlijk mis.
Ten minste dat denk ik zoo.
Want op dien tocht met de trom is er met Flor iets
gebeurd. Och, misschien was het al lang gebeurende en
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dreef een simpele ontmoeting slechts de innerlijke bewustwording er van door.
Zelfs zijn goeie vrienden hadden immers niet begrepen
wat die metamorphose van den Flor tot trommelaar voor
hem zelf beteekende. — « Hoe is 't mogelijk dat hij daar
zoo ineens in bijt ? » dat zeiden ze met een glimlach van
verwondering, met een knipoog van voldoening ook omdat
het zoo prachtig ging : niemand die het hem na zou doen
Wat wisten ze er van dat dit stappen, zoo met die trom,
de zware, vaste, harde, dat het als een inpalmende droom
voor hem werd, heerlijk om te beleven : een jonge kracht,
die zich wakker zong in een verlangen naar iets groots,
iets fels, iets... ach, hij wist zelf niet wat : naar een heldentaak voor zijn heele !even.
En toen kwam die ontmoeting. Op een van hun kampavonden.
Om hen heen het aanduisteren van den zomernacht.
Ver over de hei de Westerhemel nog rood van de gezonken zon.
Geen gewoon kampvuur werd dat toen, waar ze lagen
op het heuveltje naast het sparrebosch. Er was zetfs geen
vuur. Ze lagen eenvoudig te luisteren naar een stem in
hun midden, zoo maar te luisteren. Een stem die vertelde
van een ver, ver land. De stem van een missionaris...
Een uur geleden konden ze hem niet, dien pater. Hij was
komen aanwandelen in de schemering over het heipad
langs het dennebosch, met zijn grauwgrijzen baard en een
zware pijp. Groote man, ietwat gebogen, mager en knokerig. Het bleeke van zijn gezicht boven het grauwe van
zijn baard en den donkeren rand onder zijn oogen hadden ze toen duidelijk gezien, evenals de krinkelende lijn
van paarsche aderen, gezwollen op de huid van zijn bruin
verbande hand, die den pijpekop hield. Dat zagen ze toen
duidelijk. Nu niet meer : de nacht groeide om hen heen.
Nu zagen ze nog alleen maar zijn gestalte zooals hij daar
neer zat in hun midden, zwart en rustig, met het oplichten
soms van het vuur in zijn pijp.
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Zoo heelemaal vanzelf was dat gekomen. — Dat hij
nog maar pas terug was uit de missie » had hij hen uitgelegd Ziek geworden, op rust gezonden naar Europa,
naar Vlaanderen. Zijn ouders woonden ginder, die hoeve ;
je ziet van hier het roode dak... » — zijn pijpesteel had
den kant van het dorp op gewezen — « Ga daar naartoe,
naar je geboortestreek, was de beslissing van zijn oversten geweest. Wat is er beter dan geboortelucht, en dan
zoo 'n geboortelucht : lucht van de Kempen, lucht van hei
en dennen »
Zonder complimenten was hij in hun kringetje komen
bijzitten : — « Al is de fleur van de jonkheid er bij mij
wet wat af, het hart blijft toch Goddank nog jeugdig
genoeg I » had hij gelachen. « Zie, dat doet 'n mensch
goed, zoo weer 'ns ander Vlaamsche jongens te zijn I »
Ze hadden moeten uitleggen van hun tocht en hun
beweging. Ze waren daarop vanzelf aan 't vragen gegaan
naar zijn missie.
Avond schept altijd intimiteit : ver en wijd was om hen
heen de schemering gaan liggen in een stilte, waar slechts
krekels in sjierpten. Misschien was het daarom wel, om
die stemming van rust en vrede, dat zijn stem zelf de stile
klank kreeg alsof zijn ziel er in sprak.
Daarom, ja. Maar ook omdat heel zijn hart en gemoed
nog vol zaten van een pijn om wat hij had moeten verlaten
ginder ver : zijn werk, zijn Christenen.
Ze werden levend om hen heen terwijl hij daar van vertelde. Ze kwamen van uit die eindeloos verre verte hier
naartoe, naar dat plekje stilte in den avond op de Vlaamsche hei. Ze kwamen met hun eigen kleur en hun eigen
ziel, met hun eigen vreugde en hun eigen leed. Ze stonden daar random, stil en zacht, om den glimlach uit de
oogen van hun missionaris nog eens op zich te voelen :
van den blanken man die hen gedoopt had en geleerd van
een God voor hen gestorven op een kruis en van een
eeuwig !even geboren uit Zijn bloed en Zijne liefde...
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Plat op zijn buik in het zand lag Flor Verullen. Hij knabbelde op een grassprietje. Hij luisterde... Zooveel had hij
al gehoord over missie en missionarissen, zooveel en zoo
dikwijls. Maar nooit op die manier. Er is een luisteren waarin je ziel zelf open komt. Omdat ze plots kianken hoort
waarnaar ze altijd heeft gewacht. Had hij ooit geweten dat
het missionarisleven zoo mooi was, zoo groot en heldhaftig, zoo levenswaard ?..
Het was een avond in de stilte van de hei.
Het was een avond van wonderbare ontroering. Een
jonge ziel, boordevol wachtende edelmoedigheid voelde
dat ze luisteren moest.
Luisteren...
Misschien wet naar een stem, die hem zelf to roepen
begon.
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DE GROOTE GIFT

til is het wel in dit huis, hoorbaar stil.
Eigenlijk zijn er maar twee dingen die soms lawaai
maken : de oude meid en de klok in de gang.
Greta moet er zelf om lachen dat ze die twee wezens te
samen denkt.
Misschien komt dat omdat ze de welkom-wenschen
van Katrien altijd weer zoo overdadig vindt. Geen middel
om daaraan te ontkomen. De volledige uitbarsting van
vragen en uitroepen moet men glimlachend over zich
heen laten varen, terwijl men zich van mantel en hoed
ontdoet. Het oude mensch je is ook zoo goed, een schat
van hartelijke dienstvaardigheid. Ze vindt dergelijke
begroeting blijkbaar een eenige gelegenheid om dat
trouwe hart eens te laten overgulpen.
Gelukkig dat gisteren de groote staanklok in de gang
net begon te ronken en sloeg. Is dat niet heerlijk, die onverwachte cymbaalslag, helder als een kogel in een zilveren
bekken en toch zoo gedempt vervloeiend alsof de klank
onderdanig gaat neerstrijken in de schemering van hoeken
en kanten 7 Het Iijkt wel of de rust van het huis, even
opgeschrikt in een glimlach, weer kalmpjes indommelt als
de gewone tik-tak van de klok herneemt.
« Oh » had Greta verrast geroepen bij den onverwachten klank. De woordenvloed van Katrien werd er door
afgesneden. Het oude mensch luisterde zelf weer, met
een glimlach op het rimpelgezichtje, mee naar het verzinderen van het zoo bekende geluid.
Toen was de deur van het salonnetje open gegaan : de
gestalte van tante in het halfdonker. « Welkom, Greetje,
welkom kind, blij dat je hier bent ! » Haar handen hadden
het meisje al naar binnen getrokken. « Je weet dat je hier
thuis bent ! »
« Hoe is 't met moeder ? » vroeg ze even, meewarig.
Ze gaf echter zelf meteen het antwoord : « Je vader'
schreef me dat het ergste gevaar nu wel voorbij was. God80

dank ! 't Zou echter nog een tijdje duren eer 't weer goed
werd : intusschen absolute rust. Natuurlijk heb ik vliegensvlug « ja » geantwoord op zijn vraag of jij gedurende de
heele Paaschvacantie hier mocht komen. Je kan begrijpen,
kind, dat ik erg blij was, op voorhand a!, met je bezoek.
Hoe langer hoe liever mag je hier blijven, dat weet je
wel. Je moet niet meenen dat je mij hindert. Als jij zelf het
maar niet te vervelend vindt in de kluis van een oud
menschje als ik »
Ze had toch altijd weer van die uitdrukkingen, die je aan
't glimlachen brachten ! Nu noemde ze haar keurig, klein
huis in oud-Vlaamschen stiji weer een kluis. Omdat ze
er met haar oude meid zoo alleen woonde misschien
En wat ze daar over zich zelf zei van oud zijn, was ook al
zoo wat Tantetje was immers nog niet oud. Hoewel Greta
toch ook weer geen juist idee had van haar leeftijd, dat
stelde het kind toen met verbazing vast. Misschien was,
ze in de vijftig, misschien pas een goeie veertig. In alle
geval ouder dan moeder, dat wist Greta. Je kon het zoo
niet aan haar zelf schatten : al had ze dan heel wat grijs
haar en al was het gezichtje scherp en moe, de glans van
twee lachende oogen maakte het toch nog jong, en het
zieketierige van haar kleine gestalte werd ook weer vergoed door de Iichte, smaakvolle kleur van haar blouse,
heelemaal niet voyant en toch weer zoo blij ingetogen van
toon.
(.< Een kunstenaresje tot in haar kleeren toe ! » had
Greta haar tante wel 'ns hooren prijzen. « Niemand die
het haar nadoet, zoo smaakvol I »
Smaakvol, ja zeker. Er is echter iets meer mee gemoeid
dan smaak. Op het oogenblik dat het kind nog te
lachen stond om die uitdrukking : « een oud menschje
als ik », schoot haar ineens weer het zinnetje te binnen,
dat ze van tante had gehoord vorige vacantie :
« Wat is het hier stil ! » had Greta toen 'ns luidop gemijmerd op een avond dat ze met z'n tweeen over een handwerkje gebogen zaten. En dan, droomerig : a Wat doe
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je hier toch, tante, at die dagen en weken en maanden
dat je zoo maar alleen zit ? »
Met een glimlach in haar heldere oogen had tante het
meisje even aangekeken. « Wat ik hier doe, kind ?.. Niet
zoo erg veel. Eigenlijk wachten tot ik weer 'ns ziek word.
Dat gebeurt heel dikwijls, je weet het wel. En dan maar
weer wachten tot ik terug opknap. En altijd maar door
probeeren geduldig te blijven... en blij 1 »
Het had Greta aangegrepen, zoo simpel als dat gezegd
werd. Een ontroering als om iets dat ze begon te begrijpen, iets zeer moois.
De glanzende oogen van tante bleven even voor zich
uitstaren in de kamer. Wat zagen die toen ?.. De lange,
lange reeks van dagen en weken en maanden uit haar
ziekelijk, eentonig vrouwenbestaan, schijnbaar zoo doelloos ?
Nee, het is niet alleen uit goeden smaak dat ze zich
tracht te omringen met blije kleuren, dacht Greta toen.
Het is omdat ze zelf altijd weer moet strijden om wat blijheid, om den glimlach op te houden in haar !even !
Er welde lets warms op in haar gemoed.
« En ondertusschen weet je je met je standvastige opgeruimdheid toch nog nuttig te maken voor andere menschen ! » zei ze zacht.
Toen moest ze zich weer gauw over haar haakwerkje
buigen omdat ze het gezicht van tante rood zag worden
als om een verraden geheim.
« Als jij gezondheid had mogen hebben, wat zou er uit
jou een groote kunstenares geworden zijn ! » had vader
haar 'ns geloofd, toen hij met Greta aquarellen stond te
bekijken in haar salon, al tang geleden.
Dat salonnetje was eigenlijk tante's atelier. Daar schilderde ze, daar teekende ze, daar ontwierp ze de mooie,
vloeiende patroonlijnen, die ze daarna met kleur van wol
en draad wist uit te werken.
Zoo artistiek als het er daar uitzag ! Niet artistiek in den
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zin van romantisch rommelig, waarachtig niet. Maar keurig, vol ingetogen blijheid van levende kleur, met de twee
antieke kasten, waar porselein geheimzinnig zichtbaar
werd achter het roze glas, met de glimmende keuze ook
van kannen en kruiken op schap en buffet. Niets geen
museum-indruk wekte dat. Alles glom en glimlachte van
!even. Maar dan van een stil, meditatief !even met gedempte kleuren, waar blijdschap overheen sprankelde van de
eene glimmering naar de andere.
« Echt waar, een kunstenares van formaat, dat was jij
geworden ! » verzekerde vader nogmaals voor den kleinen
schilderezel, waar ze door het wegtrekken van een gordijn
voile, gouden zonnelicht op had laten neerschijnen.
« Meen je ?.. » had ze geglimlacht. Ze draaide zich toen
eventjes naar Greta toe om met speelschen vinger den
witten strik in 't kinderhaar wat losser op te trekken. Zoo
kon het meisje dien glimlach heel duidelijk zien. Ze
begreep niet waarom hij droef leek...
« lk geloof het eigenlijk niet » zei tante. « Och, wat
doet het er ook toe. Het weinige dat ik nu nog kan uitrichten, maakt mijn !even immers nog een beetje nuttig.
Dat is het voornaamste !..
— He, wat staat die witte strik mooi op je glanzend
haar, klein ding » had ze toen haar stemming plots een
wending gegeven. « Den eersten keer dat jij nog 'ns bij
me komt logeeren plak ik je hier op een stoel, vlak voor
het raam. Stil zitten dan, tot je er krampen van krijgt in je
beenen I.. Dan schilder ik je uit, zoo, met dien leuken
vlinder boven je hoofd ! Zal dat eventjes mooi worden,
vader, dat dochtertje van jou op mijn doek ! En dan koop
jij me dat schilderijtje natuurlijk of : prijs later te bepalen.
't Moet echter ruim betaald zijn, want 't wordt een kunstwerk. Daarenboven, het geld ervoor moet gaan naar de
missies, dus !.. Ziezoo, afgesproken, bestelling aanvaard I »
had ze gelachen met haar onweerstaanbaar blijen lach.
• Dat zal je leeren mijn werk zoo overdadig te prijzen,
jij vleier ! » zei ze nog.
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Drie, vier jaren zijn sindsdien voorbij gegaan. Nooit
kwam er echter lets van dat plannetje in huis. Wel was
Greta keer op keer bij tante gaan logeeren. Niet voor
fang, altijd maar voor enkele dagen. Misschien kwam het
daar vandaan : ze kregen in dien korten tijd geen vari
beiden ooit lust om met dat schilderen te beginnen.
Het kind met den witten strik was intusschen tot het verleden gaan behooren. Zoo groot als Greta sindsdien opgegroeid was I « Juffrouw Greta » meende Katrien al te
moeten zeggen, in plaats van « Greetje » kortweg, zooals
vroeger.
Als jij zelf het maar niet te vervelend vindt in de kluis
van een oud menschje zooals ik ! » had tante haar
maal dan verwelkomd.
« Vervelend ?.. Ach nee, natuurlijk niet. lk vind het juist
heerlijk I » had zij geantwoord, spontaanweg.
Dat was ook zoo : ze vond het heerlijk, nu 'ns niet voor
een dag je of wat, maar voor een heele vacantie daar te
blijven. Al had ze tot dan toe waarachtig niet geweten hoe
stiff dat huis kon zijn. 's Avonds ais het Licht aan was voelde
je dat vooral : schemering overal elders in de kamer, maar
helderheid, goud en overvloedig over je handen en je
werk van de staanlamp op tafel. Als je dan zoo rustigjes
zat zonder spreken, met alleen maar het vertrouwelijke
gevoel van mekaars tegenwoordigheid, dan was het of de
tijd zelf insliep. De gedempte gongslag van de klok
in de gang scheen van ergens ver weg te komen, uit een
andere wereld.
Greta zat er met een boek voor zich. Ze wist eigenlijk
zelf niet meer of ze nog las, dan wel alleen maar wat
droomde.
Over de dingetjes van den voorbijen dag.
Hoe ze met tante op visite was geweest. — « Toe, ga
maar eens mee, kind. Het is zoo 'n soort missienaaikring,
die we houden, elke week bij een ander van de leden. De
dames zullen het aangenaam vinden : 'ns wat jong !even
in hun midden !
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« ik meen niet dat het zal tegenvallen, heusch niet ! »
zei tante nog. Misschien had het wel even al te duidelijk op
het kind h'r gezicht te lezen gestaan dat ze er tegen opzag.
« Nee, 't is er echt geen kletspartijtje... ten minste niet(
alleen ! » lachte ze eventjes fijn. « Wij probeeren dam,
wat te doen. ik geloof dat de missies er hun voordeeltje
aan hebben. Wat we doen, doen we in alle geval met veet
liefde ! »
Achteraf was Greta nu werkelijk blij dat ze er geweest
was. Niet om het succes dat ze zelf in het kringetje oogstted
Al dat nieuwsgierige interesse voor haar vond ze meer dan
vervelend.
Ook niet zoozeer om wat ze daar gezien had. Och, dat
wist ze immers op voorhand : dames, bezig met misgewaden allerhande. « Over een maandje zou er tentoonstelling van zijn, samen met teekeningen en aquarels van
haar tante » vernam ze.
Maar om iets wat je juist niet zien kon, iets wat je alleen
maar voelen kan.
Ze had gevoeld hoe de glimlach van tante daar de ziel
was van het heele bedrijf : haar glimlach en het simpele
voorbeeld van haar ijverige vingers.
Naar het werk van die vlugge naald had ze telkens weer
moeten kijken : hoe haar roode draad een kelkmotief teekende op den zoom van een witte priesteralbe, steekje
voor steekje.
Wat we doen, doen we in alle geval met veel Iiefde »...
Steekje voor steekje.
Elk steekje trok meer dan een draadje mee, het trok met
zich mee de kleine gift van een groote liefde, die gaf hi
wat ze kon.
Dat voelde Greta toen...
Waar denk je aan, kind ? » vraagt tante ineens in de
stilte, omdat hun oogen zoo van zelf in mekaar zijn komen
te staan.
Greta aarzelt even, verrast in haar eigen gedachten.
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« Aan uw leventje hier, tante » zegt ze dan zachtjes,
dat het toch wel zeer mooi is, ondanks... »
Ze schrikt zelf van wat ze zeggen ging.
De glimlachende blik van tante wordt niet wantrouwig,
o nee.
« Zal ik zelf 'ns voltooien wat jij wou zeggen ?.. » vraagt
die na een oogenblik. « Ondanks alles ! Dat was het wat
er op je tong lag, niet ?.. 0, je mag dat gerust zeggen. lk
weet het zelf het best. Ondanks alles : ondanks dat eeuwige
ziek zijn, ondanks de stilte, die soms zoo leeg kan lijken
hier, ondanks het tekort aan de dingen, die een vrouwenleven zijn waarde plegen te geven... »
Ze zweeg eventjes voor zich heen.
• Ondanks dat alles, toch mooi ! » dat wou je zeggen,
is het niet. « Kind, je weet niet hoe lang ik me tegen dat
inzicht verzet heb. lk wou van mijn leven iets anders
maken, dan 't geen het lot me toestond. Altijd dat ziek
zijn, van jongs-af-aan !.. Het was me of ik uitgestooten
werd. Eens heeft me een priester gezegd : dat alle leven
mooi was, zooals het was, men moest alleen leeren zich
zelf te geven, waar en hoe men kan. Het is goddank geen
berusting, die sindsdien Iangzaam over me gekomen is.
Berusting alleen blijft laf. Het is het inzicht : dat het
mooi was, wat hij zei, omdat het de eenige waarheid is, die
alle menschenleven, de moeite waard maakt.
Van toen of heb ik het geprobeerd : mezelf simpelweg
te geven aan alle kleine dingetjes, die mij gegund zijn,
aan een draadje desnoods op een priesteralbe, aan een
aquarelletje voor een missietentoonstelling... »
Ze zitten daar tegenover elkaar : het jonge meisje en
de ziekelijke vrouw.
Een leven dat pas begint en een leven, dat elken dag
voorbij kan zijn.
« Kan men eigenlijk lets meer geven dan zich zelf, hoe
dan ook ? » zegt ze nog met haar zachten glimlach...
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TOEN DE BOOT
VERTROK

