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Eerste Hoofdstuk
Waarin Pastoor Paerel nog kapelaan is.
— Hij maakt danspassen in de sacristie
en koopt een papegaai. — Hoe een graaf
in een auto hem wijn leert.

it is uit het leven van Pius Paerel, aanvankelijk
kapelaan in de stad, later pastoor van Meerhuyzen, een
nieuwe parochie aan den rand van dorp en stad. Het
vertelde is wonderlijk en merkwaardig, zooals alle werkelijkheid, zooals het leven, zooals Pastoor Pius Paerel.
Misschien hebt ge hem gekend?
Geloof me, hij was een goed man, die steeds het goede
voorhad ook bij de dwaaste dingen, die hij deed.
Ik schrijf dit voor mijn genoegen, ja, louter voor mijn
plezier. Het leven lijkt zoo mooi als het achter ons ligt.
En in dat levenwandelt
Pastoor Paerel en gaat
al weldoende rond. Zijn
oolijke lach zweeft over
wiegen en graven, gaat
van dag tot dag, vanjaar t
tot jaar. De menschen
c
zeggen . „Onze Pius kent T
geen zorgen. Pastoor Paerel lacht altijd."
Maar valt er wel zoo
•
heel veel te lachen als men Pastoor Pius Paerel heet?
Ja, toen hij nog kapelaan was, tóen was het anders ... .
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Kapelaan Pius Paerel.
Een stille straat, alleen wat levendiger als de nabije
school uitgaat.
Een oud huis van baksteen, bruin en zwart en goor.
Daar woonde hij met Hubertina, zijn huishoudster,
met zijn boeken, zijn hond en met Don Rinaldo, zijn
papegaai.
II

Het verleden van Pius Paerel is zoo eenvoudig, als een
verhaal, dat in twee woorden verteld wordt. Bemiddelde
ouders. Brave ouders. Een vrome moeder. Het seminarie. Zijn eerste plaats een klein dorp. Zijn tweede
plaats een groot dorp. Zijn derde plaats deze stad.
Zoo is zijn verleden. In twee woorden verteld.
Eenvoudig. Simpel.
Zoo ziet men het uit de verte. Veel wit. Weinig zwart.

Een sneeuwveld en zwart de sporen van het zwarte
manneke, dat zijns weegs gaat in -den eenvoud van zijn
gemoed.
Dochbeschouw nu dit leven nauwkeuriger. Een mensch
leeft niet, alsof hij in den eenvoud zijns harten zijns
weegs gaat, stappend door sneeuw of modder, zelfs een
pastoor niet.
Vergeet niet, dat Pius Paerel in zijn jeugd, en niet
alleen toen ! litteraire neigingen openbaarde. En met
litteraire neigingen is het leven nooit eenvoudig.
Zijn eerste preek draafde nerveus heen en weer tusschen Joost van den Vondel en Everhardus Joannes
Potgieter.
Niemand begreep, hoe deze Amsterdamsche makelaar
temidden der profeten belandde, noch welke geestelijke
vruchten er te plukken viel-en van Vondels Oranjeboom.
Litteraire neigingen blijven niemand in de kleêren
zitten. Zelfs wie de oorzaak niet begrepen, zagen, dat
er iets bijzonders was met dien Pius Paerel.
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Evenwel werd het den theologischen student en lateren
kapelaan allengskens duidelijk, dat 'dit bijzondere zich
langs de kunstig gewonden en sierlijk verstrengelde
wegen der nobele dicht- en schrijfkunst slechts moeizaam uiten liet. Maar daar dit bijzondere nu eenmaal
aanwezig was en die neigingen, als zoodanig, zich niet
zonder meer lieten onderdrukken, werd Pius Paerel in
steê van den meer en meer gebruikelijken priesterdichter
een weliswaar eenvoudig apelaantje, doch met een niet
te dooven vlam in 't hart, welke nu en dan plotseling en
fel omhoog schoot.
Altijd had hij iets bijzonders, ' maar preken deed hij
niet graag meer op den duur.
Te Baelswoude, wat zijn eerste plaats als kapelaan was,
had de sacristie een mooien tegelvloer. En stappend
over dien, tegelvloer had hij uitgerekend, dat de witte
tegel tusschen twee zwarte en de zwarte tusschen twee
witte tegels precies één matig groote pas van hem - was.
En al brevierend en biddend, al peinzend en mediteerend ontwierp hij in
den loop van zijn eerste
, î ,1
kap elaans'aar
heel een
J
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systeem van passen en
1- 1
kleine sprongen op den
estrikvloer van de sacris- •
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tie van de kerk van Baelswoude. Hij deed het onwillekeurig, zonder erbij te
denken, al biddend en mediteerend. De pastoor echter
en de koster zagen alleen de sprongetjes en de passen.
En om het hem af te leeren liet de pastoor op een avond
laat fijn zand strooien in een dun, doorschijnend laagje,
dat de plavuizen ter nauwer nood bedekte.
's Anderendaags, in alle vroegte, kwam Pius Paerel en
`
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brevierde en bad en mediteerde twee passen vooruit, één
links, één rechts, één achteruit en drie opzij over de
tegels van den vloer van de sacristie van de kerk van
Baelswoude. Toen kwam de pastoor, gewaarschuwd door
den koster, wees op den vloer en zei : „Wat is dat?" En
daar kapelaan Pius Paerel de grootste maat schoenen
van hun drieën had, hielp zijn onthutst stilzwijgen hem
niets. „Zoo loopt een olifant," zei de pastoor, „maar niet
een priester Gods !"
Hierna kwam de oudste misdienaar, die een zoon van
den koster was en veegde met veger en blik de verdwaalde voetsporen van kapelaan Pius Paerel bijeen, die
zich al biddend en mediteerend zóó vergeten kon.
Dit was in Baelswoude, waar hij de oudste en eenige
kapelaan was.
Te Meerweg werd hij de jongste van drie kapelaans.
Deken Muurman was daar pastoor, een oud man, die al
van zijn vroegste jeugd af een groote devotie tot den
Heiligen Antonius bezat.
De jongste kapelaan had een hooge opvatting van zijn
taak. Hij ging op huisbezoek bij de boeren, sprak hun
over „de Schepping" van Ten Kate en Schaepmans
„Aya Sophia". Hij stak de wankelmoedige jeugd een
riem onder het hart met verzen van Potgieter en vermaakte een dooven grijsaard met de schoonste momenten van Ovidius' „Herscheppingen", door Vondel naar
's lands gelegenheid verdietscht.
Doch preêken deed hij op den duur, gelijk gezegd, steeds
't was bij gelegenheid
minder graag. Toen hij eens,
van 'n Eerste Communie, de onschuld der kinderen
vergeleken had met de sneeuw op den Libanon, de duiven van het Atlasgebergte en de maagdelijke wouden
van de Campagna, hadden de beide oudere kapelaans
elkander al lachend aangestooten en aan het feestelijk
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middagmaal op -de pastorie had Deken Muurman aangeboden, hem kosteloos te onderrichten in aardrijkskunde en welsprekendheid.
Pius Paerel was niet wraakgierig, maar hij droeg een
vlam in het hart.
Deken Muurman nu had de gewoonte om minstens één
keer in de maand een poging te wagen om ook bij zijn
kapelaans de devotie tot den Heiligen Antonius aan te
wakkeren, hetgeen hij op eenigszins zonderlinge wijze
aldus deed:
Hij begon een dag van te voren met uiting te geven aan
een dringende behoefte aan geld. De tijden, zei hij,
waren slecht en eindeloos de stoet van armen aan de
deur. Dan knikten de drie kapelaans instemmend en
begrijpend. Ook voor hen waren de tijden slecht. Ook
in hun ooren rinkelde een bel, die nooit stil stond.
En den volgenden dag bleek het dan juist de laatste dag
van een novene te zijn of de zooveelste Dinsdag van
Negen Dinsdagen, weshalve de deken zich opmaakte om
een bezoek te brengen aan het beeld van den Heilige,
dat in de vestibule op een gehaakt kleedje op een tafeltje
stond. Achter hem kwamen de kapelaans om er getuige
van te zijn, op hoe goeden voet hun deken stond met
den grooten Sint Antonius van Padua.
Het beeld werd voorzichtig opgetild. Dan slaakte de
deken een kreet van blijde verrassing en zagen de drie
kapelaans, al naar gelang den nood der tijden en de
financieele draagkracht der parochie, een briefje van
tien of van vijf-en-twintig zich krullen van genoegen op
het witte kleedje op het zwarte taf eltj eshout.
Neen, wraakgierig was kapelaan Pius niet, maar hij had
een houtsnede gezien van de besneeuwde toppen van
den Libanon en een oude boer, die nog heel goed hoorde,
had hem om de fraaiheid van zijn preêken geprezen.
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Zoodat op den dag van de maand, dat de laatste dag
eener novene samenviel met den zooveelsten van Negen
Dinsdagen en dedeken in zijn groot en blind vertrouwen
reeds een kreet van blijde verrassing slaakte, toen in de
vestibule het beeld werd opgelicht, de drie kapelaans,
kijkend naar het gehaakte kleedje op het tafeltje van
ebbenhout, n i e t s z a g e n, hoewel de nood der tijden
z66 was, dat zij een briefje van vijf-en-twintig met recht
en reden verwachten mochten, hetgeen ook geenszins
strijdig kon worden geacht met de financieele draagkracht der parochie, daar de maandelijksche collecte
voor de benoodigdheden der kerk niet was tegengevallen.
De kapelaans stieten elkaar aan en glimlachten, ofschoon
de Deken rood in het gezicht werd en, vreemd genoeg,
niet den Heilige maar hun verantwoording vroeg, voor
dit onverantwoordelijk mislukken der maandelijksche
verrassing.
„o," antwoordde toen Pius Paerel met meer onnoozelheid dan hem paste, „ik had Sint Antonius 66k heel
dringend om wat geld gevraagd en mij gaf hij vijf-entwintig gulden. Als u wilt kunnen we deelen."
Zoo werd de sneeuw op den Libanon alras een lawine.
Een maand later nam Pius Paerel allerhartelijkst afscheid van twee hem met hart en ziel toegedane collega's.
De deken reikte hem slechts vluchtig twee vingers. En
toen de jongste zoon van den koster hem met zijn koff ers wilde volgen naar het station, riep de oudste zoon
hem terug om in den tuin van den Deken de rozen te
snoeien, zoodat Pius Paerel heel alleen in stof en warmte
er zaten boeken in, en met twee zware koffers,
het -dorp verliet.
Niet lang daarna is Deken Muurman gestorven. En op
zijn sterfbed heeft hij naar Pius Paerel gevraagd, die
kwam, zoo gauw hij kon, met den laatsten trein.
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„Het spijt me,” heeft Deken Muurman gezegd. „Het
was niet mooi van me. Antoniushelpt ook zonder hulp.
Ik beken, dat ik het was, die de briefjes eronder lei. En
op den Atlas leven duiven."
En toen hij dan gestorven was, vond men onder het
Antoniusbeeld in de vestibule een brief voor Pius Paerel.
Er zaten dertien briefjes van vijf-en-twintig in „om het
goed te maken".
Pius Paerel was nu kapelaan in de stad, woonde in het
huis in de straat met -de school samen met Hubertina,
een uit het gezicht verloren, oude nicht van zijn moeder.
Zij bleek een vrome, huishoudelijke, huiselijke vrouw,
die om haar zuinig en bekwaam beheer al gauw
in heel het bisdom uitstekend bekend stond.
Hij was kapelaan van de
St. Aloysiusparochie geworden en toonde zijn
bijzonderen aard reeds na
een maand of twee door
zich een papegaai aan te
schaffen van uitgezocht slechte spraakzeden. Met andere
woorden : het beest vloekte in alle talen. Bij voorkeur
echter in het Spaansch, aan welke taal hem waarschijnlijk de kelige medeklinkers en met name de diep rollende
r's bevielen.
Pius Paerel kocht dien gevederden vloeker van een
parochiaan, die zelf het vloeken graag laten zou. De man
was erg aan het dier gehecht. Het herinnerde hem aan
zijn jeugd, aan verre zeereizen en ongetwijfeld ook, gelijk
Pius Paerel wel begreep, aan verkeerde gezelschappen
in uitheemsche havensteden. Mede met het oog op het
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laatste werkte hij derhalve den ouden zeerob dusdanig
op diens geweten, dat deze hem ten slotte het beest liet
voor tien gulden en een oud „leven van Napoleon",
nochtans onder voorwaarde, dat hij Don Rinaldo goed
behandelen en vooral op tijd voeren zou. De kooi van
kostelijk koper kostte vijftig gulden en het lange paarse
kleed om erover te hangen wederom een tientje.
Aangezien nu Kapelaan Pius wilde weten, wat er onder
zijn eigen dak, in zijn onmiddellijke nabijheid, door één
van zijn huisgenooten gezegd werd, en het geschiedde
met grooten nadruk, heftigheid en hardnekkigheid,
maar daar hij niet voldoende Spaansch kende om zijn
nieuwen vriend geheel te kunnen volgen, kocht hij behalve vijf balen pinda's tweede soort ook nog een gramofoon en een cursus Spaansch op platen.
En zoo kon men meenen het Albaicin te betreden, als
men toch slechts een bezoek bracht aan een eenvoudig
kapelaantje, pas van het dorp en eerst kort in de stad,
maar met een vlam in het hart, die niet te dooven viel.
De vogel echter kende meer Spaansch dan de gramofoon
en kapelaan Pius leerde makkelijker van den vogel dan
van ;de platen. En toen hij weer eens zijn vriend, den
zeerob, opzocht, moest hij herhaaldelijk van dezen hooren : „Caramba, meneer kapelaan, waarom zou ik niet
mogen vloeken en u wel? !" De kapelaan evenwel vloekte
niet, doch sprak slechts Spaansch zonder het te begrijpen. Hij liet enkel maar nu en dan in de hitte van het
gesprek temidden van kelige klinkers de r ratelen, zooals
de papegaai dat deed.
Met het preêken ging het aanvankelijk niet slecht. Herhaaldelijk mocht hij die eerste maanden woorden van
instemming en bewondering vernemen, als hij, op huisbezoek zijnde, zoo geheel onopzettelijk zijn preekkunst
ter sprake bracht.
Ió

De geloovigen van de Sint Aloysiusparochie waren, -kwam het omdat ze zoo dicht bij trein, tram en autobus
woonden, of omdat ze veelal, afkomstig waren uit andere
streken des lands? verwoede en toegewijde reizigers.
En daar zij tevens goede geloovigenwaren, streefden zij
er al sinds jaren naar om het halen van den eersten trein
naar het Noorden, de tweede bus naar het Westland en
het laatste trammetje naar Urleveen volledig in overeenstemming te brengen met een goed vervullen van hun
Zondagsplichten. Daartoe was het evenwel noodzakelijk,
dat de predikatie van pastoor of kapelaan haar kracht
uit kortheid putte. Endaar nu kapelaan Paerel in den
aanvang van zijn loopbaan in de stad kórt preekte, omdat de rechte lust tot preêken er bij hem was uit geraakt,
haalden de geloovigen hun eersten trein met een dankbaar hart.
Kapelaan Paerel mocht voor hun part van den Libanon
een vulkaan maken, sidderen voor de hangende torens
van Babylon, met Sint Antonius neerknielen op het graf
van Sint Ignatius van Loyoia of Jeanne d'Arc dagvaarden op het Concilie van Trente, als zij hun trein maar
haalden, kon geen Pater Brugman schooner preêken.
Maar toen evenwel de kapelaan allerwege uit aller
mond vernam, dat hij preekte als Brugman, keerde zijn
zelfbewustzijn weer. Hij veerde op gelijk een varen in
het bosch als de sneeuw wegsmelt en pakte de oude
dichters, de diepe denkers, en de degelijke preêken, die
sinds zijn komst in de stad in twaalf kisten . op zolder
stonden, uit het stroo en vulde er de lege boekenplanken
van zijn boekenkast meê.
lederen avond voortaan wierp hij den paarsen doek van
zij over de koperen stavenkooi van Don Rinaldo, waarna
hij zich zette aan -de studie van woordkunst en welsprekendheid. Van -der Palm, Cicero, Bossuet, Schaepman
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en Pater Bernard werden met liefde en zorg ontleed. Hij
liet Da Costa's tijdzangen dreunen door de kamer en
deelde de meening van Abraham Kuyper, dat „reeds
kieschheid en goede smaak gebieden dat in een ure als
deze onder schaduw blijve wat ons scheidt." En voor
den spiegel tredend, sprak hij, de hand gestoken tusschen
den vijfden en den zesden toogknoop van boven:
„Recruut, en nog geen maarschalkstaf in de hand, maar
bij het corps zijt ge dan toch ingelijfd. In het streven en
bedoelen van dat corps moet dus ook uw streven en
bedoelen opgaan. Ge draagt er de uniform van, en
daarom mag de geest, die dit corps ter overwinning bezielt, ook aan uw geest niet vreemd zijn."
„Caramba !" voegde Pius Paerel er uit eigen beweging
aan toe. „Caramba ! 't En zal !"
En dien Zondag preekte hij een half uur in den trant
van Schaepman en een kwartier in dien van Kuyper om
te besluiten met de woorden van den grooten Isaac da
Costa:
„Verhef ! verbaas ! sleep weg ! doordring ! doorgloei!
Mijn zielsgevoel ! breek open uwe sluizen!
en, Goddelijke Hymne vloei !"
Maar het zangkoor, helaas ! bleek ingeslapen ... .
Die weekdeden in de parochie van St. Aloysius geruchten de ronde over deerlijk mislukte Zondagen. En de
zeerob, ofschoon reeds maanden zonder papegaai en van
goeden wil, vloekte weer als een ketter, omdat hij zelfs
het laatste trammetje nog gemist had.
Kapelaan Pius echter, onwetend van wat hij aangericht
had, studeerde verder.
„Monseigneur," sprak hij tot zichzelf in den spiegel en
verhief zich op zijn teenen, want het ding hing hoog,
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, Monseigneur, au moment que j'ouvre la bouche pour célébrer la gloire
immortelle de Louis de Bourbon,
prince de Condé, je me sens également
confondu et par la grandeur du sujet,
et, s'il mest permis de l'avouer, par
1'inutilité du travail. Quelle partie du
monde habitable n'a pas ouï les victoires du prince de Condé, et les merveilles de sa vie?"
En daar hij eerst over veertien dagen
weer preêken moest, bereidde hij zich
met zooveel zorg op zijn taak voor, dat
het een meesterstuk werd van verdeeling, lengte en uitwerking.
Maar den menschen, die hem dien Zondag over veertien
dagen met een stralend gezicht den preekstoel op zagen
gaan, sloeg de schrik om het hart.
„Toen Hij nu van den berg was afgekomen, volgden
Hem talrijke scharen."
Aldus was zijn tekst, genomen uit het Evangelie van den
dag, welke de derde Zondag na Driekoningen was.
Dus beschreef Pius Paerel een kwartier lang den berg,
de schoonheid van bergen in het algemeen, de schoonheid van den Libanon in het bijzonder en besloot dit
eerste deel zijner rede met het vermoeden uit te spreken,
dat die speciale berg in Galilea wel niet meer dan een
gewone heuvel geweest zou zijn, waarna hij zegevierend
de kerk in keek en een kreet van schrik slaakte, die een
geenszins rhetorische vraag inhield.
De kerk was leeg op twee oude heertjes na, tegen elkaar
geleund in slaap gevallen, maar die wakker schrokken,
toen de kapelaan zoo riep, om zich heen keken en, de
kerk insgelijks leeg bevindend, opstonden en op hun
3
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beurt het godshuis verlieten met zooveel spoed als jicht
en slaap hun te maken toestonden.
Zij werden buiten door een opgewonden menigte begroet, die weten wilde of de kapelaan nog steeds niet
van zijn berg was afgestapt. De heertjes, elkaar aankijkend, piepten verschrikt : „Maar is de kerk dan niet
uit.?" Doch reeds maande Kapelaan Pius' krachtig
„Credo" tot terugkeer. En achter de beide heertjes aan
ging iedereen de kerk weer binnen.
Niemand heeft ooit de rest van Pius Paerels kanselrede
vernomen.
Zoo kwam het, dat de kapelaan ook in de stad niet graag
meer preêkte en het hem openbaar werd, dat 's menschen aard zelden zoo edel was en geenszins dermate
ontvankelijk voor verheven gevoelens en sterke indrukken, als hij zich voor den spiegel, oog in oog met Pius
Paerel, had voorgesteld.
Niet langer dekte de doek van kostbare, paarse zijde de
koperen kooi van Don Rinaldo. De gramofoon draaide
tusschen de lessen door thans ook bolero's, habanera's en
jota's. En, luisterend aan zijn deur, had de koster vernomen, dat de kapelaan daarbij de castagnetten met beHoe hij wist, dat het caskwaamheid hanteerde.
tagnetten waren, viel alleen uit het sleutelgat en een
groote vereering voor La Argentina te verklaren.
Maar den Zaterdag na dien Zondag geviel het, dat
kapelaan Paerel geheel onverwacht een briefje in zijn
bus vond, meldende, dat hij preêken moest, hoewel het
geenszins zijn beurt was.
„Godbewàreme !" riepen Pius en de pagegaai en keken
elkander verwijtend aan.
Het briefje vertoonde geen speciale kenteekenen, alleen
dat het onmiskenbaar duidelijk door den Pastoor was
geschreven en geteekend.
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Reeds wilde hij Don Rinaldo onder zijn paarse kleed
verbergen, toen hem iets inviel. Aan het briefje was niet
te zien, dat het voor hem bestemd was. Dat bleek alleen
uit het feit, dat het in zijn bus zat. Dus als kapelaan
Pieters het in zijn bus vond of kapelaan Janssen, die een
goed predikant was, zouden ze -daar niets bijzonders in
zien en preken in zijn plaats. Maar waarom zou hij het
dan niet in de bus stoppen bij oud-pastoor Hendriks, die
hem al zoo vaak gezegd had, graag nog weer eens te
preêken? Daar deed hij dan nog een goed werk mee
ook, als hij het deed.
En hij dééd het ! Oud-pastoor Hendriks had in geen jaren meer gepreekt.
Dien Zondag preekte hij, en geen mensch, die 't hem
kwalijk nam, over de verschrikkingen van den oorlog
van i 870. En omdat hij in het begin al steken bleef,
haalden allen hun trein en had niemand te klagen.
Maar dien middag, bij den pastoor aan tafel, voelde
kapelaan Paerel zich geenszins op zijn gemak. Er was
met geen woord nog over het voorgevallene gesproken.
De twee diensten, waaronder oud-pastoor Hendriks nog
preêken moest, waren zonder stoornis verloopen. Beide
keeren had hij zijn preek al voordat hij kon blijven
steken beëindigd, want was voor alle zekerheid maar
met de peroratie begonnen. Doch na de soep bracht
Pastoor van Hemel, die een werkzaam maar rustig priester was, van wiep zelfs zijn koster geen kwaad wist, het
gesprek op den oud-pastoor, dien hij prees als bijzonder
kras. „Jullie zult je zeker al wel afgevraagd hebben,
waarom hij vanmorgen hier gepreekt heeft?"
De kapelaans Pieters en Janssen, een klein, bleek,
jongensachtig gezicht naast een rood en gezond, waarop
een zwarte, zware baard zich aankondigde, ofschoon pas
geschoren, zagen hun pastoor met argelooze aan23

dacht aan. Hun collega echter keek op zijn bord naar
drie aardappels, een stukje vleesch en vijftien princesseboonen, als bewonderde hij het mooiste stilleven, dat
ooit door de kookkunst op een wit bord getooverd was.
Hij zag rood, maar zweeg.
De pastoor, die het wel merkte, hoezeer zijn kapelaan
door schaamte bevangen werd, ging niettemin kalm
voort.
„Oud-pastoor Hendriks is altijd een goed predikant geweest. En dat hij het nog is, mochten we vanmorgen
weer ervaren," zei hij en knikte, als heel tevreden over
de wijze, waarop er soms in zijn kerk gepreekt werd.
„Hij preekt voor de menschen, niet voor zichzelf. Hij
maakt het niet lang en zelfs 'als hij zijn stof wat breed
dreigt uit te meten, is hij nog zoo vriendelijk om net op
tijd te blijven steken."
Kapelaan Janssen lachte opgewekt en boog zich met
hartelijkheid naar collega Paerel over om samen in de
algemeene vroolijkheid te deelen. Maar Kapelaan Pius
at een aardappel en drie boontjes en een stukje van zijn
vleesch en hield den eveneens zacht schuddenden kapelaan Pieters bezig door hem nog wat saus te vragen en
hem in ruil wat boontjes op zijn bord te scheppen.
,,Preken," ging de pastoor voort, „is één van de voornaamste ambten van onze bediening. Het is ook één van
de moeilijkste. Jullie kent het verhaal van dien jongen,
die de school verzuimde, omdat hij gevallen was en zijn
rug had bezeerd en wiens vader toen aan den meester
een briefje zond met de mededeeling, dat Willempje niet
komen kon met het oog op zijn rug?"
En, zie, nu was de beurt aan kapelaan Pius Paerel om
luidop te lachen ! Hij deed het met groote nadrukkelijkheid, ofschoon hij het mopje heel goed kende, ja, het
zelf voor heteerst aan pastoor en kapelaans verteld had,
-
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De spreker keek er vreemd van op. Kapelaan Janssen
en kapelaan Pieters zagen elkaar aan en schudden heel
even het hoofd.
Het dessert, de Zondagsche pudding met amandeltjes,
werd ter tafel gedragen, zoodat de gemoederen gelegenheid hadden om zich wat te herstellen.
„Tast toe, heeren !" noodde de pastoor. „Maar wat nu
dat mopje betreft, daar moest ik aan denken, toen ik
voor mezelf tot een juiste omschrijving wilde komen van
de eischen, welke wij als predikanten aan onszelf dienen
te stellen en waarvan de eerste is, dat we moeten preêken
met het oog op ons gehoor. Dus niet met het oog in den
spiegel of met ons gehoor uitsluitend in de voorste
banken."
De kapelaans knikten instemmend, ongetwijfeld meer
aan elkaar dan aan zichzelf -denkend.
„Wat we van oud-pastoor Hendriks kunnen leeren is
eenvoud, beknoptheid, verstaanbaarheid. De menschen
hier komen niet naar de kerk om een preek van een uur
te hooren. Het luisteren daarnaar moet zelfs het meest
christelijke geduld te boven gaan. Wij zijn geen Bossuet's, geen Fénélon's, geen Lacordaire's. Als wij preeken, moeten wij zorgen, iets te zeggen te hebben. En als
wij iets te zeggen hebben, laten wij het dandadelijk
zeggen in plaats van er eerst een kwartier om heen te
draaien, het vervolgens vagelijk te doen vermoeden, het
alsdan boudweg te bekennen en er ten slotte nog eens
een half uur en vijf minuten op terug te komen.
Als we van meening zijn, dat God goed is, dan moeten
we daar eerlijk voor uit durven komen, onbeschroomd en
rechtuit.
Geloof me, er bestaat geen mooier preek dan de kortste,
die er ooit gepreekt werd : het „kinderkens, bemint
elkander" van Sint Jan. Men kan dat gevoegelijk vijf
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keer herhalen en dan zal er nog niemand zijn, die zijn
trein mist !"
Aldus Pastoor van Hemel, dien middag onder het dessert.
Daarna nam hij kapelaan Pius ter zijde. Je moet
weten," zei hij, „dat het eigenlijk een puur toeval was,
dat de oud-pastoor hier vanmorgen preekte. Het was
namelijk de bedoeling, dat j'lj preeken zou. Ik droeg den
koster op om een briefje bij je in de bus te doen. Maar je
weet, hoe kosters zijn. En bovendien was het ook beter
ZOO.