D

e jongste van zes.
Hij heette Frits. Ze noemden hem Boule. Sympathiek
plaagnaampje, aan hem vastgegroeid als zijn eigen huid.
Zijn vader zelf was ermee begonnen, jaren geleden —
't kereltje was toen pas een goeie bot hoog ! — : « Onze
Boule ». Waarom Boule ? Dat wist niemand, vader misschien nog 't minst van al. Zoo maar, uit gekheid. Om al
de pret en de last te samen, die ze aan den woelwater'
beleefden !
o lk heb er zes » mopperde moeder in die dagen geregeld « maar de vijf anderen te samen hebben nooit zooveel last meegebracht als die jongen alleen. Zoo 'n huisoverhoop-zetter ! Een zakje met vlooien, gewoonweg I
— Je eigen schuld ! » beweerde vader, « je moet hem
zooveel maar niet toegeven. Je verwent hem.
— Verwennen 1 lk ken iemand die daar van mag meespreken ! » kaatste moeder terug. Ze mochten mekaar
echter niet aankijken bij die schermutselingen. Ze hoorden
zoo de warme weelde al genoeg in mekaar's stem dan dat
ze den glans ervan nog zouden laten merken in hun blik.
Misschien voelden ze zich inderdaad allebei wel wat
schuldig...
« Goddank dat het zoover is ! » had moeder in alle
geval gezucht toen de tijd gekomen was dat ook de jongste
mee op internaat kon gaan. o Daar zullen ze er de vaste
hand wel aan houden. 't Zal hem goed doen. En... en wat
een verlossing hier ! »
Dat zei ze, ja. « Wat een verlossing hier ! » 'n Mensch
zegt echter wel 'ns meer het tegenovergestelde van wat
hij meent. Die verlossing was in alle geval voornamelijk een
stilte, waar ze met den besten wil van de wereld maar niet
aan kon wennen. Zes kinderen te hebben en plots te voelen dat je huis leeg is I.. Daar had ze tot hiertoe nog nooit
tijd voor gehad met Boule in de buurt. Aileen Mia,
't oudste meisje nu bij haar. Maar ja, dat was geen kind
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meer. Die had het pensionaat al achter den rug. De rest,
allemaal op internaat : de twee jongens en de twee meisjes. Buiten George natuurlijk.
George ?
Och ja, haar oudste jongen. Die rekende ze nooit bij
de overigen. Dat had ze zich wel moeten aanwennen, sinds
die in 't noviciaat trad.
Van den tijd toen die oudste nog thuis was herinnert
Boule zich niet veel meer. Amper zes jaar kon hij toen
geweest zijn. Zelfs de grappen die George met hem
uitgehaald heeft — zooals dien keer, toen hij den kleinen
vrijbuiter boven op zolder had te pakken gekregen en
opgehaakt in een zak aan een balk : « nu laten we hem:
hangen, een goed stuk vleesch om te drogen ! » zoodat
het spartelbaasje, zweetend van angst te keer ging als
een speenvarken om zijn goed recht op verder leven den
heelen huize overtuigender wijze kond te doen — weet
hij zelf van hooren vertellen veel meer dan van zich nog
te herinneren.
Nee, voor Boule is het eigenlijk altijd zoo geweest
« Onze George in 't klooster, die missionaris wordt. » Dat
moet zoo zijn, dat vindt hij vanzelfsprekend goed. Het is
trouwens vrij pretig. Op tijd en stand mag je mee op reis
naar dien broer. Boule is een geregelde hoofdpersoon van
elk bezoek. Een bezwaar heeft hij er slechts tegen. Ze
vertellen daar zoo van des over hem. Hij vindt het maar
half in orde dat moeder altijd weer « met haar zwart.
boekje » over hem uitpakt. « Weet je wat hij nu weer uitgehaald heeft, George ?.. » Boule voelt zich dan verplicht
beschaamd te worden. Al lukt het nooit heel goed. Zijn
geheime eerbied voor den baard van zijn broer brengt
hem wel een heel eind weegs in de goeie richting. Maar
in de oogen boven den baard meent hij altijd weer lets
verdachts te merken, bij 't verhaal zelfs van zijn zwartste
heldendaden. Als hij goed durfde, zou hij gelooven dat
het een flikkering van verdekte pret is...
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Tijd staat niet stil.
Jaren vliegen om. In een handomdraai, schijnt het
achteraf.
Hoe lang is Boule al geen gehaaide collegerat, vol
deugdelijke experientie omtrent gele kaarten, strafwerk,
retenues en andere klippen van 't jongensleven ?..
« Is 't mogelijk ? » zei nu laatst in de Paaschvacantie
een tante thuis op bezoek. « Is 't mogelijk ? Boule al op de
vierde Latijn »
Natuurlijk was een van zijn zussen er dadelijk bij om op
te laten merken : « Hij moest eigenlijk al op de derde zitten, ja, ja ! » Die heks I Is ze dan zeif zoo « straf » in wiskunde dat ze 't hem telkens weer moet aanwrijven hoe
deerlijk hij daar vorig jaar zijn broek aan scheurde !..
't Kan hem echter in de grond niet veel schelen. Laat
ze maar zeggen. Zijn levenslust trekt zich daar niets van
aan. Wildzang, die het immers sinds lang gewend is het
heele huishouden den staf over zijn daden te hooren breken. Als je dan toch eenmaal de Benjamin bent, de kleinste, « onze Boule » !
Onze Boule, ja, de kleinste... Nog zoo heelemaal een
kind, al moest hij dan al op de derde zitten.
In den loop echter van datzelfde trimester is daar vrij
plotseling verandering in gekomen.
Niet om een feit in 't bizonder en ook wel niet op een
dag. Welnee, zooiets valt niet zoomaar uit den hemel. Het
komt, onmerkbaar eerst, met beetjes. Tot het plots op een
goeien dag een voldongen geval was : Boule stond met
lange armen en beenen uit al zijn spullen uitgegroeid.
Dat een costuumpje te klein werd, heeft hij wel meer
meegemaakt in zijn jongensieventje. Maar dit, zoo 'n plotse
groeifurie : alles ineens barstend te eng en te klein, neen,
dat maar eens !
Kijk die sprinkhaan daar nu toch staan ! » had moeder
geduveld op de prijsuitdeeling. Ze nam het hem bijna
kwalijk dat hij dit jaar weer zijn traditioneel eenigen prijs
« van declamatie » mocht gaan halen boven op 't verhoog.
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Was me dat ook een gezicht : dat eind jongen, al bloote
polsen en bloote kniefin I..
Toch schenen ze thuis nog niet recht te begrijpen wat
er aan de hand was : dat de kleinste een groote jongen
werd. Nee, Boule bleef Boule. Boule, die weer eens wat
uitgehaald had ! Ze vatten die heele groeiwoede waarachtig op als een van zijn best geslaagde grappen.
« Zonde voor al die kleeren ! » keef moeder. « Moet je
toch dat spook zien ! »
In die vacantie echter is George naar de missies vertrokken.
Enkele weken lang mocht hij thuis komen voor de afvaart
van zijn boot.
Heel de familie stond hem bij aankomst of te wachten
op het perron. Boule natuurlijk ook. Boule in zijn nieuw
pakje : bruine golfbroek en jas met rechte schouders..
« Ziezoo », had moeder er van beweerd, « daar kan je
ten minste duchtig in groeien ! »
Een overrompeling van handen en armen toen de pater
uit den trein stapte. « Dag allemaal !.. Dag vader !.. Dag
Leentje... Frans... Dag...
— Dag Boule » wou hij waarschijnlijk toen zeggen,
want diens hand had hij vast. Maar nee, dat zei hij plots
niet. Hij schoof ineens, in een gebaar van verrassing, de
anderen opzij zoodat de jongen voluit voor hem stond. De
jongen, dien hij sinds vier maanden niet meer gezien had,,
de jongen, zoo 'n heele knaap in dat nieuwe pakje.
Dag Frits » zei hij toen met een voile, guile greep van
zijn hand.
Eigenaardig als dat klonk Frits in plaats van Boule
Alle oogen ineens naar hem. Het is misschien de eerste
keer van zijn leven geweest dat Boule spontaan verlegen
stond : een onhandige, blije verlegenheid, die hem deed
rood worden van trots. Dat kwam eigenlijk omdat Boule
inderdaad Boule al niet meer was, niet meer de kleine
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pretvogel van de familie, maar Frits : de knaap die uit
Boule groeide.
Die knaap lachtte toen even, nerveus. Maar de helle
kinderklank van die lach zelf sloeg plots over, diep in zijn
keel...
Frits had het altijd geweten dat zijn broer naar de missies zou vertrekken. Gerealiseerd had hij het nooit.
In de dagen die volgden, was het of er een diepte in
hem openschoot. Een nieuw zintuig werd wakker : toomelooze drang naar bewondering.
0, nu niet meer kinderlijke bewondering voor den
baard van zijn broer.
Diens stem en diens lach, diens doen en laten dagenlang om hem heen. Het was of al het genegene familiegevoel zich samentrok op dien eenen, die toch al jarenlang uit hun midden weg was, maar die nu den afstand
van zeeen en landen tusschen zich en de blijvenden ging
stellen, misschien wel voor goed.
Nu pas merkte Frits hoe werkelijk George een van de
hunnen was. Hij voelde het vooruitzicht van de scheiding
als een verdoken pijn groeien over zich evengoed als over
at de anderen. Leed, dat trouwens ook in George zelf
Ieefde. Maar sterker dan dit leed was daar iets anders : als
een ongeduld naar een taak die wachtte. Dat voelde Frits
met een bewondering, zoo nieuw als voor een onvermoede
ontdekking : dat ongeduld in zijn broer, dat reeds totaal
ingepalmd zijn door iets dat hem uithief boven hun midden
en hun liefde.
Op een stralenden dag van Augustus vertrok de boot.
De Schelde : vloeiende baan van 't zuiverste goud.
Het drukke loopen van menschen op de kaai. Valiezen
die nog aangesjouwd werden. Blauwe matrozenpakjes
over de reelingen van het spierwitte schip. Stemmen, aan
't praten, aan 't lachen tegen het afscheidsleed in...
Frits stond midden in het gewoel. Als een droom al dat
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rustelooze leven rondom hem. Hij hoorde, zonder te
begrijpen, wat er gezegd werd in hun groep. Of liever hij
hoorde alleen maar weergaloos fijn de intonatie van de
stemmen : hoe die spraken om te spreken, om de emotie
onder te houden. Het nerveuze in George's lach en de
trilling van vader's taal en dat buigen van de meisjesstemmen. « Dadelijk beginnen die wezens te snotteren », dacht
hij plots woedend, omdat hij gewaar werd dat er dan met
hem ook iets zou gebeuren...
Toen opeens : het toeten van de boot.
Wit gehandschoende officieren traden toe, beleefd :
« De niet opvarenden aan wal, a. u. b. ! »
Vader en George hadden elkaar ineens vast in een
omheizing zonder menschelijk opzicht. « Jongen, het beste
dan, Gods zegen ! » George daarop aan 't handen grijpen
links en rechts, plots zoo gejaagd. « Tot weerziens, Frans...
Leentje... Mia, tot ziens »
Frits voelde dat hij niks kon zeggen, niks. Zijn hand in
de klauw van George's greep. Hun oogen even in elkaar.
—
Frits, hou je taai ! » Er schoot lets in zijn keel om,
h oo g ...
Hij was ineens razend blij dat iemand hem bij zijn
schouder trok. — « Kom mee ! » de stem van Frans in
zijn oor. Hij begreep maar half wat die fluisterde. « We
huren een motorbootje, wij met z'n tweeén. We varen een
eind langsop ! »
...Het groote, witte schip midden op het gouden geglinster van den stroom.
Over de reeling, als poppetjes zoo klein, hingen de passagiers en zagen de kaaien verdwijnen.
Ga zitten ! » had Frans zijn broer neergetrokken. Als
een bromvlieg sneed hun motorbootje over 't schuimende
zog.
De drift van den motor, het dansen van de golven, het
duizendvoudig geflits van de zon omentom, dat alles te
samen sloeg in Frits neer tot een roes van stilte.
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George had hen bemerkt nu ze langszij vooruitschoten.
Zijn witte zakdoek aan 't wuiven. Te ver-af van de boot
moesten ze echter blijven dan dat ze konden verstaan wat
hij hen door den trechter van zijn handen probeerde toe
to roepen.
« Tot ginds aan den draai meevaren » beval Frans
over zijn schouder heen aan den schipper. Die tikte slechts
even aan zijn pet. Toen lag zijn blauw getatoueerde hand
weer klauwvast om het stuurwiel.
Frits zat daar maar vooraan : op en neer danste er de
kop van 't bootje. Hij wuifde niet. Hij bewoog niet. Die
vreemde stilte als een begeestering om hem heen. Kijken
maar naar de gestalte ginder hoog op het schip : zijn
broer, zijn hoogst eigen broer, die naar de missies vertrok...
Alsof het ontzaglijk mooie daarvan over hem lag als een
droom.
« We zullen moeten omkeeren », heeft Frans dan toch
op zeker oogenblik gezegd. Kom, het moet !.. Leg de
motor even stil », beval hij den schipper.
Aan elkander vastgegrepen stonden ze daarop recht in
de wiegewagende peul.
De drift van de groote boot, die door 't water langs hen
heen voortploegde, streek telkens weer aan in kruiend
gegolf, hief en zwaaide onder hun voeten door.
Toen, met een plotsen ruk, schoot Frits z'n rechterarm
omhoog : al de geestdrift, in de Iaatste weken opgespaard,
al de bewondering van zijn vijftien jaar daarin los.
0, hij wou wel dat er nooit een eind kwam aan dit
gezwaaide vaarwel I..
De witte boot draaide langzaam in de breede bocht.
Voorbij
Het sputteren van de motor, die hen weer stadswaarts
voerde.
Het was of er over de glorie van 't breede water, over
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de verre helderheid van de kaaien plots een Joffe matheid neergezonken lag. Leegte, verlatenheid.
Ze zeien niets, de twee broers in hun bootje.
lets bitters in Frits z'n jong gemoed. Alsof al de mooie
begeestering van daarnet weg was, met George mee. Zij
bleven achter...
De stad gleed dichterbij. Vertes vol huizen met torens,
hoog er boven uit, haarfijn tegen den wit geblakerden
hemel.
Ondanks zich zelf moest Frits toch er naar kijken...
Toen gebeurde het ineens dat van uit die verte iets op
hen afvlinderde beiaardklanken, als zeepbellen zoo licht.
Welk liddje het was, kon hij niet eens hooren. Maar die
klanken op zich zelf waaiden plots door alle matheid heen.
De zang van den toren over de Schelde !..
Hoe lang zwaaide de Schelde al niet haar spoor van
goud langs zijn voet heen naar de verte ?.. Hoe lang stond
die toren er al niet ? Hoe dikwijls hadden zijn klokken hun
groet al niet_ gebeierd naar zoovelen, uit alle dorpen en
steden van Vlaanderen, die dat gouden spoor afvoeren
naar alle landen waar missionariswerk wachtte ?..
Och nee, alle begeestering was niet weg met George...
Voor een, die ging, groeiden er immers in 't landje dat hij
verliet, alweer tientallen op in eenzelfden droom en eenzelfde verlangen...
Wie weet, wie weet ?..
Wie weet, ja, of over enkele jaren Frits zelf i ns niet ?..
« Het zijn de slechtste niet die zoo vertrekken, bijlange
niet », hoorde hij een stem achter in 't bootje. De stem van
den schipper. Frans had er een gesprek mee aangeknoopt.
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DE WAARACHTIGE
GESCHIEDENIS
VAN JEF TROMPET

Z

e heeten Keusters.
Zijn vader Jan, zijn moeder Lien.
Ze wonen op den hoek van de Krabbestraat.
Voor het raam een bakje met haring en een lei :
« Versche lammekezoet ».
Voila, wat betreft den burgerlijken stand van de familie.
« Flip Keusters, wegwerker...
— 0 nee, mijnheer, dat is een andere Keusters... dat
is... » Ze stond haar handen af to vegen aan haar schort.
Ze was waarachtig geschrokken van de lange pastoorsgestalte, die met twee groote stappen dwars door haar
winkeltje heen al tot in de deur van de keuken stond, nog
voordat ze goed en wel den klank van de bel had gehoord.
« Ah, madame » had hij gezegd. « lk geloof dat ik hier
een brief voor u heb. » Hij hield een witte enveloppe in
zijn handen : « Flip Keusters, wegwerker... » las hij.
Maar die « wegwerker » bracht haar ineens weer op
haar verhaal : « 0 nee, mijnheer pastoor had zich vergist.
Dat was hier wel een Keusters, maar niet bij Flip Keusters.
Hier was het : Jan Keusters. Maar die Flip Keusters, wegwerker, dat zou dan toch wel van hun familie zijn. Dat was
de zoon van Karel Keusters zaliger, den broer van haar
man. Want Jan Keusters en Karel Keusters waren broers.
En van dien Karel Keusters dan was Flip Keusters een zoon.
En dat is een wegwerker... »
Moeder Keusters ratelde in een langen adem heel die
litanie af. Ze stond voor haar cuisiniere, dik en rood.
achter haar brobbelden de aardappels het deksel van den
kookketel omhoog.
De lange pastoor knipperde met zijn oogen onder dien
stortvloed van Keustersen : « God beware me ! » Toen, in
een frons van zijn twee wenkbrauwen samen : « Tiens ! »
bromde hij « en ze handen me nog gezegd dat het hier
moest zijn.
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— Nee, mijnheer pastoor, nee... »
Hij had lets van een dragonder : lange man, zooals hij
daar stond, vast op zijn twee voeten een flinke schrede
uiteen. « Zou er dat een uit de parochie zijn 7 » vroeg de
vrouw zich af. Daar was ze niet zoo bijster goed van op
de hoogte, zie je. Kerksch kon er wel niemand geheeten
worden in heel het Krabbestraatje. Daar maakte vrouw
Keusters geen uitzondering op. 't Was er de laatste jaren
ook niet beter op geworden in de buurt : met al het mansyolk, dat bij hamer en sikkel begon te zweren. Pastoors 7..
Aileen als er iemand op sterven lag, ja, dan kwam de
pastoor er nog bij te pas. Hoewel zelfs dan sommige jonge
kerels brutaalweg, achter den rug van den geestelijke om,
lachten met « den zwartrok, die weer 'ns iemand de hoefijzers kwam aftrekken. » Anders liepen er niet gauw togen
rond in het straatje.
Maar dezen hier, dien had ze toch nog gezien. Laatst,
toen ze in de deur van haar winkel stond, was er beneden,
om den anderen hoek van de straat een haastige pastoorsgestaite komen aanstappen. Bij het pompje aan den overkant zaten een kliekje jongens te spelen. Die liepen ineens
toe, biij alsof ze hem herkenden. In twee, drie cordate stappen dwars de straat over, stond hij er al tusschen in. OngeOukkig genoeg, moest ze net in voile haast naar binnen :
ze hoorde haar meik overkoken op de cuisiniere. En toen
ze nieuwsgierig zoo gauw mogelijk weer naar buiten
kwam, was er geen pastoor en geen jongens meer te bekennen in de buurt. Maar ja, ja, ze was er toch wel zeker
van, het was dezelfde geweest als deze hier : zoo 'n lange,
met zoo 'n gezond rood gezicht en zoo 'n cordate beslistheid over heel zijn doen.
« Waar woont die Flip Keusters dan wel 7 » vroeg hij.
« Oh, mijnheer, dat is nog een eind verder. Als ge hier
nu de deur uitgaat... Weet ge de Burgemeestersstraat 7.. »
Haar arm wees naar rechts.
Net op dat oogenblik rinkelde de winkelbel met een
nijdigen ruk. « Blijf » riep een overmoedige jongens99

stem. En toen... toen kwam de eigenaar van de stem zelf
de keuken binnengevallen : plots verbouwereerd stiff vlak
voor die zwarte soutane.
Maar de man van de soutane was in een zwaai van zijn
lenig lang lichaam al omgekeerd : « Ah, cade ! » lachte
hij gul omlaag ter begroeting naar het verbaasde sproetengezicht. « Wat voor een Keusters hebben we hier nu weer
voor ons 7
— Dat 's onze Jef, onze oudste, mijnheer pastoor ! » De
vrouw leek waarachtig nog niet weinig gecharmeerd om de
vraag. Zoo kwaad zijn ze nu ook niet, de menschen van
't Krabbestraatje, dat ze voor een vriendelijkheid niet
openstaan, zelfs al komt die van een pastoor.
« Dat treft nu goed, zie ! » kakelt ze door. « Jongen,
ge moet eens gauw meegaan naar Flip van onkel Karel !..
met 'mijnheer pastoor.
— Sessa ! Dat 's een gedachte ! » riep die ineens
enthousiast, met een zwik van zijn tang lichaam. « Durft
ge dat, Jef ? »
En toen bleek die oudste een waardige spruit te zijn
van moeder Keusters, want in een lack gleed al de verbouwereerdheid van zijn gezicht of :
« Durven Waarom niet ? » zei hij. « Vooruit maar »
Dat was de eerste kennismaking geweest.
« Zoo, zoo, Jef Keusters !.. Breng me nu 'ns als de weerlicht waar 'k zijn wil. »
De jongen moest loopen op straat om de twee-mijlstappen van den pastoor bij te houden.
De lange man kijkt neer op den vlaskop naast hem. Het
haar danst op maat van zijn dribbelenden looppas. Als hij
iets zegt, ziet de jongen omhoog, maar eerst schudt hij
met een ruk van zijn hoofd telkens dat wittige haar achteruit

D'r zit lets in die oogen, of misschien wet in het heele
gezicht, in dat gezond roode sproetengezicht : iets wat den
priester aantrekt. lets brutaals ?.. Nee, dat is het nu niet :
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lets vinnigs veeleer, lets van een durf-al, van een haantjede-voorste, jets dat nu met een zekere verwachting bijna
vertrouwvol naar hem opkijkt, maar dat ook brutaal in zelfverweer zou kunnen openbliksemen als hij zich aangevallen voelt.
« Een klepper », denkt de priester. « List een van de
soort die ik zoek. »
Niet voorniet heeft hij den laatsten tijd straten en straatjes van dezen zelfkant der stad doorloopen om volksjongens
aan te werven voor zijn nieuw gestichten scoutstroep. De
jeugd uit de buurten en steegjes begint hem te kennen :
« Die lange van de scouts ! » Maar ook hij begint het
volkje te kennen : zijn Pappenheimers uit de werkmanswoningen, uit de buurten waar aankomende mannen, viak
voor zijn neus weg, elkander begroeten met opgestoken
communistenvuist. Hij weet dat ondanks alles hun vijandigen achterdocht nog wel wijkt voor een gullen groet recht
op den man af. Hij weet echter ook dat het daarmee niet
gedaan is om ze blijvend te winnen : « geduld » is zijn
leuze en « vertrouwen » zijn motto. Het oude geuzenlied
kan hij zelf nu wel op zijn paapsch banier schrijven :
« J'ai mis vivre sur ma banniere
D'acier est ma peau premiere,
De cuir ma seconde peau... »
Vivre ! Kop-op ! Ondanks alle baldadigheid van de jongens die hij werft. Wat geeft het dat ruit na ruit in zijn
lokaal het leven inboet bij hun spel. Wat geeft het dat telkens weer hamer of beitel of boor verdwijnen, « geleend »
door onbekend blijvende, lange vingers. Wat geeft het dat
hij bedrogen wordt als hij opens handen vult van ouders,
uitgestoken in geveinsden nood. Hij weet het ook wel dat
ze schaamteloos uit zijn op « krijgen », elk voor zich. Hij
weet evengoed als iemand anders dat hij telkens weer de
dupe is van zijn goedheid en hun handige berekening. Hij
weet het, hij weet het allemaal. Wat geeft het ! Een huid
van leer, dat heeft hij noodig om alles te verdragen, en
een wil als een onoverwinnelijk banier omhoog : « vivre !
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Kop-op I » Als hij de jongens uit de stegen en buurten
maar om zich heen verzameld krijgt. Geduld, de vruchten
komen misschien later. Wie weet of hij toch niet langzaamaan door het scoutsspel den Christus en Zijn leer zal brengen in het leven van die moderne grootstadheidentjes I..
« Hier in, mijnheer pastoor, deze straat rechts » waarschuwt het begeleidertje met zijn vlaskop.
« Hoe oud zijt ge nu, Jef ?.. Wat zegt ge : veertien
jaar ?.. Dat is juist de leeftijd. lk denk daar aan lets : zoudt
gij scout willen worden ?.. Weet ge niet wat dat is ?..
Dan moet ge eens komen kijken in ons lokaal, dat moet
ge bepaald eens doen ! »
De jongen houdt ineens stil voor een klein werkmanswoninkje :
« Hier is 't, mijnheer pastoor.
— Ha, woont hij hier, die Flip Keusters !.. Goed zoo,
geef me dan de vijf, Jef. Ge zijt bedankt omdat ge er me
zoo vlug gebracht hebt. Wat zegt ge van mijn voorstel :
zoudt ge dan geen scout willen worden ?
— Misschien... » zegt Jef voorzichtig. « Misschien, mijnheer pastoor.
— Zeg maar pater, Jef. lk ben eigenlijk geen pastoor.
Weet ge wat : we gaan eens afspreken. Zoo gauw als
't kan, komt gij 'ns tot in 't klooster van de Drijfstraat.
Daar vraagt ge dan bij den portier maar Pater Huibers. Dat
ben ik. Pater Huibers, niet vergeten ! Dat durft ge toch
wel ?.. Ja, 'k zie op uw gezicht dat ge het durft. Wel, dan
zullen we eens samen gaan kijken naar ons scoutslokaal.
lk wed dat ge meteen scout wilt worden als ge 't ziet.
Afgesproken ? Komt ge ?..
— Ja, mijnh... pater ! » belooft Jef, overwonnen door
den druk van die ferme mannenhand om de zijne.
« A la bonne heure ! » zegt de pater. » Nog 'ns bedankt
voor den dienst !
— Alle dan... » trekt Jef zelfvoldaan zijn hand terug, en
plots groote-menschachtigweg : « Als ge me nog 'ns
noodig hebt, dan weet ge me wonen. En als ik niet thuis
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ben, dan vraagt ge maar 'ns in de buurt naar Jef Trompet.
Zoo weten ze wien ge moet hebben. Vinden doen ze me
dan wel. »
Jef Trompet...
Jef deelt dien naam met zijn vader.
Dat is een heele eer voor hem.
Zijn vader is : Jan Trompet. Hij zelf : Jef Trompet. De
andere kinderen heeten : Fons of Fred of Mitje van Jan
Trompet. Maar wie zal nu ooit zeggen in de buurt : Fons
of Fred Trompet ?
Nee, dat is zijn voorrecht. Omdat hij al evengoed als
zijn vader kan roepen, als ze achter hun karretje met mosselen loopen. Zijn vader heeft twee spieren als koorden
onder zijn kin. Die spannen naar voren zoo dat zijn adamsappel er tusschen wegzinkt, terwijI hij roept. Jef kan daar
naar kijken met eerbiedige afgunst. Hij vindt dat kolossaal.
Hij voelt wel eens bij zich zelf of er daar nog niets komt
in dien aard. Maar nee, dat is er nog niet. De koperen
klank van vaders stem evenmin, natuurlijk. Maar komen
doet het ongetwijfeld. 't Zit er in. Een Trompetterke in
't klein, dat is hij. Krijgt hij niet evengoed de meiden met
hun teemsen aan de deur voor de waar ? « Alle » wenkt
vader soms als ze een nieuwe straat indraaien, « Nu gij ! »
Dan is het Jef z'n beurt om zijn keel open to zetten.
« 't Is me de rabauw ! » zeggen de buurlui ervan. Als
de menschen van 't Krabbestraatje zoo van iemand spreken, dan beteekent dat wat. Ze zijn geen van alien zachtleersch uitgevallen, de jongens van de buurt, maar
« rabauw » dat is toch nog een specialiteit in de soort.
« Aardje naar vaartje » meenen de menschen.
Want ja, vaartje...
Weet ge wat die bestond in zijn goeien tijd, dat is : toen
hij nog niet getrouwd was ? Glas eten. Kop-af, als 't niet
waar is. Zoo zeldzaam zijn ze niet, die 't nog gezien hebben. In het « Trapke-af » gebeurde dat, als Jan er eentje
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te veel uit had. Ge hadt maar te zeggen : » Jan, ge dmrft
niet — Niet durven ? Wie lult daar van durven ? Wat
niet durven ? — Nee, ge durft niet. Ge durft geen glas
eten p ier, dat we 't zien. — Wel, nondemilliard, voor hoeveel gewed ? » En dan wedden ze plits, plets voor een
ronde. En Jan beet op staanden voet rats een stuk uit zijn
glaasje : krak ! dat hij kapot knerzelde tusschen zijn tanden. 't Sneed door je ziel !.. Maar dat is lang geleden,
'k zeg : voor hij getrouwd was. Zijn vrouw heeft er fatsoen in gekregen, 't was gedaan met die stuipen van den
huwelijksdag af. Ze is precies ook niet van de poes, zie
je, die dikke Lien van Jan Trompet. Als die zegt « zus en
zoo, en niet anders ! » dan is het zus en zoo en vooral niet
anders. Maar dat Jan zelf, ondanks al zijn ruwheid een hart
van boter onder zijn bast verbergt, daar valt ook niet aan
te twijfelen. Nee, hij liet zich eigenlijk temmen met genoegen. Nooit meer in 't Trapke-af, nooit meer glas eten.
Tenzij... eens is het toch nog gebeurd. Dat was waarachtig op den dag, toen Lien zoo ziek lag : op sterven.
Van puur verdriet was Jan op een namiddag komen aansukkelen om een borreltje troost. — « Geef me d'r eentje,
toe, want ons Lien, och arme, 'k geloof dat ze om zeep
is ! » 't Eene druppeltje bracht het andere mee. En toen,
uit eigen beweging, uit eigen puur verdriet kwam de oude
gewoonte weer naar boven. Zoo maar plots weg : knets,
zijn tanden in het glas, dat het vleesch rood werd van
bloed : « Ne dan ! » Met dat bloedroode tandvleesch was
hij daarna weer thuis aangeland, bij 't bed van zijn vrouw.
Wat dat mensch nu juist had, weten de buurlui ook niet. Er
moet binnenin iets opgepropt hebben gezeten. In alle
geval, toen Jan zoo toegetakeld aan kwam sukkelen, hield
Lien van plots verschoten kwaadheid ineens op met zieltogen. Ze greep zoo waar in een beweging van haar arm
naar iets op den grond : naar een pantoffel, schijnt het. En
die beweging, zie, die deed het haar : 't was of er iets
losschoot binnenin. Pijn als een golf omhoog : pijn, die
haar kronkelen deed, die haar deed gillen, die ineens uit104

brak als broes op haar lippen... Ge kunt het nu gelooven
of niet : van dat oogenblik al is ze beter geworden
Die specialiteit van glas eten is het wel niet, wat Jef
overerfde van vader. Maar wat hij zeker en vast erfde :
zijn karakter, dezelfde wilde ruwheid. Als ge dat wilt experimenteeren, zeg dan maar 'ns van lets : « Ge durft niet ! »
Ga !lever wat uit den weg, als ge het probeert : 't kan
gebeuren dat Jef bij zoo 'n uitdaging eerst nog lets anders
doet met zijn knuisten dan uit te voeren wat ge wenscht,
maar uitvoeren doet hij het ! Dat zit hem in 't bloed.
De dagen gingen voorbij.
Wie echter bij Pater Huibers niet op de proppen verscheen : Jef Trompet. « Die komt niet meer ! » dacht de
pater teleurgesteld, na twee weken. Zou de jongen dan
toch niet durven 7 »
Durven ?.. Neen, daar zat het hem niet. Er was lets
anders mee gemoeid.
« Hebt ge 't gezien ? De lange pastoor heeft er weer
eentje aan zijn haak geslagen. Jef Trompet wordt ook al
scout. » Dat hadden ze verteld in 't Krabbestraatje op den
middag toen hij voor gids had gespeeld.
Dien eigensten avond werd hij op 't hoekje bij de pomp
aangeklampt door enkele opgeschoten snaken, voorvechters van de Roode Valken in de buurt.
« We slaan hem zijn sproetengezicht achter de tralies
van zijn ribbenkast, als 't waar is ! » zei de een nog, terwiji ze Jef plots in den weg traden.
Jef wachtte niet of om te weten wat niet waar mocht
zijn. Als die lui gemeend hadden dat dit de juiste wijze
was om hem naar hun hand te zetten, kwamen ze deerlijk
mis uit. Ouder en grooter en sterker, dat waren ze ontegensprekelijk. Maar viugger dan Jef Trompet als die « in
zijn kwaje » schiet ?.. Want Jef Trompet schoot meteen
« in zijn kwaje ». Poef ! Een vonk in een vaatje buskruit.
Waarom ?.. Daarom ! Omdat hij Jef Trompet was, de zoon
van Jan Trompet : die kon ook niet Iijden dat men met een
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vinger wees of hij sprong toe. Zoo sprong Jef ook, ineens
als een veer : kop vooruit op den jongen, die 't over een
ribbenkast had. Die ging achterover tegen het pompje aan.
Over zijn Iichaam heen schoot Jef als de weerlicht tusschen
de anderen heen : salut en de groeten !.. Pak hem, als je
kan I..
Van dat oogenblik of lag er een atmosfeer van oorlog
over het straatje.
's Anderdaags stond er op de vensterluiken van Keusters
in krijtletters te lezen : « Verrader ! Weg met de scouts ! »
Blijkbaar hadden de Roode Valken genoeg gekregen
van Pater Huiber's werftochten. Al vier, vijf jongens uit de
buurt bij zijn scouts L. En Jef Trompet nu ook nog : de
eerste uit den Krabbegang ? Zoo 'n eerste beteekende
echter 't verlies van heel de straat voor hen !.. Zonder meer
zou dat niet gebeuren !
Jef Trompet stond 's morgens even stil te kijken naar
den krijttekst. Hij werd bleek. Met een enkel gebaar van
zijn moues, veegde hij er ineens overheen...
Maar dat hij dien dag niet en de volgende dagen evenmin naar Pater Huibers ging, dat kwam van dat eene
woord : « verrader ! » 0, had men maar geschreven
« ge durft niet », dan had niemand hem tegen kunnert
houden. Maar zoo 'n woord, zie, dat was een steek in zijn
hart. Hij wist niet wat ze hem verweten, hij wou het niet
weten. Dat was geen kwaadheid, dat was pijn. Pijn, om het
onrechtvaardige van een oordeel, achter zijn rug om uitgegroeid. Verrader, van wien, van wat ? Dat men het open
komt zeggen, als men iets heeft tegen hem ! Is het omdat
hij met dien pater over straat heeft gestapt ? Wat is daaraan ?.. Als ze meenen dat hij het deed om met hem goed
te staan, dan zijn ze mis. Hij deed het omdat hij het zelf
wou. Zooals hij nu ook zal doen, wat hij zelf wil. Scouts,
wat heeft hij met scouts te maken ?.. Heeft hij sours beloofd
daarbij te gaan ? Als hij daar bij wil, dan zal hij het duidelijk genoeg zeggen. Dat hij dan maar opkome, die er iets
tegen in te brengen heeft, die beweren durft dat er iets
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verraden wordt. Hij doet wat hij wil. En omdat hij het wil,
daarom, daarom alleen zal hij nu zelfs niet gaan naar de
Drijfstraat, niet gaan zien naar dat lokaal !.. Dat was zijn
besluit. Maar, o wee, als hij te weten komt wie « verrader »
op de luiken heeft geschreven !..
Waarschijnlijk zou op dat besluit de geschiedenis van
Jef Trompet en Pater Huibers zijn blijven steken : gedoemd
om onaf te blijven, als er nog niet lets anders was geweest.
Die brief !
De brief aan Flip Keusters, wegwerker.
Jef Trompet hield van dien Flip van onkel Karel. Waarom weet hij zelf niet zoo heel goed. Misschien vooral omdat die duiven had. Toch ook wel om iets anders : om het
eigenaardige, het philosophische van den man. Och,
eigenlijk is 't een van 't andere niet te scheiden. Als go
Flip Keusters wilt kennen, dan moet ge er naast gaan hurken op schemerige zoldertje, uren lang \flak voor gekrop
't geroekoek, het glanzige vederzwellen in de duiventil.
Ge zult dan misschien heel wat leeren in zake duivenmelkerij, als ge ten minste slim genoeg bent om de halve
woordjes te ontcijferen die nu en dan uit zijn mond in de
state vallen, over pauwestaartjes en pluimtrappers en witzwings. Maar een oogenblik komt, dat de man, met zijn
kin gevangen in de kom van zijn twee handen, zachtjes
voor zich heen te praten begint. Dan moet ge zwijgen en
luisteren. Dat is dan zoo zijn manier van philosopheeren
over alles en nog wat.
Jef Trompet, die kan dat : stil zitten en luisteren en verwonderd zijn over wat hij hoort daar in het schemerdonker
van den duivenzolder.
Zoo is hij ook alles te weten komen van dien brief. Niet
ineens : met stukken en brokken. Nu eens dit, dan weer
dat.
Het moest een brief zijn van een pastoor met een baard.
Missionaris noemen ze die. Dat zijn er die naar de vreemde landen trekken, naar de wilden, om er van God en
Godsdienst te gaan spreken. En deze pastoor met zijn
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baard dan, dat was een vriend van Flip. Ja, een vriend.
Waarom kijkt ge nu zoo verwonderd ? Een vriend, en toch
had Flip hem maar eens gezien. In den trein nog wel, op
een morgen toen hij in 't Limburgsche ergens aan werk
was. En hoe ze aan den praat waren gekomen, weet hij
zelf ook niet meer. Maar gepraat hadden ze. « Ge zijt een
philosoof ! » had die gezegd. « lk ben maar een simpele
werkman », had hij zelf geantwoord, « maar dan toch ook
een mensch, en als ge een mensch bent en dan nog wel
een werkman dan hebt ge zoo al wat om over na te denken. lk weet niet of rijke heeren daar mee bezig zijn. Kennen die echte miserie ? Maar ik ken miserie, en als ik die
zie, dan moet ik wel denken : ze zeggen dat God goed is,
hoe kan dat nu ?.. » « Geef me uw adres » had die pastoor toen gezegd. « 1k kan nu niets anders doen dart
't mijne geven, ginder ver waar ik naartoe trek in den
Congo. Ge moogt later gerust eens schrijven, als ge zoo
lets hebt dat ge aan niemand anders kwijt raakt. Dat is het
eenige wat ik voor u kan doen. » Ja, dat was het eenige,
en op zich zelf beteekende dat niet veel, maar toch... de
hartelijke manier waarop die dat zoo zei ; hij zat daar met
zijn baard, hij ging naar den Congo, ik zou hem wel nooit
meer zien, en toch : ik voelde dat het een vriend was. En
met Nieuwjaar, zeven maanden later, dacht ik er ineens
aan. lk stuurde een briefje met 25 fr. erin voor zijn zwarten, want « dat die nog wel armer zouden zijn dan ikzelf ».
En de brief dien ik toen terugkreeg, zie... ik was net ingeschreven bij de communistische vereeniging. lk ging met
den brief in mijn hand er naartoe : « dat ze me maar weer
moesten uitschrappen ! » — « Waarom ? » — « Daarom ! » en ik stak mijn brief omhoog. Hij is gek, dachten
ze misschien. Nee, ik was niet gek. Toch stond er in dien
brief niets over die dingen. 1k voelde alleen maar dat ik een
vriend had, die katholiek missionaris was en dat het dus
niet ging zelf communist te zijn. « Dat ik 'ns iets over
mezelf moest schrijven », stond er in dien brief. « Voor
die 25 fr. was ik bedankt : nog nooit was hij zoo blij
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geweest als met die gift. Hoe klein ook, dat was er een uit
voile hart gegeven. Maar hoe stelt gij zelf het Hoe is het
met die zaken, waar we over spraken : uw geloof hebt ge
toch nog 7.. » Maar 'k heb sindsdien niet meer geschreyen, ook met het volgende Nieuwjaar niet. lk had geen
zin. Misschien wel omdat ik dezen keer niet eens 25 fr.
bezat om er in te steken, met die crisis. En ook... en ook
omdat ik meende dat geloof kwijt te zijn. Maar zie, dan
komt er heelemaal onverwacht zoo 'n zwartrok binnenvallen : « Mijnheer Flip Keusters, wegwerker ?.. » —
« Jawel ! » — « Hier dan, een brief voor u uit Congo. Een
medebroeder van me stuurde hem naar mij : want dat hij
sinds zoolang al niets meer van u had vernomen, zoodat
hij niet wist of ge nog op 't zelfde adres woonde. lk moest
zelf maar eens zoeken of ik nergens een Flip Keusters wist
te vinden in de buurt. Breng hem dien brief van me maar
zelf en praat er eens mee, dat schreef hij aan mij... >> zei
die zwartrok.
« En heeft hij met u gepraat ? » vroeg Jef.
« Hier zie, op dezelfde plaats waar gij nu zit, daar zat
hij, die lange... », zei Flip afdoende. « Een baard heeft hij
niet, maar een goed hart wel, al zoo goed als dat van dien
anderen. Hij komt terug, hij komt zeker nog eens terug,
hij heeft het beloofd. Een goed hart, jongen, geloof maar
wat ik u zeg, dat is hij, die lange : en dat is veel, dat is
alles voor iemand zooals ik. Ge weet dat ge dan verstaan
wordt »
Het was ongeveer twee weken na de ontmoeting, dat
Jef dit laatste hoorde. Hij zat een tijdje stil, hij hoorde niet
meer wat Flip nog voor zich pratend door vertelde.
« Die pater heeft me gevraagd of ik i ns bij hem kwam in
de Drijfstraat. Hij zou me zijn lokaal laten zien. Als ik wou,
mocht ik dan scout bij hem worden » zei hij ineens aarzelend zacht.
« En ge zijt toch wel geweest ? » Flip had zijn hoofd omgekeerd voor die vraag. « Gelooft ge dat ge zoo dikwijls
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als ge wilt een goed mensch van die soort zult ontmoeten ? »
« Ze hadden « verrader » geschreven op ons huis ».
't Klonk zoo gek, dat aarzelend toontje in den mond van
den rabauw Jef Trompet.
« Bah ! » Erger dan alle veroordeeling was ineens die
klank van Flip. « Bah ! » alsof het niet te begrijpen was dat
men zich om zoo lets bekommerde.
Bijna heftig keerde hij zich heelemaal naar den jongen
toe : « Durft ge soms niet meer daarom ? »
Het eerie woordje, dat Jef Trompet nog nooit had kunnen verdragen : « Niet durven »...
Enkele dagen later, op een namiddag.
Het mosselkarretje, terug van den tocht door de stad,
stond voor de deur van Keusters. Jef Trompet schepte den
overschot er van of in een emmer.
Toen gebeurde het.
Om den hoek van de straat ineens weer de lange
gestalte : de pater.
Jef had hem nog niet dadelijk gezien, zoo was hij bezig
met zijn werk. Maar het scheldwoord dat hij hoorde, deed
hem rechtspringen : « de zwartrok »
Van den overkant kwam dat, bij het pompje : daar
stonden weer enkele Roode Valken ondereen te lanterfanten.
Op slag begreep Jef de situatie. Dit was het onverhoopte
hoogtepunt van heel de oorlogstemming in hun Krabbestraatje : de zwartrok zelf in 't vuur. Een spitsroeden loopen
zou het voor hem worden tusschen spottende blikken en
haifluide scheldwoorden, als niemand het voor hem opnam. Daar hielp zelfs de guile vriendelijkheid van den
pater niets aan.
Jef z'n sproetengezicht werd vuurrood. Met een greep
van zijn hand had hij ineens zijn emmer vol mosselen vast
als een wapen. Hij stapte vooruit. Dat er nu eens een het
hart had jets te roepen : hij slaat hem zijn emmer om zijn
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ooren, zoo waar als hij leeft. Ha, ze denken misschien dat
hij niet durft
Midden in de straat, op de hoogte van het pompje
Jef Trompet, Jef Trompet met zijn emmer.
« Dag Pater ! » zegt Jef, luid en van ver af.
— Wie we daar hebben, dag Jef
— Dat treft : ik was van plan vandaag 'ns af te komen
tot bij u ! » zegt Jef even luid.
Vlakbij, om het pompje, is het heel stil. Twee van de
jongens probeeren onverschillig de straat verder in te kijken. Maar de derde, als de pater ineens van viakbij naar
hen ziet, weet niet anders meer dan beduusd aan zijn pet
te trekken.
« Goeden dag, vriend » groet de pater.
Jef heeft zijn emmer op straat neergezet. « Kan ik nu
misschien niet met u meegaan ? » vraagt hij.
Hij trekt met een grootemenschenruk zijn broeksband
op...
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B AVIAAN

ier zou het kunnen zijn » meende Pater Mangels.
« Drie lindeboomen, witte gevel, groene luiken... Dat
klopt »
Zijn missionarisbaard waaide even uiteen terwijI hij
langzaam van zijn fiets stapte.
Als dat geen oude afspanning was, dan kende hij het
land van Vlaanderen niet meer. De ringen zaten nog in
den muur. Aileen de krib eronder vol geurig hooi was verdwenen.
« Jan Flaessen 7.. Uit den Bruinen Baviaan 7.. Nog een
stootje verder, mijnheer » handen ze hem in het dorp
gewezen « nog een dikke tien minuten rechtdoor, links
van de baan. »
« Waar is dan nu het uithangbord 7 Geen specie van
Baviaan te zien 7 » vroeg Pater Mangels zich af. Hij had
zijn hoed achteruit geschoven. Hij stond zijn voorhoofd af
te doppen : « Oef, zoo zweeten I Teeken dat ik oud
word ! »
ben ineens...
De deur was opengegaan : een man op den drempel,
verwonderd.
Plots wist Pater Mangels dat hij terecht was. Zijn fiets
liet hij al tegen een der linden aanglijden. Met uitgestoken
hand stapte hij vooruit : « Dag Vader Flaessen De groeten van uw zoon Jan uit den Congo !.. »
Dag vader Flaessen, ja. Al had hij den man voor zich
nooit vroeger gezien. Een oogopslag was immers voldoende geweest. Hangen mocht hij als dat de vader niet
was van Broeder Jan !
De geweldige, de jonge reus : handen als tangen,
schouders als van een stier, maar binnenin van koekedeeg, zoo goed ! « Een hart als een krentenbroodje »,
zeien de Paters. « Broeder Bizon », heetten hem de zwarten. Of die hem kenden ! Den man waar ze voor bogen :
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enkele korte woorden van tusschen zijn baard en er
gebeurde wat hij wou ! — den man echter ook waar ze
het liefst naartoe kwamen met hun wonden en hun wee.
Merkwaardig was het om te zien hoe die groote handen
dan met watte en windels omsprongen, o zoo voorzichtig !
Een maand geleden, enkele dagen voor zijn afvaart uit
Congo, had Pater Mangels hem nog ontmoet op een nieuwen pas gestichten missiepost. Een stuk bosch was hij
bezig te rooien. Boomen omhakken, net zoo 'n werkje
voor dien geweldenaar ! Laat de zon dan al steken, laat
het dan nog zoo 'n kanjers van boomen zijn. De stukken
spatten van onder zijn bijl op als Witte Nagel. Uit den weg
als Broeder Jan zoo 'n instrumentje vast heeft !..
« Hij kent zijn eigen kracht niet ! » zei de overste die
Pater Mangels door de stichting leidde. « Kapot werkt hij
zich nog ! »
Toen pas had de broeder het in de gaten gekregen dat
er nog anderen dan negers stonden toe te kijken. Hij
draaide zich half om. Zijn bloote arm veegde een straaltje
zweet van zijn gezicht.
Ah zoo, Broeder Jan, zijt ge ze aan 't neersabelen ? »
had Pater Mangels gelachen, en toen ineens op den man
of : « 'k Ga binnenkort de zee over. Zal ik uw groeten
meenemen voor thuis aan den overkant ? »
De verandering die toen over dat gezicht gleed, over
dat gezicht zwart van stof, glimmend van zweet ! Verrassing plooide het ineens open tot een lach, die heel het
wildemansachtige wegveegde tot iets zoo Vlaamsch en
zoo kinderlijks.
« Naar huis, vroeg hij, naar Vlaanderen ? »
Er droomde even jets in zijn oogen.
« Als ge dat woudt doen, Pater Mangels » zei hij, « als
ge dat woudt doen : de groeten overbrengen aan varier
en moeder Ge moet maar zeggen hoe goed ik het hier
stel en dat ik hen niet vergeet, dat ik dikwijls aan hen
denk, elken dag !.. »
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En nu stond Pater Mangels dan voor den Bruinen
Baviaan.
« De groeten van Jan uit den Congo I »
Het was of de man voor hem in de deur plots groeide.
Recht kwam de gestalte, los van het stokje waarop ze
geleund had : geweldig, even groot en breed ineens als
die boomhakker uit Congo. En de verrassing op dit
gezicht Ondanks al de rimpels, ondanks de stoppelbaard
eenzelfde Vlaamsche, kinderlijke verrassing plots, openstralend in een lath.
« Van Jan ?.. Van onzen Jan !.. Maar kom binnen, kom
toch binnen !.. Moeder, gauw, hier is iemand, hier is een
pater met de groeten van onzen Jan I »
Pater Mangels stond al binnengetrokken in de oude
gelagkamer. Hij merkte dat vader Flaessen mankte met zijn
linker been. De arm aan Bien kant was daarenboven weg,
leeg stak de mouw in zijn zak.
« Moeder, gauw, gauw dan toch 1.. » Zijn stok klopte
van ongeduldige blijdschap op den vloer.
Een geschuifel daar achter ergens en toen, in de opengetrokken keukendeur...
Was dat Broeder Jan's moedertje ? Dit kleine menschje
met haar kanten mutsje, met haar in-goed appelgezichtje,
met die twee pientere oogjes vol verwachting ! Ze stond
haar handen nog of to vegen aan den tip van haar schort.
Ze reikte niet eens tot aan vaders borst.
Er groeide ineens door Pater Mangels een wonderlijke
ontroering omdat hij in zijn verbeelding, o zoo duidelijk
plots ! twee handen zag grijpen om de armen van dat
vrouwtje, twee geweldige handen : de handen van Jan,
die haar ophieven, die haar aandrukten tegen zijn neergebogen borst, weerloos als speelgoed.
Zoo zou het gebeuren als die nu hier moest staan in
zijn plaats.
Zoo zal het ook wel gebeurd zijn toen hij vertrok.
« Alla dan, moeke, tot wederomziens !
— Ja jongen... Als 't God belieft I »
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Ze zal hem dan nog een kruisje geteekend hebben op
zijn voorhoofd, met om haar rimpelmondje een lath aan
't worstelen tegen de tranen in haar oogen...
Geen denken aan dat Pater Mangels de eerste uurtjes
uit den Bruinen Baviaan mocht vertrekken. Natuurlijk
werd het : « Blijven koffiedrinken ».
Dat plezier moet ge ons nu maar 'ns gunnen ! » zei
vader. « Toe moeder, zet de moor maar op. »
Ze waren in de kamer naast de vroegere gelagplaats
gaan zitten. Zoo 'n degelijk landelijke « mooiste kamer »
uit den voorbijen tijd : balken zoldering met leeuwekoppen
als houtsnijwerk in de hoeken, roode tegelvloer met kronkels en krulletjes uit wit zand, meubels van het zwaarste
eikenhout, sober en stoer. Zoo heelemaal voor menschen
als vader Flaessen : een tafel die niet roert als er een
vuist op ploft zooals de zijne, en stoelen die niet kraken als
mannenruggen in hun voile gewicht achteruit leunen.
« Dat daarboven ?... Dat heeft onze Jan nog opgehangen. Dat is nog van in den tijd dat de jagers hier plachten
te komen », legde vader Flaessen uit, toen hij Pater Mangels op zeker oogenbiik naar het hertengwei zag kijken
boven de deur.
« Van in uw jachtwachterstijd 7.. Kwamen de heeren
jagers dan hier hun boterham eten en hun giaasje drinken ?
— Persies ! »
Ja, ja, Pater Mangels begon al goed op de hoogte te
geraken van vader Fiaessen's !even.
Dat het van na den oorlog gedaan was geweest met de
afspanning. Afspanning ?.. Waarvoor nog ? Geen kooplui
meer op de baan met kar en paard ! Auto's ja, en trams.
Maar dat reed voorbij, dat had geen Bruinen Baviaan
noodig.
Toen was hij houtvester geworden en jachtwachter van
Mijnheer Dupuis in de bosschen vlakbij. 'n Goede post !
Tien jaar lang. Tot aan het ongeluk : de boom die bij het
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vellen onverwachts op hem was neergeslagen. Een wonder
dat hij niet dood bleef op slag. Arm en been eronder.
« Kapot allebei, aan gruizelementen. De arm hadden ze
heelemaal moeten afzetten, 't vuur kwam erin. En het
been ?.. 't Is nog goed dat ze dat er ook niet afgezaagd
hebben. Ze hadden er anders zin in, die dokters. lk zei :
« Dan nog liever dood ! 't Is er aangebleven, al is 't niet
veel meer waard. Onze Jan was er bij, toen het gebeurde
in het bosch. »
Onze Jan... Onze Jan...
Daar kwam het toch ieder keer weer op terug bij al wat
vader Flaessen zei : Jan voor en Jan na.
Natuurlijk had Pater Mangels er al lang alles van moeten vertellen wat hij wist en zelfs nog een portie meer
wat de jongen ginder deed en niet deed. « De jongen »
zei vader...
« Of hij nog altijd zoo goed kon eten ? » vroeg hij. « En
werken, werken voor twee zeker ?
— Of hij zich wel goed verzorgde ? » moest moedertje
weten. « Of hij nooit ziek was ? En of zijn pink nog soms
zeer deed, de pink die hij vroeger had gebroken ? »
« Wel, wel, wel l » Bij alles wat de pater er van vertelde,
sloeg ze haar handen ineen. Haar rimpelmondje trok saam
van angst om den luipaard dien Jan Iaatst geschoten had,
• wel, wel, wel l » Ze schudde haar hoofdje dat de kanten
mutsvleugeltjes zwaaiden, « wel, wel, wel I » omdat Jan
zoo handig de wonden van de negers kon verbinden. Ze
keek met schitteroogen van verbazing naar vader om de
reuzeboomen die Jan ginder velde, « we', wel, wel l »
Dat boomhakken, zie dat was pas naar het hart van
vader gesproken
« Ziede wei », zei hij alsof hij het altijd had beweerd.
« 't Zat erin van toen hij nog een dreumes was commeca,
niet hooger dan de tafel : met een bijl spelen »
Vooral toen moedertje naar de keuken was getrokken
118