En weer brak er een tijd van opgeleefde werkzaamheid
aan in kapelaan Paerels loopbaan als predikant. De
woorden van pastoor Van Hemel waren aan geen doovemansooren gesproken. Het was met Pius Paerel niet zoo
gesteld, dat hij aan een half woord niet genoeg zou
hebben.
Voortaan wenschte hij nog slechts den eenvoud. En aan
het hart van het volk zelf legde hij zijn oor te luisteren.
's Morgens heel vroeg al bezocht hij schoenmaker, steenhouwer en timmerman en vroeg hen uit over hun vak,
hun leven. En midden op den dag was hij buiten op het
land achter den ploeg te vinden, waar hij zich met den
ploeger onderhield over het weer en den stand der gewassen. Op de markt mengde hij zich onder de lovers
en bieders, zich vergewissend van den prijs der veldvruchten en genietend van het welhaast Spaansche
pathos der standwerkers.
Uit deze bronnen puttend, preekte hij als het zijn beurt
was voortaan op echt volksche wijze.
„Het gebed der heiligen," zei hij, „is als mest op den
akker uwer ziel. En wat is de genade anders dan de
hoestbonbon, dien ge cadeau krijgt bij den drogist? Gij
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hebt hem niet verdiend. Ge hebt er niet voor betaald.
Hij wordt u geheel kosteloos in den schoot geworpen."
Sprak hij over het Rijk der Hemelen, dan sprak hij over
een groot huis in de stad, waar het ook des nachts zoo
licht was als des daags en waarin vele kamers waren, rijk
behangen en kostelijk gestoffeerd. De heldaarentegen
was een cementmolen, waarin om het uur een vloekende
metselaar viel. De helsche pijnen vergeleek hij met een
schoen met spijkers, waarmee men hard moet loopen om
een trein te halen, dien men toch net niet haalt.
Deze volksche eenvoud liet niet na, diepen indruk te
maken.
Reizigers en handelsagenten droegen zijn plastische
theologie door heel het land. En natuurlijk lieten zij, die
hun tijdverdrijf zoeken in het verzinnen en vertellen van
quodlibets en boertigheden, in één keer meer schoone
spreuken van kapelaan Paerel's kansel vallen dan hem
in een heel jaar van volkschen eenvoud konden zijn ingevallen.
Zoo hoorde men dan, reizend per trein of wachtend op
een winderig perron, spreken van een kapelaan, die de
vreugde van het aardsdh paradijs als „zuurkool met
spek" beschreven en den boom van kennis van goed en
kwaad gelijk gesteld had met een radio, op jazzmuziek afgestemd. „Gij steekt uw hand in 't vuur voor
uwen Heiligen Bisschop," zou hij mede nog gezegd hebben, „maar met uw voeten wandelt gij naar uw bederf!"
en : „4, gij vrouwen, met uw oogen zaait ge onrust in
een eerlijk mannenhart en met uw rug ontketent ge een
Sodoma -en Gomorrha in de schuldelooze ziel der knapen
Ge wandelt in avondkleeding als in nachtgewaad, maar
door uw zedeloos gedrag hebt ge van het strand der zee
een beerput en van uw hals een molensteen gemaakt !"
Neen, zelfs het pastoorke van Schaerbeeke was z66
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populair niet als kapelaan Paerel destijds, toen hij nog
luisterde naar den volksmond en in den volkstoon
preekte.
Doch op een Zondag preekte hij over het euvel dat
vloeken heet en dat hem zelf reeds het geld voor een
papegaai gekost had.
Jr bestaan," zei hij, „groote vloeken; en er bestaan
minder groote vloeken. Groote vloeken zijn bijvoorbeeld......" En hij zei wat bijvoorbeeld groote vloeken
waren. Tot groote ontsteltenis natuurlijk van alle vrome
zielen, dien morgen in de kerk aanwezig. De oude zeerob, van wien kapelaan Paerel den papegaai gekocht
had, luisterde daarentegen met tintelende oogjes toe en
voelde zich weer jong worden, vooral toen de predikant
in het vuur van zijn rede ook nog Spáánsche vloeken te
berde bracht.
Pastoor Van Hemel, die onder den kansel op een bidstoel knielde, kuchte evenwel duidelijk en nadrukkelijk
ter waarschuwing, zoodat Pius Paerel de kleinere vloeken
dan maar oversloeg.
„Vloeken," ging hij voort, „is een groot kwaad en een
zonde van ergernis tevens. Vloeken in drift is nochtans
minder zondig, als ge er ten minste niet grovelijk ergernis mee geeft. Dus vloekt ge in drift, kijk dan eerst om
u heen. Misschien dat er kinderen in de buurt zijn. En
dan moet ge het natuurlijk laten."
De pastoor op den bidstoel onder den kansel verborg
zijn gezicht achter zijn handen en kreunde hoorbaar. En
't was hij, die dreunend „Amen !" zei en het aan Pius
Paerel overliet om er een eind aan te maken en naar
beneden te komen.
Neen, kapelaan Pius Paerel preekte op den duur niet
graag meer. Wel ging hij door met zijn Spaansche
lessen. Wel dichtte hij nu en dan eens een bidprentje,
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waarop „de eeuwige rust" rijmde op „door engelen gekust". Wel schreef hij lange, opgewekte brieven aan zijn
broer, die missionaris was in Afrika. Wel preekte hij nog
geregeld, maar slechts uit plicht en aan de hand van
brave boekjes. Wel hield hij nog een tijd lang een
dagboek bij. Maar Potgieter, Vondel, Van der Palm,
Schaepman, Massillon en Kuyper keerden in hun kisten
naar den zolder terug.
Op marktdagen zag men hem niet meer op de markt.
Niet langer liep hij achter den ploeg ofbezocht hij timmerwinkel, atelier, werkplaats of bouwsteiger. „Ich bin
der Welt abhanden gekommen !" zei hij met een zucht.
Hij voelde zich een martelaar, een onbegrepene, miskend, gesmaad, tot den dood der uiterste vergetelheid
veroordeeld.
Het was in dien tijd, dat een wijnreiziger hem bezocht.
Er valt van Louis de Villars niet veel opmerkelijks te
vertellen. Hij stamde uit een oud, adellijk geslacht,
waarvan hij zijn naam, rijn rechten neus, zijn slank gevingerde handen, aan één van die vingers een zegelring
en verder niets niemandal geërfd had.
Omdat kapelaan Paerel niet van wijnverkoopers hield,
daar hem het ware licht aangaande wijn en wijn nog
niet was opgegaan, -- hij kocht zoo nu en dan een partijtje Port, Bordeaux en zoute nootjes van den broer van
den koster, had hij aan zijn huishoudster Hubertina
ten aanzien van die lieden, die hij rad van tong en licht
van zeden waande, de allerstrengste orders gegeven, terwijl ook de koster geen gelegenheid voorbij liet gaan om
haar de onbetrouwbaarheid dier personen, alsmede hun
verregaande wuftheid nadrukkelijk op het hart te binden.
Nu is het voor kapelaanshuishoudster en pastoorsmeid
niet moeilijk om op het eerste gezicht en tusschen het

openen en dichtslaan van de deur klaar en onbedriegelijk
te onderscheiden tusschen een netten heer, een bedelman, een ongunstig individu, een reiziger in kerksieraden en een wijnverkooper. Maar Louis de Villars was
méér dan een wijnverkooper. Hij was een graaf en kwam
per auto. Zijn kaartje droeg een kroon. En hij was
binnen nog voor Hubertina, die het leven in hoofdzaak
uit goede stuiversromans kende, van haar begrijpelijke
ontroering bekomen was.
„Een èchte graaf !" stamelde zij en stoorde zonder kloppen een woedend tweegesprek in het Spaansch tusschen
kapelaan Paerel en zijn papegaai.
„Laat binnenkomen !" zei hij en tartte Don Rinaldo tot
vleugelklepperende woede door de onder zijn oogen gepelde olienootjes zelf op te eten, maar de schillen bij den
Spanjaard in de kooi te werpen.
„Caramba !" krijschte het dier.
Louis de Villars glimlachte. „Wat een welkom !" zei hij.
„Mijn naam is Louis de Villars uit Champagne."
De vogel vloekte nog een poosje voort, in het Spaansch
naar gewoonte, en zei toen : „Godbewàreme !" om op
adem te komen.
Met een monocle in het oog stond Louis de Villars het
beest te bekijken.
„Daar zou zelfs 'ik nog iets van kunnen leerent" mompelde hij.
„En wat komt u hier doen?" vroeg kapelaan Pius, een
tikje stug, ja bijna snauwerig. Hij voelde zich betrapt,
in den rug aangevallen en bovendien had hij nog nooit
te doen gehad met iemand, die Louis de Villars heette,
slobkousen droeg, een das met een parel, alsmede een
zegelring, die er uitzag, of hij werkelijk gebruikt werd
voor het doel, waartoe hij bestemd was.
Het kaartje met de kroon lag voor hem. Hij moest aan
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de guillotine denken en of het door sluwheid of door
lafheid of door afvalligheid was, dat deze man eraan
ontsnapte. Doch toen het hem inviel, dat die werkelijk
keurige meneer, die naar viooltjes en naar juchtleer
geurde, enkel achterkleinzoon van sluwen, laffen of af valligen kon zijn, bood hij hem een stoel aan en een
cigaret.
„Meneer Kapelaan," begon Louis de Villars, „ik ben
van ver gekomen om eens kennis met u te maken......"
„Een glas wijn? ! Een glas wijn? !" viel kapelaan Paerel
hem nerveus in de rede. Door het ongewone dezer deftige verschijning vielen zijn plichten als gastheer hem
slechts bij schokken in.
„O, heerlijk !" antwoordde Louis de Villars, als kon hij
zich niets verrukkelijkers voorstellen dan den wijn van
Pius Paerel. En hij legde in zalige afwachting vijf slanke
vingers van de rechter- tegen vijf slanke vingers van de
linkerhand.
„Hubertina ! Hubertina !" Maar Hubertina was er al.
Z66 groot was de afstand tusschen keuken en huiskamer
niet. Don Rinaldo stoof op in een vlaag van leelijke
scheldwoorden.
„U moet het me niet kwalijk nemen, dat ik het zeg,"
fluisterde Louis de Villars verontrust, „maar dat beest
zegt werkelijk leelijke dingen."
„Hubertina, leg den doek erover en haal 'ns wat
wijn en wat glazen, wijnglazen, van die hóóge op één
poot."
Don Rinaldo, bedolven onder paarse zij, zweeg na een
laatste toespeling in het Spaansch op dingen, waarover
men in het Nederlandsch enkel zwijgt.
„Wat zal het zijn, Welgeboren, rood of wit?"
„Rood, Meneer Kapelaan, laat het rood mogen zijn."
„Rood, Hubertina !" riep de Kapelaan zijn huishoudster
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na, die reeds hoorbaar langs de keldertrap omlaag
slofte : „Róód, vak E, zevende rij !"
De wijn kwam, rood en klokkend in twee zwartbestoven
flesschen.
„Hubertina, een stofdoek en een kurkentrekker!"
En terwijl Hubertina laden opende, vazen omkeerde,
beelden oplichtte en ten einde raad zelfs de papiermand
leegruimde op zoek naar een kurkentrekker,bekende
Kapelaan Paerel zijn gast, dat hij eigenlijk toch liever
een koel glas bier dronk of een glaasje klare, maar dat
hij als Kapelaan nu eenmaal wijn moest drinken met de
gasten. „Ik betrek dien van den broer van den koster,"
zei hij. „Een brave jongen. Hij heeft veel gereisd. Vooral
tijdens den oorlog. Hij beleefde de ongelukkigste avonturen, werd door misverstanden letterlijk achtervolgd. In
Egypte dachten ze, dat hij een oproer verwekte, en
in Amerika, dat hij werken wou. In Frankrijk had hij
moeilijkheden met de taal. Men meende, dat het Russisch was. Hij moest wodka drinken en kreeg een mes in
zijn mond om mee rond te dansen over den vloer. U is
Franschman. U weet, hoe dat gaat. En op Corsica raakte
hij in een complot, zoodat hij met een zwart gezicht in
een kelder ging zitten wachten op een wachtwoord.
Maar de politie kende het ook... Hubertina ! Hubertina!
Laat maar ! Ik heb hem !"
Al sprekend, had Kapelaan Paerel zoo wat in het rokachtig benedengedeelte van zijn toog rond gegrabbeld en
al doende den kurkentrekker gevonden, dien hij nu met
een breed en plechtig gebaar voor zich op de tafel legde,
„Hubertina ! Hubertina ! Staan de flesschen achter de
kachel?"
Ze stonden achter de kachel en even later klokte de wijn
in twee hooge glazen op één poot. Kapelaan Paerel
dronk met een zuur en ontevreden gezicht en blies in
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zijn glas als was het warme koffie. Het gezicht van Louis
de Villars was dat van een ridder in harnas, het vizier
gesloten.
En in de open deur stond Hubertina en keek toe, alsof
ze een hemelsch visioen aanschouwde.
Pius Paerel zette zijn glas neer en vervolgde zijn relaas
over den broer van den koster, dien armen pechvogel.
„Zoo nu en dan," zei hij, „loopt de brave kerel op zijn
reizen wel eens tegen een partijtje wijn en zoute nootjes
aan. En dan zegt hij bij zichzelf : „Kip ik heb je! Da's
voor Meneer Kapelaan !" "
„Zoute nootjes? !" riep Louis de Villars. „Die kunnen
best goed zijn !" en met een groote wanhoop in de star
starende oogen ledigde hij zijn glas.
Ieder ander zou aan Socrates gedacht hebben.
„Hubertina !" galmde Pius Paerel. „Hubertina ! De
zoute nootjes !"
Toen was er sprake van een tweede glas. En de Kapelaan vroeg ronduit:
„En hoe vindt u dat wijntje? De broer van den koster
is een bekwaam man."
„Hij is een brave jongen," gaf Louis de Villars toe. Peinzend bediende hij zich van de zoutjes.
„'t Is jammer," zei hij toen. „Dood jammer !"
Jammer? Waarvoor? Waarvan? Waarom?"
„Van de druiven......" En hij hief het glas tot aan de
lippen. Hij dronk niet, doch snoof alleen maar. Vol
deernis ging hij voort:
„Ze meenden het zoo goed. Maar ze groeiden in de
schaduw en kregen nooit zon, dan 's morgens heel even.
Het werd hun niet vergund om rijp te worden. Ze bleven
zuur tot lang na hun dood : een tragische herinnering aan
een onvervuld leven......"
Kapelaan Paerel blies nijdig in zijn glas. „Alle wijn is
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zoo !" mopperde hij. „Waarom kunnen we ook geen bier
drinken ! Hubertina ! Hubertina ! Haal wat bier en frieten op den hoek......"
Louis de Villard hemde.
,.....of niet? Laat maar, Hubertina ! Laat maar!"
„Ik heb een ander voorstel," begon de graaf, voorzichtig,
als tastende zijn weg. „In mijn auto, schokvrij vervoerd,
bracht ik wat wijn mee .... Een vriendendienst ... .
Pen aardigheid .... Chateau de Villars '98 ...."
„Hubertina ! Hubertina ! Help den graaf en spoel de glazen om."
De flesschen kwamen.
Het waren m' oie flesschen, die alleen al door hun vorm
het vertrouwen in de bekwaamheid van den broer van
den koster aan het wankelen brachten.
Louis de Villars glimlachte, als keek hij in de zon. Hubertina stond nu naast de tafel, één en al aandacht.
Kapelaan Paereldronk.
Eerst blies hij nog of het warme koffie was. Maar het
geschiedde zonder nijdigheid.
Langzaam klaarde zijn gezicht op.
„Ik geloof, dat deze wijn iets beter is," zei hij.
En even later:
„Die wijn is beslist beter!"
Louis de Villars dronk met het gezicht van een schilder,
die samen met een ander eigen werk bewondert.
Er kwam een tweede flesch.
Kapelaan Paerel werd mededeelzaam. Hij citeerde verzen, die hij zelf gemaakt had, zoodat er een mooie glans
over zijn leven kwam te liggen en het tooneel op de
plavuizen van de sacristie van de kerk te Baelswoude
hem in de herinnering als een drama van hooge bewogenheid verscheen.
Hij vertelde en deed de passen voor. Hij sprak ook over
,
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Sint Antonius en de briefjes van tien en verzweeg niet,
dat het hem speet, dat hij steeds minder graag preêkte.
Hij loofde den wijn en zei weinig vriendelijke dingen
over -den broer van den koster.
„Nu begrijp ik," zei hij, „waarom wij priesters wijn
moeten drinken en geen gewoonte mogen maken van
bier en genever. Als ik nu preken moest, zou ik mijn
woorden wel vinden."
En hij vertelde iets van de prijzen-politiek van den broer
van den koster.
Toen was het woord aan Louis de Villars.
„Ik ben Uw vriend, Meneer Kapelaan," zoo begon hij.
„Morgen stuur ik U vijf-en-veertig flesschen van dezen
wijn op proef met een korting van tien procent en de
belofte, nog eens gauw terug te komen. Wijn, gel66f
me,
is een zaak van vertrouwen. Wijn is de ziel van
onze ledige uren en de bezieling van onze werkdadig.

heid."
Hij leunde be^hagelijk achterover in zijn stoel en vervolgde:
„Ik heb dezen wijn gekend, toen hij nog jong was. Zijn
druif zag ik groeien langs de helling van grootvaders
wijnbergen. En de zon, die hem tot rijpheid stoofde,
heeft ook mij gekoesterd. Nooit zal ik dienzomer vergeten. Ik was nog maar een jongen. ..."
Hij zweeg ontroerd. Zijn oogen liefkoosden den wijn in
fiesch en glazen.
„Eerst veel later heb ik grootvaders wijnbergen terug
gezien. Maar de herinnering aan dien zomer bleef bewaard, rijpend en rijker wordend met het jaar, veredeld
en bewaard in dezen wijn, waarin de zomer van '98 leeft
en gloeit, een purperrood juweel gelijk.
U houdt van boeken. U bewondert gedichten. Maar
geen schooner boekerij dan een welvoorziene wijnkelder.
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Geen edeler boek dan een rijpe Bourgogne. Geen liefelijker vers dan een rood fonkelend glas.
Proef, Eerwaarde, proef!"
Het was halverwege de derde flesch.
„Hubertina ! Hubertina ! nieuwe nootjes !" riep Pius
Paerel.
„Proef, Eerwaarde !" her9
haalde Louis de Villars,
geheel bedwelmd door de
'
d^
verkoopmogelijkheden
f

,

•

welke er voor hem scholen in dezen eenvoudigen
priester. „Proef en laat het aroma stijgen van tong tot
gehemelte en snuif het op met den neus, opdat het spreke
tot den geest, en sluit de oogen, droomend van zon en
zomer, druiven en stovenden gloed."
Nog wat onwennig en verlegen en een weinig rood in het
gezicht sloot Kapelaan Paerel zijn oogen temidden van
een slagveld van rimpels. En daar Louis de Villars een
dichter was als hij en niet ophield met spreken, zag hij,
wat deze zei en proefde hij, wat hij zag.
Het werd laat en later.
Uren en uren geleden was in de stille straat de school
uitgegaan en hadden de jongens stuk voor stuk den
hoorn van den grafelijken wagen met daverenden overmoed doen schallen. Daarna was een harmonie in één
der leege klaslokalen met repeteeren begonnen, had
„Wilhelm Tell" geprobeerd en nog eenige andere zaken
van Rossini en was midden in een f eestmarsch van den
dirigent opgebroken, omdat er fouten in de stemmen waren geslopen. En nog -steeds sprak Louis de Villars lovend
over de wijnen van zijn vaderland en over zijn eiland
van rooden wijn midden in het land van Champagne.
Hubertina was al naar bed. Zij had : „Goeden nacht !"
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gezegd, bescheiden om den hoek van de deur, maar de
heeren hadden Fransch gesproken,
althans één
want haar Kapelaan had niets gezegd, maar
heer,
slechts gebromd met dichte oogen.
Nu en dan viel Don Rinaldo droomend van zijn stokje
en klonk er wat Spaansc'h gemompel van onder zijn
paarsen doek.
Nog een paar keer riep Pius Paerel, als plotseling in hem
de gastheer ontwaakte : „Hubertina ! Hubertina !" Maar
de zoute nootjes stonden bij de hand en vlak daarnaast
lag de kurkentrekker.
Toen Louis de Villars dan eindelijk afscheid nam en met
behendigheid in zijn auto stapte, trad Kapelaan Paerel
naarbuiten tot op de stoep, hielp hem het portier sluiten
en riep vroolijk, bijna uitgelaten:
„En nu weet ik nog niet, wat u eigenlijk kwam doen !"
Waarna hij door wolken van welbehagen en door een
dichten nevel van geluk tot in den hemel van slaap en
vergetelheid steeg, waaruit, te vroeg ! de grauwe
morgen en de bel hem wakker riepen. Even later bracht
men vier ankers Chateau de Villars binnen tot een contant te betalen bedrag van vier-honderd-vijf-en-zeventig
gulden vijf-en-zeventig.
Hij was stug en stuursch dien heelen dag tot na het eten,
na het vierde glas. Toen liet hij den broer van den
koster komen en zei hem zijn meening over zijn wijn en
zijn prijzen. Doch aangezien de man schreide als een
kind, had hij medelij den en beloofde hem een goede betrekking zoo gauw hij er een vond of pastoor werd, want
dat was wel zeker, dat Kapelaan Pius niet lang kapelaan
zou blijven.
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Tweede Hoofdstuk
Waarin Adriaan van Harte op gemeubileerde kamers Schubert zingt en samen
met Joachim Ontdaen Pastoor Paerel
bezoekt. „Maar is u dan geen dominee?" Kerkbouw in Schotland en hier.

oen hij dien morgen vertrok, zooals hij gekomen was, traag en onopvallend, had Joachim
Ontdaen niet gedacht, hem weer zoo gauw te zullen zien.
Adriaan van Harte was een goeie jongen, die sigaren
uitdeelde, toen hij kwam, die sigaren uitdeelde, als hij
jarig was en die een heele kist sigaren achterliet, toen
hij ging, zooals hij gekomen was, traag en onopvallend.
Hij had het aangename, ongepassioneerde gezicht van
een broeder-portier op den vooravond van zijn gouden
professiefeest en ééns per week, op Zaterdag, één minuut voor sluitingstijd, liet hij zich scheren. Door de
week probeerde hij het zelf, als hij het niet vergat, des
avonds voor het slapengaan of des morgens, als hij niet
verzuimde eens extra vroeg op te staan. En alleen
Joachim Ontdaen wist, dat hij muzikaal was dank zij
een stem, die welluidend bibberde tusschen bariton en
bas.
Een tijd lang droeg hij slobkousen en een parelgrijze
das met roode stippeltjes. Toen viel hij even op. En ieder
dacht er het zijne van. Maar het scheen een oude tante
geweest te zijn, die in haar weduwstaat meende, haar
goede werken tot haar neven te moeten uitbreiden,
waarna ze trouwde en weer normaal werd.
Op stille avonden tusschen negen en tien bezocht hij
Joachim Ontdaen op zijn kamer, waar een piano stond.
Dan zei hij niet veel, deed zijn boord los en hemd°,
waarna Joachim onder de muziek naast zijn stoel Schubert en Löwe zocht al naar gelang de avond en het
jaargetij.
Waren de avonden stil en koud, stonden er sterren aan
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den hemel en bloemen op de ruit, dan haalde Van Harte
diep adem en zong Luwe.
„Ich hab' es getragen sieben Jahr'
Und ich kann es nicht tragen mehr ...."
En onder het zingen won zijn aarzelende stem aan
kracht, werd van bibberende bas een zeer besliste bariton.
Maar waren de avonden zoel en dreven er over de rivier
geuren van bloemen aan, dan droeg Van Harte een
Schillerhemd en moest het Schubert zijn.
„Leire flehen meire Lieder ...."
Dan kwam hij, vreemd genoeg, soms adem te kort,
moest er halverwege opgehouden worden en gingen ze
samen voor het raam staan, keken, hoe de maan rood
achter de heuvelen opkwam en zich vonkenspattend in
de rivier verdubbelde.
„Zouden we niet liever, „Tom der Reimer" nemen,"
zei hij dan, „of „Goldschmieds Táchterlein" ?"
En wéér was Luwe aan de beurt.
Maar Schuberts „Erlkonig" placht zonder stoornis tot
het bittere eind te verloopen.
Bleek de avond stormachtig, geeselden herfstregens de
ruiten, dan was de beurt aan Robert Schumann.
Waarna ze hun jassen namen en buiten gingen wandelen in den regen, onder de geel gouden boomen van het
park, langs de laatste bloemen, onder oude poorten door,
langs grijze muren, over Middeleeuwsche wallen en
wankele bruggetjes, en frieten met worst aten in een
klein café't j e tegenover de Waalsche kerk en slecht
sliepen dien nacht.
Thuis had Adriaan een harmonium met zeven registers,
vier koppelingen en een Vox Humana. Hij speelde er de
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onwaarschijnlijkste dingen op, van Chopin's „Valse brillante" (Opus i8, in Es-dur) tot Saint Saëns' „Danse
macabre".
Een en ander klonk niet bijzonder mooi, maar was goed
bedoeld, zooals ook de afpel, dien hij Joachim gaf,
iederen keer, dat hij kwam en die steeds heel mooi glom
en altijd voortreffelijk smaakte.
Was de appel op, dan ging het harmonium weer open
en mocht Joachim hem begeleiden door Ohoralen en
Passionen van Schutz en Buxtehude, waaraan alle registers tegelijk te pas kwamen en het luchttreden tot een
werk van slaven werd, zoodat Joachim zich daarna op
wankele knieën huiswaarts spoedde, het hoofd van verheven • gedachten vol, de ooren nog dreunend van
accoord en slot-accoord, de vingers stijf van het rukken
aan de knoppen.
Adriaan van Harte bezat een warm gemoed voor armen
en misdeelden, alsmede een groot en hevig gevoel voor
wat billijk is en recht. De firma Hemeldak, op wier kantoor hij werkzaam was,' is zoo'n fabriek, welke ten aanzien van het loon aan oude tradities hecht, maar ten
aanzien van het werk en het tempo, waarin dit uitgevoerd
dient te worden, zeer moderne opvattingen huldigt. Bij
iederen teruggang in de winst liep ook het getal arbeiders terug. Men mocht in die dingen niet teerhartig zijn.
Er ging dus een huivering door heel het bureau, toen
fluisterend bekend werd, dat Adriaan van Harte met de
arbeiders spràk en zelfs met dezulken, die nog niet eens
arbeiders meer waren, maar werkloos en overbodig.
Joachim Ontdaen hoorde nog lang de stem van Bertus
van Bommel kietelen in zijn oor:
„Parbleu, hij geeft hun zelfs gèld !"
Het geven van geld aan leden van de arbeidersklasse
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moest volgens de tradities der firma Hemeldak immers
met omzichtigheid geschieden en zeker niet door onbevoegden. Een machine behoeft juist zooveel olie en
smeer, als ze noodig heeft om te werken. Elk teveel beteekent nadeel en verspilling. Zoodat de dag kwam, dat
Adriaan van Harte heenging, even stil en onopvallend,
als hij gekomen was. Hij viel van het Hemeldak, arm
als een musch en met de snelheid van een dakpan. En
Joachim dacht niet, hem nog ooit te zullen terugzien.
Maar op een avond in Februari zat Joachim met een
boek voor het raam. Het was warm binnen. In het
donker van de kamer scheen de roode vuurmond van de
kachel eens zoo vurig.
De hooge straatlantaren buiten voor het huis verlichtte
zijn boek. Hij dommelde en las en droomde het gelezene
al dommelend voort, totdat er op de deur geklopt werd
en droom en boek hem ontgleden.
Hij had het niet gedacht, maar het was Adriaan van
Harte , die kwam zingen. Joachim had hem in geen maanden gezien. Een paar keer had hij getracht hem thuis op
te zoeken. Twee keer trof hij hem niet thuis. Den derden keer bleek hij verhuisd naar een onbekend adres.
Adriaan zag erbleek uit, vaal en paars. Om zijn kin
stond een weelderige stoppelbaard.
Joachim stak de kaarsen op de piano aan en zocht Lowe
onder de muziek naast zijn stoel. Van Harte deed zijn
boord los en hemde. En, ja, het moest wel degelijk
„Archibald Douglas" zijn, volle twintig minuten lang.
-