« om dan maar 'ns gauw de koffie te gaan opzetten », was
vader spraakzaam geworden.
Zooiets lag lang niet in zijn aard : geweldige man, stoer
als 't eikenhout van den stoel waar hij op zat. Dergelijke
menschen loopen met hun « belevenissen » niet te koop.
Dat ligt ergens diep besloten en bewaard in hun gemoed.
Het leeft er zijn ondoorgrondelijk !even voort in de langzame gedachten achter hun kalme oogen, in de ongeweten herinneringen achter hun vaste lippen. Maar er komen
toch van die dagen, dat des ineens naar buiten wil. Dan
moeten zoo'n menschen het 'ns kunnen zeggen op hun
manier.
Het onverwachte van dat groeten overbrengen uit den
Congo had vader Flaessen overvallen als een feestroes.
Zijn jongen, zijn Jan van ginder ver-weg stond ineens weer
zoo vlakbij. Alles wat hij binnen-in-zich ervan bewaarde
werd wakker. Het wou eruit.
Toen zij met z'n tweeen alleen zaten — twee mannen
achter den roolivan hun pijp — was hij beginnen te vertellen, langzaam, woordje voor woordje.
Pater Mangels begreep dat hij den man nu maar stilletjes moest laten begaan. Niet er tusschen komen, luisteren
maar.
« Onze Jan, zoo 'n goeie jongen altijd geweest ! Hij kon
nog geen mug kwaad doen... En sterk, sterk ! Hij wist met
zijn krachten geen blijf. 't Gereedschap brak in zijn handen... »
Een gebeurtenisje rechts, een gebeurtenisje links...
Hoe de jongen eens een hollend paard naar den kop
was gesprongen. Hoe moeder eens ziek werd 's nachts.
Jan op weg, den dokter halen, heen en weer naar het
dorp op zijn bloote voeten, zooals hij uit zijn bed was
gesprongen. En dat in het hartje van den winter, 't vroor
dat het kraakte !
Och, 't eene gebeurtenisje bracht het andere naar
boven.
't Werd Pater Mangels zoo eigenaardig te moede bij
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dat langzame vertellen. 't Was of de simpele, goede dingen om hem heen wakker werden : de tafel die even
kraakte, de tikkende staanklok met koperen hanggewichten in den hoek, het hertengewei boven de deur, de heele
kamer die hij zag, en daarbuiten het gansche huis, dat hij
er omheen wist. lets kwam er uit naar voren : iets, ziel,
eigen verleden, geschiedenis.
De trage woorden van den man voor hem, het was of
die hem inwijdden in het onzichtbare, dat zoo reed in alle
dingen hier huisde : de eigen atmosfeer van een familie.
Menschen hadden hier samen geleefd in liefde, en gestreden : een groote zwijgzame man en een klein, zachtmoedig vrouwtje. Kinderen waren opgegroeid uit zijn sterke
zorg en haar simpele goedheid. Ze hadden misschien
zelf niet geweten hoezeer ze van elkander hielden...
Pater Mangels sloot even de oogen om een beeld in
zich op to roepen : broeder Jan, de baardige kerel met
zijn vervaarlijke houthakkersbijl. Hoe hij plots zoo blij
kinderlijk naar hem had opgekeken en gezegd : « Als ge
dat woudt doen, de groeten overbrengen thuis aan vader
en moeder ! »
Ja, die reus van een kerel, zoo sterk en zoo kinderlijk
goed, hiervandaan kwam hij : een jongen van hier !..
« En dat die jongen toen naar het klooster wou gaan !.. »
vertelde de langzame stem van vader Flaessen. « Zoo
heelemaal op 't onverwacht. Wie had dat kunnen denken
't Was altijd wel een stille geweest en een godvruchtige,
dat wel... maar dit Na het ongeluk had hij mijn plaats
overgenomen. Een houtvester als onze Jan, zoo zal Mijnheer Dupuis voor zijn bosschen er niet gemakkelijk meer
een vinden ! lk had al 'ns gedacht bij mezelf in die dagen :
hij heeft zijn jaren, de jongen ; 't wordt tijd dat hij naar
een meisje omziet 1.. Maar toen kwam er missie in 't dorp.
Na die dagen werd de jongen nog stiller dan gewoonlijk.
Dat hij nog al eens naar Mijnheer Pastoor ging, wist ik
wel. En op een namiddag... dat vergeet ik nooit, al word ik
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honderd jaar : ik was met mijn stokje het bosch eens ingesukkeld. 'n Mensch ziet toch nog altijd graag het werk
gebeuren dat hijzelf niet meer kan verrichten. Hij was een
boom aan het omhakken. lk stond er bij te kijken. We
waren met ons tweeen heelemaal alleen... Ineens laat hij
zijn bijl zinken. Hij draait zich om, heelemaal rood als een
kind. « Vader » zegt hij « ik had het u al een tijdlang willen vragen... lk zou naar 't Wooster willen gaan, broeder
worden. »
ik stond stom van 't plots verschieten.
« 'k Heb er goed over nagedacht » zei hij nog. « Ge
hebt me nu thuis toch niet meer noodig, ik kan gernist
worden. Gij krijgt uw pensioen en nu ons Mientje begint
te verdienen...
...Als ge toch van den duvet spreekt » moest vader
Flaessen zich op dat oogenblik onderbreken.
De deur was opengegaan. Maar het was moederke niet
die met de koffie kwam. « Dat is nu juist ons Mientje »
zei vader met een lath. « Die komt uit school. Onderwijzeres is ze hier op het dorp. »
Als een vogeltje zoo vlug stond een meisje al bij tafel
bezig. « Dag Pater. Wat is het vriendelijk van u dat ge
gekomen bent. Zoo heelemaal op het onverwachts...
Haar handen plooiden ondertusschen bedrijvig een tafellaken uiteen. « lk heb moeder het koffiezetten maar gauw
uit de hand genomen » Iachtte ze. « `k Zal nu eens eerst
voor de rest gaan zorgen !.. »
Weg was ze alweer.
Het leek wel of er over al de stoere meubels in de kamer
plots een glimlach was gegleden.
Boven zijn pijp keek vader den pater even aan, als om
te vragen : wat dunkt u daarvan ?
• Dat is de jongste in huis zeker ? » vroeg die na een
oogenblik.
« We hebben maar twee kinderen » zei vader eenvoudig, « onze Jan en ons Mientje »...
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De zon stond al op het ondergaan toen Pater Mangels
eindelijk weer buiten kwam en zijn fiets vast had.
De zon... Als een zegen van goud, die van den Westerhemel neergleed over het open land.
In dien zegen, midden erin, zoo klein en zoo wit, verscholen achter zijn lindeboomen : de Bruine Baviaan.
De pater werd er stiff van. Om de goedheid van menschen en dingen hier, die hem ineens overweldigde :
Vlaamsche goedheid, zoo eenvoudig, zoo vanzelfsprekend
vol geloovigen offerzin, zoo heelemaal onder de zegenende afstraling van Gods beschikking.
Zielegrootheid in eenvoud en stilte.
Met z'n driefin stonden ze in de deur hem na to kijken
terwijl hij zijn fiets opstapte : vader, de stoere, geweldig
ondanks zijn verminking ; moedertje met haar rimpelgezichtje ; en het meisje, Jan's zuster, met haar klare
oogen en haar blozenden lach.
Over enkele maanden breng ik hem dan uw groeten
terug, aan Jan. Daar kunt ge op rekenen ! » zei pater
Mangels nog over zijn schouder. « En dat ge het allemaal
heel goed stelt. En dat hij veel moet schrijven...
— Alla dan, alla dan I » zei moederke maar ieder keer
opnieuw.
Ze had weer dat eendere gebaar van handen afdrogen
aan haar schort, en in haar oogen waarachtig een traan.
Van blijdschap en dank.
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VRIEZEMANNETJE'S
LAATSTE WENSCH

ee, dit is geen sprookje.
Al kon dan het mannetje met zijn patriarchenbaard,
sneeuwwit en zoo lang dat hij er schuil achter scheen te
gaan, best uit een kabouterverhaaltje in de werkelijkheid
zijn versukkeld.
Toch was hij maar eenvoudigweg : mijnheer Van
Genuchten.
« 't Oud meneerke van het hof » zooals de menschen
zeiden.
u Vriezemannetje » zooals Bob hem bij zich zelf gedoopt
had. Soms in 't naar school hollen 's morgens botste die
er op den hoek van de straat bijna tegen aan. Gelukkig
maar bijna. Want moest het er eens werkelijk tegen zijn,
dan viel het ventje wis en zeker meteen als een gipsbeeldje
uiteen. Zoo 'n kouwelijk ingeduffeld heertje, dat, broos en
weerloos, telkens weer ineenkromp om den voorbijschietenden haast van die vijftienjarige jongensbeenen !..
Dat Vriezemannetje intusschen « 't oud meneerke van
het hof » was, wist Bob niet. Daarvoor was hij een te jonge
inwijkeling in dit stadsgedeelte. Pas vorige week kwamen
ze hier wonen.
Al kende hij dan al wel het hof. Misschien zelfs te goed.
Het hof met hek en haag en heesters, met den glimp van
een wit huffs diep-in, achter de dekking van een enorm
rhododendronperk. Het hof : voorouderlijk buitentje,
gevangen nu tusschen de voorposten van de uitgroeiende
stad.
Had hij het al 'ns niet gewaagd, door de haag heengewrongen, te liggen hengelen naar kastanjes op het tuinpad ? Expeditie dadelijk omgezet trouwens in een haastig
terugtrekkende beweging om de dreigende hark en de
nog dreigender stem van een tuinman, die, opgedoken
naast de rhododendrons, in den grond alleen daarom zoo
hard riep omdat hij te oud was om iets daadwerkelijkers
te doen.
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Maar dat laatste wist Bob nog niet.
Evenmin als hij wist dat Vriezemannetje het meneerke
van dit hof was.
Met dat hof maakte Bob nader kennis op een Donderdag-namiddag.
Ze stonden getweeén, een vriend en hij, voor het hooge
hek. Ze droegen allebei een stapeltje kalenders onder hun
linkerarm.
« Probeeren we het hier 7 » vroeg die vriend sceptisch.
Blijkbaar stemde de ongenaakbaarheid van het diep-in
gelegen huis hem weinig hoopvol.
« Wie niet waagt, niet wint ! besliste Bob met een manhaftigheid, die hem al dadelijk dwars zat. « Als we dien
tuinman nu maar niet zien ! » dacht hij immers. 't Was
echter to laat. Hij had het hek al opengeduwd. Vooruit
moesten ze langs het rhododendronsperk heen.
En ze zagen dien tuinman.
Niet echter als tuinman ditmaal, met hark en woedende
vuist, maar als een klein oud mannetje dat, minutenlang
nadat hun bellen verklonken was in de roerlooze geheimzinnigheid van het huis, ergens binnen uit een verte
van rust en stilte kwam aanslifslefferen...
« Hewel... Wat is 't ? » vroeg dat mannetje toen in de
weigerig opengetrokken deur. Niet met woorden echter.
Aileen maar met den knorrigen rimpel-overvloed van zijn
oud gezichtje, met de nijdige waakzaamheid van twee
argwanende oogjes.
Bob ging er meteen een stap van achteruit.
Zoo moest zijn vriend het dan wel probeeren : « Of
ze... of ze hier soms geen kalender... »
Het rimpelgezicht schudde echter al « nee ! » en de
deur onderging meteen een beweging naar dicht.
« Een kalender... een missiekalender ! » zie de ander
nog gauw tegen de nog zichtbare helft van den rimpelkop.
Wonder boven wonder sloeg de deur toen niet heele125

maal dicht, nee, ze ging integendeel weer aarzelend een
handpalm verder open.
« Een missiekalender, ja... Photo's uit alle missies, van
alle congregaties en ordes, een prachtstuk, een spotprijs,
acht frank... » Haastige overvloed van plotse aanbevelingen : even zooveel hamerslagen waarmee de jongen in
feilloos verkoopersinstinct zijn kans waarnam om de wig
in de gewonnen bres te duwen.
En zoo onverwacht was het plotse resultaat : de deur die
heelemaal openging, het oude mannetje dat « Alle, komt
binnen ! » zei en zijn handen aan zijn schort afveegde om
met een — « 'k Zal 't aan meneer 'ns vragen I » een
kalender aan te nemen — dat de twee jongens al stom van
verbazing in de schemerduistere gang 't wegslefferen van
zijn stappen stonden te beluisteren voor ze het zelf goed
wisten.
Het duurde even voor Bob's oogen in de schemering
iets anders zagen dan de glimmende leuning van een trap.
Toen dreven echter een voor een de voorwerpen uit de
gang naar boven : de kapstok, de lambrizeering, de deur
achteraan waardoor het kereltje verdwenen was.
Dat was allemaal wel erg gewoon. Hoe kwam het dan
dat ze allebei zoo stil bleven in de stilte ? Als om een
geheimzinnige verwachting die hen te pakken had.
Boven die deur achteraan hing er iets. Bob geraakte
er niet wijs uit. Een menschenhoofd leek het wel. Zijn
oogen waren er nog mee bezig toen plots die deur alweer
openging. Slifslefslif, daar had je het mannetje terug met
een : — « Hoeveel kosten ze ? Acht frank, zei je ?.. Geef
er dan maar twee, zegt mijnheer. En nog een voor mij
ook ! » Het bare geld klonk al tusschen zijn vingers.
« Heb je nu Loch van je leven ! » zei zijn vriend slechts,
toen ze een oogenblik later op het perron tegen het licht
stonden te knipoogen.
Hij bekeek het geld in zijn handpalm alsof hij het zelf
nog niet geloofde. « Zoo drie ineens ! »
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Daarmee was echter voor Bob de verrassing nog niet
ten einde.
Want enkele dagen later riep de prefect van het college
hem : « Of hij het was, die kalenders verkocht had op het
hof van mijnheer Van Genuchten ? Ja ?.. Wel, of hij dan
dit pakje daar nog 'ns wou afgeven. Mijnheer Van
Genuchten had nog vier kalenders bijgevraagd. »
« Begrijp daar nu maar lets van : nog vier er bij ! »
prakkezeerde Bob, met het pakje onder zijn arm op weg.
Houdt die vent soms collectie ?.. Enfin, 't kon hem eigenlijk niet schelen. Als 't maar opbrengt ! »
« Probeeren te zien wat dat voor een kop was boven
die deur in de gang » gaf hij zich zelf tot parool. Dat
intrigeerde hem.
Dear gunde de oude knecht hem echter niet eens gelegenheid toe. — « 0, de kalenders ? » vroeg die en de rimpels van zijn gezicht in de weigerig open deur vloeiden
ineens tot een glimlach samen. « Korn dan maar binnen.
Mijnheer zat er op te wachten. Hij moest u zelf zien, zei
hij. »
Mij zien ?.. Mij ?
Bob was waarachtig geen schuchterling. Waarom toekte
dan nu ineens zijn hart in zijn keel omhoog ? Had de
geheimzinnige schemering van de gang hem aiweer zoo
te pakken dat het hem overmande nu hij dan voor den
geheimzinnigen heer van het geheimzinnige huis zelf zou
komen te staan ?
Voor hij van zijn verbouwereerdheid bekomen kon, was
hij de gang al doorgeleid. Met een laatste stootje in zijn
rug duwde het oude knechtje hem door een deur ergens
binnen. « Hier is hij, meneer, met zijn kalenders »
Van zijn eerste verbouwereerdheid viel de jongen toen
meteen in de tweede. Om het witte dat daar langzaam uit
een zetel rechtkwam : een baard, een lange witte baard...
Vriezemannetje !
Het was blijkbaar een oogenblikkelijk wederzijdsch
herkennen. Zoo verbaasd bleven ze er allebei van tegen127

over elkaar staan, de jongen met zijn vooruit gestoken
pakje en het heertje half recht uit zijn zetel, dat de oude
knecht, die Bob binnengeleid had er angstig van werd.
Hij schraapte ten minste zenuwachtig zijn keel. De stomme betoovering brak meteen. Ze brak in een helle kinderlach van het heertje, ze brak in het verwonderde gebaar
van zijn twee tegen elkaar geslagen handen : « Wel, wel,
is dat die jongen, de wilderik van 's morgens !.. » Met dien
lachenden uitroep zonk hij alweer terug in zijn zetel.
't Leek opeens niets meer dan een groote golvende baard.
Maar zoo aanstekelijk was die lach, zoo opgewekt dat
oude kinderstemmetje, dat Bob vanzelf een step naderbij
zette. En de oude knecht, met al de rimpeltjes van zijn
gezicht kris-kras dooreen, schoot naderbij om het matje
onder mijnheer's voeten dichter aan te schuiven...
Dien middag liep Bob op school tegen den vriend aan,
waarmee hij kalenders placht te verkoopen.
« 1k weet wat jij niet weet ! » zei hij geheimzinnig.
« Zoo, wat dan ?
— lk weet waarom Vriezemannetje... nee, waarom dat
meneerke van 't hof twee kalenders kocht en er zelfs
achteraf nog bijbestelde.
— Waarom dan ?
— Zeg ik niet ! » grinnikte Bob. Anders weet ik niet
meer wat jij niet weet.
— Flauwe mop ! » beweerde de andere geergerd.
« Goed dan, vind het zelf ! Op 21 Mei van den kalender daar kan je den sleutel vinden van 't geheim ! »
Maar hoe de andere in de studie dat blaadje ook
bekeek, hij werd er niet wijzer uit. Een pater met een witten helm en een langen baard op een lndisch galerijtje, dat
zag hij slechts op de photo. Tot plots het onderschrift hem
in 't oog schoot : « Pater Van Genuchten op zijn post. »
Die naam... Van Genuchten ?..
Een genster opeens, een vermoeden « zou soms die
pater hier op de photo ?.. »
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Ja, die pater daar op de photo, dat was de zoon van
het oude heertje Van Genuchten, van het eenzame, stille
meneerke van het hof...
Er is sinds dien Donderdag namiddag van bun kalenderverkoop alweer heel wat water naar de zee gevloeid.
Andermaal liggen er kastanjes op het tuinpad van het
hof, te glimmen in hun gebarsten bast. Bob hoeft er nu
echter niet meer voor door de haag te kruipen. Hij heeft
vrijen ingang, zooveel 't hem lust.
« Wanneer kom je nog eens 7 » roept het stemmetje
van Vriezemannetje hem tegenwoordig toe, als 't gevaar
van zijn hollende beenen 's morgens op den hoek van de
straat opdaagt.
Je moet nog 'ns komen. Karel heeft weer geschreven. »
Karel, dat is de pater met den baard uit den kalender.
Bob weet nu ook heel goed waar Vriezemannetje zoo
's morgens naartoe sukkelt : naar de communiemis. —
« Nee, die sla ik niet over zoolang als gaat. Daar voel
ik me het dichtst bij mijn jongen, onder de consecratie en
de nuttiging. » Dat zei Vriezemannetje hem eens.
Want Vriezemannetje zegt hem veel. Ten minste zooveel als aan Jan, den ouden knecht, die trouw tuinman en
portier en kok probeert te spelen ondanks zijn hooge
jaren. Misschien zelfs nog meer. Want al is Jan dan al
meer dan vijftig jaar in dienst, de eenig overgeblevene in
mijnheerke's eenzaamheid, nu ze alien lang weg zijn die
hem ooit dierbaar waren : zijn vrouw en twee dochters,
die stierven, zijn jongen, de missionaris ver overzee —
toch kan Vriezemannetje nog beter met Bob spreken over
zijn Karel.
Bob weet het zelf niet goed waarom hij zoo van dat oude
mannetje is gaan houden. Niet alleen zoo maar om de
eigenaardigheden van het hof : om de phantastische maskers, afgodsbeeldjes, matjes en ivoordiertjes, alien uit het
missieland van Karel, waarmee het mannetje zijn eenzaam129

heid heeft opgesierd ; — al zoo lang kent Bob nu ook
het masker, dat wel een menschenhoofd lijkt, boven de
deur in de schemergang ! — nee, om iets anders is het.
Om den droom die er leeft tusschen al die bezienswaardigheden. Om den droom van een eenzaam oud mannetje,
dat de stilte om zich heen vult met een verren, dierbaren
afwezige.
Och, Bob zou dat zelf niet kunnen zeggen. Maar daarom is het, dat hij is gaan houden van de Heine gestalte
in den zetel, van de stille rustige oogen boven den witten
baard, van het stemmetje als het vertelt van Karel, altijd
maar weer van Karel...
Hoor 'ns wat Karel nu weer schrijft... » zegt dat stemmetje.
Hoor 'ns wat ik zal antwoorden... » zegt het. Want
geregeld elke week schrijft Vriezemannetje zijn briefje
naar het verre, vreemde land. « Al vertel ik dan ook altijd
hetzelfde, 't zal hem toch plezier doen, onzen Karel ginderachter » zegt hij. « lk ben de eenige, dien hij nog heeft,
zijn vader. Zijn eenig familielid... »
En Bob luistert dan, stil en geduldig. Hij hood dan telkens veel meer dan die woorden. Zijn jonge, open ziel
beluistert de ziel van een oud, oud mannetje.
Maar in 't begin van December dit jaar zijn er drie
dagen gekomen dat Bob 's morgens geen Vriezemannetje
zag.
Toen hij ongerust naar 't hof trok om nieuws, kwam het
radelooze gezicht van het oude knechtje hem open doen,
met den vinger al op den mond om stilte. « Sst I.. Hij ligt
boven. Er is een ziekenzustertje bij... Het is heel gevaarlijk, zegt de dokter. » Dat fluisterde hij. Nee, Bob mocht
er toen niet bij. Niemand mocht er bij. Alleen maar het
zustertje.
— « Och arme, och arme, als hij toch maar niet sterft ! »
jammerde het oude trouwe zieltje plots los.
Maar Vriezemannetje ging wel sterven.
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Dat vernam Bob twee dagen later, toen hij van 't college
thuis kwam. Er was een boodschap overgebracht van het
hof : Of de jongen 's middags 'ns naar mijnheer Van
Genuchten wou komen. Die verlangde hem nog te zien. »
Er zonk meteen over hem een leegte toen hij dat hoorde : zoo 'n wanhopig diepe leegte. Dus Vriezemannetje
ging sterven I.. In die leegte is Bob naar het hof gegaan.
Het was alleen maar een gezichtje met een baard op
een wit kussen. Niets anders scheen er in het heele bed
te liggen, niets dan een bleek gezichtje met twee wonderlijk groote oogen.
De koorts was gevallen. Dat beteekende het begin van
het einde, had de dokter verklaard. Op het nachttafeltje
stonden nog de kaarsen van de berechting.
« Hij kan bijna niet meer spreken ! » had de zuster
gewaarschuwd voor de jongen op de kamer mocht. « Hij
heeft daar straks almaar iets willen zeggen : jouw naam
steeds, en jets over missie en brieven en Karel. We weten
niet wat hij wil.
— Hier is Bob dan, mijnheer Van Genuchten »
De eerste keer van zijn leven dat de jongen bij een
sterfbed kwam. Het was echter geen angst die hem beving.
Een leege, leege pijn slechts, die binnenin plots open brak.
Liefst van al was hij dadelijk op zijn knieen neergezonken
om te snikken tegen dat hoofdkussen aan...
Maar er kwam opeens een gloed in de twee groote
oogen die hem aankeken : een herkennen, een blijdschap.
Een gescharrel onder het laken... De zuster trok het even
opzij en hield er een hand uit omhoog, een klein mager
handje.
Bob had meteen dat oude, koude handje vast.
De lippen, dunne paarse streepjes in 't wine van den
baard, bewogen, lispelden... Gebogen er over keen luisterde de jongen, zijn adem hield hij er van in.
Och ja, het waren maar klankjes, sliffertjes van geluid
nauw merkbaar. En in de groote oogen van het mannetje
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ondertusschen een angst dat hij niet begrepen zou worden.
Maar het was immers niet zoo maar een jongen, die
stond to luisteren naar 't gestamel van een oud heertje, de
ziel van een jongen was het die luisterde naar een ziel,
waar hij van hield. En die jongensziel begreep toen ineens
de vraag, de opperste vraag van die schamele lippengeluidjes.
« De brieven van Karel ? » vroeg hij. « Wilt ge misschien dat ik daar op antwoord ? Verlangt ge misschien
dat ik er op zou blijven antwoorden in uw plaats, als gij... »
In de oogen op het kussen kwam een blijdschap open.
Vriezemannetje is nu al lang dood.
Op de tafel van Bob staat een photo van een mannetje
met een langen baard.
Op die tafel Iigt er ook een stapeltje brieven met eenzelfde vreemde postzegel.
Om de veertien dagen komt er een bij.
Om de veertien dagen ook gaat er een antwoord weg,
altijd aan hetzelfde adres : « Den Weleerwaarden Pater
Van Genuchten, missionaris... »
Er is immers een jong hart, dat trouw blijft aan den
laatsten wensch van een oud mannetje.
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ch, een zwak vogeltje was hij altijd maar geweest.
Hoe dikwijls hebben doktersvingers zijn longstreek niet
geausculteerd van den tijd of dat hij nog een kleine
schooljongen was !
« Zijn moeder is er van gestorven » wisten de menschen, met een gebaar naar hun Borst.
Een zwak vogeltje, ja.
« Een vogeltje voor de kat ! » had men op het college
zelfs gemeend in dat jaar, toen hij te groeien begon.
Dat schoot hem ook zoo opeens in zijn knoken : een
groeiwoede, waarachtig. Gedurende den voorjaarstijd van
zijn Poesis overviel het hem : bijna een hoofd omhoog op
een half trimester !
« Oei, wat een vogelschrik I » hadden zijn zussen gelachen, verbaasd, toen hij met Paschen op vacantie thuis
kwam. Alles te klein en te nauw wat hem om 't lijf hing.
Half bloote armen en knieén als vlaggestokken zoo mager !
Het ergerde hem dat ze dat zoo zeiden. Laat ze naar
zich zelf kijken, die wezens, als ze wat moois wouen zien !..
Hun uitroepen prikkelden hem, zooals allerlei kleinigheden
hem sinds enkelen tijd prikkelden. Om een hulpelooze
ontreddering, die in hem groeide de laatste weken, een
moee, lustelooze afmatting. Misschien kwam het toen wel
speciaal van het valies, dat hij had moeten steepen van
het station naar huis. Dat was zoo boven zijn macht
geweest, dat het hem zwart voor oogen werd onderweg...
In alle geval, het lachen van zijn zussen deed ineens de
maat overloopen. Hij wou nog even kwaad worden, uitvallen snibbigweg. De kracht ontbrak hem, het laatste
restje vlood ineens uit hem heen in een golf van ellende.
Hij zakte er slap bij neer op een stoel, hij begon zoowaar
te weenen waar hij zat, met zijn hoofd op zijn armen :
groote jongen van bijna zestien jaar !
Gaf me dat een ontsteltenis !
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Maar DoIf jongen, wat scheelt er dan toch ? Zeg het,
zeg het dan toch »
Hij kon het niet zeggen, hij kon alleen maar snikken,
voelen hoe flauw het was en toch niet anders kunnen I..
Of hij ziek was ? » raadden ze eindelijk.
4C

4<

's Anderdaags kwam de dokter er aan te pas.
De oude dokter. Vijftig jaar en !anger op het dorp. Hij
hoorde er thuis als een vertrouwd meubel in een kamer,
wat zeg ik : als een pronkstuk ! Zware, massieve man,
rechtop nog en geducht ondanks het stokje waarmee hij
stappen moest vanwege die « rotte knie van hem », zooals
hij zei lets als rhumatisme uit den oorlogstijd ! — vervaarlijk met zijn klauwen van handen en zijn barsch
gezicht, maar met een hart van goud.
Doff moest altijd denken aan den steenen ridder, die
in het koor van hun kerk op een grafzerk lag uitgekapt,
als hij dat gezicht zag, vooral wanneer het zoo vlakbij was
als bij een auscultatie. De dokter perste zijn oor dan tegen
je borst aan — dat hoorde er zoo bij volgens zijn onverzettelijke opvatting, als eerlijkheid bij 't oud Castelsch
geloof I — een druk of je ribben er van in mekaar schoyen, je voelde zijn snor steken op je bloote huid !.. Om de
harde trekken en den vastberaden mond moest Dolf dan
aan den ridderkop denken, en ook wel om het kort
geknipte haar, dicht en grijs als een helm lag dat boven
het stoere gezicht.
Maar ditmaal zag hij dat gezicht eigenlijk niet eens,
toen het over hem gebogen hing. Hij liet alles maar
begaan. Hij lag in zijn bed op zijn kamertje. Het was hem
zoo 'n zalig gevoel : te liggen, te rusten, niks anders, te
laten gebeuren om hem heen en met hem zeif al wat er
gebeuren wilde.
De trekken van den ouden dokter waren nog harder
dan gewoonlijk, als hij zich oprichtte van zijn onderzoek.
Hij stond even nadenkend te kijken naar dat scherpe
jongensgezicht op het kussen, zijn handen bleven rusten
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op de schouders van den knaap. Die geweldige klauwen
van handen, met krinkelend gezwollen aderen onder de
donkere huid. Handen om verstuikte boerenarmen in hun
gewricht terug te trekken, om te duwen en te persen in
de krachtknobbels van verrokken spieren !.. Het deed
bijna angstig aan die te zien liggen op de smalle schouders. Als hij moest vastpakken en trekken, scheurde hij ze
waarachtig uiteen !
Er school een kregelheid in het korte gebaar, waarmee
die handen toen het lichaam even dieper in het kussen
stieten eer ze loslieten. Alsof ze voelden dat ze hier eigenlijk niets konden verrichten. Wat doe je met al je kracht ?..
Eenmaal reeds had dokter Knospen een nederlaag
geleden hier in huis. Dat hij de vrouw van zijn vriend niet
had kunnen in 't leven houden, zie, dat was lets wat zoo 'n
man bleef dwars zitten als een pijn en een woede !..
Er ging hier weer een tweede strijd moeten gestreden
worden op leven en dood. Zou de dood het nog eens
halen ?
• De jongen had al geen kracht voor hij aan 't groeien
sloeg ! » zei hij bijna brutaal, toen hij na 't onderzoek met
vader alleen stond in de huiskamer. « Nu is 't heelemaal
mis I Op van slapte. Daarenboven de longen... meer dan
bedreigd !
— Zoo erg ! » schrok vader.
« Erg, erg, erg ! echode de dokter kregelig. « Natuurlijk is dat erg ! Al komt er zoo gauw geen doodsgevaar bij
kijken, daar loopt het toch op uit, als we er niet voor gaan
staan ! »
Hij mocht dat zeggen, die oude dokter, gooien met rotsblokken van brutale waarheid. Hoe bruter hij het zei, hoe
beter. Je voelde des te stelliger, dat hij zich zelf dan inzette
met alle kennis en alle macht : een strijder, die er zijn eer
in stelde de ziekte onder de knie te krijgen !
• Als we er niet voor gaan staan ! » had hij gezegd. Dat
was gemeend.
« Wat moet er gebeuren ? » vroeg vader.
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« Wachten eerst enkele dagen en eens afkijken. Dan
zullen we zien ! »
Het stond van meet of aan vast in den geest van den
dokter, dat er in alle geval zoo gauw geen sprake zou zijn
van voortstudeeren, hoe het ook draaide. « Liever een verloren jaar dan een verloren leven. Punt ! » De groeicrisis
moest zich kunnen doorzetten.
« Voor onbepaalden tijd wegsturen op rustkuur », daar
dacht hij nu aan. « Ergens naar de dennebosschen in de
Kempen. Eten en drinken te samen, die dennenlucht !
Dat kon gemakkelijk genoeg geregeld worden. Hield
een tante van den jongen niet een bescheiden pension
ergens in Noord-Limburg ?
Maar er was iets met den knaap zelf... iets, wat hem
ergerde. Het is verloren gewerkt voor een dokter, als de
patient niet meewil. En hier in dit geval, nee, de jongen
Wilde niet mee. Er zat geen levenswil in, niets geen vechten om gezond te worden. Niet dat hij verkoos ziek te blijven. Hij verkoos niets. Hij voelde zich alleen maar heel
behaaglijk in de rust en de stilte van zijn kamertje. Alsof
alle gezondheidsverlangen weggezonken was in die pijnlooze krachteloosheid. Waarschijnlijk zou hij over enkele
dagen naar boeken beginnen te vragen : lezen en droomen om zich nog dieper in te poppen in die ijle sfeer van
rust. Maar dat zou niet gebeuren, dat zwoer de dokter.
Alle boeken bleven hem uit handen. Veel liever de
verveling. Laat die zich eerst maar eens vastbijten aan den
jongen, zich inknagen in dat waas van verlangelooze onverschilligheid. Dat de kerel ten minste weer zou voelen,
dat alles niet was zooals het hoorde ! 0, kon hij hem
maar een zweepslag toegeeselen om den knaap wat
levensdrift door het bloed te jagen. « Weer je, weer je,
kameraad ! Weer je dan toch »
Maar hoe ?..
Op een morgen ging hij er met vuile voeten door. Het
was dan bepaald, dat Dolf in den loop van den namiddag
naar het Kempische pension zou vervoerd worden. —
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« De waarheid zal hij eerst van mij nog hooren » besloot
de dokter ruwweg. Barscher dan ooit stond hij voor het
bed. Zijn klauw had ineens den knaap bij een schouder
vast. Hij trok het lichaam half omhoog naar zich toe.
Hoor 'ns hier, jongen ! » Wat kon die anders dan plots
verschrikt kijken vlak in de oogen van den geweldenaar
en luisteren met een grimas van pijn op 't gezicht om het
nijpen van den greep in zijn bovenarm. « Hoor 'ns bier
Als je nu maar goed weet, wat je met je meedraagt naar
dat rustoord. Hier zie, hier »... — zijn andere hand pakte
den jongen op zijn borst — « bier, in je longen : de
dood !.. Jij giat er aan, je jong leven kapot, als je niet voor
je zelf instaat. Niemand kan dat tegenhouden, niemand
dan jij zelf. Weet je wat « willen » is ?.. Dat moet jij in
alle geval leeren : « willen » !even. Maar dan een willen,
he, een willen zoo onstuimig dat je heele lichaam een
gulzig verlangen daarnaar wordt. Leven, leven en nog
leven I.. Willen gezond worden en sterk ! »
De hand van den dokter had den schouder losgelaten.
Het lichaam van den jongen zonk echter niet dadelijk slap
terug. Hij hield zich zelf recht op zijn ellebogen, gebiologeerd door de twee vuisten, die de dokter onder zijn neus
cluwde : twee harige vuisten, hoekig toegeknepen met
witte vlekjes van 't geweld op de kneukels, vuisten die
schudden op de maat van « willen, willen, willen ! »
Dat duurde echter slechts een oogenblik.
Met een glimlach liet Dolf zich toen achterover zinken,
hij sloot zijn oogen. Eigenlijk had de luttele inspanning om
zich recht to houden hem al vermoeid.
De dokter spiedde even van onder saamgetrokken
wenkbrauwen naar het lichte blosje dat over het smalle
gezicht was getogen. Hadden zijn brute woorden doel
getroffen, ja of neen ?.. Die glimlach beloofde hem niet
veel goeds. Hij had geen weerstand gemerkt, geen angst.
Een gevoel of hij met zijn harde woorden slechts in brei
had gestooten. Dat golft na den stomp dadelijk weer kalmpjes dicht...
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Waar echter zijn woorden in al hun brutaliteit geen toegang kregen, daar vond het leven zijn eigen weg. Het!
leven zelf, het jonge leven vol onontplooide verlangens.
c Willen » had de dokter gezegd. Het leven zelf « wilde »
leven. Het leven, die geheimzinnige kracht waardoor elk
wezen te ontkiemen zoekt en te volgroeien tot dat, wat het
al in aanleg is. Wat gaf het dat bij den jongen sinds zijn
zwakte alle bewuste wil verlangeloos gevangen scheen in
de letargie van een droom ! Het leven vond zijn toegang
toch : het schiep zich zelf om tot droom.
Niet zoo dadelijk echter. Wekenlang verbleef Doll immers al bij zijn tante in de Kempen. « Liggen in open
Iucht, goed toegedekt, buiten den wind » had de dokter
voorgeschreven. Elken morgen als het weer het ook maar
eenigszins toeliet, werd de ligstoel geschoven voor de
opengetrokken deuren van de balkonkamer. Elken morgen zag Dolf dan weer langzaam een nieuwen dag over
zich keen groeien de gang van de zon naar het Zuiden
toe, stralende zon in een open lentehemel, of zon slechts
priemend of en toe door het langzaam verschuiven van
wolken, ofwel alleen maar glans van een goudigen schijn
achter de egale onbewogenheid van een overtrokken
lucht.
Hij hield van de natuur hier, de jongen. AI zag hij er
dan zoo weinig van : den rand slechts van een dennebosch
in de verte, altijd strak, soms blauw bijna van donkerte,
en daarvoor, onontgonnen, een vlakte van hei en open
vlekken helgeel zand, toch was ook de barsche eigenheid
daarvan hem al lief geworden. Dat men het barre hoekje
natuur niet zien mocht zonder het spel van licht en wind
er op, dat was hem tot een openbaring geworden. Werd
het hem niet dagelijks, och, elk uur bijna, tot een verrassing hoe het grillige spel van de wolken, altijd weer anders
doorschoten van zon, boven den boschrand wist op te
duiken of er achter wegvluchtte in steeds nieuwe vormen I
Hij kreeg den smaak te pakken voor de tallooze kleinigheden, die altijd onverwacht in de eentonigheid opdoken :
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een sperwer aan 't kringen boven 't bosch, de verre roep
van een gaai, of wat dan ook.
Zal ik de radio niet wat aanzetten ? » vroeg tante, als
ze weer 'ns kwam kijken. « Dan heb je toch wat afleiding. » Ze begreep er eigenlijk niets van : hoe houdt de
jongen het uit, zoo altijd maar liggen en kijken !
Nee, die eerste weken hadden geen echte verbetering
gebracht. Al slonk dan langzaam het gevoel van afgeheele uitputting, wat niet slonk : de willooze slapte en de
graad te hooge temperatuur elken avond.
c Toestand bevredigend. Niet merkbaar beter. Toch gaat
het langzaam vooruit » schreef de dokter van dit Urnburgsche dorp aan Dolf's vader.
« Bevredigend, bevredigend ! » ergerde zich de oude
dokter, die den brief te lezen kreeg. Leugens. D'r zit
geen gang in, geen wil. Dat is geen vorderen, dat is slechts
wachten op een nieuwe inzinking. Er moet iets wakker
warden : een wil. 1k geloof waarachtig dat ik er zelf nog
op of zal moeten trekken om weer 'ns te schudden *
Dat bleek echter onverwacht niet noodig.
Want wat de brute woorden van den dokter niet hadden klaar gespeeld, dat verrichte nu plots het 'even zelf.
Zoo kwam dat.
Op den vooravond van Pinksteren werd de stilte van het
uitzicht verbroken door het lawaai van helle jongensstemmen. Met pak en zak opgedoken uit het bosch stond
een groepje scouts te beraadslagen waar ze hun plaatsje
zouden kiezen voor hun tentje op de vlakte.
Een spijtige wrevel om die stoornis van zijn rust en zijn
droom wekte het eerst bij Dolf, niets anders. « Waarom
moesten die kerels nu juist daar komen kampeeren
Op stel en sprong scheen de omgeving zelf te veranderen. Weg was de strakke eentonigheid van den boschkant, weg het stugge in-zich-zelf gekeerde van de vlakke
hei, weg de trage rust van wat luie wolken... Het roepen
140

en lachen van de jongensstemmen brak de stilte open, de
klank van hun hamers op de touwpinnen, die den grond
in moesten, joeg zich zelf achterna door de lucht, het en
vlug, en een liedje plots ingezet schalde heinde en ver.
Kwam het daar vandaan, van dat liedje, dat er een
lach verscheen op Dolf's gezicht ?..
4( En stoer als de heide, ver als de zee
Dringt 't jonge verlangen
Ons steeds weer naar buiten, naar buiten, hoezee I »
Was het om de woorden van dat refrein beter te hooren
dat hij zich langzaam half overeind had geheven op zijn
ellebogen ?.. Waar bleef dan de spijt en de wrevel om de
gestoorde rust van zijn veilige eenzaamheid ?
Hij voelde ineens, dat hij hier al lang lag, al wekenlang.
Hij voelde plots ook, dat hij zelf toch ook jong was. Wat
moest het heerlijk zijn daar te loopen en te zingen in voile
zon, gezond en frisch en vrij
Het leven, de droom van het schoone, bruisend jonge
!even !
Anders was hij dien avond, toen tante hem zijn eten
bracht, anders dan gewoonlijk : een blosje over zijn bleekheid en een glans in zijn oogen.
Hoelang blijven die scouts ginder kampeeren ?
vroeg hij.
Twee dagen bleven ze. Twee dagen van zon en zang.
Twee dagen dat hij al wat hij maar kon van hun leventje
in zich opzoog door oog en oor : de kleur van hun tenten, het wapperen van de handdoeken op hun lijnen, de
rook van hun vuren en de klank, altijd weer de heldere
klank van hun lachen, hun joelen, hun zingen !..
Op den morgen van den derden dag lagen de tentjes
echter neergehaald op den grond. In den loop van den
voormiddag yellden de jongens, in kring rond hun master,
een laatsten kreet ten afscheid aan hun kampplaats. Pak
op den rug, staff in de hand trok hun rij dan in ganzenpas
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achtereen het bosch weer in : het spoor op van een nieuw
avontuur !
Zoo 'n leegte als dat vertrek naliet... Leegte, niet alleen
op de vlakte, alsof die zelf niet zoo dadelijk weer aan haar
stugge hei-stilte gewoon werd, maar leegte vooral in een
jongensziel. In het gemoed van den knaap ginder tusschen de balkondeuren op zijn ligbed.
Zestien jaar is dat oud. Dat Iigt daar neer, achterover
in zijn krachteloosheid, in zijn voorgeschreven rust...
achterover echter ook in een plots wanhopige verlatenheid.
Hoelang nog, hoeveel dagen, weken, maanden misschien nog ?.. » Hij voelt er zijn oogen heet bij worden,
zijn oogen die kijken naar de wolken boven den blauwen
boschrand zonder iets te zien — heet van tranen, waar
plots alles in wegzwemt.
4C

• Sessa I » meende de oude dokter enkele dagen later
vergenoegd, toen hij van zijn vriend weer nieuws te lezen
kreeg over den jongen-op-rust. « Dat Dolf zoo onrustig
werd. Van opstaan sprak hij maar.Hij wou niet meer blijven liggen. Hij wou niet meer ! » stond er dit keer in den
brief.
« Sessa ! » zegt de dokter. « Hij heeft het te pakken.
Nu zijn we op 't rechte pad. Die onrust, dat is het goeie
begin... Maar van dat opstaan komt vooreerst niets. Liggen, liggen en nog liggen I Al bakt hij in zijn ongedurigheld als een visch in de pan ! Wandelen niet toegelaten
voorloopig !.. »
...Jaren zijn daar overheen.
« Niet toegelaten voorloopig
Zoo dikwijls, zoo oneindig dikwijls als de knaap dat
zinnetje te hooren heeft gekregen sindsdien
Is zijn heele verdere jeugd iets anders geworden dan
een Ioopen over een smal weggetje met links en rechts al
maar bordjes : « niet toegelaten » ?
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Nee, jongen, niet voetballen ! Niets voor jou ! Niet toegelaten !
Zwemmen ?.. Nee, niet toegelaten.
Wou je fietsen ?.. Voorloopig beter niet. Niet toegelaten Je borst, denk dan toch om je borst
Wat weten zij, die hem al die dingen steeds verbieden
moesten voor zijn bestwil, wat weten ze er van hoeveel
het hem kostte ! « Hij schikt er zich gemakkelijk in, de
jongen » meenden ze. Omdat hij te trotsch was om iets
te laten merken van zijn leed. « Hij voelt trouwens zelf het
best dat het niet gaat »
Jawel, ja zeker, hij voelde, dat het niet ging. Maar wat
hij niet minder voelde : den gulzigen honger naar ook 'ns
wat leven, jong en sterk.
Datgene wat over hem gevaren was op den dag toen
hij lag en uitkeek naar het frissche gedoe van het groepje
scouts op de hei, was nooit meer van hem afgeweken.
Door zijn groeiperiode was hij heen geraakt. Zijn humaniorastudies had hij eindelijk kunnen afmaken. Meer nog,
na weer een jaar uitstel was hij op 't seminarie gekomen.
Priester worden
Of dat mogelijk zou zijn ?.. Hij wou ! Vooruit maar,
jongen, over het smalle weggetje, tusschen je tallooze
bordjes « niet toegelaten voor jou » ! Vooruit, met de
kalme, vroeg wijze bezadigdheid van iemand, die weet dat
hij waagt !
Wie heeft echter vermoed wat er schuilde aan jeugdhonger onder die glimlachende voorzichtigheid ?.. Niemand, tenzij misschien een, de oude huisdokter.
« Nee, niets voor jou. Niet toegelaten ! » had die weer
'ns iets moeten verbieden. Toen de jongen er zijn hoofd
ongeduldig bij afwendde, had de klauw van den man zijn
arm plots vast in een schroef.
Doen wat ik zeg ! » beval hij barsch. « Je kan er om
sakkeren zooveel als je wil, vooruit maar. Maar doen zal
je wat ik je zeg ! Het is niet omdat ik je den smaak van
het leven in 't bloed heb gejaagd, dat je 't roekeloos zal
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verknoeien ! Al gaat je heele jeugd voorbij, je wint er je
mannenleven mee zoo dat het volwaardig wordt !..
...Op een avond zooveel jaren later is het dat Dolf daar
aan zit te denken.
Op den avond van zijn priesterwijding.
Die is dan toch gekomen. Eigenlijk kan hij het zelf nog
niet gelooven, durft hij het niet eens bevroeden.
Als een fietser tegen wind is, een, die kop gebogen en
tanden vast opeen, zich trap voor trap maar steeds voorwaarts te worstelen had naar de bestemming, zonder een
blik vooruit, maar met een « willen » dat niet inzinken
mocht, omdat de tocht immers nog eindeloos lang was,
zoo had hij zich met zijn zwakke gezondheid voorwaarts
gedrongen naar het doel, altijd maar vooruit : « weer je,
weer je, kameraad
Kan men het dan gelooven als men plots dat doel dan
toch heeft bereikt, nee, het al voorbij is 7..
De woorden van den bisschop over hem, heeft hij die
echt gehoord, diens handen op zijn hoofd werkelijk
gevoeld « Accipe Spiritum Sanctum... Ontvang den
Heiligen Geest. » Priester Gods, hij, voor eeuwig 7..
« Proficiat ! » leest hij op een van de binnengekomen
feesttelegrams, en den naam : « Dr. Knospen ».
Kordaat en krachtig als de man zelf, dat fiksche, eenige
woord : prof iciat ! Of liever, krachtig als hij eens was.
Want wat er nu nog van overblijft is niet veel meer dan
een wrak versleten man, lam van 't rhumatisme, dien men
rijden moet in een wagentje. Alleen de kop blijft dezelfde :
barsch en beslist, onverslijtbaar als de steenen ridderkop
uit de kerk.
Dank je, dokter, dank je ! denkt Dolf ontroerd. Jij hebt
het gewonnen, jouw wil in mij. « Al gaat er je jeugd mee
voorbij, je wint je mannenleven ermee ! » dat zei jij eens.
Jawel, een mannenleven, een priesterleven I..
Diep haalt Dolf de lucht in zijn longen, als om te voe144

len, dat ze het dragen kunnen scherpe lentelucht, binnenstroomend door zijn open raam.
Achter hem ligt dan het weggetje met de tallooze bordjes niet toegelaten », achter hem zijn jeugd, voor hem
zijn mannenleven. Weg nu met alles wat hem intoomde,
weg met die bordjes I.. Hij voelt zich sterk, hij weet zich
gezond genoeg. Aan zijn mannenwerk, zijn priestertaak
zal hij zich geven zonder rem, geheel : priester Gods L.
Zijn oogen lezen de telegrams, lezen de felicitatiekaartjes werktuigelijk bijna. Het is hem te veel geweest
vandaag, hij kan zijn indrukken niet meer verwerken.
Tot hij plots een brief in handen heeft uit een ver land :
een postzegel er op uit Indio. Ook dat wekt hem nog niet
uit zijn werktuigelijkheid. « Van wien zou dat zijn ?
denkt hij slechts even. Maar dan staat daar ineens de naam
onder zijn oogen : « je oude makker, Steven Geeraert
« Steven ! » zegt hij met een schok van verrassing hardop, « Steven, jij ! »
Zijn verbeelding schiet er ineens jaren bij terug, naar
het beeld van een jongen, 'n bonk van een kerel, lachend
en sterk... « lizeren Steven ! » noemden ze hem op het
college. Missionaris was die geworden... Zat die nu al in
Indio ? Dolf had dat niet eens geweten. Nooit meer na
zijn rhetorica hadden ze mekaar nog teruggezien. Ze
waren immers ook nooit vrienden geweest, alleen maar
makkers, jongens van een zelfde schooljaar, die naast
elkaar heen !even. Hoe kon het anders ? Wat had hij,
Doll, de ziekelijke, zwakke te zoeken bij dien beer van
gezonde sterkte 7.. Hij had alleen maar altijd tegen den
jongen opgezien, afgunstig om zijn kracht, afgunstig zelfs
om zijn roeping. Missionaris worden, daar kon een Doff
niet eens aan denken. Niets voor hem, dat verre verlangen. « Niet toegelaten ! » Een bordje te meer op zijn
weg... Voor hem lag alleen maar het langzame voortscharrelen als eenige mogelijkheid naar het mannenleven, naar
het priesterschap misschien...
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Zooals hij zelf dien Steven heelemaal uit het oog verloren had, zoo meende hij op zijn beurt met des te meer
redenen door den ander vergeten te zijn, totaal : hoe kon
het anders !
En zie, op een avond zit die zwakke jongen van vroeger
met een brief in zijn handen, een brief uit India. « Je oude
makker, Steven » staat daar onder. Niet vergeten was hij
dus. Een kloeke missionaris ergens in 't land van de heete
zon had aan hem gedacht. Van uit een zwoegend, volledig
zich uitwerkend mannenleven ver weg was een gedachte
naar hem uitgegaan, den nieuwen priester : een herinnering, meer nog, een bede !..
« Nu we een zijn in het priesterschap » stond er in dien
brief, « laten we nu elkaar gedenken bij Gods altaar. lk
heb je niet vergeten : op den dag van je wijding, als ik
's morgens Gods lichaam en bloed zal heffen boven de
hoofden van mijn Indiers, zal mijn bede voor jou er bij
zijn, dat Hij je zegene en je komende priesterwerk I Vergeet dan ook niet in een van jouw eerste missen eens te
denken aan ons p ier, aan mijn Christenen en aan mij : ik
heb het zoo noodig... Laat het in je eerste mis zijn, als het
kan : dien eersten keer dat je, jubelend van dank om Gods
priesterlijke uitverkiezing, en sidderend van ontzag om het
ontzaggelijk geheim, zal opklimmen naar het altaar voor
de taak die voortaan elken dag de jouwe zal zijn : ad
Deum, qui Itificat juventutem tuam... tot den Heer, die
uw jeugd verblijdt. »
...Die uw jeugd verblijdt.
Dolf voelt dat hij er bleek bij geworden is. Om het
ontzaggelijke dat die woorden wekken aan nieuw inzicht.
Een rilling, zoo doortrekt het hem diep-in, een rilling aan
't opwellen tot een ontzaglijk geluksgevoel.
Wat had hij gemeend dat zijn jeugd voorbij was, opgeleefd en opgeteerd, vreugdeloos ! Nu pas was hij in
waarheid aangeland bij de jeugd : bij de echtste, de on146

vergankelijke, de jeugd van Gods blijheid in zijn ziel, de
jeugd van Zijn Geest !..
Ad Deum qui laetificat juventutem meam !
Was priester zijn immers iets anders dan deelen in de
eeuwig jonge kracht van den hoogepriester Jezus ?
Och, wat had hij ooit een Steven benijd om zijn
lichaamskracht, of zelfs om de glans van diens Roeping I
Als priester stonden ze nu ineens mekaar zoo na : over de
wereld heen reikten ze elkaar de hand in eenzeifden dank
voor Gods genade, in een wederzijdschen steun ook voor
een zelfde werk : Zijn werk, het werk van den Christus
zelf.
Toen barstte ineens de ontroering om dit wonderlijke
uitverkiezen zoo onhoudbaar uit den jongen priester los,
dat hij met zijn hoofd weggedoken in zijn armen weende
als een kind.
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HET LAATSTE INZICHT