„Ich will hintreten vor sein Gesicht
In dieser Knechtsgestalt,
Er kann meine Bitte versagen nicht,
Ich bin ja worden alt."
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De paarden draafden. De ijzeren vuisten vonden elkaar.
Zijn stem schalde als een oordeel.
Na afloop schonk 'hij Joachim een appel. Hij leende hem
ook zijn dolkmes. Joachim deelde den appel in tweemaal
twee parten, schilde hem en gaf toen Adriaan zijn part,
waarna ze aten en zwegen. Daarna schudden ze de pitten in den kolenbak.
Toen vroeg joachim:
„Wat doe je tegenwoordig?"
„Ik heb het druk !" antwoordde hij.
Het klonk overtuigend genoeg.
„Weet je wat ik kom doen?" vroeg hij op zijn beurt.
Joachim durfde niet zeggen, dat hij het wel raden kon.
„Je moet bij ons komen zingen," ging hij voort. „Je hebt
een tweede bas als geen tweede !"
Onthutst keek Joachim hem aan. Hij had zijn stem nog
nooit in dat licht gezien.
„Bij ons?" vroeg hij. „Ben je dan... eh... getrouwd?"
Adriaan glimlachte ongedwongen, zoodat zijn gezicht
ineens veel jonger scheen.
„Bij ons in de kerk !" zei hij.
Streng opgevoed, was Joachim nochtans niet „fijn". Wel
kende hij alle Marialiedjes van hooren zingen en was hij
een groot bewonderaar van den Cantus planus, het Gregoriaansch, maar de gedragen, eentonige of vulgair
vlotte melodie dezer liedjes en zekere schuchterheid en
schuwheid ten aanzien van eigen stem en ademkracht
hadden hem tot dusverre temidden der zingende geloovigen het zwijgen opgelegd. Vroeger had hij van gereformeerde schoolmakkers wel gehoord, hoe zij, om het
huisorgel geschaard na den Zondagschen dienst en ook
des avonds na de middagoefening, als de ondergaande
zon zich snel terugtrok van het rood 'blauwe of geelgroene vloerkleed van salon of huiskamer, de liederen
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uit den geestelijken zangbundel zongen, lovende den
Heer om Zijn weldaden of jubelend op eenig feestgetij.
„Zingt dan bij jullie, waar het ook zijn mag, de geméénte niet?" vroeg Joachim, want hij hield Adriaan
van Harte om diens hooge boord, huisorgel en hoffelijke
manieren geenszins voor een geloofsgenoot.
Adriaan van Harte glimlachte en antwoordde . alleen
maar met een:
„wij zingen en jij zingt mee !"
En op een middag tusschen vijf en zes kwam Van
Harte hem halen. Het vroor. Hij zag er koud en paars
uit.
„Is het ver?" vroeg Joachim, alleen uit nieuwsgierigheid
en vriendschap meegegaan.
,,Het gaat!" zei hij.
„Dan zullen we maar flink aanstappen !" meende Joachim.
Ze wandelden snel, de eene brug over, de andere brug
over, de stad uit, maar moesten wachten bij den spoorwegovergang.
Toen ging het verder met gezwinden pas.
Joachim hield wel van wandelen. De lucht was frisch en
zuiver. En van het flinke aanstappen gloeiden hem de
wangen.
Maar toen ze buiten de stad waren, waren ze er nog niet.
„Hoe ver nog?" vroeg Joachim.
„0, niet zoo héél ver," antwoordde Adriaan. „Nog een
klein half uurtje."
„Je bent een grapjas !" prees Joachim.
Achter hen lag de stad in een fijnen nevel, waar, goud
en zilverig grijs, de zon door speelde, v66r hen de
straatweg met links en rechts lage huisjes en nu en dan
een boomengroep. Maar ver achter huisjes en boomgin
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golfde het land omhoog tot heuvels, grijsgroen van het
berijpte gras of bruin van dorre heide.
„Een gezonde wandeling," waagde Adriaan, die nu
blauw zag.
„Voor een keertje wèl," antwoordde Joachim.
De adem sloeg hem als stoom uit den mond en hij was
er niet zeker van, dat er geen steentje in zijn schoen zat.
„Je zult er van opkijken !" beloofde Adriaan.
„Graag," lachte Joachim, „als je het maar laat zien."
Hij moest echter nog driehonderd meter geduld hebben.
Toen sloegen ze een ritselend espenlaantje in en stonden
voor een geweldigen puinhoop uit rooden baksteen met
een nette villa ernaast.
„Hier is het," zei Adriaan en trok aan de bel.
Een juffrouw met een paars hoofddeksel, die juist bezig
was om haar koude vingers in een paar dikke, grasgroene
wanten te redden, deed open, antwoordde bevestigend
op de vraag of „de Heer" thuis was, greep een paraplure
en snelde toen, de deur voor de gasten open latende, met
wapperenden mantel en klepperende schoenzolen de
nieuw aangelegde, -pas geplaveide straat op.
Dus gingen ze maar naar binnen.
Adriaan sloot de deur. Zij ontdeden zich van jas, hoed
en sjaal, gingen een kleine gang door en stonden toen
voor een zware, eikenhouten deur.
Adriaan klopte aan.
Een oolijke stem riep jolig:
„Binnen !'
Adriaan opende de deur. Joachim volgde hem op den
voet.
Aan de tafel zat een in het zwart gekleede heer met
geborduurde pantoffels aan de voeten, blauwe engelen op een fond van rood fluweel.
Hij stond onmiddellijk op, toen hij Adriaan en diens
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vriend gewaar werd en kwam hun joviaal beide handen
schudden.
„Dit is nu Joachim Ontdaen," zei Adriaan, „van wien
ik u al zoo vaak heb gesproken."
„Ja, ja, ik ken u wel !" riep de jolige man en keek hem
oolijk onderzoekend aan. „Mijn naam is Abraham den
Ar !" verkondigde hij en triomfantelijk stak hij zijn
rechterhand tusschen vest en hemdrok.
„De beroemde !" fluisterde Adriaan zijn vriend in het
oor.
„Is u bijgeval niet één van onze veelbelovende, jonge
letterkundigen?" vroeg de gastheer. „U was vroeger toch
in de journalistiek?"
„Inderdaad," antwoordde Joachim bescheiden. „Dit
laatste kan niet ontkend worden. En nog schrijf ik wel
eens, als de herinnering me te machtig wordt en een
speelsche en een ernstige gedachte met elkander om den
voorrang strijden."
„Ga zitten !" noodde de gastheer. „En wat zal het wezen?
Wit of rood?Cognac? Genever? Port? Vermouth? Een
fijn glas champagne?"
Joachim keek eens naar Adriaan. Die proefde en keurde
in den geest. En het licht, dat zijn oogen daarbij uitstraalden, was geenszins het strenge glinsteren als van
staal in de oogen van een geheelonthouder-drankbestrij
der. „Port !" zei hij. „Mag het Port zijn?"
„Kent u „Gösta Berling"?" vroeg Joachim.
De gastheer lachte dreunend en stak een vinger dreigend naar hem op.
„We begrijpen elkaar !" zei hij. „Maar wat zal het zijn?"
„Gösta Berling?" riep Adriaan van Harte geestdriftig,
„dat is een prachtboek!"
„Hubertina ! Hubertina !" brulde de jolige man.
„Ook Port, als u 'het heeft !" zei Joachim.
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De dame met den purperen hoed en de warme wanten,
die, zonder dat de gasten het gemerkt hadden, het huis
weer binnen moest zijn gekomen, stak hoed en hoofd
om de deur.
„En Heer?" vroeg ze, vriendelijk en gedienstig.
„Laat maar, Hubertina ! Ik dacht, dat die meneer daar
koffie wou!"
Hubertina glimlachte. Zij scheen het drinken van koffie
zoo'n groote zonde nog niet te vinden.
„Dan ga ik maar, Heer," zei ze. „Misschien krijgen we
regen."
Hubertina ging. Er kwamen glazen. En de gastheer
daalde af naar den kelder, zingend dat het schalde.
Met drie flesschen kwam hij terug. „Een echt wijntje
om meê te beginnen !" prees hij.
Dien avond vernam Joachim, dat Abraham den Ar het
leven mooi vond, dat hij in Leiden gestudeerd had en
aan Hildebrand -de voorkeur gaf boven Beets. En voorts,
dat hij de ware vroomheid niet in het gebaar en in het
woord, maar in hethart zocht.
„Het hart, 'dat is het voornaamste !" zei hij. „De rest is
bijzaak. Proost!"
De wijn beviel Joachim zeer.
Het was inmiddels avond geworden. Zij zaten in lage
stoelen bij den haard. Boven hun hoofden brandde,
romantisch en maanziek, een schemerlamp met rose kap
en lange, harige franje.
Een laag tafeltje droeg alles, wat tot een genoegelijk
leven vereischt wordt. En Abraham den Arbekende met
oolijk glinsterende oogen:
„Ik had geen dominee moeten worden. De menschen
zijn slecht en zullen slecht blijven, ook zonder mij !"
Bescheiden en zedig bleven Joachim en Adriaan voor
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Het doet den mensch goed, te hooren,
zich kijken.
dat de mensch slecht is !
„O, die menschen !" ging hun gastheer voort. „Ze praten
en kletsen en verdoen hun tijd. Zij tellen de leêge flesschen, die hier het huis uitgaan; spreken er schande over,
dat ik een huishoudster heb in plaats van mijn maandgeld met één van hun overtollige dochters te deelen. En
zieniedereen, die er fatsoenlijker uitziet dan zijzelf voor
een wijnreiziger aan. Zij willen een dominee maar geen
huichelaar, zeggen ze. Maar wat ze willen, is een huichelaar en geen dominee ! Ze willen een uitgestreken gezicht
plus een preek in -drie punten en lange, bleeke handen
met vuile nagels en godzaligheid ! Ze willen zalving,
stichting, een gevoelig woord ! Ze willen den gevel, maar
het huis kan hun niets schelen ! Ze willen een witte bef
en een onkreukbaar ambtsgewaad, al was het de duivel
zèlf, 'die het droeg !"
Hij dronk, den neus licht snuivend boven het glas. Toen
zei hij oolijk, bijna uitbundig :
„Nietwaar? „Wanneer de herder dwaalt, wat padt,
wat rechte gangen // kan de arme kudde gaen?" En
de menschen gaan langs me heen, als de rijtuigen in
een begrafenisstoet : stapvoets en met de gordijntjes
neer."
Een poosje was het stil. Ergens achter een gordijn tikte
een wekker.
Toen zei Adriaan :
„Zouden we het nu niet eens over het koor hebben, Eerwaarde?"
Maar de gastheer ging eerst nog eens wat wijn ophalen.
Daarna trok hij uit zijn boekenkast een boekje te voorschijn. „Luister," zei hij, „da's van Hieronymus de Vitter," en las:
„Psalmen en gezangen zijn offers van dankbare harten,
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verheerlijken den gever van alles en stemmen ons blij
en goed. Dat geen prediker die toch beschouwe als tolboonren, waar de koetsier en de paarden rusten en de
tollenaar geld inzamelt. Een psalm is veel te schoon om
daarop te gaan zitten ...."
De gastheer las sprakeloos verder.
„Zamelt geld in voor goede orgels en gevoelige organisten," ging hij hardop voort, maar zweeg toen weer en
stak het boek terug op zijn plaats tusschen Potgieter en
Da Costa.
„Ik hou niet van het zingen der gemeente," zei Joachim
in een moedige poging om zich aan de omgeving aan te
passen.
„Waar zou ze het geleerd hebben?" vroeg de gastheer
streng. „De gemeente-zang is als een vertraagd opgenomen orkaan. Daarom liever een klein kerkkoor, dat
zingt, dan heel een gemeente, die galmt."
Joachim keek Adriaan, Adriaan Joachim aan. „Ja, dat
is onze directeur," zei de gastheer tot Joachim. ,En u
moet ook komen. Mijn kerk wordt een gezellige kerk !"
Joachim glimlachte verlegen.
„Om uw wijn zou ik het niet laten, maar... eh... u is...
eh... dominee ...."
Adriaan lachte. En ook de gastheer
lachte oolijk.
„U 'is toch dominee?" vroeg Joachim
nu, door zooveel vroolijkheid aan het
twijfelen gebracht.
„Ik ben Pastoor Pius Paerel," daverde
de gastheer, „en nog nooit in Leiden
geweest."
„En de lieveling van al zijn parochiatien !" vulde Adriaan aan.
Ja, zoo was Pius Paerel, toen hij Pas;
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zoor was. Altijd lachend. Altijd bijzonder. Soms zelfs
bizar!
Tien jaar was Pius Paerel kapelaan in de stad geweest.
Toen werd hij tot pastoor benoemd en tot bouwheer van
een nieuwe kerk in de onmiddellijke omgeving van de
stad, waar hij zich door zijn oorspronkelijkheid en losheid van manieren, door zijn leuken spreekstijl en onafhankelijk oordeel, door heel zijn beminnelijke persoonlijkheid zooveel vrienden verwierf..
Men begreep het wel, ook al deed Pastoor Paerel of
het niet zoo was, dat bouwen van die kerk was echt
een kolfje naar zijn hand.
Toch was er iets, dat hem verdroot. Hij had zijn kapelanie moeten verlaten. Hij zou van oolijk en vroolijk
kapelaan een ernstig, eerbiedwaardig man moeten worden, die zijn hand op het hoofd der kinderen rusten laat
en zegt:
„Jantje, ge zult het ver brengen, m'n jongen, als ge
brááf zijt ! Zijt ge brááf, m'n jongen?" En dan huppelt
jantje weg, op twee beenyen tegelijk, verlegen of verhoovaardigd en heel een middag onbruikbaar voor onderricht of spel, want welk Jantje zou het niet ver willen
brengen tot duizelig wordens toe, als de hand van een
eerbiedwaardigen, ernstigen Pastoor, tastend naar intelligentieknobbels, op zijn hoofd gerust heeft?
Hij zou moeten preken, zooals Pastoors preêken, puttend uit een rijken, overrijken schat aan ervaring en
wijsheid, vaderlijk als een herder en moederlijk als een
kloek, die met veel en angstig gerucht haar kiekens onder
haar vleugels bergt. Hij zou conflicten moeten bijleggen,
als die er kwamen. En waarom zouden ze uitblijven?
Hij zou zijn papegaai moeten weg doen. Dat had
eigenlijk al veel eerder gebeurd "moeten zijn. Het dier
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viel niet te bekeeren, met geen duizend Ave Maria's en
Pater nosters niet. Hij zou zijn vriendschap voor
Louis de Villars er aan moeten geven, van wien de koster
fluisterde, dat hij in zijn kleêren de geuren droeg van
vreemde vrouwen en heur haren op zijn jaslapel. Hij
zou den broer van den koster, als koster in dienst moeten
nemen, omdat belofte schuld en schuld de tongen los
maakt.
Kapelaan Paerel had een week geaarzeld. Toen was hij
Pastoor, bouwpastoor geworden. En „Bouwt allen meê !"
was van nu af zijn leus.
Een geschiedenis omtrent een kathedraal in dat deel van
Engeland, waar de namen van dorpen en steden onuitsprekelijk zijn, zelfs voor een Engelschman, bezielde hem
bij zijn pogen. Het waren de stedelingen zelf, die deze
kerk gebouwd hadden. In hun vrijen tijd. Met hun eigen
handen. En een engel uit den hemel zou het gouden,
althans verguld koperen, kruis op de torenspits
gezet hebben.
Pius Paerel preêkte op den duur niet graag meer, maar
daarover preekte hij honderd keer, met steeds hetzelfde
vuur, kort en vol effect, precies zooals het destijds in de
krant had gestaan.
Hij had een stuk grond gekocht en leende en vroeg. Hij
had steenen gekregen, nieuwe en oude, baksteen en
mergel. Maar daar de Schotsche legende zich over een
pastorie niet uitliet, was deze al vast op de gebruikelijke
wijze en in snel tempo gebouwd. De kerk had hij zelf
ontworpen, iederen avond opnieuw. En iedereen, die een
idee had, was welkom.
Het getal amateur-metselaars bleek groot. Doch eerst
werd er een kuil gegraven voor de fundamenten.
Er verrees een kleine hulpkerk, ontworpen en uitgevoerd
door een rustend meester-timmerman in samenwerking
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met zijn broer, die voor den wereldoorlog meester-metselaar was en daarna veelsucces met van alles gehad had
en nu van zijn rente en op stukjes leefde.
Met de kerk zelf had het evenwel niet willen vlotten.
Het kerkbestuur wenschte op studiereis naar Schotland
te gaan. Er kwamen heeren van de schoonheidscommissie, die teekeningen wilden zien en een inspecteur van
bouw- en woningtoezicht, die in den bouwkuil sprong
en toen beweerde, zijn leven te hebben gewaagd. Er
kwamen vrijgestelden van de meest uiteenloopende vakvereenigingen en in drie verschillende gemeenteraden
werden scherpe vragen gesteld nopens kinderarbeid,
kerkbouw en subsidie.
Maar iederen morgen om zeven uur luidde de broer van
den koster het klokje van de hulpkerk, haalde centen op
bij het krieken van den dag en luisterde met voldoening
naar het Latijn van zijn zoon, die misdienaar was en
dokter wilde worden.
En Pius Paerel bedelde. Hij wandelde het redactiekantoor van het plaatselijk dagblad binnen en sprak zoo
luid en nadrukkelijk en lachte zoo oolijk en joviaal, dat
de krant dien middag een kwartier te laat verscheen,
maar twee dagen later op tijd uitkwam met een heele
pagina over de nieuw te bouwen kerk van den apostelbouwpastoor, den Z. E. H. P. Paerel. Hij bedelpreêken in al de kerken van de stad en ver daarbuiten.
Hij zei : „Ik ben zoo arm als de mieren !" en liet de rafels
van zijn toog zien. Hij zei : „Mijn parochianen geven
wat ze kunnen missen, maar missen wat ze geven, want
zijn zelf arm !" en vertelde het verhaal van tien arme
mannen, die hun oude grootmoeder onderhielden en vier
weken droog brood moesten eten om haar te begraven.
Hij zei : „In Engeland in een plaats met een raren naam
hebben de parochianen zelf hun kerk gebouwd," en liet
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zijn gehoor deelen in zijn moeilijkheden met bouwpolitie, schoonheidscommissie en kerkbestuur. Hij zei : „Bekommer u niet om den dag van morgen, maar geef
vandaag, wat ge morgen niet mist," en ging zelf met de
schaal rond, dankend zelfs voor een dubbeltje.
Ook drong hij -de huizen der rijken binnen, bracht aan
neven groeten van neven, toonde vrienden brieven van
vrienden, gaf aan kinderen lekkers -en plaatjes, verscheen
met bloemen op verjaardagen, en met een zilveren schaal
op recepties, zette zich met een woord van troost aan
het ziekbed van bejaarde dames, las aan stervende
grijsaards de krant voor en liet bonnetjes drukken van
een gulden en een kwartje, die hij „bouwsteentjes"
noemde en waarmeê hij kinderen langs de huizen
stuurde.
Maar met de kerk zelf had het niet ergwillen vlotten.
Toen Pastoor Pius Paerel aan de grens zijner nieuwe
parochie plechtig werd ingehaald, (het jongste dochtertje van den notaris gaf hem, die „door God gezonden,
juichen hoorde alle monden", een schopje, met een strik
van zij) viel in den stoet het groot getal architecten
op, terwijl het langs den weg wemelde van aanne mers, leveranciers en reizigers in kerkbanken. Het leek
derhalve vrij overbodig om voor die menschen een
kerk te bouwen. Zij waren best in staat om het zelf te
doen.
Zij deden het nochtans niet zelf. Maar op vrije middagen speelde de schooljeugd in en om den bouwkuil
met steenen. En al kwam er op wondere wijze geen kerk
tot stand, het was nochtans een wonder op zichzelf, dat
er daarbij geen beenen gebroken, geen knieën gekneusd,
geen schedels gehavend werden.
Het werd evenwel lederen voorbijganger en den velen,
die critisch toekeken, duidelijk, dat, wat er ook in het

Engelsche dorp met den onuitsprekelijken naam gebeurd
mocht zijn, het hier 'anders zou gaan.
De Pastoor had in de stilte van zijn pastorie aan zijn
plannen gewerkt. Hij had geschiedenissen der bouwkunst geleend van gedienstige en vooruitziende bouwkundigen en een heele tentoonstelling van historische
kerken-op-prentbriefkaarten om zich heen aan den muur
geprikt.
Het zou eerst een kerk met een koepel worden. Hij had
te Rome de Sint Pieter gezien en wilde den menschen
ter wille zijn, die den tijd, het geld of de gelegenheid
misten om naar Rome te gaan en te zien, wat hij daar
gezien had. Maar omdat er juist in ons land iets met een
koepel verkeerd ging, besloot hij, de impulsen van zijn
eenvoudige natuur volgend, er dan toch maar liever een
dorpskerk van te maken. Hij had zich evenwel spoedig
bedacht. De „Aya Sophia" deed zich gelden en Schaepmans' verzen dreunden hem verwijtend Gods lof in het
oor:
„Is 't wonder dat een Justiniaan
Het Harte hooger voelde slaan,
Dat uit het diepst der ziel de stoutste droom zich repte,
Met onbedwingbaar trotschen zwier
En ruischend door de lucht, met breede vleuglen klepte:
Ik zegevier, ik zegevier ! —"
Het werd hem openbaar, dat zijn kerk iets aparts, iets
bijzonders moest worden. En terwijl buiten kinderen en
gepensionneerden bouwden en met steenen speelden,
vrijgestelden hun aanteekeningen maakten en de bouwpolitie den hoek van scheefstaande muurtjes mat, zwoegde hun pastoor om licht en inzicht en voerde strijd met
het kerkbestuur en de aesthetici uit de buurt.
Maar op een avond had hij bezoek gekregen van Louis
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de Villars, die te rechter tijd zich verloofd had met een
jongedame van degelijken huize en zedig voorkomen, zoodat de koster nog maar weinig te praten vond over den
man, al zweeg hij niet over 's mans wijnen, die hij om
hun overmaat aan zachtheid en geringe rinschheid laakte.
Op zekeren avond dus had Pastoor Paerel bezoek gekregen van Louis de Villars, die wat monsters bij zich
droeg en, na zijn order genoteerd te hebben, in gemoede
en in allen ernst met hem praten moest.
Hij sprak open, frank en vrij, openhartig, maar zonder
te kwetsen, niet zwaar-op-de-hand, maar toch geheel-enal-bij-de-zaak.
Hij zei, wat hij gehoord had in de families, waar hij
wijn verkocht, en bij die, in wier midden hij om persoonlijke redenen of ter ontspanning vertoefde. Zeker,
er scholen aannemers onder en bouwkundigen, belanghebbenden velerlei. Maar moest men de waarheid niet
aanvaarden, ook als eigenbelang haar in het licht schoof?
En niet alleen zàkelij'k gezien was de bouw van een kerk
een aangelegenheid van gewicht, welke men niet aan
kinderen en speelzieke ouden-van-dagen mocht overlaten. Was een kerk niet Gods huis? Was zij niet begin en
eindpunt en halte op halte van ieder menschenleven?
Was zij niet symbool èn werkelijkheid, tééken en waarheid, ja waarlijk zinnebeeld, want zin en bèèld?
Bij een kerk gold geen min of meer, was het allerbeste
nog alleen maar goed, het goede nog lang niet goed
genoeg.
Pastoor Pius had zijn ontwerpen getoond, sublieme tempels, vervallen tot wat scheeve lijntjes temidden van opgedroogde plasjes waterverf, gebouwen van eigen vinding, bestaande uit Dorische zuilen, Gothische ramen en
tongewelven, Arken Noach's, gestrand op drie treden
van graniet, boerenhofsteden,door een toren onverwacht
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uitgroeiend boven hun stand en met den mesthoop
boven op het dak.
En Louis de Villars had gezwegen.
Een dikke, overtuigende stilte drukte zwaar op de gedachten.
Slechts één woord kon die verbreken. Pastoor Paerel
worstelde om dat woord. Zijn litteraire, artistieke, zeer
bijzondere, ja zelfs bizarre neigingen rukten en wrongen
aan de ketenen van zijn gezond verstand. Zou hij dan
niet in staat zijn om zijn kerk te bouwen zooals hij dat
wilde, naar zijn - ontwerp, volgens zijn methode?
Maar de stilte drukte.
Zou hij, die verzen schreef in zijn jeugd en met eigen
oogen de Sint Pieter zag, zich moeten onderwerpen aan
schoonheidscommissies, aannemers, architecten, inspecteurs -en vrijgestelden?
Maar Louis de Villars had vijf slanke vingers tegen vijf
slanke vingers gelegd en zweeg.
„'t Is goed," zuchtte Pastoor Paerel. „Je hebt gelijk."
Zoo eindigde de kerkbouw naar Schotsch model.
Wat overbleef, was een ruine, luit oude en nieuwe steenen
kunstig opgebouwd.
„De poëzie der puinen bestaat niet alleen hierin, dat zij
getuigenis afleggen van de scheppingskracht der menschen en van de overmacht der vergankelijkheid,"
schreef Schaepman. En Pastoor Paerel glimlachte niet,
toen hij het Adriaan van Harte voorlas, die voor zekere
intentie tien bouwsteentjes gekocht had.
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Derde Hoofdstuk
Waarin Joachim Ontdaen, staande voor
den spiegel, zijn leven beschouwt en
daarna met Adriaan van Harte een zangkoor kiest. —Joachim wordt organist en
Pastoor Paerel weet droeve dingen.

oachim Ontdaen stond voor den spiegel en strikte
zijn das. Hij beschouwde zichzelf niet zonder voldoening
en toen hij zei : „'t Kan er mee door !" zei hij minder
dan hij dacht.
Dien avond zou hij met Adriaan van Harte het zangkoor kiezen. „Je bent muzikaal," had Pastoor Paerel gezegd. „Je speelt piano, misschien zelfs orgel. Help jij
Adriaan maar. God zal het je bonen."
Nu was Joachim Ontdaen niet zonder eenige ijdelheid.
Zij gold vooral zijn muzikaliteit. Iedereen heeft zoo zijn
kleine ondeugden.
Hij had het voorhoofd van Beethoven en ook di Pns haar
en bijna diens oogen.
In den spiegel, terwijl hij zijn das strikte, zag hij het weer.
Hij ging er bij zitten. Voldaan. Stak een sigaret op.
Hij had nog allen tijd. 't Was pas zeven uur. Om half
acht zou Adriaan komen. Om half negen kwamen de
aspirant-zangers bijeen in het bovenzaaltje van den
Arend. De Pastoor hield niet van zangers in zijn huis.
Toen Joachim jong was, hij was nu vijf-en-dertig,
kwam op een morgen, heel vroeg, de muziek in zijn
leven. Zijn broer Ferdinand was jarig en werd bij het
krieken van den dag verrast met een viool en twee uur
vioolles per week. En omdat er al sinds menschenheugenis een piano in huis was, zou ook Joachim les krijgen.
Een viool zonder piano is als een pen zonder penhouder,
als een handschoen zonder hand.
Dus gingen Joachim en zijn broer Ferdinand van dien
dag af iederen Dinsdag en Vrijdag naar een oud mannetje met lange haren, dat Friedrich Georg Schâmedich
6T

heette en leerden daar de eerste beginselen : de namen
van de noten, hun plaats op den balk en wat rusten
waren en wat • noten met punten.
Dan zaten ze op drie stoelen naast elkaa^ r in een kamertje
aan de straat. Aan den muur ritselden lauwerkransen.
Er hingen vuile gordijnen voor de ramen en uit een
nabije verte klonk het gerucht van vaatwerk en de stem
van een ontevreden vrouw, die iets zei over vuile neuzen
tegen in de gang rumoerende kinderen.
Na drie weken ging de piano open en demonstreerde de
muziekmeester de vier-en-twintig bewegingen van de
linkerhand, zooals daar zijn : pom-pam-pam, pom-pampom, pom-pom-pom, pam-pam-pom, pom-pom-pam ...
en wat er verder voor wonderen met pink, duim en
middelvinger of duim, pink en middelvinger of pink,
middelvinger en duim te verrichten zijn.
En Joachim had al dadelijk mee mogen doen: pompam-pam, terwijl de Meester met de rechterhand de
melodie speelde. Een wals van Streabog. Onvergetelijk.
Ferdinand had er een beetje voor spek en boonen bij
gezeten. Zij waren toen jongetjes van zeven, acht jaar.
In de gang en verderop was het stil. Je kon den -druppel
in den gootsteen hooren vallen.
Het was inderdaad een oogenblik geweest om nooit te
vergeten : pom-pam-pam, pom-pam-pam, pom-twee-uit.
Joachim had gezucht. Het harige, grijze manneke had
geglimlacht. Ferdinand had boos gekeken.
Hij was pas opgeklaard, toen ook hij zijn beurt kreeg.
Al die weken had hij zijn drie-kwart-viool trouw meegebracht naar de les. De kist was dichtgebleven. Nu ging
ze open.
De Meester zette het instrument op zijn knie, draaide
aan -de knoppen, neeg zijn hoofd naar de snaren,
zijn
haar viel over zijn handen,
en tokkelde. En toen had
62

hij ineens een langen, knokigen vinger uitgestoken en op
de piano een boozen, terechtwijzenden toon aangeslagen.
Joachim en Ferdinand hadden erbij gestaan. Vol ontzag. Door de vuile gordijnen zagen ze, hoe het gewone
leven zijn gang ging. Doch wat hier gebeurde, stond in
geen enkel verband tot het domme geratel van sleeperskarren of het weer opgeleefde spektakel in gang en keuken. De lauwerkransen ritselden. Een Beethoven van gebronsden steen keek somber en norsch op den Meester
neer, die met de G-snaar worstelde, als de duivel om
een ziel....
ie......
Niet lang na die eerste lessen waren Ferdinand en hij in
het publiek opgetreden. Het geschiedde op een concert
van leerlingen van Meester Friedrich Georg Schâmedich, die voor die gelegenheid zijn haar had laten
knippen en persoonlijk al zijn kinderen hun neus snoot.
Het feest vond plaats in de groote zaal van het Christelijk Vereenigingsgebouw bij het licht van kaarsen en
petroleum, want het was oorlog.
Dertig kinderen, die van den Meester inbegrepen, lieten
zich hooren, de nieuwelingen het eerst.
Joachim was, als volleerd virtuoos, pas na vijf anderen
aan de beurt gekomen.
Die vijf hadden Streabog gespeeld, de schoonste sterren
van ,,les Etoiles d'Or". Joachim speelde Hermann Wenzel's „Grosse aus Tirol" met maatvaste linkerhand' en
veel gevoel in de rechter.
Daar hij eenige kruisen en mollen oversloeg en de
triolen, onmisbaar in een Tiroolsch karakterstuk, met
grootmoedigen willekeur over de onvermurwbare kwarten van de linkerhand verdeelde, fluisterden vooruitstrevende luisteraars elkander toe, dat dit nu Debussy was,
over wien men voor den oorlog zooveel las in Fransche
kranten en in „de Telegraaf".
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Later op den avond had hij Ferdinand begeleid, toen
die. een Serenade liet hooren uit een suite, „voor kleine
handjes".
Dit eerste, openbare optreden van zijn broer bleef hem
zijn heele leven bij, volstrekt onuitwischbaar en duidelijker nog dan zijn eigen succes.
Ferdinand was begonnen met een zeer uitvoerigen zakdoek, van zijn vader geleend, uit zijn broekzak te
sjorren, er het stijfselstof uit te kloppen en . er alsdan
voorhoofd, neus en oogen meê af te vegen.
Het stemmen geschiedde eveneens met uitdagende grondigheid. En toen er halverwege de Serenade voor Kleine
I,
Handjes een geschil rees over de maat, werd dit ter
plaatse aan een luidruchtig onderzoek onderworpen.
Jr staat een rust !" zei Joachim.
„Nou, ik rust toch !" antwoordde Ferdinand.
Jr staat een kwart rust !" zei Joachim.
Jk rust zoolang ik wil !"
antwoordde Ferdinand.
„Een rust is een rust."
Zijn
houding was be/1K.
heerscht en waardig. De
viool liet hij losjes op de
heup steunen. De strijkstok pendelde tusschen duim en wijsvinger van de rechterhand. Het rechterbeen stond een kwart pas voor het
linker. Zijn haren blonken van het water.
„Misschien ben je nu dan uitgerust," vroeg Joachim diplomatiek.
„We kunnen verder gaan !" besliste Ferdinand met
breed, vorstelijk gebaar.
En ze waren verder gegaan tot aan het einde en toen
weer opnieuw begonnen, want het stukje was wat kort
en zoo leek het langer.
.
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Nog moest Joachim glimlachen, als hij aan het applaus
dacht.
Zóó luid en hartelijk en langdurig was het geweest.
Ferdinand moest terug komen en nog eens zijn neus
snuiten en bijna had hij den krans gekregen, dien de
oudste leerlinge van den Meester, Mejuffrouw Lina
Bontsma, alt, voor zichzelf bestelde. Gelukkig echter had
Ferdinand het te druk gehad met den jongen, die het
tooneelscherm bediende en met wien hij knikkers stond
te ruilen, om zich dergelijke vergevorderde huldeblijken
te laten welgevallen.
Een maand later hadden de jongens een anderen muzie eester.
Er was een dame thuis geweest, een dame met een grondige kennis van muziek en paedagogie. En die dame had
kinderen, die muziekles namen, al drie jaar lang, en nog
nooit in het openbaar waren opgetreden.
„Het bestaat niet !" had zij gezegd, toen Mevrouw Ontdaen haar vertelde van de schitterende successen van
Ghim en Nandje. „Het bestaat gewoon niet !"
Mevrouw Ontdaen was ervan geschrokken.
„Ik zal Joachim u eens wat laten voorspelen, als u het
goed vindt," had zij voorgesteld.
En Joachim had gespeeld, iets van Wenzel in vierkwarts-maat met triolen : póm- pàm-pom -pam, p mm- póóôôm.
dat het.
Maar de dame had nerveus gelachen,
Joachim koud langs den, rug was gerild.
„Wat doet die jongen met zijn linkerhand?" had zij gevraagd. En toen : ,,Ventje, kom eens hier !"
En Joachim had moeten vertellen:
van de vier-en-twintig bewegingen van de linkerhand,
van de kruisen en mollen, die hij voorloopig maar moest
overslaan, omdat dat goed was voor later, van de zon-
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derlinge rusten van zijn broertje Ferdinand.
„Treurig !" had de dame uitgeroepen. „Nog één maand
les bij zóó'n man en het ventje is voorgoed bedorven!
Hij maakt er een draaiorgel van .... Arme schat !"
vol teederheid over het hoofd
En zij had Joachim
geaaid, dat hij in dikke, zoute tranen uitgebarsten was.
Ook dat had Joachim niet vergeten, evenmin als -de ontvangst door den nieuwen muziekleeraar Felix van Krawinkel, een gediplomeerde met een baard, die zijn ooren
dicht stopte, toen Joachim speelde, „Grosse aus Zuridh" van Hermann Wenzel, en tijgerachtig op , en
neer stapte, kermend als een maaglijder.
„Speel door !" had. hij gebruld, toen Joachim dan maar
liever ophield, -en kermde eens zoo luid, toen Joachim'
doorging.
„Ga maar weg !" had hij getierd, toen het pom-pampom-uit was. „Ga maar weer naar je huis ! Er valt nietsniemendal met jou te beginnen !" En met forsche hand
had hij Hermann Wenzel's „Alpenkllinge" van de piano
en heel de kamer doorgeslagen.
Hierop had Joadhim zich vol schrik door het vertrek
gerept, langs tafel- en stoelpooten, op zoek naar de
fragmenten van zijn zoo krachtdadig uit den band geslagen bezit. Boven zijn hoofd hingen, dreigend, aan één
enkelen spijker, krissen, maskers, damascener zwaarden,
kruithoorns en zwaar vergulde lijsten, waarbinnen de
muziek in dikke lagen olieverf verheerlijkt werd.
In twee minuten had hij zijn twee-en-dertig idyllen uit
het hooggebergte weer bijeen en maakte zich op om met
gezwinden pas en voor goed te verdwijnen.
Doch bij de deur hield een harige hand hem tegen. Hij
keek op. Het was Meneer Van Krawinkel. Hij stond op
zijn snorren te bijten en er lag iets van wroeging in zijn
oogen.
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„Laten we het nog één keer probeeren,” had hij gemompeld. „Ik ben in den Oost geweest."
Meer dood dan levend, was Joachim weer op den pianostoel gaan zitten en nog éénmaal en nu voor het laatst
bibberden de triolen van Hermann Wenzel door de
kamer.
Meneer Van Krawinkel had er bij gezeten, inwendig
sidderend, met tien vingers woelend in zijn baard: een
geslagen Mozes.
Ze zijn goede vrienden geworden. Over de vier-en-twintig bewegingen voor de linkerhand werd niet meer gesproken, maar wel over kruisen en mollen.
Nog een paar keer was in de tien jaar van hun leeraar=
leerlingschap de drift in Meneer van Krawinkel opgevlamd, maar beide keeren had juist het geduld, de volkomen lijdzaamheid, waarmeê Joachim de bui afwachtte, gemaakt, dat de bui uitbleef ... .
Joachim, voor den spiegel, glimlachte. Niemand scheen
te begrijpen, waarom gebonden muziek steeds uit den
band moest liggen!
Later had hij geen tijd meer gehad om nog lessen te
nemen. Na de H.B.S. waren het kantoor, het handelsdiploma, de honderdvijftig manieren om geld te innen,
dubbelboekhouden, correspondentie-cursussen, hàndelscorrespondentie, het rekenen in vreemde munt en het
omrekenen van wisselkoersen gekomen.
Maar de piano was hij trouw gebleven ...
Er werd gebeld.
Even later kwam Adriaan van Harte binnen, ongeschoren, maar opgewekt en hartelijk als altijd.
Het bovenzaaltje van het café-restaurant „de Arend"
deed eenigszins denken aan een leeg geruimde slaapkamer in een Chineesche havenwijk tijdens een cholera-

epidemie. Het behang hing in reepen langs den muur.
De zoldering was versierd met een landkaart-in-vochtplekken. Een ouderwetsche hanglamp, zooals die weleer
het vooronder van trekschuit en raderboot verlichtte,
maar waarin een bedriegelijke gloeilamp een weliswaar
reukloos maar flauw licht verspreidde, schommelde
zachtjes heen en weer op de golven van een gestadigen
tocht. Voorts waren er een spiegel met lijst, een potkachel en een piano.
Elf verkleumde mannen verdrongen zich voor en achter
en terzij de kachel. Eén hunner sprak, opgewonden, vol
bewegelijkheid. Vijf luisterden. Vijf anderen sliepen
staande. De adem stoomde uit hun neuzen.
Toen Joachim en Adriaan binnenkwamen, keken de vijf.,
die luisterden, even op, maar de man, die sprak, sprak
door en de vijf, die sliepen, soesden verder met hun rug
tegen den muur.
„Goeden avond samen," zei Adriaan van Harte. ,,Mijn
naam is Van Harte. Ik ben de directeur. En dit is mijn
vriend Ontdaen. Die is hier, om me te helpen."
De man, die sprak, zweeg en kwam op hem toe. Toen
sprak hij weer, nu namens allen. Hij noemde zijn naam:
Jan Steen, net als de schilder. Hij heette hen welkom en
hoopte op een prettige samenwerking. Hij wees er op,
dat een goede organisatie voor een zangkoor niet minder
belangrijk te achten was dan een goede leiding en stelde
voor om de contributie voor eventueele werkloozen
onder de leden te halveeren. Hij prees zichzelf gelukkig
als vereenigingsman eenige ervaring op het gebied van
vereenigingen en organisatie te bezitten. Hij vroeg aan
Ontdaen, of hij die man was, die schreef en of hij er
niets voor voelde om een tooneelstuk te schrijven. Hij
meende, dat niets een zangvereeniging zóó bij elkaar
hield als tooneelspelen. Hij bood zich aan voor een sterke

rol. Hij vroeg, wat voor personen Meneer Ontdaen ten
tooneele dacht te voeren. Hij gaf den wensch te kennen,
zich persoonlijk met het kiezen van geschikte spelers te
mogen belasten. Hij gaf te verstaan, dat zijn vrouw erg
handig was, wat het ontwerpen van costuums betreft.
Hij wist bovendien ook een geschikt adres, waar men
costuums zeer billijk huren kon. Hij meende, Meneer
Van Harte met een gerust geweten de muzikale leiding
van het geheel te kunnen overlaten ... .
De anderen kwamen nu ook onder de lamp staan en
noemden hun namen. Meneer Van Oosten, dien de
anderen Kasper noemden, zei, dat hij twintig jaar in
een kerkkoor gezongen had, heel vaak alleen, vooral
door de week. Meneer Rodenrijs, klein, rood in het gezicht en grijs, lachte slechts. Hij zong al veertig jaar,
maar hield het voor zich. De slapers, nog licht sluimerend, fluisterden, dat ze maar weinig tijd hadden. Ze
wenschten vroeg te gaan slapen en keken verstoord naar
Joachim, toen die de piano opendeed. Elk oogenblik
konden ze nu wakker worden, klaar wakker.
Op de eerste tonen van het hoog gestemde, maar aanmerkelijk gezakte instrument, kwam de waard naarboven.
„Ik wist niet, dat de heeren er al waren," zei hij, tusschen verontschuldiging en verwijt in. „Wat moet het
zijn?"
Meneer Jan Steen zei, dat hij meende namens allen te
spreken, als hij zei, niet te weten, waarom ze verplicht
zouden zijn, iets te drinken en bestelde een Schiedammer.
De vijf slapers hingen weer tegen schoorsteenmantel en
muur. Hun namen waren : Jan en Kees Pieters, vader
en zoon, Karel en Willem Jaspers, twee broers en Medardus Maas, vrijgezel en wees. Ze mompelden, dat het
r, .