ij weet dat hij koorts heeft.
Het is niet van de kilte dat hij rilt : de aansluipende kilte
na den snikheeten dag.
Zou hij soms de Congonachten niet kennen, zoo verraderlijk bij hun aanvang ? Als de hitte nog niet van de lucht
is. Haar borne mantel ligt nog onbeweeglijk gespreid,
maar ongemerkt, als een slangelijf dat zich tusschen de
plooien nestelt, komt iets anders er al tusschen glijden. Dat
andere is geen koelte, dat is plots kilte : een vleugje hier
en daar.
Toch is het daar niet van dat hij tilt bij het raam.
Van de koorts is het.
Die zit in zijn lichaam : een prikkelende, schuimende
onrust. Als hij zijn oogen toedoet, kan hij ze zelfs zien :
vuurspatten aan 't dansen als vlammentongetjes op een
immensen donkeren vijver... God, wat is hij toch moe !
Het Joffe gebonk van de negertrom in de verte lijkt wel
binnen in zijn hoofd to zitten.
« Of Mfoemoe het licht aan wil hebben »
Die vraag van den negerjongen doet hem opschrikken.
ja, het kereltje was nog in de kamer.
« Nee, Stan, nee, laat maar. Laat de petroleumlamp
maar uit. Het is dadelijk wet licht genoeg. De maan moet
al boven den boschrand staan. Hoor maar I.. »
Het gebons-bons van de trom in de verte is overgeslagen in een vlugger rhythme.
Ze luisteren even samen. Hun verbeelding is ginder op
de vlakte bij het bosch : bij het reuzevuur dat daar nu
brandt, bij de neergehurkte gestalte van den tamtamspeler
met de boomstamtrom tusschen zijn knieen.
« Ja », zegt de negerjongen dan « de maandans is
begonnen. »
Het beeld ervan groeit even voor hun geest : een kring
van mannen, zwarte lichamen, glimmend in het schijnsel
der vlammen, phantastisch om de grijnzende maskers met
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stierenhorens op hun hoofd ; mannen die zich heen en
weer rukken op maat van een trappelenden dans...
« Heeft Mfoemoe dan niets meer noodig ? » breekt de
stem van den negerjongen het beeld af.
« Nee, Stan, laat mij nu maar alleen » zegt hij. Er had
bezorgdheid geklonken in de vraag. Och, daar kende zijn
helpertje hem te goed voor om niet te weten, hoe de
pater er op het oogenblik aan toe was. Ze deed hem
goed, die bezorgde genegenheid.,
« Nee, Stan, niets... Jij bent een beste jongen, hoor.
Mfoemoe heeft niets noodig. Mfoemoe is alleen maar erg
moe.
— Morgen vroeg... om vijf uur ? » vraagt de jongen
nog, na even een aarzeling.
« Om vijf uur ! » zegt hij zacht en beslist.
Dan is er de deur van het plaatsje, die kriepend toegetrokken wordt achter een wegschuivend lichaam. De
stilte rijst uit dat geluid weer op, sterker dan tevoren, als
vier wanden die hem omsluiten, met ergens ver daarbuiten het gebons van de trom.
Hij voelt zich plots zoo ellendig eenzaam, zoo heelemaal alleen. Hij moet er zijn oogen van sluiten. Met zijn
hand tast hij achter zich naar zijn ligstoel. Terwijl hij er
zich langzaam in achterover laat glijden, is het of de stilte
volgt. Ze zinkt over hem neer. Hij ligt er onder bedolven.
Over zijn kloppende slapen, over 't getoek van zijn hart,
over de koortsige gevoeligheid van zijn heele lichaam
drukt ze : een last zoo ontzettend, dat hij in een plotsen
kreun zijn vuisten boven zijn borst uitslaat als om een
physisch gewicht van zich af te heffen.
Het zal wel de koorts zijn die hem zoo week maakt.
Hoewel, zelfs zonder koorts... Twintig jaar missionarisleven zijn nog niet genoeg om iemand te behoeden voor
eenzaamheid, hij weet het. Stilte, eenzaamheid : sluipend
ondier dat op de loer ligt. Het overvalt je altijd weer. Op
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het onverwachts z'n kronkels om je lichaam. Kronkels, die
je plots achterover drukken tot een weerlooze prooi.
Of hij die vlagen kent, dat wanhopige gevoel van verlatenheid I Uitzuigen doet het je, al je moed uit je weg, tot
je leeg ligt als een banaanschil...
En nu van avond dan weer 7.. Zal het dan daar op zijn
dat zijn missionarisleven sluit Dat de bilan van zijn twintigjarig zwoegen : die Ieegte, dat afgrijselijke gevoel van
nutteloosheid, van verlatenheid 7..
Want hij weet dat het nu voorgoed gedaan is. Morgen
als hij in de kano de rivier afzakt, wordt het zijn laatste
tocht : de terugtocht, de aftocht. Vaarwel, Kikontzo, verste
voorpost in de brousse ! Vaarwel met je molshoopen van
hutten, met het oerwoud je achtergrond. Vaarwel, Kimoera, opperhoofd, en je glimmende krijgers en slavers van
vrouwen, vaarwel !.. Je missionaris groet je. Hij heeft je
niet kunnen brengen wat hij wenschte : het geloof in zijn
Christus. Het doffe gebons van je danstrom hood hij maar
al to goed. Hij weet wat je viert : je angstig eerefeest voor
de wassende maan. Het geklik van amuletten op de borst
van je dansers en de grijns van hun bijgeloofs-maskers
zullen morgen met hem meetrekken als een obsessie in
zijn koorts. Vaarwel I.. De blanke, de priester met zijn
grijzen baard gaat heen. Voorgoed. Nee, je ziet hem niet
weerom. Het is geen reis heen en terug naar de hoofdmissie, waar de steenen kerk staat van de blanke mannen.
Naar het groote water gaat bet ditmaal en erover. Ver,
verweg, naar een landje, Vlaanderen heet het... Hij was
Ong en sterk en moedig toen hij daarvandaan wegvoer
voor iet eerst, twintig jaar geleden. Oud is hij nu, versleten
voor zijn tijd : een voorbije man. Eón ding slechts draagt
hij mee van hier, van uit jouw dorp, Kimoera, daarheen
terug : de pijn, die hij langzaam heeft voelen groeien
ergens binnen in zich, een pijn die knaagt, die hem
gesloopt heeft, onmeedoogend, tot een wrak, een pijn die
hij niet meer kwijt raakt.
Die hij niet meer kwijt raakt, nee...
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Pater Minge heeft zijn oogen gesloten in het duister.
Hij ziet het strakke gelaat weer voor zich van den dokter
die hem onderzocht had, een maand geleden, op den
hoofdpost van de missie.
« Wel dokter, goed staat het er niet voor, zou het ? *
had hij zelf gevraagd.
Inderdaad, niet goed » had de jonge dokter vrankweg gezegd. « Er zit maar een ding op : weg uit de hitte,
terug naar Europa !
— Dank u, dokter. Het is dan toch zoo ernstig als ik
dacht.
verbeterde de dokter
— Nog ernstiger dan U dacht
ongenadig strak.
• Dus... als ik niet terugga, dan... » opperde hij, zonder
zijn vraag verder to verwoorden.
De dokter knikte slechts, dat het zoo dan zou zijn : sterven !
« Hoelang kan het Kier nog duren ? Zeg U het ronduit,
ik ben niet bang.
— Niemand is profeet, natuurlijk... Zeven, acht maanden !..
— En in Europa, ligt daar zeker genezing ? » vroeg hij
nog, na een oogenblik.
De dokter aarzelde even, zette langzaam zijn knijpbril
recht.
« Misschien wel » zei hij dan terwij1 hij hem vast aankeek.
— Zoo !.. Misschien I.. »
Pater Minge was dienzelfden dag van den hoofdpost
nog terug vertrokken naar zijn eigen missiestatie. Geen
woord aan niemand had hij gerept van 's dokters uitspraak.
« Is er nog geen hulp in 't zicht ? » had hij slechts, als
terloops, gevraagd aan Pater Overste. — « Hulp ! » zuchtte
die, « Hulp !.. Voorloopig zeker niet. Drie, vier posten, die
me de ooren van 't hoofd zaniken om hulp I Al de laatst
aangekomen krachten uit Europa zijn alweer verdeeld : de
grootste gaten gestopt, maar dat is ook al. Ja, ik begrijp
42C
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het maar al to goed, dat je een helper vandoen hebt.
Maar 'k heb eenvoudig niemand. Wachten tot het volgend
jaar : als de nieuwe zending komt !.. »
Pater Minge zweeg. Pater Minge vertrok.
Hij had zijn kansen kaim berekend. Zeven, acht maanden doorwerken hier, tegenover een genezing in Europa...
misschien. Tegenover genezing ? Welnee, dat geloofde hij
niet eens. Tegenover een langzamer doodgaan, dat zou
alles zijn ! Daarvoor zijn post in den steek laten ? Zeven,
acht maanden, zei de dokter. Wie weet werden het er
geen negen, lien ! Was hij niet altijd van staal geweest en
hij wou immers nog niet sterven ! Het uithouden : lien
maanden, een klein jaar, dan kwam er hulp, een nog onbekende kracht uit Vlaanderen. Nieuw bloed en nieuwe
gloed ! Een jonge vuist die den ploeg zou grijpen, waar
hij hem in het zand moest laten steken. Dan moest het
lukken, dan zou zijn voorbereidend werk niet nutteloos
vergaan, dan kon de voor getrokken worden, de eerste,
voor den oogst...
Met dat besluit en zijn verduwde pijn was hij op zijn
post teruggekomen. Het uithouden, een jaartje lang nog !
Gerekend had hij echter zonder een : den dokter. Die
kende zijn man. Die had dat besluit al zien rijpen in den
pater z'n oogen. Maar even kordaat als zijn antwoord op
den pater z'n vragen, was wat hij nu deed : zelf naar den
missieoverste gaan, hem versiag uitbrengen van zijn consultatie. Strak en resoluut : « Zoo is het, de dood als hij
blijft, binnen korten tijd. Mogelijke genezing, als hij vertrekt. Maar dan ook zonder uitstel vertrekken. Beslis U
nu zelf !
En de overste had besloten, buiten elk weten van den
pater om. Na een maand kwam onverwacht met den koerier stroomop een brief naar den missiepost in voile
brousse : « Uw gezondheid eischt dat U naar Europa
afreist. Het is onze en uwe eenige hoop. U moet dus de
eerste boot halen, over veertien dagen. Zoo is het mijn
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wil. Een plaatsvervanger heb ik ongelukkiglijk niet. Misschien het volgend jaar. In Gods naam dan maar I..
Stilte, wanhopige, strakke stilte over den missionaris.
Er zit ergens dichtbij een zacht krevelend geknaag. Hij
hoort dat. Hij kent dat wel. In het hout zit dat, in de balken
die hij zelf opsloeg. Termieten, rustelooze vermolmers, uithollers tot de bouw instort boven eigen Ieeggevretenheid.
Wanneer zal dat gebeuren, als hij zelf weg is ?.. Och, wat
komt het er op aan ! Het zal dan zoo wel moeten zijn !
Fiat, fiat !.. Het is alleen maar een heel bitter symbool van
zijn werk op dezen post : wat zal er over enkele maanden
nog van overblijven dan wat molm gevreten, ingezakt
hout ? Meer nog. Het Iijkt hem ineens een symbool van
gansch zijn missionarisleven, dat gekrevel : wat heeft hij
nu voor blijvends bereikt, werd alles wat hij bouwde en
rechtwroette niet onder zijn handers weer weggeknaagd ?
Hoor, 't gebons van de tamtam Bijna twintig jaar is het
geleden dat hij dat geluid voor 't eerst beluisterde in den
groeienden nacht. Ver van Kier. Veel meer Noordwaarts.
Ze zaten toen met z'n tweeén voor een houtvuurtje. Zoo
geheimzinnig als het klonk : lugubere boodschap uit het
oerwoud. — « Hoor je 't ! » zei zijn compagnon-priester,
« Echo van den diepsten, zwartsten Congo, van eeuwenoud, duister bijgeloof Klanken op den voorpost, man ! »
Die klanken, werden ze sindsdien niet onafscheidelijk
van zijn leven ? Zijn ze nog wel ooit uit zijn ooren
geweest ? De voorpost, de strijd op de voorsposten ! Dat
was immers zijn blijvend deel geworden op het missiefront : twintig jaar lang vooraan, de voorste vooruit.
't Gebons van de tamtam I..
Zooveel herinneringen als daar aan vastzitten !
Beelden, die wakker worden in zijn koortsig brein, die
beginnen te bewegen, te !even. Een bonte stoet overhoop
naar voren aan 't dringen. Alsof ze allemaal ineens willen
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komen getuigen, tegen elkaar op, voor dat wanhopig
gevoel van nuttelooze verlatenheid.
Pater Minge achterover in zijn ligstoel weet dat hij ijlt.
Het helpt echter niet of hij zijn oogen sluit. De beelden
groeien om hem heen, onontkomelijk. Een overrompeling. Hun gevangene is hij, de gevangene van zijn eigen
verleden, dat in en om hem heen herrijst...
Zitten alle herinneringen dan aan elkaar vast ? Rukt de
eene onvermijdelijk de andere met zich omhoog ? Dingen,
die hij vergeten waande, gezichten hoe tang verdwenen
al, stemmen wanneer ook weer gehoord !
Er is geen ontkomen aan. Het wil naar voren, het wil
allemaal onder zijn oogen.
Moet dat dan zijn laatste nacht worden op zijn post :
het herleven van een heele leven ? Wil het zich zelf nog
'ns zien, zichzelf nog 'ns bevoelen nu het af is, onherroepelijk af en voorbij : dierbare doode boven-aard ?..
Wei goed dan I Het zij zoo ! Ook dat dan nog maar !
Het zal zijn alsof hij zichzetf hier aflegt als een doode : al
zijn jonge droomen, al het wroeten van zijn mannejaren,
al zijn liefde en al zijn hoop. Morgen, als hij wegtrekt, is
het dan nog slechts een oude man met een baard die
gaat. Niet de missionaris. Die blijft hier binnen achter,
gestorven en begraven, vlak bij den molm en de termieten, die hun werk doen. Die blijft, die zal er zijn als de
bouw eindelijk met een plof neerzakt over eigen leegte !
Dat ze komen, de beelden. Hij zal zich niet verweren.
Hij wacht. Dat ze komen van verre terug, van in 't begin...
...Lente was het toen de Congoboot enkele weken later
to Antwerpen meerde met Pater Minge aan boord. Een
glanzende dag in Mei : stralend gedans van zon over de
Schelde, jubel van licht en leven over de stad. Van den
eeuwig jongen 0. L. Vrouwetoren strooide de beiaard
zijn frissche vreugde als vogels in den wind.
Dat zag hij, de missionaris, dat zag en hoorde hij, terwiji men hem met een draagbaar aan wal bracht naar den
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wachtenden ziekenauto. Op een draagbaar, ja. Al wat hem
restte aan kracht was hem immers tijdens de overvaart uit
het lichaam gezogen. Een plotse triomfantelijke aanval van
de ziekte op een reeds sang veroverde veste. Meer dan de
ziekte was er echter lets anders geweest, dat hem deed
ineenzinken : twintig jaren van zijn leven lagen in Congo
achter hem, met die jaren was zijn hart er gebleven. Het
lag er in een verre broussehut, waar termieten hoorbaar
knaagden... 0, dat ellendige nutteloosheidsgevoel uit den
koortsnacht, den laatsten op zijn post : dat was hem erger
dan ziekte geweest, een obsessie die niet meer wijken
wou. Vlaanderen zou hem geen genezing meer brengen,
hij had het geweten, voor hij zich inscheepte...
Vlaanderen bracht hem echter lets anders. lets dat met
een plotsen schok van vreugde door alle Joffe hopelooze
leegheid heen brak. Zon over de Schelde en bengelende
Manken van den beiaard... Dit beeld. Vlaanderen, dat
ineens om hem heen stond : zijn lucht, zijn licht, zijn
jubel. Vlaanderen, het jonge, sterke, voi tang van stralend
leven. Hetzelfde Vlaanderen, waar hij van uitgetogen was,
twintig jaar geleden : genster van zijn geloof, bloeisel van
zijn Christus-liefde, klank van zijn beierende offerzin. Hetzelfde Vlaanderen, dat hem nu weer opnam in zijn schoot :
rijpe vrucht, vallensgereed...
Wat gaf het dat zijn leven voorbij was, opgebrand, opgezwoegd... Uit was het niet ! Andere harten zwollen immers
al vol van den klop van een zelfde Vlaamsche Christusliefde, andere harten, jong en stoer en sterk I.. Zijn voorbije bestaan reeg zich daar aan samen als een kraal aan
gansch een snoer van een yolk.
Dat was het wat Vlaanderen hem nu bracht, aan den
moeén missionaris : de plotse vreugde om het offer van
zijn leven I..
Nu is het goed !.. Nu is alles goed ! *
Pater Provinciaal, die bij den auto stond en de magere
hand drukte, terwijl men den zieke naar binnen schoof,
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heeft wellicht het geprevel van die klanken niet eens
gehoord. Hij heeft alleen maar zeer duidelijk de lippen
zien trillen tusschen den grijzen baard en een traan zien
biggelen tangs de rimpels van een doodsmager gezicht,
dat lachte...
« Hoe oud was hij 7 »
— 54 jaar... Meer dan twintig jaar Congo ! »
Dat zeiden enkele van zijn jonge medebroeders een
klein weekje later. Ze hadden zoo juist vernomen dat
Pater Minge overleden was in een kliniek to Antwerpen.
« Twintig jaar brousse, twintig jaar op de voorposten I..
— Een pracht van een leven I » zei er nog een.
Die dat zei, plukte daarbij aan een groeienden baard.
Zijn oogen stonden ver, vol van een jong verlangen...
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EEN LIEDJE VAN
VERLANGEN

oo heette dat liedje niet.
Zoo eindigde het refrein ervan.
De andere woorden is hij al lang weer vergeten. Of
heeft hij die wel ooit geweten ?
Ze neuriede immers veel meer dan ze zong, zachtjes
in zich zelf. Maar wat ze neuriede was toch zeker dit
wijsje met op het einde die woorden : ...« een liedje van
verlangen ».
Dat hij daar nu aan moest terugdenken I
De brief dien hij gekregen heeft, ligt open voor hem op
tale!. De maandelijksche brief van thuis. De eenige dien de
mail hem bracht. Veel correspondentie krijgt hij niet. Indie
is ver. Hij was zoo jong nog toen hij vertrok...
Maar dien brief, dien enkelen, trouwen brief van thuis
leest hij dan telkens vier-, vijfmaal.
Ergens op de zonnige helling waar zijn blik door het
open raam tegen opkijkt, druppelt het klare geluid van een
herdersfluit.
Die helling ziet hij echter niet. Die tonen hoort hij niet.
Het is een wijsje binnen in hem zelf dat hij boort. Het
is een koele veranda, die hij erbij ziet. De deur ervan
staat open : gesprenkel van een fonteintje in een lapje
tuin, vol groen en vol zon.
Een jongen van zeventien jaar ligt er languit op de
canape met een leesboek tusschen zijn ellebogen. De rustige bedrijvigheid van moeders handen vlakbij : stof afnemen van het schouwblad en de foto's daarop.
Dat merkt die jongen ineens. Omdat hij ineens gewaar
wordt dat ze zingt. Niet hooren, nee : gewaarworden I..
Verstrooiing die hem uit zijn lectuur weg trekt. Alsof de
koelte, de rust hierbinnen en 't gelispel van het fonteintje
buiten in het tuintje vol zomergroen als een voelbare ontroering door at de porién van zijn lichaam door sijpelt.
Een weelde, een plots geluk L. Om dat zachte neurién
van moeder ? Hij ziet hoe ze tot in de open deur gaat : ze
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waait er haar stofdoek uit. Zon om haar gestalte, zon in
heur haar. Zoo jeugdig als ze daar schijnt te staan, zoo
tenger ! En haar stem, als een zacht gewiegden droom !..
Een liedje, een liedje van verlangen. » Die woorden
hoort hij duidelijk : het zinnetje waarop het wijsje zinkt...
Ze draait zich om.
— Toe jongen, zegt ze plots, terug de veranda in, sta
nu 'ns even op. Die fotolijst boven de canapé, daar zou ik
moeten bij kunnen.
Hij ziet dan haar gezicht vlakbij, uit de zon weg. Dat
gezicht : rimpeltjes op voorhoofd en in de mondhoeken.
Dat gezicht waar alleen nog de oogen groot en jong in
staan. Grijzig het haar al, en schaduw van inzinkingen op
slaap en wang. 0 nee, niet jong meer !..
Een teederheid in hem opwellend, onweerstaanbaar.
Ze begrijpt niet, waarom hij, groot als hij is, ineens
rechtspringt, haar vast heeft, haar opheft, haar tegen zich
aanknuffelt.
— Maar dwaze, dwaze jongen dan toch weert ze zich
lachend tegen.
Nee, ze begrijpt het niet waarom hij haar even plots
weer loslaat en de kamer uitschiet, weg...
Och, begreep hij het zelf toen wel ?
Maar nu !
Tien jaar bijna zijn er over heen.
Een halve wereld afstand tusschen hem hier aan zijn
Indisch missionaristafeltje en die veranda ginder in Vlaanderen.
Nu, nu meent hij het ineens te begrijpen.
Zijn verrassing begrijpt hij, toen hij haar figuurtje in de
zon zag staan : zoo jong schijnbaar, en zijn opwellende
teederheid toen hij haar viak daarop in 't gelaat keek, het
lieve, het ouder wordende, geteekend door zorgen en
gedragen leed.
Alsof in die twee beelden heel het !even van zijn moedertje op hem was toegetreden. Haar leven vanaf dien
tijd dat ze nog het jonge vrouwtje was, het meisje bijna,
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zooals hij haar wel eens gezien had op de foto's van den
familie-album : je kan dan nauwelijks gelooven dat ze
ooit zoo geweest is !
Maar daar, op den deurdrempel, in de zon, was zij immers voor zijn oogen weer zoo geworden, heromgetooverd tot het jonge vrouwtje, tenger en teer, dat een liedje
neuriet uit haar meisjestijd, pensionaatliedje, een tikje
romantisch...
En dan, als ze zich omdraaide terug de veranda in : zij
ineens voor hem zooals het leven haar sindsdien volvormd
had, zijn moedertje met het verwelkte gelaat en het reeds
grijze haar.
Die rimpels om mond en oogen, lidteekens van gedragen last en leed. Welke zijn het die zich langzaam gegroefd hebben in de slapelooze nachten, toen ze zat bij
het ziekbed van haar oudsten jongen, die stierf ? Welke
kwa. men er bij sinds den plotselingen dood van vader ?
Welke... Maar och, hoe talrijk zijn ze. Wat weet hij van
haar zorgen, wat weet hij van het leed, klein en groot, dat
ze meegemaakt heeft ! Des to beter echter kent hij haar
liefde, warm steeds en blij, waarmee ze zich zonder tellen
gaf aan hen, aan de kinderen...
Die liefde ! Is het dat niet, wat onverwoestbaar jong
overbleef in den mooien glans van haar oogen ?..
Zie, daarom was toen die golf van teederheid in hem
opgekomen. Hij moest haar ineens vastpakken, haar tegen
zich aandrukken. Hij kon niet anders. Al de rimpeltjes op
haar gezicht had hij wel willen kussen. Moedertje, zijn
eigen, lief moedertje !..
Om dien brief voor hem heeft hij daar nu ineens aan
moeten terugdenken.
De brief met een foto erbij.
Een kleine foto : van moeder en zijn jongste zus.
Ze staan met z'n tweeén naast elkaar gekiekt in de
deur van de veranda.
Misschien is het wel om die veranda dat hij ineens was
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gaan droomen van vroeger. Of... of is het om z'n zus, om
haar lachend gezichtje en haar tenger figuurtje ? Wat
lijkt ze op moeder ? Moeder in haar jeugd, als jong
meisje !
En toch, nee... Van den brief was het gekomen : dien
brief van zus.
Moeder had er maar enkele regeltjes bijgevoegd : dat
ze 't goddank nog altijd goed stelde en dat ze van hem
hetzelfde hoopte, en dat al het nieuws wel door Mientje
geschreven zou zijn. >>
Hij vermoedde dat er een glimlach school in dat laatste zinnetje. Zoo 'n brief van Mientje dan ook ! Acht kantjes vol : floep aaneen uit haar pen ! Acht kantjes met het
willekeurigste meisjesgeschrift, dat je maar kon droomen.
Daar had blijkbaar de pensionaatsvorming weinig eer mee
ingelegd. Dat begint wel met enkele regeltjes gehoorzame
lettertjes keurig in uniform. Maar dan schiet daar ineens
een vleug phantasie door. De letters gaan aan 't krinkelen : uitgerekt of saamgeperst, alsof ze onder elkaar
't spelletje spelen van « dicht bijeen is warm, ver uiteen
is koud, koud, koud ! »
Ze kan blijkbaar niet gauw genoeg kwijt wat ze allemaal to zeggen heeft. Ze is bang dat ondertusschen een
van de vele dingetjes zoek raakt, die haar, alle tegelijk,
door 't hoofd schieten : dat en dat en dat moet ik nog
vertellen !
Hij kent dat. Een pret op voorhand voor hem, telkens als
hij jets van haar hand in zijn correspondentie ondekt : wat
voor doolhof van nieuwtjes en invallen zal 't nu weer
wezen ?
Maar deze keer spande de kroon. Zus had zich zelf
overtroffen. Bonter brief kreeg ze waarachtig niet klaar L.
Met wat voor nieuws er dan ook in ! « Dat ze verloofd
was en dat de bruiloft dit jaar nog zou zijn, voor nieuwjaar
nog ! » Dat was het waar ze hem van 't eerste regeltje of
mee op het lijf viel. En dan : acht kantjes achtereen vol
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over « hem » en « haar », over dit en dat, over alles en
nog wat. Een hoorn van overvioed !
Als van een uitgelaten schoolmeisje zoo dol.
Wat een groot kind nog, zou je zoo gedacht hebben,
met een glimlach.
Dat heeft hij echter niet gedacht. Al heeft hij dan wel
geglimlacht bij het lezen, aan een stuk door geglimlacht
om die speelschheid.
Want dwars daar doorheen was er jets anders geweest,
dat hem had getroffen. lets dat hem ontroerde. Het zat niet
in den zin van de woorden. Het lag niet uitgedrukt in den
toon. En toch was het er, hij voelde het : als de diepere,
innige ondertoon van dat alles. Meer dan een meisjesdroom van geluk. lets als een verwachting. lets als een
groot verlangen om zich weg te schenken met de voile
toewijding van liefde...
o Het liedje van verlangen », dacht hij ineens.
Toen was plots het beeld van moeder voor zijn geest
gekomen : moeder in de verandadeur, aan 't neurién...
Maar moeder ook met het grijze haar, met het oude
gezicht. Met de oogen alleen nog blijvend jong, want zoo
vol onverwelkbare liefde.
Mientje, God zegene u, zegt hij stil bij zich zelf.
Hoe zal het zijn over enkele tientallen jaren ? Misschien dat dan eens een andere jongen van een zeventien
jaar kijkt naar haar zooals ik eens naar moeder. Wat zal
je dan al meegemaakt hebben aan lief en leed ? Wat voor
rimpeltjes zullen er op jouw gezicht daarvan vertellen ?
Och, wat komt er dat op aan ! Een ding komt er slechts
op aan : dat ze door al de jaren heen, door wel en door
wee den glans van toewijding, van zelfvergeten liefde zou
weten te behouden in haar oogen : glans zooals in moeders oogen, den glans van de eeuwige jeugd !..
Zou hij haar dat kunnen antwoorden ? Zou het mogelijk
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zijn, het mooie dat hij nu voelt, neer te schrijven zonder
kreuk, zonder verkleuren ?..
Op een zonnigen zomermorgen, een goeie maand later,
heeft Mientje in een dorp van Vlaanderen dat antwoord
aangekregen.
De lindeboomen bij het hek bloeiden, zwaar van honinggeur. Ze had net het kleine laddertje aangesleept om van
de onderste takken wat bloesem te plukken voor thee.
Toen sprong de postbode voor hun huffs van zijn fiets.
In een wip was ze van het laddertje of en bij de deur.
Ze werd even verlegen om haar eigen haast.
« Een brief uit India », zei de man, terwijl hij in zijn
leeren buidel zocht. « Asjeblieft, juffrouw !.. Dat 's me
't zomerweertje, wat !.. Zijt ge aan 't plukken 7 Een echt
lindejaar. Zoo heb ik ze nog nooit weten bloeien. Ge
voelt sprenkeltjes honing op uw gezicht druppelen als ge
onder de boomen rijdt... Zoo dan, nu hebt ge weer nieuws
te lezen. Goeien morgen »
Dan stond ze met den brief alleen.
Gauw, gauw openmaken. Zien of er niets voor haar
bijzat. Ja zeker, er moest lets voor haar bijzijn, ten minste
enkele regeltjes : gelukwenschen van haar broer !.. Ze
kreeg meer. Twee velletjes staken er in : een voor moeder
en een voor haar.
« M'n beste Mientje... »
Wat hij schreef ?
Dat, waar haar eigen brief hem ginder ver in India had
van doen droomen. Van een veranda, van een jongen
van zeventien jaar, van moeder,... van haar zelf !..
Onder de linde stand ze, heel lang.
Geur van bloesem. Gegons van bijen.
Ze voelde hoe mooi dit was : dit wat ze las. Als een
warmte werd het in haar. Als een geur : of daar ook een
bloesem openkwam. Toen besefte ze dat er ginder, zoo
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ver weg, aan 't andere eind van de wereld, iemand was die
het fijnste van haar zelf had geraden en het schoonste voor
haar had gewenscht.
Bij het opkijken van haar brief vlinderde er net een
straaltje zon door de bladeren neer op haar gezicht. Maar
haar oogen, groot en zacht, hadden dien glans van buitenaf niet noodig.
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DOBBELEWITJE

en klein huis met een nog kleiner koertje.
In huis was hij slechts een uit den hoop, al was hij dan
de oudste.
Een uit de vijf bengels, waar vader's hand altijd weer
opnieuw op technische wijze, plits-plets, orde moest onder
houden als het keukentje met ondergang bedreigd scheen
door hun gestoei.
Een uit de vijf, die zelf ook op tijd en stond door een
greep van moeder bij den kraag het voorplaatsje werd ingestooten : « Klompen uit, dat ge mijn vloer niet vuil
maakt. En nu sommen maken den heelen namiddag lang.
Dat zal u leeren met zulk een schoolrapport thuis te
komen !»
Een van de vijf, die 's avonds boven op het gemeenschappelijk slaapkamertje hun zeegevechten leverden : de
drie bedden als booten, de kussens shrapnels, zij zelf Piet
Heinen zonder vare of vrees, tot beneden de trapdeur werd opengerukt : « Of hij potverblomme moest
komen helpen » Vader's stem.
Maar buitenshuis, op het koertje, daar werd het antlers.
Het koertje, dat was van hem. Heer en meester, hij
alleen. Van hem de bakken die er stonden tegen den
muur, van hem de kooien aan den wand van 't kolenhok,
van hem de til op het dak van de vliering, van hem de ton
bij het poortje. Met alles wat er in leefde, in krabde, snuffelde, kirde of kraste de konijnen met hun knabbelende
neusjes tegen de tralies, de duiven aan 't roekoeen met
hun kopje scheef, de vinken die, stokje op en af, hun
kooitje aan 't wiegen wipten, de kraai, die uit tijdverdrijf
in den rand van haar etensbakje snavelde, en de hond met
zijn pluimstaart.
Heel die zoologie : van hem alleen.
Het koertje : zijn gebied.
Gebied, dat hij slechts te deelen had met een onverzettelijken medegenoot : de wasch van moeder. Eens om de
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twee weken hing die, wit gespannen over driedubbele rij
van ijzerdraden, te drogen meedoogeloos traag. Dag van
altijd eendere ellende ! Hoe ge u ook draait of keert, ge
loopt met uw gezicht tegen de nattigheid aan. Maar buiten Bien wasch, niets anders !
Ze wisten het, de vier broers : hier hadden zij niets in
de pap te brokken, te plooien hadden zij zich naar de
wet van dit rijk. Kijken maar afblijven ! Het was al heel
mooi dat hun dit werd toegestaan : vrij te kijken. Het toppunt van goedertierenheid was echter wel bereikt als het
hun soms gegund werd een reep van een koolblad te
mogen duwen tegen een knabbelend konijnensnuitje.
Maar de rest L.
0 wee, als er een het' waagde met bal of tol hier te
beginnen ! 0 wee, als er een het kraaienkooitje dorst te
openen om Zwarten Jan op zijn vingers te lokken 0 wee,
o wee !..
Afblijven of... troef, luidde de wet.
Want Gust had zichzelf tot uitvoerenden arm verklaard
van zijn gezag. Of liever tot uitvoerenden arm en uitvoerenden voet te samen. In zulke omstandigheden werkte hij
immers zonder onderscheid met armen en voeten te gelijk.
Degelijk werk Ze vroegen nooit naar meer als ze een
« zwadder » van zijn hand om hun ooren hadden gekregen of den top van zijn teen onder hun broek.
Het hielp ook al niets of ze hun leed en verontwaardiging gingen uithuilen bij vader of moeder.
Ge moet maar op straat spelen met den bal ! »
beweerde moeder afdoende.
« Niks te protokollen » leerde vader. « Hij heeft gelijk
dat hij er orde in houdt. lk heb het al dikwijls genoeg
gezegd : het koertje is van Dobbelewitje. Amen en uit ! »
Hij zei niet : het koertje is van onzen Gust. Nee, van
Dobbelewitje, zei hij. Want...
Maar, a propos, eerst een vraagje : weet je wel wat een
dobbelewitje is ? Of liever wat het was. Het gaat er immers tegenwoordig ook al mee zooals met zoovele goede
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dingen : ze vervormen zich zelf, ze evolueeren, zeggen
de geleerden, nieuwe vlinders uit een oude pop.
Als je de vroegere kermissen kent, dan ken je ook de
dobbelewitjes.
Hun vaste plaats, die is er tegenwoordig nog wel op de
foor : vlak naast de pui van het stadhuis, en de kleurige
parasols, waar ze onder stonden, en het rad op de tafel,
dat zoo fortuinelijk kon rond loopen met zijn armpje over
een cirkel van cijfers, en ook nog wel de kinderen in kluwen er overheen gebogen om met oogen, groot van
wenschen, den wijzer te zien stilvallen boven 't hooge
getal. De dobbelewitjes echter zelf ?..
Wat er tegenwoordig te winnen valt, zal wel veel beter
zijn, veel gevarieerder, veel lekkerder : pakjes met dit en
pakjes met dat, ja zeker ! Zoo 'n onnoozele snoepdingetjes
als de dobbelewitjes ook maar waren : suikerdeeg op
papier gedrupt en er op gebakken, nog min nog meer !
Maar hun smaak, die profijtig feestelijke kermissmaak,
neen, ze maken mij niet wijs dat al de tegenwoordige lekkerigheden te samen die kunnen vervangen. Feestelijk,
omdat ze maar eens per jaar opdoken : met kermis. Profijtig : je kon er immers niet in doorbijten, afknabbelen
moest je bobbeltje voor bobbeltje, met je tanden van
't papier, zoo net genoeg ieder keer om een vleugje van
zoetigheid op je tong te voelen smelten. Je waagde
natuurlijk telkens weer een nieuw kwartje : nog maar eens
draaien. Je kon toch niet heelemaal verliezen : je won
altijd iets, ten minste vijftig. Maar wat is vijftig als daar
staat : 100, 250, 500 Je mikte met al de technische vaardigheid van vroegere ondervinding het rad rond. « Hard ! »
raadde een stem rechts naast je. « Een klein duwtje
maar ! » maande er een links. De spanning zat in je hand
te trillen als je ging loslaten, je deed nog net wat je kon :
blindelings stooten. En dan het rikketikkend loopen van
het wijzertje Je oogen die het ding wouen remmen, stilkijken als het de vakjes van het groote getal nader...
nader... naderde... Oei, er over ! — « Ziede 't wel » zei
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de stem links en rechts te gelijk. Je had slechts vijftig.
Natuurlijk. Als je dan toch niet naar goeden raad wil luisteren !..
Asjeblief, jongeheer ! »
De rechtmatige winst werd je toegestopt. Meteen stond
je at achteruit gedrongen. Het rad rikketikte alweer : andere handen aan 't probeeren.
Maar ach, zelfs met vijftig was je al heel wat. Als dan
het theater van Genoveva van Brabant net zijn propagandalawaai wou beginnen voor een nieuwe vertooning, was
je geluk voor enkele minuten compleet. Je tot dicht bij de
balustrade vooruit dringen, je oogen vol kijken aan den
witten clown bij de baltrommel en den groenen clown
met zijn schuiftrompet, en de floeren Genoveva, die tusschen de twee keeren in dat ze binnen moest vermoord
worden, buiten een gracieus dansje kwam vertoonen...
Ondertusschen het profijtig losknabben van de bolletjes
op je papier...
Er stonden naast de pui van het stadhuis altijd twee of
Brie van die dobbelewitjes-tafels. Zoo kon je kiezen. Wat
je dan ook geregeld deed : den eersten dag van de kermis had je allen geprobeerd. Een er van kreeg je vaste
klanditie voor de rest van de week. Want, dobbelewitjes
draaien blijft dobbelewitjes draaien, maar...
Maar eerst en vooral : dobbelewitje en dobbelewitje zelf
is twee ! Slechts een onnoozel mopje gebakken suikerdeeg ? Suiker en deeg, jawel, plus nog lets anders ! Dat
andere : secret de la maison. Daar zat hem juist het secreet
van het kermissmaakje. Elke dobbelewitjesbaas had zijn
recept.
En dan, er was nog zooiets als de atmosfeer. Je ging zoo
maar niet draaien voor de snoep alleen. Je ging je geluk
beproeven. Die geheimzinnige aantrekkingskracht van het
groot getal ! Zoo 'n spelduiveltje's spanning ! Je draaide
je desnoods bankroet tegen je kameraden op, als het je te
pakken kreeg.
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Als het je te pakken kreeg ! Maar dat hing juist af van de
atmosfeer en die atmosfeer was het geheim van de dobbelewitjesbaas of -bazin... Of die je te lijmen wist, te prikkelen, uit te dagen en op te jagen.
Je ging natuurlijk niet meer terug naar Katrien met haar
druipneus : die zat er zoo maar te zitten onder haar parasol ; die keek te profijtig toe ; die reikte te zuinig de winst
over. Nee, al was haar waar dan nog zoo goed, je liet ze
aan de meisjes over. Die komen op 't lekker alleen af.
Maar bij Jef Lawijt, daar moest je zijn Bij Jef die te
blozen en te blazen stond van den ijver, Jef, waar de
kwinkslagen van afspatten, Jef, die de halve markt bijeen
brulde van plotse verrassing als toch iemand vijfhonderd
won, maar die meesakkerde tegen het koppige ongeluk
op, als je met het eene kwartje na het andere toch maar
niet boven de vijftig geraakte.
Bij Jef Lawijt, daar was je geld besteed, of later bij...
Ei, daar zijn we nu ineens weer op ons uitgangspunt
terug. ik ging zeggen : « Of bij Dobbelewitje, natuurlijk
Dobbelewitje, de jongen met die zoologie op zijn koertje, de oudste spruit van Jef Lawijt zelf.
Want Jef had eens op een kermis zijn zaak uitgebreid :
een kraampje ineengetimmerd voor noga. Heelemaal in
't wit als een patissier, witte schort, wit jasje, witte servethoed, stond hij zijn waar te wegen. Aileen zijn gezicht
glom even rood als altijd, misschien nog rooder van we!gedane tevredenheid als hij den kant opkeek van de dobbelewitjes. Daar, onder zijn parasol, voor zijn draairad, een
nieuwe associe : « onze Gust », twaalf jaar oud. Dien had
hij « in d'affaires gestoken.
— 't Is och arme, nog zoo 'n kind ! » had moeder
tegengeprutteld.
« Tut, tut, tut, vroeg geleerd is vroeg gekend », zette
Jef door. « En ik hou er wel een oogje op ». Hij had het
trouwens handig ingericht. Zijn opvolging was geen
gemakkelijke taak. Een heel waagstuk ! Geen denken aan
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dat de jongen vader's verkoopstijl kon overnemen. Zoo 'n
blaag van een kereltje roepen en tieren en grapjassen ?
Kom nu !.. Nee, vader Jef had het over een andren boeg
gegooid.
« Moeder, wij gaan morgen 'ns naar Antwerpen, onze
Gust en ik 0 had hij een week voor die kermis besloten.
Hij zei niet waarom.
Toen ze 's avonds terugkwamen, droeg Gustje onder
zijn arm een pakje. Met dat geheimzinnig pakje en een
nog geheimzinniger gezicht sloop hij naar boven. Vader
knipoogde tegen moe : laat hem maar eens begaan.
Vijf minuten later kwam er lets levends den trap afbuitelen : lets in 't blauw en in 't rood, als een dansende bal
de keuken door. Onze Gust ?.. Ja zeker, maar met een
nieuw velletje aan : omgetooverd tot een « chasseur » of
een « liftboy ». Vader moest den huppelenden bal bij zijn
lurven pakken om hem stiff te krijgen. — « Hier, spook,
laat u nu 'ns goed zien... Wet, moe, wat zegt ge van onzen
cade ?
— Wel, wel, wel ! » sloeg moeder haar handen ineen.
Het stralend kwajongenssnoetje van haar Gustje, dat haar
aankeek, zoo schalks van onder dat roode potsje op een
oor !.. Ze moest plots haar neus snuiten van aandoening.
« Hopsa, hopsa, hei ! » hief vader zijn chasseurtje even
de lucht in. « Laat nu de kermis maar komen Onze Gust
is gereed ! Moeder, zie dat ge bakt : dobbelewitjes met
kilo's !.. »
't Was waarachtig een succes geworden.
« Hij doet het, begorie, nog beter dan zijn vader !
Jef Lawijt werd telkens warm van tevredenheid in zijn
nogakraampje als hij den kant van zijn associe opkeek. Hij
kon er soms niets meer van te zien krijgen dan een glimp
van zijn rood potsje, zoo stonden de liefhebbers rond het
draairad. Niet alleen jongens uit hun buurt : die kwamen
natuurlijk hun centjes wagen bij « den Gust ». Nee,
't chasseurtje won zelfs nog clienteel bij, dat vroeger liefst
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op eerbiedigen afstand bleef als Jef Lawijt zijn keel openzette : gouvernanten die met beide' handen kinderen en
ballonnetjes trachtten vast te houden ; dames, die zich nu
glimlachend lieten meetroonen door hun kleine tyrannen
naar het dobbelewitjestafeltje van 't jongetje in 't blauw en
rood.
« Hm, hm, chic yolk » bewonderde Jef van achter zijn
noga-toog. Maar wat hij in den grond nog meer bewonderde : zijn Dobbelewitje zelf. Of die zijn wereld kende !
Zoo beleefd en gedienstig en vlug ! « Waar haalt ie het,
maar waar haalt ie het toch ! » Op de glimlachende
gezichten van de dames was genoeg te zien hoe leuk ze
dat kereltje vonden.
Jef Lawijt zijn stem schoot er van in zijn keel. Van pure
weelde begon hij maar weer 'ns te bulderen : « Noga !
Noga Vijf stukken voor een frank I » de richting uit van
de dobbelewitjes, met zoo 'n triomfantelijken klank in zijn
stem, alsof hij roepen wou : « Hoort ge me, hoort ge
me ?.. Die kleine ginder, wel, dat is er nu eene van mij »
Het was de beste kermis geworden, die Jef ooit gekend
heeft.
Niet alleen om de centjes, die in 't bakje kwamen dansen. Maar vooral om zijn kleine die zich zoo ontpopte.
« Ziede wel, dat het er in zat ! » zei Jef bij zich zeif. « De
kunst van verkoopen » bedoelde hij : aardje naar vaartje.
Dan moesten ze thuis nogal zeggen, de menschen, dat
zijn kinderen meer van zijn vrouw dan van hem weghadden ! Dat ze veel van haar hadden, Goddank dat het zoo
was. Zoo 'n schat van een moedertje ! Hij was de eerste
om daar in den grond blij om te zijn. Bullebakken zooals
hijzelf moesten ze nu precies niet worden. Maar 'n mensch
heeft toch zijn eergevoel. Als ge dan weet dat ge 'ne
plezante bent, als ge dan weet dat ge verkoopen kunt
gelijk niemand anders, de menschen hun geld doen dansen in hun zak van ongeduld, zie, dan is 't toch maar
natuurlijk dat ge die kwaliteiten in uw kinderen woudt
zien overgeérfd !..
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Na die kermis was de zoologie er gekomen, achter op
hun koertje.
Vroeger hing daar alleen maar een vinkenkooi, de ton
van den hond lag naast het poortje en op het dak triptrap-tripten wel eens twee duiven elkaar achterna, maar
die waren dan nog van een buurman.
« Vraag nu maar op, jongen I » had Jef royaal gezegd,
met een gebaar alsof hij de heele wereld uit zijn mouw
zou kunnen schudden. « Ge hebt het verdiend met uw
dobbelewitjes ! Vraag nu maar op, en ge krijgt het ! »
Dobbelewitje begreep blijkbaar de juiste portee van
vaders vrijgevigheid. Hij vroeg geen auto, nee...
« Zoo 'n levend konijn, va... of een duif... of...
— Of allebei, zeker ?.. Gade fokken ?.. A la bonne
heure, een paar konijnen en een koppel duiven ! »
Zie, was dat nu 'ns niet gesproken voor een vader
Heel het huishouden scheen toen ineens de fokkerijwoede in 't bloed te hebben gekregen. Er moesten hokken getimmerd worden en een duiventil. Alle hens aan dek
daarvoor Aan den slag met hamer en zaag tegen een
stapel margarinekistjes, onder 't hooge bevel van vader
Jef zelf : vijf Lawijtjes samen, terwijI moeder met haar
breiwerk in haar hand stond toe te zien.
Toen alles klaar was : hokken met kippendraad voor, vol
geurig hooi, en boven op 't dak van de vliering een duiventil van 't witste hout, kwamen op een Zondag de lang
verwachte bewoners binnen.
Ze waren ze met z'n tweeen gaan koopen op de vogel
markt, vader en Gust.
Ze brachten ze samen mee : vader in een zak twee
spartelende langooren, Gust in een kartonnen doos een
koppel duiven...
Van dien dag of werd het koertje Dobbelewitje's grondgebied.
De maandjes schoven voorbij. De zoologie groeide aan.
Hij had er zijn werk mee, « onze Gust »
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« Hij houdt goed vol 1 » moest vader getuigen. « lk had
gedacht dat het maar een furie zou geweest zijn, voor een
maandje of zoo !.. Des te beter ! Op tijd en stond een
konijn in den pot, a la bonne heure ! »
Hoewel...
Dat kon vader nu weer niet snappen : wat die jongen
soms in die dieren gezien had. Uren tang zou die wel
gezeten hebben voor de konijnenhokken naar de beweeglijke snuitjes te kijken, of boven op de vliering bij de duiventil : kijken maar naar het roekoekend getriptrap, naar
het glanzen en zwellen van de vogelhalzen.
Zoo 'n droomertje soms !
Van wien had hij dat nu weer geerfd ? Toch van hem
niet Als dat niet van moeder kwam !..
Jef stak het maar op moeder als er in zijn kinderen trekken groeiden, die hij van zich zelf niet kende.
Het zachte, het peinzende, het droomerige dat er soms
over zijn oudste kon varen — over zoo 'n robbedoes van
een Lawijtje ! — nee, hij begreep het niet.
Maar wat er op de tweede kermis een jaar later gebeurde met zijn Dobbelewitje, zou vader dat begrepen hebben ?..
« Een witzwing en een pauwestaartje ga ik bijkoopen »
had Gustje, gewichtig als een echte duivenmelker beweerd, enkele dagen voor die kermis begon.
« Hoepla, mijnheer baron I.. Gauw gezegd I Eerst een
suikernonkeltje doodkittelen om van te erven ! » lachte
Fik van den smid.
Ze zaten samen voor de duiventil neergehurkt op de
halfduistere vliering. Dat was een voorrecht van Fik, daar
ook al eens te mogen komen. Die had een voetje voor bij
Dobbelewitje. De smid hield ook duiven, zie je, wel twintig.
« Voor hoeveel gewed ? » stoof Dobbelewitje op, in
zijn eer geraakt. « Want vader heeft gezegd... o
Ja, vader had het chasseurspakje weer uit dp kast
gehaald.
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't Paste den jongen nog een paart beter dan 't vorig
jaar. Er in gegoten zat hij. — « Ge zoudt hem zoo voor een
vitrien zetten ! » meende moeder.
Toen had vader gezegd : « Jongen, laten zien dat ge
de ware Mozes bent ! Zie dat ge verkoopt ! Nog meer dan
't vorig jaar Dobbelewitjes met kilo's !.. Wel, we zulien
een akkoord maken. Ge krijgt een frank per kilo. Afgesproken ?.. »
Of dat afgesproken was ! Plets, dadelijk Gustje's hand
ter bekrachtiging in de groote, die vader uitgestoken hield.
En of hij zijn best gedaan heeft op die kermis !
• Dobbel... dobbel.. dobbelewitjes » zijn schel stemmetje over de markt omhoog als zijn tafel een oogenblik
zonder liefhebbers bleef.
De menschen keken, de menschen lachten om het
frissche chasseurtje. En de dames met hun kinderen... och,
hetzelfde liedje als 't vorig jaar
Jef Lawijt in zijn noga-kraampje floot van pure glorie de
Marseillaise en den Vlaamschen Leeuw door mekaar !..
Den tweeden Zondag had Dobbelewitje diep in den
hoek van zijn broekzak al vier stukken van vijf frank zitten. Je mocht ze gerust hooren klinken. Eerlijk verdiend !
« Een witzwing en een pauwestaartje, hoeveel zou dat
kosten ?.. »
Hij was er dien Zondagmorgen vroeg bij : de mis van
zes uur ging hij hooren. De dag moest lang worden, zoo
lang mogelijk : de laatste van de kermis ! Nog een schijfje
bijverdienen, als kon ! Hij zou maar dadelijk na de mis
bij zijn draairad gaan staan, al was de foor dan nog in
geen uur open. Je kan nooit weten : de menschen moesten
naar de mis komen, misschien zouden er van de kinderen
toch al wel willen dobbelewitjes draaien.
« Een witzwing zonder een vlekje, heelemaal van dat
zachte wit, en een pauwestaartje met alle kleuren...
Natuurlijk kon Dobbelewitje het niet helpen dat hij a!
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dadelijk in de mis begon te droomen. Gelukkig maar dat
zijn moeder er niet bij was of hij had een tik tegen zijn
ooren gekregen : « Recht zitten !
Toen gebeurde het dat de menschen hun stoelen omdraaiden voor de spreek.
Het was echter de pastoor niet die op den preekstoel
stond. Dat had Dobbelewitje niet eens in de gaten, zoo
verstrooid was hij er bij gaan neerzitten. Pas toen er plots
een vreemde stem door de kerk klonk, schrok hij er van
op. Ei, het was een pater met een baard daarboven. Een
die naar de missies ging vertrekken. Hij zei het immers
zelf. « Dat hij Mijnheer Pastoor bedankte * zei hij « die
hem toeliet vandaag gedurende al de missen te preeken in
zijn kerk. in de parochiekerk, waar hij zelf als jongen ooit
zijn eerste communie had gedaan, waar hij als nieuwgewijde priester eens zijn eerste mis had gezongen, en
waar hij nu als missionaris nog eens mocht spreken voor
zijn vertrek naar 't verre land van overzee...
Was het nu van die jonge, warme stem dat Dobbelewitje zoo onder den indruk kwam 7 Hij voelde lets in zich
stil worden, zooals er trouwens in heel de kerk stilte
groeide. Geen stoel verschoof nog, geen neus werd er
gesnoten. Die stem alleen in de ruitnte. Ze vulde de
hoogte, ze vulde de bogen en de nissen met haar klank.
Met haar zang. Want een zang was het van warm mannelijk enthousiasme : het vedangen trilde erin naar het verre
zielewerk, het ongeduld naar de taak die wachtte, maar
daar doorheen dan ook weer het gevoelde, moedige
c vaarwel aan alles wat bier dierbaar achterbleef : aan
familie en vrienden, aan zijn stad, aan 't lieve landje van
Vlaanderen.
De sympathie van de stilte heeft de pater toen wel
gehoord beneden zich. De luisterende gezichten zag hij
heel goed opgeheven : hun aandacht, hun eerbied.
Maar achteraan in de kerk, dat kereltje, vlak bij den
laatsten pilaar, dat zal hij wel niet bemerkt hebben. Niets
heeft hij vermoed van de ontroering, die zijn stem daar
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lossloeg. Hoe had hij kunnen weten dat zijn woorden een
kinderziel troffen in 't fijnste wat daar kiemensklaar kan
liggen : de droom naar 't edele, het groote, het heldhaftige ?
Dobbelewitje zat er nog bewegingloos bij, toen de stem
al g Amen x. had gezegd. Het hinderde hem dat er ineens
lawaai kwam om hem heen van schuivende stoelen. Hijzelf
draaide den zijnen om als in een droom. Hij had nu liefst
ergens kunnen neerhurken, heelemaal alleen, zooals voor
zijn konijnenhok : met de klank van die stem nog in zich,
met de beelden die de pater had gewekt.
Vooraan in de kerk begon het geluid te tikken van geld.
De missionaris ging rond met een schaal. g Dank u. Dank
u wei » zijn gedempte stem telkens.
Dobbelewitje in zijn droomen merkte het niet, voordat
de pater een rij voor hem tusschen de stoelen doorschoof.
Toen schoot er plotseling iets door hem heen, iets dat
zijn hart met een slag dreigde stil te leggen. Een ingeving,
een aandrang, een beweging die al begon in zijn arm,
maar waartegen meteen een opstand omhoog sloeg
't Werd een ontzaglijke strijd van enkele seconden. u Zou
hij... zou hij ?..
De missionaris schoof de laatste rij in. Zijn schaal reikte
hij van den een naar den ander. Ze kwam vlakbij. Toen,
ineens een beweging in Dobbelewitje : zijn knuistje schoot
in zijn broekzak. Boven de schaal schudde hij het at leeg
met een ruk : drie, vier stukken van vijf frank, schijven
neerklinkend op het metaal. De pater stond er plots verbaasd van stil. Maar in een golf van roodworden was
't gevertje voorover gedoken, met zijn gezicht weg in zijn
handen...
...Ach nee, ach nee, vader Jef Lawijt, je zou het niet
begrepen hebben als je dat van je Dobbelewitje had
gezien.
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Je zou zelfs niet eens hebben kunnen vragen bij je zelf
van wien hij dat nu weer had : van moeder zeker ?
Je zou zoo maar met open mond zijn blijven staan, om
plots lets weg to slikken : een groote ontroering als een
prop in je keel.
« Dobbel... dobbel... dobbelewitjes
— Wel, Gustje, hoe gaan de affaires ? »
't Kereltje keek naar de stem die plots naast hem stond
in het kermislawaai.
• Ha, dag Fik ! » zei hij. Komde `ns draaien bij mij ? »
Hij werd toch een beetje verlegen.
Hebt ge ze al bij mekaar ? » knipoogde Fik van den
srnid grootemenschachtig en hij schoof zijn duim over zijn
wijsvinger. « Zal het er afkunnen, het pauwestaartje en de
witzwing ? Hoeveel hebt ge al binnen ?..
— Hoeveel ?.. 0... » aarzelde Dobbelewitje. Hij voelde
dat hij rood werd. Maar zou hij een echte spruit van Jef
Lawijt ge-weest zijn als hij zich liet vastzetten ?.. « 0, » zei
hij ineens nonchalant — zoo nonchalant als het maar zijn
kon — « AI twintig frank en meer... Maar 'k heb ze
ergens gedeponeerd. Kwestie van interest L.
riep
— Noga ! Noga-a ! Vijf stukken voor een frank
in de buurt een triomfantelijke stem...
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DE FAMILIE
VOGELENPIK