nu onderhand tijd werd om naar bed te gaan, zoodat
Joachim, ` die in hun buurt aan de piano zat, Adriaan den
raad gaf, nu niet langer meer. te wachten.
Dus werden er toonladders gespeeld:
do re mi fa sol la si
re mi fa sol la si do
mi fa sol la si do re.
De vijf slapers, vaders, zonen, broers en weezen, bleken
zware bassen, die aan het spoor waren en 's morgens om
vijf uur opstonden.
Meneer Jan Steen was een tenor zonder meer. -Hij zat
al veertien jaar in het vereenigingsleven. Hij stelde voor
om het koor „Soli Deo Gloria." te noemen. Hij wilde
ook ten spoedigste een besluit ten aanzien van de
contributie zien genomen. Hij adviseerde, die niet te
hoog te stellen. Hij herhaalde, dat men rekening diende te houden met eventueele werkloozen onder de
leden.
Meneer Van Oosten zong ongevraagd de Introïtus van
den tweeden Zondag na Paschen. Zijn stem was onbeschrijfelijk. „Ik zal eens moeten drinken," zei hij en bestelde een glas bier met suiker.
Meneer Rodenrijs lachte. Zijn stem was hoog en scherp.
Als hij zong, werd hij nog rooder, dan hij al was. Dan
leek hij boos, bijna nijdig.
Er waren twee mooie stemmen bij, tenors alle twee : Flip
Bartels en Louis Mesdag, jongens van zeventien, achttien jaar, verlegen, lacherig. Ze dronken donker bier met
een schuldig gezicht, met aandacht luisterend naar het
vele, wat Meneer Jan Steen en naar het weinige, wat
Van Harte zei.
Die hield een toespraak over koorzang en eeredienst,
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voortbordurend op het „Soli Deo Gloria" van Meneer
Jan Steen.
Hij sprak ongekunsteld, roemde het Gregoriaansch als
onze moedertaal-in-tonen en nam zich voor om iedere
week een repetitie van een uur te houden.
,,Maar moeten we nu geen bestuur hebben?" vroeg Meneer Jan Steen.
„We zijn een koor !" zei Meneer Van Oosten. „Toen ik
nog zong in het Cecilia-koor te Rammelrade ...."
„We zijn een verééniging !':' zei Meneer Jan Steen en,
tot de vijf zware bassen, die naar huis wilden gaan:
„Wacht nou toch even ! We weten immers nog niet,
wanneer we onze repetitie zullen houden !"
„vroèg !" bromden de bassen. „Om zeven uur !"
„Niet op Woensdag !" zei Meneer Rodenrijs. „Dan vergadert mijn vakbond!"
„Zouden we niet twee keer per week repeteeren? !" opperde Meneer Van Oosten. „Bij ons ...."
„Dinsdag omhalf acht !" stelde Meneer Jan Steen voor.
Flip Bartels en Louis Mesdag mompelden iets van
„kegelen" en „Mariet j e", maar reeds verlieten de vijf
slapers met een gemompeld : „Wel te rusten !" en „'t Is
goed!" de zaal.
„Dinsdag om half acht dus !" besloot Adriaan van Harte.
„En dan kunnen we tegelijk bespreken, hoe en wanneer
we het koor officieel zullen oprichten. Meneer Pastoor
wordt natuurlijk voorzitter."
„Ja," zei Meneer Jan Steen, „dat spreekt ! En maak mis
dan maar penningmeester!"
-

Ze zongen die eerste maanden in de hulpkerk, een
winderig schuurtje met in het midden een kachel, die
loeiend kolen en afval verslond.
Joachim Ontdaen, wiens stem niemand hooren wilde.,
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zelfs Adriaan van Harte niet, vond er het harmonium
van zijn vriend terug, achteraan tegen den muur ge-schoven.
„Waar is de organist?" fluisterde Joachim, dien eersten
Zondag.
„Dáár !" glimlachte Adriaan en wees met een plagenden
vinger naar den derden knoop van boven van Joachim's
vest.
En zoo begeleidde Joachim dien eersten Zondag en alle
de volgende het Gregoriaansch van Adriaan van Harte
en de zijnen op het harmonium zoo goed en zoo kwaad
als het ging, maar met volle bewondering voor Adriaan's
bekwame leiding ien kennis der muziek.
De zang van het Rochus-koor bleek ongekunsteld. Meneer Jan Steen luisterde ernaar met een lachje en joeg
den koster weg, als die het waagde, de zangers om plaatsengeld lastig te vallen.
Meneer Van Oosten was het duidelijkst te hooren. Hij
bleek een heele steun voor de anderen. Meneer Rodenrijs hield er een eigen opvatting op na. Hij kwam een
half Alleluja en een heel Amen achteraan, zoodat hij
hard moest zingen omzichzelf te hooren, want dat is
voor menschen met een eigen opvatting een eerste vereischte. De vijf diepe bassen waren niet sterk, maar ze
gaven aan het geheel een zekere welluidendheid. Flip
Bartels en Louis Mesdag hielden zich wat achteraf en
glimlachten verlegen, als Adriaan van Harte uitnoodigend zwaaiende gebaren in hun richting maakte.
Joachim, gebruikte, behalve een Graduaal in modern
notenschrift, fragmenten uit Chopin's Nocturnes en
Schubert's „Impromptu's", welke weliswaar vreemd wereldsch klonken, maar door hem zoo zacht mogelijk,
zonder gebruik te maken van de kniezwellen en met
bijna alle registers 'in, vertolkt werden.
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lederen Zondag liep Adriaan van Harte na afloop een
flink stuk met Joachim mee, begeleidde hem een eindweegs op zijn langen tocht huiswaarts. Dan spraken ze
over het Gregoriaansch van den Zondag, over den
origineel, die Pastoor Pius Paerel was en groetten de
kerkgangers; gaven hun meening over het weer, dat
zelden zoo goed was, als waartoe het seizoen het verplichtte, verstrekten inlichtingen over dediensten of
floten en neurieden elkaar melodieën uit geliefde werken voor.
Joachim nam weer muzieklessen. Bij Meneer Blad, den
plaatselijken Maëstro, een menschelijken mensch en den
besten organist van het land.
Het harmonium wist Joachim weliswaar nog zoo goed
en zoo kwaad als het ging te beheershen, maar hij zag
een orgel in het verschiet met pedalen en -dubbel klavier,
en zwelkast en „Vogelgesang" en een Jernwerk" hoog
in de gewelven. Ook bezat het Gregoriaansch met zijn
pes of podatus, zijn clivis, porrectus, torculus, zijn quilisma en zijn salicus voor hem meer geheimen dan
voor zijn geestelijk overwicht op zangers als de heeren
Van Oosten en Rodenrijs bevorderlijk was. Bovendien
was het te mooi om het niet met volle toewijding
van heel dichtbij te bestudeeren. En overigens sprak
zijn muzikale ijdelheid ook nog een woordje meê, want
het viel niet te ontkennen, en het was de volle waarheid •
Joachim Ontdaen was organist geworden.
Ze waren op een avond bij Pastoor Paerel. Het was er
warm en gezellig. Men kon het Adriaan van Harte aanzien, dat het hem goed deed. Louis de Villars had opgebeld om te vragen of de Pastoor kwam, maar de
Pastoor had gezegd, dat hij bezoekers had. En later op
den avond was de koster gekomen, Janus Goedkoop, een
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broer van Everhard Goedkoop, den koster van de St.
Aloysiuskerk.
Met hun vieren hadden ze een oude Bourgogne geprobeerd, welke geenszins teleurstelde. „We zijn vrienden, vrienden !" had Pastoor Paerel gezegd en daarbij den koster op zijn rug geklopt en
Adriaan omhelsd en Joachim aan het hart gedrukt, want
hij was een onstuimig man met een vlam in het hart,
een origineel, die graag lachte en alles wat hij deed met
opgewektheid deed.
Hierop was de koster over zijn vader begonnen en over
de sneeuwvelden van Siberië, die hij kende van heel
nabij. En de Pastoor had een grappig voorval uit zijn
jonge jaren opgehaald, een aanrijding, waarbij hij,
zonder licht fietsend, in het donker een man in een
greppel gewerkt had, die zoo luid en opgewonden te
keer was gegaan, dat hij maar doorgereden was. Maar
vijf minuten later had hij berouw gekregen, was teruggekeerd en had den man geholpen. „Je bent een flinke
jongen," had die gezegd, „en heel wat flinker dan die
lummel, die me hier tien minuten geleden van de sokken reed!"
En toen het lachen bedaard was, vertelde Adriaan van
Harte van zijn belevenissen sinds zijn vaarwel aan de
firma Hemeldak. Hoe hij van plan geweest was, -de stad
te verlaten. Alles herinnerde hem daar aan Hemeldak
en niets aan den hemel. En hoe hij, reeds gepakt en
gezakt om den ouden dag van zijn oud-oom Jacob, een
rijken tuinier in Boskoop, wat te gaan opfleuren, welk
genoegen, naar hij zich steeds voornam, slechts voor het
allerlaatst bewaard diende te blijven, hoe hij toen dus
op weg naar het station een jeugdvriend ontmoette, met
wi'en hij samen Latijn en Grieksch gestudeerd en in
eenige, zorgvuldig naar de eischen van een nette jonge74

heerenkostschool pasklaar gemaakte treurspelen van
Joost van den Vondel de hoofdrollen gespeeld had.
Zijn Badeloch bleek nu pastoor. En onderweg naar het
station had Adriaan gesproken van zijn triest lot en zijn
vooruitzichten te Boskoop. „Je bent muzikaal?" had
Pastoor Badeloch toen gevraagd. „Maar natuurlijk!"
was hij zichzelf onmiddellijk daarop in de rede gevallen..
„Je leidde ons orkest. Je dirigeerde 'ons koor. Je speelde
piano, viool en harmonium. Blijf man, blijf ! Ik heb juist
een voorzanger-organist-directeur noodig. Je krijgt een
kamer bij mijn nicht in de stad. Je kunt fietsen? Natuurlijk kun je fietsen ! Je fietste immers met ons van Oudenbosch naar Breda en van Dordt naar Sliedrecht !"
En Adriaan was, zooals hij vertelde, teruggekeerd. Hij
had zijn erfoom geschreven, welk geluk hem te elfder
ure ten deel viel en was organist geworden te Urleveen
en kostganger bij de nicht van den pastoor.
Deze nicht was een hardhoorige, goedhartige, bejaarde,
wat linksche dame gebleken, bij wie het goed brood eten
was, maar die hij bij het koken moest helpen. En dan
mislukte het nog vaak.
's Zondags en op al de dagen, dat er rouwdiensten, gestichte diensten en bruidsmissen waren, stond hij heel
vroeg op en nam zijn fiets en reed naar Urleveen : een
mooie tocht van anderhalf uur, dwars door bosch en hei,
de opgaande zon tegemoet. En dan zette hij zich op het
oksaal van het landelijk kerkje achter het orgel te zingen
en te spelen, met zijn linkerhand de maat slaand, ais er
zangerswaren. En na afloop dronk hij koffie op de pastorie, doch alleen des Zondags.
En Adriaan van Harte vertelde en deed goed uitkomen,
hoezeer hij die koffie-na-afloop waardeerde. Hij kreeg
per dienst vijftig cent en speelde 's Zondags het Lof voor
niets, wat hij ook in de Mei- en Octobermaanden iede75

ren middag godsvruchtig en met toewijding deed. Maar
in November, juist toen de linksche, bejaarde, maar
goedhartige dame, zich genoopt voelde om het stoken
van kachels afhankelijk te stellen van een niet onaanzienlijke verhooging van het kostgeld, kreeg hij te Urleveen na afloop van de Hoogmis te hooren, dat vijftig
cent voor een dienst goed betaald was en dat er dus
voortaan twintig cent zou afgaan voor de koffie, de
krentemik en het harde ei. Gelukkig, dat hij nog wat
lessen en wat geld overgespaard had.
Zoo vertelde Adriaan van Harte. En Pastoor Paerel, die
immers zoo heel anders was, bleek rood in het gezicht
geworden. „Foei !" zei hij. „Foei ! foei ! foei !"
Men kon het hem aanzien, dat hij het meende. Joachim
had nog nooit iemand z66 verontwaardigd gezien als die
goede pastoor. En om de spanning te breken was de
koster toen maar over zijn grootvader begonnen en over
diens liefde voor de dieren, een opmerkelijken hartstocht bij een buitenman op jaren.
lederen avond las hij de Oprechte Haarlemsche Courant, nog zonder bril, want hij was kras als geen ander,
en dan kruimelde hij wat beschuit op zijn knie, hééle
kleine kruimeltjes, en deed daarna alsof hij nog alleen
maar aandacht voor zijn krant had.
En dan kwam er altijd wel het een
of andere kleine muisje tot op zijn
knie geklauterd, waar het rustig zitten bleef, tot het alle kruimeltjes
had opgepeuzeld.
Maar Pastoor Paerel luisterde nauwelijks, zoo vol was hij van wat
Adriaan van Harte hem had verteld.
Jongens! 3) zei hij plechtig, en zijn blik streek gelijkelijk
mild over het kale hoofd van den koster, de zwarte
-

76

krullen van Adriaan van Harte, het • sluike blond van
Joachim Ontdaen. „Jongens, wat er ook gebeure, we
blijven bij elkaar... en vrienden !... Lief en leed zullen
we deelen... Allés zullen we deelen... Wat van mij is,
is van jullie en jullie krijgen, wat ik krijg !" En de tranen
traden hem daarbij in de oogen.
Joachim en Adriaan keken elkaar verwezen aan. De
koster bette zijn schedel met een grooten, rooden doek
en knikte instemmend. Zulk een zienswijze beviel hem.
„Hubertina !" riep de Pastoor om zijn ontroering te maskeeren. „Hubertina, twee flesschen uit vak zeven, links
achter de deur!"
En er kwamwijn. En er kwamen glazen. En er kwamen
zoute nootjes.
Zoo trok de donkere wolk van Adriaan's vorig leven
langzaam op. En de koster kwam op zijn grootvader
terug, vertelde van kanaries, -die samen al de opera's
kenden die Opa kende en van een kat, die, voor dramatische muziek niet gevoelig, Mimi midden in „la Bohème" uit haar kooitje had weggehapt.
Maar de Pastoor luisterde ook nu maar half. Joachim!
Joachim!" zei hij, nog voordat de koster over zijn grootvaders vrouwtjesaap kon beginnen. „Jij doet een goed,
een gezegend, een heel, héél goed werk."
Joachim„die juist trachtte om ongezien een steentje uit
zijn schoen te schudden, keek schuldbewust op, want hij
wist, dat er in één van zijn sokken een gat zat.
„Die arme, 'arme Joris Kwintsheul !" ging de Pastoor
voort. „Dat was me een organist !"
„Is hij dood?" vroeg Joachim.
„Wie is Joris Kwintsheul?" vroeg Adriaan.
„Maar..." begon de koster, doch bedacht zich en zweeg.
De Pastoor trok aan zijn sigaar. De naam Kwintsheul
wolkte als een vraagteeken door de kamer.
-
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„Een leerling van -een leerling van Franck,” ging Pius
Paerel voort. „Hij zou zoo graag hier organist geworden
zijn. Heeft hij niet in alle groote kerken van de wereld
gespeeld, Janus?"
De koster dacht diepe rimpels in zijn hoofd.
„Mijn grootvader..." begon hij, maar de Pastoor ging
al weer verder:
„In Winterswijk, in München.Gladbach, in Visé, in Belfort. En nu, na al -die jaren... Het kan maanden en
maanden duren, eer hij in staat is om hier zijn plicht
als organist te doen... Blijf zijn plaats innemen, Joachim!
Tot het einde toe, mijn vriend ! Je doet er zoo'n prachtig
mooi werk mee..."
En Joachim had zich zien groeien in den geest. Organist
zou hij spelen en orgel om de plaats open te houden van
den zieken Maestro uit Visé, München-Gladbach, Belfort en Winterswijk. Een heerlijk werk van naastenliefde!
Hij stelde zich hem voor : een eerbiedwaardige grijsaard
met lange, langs holle wangen en mageren hals op de
ingevallen borst neergolvende lokken en diep weg gezonken oogen, dof op één vonkje na, de niet te dooven
vonk van het genie.
„Op Joris Kwintsheul !" zei Pastoor Paerel met plechtigen ernst.
Zij hieven hun glazen, die ze ledigden tot den bodem en
toen kon de koster over Dinah beginnen, Opa's aap, die
met hem uit één bord at.
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Vierde Hoofdstuk
Waarin Pastoor Paerel Zijn avonden boven den wijnkelder doorbrengt, tot Gods
meerdere eer en glorie een kerk leeg
plundert, naar Spanje reist en niet veel
Joachim wordt
wijzer terugkeert.
tooneelschrijver en richt het woord tot
alle gekroonde hoofden van Europa.
„Goedelt je is een braaf kind".

een, men moet niet alles gelooven, wat de menschen zeggen. De dingen liegen niet, de dieren soms, de
mensch altijd.
Van Pastoor Paerel zeiden de menschen, dat hij nagenoeg alle avonden van de week in den wijnkelder doorbracht. Doch waarom
6A
zou een pastoor, zelfs
zoo goed en vroom
F8astoor als pastoor
Pius Paerel zich op dergelijke
. o, D
vréémde wijze versterven? Waarom leven en
gezondheid wagen in een schimmelvochtige ruimte,
waar rheumatiek, jicht, podagra en het flerecijn rechtstreeks uit de steengin omhoog kropen en de vrees voor
ratten geenszins ongegrond bleek, als er in zijn eigen
parochie bovengronds nog zoo vele goede werken te
doen, zooveel echte werken van barmhartigheid te beoefenen vielen van oneindig grooter verdienstelijkheid
dan het vatten van kou in -een kelder of het kromtrekken
van de rheumatiek temidden van ratten -en etensresten?
Wel bracht hij iedere week van de zeven avonden er vele
door bij zijn goeden vriend Louis de Villars. Hij was
dezen verdienstelijken jongeman in vriendschap trouw
gebleven, want zelfs de koster moest toegeven, dat er, nu
hij zich met een dame van goede familie voor vast verloofd had, feitelijk niets verkeerds meer van hem te
zeggen viel, afgezien dan van het feit, dat hij evenals de
koster handel dreef in wijn, wat toch eigenlijk een
geestelijke aangelegenheid is, waar buitenstaanders zich
buiten dienden te houden. Maar zijn verloofde was
óI
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inderdáád van zéér goede familie. De koster zijn grootvader was tuinman geweest bij haar vader : een echte
dierenvriend, die om vogeltjes, uit het nest gevallen, wel
schreien kon en zijn zwanen voerde met visch uit blik.
omdat die toch al dood was. Toch was die oude Lodewijk Jonkheer Bloem te Velde geenszins, wat men een
sentimenteelen, ouden gek noemt. Daar wisten zijn
pachters van mee te praten.
Dus bleef de vriendschap tusschen Pastoor Paerel en
Louis Graaf de Villars innig en ongerept. En vele
avonden van de wekelijksche zeven was de Pastoor bij
den Graaf op bezoek.
Boven den wijnkelder van Louis de Villars verloor het
leven veel van zijn grauwe eentonigheid. Iets van de
zonnigheid der Middeleeuwen,iets van de fluweelen
mildheid van de primitieven hing, ook des winters, binnen de tot manshoogte betimmerde wanden van het
grafelijk studeervertrek. De open haard met het tegeltableau van ridders op zoek naar draken, de hoog gerugde stoelen met armsteunen in den vorm van leeuwenklauwen, de lichtkroon van smeedijzer en het vloerkleed
van berenvel gaven aan de ruime kamer iets aparts, dat
Pastoor Pius Paerel bovenmate aantrok.
„Stijl !" zei hij, toen hij deze kamer voor de eerste maal
betrad. „Stijl ! Dàt is het, wat die oude Noormannen
hadden ! Ze dankten natuurlijk ook veel, neen, Mies aan
het Christendom, maar wat ze uit zichzelf hadden was
toch ook niet mis !"
Lachend had Louis de Villars toen gevraagd of men de
toeschietelijke firmanten en het nijver personeel van
„Ideaal wonen", filiaal Hooge Brugstraat, wel voor half
heidensche Noormannen verslijten mocht, maar Pastoor
Paerel meende, dat de géèst er dan toch maar was. En
welke graaf van Franschen bloede zou de aanwezigheid
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van geest in zijn woning en in . de aankieeding ervan
willen ontkennen?
Vrijgezel weliswaar, bewoonde hij nochtans een heel
huis. Immers, een wijnhandelaar moet zich ruim kunnen
bewegen, wil hij het vertrouwen der klanten verwerven
en het ook behouden.
Concurrenten beweerden, dat het er spookte en haalden
verhalen op van middernachtelijke wandelaars, die
krijtwitte figuren met -kaarsen en doodshoofden achter
de ruiten hadden zien bewegen.
Maar kon dit koopers afschrikken? Nog nimmer werd
wijn door een geest bedorven, hoeveel geesten er ook
door wijn, slechten wijn ! bedorven mogen zijn.. En
welke geesten er ook te middernacht rondzwierven door
de kamers van het Hoekhuis Boven 't Vat, de geest, die
er heerschte voor dat uur, was goed . en geenszins door
den wijn bedorven.
„Wie zijn toch," vroeg op een avond Louis de Villars,
„die kerels daar achter in uw kerk?"
„O, m'n zangkoor !" antwoordde Pastoor Pius.
„Moet dat?" vroeg Louis de Villars weer.
„Ja, natuurlijk, we moeten toch een hoogmis hebben.
En in ieder geval is die Joachim Ontdaen een veelbelovend litterator!"
„Is dat misschien die man, die zoo hard zingt?"
„Hij bespeelt het harmonium."
Ja, dan moet hij wel een goed litterator zijn !" spotte
de Graaf.
„En de andere is Adriaan van Harte. Dat is de man,
die het koor leidt."
Juist! Dat is die, die op dat margarine-kistje zoo zalvend met zijn handen wuift ! Hoe komt u eigenlijk aan
dien man?"
„'t Is een afleggertje van den Pastoor van Urleveen,"
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bekende Pius Paerel. „Een goede jongen. Schijnt verschillende jaren seminariestudie achter den rug te hebben. Jammer ! Hij moest niet zoo afgeven op de geestelijkheid. Ik kreeg tien gulden van hem voor mijn kerk.
Vroeger was hij bij de firma Hemeldak. Overcompleet.
Aardige vent anders, die Abraham Hemeldak. Vlot
type!"
„M'n beste klant !" lachte Louis de Villars.
„Nou dan," zei Pastoor Paerel.
Maanden gingen voorbij. De kerkbouw geraakte op
normale wegen. Een neef van den wijnhandelaar en een
oom van zijn meisje ontwierpen de plannen en maakten
het bestek. Een oud-oom van den koster, óók een groot
dierenvriend, voerde het werk uit. De vrijgestelden en
de mannen van het bouw-en-woning-toezicht verschenen
nog slechts om -de maand. Er kwam subsidie. Er kwamen foto's in de krant en inschrijvingen en ingezonden
stukken met gironummers en volledig adres. Zelfs het
kleinste bedrag was welkom!
Het werd, naar het zich liet aanzien, een kerk zonder
schuld. Desalniettemin viel er nog heel wat te betalen.
„En als dan de kerk klaar is," zuchtte Pastoor Paerel,
„is ze léég !"
Maar Louis de Villars stelde hem gerust. De menschen
hadden al zooveel gegeven. Ze zouden nu ook wel blijven
geven.
„Gèven? !" had Pastoor Paerel gebromd. „Je moet het
compleet stèlen !"
Maar op een avond las hij in de krant, dat er in het
plaatsje Elzenbroek-Tergast ergens hoog in Holland een
kerk zou worden afgebroken wegens overgroote bouwvalligheid en blijkbaar van geen waarde zijnde, noch als
historisch noch als bouwkunstig monument. Hij liet die
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krant aan zijn vriend zien. „Voor een retourtje van
zeven gulden vijftig heb ik mijn kerk vol !" zei hij.
„We gaan met de auto," antwoordde Louis de Villars,
„en het kost je niks !"
En ze gingen met de auto.
Constance Jonkvrouwe Bloem te Velde, de verloofde van
den Graaf, vergezelde hen. Zij reisde in gezelschap van
een doorschijnend zonnescherm, want het was een echt
zomerscha lentedag.
Louis de Villars .stuurde. Zijn verloofde zat naast hem.
Achterin, met één hand door de lus, zat Pastoor Paerel
en las zijn brevier.
Door den dag mocht hij er eens geen tijd meer voor
hebben.
Over rechte, effen wegen vorderde de auto bliksemsnel.
De verloofde slaakte kreetjes.
't Was een goed meisje. Ze herinerde zich den grootvader van den koster van den Pastoor nog goed. Wilde
de Pastoor hem de groeten doen? De Pastoor, tusschen
Metten en Lauden, beloofde dit zeker niet te verzuimen
en deelde haar meening, dat Louis een echt roekelooze
rijder was.
Halverwege liet hij stoppen.
Ze stonden stil voor den monumentalen ingang van het
klooster der Paters Conventueelen te Zevenkaers.
„Ik heb honger," zei de Pastoor, uitstappend en zich
vertredend.
„Ik ook !" riep Louis de Villars spontaan. „En jij, Constance?"
Constance sloeg haar ree-bruine, amandelvormige oogen
ten hemel, als wilde zij zeggen : „Hoe kan je nu zóóiets
vragen !"
Louis de Villars kende haar wel.
„Maar waar zullen we eten?"
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„o, bij de Paters hier !” antwoordde Pastoor Paerel. „Ze
zullen zoo'n armen bedelaar als ik de deur niet wijzen."
Hij belde aan en vroeg Pater Pachomius te spreken. Die
was destijds, en dat is nog niet zoo lang geleden, de
grootste predikant van zijn orde en misschien wel van
heel het land.
Zij werden in de spreekkamer gelaten, waar ze konden
gaan zitten op trijpen stoelen rond een ovale tafel met
een rood fluweelen kleed, waarop annalen, missieboekj es, devotieklok j es lagen, alsmede een almanak gebonden
in blauw linnen. Door de half matglazen ruiten keken
ze op een hoogen, witten muur, waarlangs klimop dorde
in een schroeiende zon.
Je kreeg het er benauwd warm van.
Drie minuten later kwam Pater Pachomius binnen.
Sprekend zijn foto in de krant. Ernstig grijze, bezielende
oogen. Een hoog voorhoofd met drie rimpels rechtop
boven den kloeken haviksneus. Een forsche gestalte.
Breed in de schouders. Recht en fier. Een hoofdman
over honderd in een pij.
„Pater Pachomius,"stelde hij zich voor. „Wat wenscht u?"
Zijn stem was diep en welluidend. Het was een genot
om er naar te luisteren. De kroegbazen sloten hun zaak
en gingen naar de kerk, als hij preekte. En Pastoor
Paerel keek zijn reisgezellen zegevierend aan. Ze zouden
van dit oponthoud geen spijt krijgen.
„Ik ben Pastoor Paerel," zei hij. „Uit Meerhuyzen. En
dit zijn Charles Marie de Voltaire en Mademoiselle joséphine Eulalie de Stael."
Hij gaf Louis de Villars een knipoogje en bedwong een
storm van verontwaardiging in het jonkvrouwelijk hart
van Freule Constance door waarschuwend een vinger
op de lippen te leggen.
Pijnlijk verrast zag Pater Pachomius zijn zomerscha
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gasten aan. Het vroolijke rose van Constance's parasol
scheen te verschieten tot een giftig bleek rood. 't Was of
er valsche plooien vielen in het open, sympathiek en
niettemin intelligent gezicht van Louis de Villars. En
iedereen zag het nu, dat Pastoor Paerel dien morgen te
laat was opgestaan om zich nog te kunnen scheren.
„Maar gaat u toch zitten !" noodde Pater Pachomius.
„Wat kan ik voor u doen?"
„Deze heer," sprak nu Pastoor Paerel en lachte oolijk,
„deze heer hier is de achterkleinzoon van niemand minder dan den grooten, Franschen vrijgeest, wiens naam
hij draagt. En deze dame draagt den naam van haar
overgrootmoeder, die niemand minder was dan Minister Necker's charmante dochter, Anne Louise Germaine,
gehuwd op jeugdigen leeftijd met Baron Van StaelHolstein, Zweden's gezant te Parijs. U herinnert zich
van haar allicht de uitspraak ...."
De Pastoor zweeg, hulpeloos. Smeekend keek hij Freule
Constance aan, of die zich geen heugelijke uitspraken van
Madame de Staël herinnerde. Maar die, zich gedragend
als een aangeschoten hinde, bloosde slechts en zei niets.
Louis de Villars haalde lachend zijn schouders op.
„Je n'aime pas trop, j'en conviens, que mes amis se marient," zei hij, „mais quand ils le sont, ce ne serait plus
de l'amitié que de ne pas partager leurs sentiments."
Pater Pachomius zag verbaasd dan den een dan den
ander aan, maar het langst toch bleef zijn blik gericht
op het ongeschoren gezicht van Pastoor Paerel.
„Ik hèb het," zei die, opgelucht en argeloos onwetend
van den indruk, dien hij op buitenstaanders maakte.
„Cette émotion qu'on éprouve quand on exprime ce qu'on
a dans l'áme est une impulsion à laquelle il faut céder."
„Prachtig," zei de verbijsterde Pater Pachomius om toch
maar iets te zeggen. „Doch mij dunkt, een beetje zelf87

beheersching mag er wel bijkomen." Nerveus dwaalde
zijn blik van de blozend bleeke freule naar den glimlachend beheerschten graaf en van den beheerscht glimlachenden graaf naar den baardig oolijken pastoor en
van dien weer naar de bleek blozende freule.
„En u komt? Wat kan ik voor u doen?" herhaalde hij
hulpeloos.
„Eh...," zei Pastoor Paerel. „Eh... Mijn vrienden hier...
eh... bewonderen uw preekstijl zéér."
Louis de Villars knikte. Constance Jonkvrouwe Bloem te
Velde zag uit het raam en verfrommelde een zakdoekje
tusschen haar vingers. Zij ergerde zich. Zij ergerde zich
dóód.
„Maar," ging Pastoor Paerel verder, „ze hadden eenige
bezwaren... u begrijpt... een achterkleinzoon van Voltaire, een kleindochter van Madame de Stael... Eh...
met name uw bééldspraak leek hun soms wat kras..."
„Héél kras !" liet nu Freule Constance zich hooren, geheel onverwacht en zóó bits, als had ze het eigenlijk
ergens anders over.
Toen werd ook Pater Pachomius rood in het gezicht.
„Dat u Madame de Stael is, wil ik aannemen," zei hij,
„en dat u zich Voltaire noemt, lijkt me niet vreemd,
maar hoe komt u aan
dien toog?"
Aller oogen richtten zich
op Pastoor Paerel. Hij
had zijn
„bedeltoo
J
g
aangetrokken en zag er
met zijn driedaagschen baard lang niet op zijn a'llergunstigst uit.
Slechts een verlossende, alles en allen verzoenende schaterlach kon hen redden, want het was duidelijk, dat
Pater Pachomius het nu wel zeker wist, dat zij met hun
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valsche namen, hun giftig rose parasol en ouden toog om
te beginnen op het politiebureau thuishoorden.
„Pater, één oogenblik..." begon Louis de Villars, die
alles verklaren wou.
„In 's hèmels naam, Louis, laten we gaan !" smeekte
Constance in een dringende behoefte aan frissche lucht.
Maar Pastoor Paerel schaterlachte, dolijk, aanstekelijk,
allen en alles verzoenend. „We komen uit Meerhuyzen,"
proestte hij, „'bedelen voor mijn kerk... Heusch, ik bèn
Pastoor Paerel... Ik bewijs het u... Die broer van u...
die Hendrik... dien heb ik goed gekend... Naast gezeten
op school in Oudenboseh... Grappen, dat-ie maken
kon. . . "
Een uur later nam Pater Pachomius, nu volkomen van
hun identiteit overtuigd, afscheid van Pastoor Paerel,
Constance Freule Bloem te Velde en Louis Graaf de Villars, voordat ze wegreden met een auto vol oude heiligenbeelden, gescheurde kazuifels, zwaar koperen ofschoon licht beschadigde kandelaars, benevens een massief eiken altaarvoet.
Pater Pachomius was één en al hartelijkheid en lachte.
Pastoor Paerel lachte. Louis de Villars lachte. Constance
Jonkvrouwe Bloem te Velde lachte niet. De altaarvoet
stond op haar teenen en de perenhouten Sinte Ontcommer lei een zeer stoffig hoofd in haar schoot.
En toen ze wegreden, riep Pastoor Paerel met een schaterlach : „En nu hebben we nog niet gegeten !"
Ze kwamen aan in. Elzenbroek-Tergast. En de pastoor
van de kerk in afbraak aarzelde geen oogenblik om Pastoor Paerel, den bedelpastoor uit Meerhuyzen, den
heelen inventaris met inbegrip van doopvont en kansel
voor tweehonderdvijftig gulden af te staan: Hij stond
zelf voor de lasten van een nieuw godshuis. Hij wist wat

het was en wilde helpen. „Maar u moet den rommel zelf
komen halen," zei hij.
Pastoor Paerel keek Louis de Villars eens aan. ,,Onze
auto is al vol," zei die. Jr kan geen preekstoel, geen
doopvont, zelfs geen wijwatervat meer bij."
Constance Freule Bloem te Velde ademde verlicht op.
Zij keerden terug als triomfators. Maar toch ontbrak er
nog iets. „Hoe kom ik aan die tweehonderdvijftig gulden?" zuchtte Pastoor Paerel.
„Met preeken !" opperde Louis de Villars.
„Ik heb al genoeg te preeken om de rente bij elkaar te
krijgen en bovendien preek ik op den duur niet graag
meer."
„Door de grootste spaarzaamheid te betrachten in uw
dagelijkschen levenswandel," zei Constance Freule
Bloem te Velde met een spits mondje.
„Ho !" riep Pastoor Paerel.
Ze kwamen door het dorp Zevenkaers. Voor de open
kloosterpoort stond pater Pachomius en wenkte. Achter
hem stond een stevig gebouwde broeder, torsende een
manshoogen Petrus van steen en naast dezen een knaapje
met twee rinkelende altaarschellen.
„Heb je nog plaats, Constance?" vroeg Louis de Villars.
Maar Constance had
geen woorden meer.
Intusschen stond Sint
o( Pieter al recht over(«`«« eind in de dickey-seat
en rinkelden de rinkelbellen aan het oor van Sinte Ontcommer op Freule
Constance's uitgeputte knieën.
Pastoor Paerel had zich, oolijk lachend, op den altaarvoet gezet. En andermaal werd er allerhartelijkst af-

scheid genomen van een met beide handen naar hen
wuivenden Pater Pachomius.
De rinkelbellen rinkelden.
Ze gingen huistoe.
,,Wat denk je van een toonéél-voorstelling?" vroeg Louis
de Villars.
Pastoor Paerel gromde van weerzin.
„Allemaal rommel," zei hij. „Vrije liefde. Verheerlijking
van de ondeugd. De man wordt verliefd op de vriendin
van -de vrouw. De vrouw verdwijnt met den vriend van
den man. En al eindigt alles ook in pais en vree, dan
verbiedt de arbeidswet toch het optreden van kinderen.
Vuiligheid mijn vriend ! De ondeugd viert hoogtij in
eigen costuums, ontworpen en uitgevoerd op eigen atelier."
„Maar „Beatrijs" dan?"
„Bah, een non, die wegloopt !"
Freule Constance had al dien tijd niets gezegd. Zij was
een goed meisje, doch nu wat slaperig en moe en daarom prikkelbaar en lichtgeraakt. En zoo kwam haar stem
thans, bits, boven het gerinkel uit:
„Hoe weet u dat allemaal zoo goed, wat ze voor slechts
in de schouwburgen geven?"
„Dat leest hij in de kranten, liefste," suste Louis de
Villars, bemiddelend tusschen altaarvoet en achterbank.
„Leest een pastoor dan slechte kranten?" vroeg Constance snibbig. Zij had nu erg veel slaap en was héél moe.
„Wel nee, lieveling, uitsluitend goede, fatsoenlijke bladen...
„Natuurlijk !" sputterde Pastoor Paerel en hij zei. bijna
wat hij dacht : „Dat nèst !"
„Dan deden die brave kranten beter, niet over tooneel
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te schrijven, als er toch niets van deugt !" besliste de
freule kordaat, rinkelend van energie enzenuwen.
„Hm !" deed Louis de Villars. En langen tijd zwegen ze,
zoodat er niets gehoord werd dan het zoemen van den
motor, het rinkelen der al-taarschellen en het nerveuze
snuiven van Constance.
Toen riep Pastoor Paerel ineens:
„Stop !"
Ze reden door het dorp Geulvecht en hielden stil voor
het groote zusterklooster, dat daar tusschen den rijksweg
en de vaart ligt.
„Even met Moeder Overste spreken," zei de Pastoor,
terwijl hij zijn altaarvoet verliet en uitstapte.
„Ze moeten wat kazuifels voor me maken," zei hij. „Dan
hebben die nonnetjes wat te doen. Blijven jullie maar
zoolang wachten."
Dus wachtten ze.
Hij bleef een half uur weg.
Lachend kwam hij naar buiten. „Die nonnen !" zei hij
oolijk. „Ik heb ze een reliek van de Onnoozele Kinderen
beloofd."
En weg reden ze.
„Ik ga hoogst zelden naar den schouwburg," hervatte
Louis de Villars het gesprek, „maar waarom zouden we,
nu het voor uw kerk gaat, op de planken de deugd niet
eens laten zegevieren?"
De pastoor wachtte, of misschien Freule Constance eerst
iets zeggen wou, maar die sliep.
„Ik geloof, dat alleen de sledhte stukken goed zijn," zei
hij toen. „De goede zijn tenminste meestal slecht."
Maar toch was dat tooneelplan nog zoo gek niet, overwoog hij bij zichzelf. Je huurde den schouwburg af.
Achthonderd tot duizend plaatsen. Prijzen van vijftig
cent tot twee gulden vijftig. Laten we zeggen : gemid92

deld een daalder. Per avond dus een opbrengst van
duizend à vijftienhonderd gulden.
„Zeg, Louis, weet jij misschien toch geen goed stuk?"
Maar Louis de Villars antwoordde niet. Er hing een
drukkende stilte over mensch en heilige. En dreigend
hield Sint Petrus zijn sleutel boven hun hoofd.
Nu zweeg zelfs Pastoor Paerel.
„Die verliefde stellen !" dacht hij. „Wat hij aan haar
vindt, mag de duivel weten. Rood haar. Furieus karakter. Tanden, die vooruitsteken als bij een walvisch !"
Doch hoe kwam hij nu aan een bruikbaar en fatsoenlijk
stuk, dat, zonder nu bepaald van Vondel te zijn, toch
ook niet van Alexander Dumas was?
Hobbelend door den nacht op zijn altaarvoet, dacht
hik na.
Maar ineens sprong hij op met een kreet.
„Stoppen?" vroeg Louis de Villars laconiek.
„Neen, ik dacht aan mijn organist !" antwoordde Pius
Paerel.
,,O!" zei de graaf.
Zij reden verder en kwamen in de stad en toen ze langs
Ontdaen's kosthuis kwamen, riep de Pastoor:
,,Stop!"
Maar Louis de Villars hoorde het niet, want er was veel
verkeer op den weg en ook eenig 'bekijks. Hij reed door
en zette den Pastoor af aan de pastorie, dankend, ook
namens zijn verloofde, voor den prettigen dag.
„Ik zal haar eerst wegbrengen," zei hij. „En dan kom
ik terug om onze houten vrienden hier te helpen uitstappen."
„Ja," antwoordde de Pastoor, „het was een prettige
dag," en toen kreeg hij van Constance Jonkvrouwe
Bloem te Velde een slappe hand en een zuur glimlachje
ten afscheid.
„
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's Anderendaags bezocht de Pastoor zijn organist op
diens kamer, nadat hij op de trap diens hospita heel
dringend naar het welzijn van man en kinderen ondervraagd en haar huurder tot driemaal toe als een
braven, doodgoeden jongen geprezen had. „Als hij soms
wat met de huur achter is," zei hij, „moet u het me
zeggen."
„Hemel, Meneer Pastoor !" antwoordde ze. „Hoe komt u
daarbij!"
Op Joachim's kamer aangeland, liep hij wat rond zonder
zich tot het nemen van een stoel te laten overreden, verwijderde een gebatikten doek van een aan Scandinavische strandzeden aangepaste krijtteekening van badende
kinderen, zei : „Hm !" en liet toen -een vuist rusten op
vijf parelwitte piano-toetsen.
„Je doet dus ook al aan muziek?" zei hij.
„Misschien heeft u dat zelf wel eens kunnen constateeren," antwoordde Joachim met een hulpeloozen glimlach.
Maar Pastoor Paerel stond al voor de boekenkast.
„Leopold," mompelde hij, de ruggen afzoekend met zijn
oogen, „Boutens, Roland Holst, Bloem, bloemlezing...
Heb je Schaepman niet?... Baudelaire... Eens kijken
wat er dat voor een is... Hm !... „Mei"... Hou je ècht
van litteratuur?..."
Joachim antwoordde bevestigend.
„Mooie bandjes !" prees de Pastoor. „Maar d'r gaat een
massa geld in zitten."
„'t Gáát !" zei Joachim.
De hospita kwam binnen met een theeblad, waarop een
theepot, twee kopjes en een trommel koekjes.
„We moeten weer eens in Brussel gezellig een stukje
gaan eten," zei de Pastoor.
De hospita verliet al buigende de kamer.
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„Dat zou niet gek zijn,” antwoordde Joachim, „al was
het ook de eerste keer."
„Ik meen het !" zei de Pastoor en -dronk staande zijn
thee. „Laten we dan nu direct gaan ! Adriaan nemen
we natuurlijk mee."
En ze gingen, maar halverwege de trap viel het den
pastoor in, dat hij niet wist, waar Van Harte woonde.
Ook Joachim wist het niet. „Maar de koster weet het,"
zei de Pastoor. „De koster weet alles."
Gelijkvloers waar Joachim woonde was een uitdragerij.
„Ik zie een telefoon," zei de Pastoor. „Hier kunnen we
opbellen."
Hij ging binnen.
Een oude dame in een mouwschort en met rechtopstaand piekhaar kwam hem tegemoet.
„Mooie zaken hebt u hier !" prees Pastoor Paerel, tikkend met voorzichtigen vinger op den vergeelden schedel
van een barsch doodshoofd en met den voet spelenderwijs een spinnewiel tredend, dat, weinig deugdelijk gereconstrueerd zijnde, ongelukkigerwijs zacht snorrend en
toen luid krakend uit elkaar vloog.
„Maar Meneer Pastoor !" protesteerde de vrouw.
„Ik wilde alleen maar even telefoneeren !" verontschuldigde hij zich. Jk stuur morgen wel iemand om het te
kan
Joachim weet het,
maken. Mijn koster,
alles," en hij greep den haak en belde den koster.
„Adriaan van Harte !" riep hij. „Weet je die te wonen?
Neen, geen café ! De directeur van het zangkoor !.. .
Stuur hem onmiddellijk hier naar toe ! Naar Joachim
Ontdaen. Neen, niet de weduwe, de organist !"
De haak werd weer op het toestel gelegd en de Pastoor
installeerde zich, breed en behagelijk, in een bolpootstoel.
„Zouden we niet liever boven wachten," stelde Joachim
voor. Hij had het gezicht van zijn benedenbuurvrouw
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gezien, toen de Pastoor telefoneerde. En hij kénde haar.
„Het is één dubbeltje !" zei de dame. Jén dubbeltje
voor het telefoneeren en vijf gulden voor het beschadigen van het spinnewiel. Of had u misschien nog iets
anders noodi.g. "
En ze keek daarbij onderzoekend naar den schedel,
waarop de Pastoor met zijn vinger getikt had, of er misschien geen krasjes op zaten.
Joachim gaf haar een rijksdaalder. „Als we het hier als
goede buren eens bij lieten?" zei hij.
Ze lachte.
Pastoor Paerel knikte. „Je moet met de menschen om
weten te gaan," zei hij.
Even later kwam Adriaan van Harte. Hij was bleek en
ongeschoren. „De koster liet me waarschuwen," hijgde
hij. „Ik was juist les aan 't geven. Is er een lijk? Een
bruiloft?"
Pastoor Paerel, tronend op zijn bolpootstoel als een mild
en goedgunstig koning, lachte oolijk.
„We gaan eten," zei hij.
antwoordde Adriaan, zonder merkbare opgetogenheid.
„Kom, we gaan !" En Pastoor Paerel stond op, boog voor
de dame met den rijksdaalder, stapte voorzichtig, schortende zijn toog, over de resten van het spinnewiel heen
en begaf zich met zijn gevolg naar een ouden paardenstal, gelegen in een achterstraatje in de omgeving van
de markt.
Daar klommen ze, half bedwelmddoor - de gemengde
geuren van mest en benzine, op een vrachtauto, roepende : „Baas, baas, waar blijf je?!" -tot een omvangrijk man
in een slobberpak uit het stroo opdook en met hen wegreed, de markt over, de stad door, naar buiten, zooals
was afgesproken.
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„We gaan een kerk halen !” riep Pastoor Paerel. Ze hielden.. zich met moeite zittend op -een paar lege kisten,
want het was gezelliger samen achterin dan alleen naast
den baas in de stuurcabine.
„Zoo !" antwoordde Joachim Ontdaen.
„Ik heb haar gisteren geplunderd !" riep de Pastoor
oolijk. Jr bleef geen steen op den anderen !"
Twee uur achtereen reden ze langs rechte wegen,
over bruggen, voorbij heuvels en kloosters, toen langs
molens en - knotwilgen en boerenhoeven met Bijbelspreuken.
Ze zeiden niet veel, want de wagen maakte, al hotsebotsend, een oorverdoovend lawaai.
„Hoe gaat het met den ouden Joris Kwintsheul?" had
Joachim Ontdaen nog gevraagd, maar de Pastoor had
beide handen wanhopig omhoog gestoken. Hij verstond
er geen woord van.
Te Elzenbroek-Tergast gingen ze onmiddellijk aan het
werk. De Pastoor gaf aanwijzingen en Adriaan zwoegde
als een paard.
Er werden één monumentaal hoofdaltaar, vier neo-Gothische zij-altaren, alsmede de kansel, de hardsteenen
doopvont, -een drietredig trapje, een missiekruis, drie
bidstoelen, veertien kruiswegstaties en zeven kerkbanken
opgeladen.
Pastoor Paerel nam Joachim Ontdaen ter zijde. Adriaan
ging juist gebukt onder het gewicht van twee barokengelen.
„Kijk !" zei de Pastoor, en wees naar iets, dat diep onder
het stof achter een pilaar stond.
Het was een harmonium met twee lamme trappers en
één vleugellamme kniezwel.
„'n Verrassing !" fluisterde de Pastoor. „Voor Adriaan !"
Toen namen ze een dekkleed van den wagen en samen
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met den baas van de auto sjouwden ze het instrument
de kerk uit en schoven het achterin tussohen doopvont
en hoofdaltaar.
Ze ademden verlicht op. Adriaan van Harte had niets
gezien.
Ze aten een boterhammetje bij den Pastoor van Elzen-broek-Tergast met thee of koffie naar keuze. En het was
avond toen ze in Meerhuijzen terugkeerden.
De koster wachtte hen op en hielp bij het afladen. Toen
ze aan het instrument toe waren, dat onder het dekkleed een verrassing blijven moest, fluisterde de Pastoor
den koster en Joachim iets in het oor.
„Ga maar vast naar huis, Adriaan f." riep de Pastoor.
„Ja," voegde de koster eraan toe, „we hebben nog een
kleinigheid te bespreken."
Hierop gaf Adriaan van Harte den Pastoor een ge^
schramde en ontvelde hand en wandelde naar huis.
Als hij doorstapte, deed hij er drie kwartier over, maar
hij was moe, zoo moe, dat zijn knieën tegen elkaar knikten. Zijn hoofd dreunde van de hoofdpijn. Hij was niet
sterk en die barok-engelen wogen als lood.
Eindelijk had hij het voormalig tuighuis bereikt, een
historisch gebouw met een lange geschiedenis, maar dat
nu verwaarloosd in een achterbuurt stond.
Adriaan van Harte huisde op den zolder. Hij betaalde
de gemeente een tientje per maand en was er zoo vrij
als een visch in het water.
Hij opende de tuighuisdeur met een enorm stuk ijzer, dat
hij aan een gordel bij zich droeg als een knots en wierp
zich, op zijn zolder aangekomen, met een zucht van verlichting op zijn divanbed-uit-kisten, moeen geradbraakt.
Dien dag had -hij ontbeten met een glas water, 's middags niet gegeten en zich des avonds enkel gevoed met
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de drie boterhammen met koffie van den Pastoor van
Elzenbroek-Tergast.
Al gauw viel hij in slaap.
Hij droomde van steenen engelen -en een hemel van verschoten zij. De Pastoor zat op een troon van lapis lazuli
en lachte oolijk. Links achter hem zat de koster op een
mesthoop van houtmolm en sorteerde een handvol collectepenningen, de centen vergarend in één broekzak,
de stuivers in den anderen, de dubbeltjes in het
onderste vestzakje en de kwartjes in het bovenste. En
aan zijn voeten zong een kinderkoor, dat zakte : „Zalig
zij, die hongeren .... Welzalig de armen van geest ...."
Maar toen begon er een klok te luiden, lang en nadrukkelijk.
Adriaan werd erwakker van. Hij begreep, dat hij geslapen had, maar de klok blééf luiden.
't Was de bèl.
Hij ging de trappen af en opende de deur.
Het waren Joachim en de koster met de vrachtauto. En
samen met den dikken baas van den wagen sleepten ze
het onder een dekkleed vermomde harmonium de trap
op naar den zolder.
„Nu heb je tenminste weer een harmonium," zei Joachim verlegen, toen ze het meubel in al zijn stoffige armzaligheid kuchend en proestend hadden onthuld. „Kan
ik den Pastoor zeggen, dat je verrast bent?"
Adriaan van Harte knikte zwijgend. •
„Het is een prachtstuk. Niks voor zoo'n omgeving!"
mopperde de koster, als hoorde hij iemand het tegendeel beweren.
„De vracht is ééne gulden vijftig !" zei de dikke baas
van den wagen.
Toen ze weg waren, inspecteerde Adriaan zijn aanwinst.

Hij trok wat registerknoppen uit. Het waren er dertien.
Een wolk van stof vloog langs de lamme trappers. En
hij zag nu ook, hoe er langs één amechtige kniezwel een
muis bengelde.
Bij nader onderzoek vond hij nog een kerkboek, twee
warme wanten, een aangeknabbeldewaskaars en een
halven stoelpoot. En met weemoed herdacht 'hij zijn
eigen harmonium, dat, ten prooi van kou en vocht, in
het tochtig hulpkerkje van Pastoor Paerel stond en waar
Joachim Ontdaen met zijn krachtig en persoonlijk spel
alles uit haalde, wat erin zat.

De weken gingen voorbij. Het was nu volop zomer.
De kerk was onder dak en voor den dienst in bezit
genomen. Het hulpkerkje was nu een gewone zaal,
waarin het zangkoor repeteerde en de -Gevleugelde
Vrienden samenkwamen onder leiding van meneer Pastoor.
Het zangkoor „Soli Deo Gloria" zong nu in de kerk,
links of rechts, achter of heelemaal vooraan al naar
gelang de eischen van de acoustiek of -de luimen van den
koster. En bij gelegenheid van de kerkwijding hadden
de mannen en Meneer Van Harte met Meneer Ontdaen
aan het harmonium en versterkt met een uit de jeugd
der parochie saa^ mgezocht jongenskoortje, dat inde
week als een klucht nachtegalen zong, maar somwijlen
buiten de kerk vocht als een kudde leeuwen, een meerstemmige Mis van Haberl uitgevoerd.
Bij deze uitvoering was vooral Meneer Rodenrijs op
den voorgrond getreden, daar hij de gave bezat om
een maat vanvier kwarten met een overtuigend gezongen vijfde kwart op dikwijls verrassende wijze uit te
breiden.
Het had eenige vrome vrouwtjes aanleiding gegeven tot
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het gevleugelde woord : „Je weet hier nooit of de kerk
uit is, want ieder oogenblik kan er iemand nog een stukje
gaan zingen."
Na dit succesvol optredenwaren verschillende buitenstaanders spontaan naar den directeur gestapt en werkend lid of eerelid geworden al naar zij daartoe de stem
of het fortuin hadden. En onder hen met stem bevond
zich ook meneer Pastoor van de Gevleugelde Vrienden,
ofschoon hij in het seizoen der groote wedvluchten zelden verscheen.
Er was nu ook een bestuur. Daar zat Meneer Jan Steen
in. Er zaten er natuurlijk nog meer in, maar dat viel
niet zoo op.
Pastoor Paerel preekte nog steeds niet graag meer. En
,als hij preekte, viel het hem bijzonder zwaar, te moeten
aanzien, hoe dan Meneer Jan Steen links of rechts of
heelemaal vooraan al naar gelang de eischen van de
acoustiek of -de luimen van den koster de vijf zwijgzame
bassen lastig viel met opgewonden verhalen over de
hoogte van de contributie, het beleid van den secretaris,
de karakters van nieuw toe te laten leden en de duiven
van meneer Pastoor.
Adriaan Ontdaen en Joachim van Harte zaten in den
pastorietuin onder boomen in stoelen op het maagdelijke grint.
Jongens," zei Pastoor Paerel, hun glazen volschenkend,
„we moesten maar eens vacantie nemen. We hebben het
verdiend." En daarbij keek hij Adriaan van Harte aan,
wiens bleek gezicht spookachtig glimmerde in het milde
zomeravondlicht.
„Waarom kom je niet vaker een glas wijn bij me
drinken?" onderbrak hij zichzelf. Maar Adriaan van
Harte haalde verlegen. zijn schouders op.
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„Vacantie?” zei Joachim en het klonk als droomde hij
hardop.
„We gaan naar Afrika !" zei de Pastoor.
„Ja," zei Adriaan, die het vreemdelingenlegioen in het
hoofd had, „daar zal het wel op uit draaien."
Maar de Pastoor ruimde f lesah en glazen op en kwam
met kaarten en reisgidsen voor den dag.
„Het kost jullie geen cent !" zei hij. „Niets !"
„Geheel vrijblijvend dus," peinsde Adriaan.
„Alles gratis !" bevestigde de Pastoor. „De boot ! De
trein ! We gaan mijn broer in de missie opzoeken !"
Joachim en Adriaan zagen elkaar aan met oogen, die
zeiden : „Hoe bestáát het !"
„Naar Afrika? !" riep Joachim.
„Geheel gratis?" stamelde Adriaan.
Jullie zijn mijn vrienden," zei de Pastoor. „Voor m'n
vrienden doe ik alles!
Zij volgden de reis op de kaart, legden lijsten aan van
op reis onmisbare artikelen, zochten in „de Dokter in
Huis" middelen tegen zeeziekte en tropische koortsen
op. En de Pastoor kreeg om de vijf minuten de dankbare handen te drukken van zijn organist en zijn rector
canti.
Ze waren Timboektoe genaderd en hadden juist drie
tropenhelmen genoteerd, toen de Pastoor kaarten en
reisgidsen weer opruimde
en riep:
„En nu naar de kerk,
p
mijn nieuwe aanwinsten
zien!"
Ze traden de schemer
donkere kerk binnen.
Het priesterkoor stond vol hoofdaltaren, communiebanken, engelen op voetstukken en voetstukken zonder
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meer, bidstoelen, kaarsenbakken, beschadigde apostelen
en manshooge kandelabers. En de vloer was met altaarschellen bezaaid, rinkelend bij lederen misstap.
Toen -de Pastoor het licht aandraaide, zagen ze,' hoe de
muren vol met altaarstukken hingen in den trant van
Rubens en Jordaens. Ook waren er kaarsenautomaten
en offerblokken met engelen, die „dank je" knikten voor
iedere gave, welke zwaarder woog dan een broekknoop
of een halfje.
„Een leuke kerk !" prees Joachim. „Nietwaar?" zei de
Pastoor. „Barok komt tegenwoordig weer in de mode."
Een week later trouwde Louis de Villars met Constance
jonkvrouwe Bloem te Velde. De bruidscoat stelde hem
in staat om zich nog slechts aan zuiver feodale genoegens te wijden.
Pastoor Paerel was van de partij met een koperen kroonluchter.
„Je wordt mijn hofpredikant," had Louis de Villars hem
wel eens gezegd op één van die avonden, dat middernachtelijke wandelaars spokenzagen „boven het vat".
Maar die trouwdag maakte aan veel een eind.
De wijnhandel werd aan kant gedaan. En er bestond,
zoo meende gravin Constance de Villars, geboren
Bloem te Velde, geen reden meer tot vriendschap
met klanten.
Louis de Villars was niet langer de leverancier van Pastoor Paerel. Waarom zou hij dus diens vriend blijven?
Hij was de man van zijn vrouw en net goed genoeg om
van een Freule een Gravin te maken.
, Het is zonde van dien kroonluchter," had de Pastoor
later tot den koster gezegd.
„Ja, vooral nu het koper zoo de hoogte in gaat," had de
koster geantwoord.
}
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Maar nu was het Zondag en de Hoogmis juist afgeloopen.
Vlak voor de preek had een misdienaar Joachim aan
zijn mouw getrokken, wat zonder stoornis geschieden
kon, want ze zongen vlak vooraan en hem meegedeeld, dat hij en de directeur na afloop bij Meneer
Pastoor moesten komen.
Meneer Pastoor liep buiten voor zijn deur te wandelen,
de handen op den rug en met een joviaal woord voor
iederen voorbijganger.
„Goeden dag," zei hij. „Wie zong er toch zoo hard?"
„Dat zal Meneer Rodenrijs geweest zijn, dien u bedoelt," antwoordde Joachim. „Of meneer Pastoor," veronderstelde Adriaan.
„Laat je dien ook al meezingen? !" mopperde Pastoor
Paerel. „Die zit me toch al genoeg dwars met zijn duivenmelkers ! Maar wat kwamen jullie eigenlijk doen?"
Op antwoord wachtend bleef Pastoor Paerel op en neer
stappen voor zijn huisdeur en, al doende, joviaal de
kerkgangers groeten, op weg naar huis of stamcafé.
„We kwamen ....", begon Joachim.
„We dachten ....," stamelde Adriaan.
„Ik heb nu geen tijd," hakte de Pastoor den knoop door.
„Kom maar na het lof."
Hij zei het kortaf, doch niet onvriendelijk. Toch namen
ze in gedrukte stemming afscheid.
Ze konden niet vermoeden, hoe de Pastoor met zijn reis
naar Afrika in allerhoogsten nood verkeerde. Hij had op
Louis de Villars en diens auto gerekend en zelfs al een
zwaar koperen luchter in de onderneming belegd. En nu
restte hem niets dan een paar anker wijn en een lias
onbetaalde rekeningen.
Nog even groette hij joviaal een • paar voorbijgangers.
Toen ging hij naarbinnen, de deur sluitend met een slag.
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Dien middag na het Lof mochten Joachim en Adriaan
binnen komen. Zij kregen een sigaar en een stoel.
„Jullie hadden graag vacantie gehad, is 't niet?" zei hij.
„Maar jullie kunnen gerust een veertien dagen op reis
gaan. Dan vraag ik het koortje van de Paters om .zoolang hier te komen zingen."
,,Maar Afrika ...." begon Joachim voorzichtig.
De Pastoor lachte oolijk.
„Afrika !" zei hij. „Daar ben je maar niet zoo één-tweedrie !'
„We zouden samen op reis gaan ....," waagde Adriaan.
„Ja, dat is mooi," zei de Pastoor. „Dat is ook veel gezelliger dan alleen te gaan. Wanneer denken jullie te
vertrekken? .... Hubertina ! Hubertina ! .... Waar zit
ze nou weer? ..."
Hubertina kwam niet.
„O ja, ze is naar haar broer !" viel hem in. .,Een glas
wijn, heeren?"
De heeren bleken daar, als steeds, niet afkeerig van.
„Ga jij dan even naar den kelder, Joachim !" De Pastoor
voelde in zijn zakken. Toen lachte hij oolijk. „Laat
maar," zei hij. „Ik heb den sleutel niet `bij me. Hubertina heeft den -bos mee. Maar wat zouden jullie denken
van een reisje naar Noorwegen?"
Joachim en Adriaan knikten zwijgend. Het spaarde
tropenhelmen en kinine uit.
Er kwamen kaarten en reisgidsen.
„Kijk," zei de Pastoor. „Met den trein naar Hamburg.
Vandaar met de boot verder. We kunnen ook naar
China gaan. Passagiers doen ze niets. Je kunt tegenwoordig ook heel goedkoop in Rome komen. Kost practisch
niets. Dan gaan we over Parijs. Het Louvre is erg mooi
en je hebt er van die aardige caf é't j es, waarvoor je j
moet verkleeden om erin te komen, met een roode das
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en zoo .... We gaan dan eerst naar Brussel ...."
„En eten daar een stukje ... ", onderbrak Joachim hem.
„Zooals je wilt," repliceerde de Pastoor koeltjes. Jullie
kunt ook samen naar Normandië gaan. Woeste kust.
Hooge rotsen. Of naar München. Goed bier. Veel schilder j en."
Zoo praatten ze nog watdoor over wat ze allemaal doen
konden tot de Pastoor ineens zei:
„Joachim, je moet een -drama voor me schrijven en jij,
Adriaan, krijgt een anker puiken wijn.
Directeur en organist keken elkaar eens aan. Er was
juist afgesproken, dat ze naar Kopenhagen zouden gaan
via Bremen en dan te voet verder het land door.
„Een drama? !" riep Joachim.
„Een anker wijn? !" riep Adriaan. „Waar moet ik die
laten?"
„En jullie moeten niet langer op van die muffe kamers
blijven hokken," ging Pastoor Paerel voort. „Jullie kunnen een mooi huis hebben voor geen geld en met een
kelder, waar je alle wijn van de wereld inbergen kunt."
. .