A

Is vader Vogelenpik lets doet, dan doet hij het goed.
Met de eerste communie van ons lrêneke vieren we
feest ! » had hij beloofd.
En ze vierden feest, 'k zeg je maar dat.

Hebt ge een erfdeeltje gekregen, dat ge het er eens
van gaat nemen ? » Iachte meneer pastoor, toen vader
hem was komen uitnoodigen op het diner.
« Nee, meneer pastoor, dat niet. 't Moet dezen keer
maar gaan zonder erfenis. 't Is voor ons Ireneke, ziet ge,
ons kleinste, en 'k heb het beloofd. Aan 0. L. Heer heb
ik beloofd : we komen met ons heel huisgezin to communie, als Gij er voor zorgt dat we ons kleintje mogen bebopden. En aan mijn ander jong : ziet dat ge meebidt, bidden
dat het klettert, we vieren feest als 't lukt !.. Want ge weet
wel, meneer pastoor, het heeft geen haartje gescheeld of
we waren het kwijt geraakt, ons lrêneke. Ja, ja, zoo 'n
ongeluk komt gauw. 'n Mensch is tegenwoordig niks meer
gerust, als hij zijn kleine kinderen alleen naar school moet
laten gaan. Wat denkt ge wel dat het is, als er zoo op een
middag iemand buiten adem komt binnenvliegen : Vogelenpik, is dat uw kind niet, dat ze daar overreden hebben
op den hoek van de Vaartstraat ? Ze hebben het naar het
ziekenhuis vervoerd !.. » Och arme, geleden als een
martelaartje, dat heeft het ! Tien weken in de gips, meneer
pastoor. En als 't er dan eindelijk uitkomt, moeten de dokters nog zeggen : « 't zal zijn leven lang kreupel blijven.
Enfin, ge moogt al blij zijn dat het er zoo nog doorgekomen is » En we zijn d'r blij genoeg mee, meneer pastoor,
dat is het niet. Maar 't gaat een mensch toch door het
hart : zoo 'n bloem van een kindje en dat kreupel voor
heel haar !even ! Het bloedje !.. 0. L. Heer zal echter
wel weken waarvoor het goed is, zeg ik maar. In alle geval,
beloofd is beloofd : wij vieren feest Zondag. En we rekenen er op dat gij er bij zult zijn !..
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— Vogelenpik, ge zijt waarachtig de slechtste niet van
mijn parochie » zegt meneer pastoor, ontroerd.
— Dat zou er, jandommelinge, nog bij moeten komen
ook I..
— Ge weet dat ik anders van uitnoodigingen niet veel
moet hebben. Maar van u... dat 's wat anders ! Kort en
goed : ge kunt me verwachten !
- Sessa, meneer pastoor, dat 's gesproken als een
man !»
Het is niet van gisteren of eergisteren dat ze mekaar
kennen, mijnheer pastoor en Vogelenpik.
Waar is de tijd dat hij hem trouwde ! « Goed en wel, gij
houdt van Marieke en Marieke houdt van u en ge zegt dat
ge uw best zult doen. Maar waarvan gaat ge !even, gij
allebei en de Vogelenpikjes, als die komen 7.. Toch niet
van den hemelschen dauw, zeker
— Mijnheer pastoor, wees maar gerust. lk heb mijn
handen : dat is mijn kapitaal, en ik heb mijn hondenkar :
dat is mijn commerce !.. Wedden dat er nog eens een tijd
komt dat gij met uw brevier deftig onder uw arm en uw
besten, schoongeborstelden hoed op naar den Heikant
gaat ? Daar zal dan een groot steenen huis staan in plaats
van een woonwagen. En dan belt ge aan en dan vraagt
ge : « Is mijnheer Vogelenpik... pardon, mijnheer Uitenkant ook te spreken ? » En dan zegt ons Marieke... pardon,
Madame Uitenkant « Mijnheer pastoor, hij is juist aan
« 't telefoneeren met zijn bankier. Kwestie van zaken. Dat
« kan nog lang duren. » En dan gij weer : « 0, maar ik
« zal wel wat wachten ! » Gij wacht dan heel gaarne.
Waarom zou een mensch niet een tijdje willen verliezen
als er wat te halen valt ?.. Want ge zijt dan gekomen om
te bedelen bij een van uw rijke parochianen voor uw
nieuwe kerk : « Een briefje kan er toch wel af, mijnheer
Uitenkant ? »...
Dat voorspel ik u, mijnheer pastoor. Wat zegt ge daarvan ? En een ding moogt ge op voorhand weten tegen
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dien tijd dat 'k millionair zal zijn : ge zult bij mij niet in
schandalen vallen met uw gebedel, dat beloof ik ! »
Mijnheer pastoor had den jongen spuiter toen lachend
zitten bekijken. Marieke, een beetje rood toch wel om
zooveel brutaliteit, stond gichelend met een knoop van
haar kleed te spelen.
I Alla, 'k zie ten minste dat ge moed en vertrouwen
hebt op de toekomst ! » had hij besloten. « Dat ge als
christenmenschen zult leven, weet ik... Een ding moet ik
u zeggen : ge spraakt daar van uw handen, dat ze uw
kapitaal waren. lk zou zoo meenen : doe uw tong er maar
gerust bij. Ge zijt er niet precies op gevallen !
— Ah, mijnheer pastoor, in mijn branche is dat een :
handen en tong, onafscheidelijk. Ze zijn trouwens, al zeg
ik het zelf, allebei nog al deugdelijk. Goddank !.. »
In zijn branche !..
« Handelaar in oud-ijzer », dat stond er toen geschilderd in ronde, witte letters boven de deur van zijn woonwagen.
Gekend was hij in alle dorpen, uren in de buurt :
Vogelenpik op zijn hondenkar, met een stem als een trompet uit 't Iaatste oordeel, maar dan een beetje gebarsten :
« 1.1zer !.. Oud ijzer ! Oud ijzer ! »
Gekend en verwacht ! Want de menschen vroegen het
altijd weer : « Wanneer komt Vogelenpik nog 'ns op
ronde ? Daar ligt weer wat rommel te wachten ! »
Dat is echter een voorbije tijd.
Want iets is er van Vogelenpik z'n voorspelling sindsdien
toch wel uitgekomen. Het steenen huis staat er in alle
geval op de plaats van zijn vroegere woonwagen, al lijkt
het niet erg op een millionairswoonst.
o Dat heeft geluk, zoo 'n menschen ! » zegt wel 'ns
een naijverige tong.
Ja zeker, geluk had hij gekend : in zijn kinderen evengoed als in zijn commerce.
Goei ras, die jong van hem : vijf dochters en vijf zonen,
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juist gepast. Allemaal gezond als krieken, de jongens
rabauwen aardje naar vaartje, de meisjes kwiek en vroolijk op z'n Marieke's !
« Daar pakt geen venijn op ! » is Vogelenpik zijn woord.
Dat woord had hij in zijn mond gekregen op een keer
dat hij met twee van zijn bengels op tocht was achter zijn
hondenkar aan. Jan, de oudste, toch nog maar een bot
hoog toen, had zich leelijk in zijn vinger gesneden met
vaders zakmes. — « Dat zal u leeren » meende Vogelenpik.
Toen ze enkele oogenblikken later opkoopsel stonden
of te wagen onder den neus van een oude jouffrouw, die
profijtelijk kwam toekijken, gaf die ineens een gilletje : de
jongen had met zijn handen vol bloed het gewogen goedje
vast gepakt om het op de kar te gooien.
« Oei » schrok het menschje. « Zoo 'n verroest ijzer
vastnemen met wonde vingers !.. Hij kan er den tetanus
van krijgen
— Den wat ?.. » vroeg vader Vogelenpik.
« Den tetanus !
— Zit die vuiligheid op ijzer ?
— Laat hem inspuiten !.. Ge moet hem laten inspuiten
— Inspuiten ? » vroeg vader verachtelijk. « lk heb hem
in den tijd de pokken laten zetten, is dat nog niet genoeg !
Zijt maar gerust, madame, op mijn jong pakt zoo gemakkelijk geen venijn »
En toen ze alweer verder waren achter hun karretje
aan
« Zij met haren teta... hoe zei ze 't ook weer ?.. We
konden wel aan 't spuiten blijven, als we daarmee begonnen ! Alle, dju Fik, dju ! »
Jan keek toen 'ns diepzinnig naar zijn verwonde hand.
Hij Iikte wat bloed en stof weg met een gezicht van :
denk dat het zoo ook wel zal gaan
« Moederkeszalf, niets zoo goed » prees vader...
Die tijd van de hondekar is echter voorbij.
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In zijn commerce was het hem immers ook voor den
wind gegaan. Zijn branche heeft zich vanzelf uitgebreid
op een eigenaardige manier. Ga nu maar eens kijken
naast zijn huis : een kerkhof van oude Fordjes en ander
soortgelijk gerammel, dat is het geworden !
Al wat er uren in 't ronde aan versleten gerij over de
wegen rondpuffelt, komt wis en zeker eens aan den Heikant sterven.
« De Vogelenpik geeft er altijd nog wel een ronde duit
voor ! »
Dat sterven van die dingen achter Vogelenpik z'n huis
is trouwens relatief. Altijd weet hij uit het oude spul nog
een en ander op te duikelen, dat voor nieuw leven vatbaar blijkt. Daar varen zijn voortverkoopers dan mee naar
markt of vaste adressen. Want Vogelenpik werkt tegenwoordig met helpers ander zich.
« Als mijn eigen jongens groot zijn, kunnen ze allemaal
in 't bedrijf komen. D'r zal plaats zijn » meent de baas
met vertrouwen.
Ze zijn ondertusschen nog lang niet groot. De meisjes
staan immers vooraan in 't rijtje : drie er van voor den
oudsten jongen. Die is nu toch al met zijn soldatendienst
bezig. Maar de anderen zijn nog volop in de leeuwejaren :
ravotters, die het terrein met afgedankte carrosserieén
achter hun huis een ideaal vinden om er oorlog te voeren
en hun kleeren te scheuren.
« Zoolang als ze dat kunnen, is 't goed ! Teeken dat ze
gezond zijn » meent vader Vogelenpik als moeder te
brommen loopt over het aantal broeken dat alweer gelapt
moet worden...
Toch is het in zijn leven niet alleen maar honing en melk
geweest. Wie dat gelooft is mis !
Tien kinderen !..
Hij heeft er het zijne van gehad van last en kommer.
Dagen genoeg gekend, he moeder, dat er geen brood
op 't schap en geen zaad in 't bakje was, geen cent meer !
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En de oudsten weten het nog zeer goed van vroegere
ondervinding : dat tout op den boterham desnoods ook
smaakt, als er geen greintje vet in de buurt is !
Vader, uw hand bibbert ! » zei laatst een van zijn
kleinen, toen hij een Iucifertje mocht aanreiken voor zijn
puiP.
c Dat komt van 't komen ! » meent vader.

Van 't komen ?.. Nee, van 't wroeten, daar komt dat
van, van het werk en de zorg, jarenlang, die zelf een
Vogelenpik . niet in zijn koude kleeren is gaan zitten !
« Een mensch is oud voor hij het weet >> zegt hij soms
zelf...
...Enfin, op dien Zondag van de eerste communie vierden ze feest.
Aandoenlijk was het toen Ireneke 's morgens naar de
communiebank ging. 't Werd er stil van in gansch de kerk.
Het kleine ding kon niet zoo gauw vooruit als de anderen
met haar kreupel voetje. Zoo kwam er een afstand tusschen haar en de vorigen. De menschen keken er van op.
Och arme » zeien ze in hun hart. Naar dat kleine
schaapje keken ze, maar ook naar de lange rij die volgde.
Want heel de familie Vogelenpik was present, de heele
familie ging mee to communie, vader en moeder Vogelenpik op hun krakebest vlak achter het communiecantje en
dan de root kinderen : de meisjes, bloemen van gezondheid, de jongens, robbedoezen, onhandig en verlegen, met
hun deugdelijk gekamd vlashaar plak-nat op hun hoofd
voor de gelegenheid... « Is er dat nog al een van hen ? »
vroegen de menschen, toen ze achteraan een soldaat
zagen stappen, mooi en flink als een vlaggestok. Want
Jan had er een conge voor genomen. « Ge maakt dat ge
er zijt, al moet ge de caserne er voor in brand steken ! »
had vader bevolen.
Morgens allemaal present in de kerk.
Middags present aan tafel.
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Op de eereplaats, naast vader en moeder en meneer
pastoor : het kleintje.
Met een glimlach zat meneer pastoor van al die gezonde
koppen en kopjes tafeltjerond to genieten.
« Prima kwaliteit, vader, die kinderen van u ! Ge haalt
er eer van !.. Kunnen die alle dagen zoo fameus naar
binnen spelen als nu ? Dan eten ze u wel de ooren van
het hoofd ! »
Hij zag de blijdschap in vader Vogelenpik om dien lof
op zijn « jong ».
« Een last, dat zijn ze, meneer pastoor, maar ook een
zegen ! Zouden we dan geen feest vieren om dat eentje
dat we terug gekregen hebben ! »
Het ontroerde den priester.
Hij zag daar het kindje zitten tusschen vader en moeder : even hel schijnbaar en blozend als de anderen, het
kleintje met het kapot gereden beentje...
Ze hadden het terug gekregen, maar samen met een
kruisje. En ze hadden het aanvaard, niet minder dankbaar
omdat het kruis er bij was. 0, zoo goed voelde meneer
pastoor de beteekenis van dit feest : hoe vader Vogelenpik heel zijn huisgezin had samengetrokken om dat kleintje, al de krachten van hun liefde had samengedamd rond
het schaapje, als een teeken voor de toekomst...
« 0. L. Heer zal wel weten waarvoor het goed is ! >>
Die wonderlijk simpele spreuk van een man zonder
geleerdheid, maar met de rotssterkte van een levend
geloof !..
« Ze hebben allemaal hun gebreken » zegt vader
Vogelenpik met een gebaar over tale!. Want vader
Vogelenpik is zeer gespraakzaam geworden van het
likeurtje na het deugdelijke eten en van het plezier om
zijn « jong » !
« Het zijn bij lange geen « deezekes », geen van alien,
maar dat is hun vader immers ook niet. lk zeg maar : als
't maar goei menschen worden, Christenen van de daad !
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Wie kan zeggen dat hij een heilige is, meneer pastoor,
wie 7.. Een mensch doet zijn best om goed te zijn, dat 's
al. Zoo moeten die jong van mij het dan ook maar
leeren : hun best te doen. Het is aile dagen geen feest. Ze
moeten content zijn met wat ze krijgen. Dat is dikwijls
ook al niet veel. Maar als 't niet van zelf gaat, dat content
zijn, dan staat er een wisje te wachten achter de deur. Dat
weten ze. Dat kennen ze bij ondervinding. D'r is er geen
een bij of het wordt hem al 'ns warm gezet op zijn broek !
Ze zullen er later niet rouwig om zijn, dat zeg ik !.. Mijn
vader zaliger, zeg ik maar, heeft er bij mij zelf ook het
noodige stof moeten uitslaan om er het rechte begrip in
te krijgen. Als het nu niet allemaal scheef zit aan mij, dan
heb ik dat daar aan te danken !
Ze zullen zij zich later door de wereld moeten slaan
zooals hun vader : met hun handen en hun tong. Daar
voed ik ze naar op. ik geloof niet dat er de verkeerde aard
in zit, want handig zijn ze, meneer pastoor, at zeg ik het
zelf.
Ge hebt daar bij voorbeeld onzen Sjarel... Die gaat naar
de Broederkes-school. Ze zijn daar tegenwoordig aan
't werk gezet : kalenders verkoopen voor de missies. Maar
geen een die het haalt bij onzen cade ! « Zooals die verkoopt ! » meenen de broeders. « Hij toovert ze kwijt !
't Is gewoonweg een mirakel, Vogelenpik ! » zei er me
laatst een. « 't Is alleen maar de rechte aard, die er in zit,
broeder ! » zei ik. « Een goei tong is nog beter soms dan
een mirakel. »
En onze Frans die doet in zilverpapier en onze Lowie
in postzegels. lk zeg : « Doe waarin ge wilt, gijlie allemaal,
alleen, doe het eerlijk en handig » Over dat handige heb
ik trouwens niet te klagen en over het eerlijke, goddank,
ook niet !..
Maar ik zeg ook : « Jongens, 't is voor de missies. Al
wat ge wint, brengt ge binnen. Het gaat in 't missiebusje.
Dat moet zwaar zijn en vol als lood tegen dat ze het komen
leeg maken. »
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Want ik denk maar zoo, meneer pastoor, 't is niet
genoeg dat een kind een cent leert verdienen, het moet
nog veel meer : leeren geven, offeren voor iets schoons
en iets goeds... En die missies, zie, dat is nu 'ns iets naar
miin hart I..
« De missies... » zegt Vogelenpik nog 'ns, zoo in een
gemijmer. Hij trekt er een dikke wolk bij uit zijn pijp.
Misschien moet die wet dienen om er achter te schuilen.
Een mensch heeft altijd graag een soort gordijntje voor
zich als hij jets persoonlijks wil vertellen...
« Ge moet weten, » zegt hij zoo, « ik heb een vriend
die missionaris is. Of liever, nee... ik weet niet eens meer
of hij nog leeft, ik weet ook niet waar hij naartoe gegaan
is. lk weet alleen maar dat ik hem gekend heb vroeger,
fang geteden, toen ik nog jong was. We stonden toen met
onzen woonwagen nog niet hier maar op den rand van
een ander stadje... Hij woonde in de buurt : een simpele,
goede jongen. Ze hovenierden bij hem thuis. En 's avonds
in den Zomer kwam hij nog al eens of : er bij staan waar
ik te knutselen zat aan een of ander, aan wat snijwerk of
zoo met mijn zakmes, op den trap van den wagen. — Ge
zijt een handige bliksem, Vogelenpik ! » zei hij clan soms.
« lk wou dat ik het ook zoo kon. » Hij keek dan naar zijn
handen, hij had er groote, echte scheppen van handen,
goed om er mee in de aarde te wroeten. 't Was anders
maar een stale, niet veel van zeggen, nee... Maar kijken
en zwijgen. Wat hij echter wel kon : smakelijk lachen als
ik er eens een zet tusschen lapte. — « Ge zijt me 't nummer, Vogelenpik ! » zei hij dan. lk weet niet waarom me
dat altijd veel plezier deed.
Maar eens op een avond was hij anders dan gewoonlijk. lk zag dat, ik weet ook niet waaraan. Hij sprak echter
niet meer of minder dan altijd. Maar op laatst, toen hij zijn
pijp uitklopte, kwam het er zoo ineens uit : — « Vogelenpik, ge moet niet verschieten als ge me niet meer ziet.
'k Ga naar 't klooster, broeder worden en dan later naar
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de missies. Dat was al sang beslist, maar morgen is het
dan de dag om binnen to gaan... »
lk was zoo onthutst dat mijn mond er van open viel. Hij
werd er verlegen bij, de jongen.
Broeder worden, gij ?.. » kon ik eindelijk zeggen.
• Maar waarom toch ?
— Omdat... omdat ik dat schoon vind » antwoordde
hij. « Missionaris zijn, is dat niet schoon ? » En toen stak
hij me ineens zijn hand toe, die klauw van een hand :
• Alle dan maar, Vogelenpik, als we mekaar niet meer
zien, houd u goed ! » en hij ging. Hij ging rustig en gezapig als elken anderen avond.
ik heb er nooit meer jets van gehoord. Maar dat zinnetje
van hem, dat is hier blijven zitten, hier... » zegt vader
Vogelenpik, « hier binnen ! » en zijn vuist slaat er bij op
zijn borst. « Daar heeft het zich vast gezet, dat zinnetje :
missionaris zijn, is dat niet schoon ? »
Meneer Pastoor... » — Vogelenpik kijkt eerst naar de
anderen of men het ook merkt. Nee, niemand merkt er
lets van. De kinderen hebben het druk genoeg met hun
eigen lawaai. — « Meneer Pastoor, » hij leunt er een
beetje voor opzij als voor een confidentie, ge ziet bier
dat convooi kinderen van mij. Kunt ge gelooven dat dit
mijn grootste geluk zou zijn, als ik er een tusschen mocht
hebben zooals die vriend van mij, een die ooit bij mij zou
komen en vragen : vader, mag ik naar het klooster gaan
voor de missies... ik weet niet of 0. L. Heer me dat zal
geven, die gunst : dat Hij een van de mijnen zou roepen.
Maar 'k zou er Hem voor danken op mijn bloote knieen.
I Kind, » zou ik zeggen, K kind, ga gerust als 't uw roe« ping is, want missionaris zijn, dat is schoon »
En van morgen, meneer pastoor, weet ge wat ik van
morgen gezegd heb na de communie ? 'k Zat zoo naast
dat bloedje van mij, ons irêneke och arme, en 'k zei zoo
tegen 0. L. Heer : Is wet erg met dat kind, zei ik zoo,
0. L. Heer, maar 't is toch goed omdat het Uw wil is. We
zullen dat kruis dragen met ons kleintje mee. Maar als ik
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nu ook 'ns wat mag vragen : denk 'ns aan een van mijn
andere kinderen, een, die Ge zoudt kunnen gebruiken
voor Uw missies. Och, 't zijn maar rabauwen, maar Gij
hebt toch dien jongen hovenier, dien vriend van mij ook
wel weten to roepen. »
Dat vertelde hij zoo, Vogelenpik, fluisterend bijna op
het Iaatste achter den rook van zijn pijp.
« Is dat goed, meneer pastoor, dat ik dat zoo gevraagd
heb, zoo... alle, zoo... zoo brutaalweg, zal ik maar zeggen ?.. »
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