Den eersten dag van Joachim's vacantie gingen ze. het
huis zien. Het stond in de buurt van Adriaan's tuighuis,
was het eigendom van Pastoor Paerel, dien vrome dames
soms voor een bijzondere intentie in hun testament bedachten, en deed veertig gulden huur per maand.
Joachim, donkere kamers, berookte balken en krakende trappen gewend, verloor zijn dichterhart aan de
glas-in-lood-bovenlichten en zei : „Goed !" en .,Kook jij
dan ons, potje, Adriaan?' Maar de Pastoor zei, terwijl
hij zich ontdeed van een mantel van spinnewebben, die
hem in breede, grijze plooien om de schouders hing:
„Heb maar geen zorg, ook dàt komt in orde." En toen
gingen ze in een friture wat eten. „'t Is . wel geen
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Afrika," lachte Joachim, „maar toch bijna Parijs."
„Morgen ga ik naar Spanje," zei de Pastoor, zijn mond
nog vol knapperende. frieten.
„Alléén? !" vroegen Joachim en Adriaan.
„Jullie wilden toch niet meê !"
En de Pastoor lachte oolijk.
In het holst van den nacht, week in, week uit, had Pastoor Paerel zijn Spaansdhe platen laten draaien tot het
hem groen en geel voor de oogen schemerde. Hij betreurde het verlies van zijn vriend De Villars. Met een
auto schiet je zooveel harder op. Maar nu zat hij dan
toch in den trein. Dien avond nog zou hij Parijs bereiken
en echte apachen zien en groene dingen drinken.
Twee dagen later kwam hij te Burgos aan. Het reizen
was niet zoo leuk, als hij gemeend had, dat het zijn zou.
De menschen verstonden hem. niet of misten het ware
geduld om naar hem te luisteren. En de personen, die
wel geduld met hem hadden, waren geen geschikt gezelschap voor een pastoor
uit Holland.
Maar te Burgos beleefde
hij dan toch een avontuur. In de Kathedraal, Jj L 11J
die mooi was als een
1U4
droom, had een grootscha
plechtigheid plaats. De weidsche ruimte zag zwart en
wit van de mantilla's en de kaarsen. Het zangkoor zong
als een wolk van engelen. Het orgel dreunde als een
onweer in de verte. En ineens begon het volk, zooals het
daar in die kathedraal was saa^ mgepakt, luid en extatisch te roepen.
Toen opende ook Pastoor Paerel zijn mond om luide
uiting te geven aan al het Spaansch, dat hij kende,
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waarna hij door een kerkedienaar en twee gendarmes
buiten de kathedraal werd gebracht.
Op de gendarmerie, welke van buiten zoo streng als een
vesting en van binnen zoo kaal als een klooster was, beleefde hij drie dagenlange uren.
Het kostte hem veel moeite om er achter te komen, dat
men hem voor een communist hield en het was hem aanvankelijk totaal onbegrijpelijk waarom.
Maar men beduidde hem, dat hij in een volle kathedraal godslasterlijk gevloekt had en woorden gebruikt,
waarvan een behoorlijk mensdh nog niet eens het bestaan, laat staan de betéékenis kent.
En toen begreep Pastoor Paerel, hoe goed het was, dat
hij destijds zijn Don Rinaldo van de hand deed ... .
Veertien dagen later keerde hij met een kaal hoofd en
een lijvig handschrift naar Meerhuyzen terug.
„Dat liet ik doen om me op reis gemakkelijker te kunnen bewegen," zei hij, wijzend op zijn hoofd, „en dit is
een nauwkeurige beschrijving van Spanje, van binnen
uit gezien," voegde hij er aan toe, met een hand op het
manuscript.
En iedereen, die hem tegenkwam, begreep, dat hij een
zeer interessante reis gehad moest hebben.
„Ik ga voortaan . ieder jaar," liet hij Joachim Ontdaen
weten, „en dan neem ik jou mee !"

Ze woonden nu samen in één huis, Joachim Ontdaen
en Adriaan van Harte. Voor de gezelligheid waren ook
de koster en diens dochter bij hen in komen wonen. De
koster haalde iedere maand de huur op, die door
Joachim en Adriaan gezamenlijk werd betaald. En hij
kreeg nog iets extra's, omdat zijn dochter voor het huisIo8

houden zorgde en maar amper uitkwam met het huishoudgeld, dat Joachim haar gaf.
Die dochter was een asymmetrisch - meisje van drie-enveertig jaar met een lang gezicht, Delftschblauwe oogen
en een stalen bril. Ze -droeg heur haar in het midden
gescheiden en ook haar voorhoofd was in twee bolle,
nochtans niet gelijke, helften verdeeld.
Ze zorgde als een moeder voor de heeren en zag er
vooral op toe, dat ze huntaak als directeur en organist
naar behooren vervulden, niet te laat in de diensten
kwamen en niet zondigden tegen de Liturgie.
Haar naam was Goedele, doch haar vader, die veel van
haar hield, noemde haar Goedelt j e. Ze bleek zeer vroom
en volgde het tij deigen in een dik Missaal met gekleurde
linten. Ze zong onder de Hoogmis de wisselende gezangen zacht neuriënd mee en de vaste uit volle borst.
Als de Pastoor kwam, ontving ze knielend zijn zegen
en als hij weg ging, liet
ze hem uit met een geestelijk lied op de lippen.
„Het zonnetje in huis !"
prees Pius Paerel, die
nooit verzuimde een plaatje voor haar meê te
brengen, zoo eentje met engelen erop of Sint Joris te
paard.
Op een avond kwam hij Joachim en Adriaan zijn avonturen in Spanje vertellen. Hij had prentkaarten bij zich
van het Prado en zeven-en-twintig foto's van beroemde
stieren. De koster en Goedeltj e zaten gezellig meê aan tafel.
„Je moet eens lezen, wat ik over mijn reis geschreven
heb," zei de Pastoor en gaf Joachim het manuscript.
„En hoe gaat het met ons tooneelstuk?"
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„Het is lang geleden, dat ik iets geschreven heb,” bromde Joachim.
„Wie moeten het opvoeren?" vroeg Adriaan.
„Kunnen die zangers dat niet?" opperde Pastoor Paerel.
„'t Is voor de kerk ! 't Is voor een goed doel !"
„Hoe ga je het noemen?" vroeg de koster.
„Komt er een gemengd huwelijk in voor?" vroeg zijn
dochter.
„Ik ben nog niet begonnen ....," stamelde Joachim. „Ik
had me gedacht : „Gods Hand"... en dan echt... een
echte hand bedoel ik... "
De oogen van Pastoor Paerel begonnen te schitteren.
„Daar is iets van te maken !" riep hij.
„Maar zullen onze zangers kunnen spelen?" vroeg
Adriaan.
„Ik hoop het," zei de koster. „Dan kunnen ze tenminste
iets."
Ze praatten nog eenigen tijd over de dramatische mogelijkheden van het zangkoor. Goedeltje had koffie gezet
en liet een trommeltje drabbelkoeken rondgaan. De koster deed gastvrij met Joachim's sigaren.
Het werd een gezellige avond, maar om half tien zei de
Pastoor:
„Komen jullie nog even meê?"
Hij vroeg het aan Joachim en Adriaan en die twee
merkten duidelijk, dat hij iets op het hart had.
Toen ze de pastorie bereikten, was het reeds heelemaal
nacht geworden.
„Laten we wat schemeren," zei de Pastoor. En ze zaten,
als dien eersten keer, in den warmen schijn van de schemerlamp bij den haard. Maar die brandde niet.
„Op de eerste plaats zal ik jullie wat ankers van dien
wijn van laatst laten brengen," begon hij. „Jullie hebben
nu een kelder. Misschien dat de koster wat rekken kan
-

1IO

timmeren. Ik koop nu zelf mijn wijn in. Die Louis de
Villars was ook veel te duur. Aardige kerel overigens,
maar hij had nooit moeten trouwen. Hij zit nu den
heelen dag op een paard en ik geloof nog niet eens, dat
hij rijden kan."
Toen boog hij zich naar hen over en fluisterde:
„Jullie kennen toch Fransch, Duitsch en Engelsch?"
„Ik ken zelfs een beetje Spáánsch," bekende Adriaan.
Maar het gezicht van Pastoor Paerel betrok.
„Ik ken zèlf Spaansch," zei hij. En het klonk wat bits.
Even was het stil. In een villa aan den overkant sloeg
een koekoekklok tien uur.
„De zaak is," ging Pastoor Paerel verder, „dat ik daar
ginds in Spanje aan het denken ben gegaan. Het is daar
vrij eenzaam, moet je weten."
„Ja," zei Adriaan. • „Ik heb „Don Quichote" gelezen. La
Mancha schijnt een zeer verlaten streek te zijn."
„Een woestijn !" antwoordde Pastoor Paerel. „En dan
moet je in Burgos komen ! Daar zie je geen mensch.. .
Maar wat ben je dik geworden !" ging hij met belang=
stellende aandacht voor Adriaan's uiterlijk verder. En
inderdaad begon deze, sinds hij zijn eigen potje niet
meer hoefde te koken, wat bij te komen.
„Waar leef je eigenlijk van?" vroeg Pius Paerel, belangstellend, als voor een natuurwonder.
„Ik geef lessen," antwoordde Adriaan. „Vioollessen.
Een paar zanglessen. Honorarium een kwartje per keer
of negentig cent per maand. Ik help een paar -vereenigingen met type-werk. En dan ben ik... eh... directeur
van een veelbelovend, kerkelijk zangkoor."
„Natuurlijk," zei de Pastoor, verstrooid asch morsend op
zijn toog. „Dat zeg je met recht. Dat komt allemaal in
orde."
„Ja, Adriaan," zei Joachim, „we gaan het nog goed
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krijgen. De Pastoor is de kwaaiste niet. Nietwaar, Meneer Pastoor?"
„De tijden zijn bar slecht," zei Pastoor Paerel. „Wacht
eerst maar eens af, tot de toren er staat. En misschien
dat ik nog een orgel voor jullie koop bók."
Joachim en Adriaan keken elkaar aan.
„Een ècht orgel?" vroeg Joachim.
„Een pijp-orgel met schuifladen," bevestigde de Pastoor, „en een kast vol gezwellen en vrij van alle aanspraak ...."
„ ... en van prima getuigen voorzien !" grapte Adriaan.
„En een praepositie !" ging Plus Paerel voort. ,,Fabelachtig ! Ik kan het voor honderd gulden krijgen. Het
front is alleen al twéé-honderd waard. En alles problematisch. Alles met wind."
„Een raadselachtige geschiedenis," peinsde Joachim,
toen de Pastoor even weg ging omwijn te halen.
„Misschien een oud cinema-orgel," veronderstelde
Adriaan. „Ik herinner me in Parijs eens een echte Cavaillé Coll gezien te hebben ...."
„Hubertina ! Hubertina !" klonk de stem van den Pastoor, en toen Hubertina zich meldde : „Heb je nog
koffie?"
„Het licht in den kelder is stuk," verklaarde de Pastoor,
in de kamer teruggekeerd. „Maar wat denken jullie,
zal ik 'het nemen?"
„Honderd gulden is geen geld," zei Joachim.
„Ten minste niet voor een orgel," zei Adriaan.
„Maar waar wilde u het zetten?" vroeg Joachim.
„Op het oksaal," zei de Pastoor. „Morgen beginnen we
met den toren.. Jullie ziet het : ik heb heel wat voor
jullie over. „Honderd gulden is geen geld," zeg je. Maar
je moet ze eerst maar hebben. En als ik aan dien toren
denk, doe ik 's nachts heelemaal geen oog meer toe. Ik
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hoop maar, dat Hubertina de koffie niet te sterk gemaakt heeft .... Hubertina ! Hubertina !"
Maar Hubertina had de koffie heelemaal niet sterk gemaakt.
„Kan je den bodem zien, Hubertina?"
Hubertina zag den bodem.
„'t Lijkt wel thee," mompelde Joachim.
„Zonder melk en zonder suiker is-t-ie heerlijk !" prees
Adriaan.
,,Hubertina," zei de Pastoor streng, „het is thee !"
Hubertina glimlachte. Het was ossestaartsoep.
Ze moesten even aan den smaakwennen.
„Hoe gaat het toch met Joris Kwintsheul?" vroeg
*n.
Joachn
Maar de Pastoor was met zijn gedachten elders.
„Jullie vermoeden het niet," zei hij, „hoeveel geld ik
noodig heb. Ik zit in de schulden, eerst tot mijn ellebogen, nu tot mijn hals .... Hubertina, het zout !"
_„Tja,” zei Adriaan. Ook hij wist, wat schulden waren.
„Ik heb een Pastoor gekend," mijmerde Joachim „die
'S morgens met zijn eigen handen de aschla^ leeghaalde
in de hoop daar de briefjes van tien te vinden, waar hij
's nachts van gedroomd had."
„Ik heb eens een Deken gekend, een groot vriend van
den Heiligen Antonius ...," begon Pastoor Paerel, maar
zweeg toen weer. Het verhaal was àl te bekend.
Hubertina kwam met het zout. Jr is soep genoeg,"
zei ze.
Het bleef nu heel lang stil. Men hoorde enkel het beschaamd gerucht van mannen, die soep uit te kleine
kopjes drinken, en uit de verte de stem van Hubertina, die in de keuken zachtjes een godvruchtig lied
zong.
Joachim dacht aan hetorgel, dat hij te bespelen kreeg,
;
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en' aan zijn eerbiedwaardigen collega, Joris Kwintsheul.
Pastoor Paerel dacht aan zijn schulden en Adriaan aan
Perosi's Missa Pontificalis voor driestemmig gemengd
koor.
En toen er gebeld werd, schrokken ze alle drie.
Het was de koster, die namens Goedele kwam vragen,
waar de heeren bleven. Ze wilde met het avondgebed
beginnen.
„Hubertina ! Hubertina !" riep de Pastoor. „Soep voor
den koster!"
De koster proefde.
„Mmmmmm !" zei hij. „Daar zou ik wel een bordvol
van lusten."
Maar de Pastoor gaf hem een plaatje voor zijn dochter
mee en stuurde hem terug met de , boodschap, dat de
heeren hun avondgebed wel bij hem zouden bidden.
„Ik heb jullie laten komen," zei de Pastoor, toen hij er
zeker van was, dat de koster niets meer in de aangrenzende sacristie te doen vond en ook niet buiten tegen de
vensterbank leunde om een losgeraakten schoenveter
vaster te strikken, „we zijn hier bij elkaar om middelen
en wegen te zoeken tot het verkrijgen van de gelden,
welke tot den bouw en afbouw eener kerk zoo volstrekt
onontbeerlijk zijn."
Adriaan knikte. De Pastoor sprak, alsof hij het zóó van
het prospectus eener nieuw op te richten N.V. aflas.
Joachim bewonderde den volmaakten zinsbouw en begreep maar niet, waarom de Pastoor zoo zelden en dan
nog zoo kort preekte.
„Eenzaam in Spanje," ging de Pastoor verder en wachtte .... Werd de herinnering hem te machtig? Wilde hij
eerst de schoone melancholie, die ' uit deze woorden
sprak, volledig in de harten van zijn vrienden laten
doordringen? .... „Eenzaam in Spanje heb ik plannen
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gemaakt .... Goede plannen? Ik weet het niet. Slechte
plannen? Dat geloof ik nauwelijks. Jullie kent Fransch,
Duitsch en Engelsch. Ik ken een weinig Spaansch en kan
me verder desnoods met Grieksch en Latijn behelpen...
De hoofdzaak is, dat we een lijst krijgen van alle gekroonde hoofden ...."
Joachim en Adriaan keken elkaar aan en riepen:
„Wat?
„St !" deed de Pastoor en lei een vinger op de lippen,
als vreesde hij, dat de koster toch nog kon zijn teruggekomen om na te zien, of hij voor morgen wel zwart
uitgelegd had of om te controleeren of de overgordijnen
van de Pastorie wel goed sloten, zoodat de Pastoor geen
aanstoot gaf aan zijn parochianen met al die soepkoppen op tafel en die hooge kist dubbeltjes-sigaren.
Maar het was stil overal en de overgordijnen sloten als
aaneengenaaid.
ja," zei de Pastoor, „een lijst van alle gekroonde hoofden van Europa moeten we hebben. Die moeten, die
zullen me helpen."
„Maar kunnen ze het ook?" vroeg Adriaan.
„En zullen ze willen?" waagde Joachim.
Pastoor Pius Paerel zuchtte. Wat moest er van zijn kerk
worden, als zelfs die hem niet hielpen?
„'t Is te probeeren," zei hij, terneergeslagen.
Maar Joachim was reeds opgestaan om tusschen de
preken van Abraham a Santa Clara naar den Almanach de Gotha te zoeken. En nog dienzelfden nacht
gingen er brieven weg in zeven talen, want Adriaan
kende nog een beetje Maleisch ook, naar alle gekroonde
hoofden van heel de wereld om hun steun bij den afbouw van de Sint Rochuskerk van Pastoor Pius Paerel
te Meerhuyzen.
!"
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Vijfde Hoofdstuk
Waarin de lof van den herfst gezongen
wordt en Ferdinand Ontdaen een bezoek
brengt aan zijn broer. — Daarbij verdwijnt hij in een boom en verdient twintig gulden. —Antwoord uit Wrygorsky.
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en onderschat den herfst, als men meent, dat
alle dichters een uitgesproken voorkeur voor de lente
hebben.
Joachim moest het zich bekennen, dat hij in het najaar
pas ècht leefde, dat hij zich pas in den hèrfst thuis begon
te voelen. •
„Zoo denkt je broer er ook over," . zei Adriaan van
Harte, toen Joachim hem op een middag, thuiskomend
van kantoor, deelgenoot dezer herfstgedachten maakte.
„Ferdinand?" vroeg Joachim.
„Hij komt morgen op vacantie. Goedeltje heeft de
briefkaart," zei Adriaan. „Ze deed er erg gewichtig mee.
Misschien dat je ze van haar krijgt, als je er vriendelijk
genoeg om vraagt."
„Wel àllemenschen !" wond Joachim zich op. ,,M'n eigen
post. Het wordt hier hoe langer hoe mooier !"
Maar hij zweeg, want in de deur-opening verscheen
Goedeltje, stralend vanachter haar stalen brilletje en
boven het wiebelend dotje op haar hoofd, als een trofee,
buitgemaakt in harden strijd, de briefkaart zwaaiend.
„Hij komt !" riep ze en er klonken moederlijke tonen
meé in haar weeke, volle alt. „En hij brengt z'n viool
mee !"
„Wie komt?" vroeg Joachim streng.
„Je broer Ferdinand !" juichte Goedeltje.
,,Z66 !" zei joachim. „Ik wist niet, dat jullie elkaar kenden !"
... en zelfs schreven !" deed nu ook Adriaan zijn duit
in het zakje.
Goedeltjes lang gezicht werd breed van verdriet.
Zonder meer gaf ze Joachim zijn kaart, wendde zich
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toen om naar de deur. „Ik had je willen verrassen,"
fluisterde ze.
Ferdinand Ontdaen kwam, den volgenden dag, met een
voetbalkoffertje en zijn vioolkist.
Hij was op een bank te Zaandam en offerde zijn leven
op aan twee stokpaardjes, waarvan het één zijn viool,
het ander... steeds iets anders was.
In zijn prille jeugd, getroffen door het nooit genoeg geroemde „In Sloot en Plas" van Heymans en Thijsse, had
hij een onuitputtelijke verscheidenheid aan waterplanten en kleine dieren geschept uit een stille sloot nabij
hun huis en in stopflesschen en inmaakglazen bewaard
tot den tijd, dat Sint Nicolaas hem een echt aquarium
bracht, waarna zijn interesse in sloot en plas langzaam
verflauwde en hij zich met hart en ziel toelegde op het
teekenen naar de natuur.
Hij teekende de schoenen van zijn jongeren broer
Joachim en de lievelingspijp, een echten doorrooker, van
zijn vader. Achter in den tuin zaten straathonden voor
hem model. En voor den spiegel verscheen hij met op.
zettelijk doorééngewoelde haren.
Toen hij met zijn verjaardag schildersezel, palet en verfkist cadeau kreeg, begon hij zich meer voor de fotografie
te interesseeren. Met zoo'n klein kastje, dat iedereen
zich verwerven kan, die vlijtig koek- en beschuitbons
spaart, maakte hij de verbluffendste opnamen. Hij fotografeerde torens vanuit kelders -en het paard van den
kolenman vlak voordat het van honger stierf. En op een
dag won hij een eersten prijs in een nationaal foto-concours, een peperdure camera, waarmee men alles doen
kon, wat een fotograaf graag doet. Van dien dag af
groeide zijn hartstocht voor postzegels.
Den volgenden dag dus arriveerde hij met voetbalkoffer
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en vioolkist. Het huis geurde naar uien en eieren met
spek.
Aan de deur werd hij door Joachim en Goedeltje verwelkomd en voorgesteld aan Adriaan van Harte. De
-koster was naar - de kerk om den rouw op te bergen.
Joachim bracht den gast naar zijn kamer.
„En?" vroeg hij.
,,Alles goed !" antwoordde Ferdinand. „En hoe gaat het
met jou! 55
Joachim vertelde van zijn nieuwe betrekking als organist en hoe hij hier nu samen woonde met den koster
en zijn vriend Adriaan, die het zangkoor leidde.
„Je hebt me zooiets- geschreven," zei Ferdinand, „maar
ben je dan niet meer bij de firma Hemeldak?"
„Natuurlijk !" Joachim schrok ervan.
„O," zei Ferdinand, „ik dacht, dat zoo'n organistenbaantje nogal wat opleverde."
„Dat komt allemaal in orde," ,suste Joachim, „en bovendien doe ik er een goed werk meê."
„Hm ...." zei Ferdinand, terwijl hij zich over zijn koffer boog. En bijna onhoorbaar mompelde hij:
'n Pianist op een orgel ...."
Maar Joachim, als doorkneed kantoormensch, hoorde
altijd veel te goed, wat hij niet mocht hooren en wat wel.
„Die... eh... dame, die daar zoo hartelijk in de deur
stond... is toch niet j e... eh... ?" vroeg Ferdinand, overeind komend uit zijn gebogen houding.
„Beware !" riep Joachim. „Dat is Goedeltje, de dochter
van den koster. Die woont hier beneden bij haar vader
en zorgt voor het huishouden."
„Een goed werk komt blijkbaar nooit alleen," mompelde
Ferdinand, zich opnieuw over zijn- koffer buigend.
Beiden zwegen ze. Ze behoorden tot een gezin, dat in
onderling verkeer nooit veel woorden gebruikte.
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Even later kwam de koster. Men kon aan tafel gaan.
Goedeltje zat z66, dat ze naast Ferdinand zat.
De uiensoep geurde als een heel maal. Daarna kwamen
er boterhammen met kaas en natuurboter.
De koster liet geen middel ongebruikt om den gast tot
toetasten aan te zetten. Zelf zat hij met zijn mouw in de
botervloot en doopte zijn brood met-kaas-en-al in de
soep tot groote, innerlijke ergernis van Adriaan van
Harte, die kosters nu eenmaal niet uit kon staan.
Ferdinand keek met aandacht toe.
Hij zag, hoe Juffrouw Goedele over haar stalen brilletje
heen fiere blikken met haar vader wisselde.
Hij nam waar, hoe er. 'drie sprieterige pieken recht
overeind schoten uit haar moddervet kapsel.
Hij beschouwde met
aandacht den speelsch
hoffelijken strijd tusschen Joachim en de
kostersdochter om het
verdwaalde vezeltje
soepvleesch, dat de eerste vanuit de vermicelli had opgehaald en liet toen zijn
blik gaan over de gekrulde streepjes ui, die in den snor
van den koster waren blijven hangen.
Even daarna begon hij een gesprek met Adriaan van
Harte over muziek.
„Hè ja!" riep Goedeltje, kauwend op het stukje vleesch,
dat haar in den heeten strijd der hoffelijkheid dan eindelijk toch ten deel was gevallen. „Hè ja! Spelen jullie
eens wat voor me ! Dadelijk, na het eten !"
„Morgen," zei de koster, met de vlakke hand de resten
van den maaltijd uit zijn snor in den open mondhoek
vegend, „morgen kunnen jullie je kunsten toonen ! Er is
een sjieke
ieke trouwerij in de Rochus. De familie van de
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bruid is het me komen vertellen : er moet veel muziek
bij zijn. En als meneer hier op de viool speelt, zou-t-ie
ook van de partij kunnen wezen."
„Is het zangkoor gewaarschuwd?" vroeg Goedeitje met
wat bitse bazigheid in haar stem.
Adriaan van Harte en de koster keken elkaar aan, en
Ferdinand meende reeds een kort, maar hevig. handgemeen aan de snel aangroeiende, ja, welhaast meet-.
kundige reeks zijner nieuwe ervaringen te kunnen toevoegen, toen er gebeld werd, lang en luidruchtig.
„Pastoor Paerel !" riep Goedeltje, wierp zich juichend
in haar mouwschort en snelde naar de deur.
Ferdinand schudde het hoofd. Hij woonde te Zaandam
rustig op kamers en begreep maar niet, waarom zijn
broer Joachim zich dit alles op den hals gehaald had.
Maar reeds stond Pastoor Paerel in hun midden met
naast zich Goedeltje, die stralend een rijk gekleurd
prentje van de Bruiloft van Cana in de hoogte hield.
Ferdinand merkte aan alles, dat ze nu ieder oogenblik op
één been door de kamer kon gaan dansen. Zijn aandacht
werd evenwel geheel opgeëischt door den Pastoor, die
oolijk lachend voor hem stond en bei zijn handen schudde.
„Jongens," zei hij toen en zijn stem schalde als een blijde
bazuin door het huis, „Jongens,. er is geld te verdienen!"
De koster keek verstoord. Ferdinand begrèèp. Als er geld
verdiend moest worden, ging dat hem alleen aan.
„Jullie weten het?." ging de Pastoor verder, een stoel
nemend tusschen Joachim en den koster. Jr is morgen
een trouwerijtje bij ons in de kerk ! Ik sprak den broer
van de bruid. Ze hebben er geld voor over, als er muziek
is... Hebben jullie het koor gewaarschuwd?"
„Nee-me-neer-pà-stoor,'' zei Goedeltje op het ééne, hooge toontje van het brave kind, dat niet klikken mag,
maar dat het lekker toch doet.
-
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„4, dat is uitstekend,” zei Pastoor Paerel. En Goedeltje
liet van schrik bijna haar mooie plaatje op den grond
vallen. „Dat is goed. Hoe minder er deelen, hoe meer
er te deelen valt. Joachim bespeelt het harmonium. De
koster rolt zijn looper uit. En Adriaan zingt... Wat zing
je, Adriaan?"
Maar Adriaan was niet op zijn gemak. Hij hield niet
van uiensoep. En hij vreesde, dat hem ook de boterhammen met kaas niet goed bekomen zouden.
„Laten we toch maar wat zangers waarschuwen !" pleitte hij. „Van die paar grijpstuivers zullen we toch niet
rijker worden."
Maar niemand luisterde.
De koster was naar den zolder gegaan om zijn trouwlooper te halen. En Goedeltje gilde, opdat Meneer Pastoor het toch maar goed hooren zou:
„Eerwaarde, hij speelt viool !"
En Ferdinand zag verbijsterd toe, hoe haar beenige
wijsvinger naar hem uitging, als was hij een plaat uit
de Bij(belsche Geschiedenis.
„Prachtig !" zei de Pastoor. „Prachtig ! Dan kom jij
ook mee.
Ferdinand Ontdaen sliep dien nacht slecht. Hij hield
van eenvoudig en gewoon en had gemeend bij Joachim
een kalme herfstvacantie door te brengen. Maar boven
zijn hoofd dreunde het geronk van den slapenden koster.
En ergens in het onderhuis gierde een zonderlinge fluittoon, stijgend tot de driegestreepte c om zich dan te verliezen in een zacht plofje en een dof gebrom. ,,Goedeltje !" begreep Ferdinand. En hij stelde zich Joachim's
huisgenoote voor, aan Bijbelsche droomen ten prooi en
in de keelbanden van haar net nachtmutsje verstrikt.
Maar om zeven uur zaten allen aan 't ontbijt.
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Ferdinand had zijn koffertje mee naarbeneden gebracht. Adriaan van Harte keek er naar met een welsprekenden blik van verstandhouding.
Goedelt j e ging met den koffiepot rond en schonk prompt
koffie in het melkkannetje, toen ook zij het noodlottige
koffertje ontwaarde.
Doch Ferdinand wees haar op haar fout. „Ik hou anders
wel van koffie verkeerd," zei hij.
„Je gaat toch niet weg !" riep de koster, die aan het ontbijt verschenen was in slipjas en een boord tot zijn tanden. „En waar is je viool?"
Ferdinand dacht er niet aan om weg te gaan. Hij had
nu eenmaal de lange reis van Zaandam naar hier achter den rug. En hij wilde nu eens rustig afwachten, hoe
deze zonderlinge herfstvacantie zich nog verder ontwikkelen zou.
Reeds kwam Goedele met de vioolkist naast hem staan
en nu maakten ook de anderen zich op om den tocht
naar de kerk van Pastoor Pius Paerel te aanvaarden.
Goedele droeg de viool, Ferdinand den koffer. Uit zijn
binnenzak staken een Ave Verum (van W. A. Mozart)
en een Panis Angelicus (van C. Franck) , meesterwerken, welke hij zich uit Joachim's muziekvoorraad voor
deze gelegenheid had toegeëigend. Joachim zelf torste
een actentasch, dik en zwaar van Bach's uitgelezen
orgelwerken, voor dagelijksch gebruik geregistreerd. En
Adriaan kwam achteraan met een Missa Festiva vol gevoelige soli.
De koster evenwel was allen met zijn looper ver vooruit.
Ook had hij zich voorgenomen en dit ook aan den neef
van de bruid beloofd om tijdig de klokken te luiden.
„Is het ver?" vroeg Ferdinand.
„Een half uur," antwoordde Joachim, zoo opgewekt als
waren het vijf minuten.
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Ferdinand bleef stilstaan naast zijn koffer.
„Kom," zei Adriaan, „als we niet aanstappen, duurt het
een uur."
En wederom zette de stoet zich in beweging.
Ferdinand raakte wat achterop, maar daar Goedeltje
hem gezelschap hield, bleef hij in het rechte spoor.
Halverwege huis en kerk werden Joachim en Adriaan
aangehouden door den organist van de Sint Plechelmus,
die met een rood hoofd en zwaaiend met het bruidskoor
uit „Lohengrin" een zijstraat uitschoot.
„Gaat u... moet... ik," hijgde hij.
„Neen," zei Adriaan,. die met één oogopslag de situatie
overzag. „We hebben onzen eigen organist."
„O, dank u !" zei: de man. „Neem me niet kwalijk... ik
meende... ze hadden me gezegd... de oud-oom van de
bruid ...." En weg was hij, zijn zijstraat weer in.
Aan de grens van de parochie ontmoette men Meneer
Rodenrijs, die daar met een doodgraver stond te praten.
,,Tot straks !" riep hij.
Ze gingen verder.
Toen ze langs de woning van Meneer Jan Steen kwamen, liep deze naarbuiten en op hen toe.
„Ik ben van de partij," zei hij. Jr is geld te verdienen."
En temidden van dikke wolken goede pijptabak verscheen ook meneer Pastoor, 'de duivenvriend.
Ferdinand, in de achterhoede, werd aangehouden door
een langwerpig . jongmensch onder een hoedje van
groene kaas en die zich voorstelde als „Godfried Grixnmel, pas - bij 't koor."
V66r de kerk stonden de jongemannen, Mesdag en Bartels,. te kijken, hoe de koster zijn looper uitrolde.
„Geen mensch, die je helpt," -zuchtte Janus Goedkoop.
„Ze: zullen toch dadelijk wel komen," zei de één tegen
den ander. „Gek, vin-je niet, dat de klokken niet luiden?"
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Uit het hoogegras naast de kerk, waar ze hadden liggen
slapen, verrezen nu ook de vijf diepe bassen. Ze hadden
nachtdienst gehad, maar wilden deze kans niet verzuimen.
De nieuweling, Godfried Grimmel, had voor allen een
vriendelijk woord en wenschte van Adriaan van Harte
te vernemen, welke Mis ze zouden zingen.
Goedeltje met de viool werd met bewonderend gefluister
ontvangen. En nauwelijks had zij het voorplein van de
kerk betreden, of ze stond in een .kring van diepe bassen,
die elkaar geheimzinnig de woorden : „Stradivarius?
Guarneri?" toebromden.
Joachim keek nu en dan verstolen naar Ferdinand's koffer, probeerde te raden, wat er in zat. De laatste liefhebberij waren postzegels geweest.
Toen luidde de koster de klokken, één kleine en een nog
kleinere, en gingen ze de kerk binnen met achterlating
van Goedeltje, die bij de deur de wacht moest houden
om teeken te geven, „als ze er aan kwamen".
Allen stonden nu rond het harmonium met Joachim erachter, die zich gereed maakte voor „the Weddingbells",
een imposant karakterstuk voor vol orgel met knapenzang, maar dat toch ook op een behoorlijk harmonium
en zonder knapen wel eenig effect moest sorteeren.
Wat nu al veel effect maakte, was de achtelooze wijze,
waarop Ferdinand Ontdaen, de broer van den organist,
zijn viool uitpakte. Met veel kalmte en zoo vanzelfsprekend, dat ieder begin van een glimlach reeds in de kiem
werd gesmoord, wikkelde hij zijn intrument los uit een
half flanel en zeven versleten dassen en schudde toen
den strijkstok uit de mouw van een voor de rest gelukkig
niet ter plaatse aanwezig hemd, waarna hij met een voet
vol verachting de kist met lorren achter een pilaar schoof
en zich door Joachim de d liet geven.
-

-

-
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Vijf minuten later hoorde men Goedeltje zenuwachtig
kuchen en betraden bruid, bruidegom en familie de kerk,
op den voet gevolgd door Meneer Rodenrijs, die zich
buiten wat verlaat had en nu onder sluier en slippen
door naar den hoek sloop, waar het zangkoor rond het
onder Joachim's vaardige vingers luid juichende harmonium stond opgesteld.
Hierna speelde de broer van den organist Franck's „Panis Angelicus", nadat hij Joachim op de punt van zijn
stok de orgelbegeleiding had aangeboden.
„Het klonk wat scherp," werd er later gezegd, „maar
toch wel mooi."
Erger was, dat Ferdinand halverwege met een nijdig
gezicht ophield en zijn viool, woedend tokkelend en
strijkend, op nieuw ging staan stemmen. En dat was
daarom zoo erg, omdat men juist toen het krachtige:

„Ja, ik wil !" van den bruidegom en het schuchtere Ja!"
van de bruid verwachtte.
Pastoor Paerel keek over de gebogen hoofden van het
aanstaande echtpaar den rustverstoorder aan. Hij was
rood in 't gezicht. En Goedeltje, die het zangkoor tot in
zijn schuilhoek gevolgd was, zooals een kloek haar kieI28

kens, trok den violist aan zijn mouw.
„Guns !" zei ze. „Schei uit ! Ze kunnen elkaar niet verstaan!"
Na deze plechtigheid en nadat de Pastoor met het
bruidspaar op fluistertoon eenige woorden gewisseld had
over de zegeningen van het huwelijk en de niet geringe
zorgen daarna, kon Adriaan van Harte nog maar net
op tijd verhinderen, dat Meneer Rodenrijs met de par-.
tituur voor den buik een lied van Breêro aanhief, dat
lang geleden op bruiloften en dan nog pas laat op den
avond misschien wel populairgeweest mocht zijn. Gelukkig was er maar één teeken noodig om den organist
in een feestelijk „Preludium" van Bach te doen losbarsten, plechtig opgewekte accoorden, waarin alle voorbije
en mogelijk nog komende zorgen verdronken.
Intusschen stelde Adriaan zijn zangkoor op. De lofgezangen van Haller gingen van hand tot hand. En reeds
was Meneer Van Oosten bezig om op eigen gelegenheid
den juisten toon te zoeken, nadat hij daartoe eenige
malen tevergeefs de hulp van Ferdinand had ingeroepen.
Toen zong het koor. En het ensemble was goed, hoe ook
de prestaties der afzonderlijke zangers waren. Maar de
vijf diepe bassen bleken in ieder geval ook nu een werkelijke steun voor de rest.
Allen waren warm in het gezicht, toen het plechtige
„Amen" machtig aanzwol en ijl, als wierook, langs de
gewelven verklonk. Alleen Meneer Rodenrijs niet. Die
wilde zijn stem sparen, want nu was het dan toch zijn
beurt. Maar reeds opende Meneer Van Oosten den
mond en zong alleen en zonder begeleiding:
„O, hoe schoon is 't, als de Hemel U vereent ...."
Niemand had de melodie tevoren ooit gehoord en ook
daarna was het niet duidelijk, hoe ze nu eigenlijk was.
Meneer Jan Steen beweerde, dat Meneer Van Oosten
-
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meer dan 'n heden toon lager geëindigd was dan hij
begon. Maar de vijf diepe bassen morden
„Probeer het zelf maar eens !"
Nu was Meneer Rodenrijs niet meer te houden. Hij
trok Mozart's „Ave Verum" uit Ferdinand's binnenzak
en deed Adriaan en Joachim weten, dat hij zingen ging.
„Misschien kan hij meedoen," zei hij, naar Ferdinand
wijzend, . die echter aan dit woord voldoende had om
haastig maar beheerscht zijn viool weer in te pakken, daarbij hulpvaardig en begrijpend door Doedeltje geholpen.
Hierna zong Meneer Rodenrijs met harmoniumbegeleiding Mozart's onsterfelijk „Ave Verum", dat duidelijk
niet voor één solo-stem en zeker niet voor die van Meneer Rodenrijs geschreven bleek.
Later werd bekend, dat het toen was, dat een bruidsjonker tegen een bruidsmeisje zei, dat het tijd werd, dat
„dat gebrul in dien hoek daar" ophield. En het was ook
toen, dat de koster den vader van de bruid in het oor
fluisterde, dat er niets aan te doen viel, want dat het
zangkoor altijd op dat uur zijn repetitie hield.
Maar daarna was het dan ook geruimen tijd stil.
Het einde kwam midden in de „Agnus Dei" van de Missa Festiva. En weer ruischte de sleep van de bruid over
het middenpad en tripten satijnen voetjes licht en elegant over het cocos van den koster.
„Waar is mijn broer?" hijgde Joachim, want ze hadden
afgesproken, dat hij een handje helpen zou met Wagner s „Bruidskoor".
Maar Ferdinand was verdwenen, zoodat de bruidsstoet
de kerk verliet onder de tonen van een brillant gespeelde
begeleiding van dit wel zeer toepasselijk, maar thans
moeilijk herkenbaar fragment uit „Lohengrin".
Eerst toen allen de kerk uit waren, gingen ook Joachim
en Adriaan heen. Ze kwamen nu niet graag onder de
-
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menschen. En het liefst zouden ze door een zijdeurtje
naar buit-en gestapt en langs binnenwegen naar huis geloopen zijn. Doch reeds had de koster Adriaan bij een
mouw vast.
„Als je toch zoo trouwen moet .... ", begon hij. Maar
Adriaan beduidde hem, dat ze in de kerk waren.
Buiten kwam er een kring van zangers om hen heen
staan, die onder leiding van Meneer Jan Steen weten
wilde, waar de centen bleven.
De koster grinnikte en rolde zijn cocoslooper op. „Boter
bij de visch !" was zijnn devies.
Joachim keek rond, of hij Ferdinand nergens zag. Wel
werd hij Goedeltje gewaar, die met de vioolkist onder
een boom stond en al maar omhoog in de blaren keek,
maar zijn broer was nergens te zien.
In de verte rolde het laatste rijtuig van den bruidsstoet
de Bernulphuspoort door.
„Laten we naar huis gaan," zei hij tegen Adriaan, maar
die had nog eenige moeite om vrij te komen, zoo stevig
had Meneer Jan Steen hem bij zijn jaslapel beet.
Toen ze den boom voorbijkwamen, waaronder Goedeltje
stond, met de vioolkist kwispelend als een hond, die een
kat of als een kat, die een vogel ziet, sprong Ferdinand
uit de blaren vandaan hun voor de voeten. In de ééne
hand hield hij zijn kof.
f er, in de andere een
smalfilm-camera.
„Ik heb twintig gulden
verdiend," zei hij. „Ik
heb den bruidsstoet genomen."
En, inderdaad, mèt den koster, was hij de eenige, die
dien dag iets verdiend had.

I3I

's Avonds kwam de Pastoor.
„Mijn compliment !" riep hij, toen Meneer . Jan Steen,
die op bezoek was om over de centen te spreken, de deur
nog maar nauwelijks achter hem gesloten had. „Jullie
hebben prachtig gezongen !"
„Allemaal !" ging hij verder, de huiskamer betredend,
waar hij den koster aantrof, bezig met het reinigen en
zoomen van zijn cocoslooper. „Allemaal ! Niemand uitgezonderd !"
Ferdinand zat met Goedeltje in de donkere kamer, een
eenigszins ruime muurkast, leeggeruimd voor deze gelegenheid, en ontwikkelde den bruidsstoet. Hun stemmen
klonken hol en dreigend. Voor de kast, op stoelen, zaten
Joachim en Adriaan. Ze mochten zich niet verroeren en
in geen geval opstaan, want de deur sloot niet al te best.
De kleinste lichtstraal zou alles bederven.
Ja, jullie hebt je uiterste best gedaan !" riep de Pastoor
hun toe. Het gebrom in de kast zwol aan tot het beangstigend gebrul van twee getergde beren. En Meneer
Jan Steen moest ook verder de honneurs waarnemen. De
koster was tezeer in de plooien van zijn looper gewikkeld, dan dat hij overeind zou kunnen komen.
Zoo ging Meneer Jan Steen dus met Joachim's sigaren
rond, bleek zelfs geen vreemdeling in den kelder, waaruit
hij zonder aarzelen een kruik oude klare naarboven
bracht.
„Héérli *k hebben jullie gezongen !" ging Pastoor Paerel
verder.
Maar Meneer Jan Steen vroeg argeloos, hoe het nu met
de centen zat, zoodat het gezicht van Pastoor Pius Paerel
droef betrok.
„C.ènten? !" klaagde hij. „Hebben jullie dan zelf niet gezorgd, dat jullie die kregen?"
Op hetzelfde oogenblik echter kwamen Ferdinand en
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Goedele, naar adem hijgend, met den ontwikkelden en
omgekeerden bruidsstoet de kast uit, met blinde oogen
struikelend over de beenen van de met stoel en al opzij
geschoven wachters, maar over hun werk zeer voldaan.
„Dat wordt nog iets !" fluisterde de Pastoor den -koster
toe, maar die gromde:
„U weet immers wel beter ! '
Later op den avond, toen Ferdinand met koffer en smalfilm naar het huis van de bruid was om den bruidstoet
op te leveren, nadat hij deze in de keuken gedroogd en
gemonteerd had, haalde de Pastoor een groot pak brieven te voorschijn.
„Het werk van een nacht," zuchtte hij. „Onbestelbaar.
Adres onbekend. Ongeopend retour. En dan nog wat
antwoorden van secretarissen en intendanten, dat het
verzoek, ofschoon zeer ongebruikelijk, te gelegener tijd
zal worden -doorgegeven, maar dat de tijden slecht en
de toestanden onzeker zijn !"
„Dat zijn ze ook !" zei de koster, met zijn rijgnaald de
drie laatste haren op zijn ui-vormigen schedel bedreigend.
„De postzegels zijn in ieder geval wel iets waard ... .
misschien," meende Adriaan.
Jr is één antwoord bij," zei Pastoor Pius Paerel, „dat
anders is." En hij tooverde uit den bundel een omvangrijk, gezegeld document te voorschijn. „Het is van Vorst
Paul Czypath van Wrygorsky. Hij belooft, een Sint
Rochusbeeld te zenden."
„Een Sint Rochusbeeld?" vroeg Adriaan.
„Waarom een Sint Róchusbeeld?" vroeg Meneer Jan
Steen.
„Omdat onze kerk een Sint Róchuskerk is !" zei de koster
op schoolmeesterstoon.
. .
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„Wist je dat . niet?” vroeg Goedelt j e verwijtend.
„En dat is alles," zuchtte de Pastoor en borg zijn brieven
weer op.
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Zesde Hoofdstuk
Waarin sprake is van den duivel, een
tooneelstuk en een feestmaal.

is een kerk eenmaal gebouwd wordt, is ze gauw
klaar.
Het Kerstfeest naderde en nu was ook de toren gereed.
Het zangkoor zong op het oksaal, niet langer ten prooi
aan de grillen van de acoustiek en de luimen van den
koster. En ook was daar op werkdagen een man in
overall te zien, -bezig met het plaatsen en intoneeren van
een wankel gevaarte uit
houtmolm, loodstof en
z' stuifsel, dat van voren iets op een orgel geleek, maar van achteren, helaas ! niets anders
was dan een stapel fos• • ••••
foresceerend brandhout.
Toen hij met zijn werk
gereed was, bleek er alleen in - zijn rekening
muziek te zitten. Het „orgel" maakte nauwelijks geluid.
Nu kon Joachim zich de grondige lessen van Meneer
Blad ten nutte maken, want er werd veel technische
vaardigheid vereischt om op het „ding", zooals de voortvarende Godfried Grimmel het noemde, ook maar
eenigszins dragelijk te spelen.
Het harmonium van Adriaan van Harte, dat nog voor
repetitie-doeleinden in gebruik bleef, had niet veel geluid gegeven, maar toch alle geluid, dat men wenschte en wanneer men het wenschte. Bij het „ding"
reageerde iedere toets anders, maar de meeste heelemaal
niet.
De registers waren voor het meerendeel onbruikbaar. En
'
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zelfs van de bruikbare kon men niets met zekerheid
zeggen.
Het ergste was echter als het „ding" „koorts" kreeg.
begonnen, zelfs zonder dat er ook maar één register „uit"
was, alle toetsen huiverig te rillen en steeg er uit het
binnenste van den bouwval een gehuil als van vijftien
stervende honden.
Als dit gebeurde, bleef „Soli Deo Gloria" midden in
Kyrië of Credo steken en keken alle menschen om, verwijtend, want welke organist maakt er nu zóó'n geluid?
Dan wachtte Pastoor Paerel Joachim na afloop op aan
den torenvoet, hoog en gestreng temidden van zijn uitgelaten misdienaars.
„Je schijnt er niet veel van te kunnen," zei hij dan, „van
orgelspelen en de rest."
Die rest was ongetwijfeld een steek op Joachim's voetwerk, dat inderdaad zeer matig heeten moest, maar hoe
kon het ook anders, daar in depedalen zelfs de houtworm geen weg ;meer wist?
„Het is niet de organist, die geen orgel spelen kan," had
Joachim geantwoord den eersten keer, dat hij aldus ter
verantwoording werd geroepen, „maar het orgel, dat
organist speelt."
Pius Paerel had daar evenwel niets van begrepen en zich
gebelgd in zijn pastorie teruggetrokken.

Dan

Het was in dien tijd, dat de duivel hem bezocht - in de
gedaante van een geluidsingenieur.
En de - duivel sprak:
„Ik hang u klokken in uw toren, het carillon van de
Sint Rombouts te Mechelen, de groote klok van Delft,
de „grandmère" van Maastricht, die u alles bij elkaar
niet meer kosten dan de prijs van één dubbelzijdige gramof oonplaat."
-
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Pastoor Pius - Paerel nu hield van alles wat barok en
bizar was. Weliswaar verjoeg hij den duivel, toen hij
den prijs van de installatie vernam, maar de Booze
kwam terug, legde hem een interessante afbetalingsregeling voor, toonde hem een visioen van nog aantrekkelijker mogelijk.
heden.
„Voor weinig geld,
voor niets zingen de
„Wiener Sángerknaben"
van uw transen, schal_
.
len de bazuinen van het
.
Concertgebouworkest
door uw galmgaten. En
met Kerstmis," fluister_.
de hij, „als de velden wit
zijn, zal men in wijden omtrek Kerstliederen kunnen
hooren."
Het was duidelijk, dat hij dit alles niet voor het eerst
vertelde. Maar voor Pastoor Paerei was het nieuw, als
het Woord Gods voor de Heidenen.
Dagenlang ging hij zwijgend zijns weegs, totdat hij eensklaps op de torentrap den organist staande hield en hem
vroeg:
„Dat drama van jou, hoe gaat het daarmee?"
Joachim was blij, den Pastoor te kunnen - mededeelen,
dat het met „Gods Hand", drama in drie bedrijven met
vóór- en naspel, uitstekend ging. Het voorspel en het
eerste bedrijf waren reeds door het koor in studie genomen. De hoofdrol, Jubal,' een vreemdeling met Oostersch voorkomen", werd door Meneer Jan Steen vertolkt. En als alles meeliep, kon men op Tweeden Kerstdag de eerste uitvoering verwachten.
De Pastoor bleek voldaan. Hij had niet anders verwacht,
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zei hij, maar wilde eerst nog weten, wat voor rol Goedele
van den koster gekregen had.
„Ze souffleert," zei • Joachim.
„O, dat is uitstekend," vond de Pastoor.
„Ja," zei Joachim, „zoo kan niemand haar zien."
„Zoo bedoel ik .het niet," antwoordde de Pastoor. „Maar
het lijkt me voegzamer zoo... Ik bedoel... eh... met het
oog op haar aanstaande..."
,,Wat? !" riep Joachim.
„Niets !" zei de Pastoor en ging verder den toren in.
Lang keek hij uit over de nat-zwarte velden en regenfrissche daken.
Achter hem hingen zijn klokken, de één zoo groot als
een kinderhoofd, de ander niet grooter dan een vuist.
„Als dat tooneelstuk maar geen dramawordt," mompelde hij.
Toen Joachim en Adriaan den dag voor Kerstmis naar
Meerhuyzen onderweg waren,
zij wilden dien middag nog een repetitie met het koor houden,
hoorden
ze halverwege de kerk een vreemde muziek.
„Het orgel heeft „het" weer," veronderstelde Joachim.
„Neen, dat zou je toch zeker niet tot hier kunnen hooren," zei Adriaan, die zich op een geschoold gehoor beroepen mocht. „Het lijkt er meer op, alsof er ergens een
soort van autotentoonstelling gehouden wordt, met extra
versterkte radio-muziek opgeluisterd."
Het was nu onmiskenbaar een Spaansche marsch, dien
ze - hoorden.
„Iet lijkt meer op een • luchtschip met een strijkje aan
boord," grapte Joachim.
En inderdaad, het geluid kwam van boven.
Maar toen even later de Spaansche marsch moest wijken
voor het eerste deel van de cursus Spaansch voor be140

ginners, begrepen beiden, dat Pastoor Paerel hier de
hand in had.
Dien nacht zongen de „Wiener Sângerknaben" het
„Stille Nacht, Heilige Nacht" van den torentrans van
de Sint Rochuskerk, schalden debazuinen van het Concertgebouw door de galmgaten en preekte de Pastoor
over zijn Kerstgave aan de parochie en een rekening,
die niet malsch was, waarna hij allen opwekte om den
volgenden dag „Gods Hand" te gaan zien, drama in
drie bedrijven met vóór- en naspel door den organist en
op te voeren -door het koor.
-

Deopvoering had weliswaar niet in den schouwburg
plaats, want daar regeerden de Koningen van den Lach
met de non-stop-revue ,,Lach je zorgen aan den kant !"
maar toch in een zaal met minstens driehonderd zitplaatsen en een behoorlijk tooneel met scherm en gordij nen.
Het weer werkte evenwel niet mee, want het regende,
zacht maar onophoudelijk.
Overal in de stad hingen de gele affiches, waarop de
groote gebeurtenis in dikke, zwarte letters haar schaduw
vooruit wierp, jammerlijk te verregenen. Maar Meneer
Jan Steen, die de hoofdrol vertolkte, Adriaan van Harte, die na lang aarzelen de regie op zich genomen had en
Goedeltje,
e, die het heele stuk uit haar hoofd kende,
waren er niettemin vast van overtuigd, dat deze eerste
voorstelling een succes zou worden. Men moet echter
zelf ooit een stuk geschreven hebben, al is het maar een
één-acter voor huiselijk gebruik, om te kunnen voelen,
wat Joachim Ontdaen voelde.
Vroeg men hem in de dagen voor de première naar zijn
stuk, dan deed hij erg schuchter, trok een pijnlijk gezicht en antwoordde met het krampachtig optimisme
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van iemand, die op het punt staat zijn blindedarm te
laten wegnemen:
„Het zal nu spoedig zoover zijn en dan is alles achter
den rug. Ik dank u."
Opperde men dan het plan om te gaan kijken, dan was
zijn eerste reactie schrik en ontsteltenis.
„Om 's hemels wil !" scheen zijn blik te zeggen.
Niettemin ontwaakte hij even later tot een plichtmatig:
„O, fijn dat u komt. Ik hoop, dat het druk wordt."
En het wèrd druk. Pastoor Paerel was een populair man
en „Gods Hand" wel een titel, welke iets sensationeels
deed vermoeden.
Joachim Ontdaen bezocht de première in gezelschap
van een collega van het kantoor, Emmanuel Keyser, een
man, die zijn naam door. fierheid van gestalte en oogopslag alle eer aandeed.
Pastoor Paerel zou wat later komen.
Toen Joachim de zaal betrad, fluisterden zij, die hem
kenden, hun, die hem niet kenden in 't oor, dat dit
nu de man was, die het stuk gemaakt had, waarop
veler oogen met welgevallen zich richtten op de
forsche gestalte en fiere trekken van Emmanuel Keyser,
wien men het welhaast aanzag als dramaturg te zijn
geboren.
Het publiek was, zooals gebruikelijk bij voorstellingen
voor behoeftige kerken, rijkelijk voorzien van zakjes, die
kraakten en tasschen met knippen. Er ging eau de cologne rond in meer dan één rij. En ergens zat een kind
in afwachting van een even boos als vochtig noodlot op
en neer te wippen op haar stoel, tevergeefs een moeder
aan haar mouw trekkend, die enkel oog had voor het
program, dat haar herinnerde aan den tijd, dat zij met
haar vader zaliger opera's bezocht.
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„Wat is dat voor 'n geluid?” vroeg Emmanuel Keyser,
wien al geruimen tijd een huiselijk gerucht was opgevallen, dat hij in deze omgeving evenwel niet goed thuis
vermocht te brengen.
Joachim keek schichtig naar hem op.
„Ik vrees, dat het de storm uit het tweede bedrijf is,"
zei hij, „maar het is in ieder geval een stofzuiger."
Er klonk muziek. Een gramofoon-versterker speelde iets
liefs van Grieg.
Joachim keek nu de zaal eens rond. Hij zag veel bekende gezichten, onder wie ook, tot zijn verbazing, den
voormaligen wijnhandelaar, Louis de Villars. Hij was
alleen en meende het blijkbaar goed met Joachim, want
knikte hem vriendelijk toe, zichzelf de hand reikend om
hem aan te moedigen.
Maar wat helpt alle moed, als het stuk geschreven is?
Dan is het vonnis geveld en kan men slechts toezien!
En Joachim zag toe.
Het licht ging uit. Het scherm ging op. Het gordijn
spleet uiteen. Het tooneel verbeeldde den hemel en gaf
Meneer Jan Steen te zien, als vreemdeling met een Oostersch voorkomen, verblind -door het voetlicht en niet
in staat om een woord uit te brengen.
Men hoorde enkel de muziek en de stem van een onzichtbaar wezen, vreemd 'en onaardsch, maar dat toch
niemand anders zijn kon dan Goedele van den koster,
die souffleerde.
06k in de zaal was het stil. Men luisterde naar Grieg's
„Morgenstimmung" en het geheimzinnig gemompel van
Mejuffrouw Goedele Goedkoop.
In overleg met den auteur had Adriaan van Harte besloten om het voorspel door zachte muziek te doen bei
geleiden. En zoo begon dan na Grieg's „Morgenstimmung" Wagner's „Siegfried Idyll".
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Doch nu bleef het niet stil meer. Een schouwburgbezoeker, die alle recht had om zich als ingewijde te beschouwen, want hij had het affiche gedrukt (tegen kostprijs) ,
en, wat achteraf gezeten, door de muziek niets van
Goedeltje's heesch gefluister had kunnen verstaan, besloot, dat hier sprake van een jammerlijk verzuim
moest zijn, snelde in sneltreinvaart langs alle rangen
en verstoorde Wagner's Idylle met één trefzekeren
greep.
Eerst toen vond Meneer Jan Steen woorden.
„Dank u", zei hij.
Ook hij had niets kunnen verstaan van wat Goedeltje
zei.
Het voorspel leverde verder geen moeilijkheden op. „De
lichtschijn achter het gordijn, voorstellende de tegenwoordigheid der hemellingen", had het gewenschte
effect. Dat „de vreemdeling met het Oostersch voorkomen" slechts na stamelde, wat de onzichtbare alt van
Goedele hem voorzei, werd algemeen als een fijnzinnige
vondst geprezen. Sommigen immers zagen in Goedelt j e
„de ziel", die spreekt door het „stomme vleesch". Anderen weer beschouwden haar als een „astraal wezen", een
„engel" den mensch op zijn weg naar den hemel meegegeven om hem te zeggen, wat hij te doen en te laten
heeft, een soort van hemelsche hofdame, die weet, hoe
het daarboven moet.
Het eerste bedrijf, spelend in een herberg, liep aanvankelijk wat vlotter van stapel. Meneer Rodenrijs zong
zijn dronkemanslied evenwel zóó overtuigend valsch, dat
er een opendoekje op volgde en hij het nog maar eens
zong. Toen hij voor de derde maal wilde beginnen, greep
Godfried Grimmel hem nochtans bij zijn mouw en trok
hem terug op zijn stoel, roepend met de stem van den
overmoed:
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„Staak nu Uw dwaas gebral,
Want weet, dat hoogmoed komt ten val.”
, herinnerde zich niet, dat er iets van dien aard
Joachim
in zijn stuk voorkwam, maar aangezien Godfried Grimmel vaker tooneel had gespeeld en herbergscènes niet
zeldzaam zijn, was hem dit rake rijm zeker uit de herinnering aan eenig ander drama te binnen geschoten.
Maar met dat al heerschte er op het tooneel nu een
intens stil spel.
Goedeltje zocht in haar tekst vergeefs naar eenig aanknoopingspunt, want Meneer Rodenrijs werd verondersteld rechtop te staan en de drinkebroers op te roepen
tot een eed van trouw aan „Satan, Lucifer en Beëlzebub", terwijl hij in werkelijkheid als geslagen op zijn
stoel zat, zinnend op wraak en peinzend over de mogelijkheid, zijn succeslied toch nog voor den derden keer
te zingen.
„Let dadelijk eens op een goede regievondst," fluisterde
Joachim zijn buurman toe. „De deur gaat zoometeen
vanzelf open als op een windstoot en eerst dan komen de
„geesten des verderfs" de herberg binnen".
Emmanuel Keyser knikte welwillend met het hoofd. Hij
zou niet verzuimen, erop te letten. Maar vooralsnog zong
Meneer Rodenrijs zijn drinklied voor den derden keer,
greep na afloop Godfried Grimmel in den kraag, zoodat
niets hem meerbelette om, fier rechtop, eerst voor het
applaus te danken en daarna hunne helsche majesteiten
aan te roepen, trouw zwerende aan „Satan, Lucifer en
Beëlzebub".
Eerst toen, het licht doofde langzaam, ging, als
op een windstoot, de deur open en klommen de „geesten
des verderfs" door het raam ... .
Emmanuel Keyser kuchte eens.
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V66r het begin van het tweede bedrijf betrad Pastoor
Pius Paerel oolijk lachend de zaal.
„Ik ben wat laat," zei hij tegen iedereen, dien hij zag.
„Was het mooi?"
Het tweede bedrijf speelde „aan het strand van de
eeuwigheid".
Meneer Jan Steen hield,
als „vreemdeling met een
o s t e r s c h voorkomen",
p_____
^^^^
een lange samenspraak
met de golven, slechts nu
en dan door Goedeltje's
gefluister onderbroken,
maar tegen het einde overstemd door den stofzuiger,
wiens taak het was een storm te zijn en óp te steken.
Maar nog voordat de storm zijn hoogtepunt bereikt had
en de „geesten des verderfs" zich andermaal -aan het
publiek konden vertoonen, als zeemeermannen opduikend uit de golven, werd aller aandacht getrokkendoor
Pastoor Paerel's oolijken lach en hartelijk warme stem:
„Wel, wel, wel, Louis ! Ben blij je weer eens te zien !"
Eenig gestommel volgde. Even werd het stil. Toen schalde Pius Paerel's stem even warm, hartelijk en luid als
tevoren. En Joachim begreep, dat Pastoor en wijnhandelaar nu naast elkaar zaten.
En de „geesten des verderfs" mochten nog zoo geheimzinnig uit de golven opduiken; Meneer Jan Steen mocht
nog zoo hartverscheurend jammeren, vragende met
Vondel: „Helaas, helaas, waar is mijn heil gevaren?" de
„geesten", uit de golven opgedoken, mochten zelfs in
koor spreken, er was geen mensch, die er aandacht
voor had.
Pius Paerel en Louis de Villars zongen den lof van den
wijn, luid en schallend, en verdiepten zich daarna in het
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in den grond goede, doch in het gebruik onhandelbare
karakter van Gravin Constance de Villars, geboren
Bloem te Velde.
Eerst toen het pauze was, zwegen ze.
De opvoering van het derde bedrijf bood verder, geen
moeilijkheden. Het speelde des nachts en bestond hoofdzakelijk uit kreten. Dat Pastoor Paerel in het donker
wederom spraakzaam was geworden en nu en dan zelfs
bolijk lachte, deed geenszins afbreuk aan het tumultueuze effect van het geheel.
Het naspel speelde volkomen in het donker en was
alleen daarom geen einde, omdat hetdoek open bleef
en de stem des Allerhoogste zich hooren liet. Het was
Adriaan van Harte, die daarvoor zorgen moest bij alles
wat hij verder nog aan zijn hoofd had, want Godfried
Grimmel was achter de coulissen met Menèer Rodenrijs
slaags geraakt en bovendien had Goedelt j e op eigen gelegenheid een ontijdige poging gewaagd om uit het
souffleurshok los te komen, zoodat zij nu tusschen de
strijdenden rondwaarde, als een opgeschoten kever, want
de houten schelp dekte haar nagenoeg geheel.
„Adriaan !" hoorde men roepen. Er volgde eenig gerucht, het dof peplof van lichamen op hout, toen gestommel.
„Gortv'rdorie !" vloekte Adriaan, die over Goedeltje's
dekschild was komen struikelen.
Eerst toen klonk, hijgend en buiten adem, de „Stem des
Allerhoogste", waarna het schermdicht en het licht in
de ' zaal aanging.
Niemand klapte. Het bleef stil. Slechts de stemmen van
Pastoor Paerel en Louis de Villars waren hoorbaar.
Dit kon niet het einde; dit kon slechts een ' technische
storing zijn ... .
Emmanuel Keyser keek Joachim aan. Die kon het
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weten. Joachim knikte. Inderdaad ! Dit was het einde!
Toen klapte Emmanuel Keyser. Toen klapten ze allemaal, waarna Pastoor Pius Paerel op het tooneel kwam
om den krans, dien Joachim voor Adriaan gekocht had,
aan Goedeltje te geven, die inmiddels met aller assistentie uit haar schelp was gekropen.
„Het was heel aardig," zei hij, zich vervolgens tot
Adriaan wendend, „al hebben we natuurlijk allemáál
wel eens béter tooneel gezien. Jullie deden je best, ook
de auteur. Met de zéér bescheiden middelen, welke jullie
ten dienste stonden, hebben jullie me willen helpen. Ik
waardeer dat !"
En hij verliet met Louis de Villars de zaal om aan de
kassa -de opbrengst van dezen avond in ontvangst te
nemen, welke hem, naar zijn zeggen, „nog meeviel óók."
Joachim legde Emmanuel Keyser uit, (dat men eerst van
plan geweest was om aan het slot werkelijk Gods Hand
ten tooneele te voeren.
„Een wèrkelijke hand?" vroeg Emmanuel Keyser.
„Ja," antwoordde Joachim, „een echte, maar . dan natuurlijk nagemaakt."

De komst van het Sint Rochusbeeld had zonder eenige
plechtigheid per Van Gend en Loos plaats.
De Pastoor bleek niet erg op het beeld gesteld, dat even
wormstekig als oud bleek.
Toen het kwam, hoorde de koster hem zooiets brommen
van „oude rommel genoeg". En hadden Joachim en
Adriaan er niet bij hem op aangedrongen, dan zou hijj
zelfs verzuimd hebben om Vorst Paul Czypath van Wrygorsky onder dank de goede ontvangst te melden van
zijn zoo uiterst sympathiek geschenk.
In ieder geval kwam het beeld ergens in een donkeren
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hoek terecht temidden van onbruikbare barak-engelen,
steunlooze kerkbanken, vergulde balustrades en namaakmarmeren traptreden.
Pastoor Pius Paerel had geld noodig, geen beelden.
Hij had z&veel geld noodig, dat zijn karakter er onder
leed en zelfs zijn zingende toren hem op den duur maar
weinig afleiding schonk.
Wel werden de omwonenden nog vaak in hun eersten
slaap gestoord door den „Eimug der Götter in Walhall" ; wel werden late wandelaars niet zeldendoor de
strenge en vermanende klanken van eenig pompeus
„Dies Irae" verontrust, maar voor hem zelf was het
nieuwtje er toch af.
Het was toen, dat hij een allerlaatste poging deed, een
goed predikant te worden. Heele avonden zat hij temidden van Joachim en Adriaan. Dat was een heel offer..
Hij had -de relaties met Louis de Villars weer aangeknoopt en kon dus, zooals Janus Goedkoop, de koster,
zei „zijn avonden wel beter besteden."
Joachim en Adriaan waren, hun leeftijd en aanleg in
aanmerking genomen, zeer kalme personen. En zij hielpen den Pastoor zonder een schaduw van eigenbelang,
gedwee - en volgzaam en met welwillendheid aan al zijn
grillen onderworpen.
Met zijn drieën ontwierpen ze zeer verzorgde Zondagspreken, die slechts daarom niet insloegen, omdat Pastoor Paerel geen tijd vond om ze in te studeeren. Hij
las ze voor, sloeg stukken over, raakte den draad kwijt,
keek op zijn horloge en eindigde midden in een zin met
een hartelijk gemeend, maar verrassend „Amen".
De werkverdeeling was als volgt:
Pastoor Paerel zorgde voor den tekst en de noodige voorbeelden uit Bossuet, Schaepman en Fénélon;
Joachim dicteerde;
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Adriaan typte en stelde wijzigingen voor;
de koster zei, dat het larie was en dat de Pastoor beter
deed met te preken wat hij, de koster, hem uit het
dagelijksche leven der parochie te vertellen wist;
en Goedeltje schonk thee en ging met drabbelkoek rond.
Het waren huiselijk gezellige avonden, - die steeds daarmee eindigden, dat Pastoor Paerel, buiten het gehoor
van Goedeltje en haar vader, aan Joachim en Adriaan
een anker wijn beloofde.
„Wordt jullie kelder nog niet te klein?" vroeg hij oolijk.
Maar de kelder bevatte slechts uien en een allang niet
meer volle jeneverkruik.
Ook aan dit laatste opleven der rhetoriek in Pastoor
Pius' geestelijke loopbaan kwam evenwel een eind.
Had hij niet goed geluisterd naar wat Joachim dicteerde
of was hij hetweer vergeten? In ieder geval verscheen
hij dien Zondagmorgen op den preekstoel, preekte,
over de waardigheid van het priesterschap, zei
lètterlijk : „Ook ik ben Paerel genoeg, om me niet voor
de zwijnen te laten werpen !" en stamelde toen, met een
verwijtenden blik naar Joachim, die hoog op het oksaal,
gereed voor het „Credo" aan het orgel zat:
„Dat hebben we niet geschreven... Daar weet ik niets
van... Ik ben geen parel... Ik ben een nederige bloem
des velds... Amen!"
Sindsdien preekte Pastoor Paerel heelemaal niet meer.
Nu en dan zei hij een enkel woord over de verwarming,
over de menschen, die achterin stonden in plaats van
voor vijf centen een stoel te nemen en zoodoende de
kerk te steunen, over meneer Pastoor, die met zijn Misverzuimende duivenmelkers, door middel van een
wederrechtelijken sleutel het parochiezaaltje bezet
hield („oog om oog, tand om tand en Pastoor om Pastoor,” zei hij, „maar ik - zal die duiven vliegen leeren !") ,
-
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over de tooverklokken, die nog steeds niet waren afbetaald ofschoon men er allerwege van genoot en over den
koster, die een ijverig en toegewijd man was, maar toch
op tijd betaald moest worden. Intusschen was er iets heel vreemds gebeurd.
Het verwaarloosde, wormstekige, eeuwenoude Sint
Rochusbeeld trok steeds meer vereerders van den Heilige
tot zich. Het stond den heelen dag in blakerenden kaarsengloed.
Er werden wondere zaken bekend niettegenstaande
Pastoor Pius Paerel er maar weinig geloof aan hechtte.
Eerst hoorde men van doodziek vee, dat zonder de hulp
van veearts of kruidendokter in weinige dagen volkomen
genas. Daarna zouden er twee oude vrouwtjes op de
pastorie verschenen zijn, waarvan de jongste verklaarde,
de andere, die haar
beste vriendin was, uit
eigen beweging, dus
zonder
menschelijken
Ç4J.
bijstand, verscheidene
1
centimeters omhoog te
r
hebben
zien gaan.
1
„Wat had ze daarboven te maken?" bromde Pius Paerel, die
oude kwezels luchten noch zien kon, hoe nuttig hun testament soms ook zijn kon. Het antwoord liet aan logica
echter niets te wenschen over. „Ze is wat klein van
stuk," zei de vriendin. „Ze wilde den Heilige in het gezicht zien."
Vervolgens deed zich het geval voor met het mes.
Een boerenzoon, die met kwaden zin en een scherp mes
op weg was naar een in wijden omtrek om haar rumoerigheid beruchte kermis, komt langs de kerk van Pastoor
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Paerel, hoort ' een- klagend geluidje, dat door één der
open ramen dringt, gaat naarbinnen en vindt in de
schaduw van het lompe voetstuk van het Sint Rochusbeeld, hopeloos verdwaald tusschen barok-engelen, balustraden en onbruikbare kerkbanken, een hondje, dat
zijn poot aan een spijker bezeerde.
De boer haalt zijn zakdoek te voorschijn, scheurt er een
reep af, verbindt het beest en gaat zijns weegs. Op de
kermis gekomen, voelt hij zijn gallig humeur weer boven
komen en is al spoedig in een vechtpartij verwikkeld. Op
een kwaad oogenblik wil hij zijn mestrekken. De omstanders vreezen moord -en doodslag. Eenigen nemen
zich al voor, den veldwachter te waarschuwen. Maar
de boer vindt zijn mes niet. En het blijft bij builen en
een blauw oog. 's Anderendaags vindt Janus Goedkoop,
de koster, een boerenmes. Het steekt met de punt in den
vloer tusschen kerkbanken, barok-engelen en balustrade,
vlak naast het beeld van Sint Roehus, dat rank op zijn
lompe voetstuk staat, glimlachend in den blakerenden
gloed van veel kaarsen. Het hondje heeft men later in
den tuin van den Pastoor gevonden, waar het in een
eigengemaakten kuil vergeefs naar schatten groef.
De schulden van den bouwpastoor drukten zwaar op
Pius Paerel's opgewektheid. Hij beschouwde het dan
ook als een genade van boven, -dat Louis de Villars weer
in de stad woonde, handelend in wijn en goedewoorden
als vanouds.
Doch hoezeer het ook Pius Paerel's humeur ten goede
kwam, dat -de avonden „boven het vat" genoegelijk als
voorheen herleefden, toch had menigeen van zijn ongewone strengheid te lijden. Ook zijn bizarre invallen
bleven niet uit.
De wanhopige strijd, door Joachim Ontdaen met het
-
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steeds grondiger in puin vallend orgel gevoerd, liet niet
na, zijn toorn op te wekken. En deze steeg nog in niet
geringe mate sinds zijn zoo deerlijk mislukte, allerlaatste
preek.
,,Als ik het niet -deed voor dien armen Meneer Kwintsheul, hield ik er onmiddellijk meê op," vertrouwde
Joachim zijn vriend Adriaan toe.
Maar Adriaan antwoordde wijsgeerig:
„Ik zou dien Meneer Kwintsheul eerst eens moeten
zien."
Het slechte humeur van den Pastoor besmette ook het
koor.
Er was een vader van zeven kinderen tot „Soli Deo Gloria" toegetreden, Meneer Van Hout geheeten. Endeze
heer behandelde het jongenskoor, als waren het de vijftien kinderen, die aan zijn gezin nog ontbraken, deelde
oorvijgen uit, liet zware zangboeken onzacht op grinnikende hoofden neerkomen, gaf op eigen gelegenheid de
vreemdste tonen aan en waagde het om Meneer Jan
Steen openlijk gebrek aan godsdienstzin en toewijding
te verwijten.
Ook tusschen Godfried Grimmel en Meneer Rodenrijs
boterde het niet. Weliswaar betoonde Godfried Grimmel zich, als de jongste, verzoeningsgezind, maar hun
wederzijdsche, dramatische ervaringen hingen als een
kuddedonderwolken tusschen hen in, gereed om bij
iedere geschikte gelegenheid tot uitbarsting te komen:
Godfried Grimmel verwijdert onder de Gloria een
pluisje van den kraag van Meneer Rodenrijs, die juist
bezig is, adem te halen voor een melodieuze solopassage
en nu geschrokken en verontwaardigd achteruit trapt,
als een paard, dat een vlieg in zijn oor voelt. Doch Godfried Grimmel draagt een nieuw pak en vreest het
ergste voor zijn pastelkleurige broek, zoodat het eeni'.53

gen tijd duurt, eer Meneer Rodenrijs zijn ,,Laudamus
te" gezongen heeft en het koor met „Gratias" kan invallen.
Een ander maal is het licht defect en probeert men in
het donker de „Miserere" te zingen. Godfried Grimmel
echter heeft een kaars bemachtigd, waarmee hij onverwacht achter Meneer Rodenrijs zijn rug komt opdagen,
die zich bleek van schrik omdraait en zeer onliturgische
woorden mengt onder het deemoedig klaagzingen der
anderen.
Daarbij kwam nog, dat Meneer Van Oosten het niet al
te best met de vijf diepe bassen kon vinden, met wie hij
over de eenig juiste uitvoering van het Gregoriaansch
diepgaand van meening verschilde.
Maar wat men ook ten nadeele van den goeden geest
onder de koorleden zeggen mocht, Joachim en Adriaan
bleven zichzelf in lijdzaamheid gelijk en hielden temidden van tocht, walm en allerhand troebelen de vlam van
hun goed humeur brandende. Zij hielden de kleinen beschermend de hand boven 't hoofd, zorgden ervoor, dat
meneer Pastoor, die Pastoor Pius Paerel door zijn naam
en zijn duiven tot uitersten van humeurigheid bracht,
tijdig en zonder wrok het koor verliet, fluisterden Godfried Grimmel in het oor, dat Meneer Rodenrijs te oud
en Meneer Rodenrijs, dat Godfried Grimmel veel te
jong was om geheel au sérieux te worden genomen, verzuimden nooit om Meneer Van Hout naar den welstand
van vrouw, kinderen en inwonende schoonmoeder te
vragen, gaven Meneer Jan Steen gelijk in alles wat hij
zei, zoodat er eenige kans bestond, dat hij halverwege
den dienst zijn mond hield, deelden volkomen de meening van Meneer Van Oosten over het rhythme van het
Gregoriaansch en de tempi van Perosi, gingen desalniettemin hun gang en lachten op de repetities om alles wat
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hun met het doel, dat ze er om lachen zouden, verteld
werd.
Zoo bleef het koor bijeen, den onwelgevalligen blikken
van koster en Pastoor ten spijt, en overleefde het ongedeerd de vele krampen en stuipen van onlust en verdeeldheid.
Bij tijden echter overwon ook Pius Paerel het oproer
van zijn zenuwen en den psychischen druk van zijn
schulden. Dan riep hij zijn preekbedervers bij zich binnen, waar hij aan de tafel den inhoud der collectebussen
te tellen zat en schoof hun toe, wat er zich aan halfjes
en halve stuivers onder bevond.
Maar Joachim en Adriaanweigerden, gingen huns
weegs, vriendelijk en beleefd.
Een ander maal moest Joachim alléén komen. Op hun
teenen liepen ze naar de brandkast. Joachim moest zich
omkeeren. En toen kwam er een vorstelijke kist zeer
groote drie-cents-sigaren te voorschijn, die hij voor zich
alleen moest houden. Hij mocht er met niemand over
spreken.
Het werd lente. Het werd zomer. Met Paschen had
Joachim, gezwicht voor een koopman met stoffen, zich
een nieuw pak aangeschaft en in verband daarmee en
op Adriaans advies een kussen mee naar het koor genomen, want de orgelbank splinterde. En het pleitte voor
de rustige manieren van het jongenskoor, dat dit kussen
nog maar één keer van het oksaal temidden der geloovigen gevallen was, al moet, eerlijkheidshalve, toegegeven worden, dat het daarna uit voorzorg op de orgelbank was vastgespijkerd.
kerd.
Het werd zomer en op het oksaal hoopten stof en modder zich op. Zoo nu en dan woeien er ook wat blaren
naar binnen. Een oude krant, flarden muziekpapier, een
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halve fuga van Bach, een geschreven waarschuwing van
den Pastoor, door een misdienaar bezorgd („Niet praten ! Zwijg - of zing !") , een stuk veter, een beschimmelde
schooltasch, een stuk vliegenpapier vol oude, grijze
vliegen, de tien geboden van den kerkzanger, een gezicht
op Burgos met de groeten van Uw Pastoor en vijfhonderd strafregels betreffende een geregeld repetitiebezoek
en de noodzaak van een behoorlijk gedrag zwierven over
den vloer, golfden tegen den voet van het orgel, bedekten de barok-engelen, onbruikbare kerkbanken en
balustraden, die, nu de kerk te vol werd, ook op het koor
een onderkomen zochten, zoodat íhet oogenblik niet ver
meer scheen, dat de H.H. Kerkzangers met Directeur
en Organist niet langer via trap en deur maar via ladder
en raam hun verheven plaats moesten zien te bereiken.
Dit vooral waren de dingen, welke Joachim tot nadenken stemden. Was het wel zoo héél zeker, dat hij er
een goed werk mee deed, al zijn vrijen tijd, zijn vacantie,
ja ieder vrij uur in dienst te stellen van Pius Paerel en
diens grillen? Wie was die Joris Kwintsheul eigenlijk,
met wien hij zooveel medelijden had? Waarom duldde
hij de brutaliteit van den koster en de opdringerigheid
van diens dochter? En waartoe diende die vuilnishoop
om hem heen?
De zomer kwam en met den zomer het plan tot een uitstapje met het koor. Sinds geruimen tijd al had Meneer
Jan Steen de gewoonte ingevoerd om onder het tusschenspel van -den organist rond te gaan met een schaal
en een opwekkend woord. Verder waren daar nog als
bron van inkomsten de contributie en de jaarlijksche
collecte voor het zangkoor, waarvan Pius Paerel weliswaar zijn deel moest hebben, maar die netto toch nog
altijd wel een tientje in centen opbracht.
15:6

Tot een uitstapje kwam het dien zomer echter niet. Men
werd thet nieteens met elkaar. Meneer Van Hout wilde
zijn kinderen meenemen. Meneer Jan Steen wilde zijn
vrouw thuis laten. De vijf diepe bassen wilden de kas verdeelen en dan thuis blijven. Zij hadden teveel slaap om op
reis te gaan. Het jongenskoor toonde neigingen om mede
een duit in het zakje te doen. En Joachim en Adriaan
waren bereid om te volgen waarheen men ook ging.
De onderhandelingen duurden tot den herfst.
Elk
oogenblik kon er weer bericht van Ferdinand komen.
Toen werd het weêr slecht en besloot men er een gezellig Caecilia-feestje van te maken.
Is het dan wonder, dat juist op den vooravond van dien
avond Ferdinand Ontdaen in de woning van directeur,
Organist, Koster en Kostersdochter zijn weder-intreê
deed?
Er waren zekere teekenen, welke voorspelden, dat dit
Caecilia-feest ietsbijzonders ging worden. Eenige Zondagen van te voren al liet de Pastoor telkens onder de
Hoogmis en alvorens naar den preekstoel te gaan
Joachim en Adriaan door misdienaar of koster naarbuiten roepen om daar tamelijk middelmatige bezienswaar
digheden in oogenschouw te nemen, als daar waren : een
meneer, waarvan verondersteld werd, dat het hun grootvader was, een hond, die met een kat vocht en één keer
zelfs heelemaal niets. Ook ging het gerucht, dat Joris
Kwintsheul terug was. En voorts was er iets zóó blozerigs
over de staal-gebrilde Goedelt j e gekomen, dat Joachim
voor Ferdinand het ergste vreesde. Deze zou, daar hij
beloofde het 'feest te zullen filmen, als gast mede aanzitten. -

Omdat het Caeciliafeest dat jaar op een Zondag viel,
werd het denzelfden dag nog gevierd.
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Toen Joachim dien Zondag wakker werd, zag hij, dat
het nog heelemaal donker was.
De regen zwiepte tegen de ramen. Hij rilde. Het was kil
als in een kelder.
Twee-en-twintig November. Sint Caecilia.
Onder alle diensten van 's morgens half zeven af zou er
muziek zijn.
Met z'n tweeën stapten ze door den regen.
Ferdinand bleef nog wat liggen.
„Een viool in de kerk geeft toch eigenlijk geen pas," had
hij den vorigen avond ' voor het naar bed gaan en na
een blik op den barometer gezegd. En men kon hem,
gezien de feiten, geen ongelijk geven.
Joachim stapte in een plas.
„Wat zeg je?" vroeg Adriaan.
Toen stapte Joachim met den anderen voet in denzelfden plas, daar deze grooter was dan hij gedacht had.
„Gortverdorie !" zei Adriaan, want ook hij stond er tot
zijn knieën in.
Om twaalf uur dien middag kwamen ze thuis. Alle
zangers hadden een solo gezongen, behalve Meneer Jan
Steen en Meneer van Hout. Die hadden onder alle Heilige Missen ruzie gehad. Het jongenskoor zou des middags naar een goochelaar gaan onder leiding van Meneer Jan Steen. En Meneer Van Hout had beloofd ook
zijn kinderen mee te sturen. Dat ging in één moeite door.
Maar om zeven uur was het heele koor, voor zoover
volwassen, dan toch in Hotel De Vurenberg vereenigd.
Men dronk „een borrel voor den eten", zooals Meneer
Jan Steen het noemde, die als penningmeester natuurlijk
het hoogste woord had en iedereen liet raden, hoeveel
de collecte had opgebracht en hoeveel de Pastoor er had
afgenomen.
Er heerschte een opgewekte stemming onder de zangers,
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ondanks het feit, dat een vreemde meneer zich bij hen
gevoegd had.
Het was een , donkere jongeman met een klein, zwart
snorretje, dat nauwelijks het kuiltje - onder den neus
vulde. Deze man zei niets, bleek zeer tevreden over de
opbrengst der collecte,dronk nu en dan een glaasje mee
en beantwoordde de onderzoekende blikken, die men in
zijn richting wierp, met een lief vertrouwelijken glimlach, als wilde hij zeggen: „Maar we kennen elkaar
immers!"
Na een half uur kwam een kellner zeggen, dat „alles
klaar was".
„We kunnen beginnen," zei Meneer Jan Steen, die
achter een voorhoofd vol rimpels naar eigenlijk een
beter woord zocht.
„De Pastoor is er nog niet !" zei Meneer Van Hout streng.
„Zijn Eerwaarde bevindt zich in de keuken," merkte de
kellner beleefd op. „Hij laat den heeren verzoeken toch
vooral niet op hem te wachten."
Het duurde even, eer het koor naar wensch rond de
voorbeeldig gedekte tafel was opgesteld. Ook de vreemde meneer bleek, met een glimlach, van de partij. En
de schikking der plaatsen bood eenige moeilijkheden.
Eerst was er een hors d'oeuvre en toen soep. Daar tusschen in spraken Meneer Jan Steen en Meneer Roden
rijs ongeveer gelijktijdig allerhartelijkste woorden aan
het adres van den goeden geest van „Soli Deo Gloria".
Onder de soep verscheen
Pastoor Pius Paerel. Hij
had de keukenmeid bij
zich, voor wier kookkunst
hij een luid applaus en
een driewerf „Hoera !"
vorderde.
•
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„Zijn Eerwaarde komt daar rijkelijk vroeg meê !” mompelde er één.
„We hebben nog niks gehad," klaagde een tweede.
Maar gelukkig riep Pastoor Pius Paerel zelf zoo hard
„Hoera !" dat hierdoor alle gemompel en geklaag overstemd werd.
De kip gaf aanleiding tot eenigê moeilijkheden, daar
Meneer Rodenrijs er met zijn visch-bestek op los bleek
getrokken.
„Dat beest is zoo taai als ik weet niet wat !" bromde hij,
maar Godfried Grimmel, die naast hem zat, wees hem
vaderlijk terecht.
Voordat de forel werd opgediend, vroeg de Pastoor met
een -enkel woord de aandacht van zijn tafelgenooten
voor de bijzondere voornaamheid en uitgelezen fijnheid
van dit gerecht.
„Het is niet zoo maar een visch," zei hij. „Het is een
forel, à la meunière toebereid." Voor hem was het
nieuwtje er natuurlijk al lang van af, maar zij moesten
maar eens goed proeven.
Intusschen hadden eenige leden van het koor zich rond
de piano geschaard, die,dank zij de goede zorgen van
Meneer Jan Steen, in de eetzaal aanwezig was en wekten
in hooge mate den critischen lachlust van Pastoor Pius
Paerel door eenigszins plechtig geen avondzang van Franz
Abt ten gehoore te brengen.
Hierna kwam de forel. Na de forel, die velen heeren
oprecht tegenviel, vroeg de Pastoor, rondkijkend, wat de
heerendronken.
Het bleek, dat sommigen tafelwater, de meesten echter
bier dronken.
„Er moet wijn zijn !" zei de Pastoor.
De kellner keek Meneer Jan Steen aan. Diens voorhoofd
was weer ineens vol rimpels. Men zag, dat de penningi 6o

meester vliegensvlug eenige berekeningen maakte.
Er kwam wijn.
Toen stond de Pastoor op, wees naar den glimlachenden
vreemdeling en zei:
„Mag ik den heeren den nieuwen organist-directeur
Joris Kwintsheul voorstellen, die Woensdag a.s. in het
huwelijk treedt met Mejuffrouw Goedele Goedkoop van
den koster ...."
Hierna kwam hetdessert.
Buiten gekomen, zei Joachim tegen Ferdinand:
„Je hebt van het heele feest niets gefilmd !"
Ferdinand haalde zijn schouders op.
„Ik was mijn camera vergeten," zei hij.
„Gelukkig !" zei Adriaan.
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XI

Zevende Hoofdstuk
Waarin de geschiedenis zich naar haar
einde spoedt en de Pastoor met een houten beeld om de kerk loopt.

èl is Pastoor Paerel een wonderlijk man,
maar hij meent het best bij alles wat hij doet.
Hij heeft Joris Kwintsheul en Goedele van den koster
in het huisje van Joachim en Adriaan gezet en er voor
gezorgd, dat Joachim weer terecht kon op zijn oude,
vertrouwde kamers boven -de uitdragerij. Voor
Adriaan kon hij niet meer zorgen, want die is per eerste
gelegenheid naar zijn oom vertrokken zonder zich onderweg nog door Pastoors, door Paters of door seminaristen
te laten ophouden. En als nu na twee maanden blijkt,
dat Joris Kwintsheul elders meer kan verdienen, laat
Pastoor Paerel hem gaan en schiet hem ook de reis nog
voor, want zóó is Pius Paerel, als hij ziet, dat iemand in
de wereld vooruit wil komen.
En is het dan zoo vreemd, dat Joachim terug komt?
Hij is immers nauwelijks weg geweest ...
„Het is als opium," schreef hij aan Ferdinand in Zaandam. Daarbij kwam, dat het orgel op advies van Joris
Kwintsheul andermaal hersteld was. Thans deden zelfs
de pedalen mee.
Joachim speelt orgel met handen en voeten. Meneer
Van Hout, als de oudste en omdat hij als vader slag
heeft om met kinderen om te gaan, leidt het jongenskoor en geeft met omslachtige gebaren ook den ouderen
de maat aan. Meneer Rodenrijs verlaat het koor, na
Godfried Grimmel onder het „Credo" een oog rood te
hebben geslagen.
Pastoor Paerel's humeur is nog steeds niet, wat het vroeger
was. Men vertelt zelfs, dat hij gesnauwd zou hebben tegen
kinderen, diehemgebracht werden om te worden gedoopt!
16.5

De toeloop naar het Sint Rochusbeeld blijft duren, maar
Pius Paerel houdt zich alsof hij niets merkt. Hij had
Vorst Paul Czypath van Wrygorsky om gèld, niet om
oude beelden gevraagd.
Maar nu gebeuren er kort na elkaar eenige verbijsterende dingen.
op een Zondag begint het orgel vlak voor het einde
van den dienst als een bezetene te brullen.
„Als die vent niet ophoudt met zijn moderne muziek..."
moppert de koster.
„Het ding heeft zeker weer koorts," denkt Godfried
Grimmel, ;die, over de koorbalustrade geleund, de kerk
in kijkt of hij geen aardig meisje ziet.
„Meneer Ontdaen !" roepen de vijf diepe bassen en
snellen toe.
Joachim ligt met hoofd en armen op de toetsen.
Het is een ernstiggeval. En ze dragen hem, aangevoerd
door Meneer Jan Steen, de torentrap af en de pastorie
binnen.
Daar ligt hij vijf dagen en schijnt meer dood dan levend.
En zie : de Pastoor wijkt niet van zijn bed. Hij ziet nog
bleeker dan Joachim en zijn lippen prevelen beloften.
Hij vertelt den dokter, watvoor nare kerel hij altijd
voor zijn organist geweest is en roept om Hubertina en
laat sinaasappelen komen en cognac en druiven en
wijn van muskadellen,
„Hoor je het, Joachim,
En
van muskadellen !"
als Joachim begint te
- ijlen, ijlt Pastoor Paerel
1 \
mee.
Eindelijk, den zesden dag,
neemt hij een besluit. Hij roept Janus Goedkoop, den
koster. En samen dragen ze nu het oude, gesmade Sint
.
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Rochusbeeld de kerk uit, de pastorie binnen.
Meneer jan Steen staat voor zijn huis en als hij ziet, wat
er gebeuren gaat, roept hij luid:
„Leve de Pastoor!"
Maar de Pastoor kijkt hem aan en zegt:
„Roep liever : Leve Sint Rochus !"
En ze gaan verder en zetten' het :beeld naast joachini's
bed. En dien zesden dag is de organist beter geworden.
Sindsdien is Pastoor Paerel weer de oude.
Hij gaat al weldoende rond en zijn oolijke lach zweeft
over wiegen en graven, gaat van dag tot dag, van jaar
tot jaar. En weet ge wat de menschen zeggen?
,,Onze Pius," zeggen ze, „kent geen zorgen. Pastoor
Paerel lacht altijd !"
Maar valt er wel zoo heel veel te lachen als men Pastoor Pius Paerel heet?
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