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„De Maas bode” schrijft 0.0.:
„Geen bepaald dorp beschrijft Pater Jac.
Schreurs in „Het glazen paardje"; het dorp
waar Hermke Dobbelsteen, deze kleine her, schepper der dingen leeft, behoeft geen naam;
het zou een stuk van het paradijs kunnen zijn,
maar zijn bewoners zijn zeker Limburgers.
Met dezelfde benijdenswaardige luchthartigheid
welke veel van zijn gedichten kenmerkt, vertell de schrijver een reeks simpele verhalen
over dit dorpsjongetje, zijn verlangens en zijn
dromen, zijn kleine leed en zijn welhaast para.
dijselijk geluk. Men behoeft geen volwassen
mens en vooral geen psycholoog te zijn om
door het geluk gegrepen te zijn. Wordt uit de
bewondering niet de stilte en uit deze niet de
wijsheid geboren? En waarom in grote mensen
alleen en in kleine niet? Maken wij ons niets
wijs!
Het is deze bewondering van Hermke voor de
dingen om hem heen, deze mystieke verwondering tegenover het geschapene, eigen alleen aan
kinderen en heiligen, die dit eenvoudige boek
tot een verfrissing maakt temidden van veel
cynische en pessimistische moderne lectuur. In
een tijd waarin het ware genie slechts herkend
schijnt te kunnen worden in het uitschrijven
van troebele onderbewustheden en in brutale
analyse van de menselijke ondeugd, kornt Pater
Schreurs met een gouden toversleutel en ontsluit een klein stukje van de hemel."

„Het Nieuws van de Dag" (Belgie) schrijft o.a.:
„Het boek boort thuis in de reeks psychologische boeken die tijdens onze eeuw van het kind
geschreven werden."

Het tijdschrift „Het Kind" schrijft:
„Hier is de jeugd beschreven van een Limburgs jongetje Hermke Dobbelsteen, die zo
is, dat zijn moeder huilde bij zijn geboorte, die een veel bewogen jeugd heeft als
.iondeugende jongen en die dan missionaris
,vvordt. Wij vermoeden dat, deze priester-poeet
eigen jeugd beschrijft. Hij doet het op een
wijze, die of en toe aan een van Schendel doet
-denken. De foto's ter illustratie van Hub. LeufAens, die het boek ook uitgegeven heeft, passen
t niet altijd bij de tekst, maar zijn juweeltjes. Het
,boek is in blauw linnen gebonden en ziet er
schitterend uit.”

r;,Het Limburgs Dagblad" schrijft o.a.:
glazen paardje" is geen werk waar de
;literatoren van zullen willen leren, nergens is
!;;`Diet extremistisch, maar het verhaal van de koe
anet de houten poot en het glazen oog, die met
:*en bril op aan de trog staat, is een kostelijk
verhaal, en de knotwilgen zijn dichters."

Jac. Schreurs M.S.C.
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Schrijver dezes
heeft dieren gekend Welke heele
persoonlijkheden waren
en
heeft ook wel eens menschen
ontmoet die het maar half
of geheel niet waren.

cAan mijn broers en zusters, aan de vrienden
m#ner jeugd en aan al diegenen wier deugden
en gebreken ik met een zekere vr#moedigheid
in dit boek heb uitgestald.

DE DIERGAARDE DER WERELD
EN
HET KIND

HERMKE Dobbelsteen wordt hij genoemd.
Maar zijn broer en zuster zeggen : Herm.
En zijn vader en moeder : Herman.
Toen hij geboren was schreide zijn moeder over hem; want zij schaamde
zich voor de verwanten : zoo leelijk was hij en zoo bruin.
Daar zou in de gansche familie en ver daarbuiten wel niemand te vinden
zijn, meende men, waarop het kind kon lijken.
Niemand had den moed ook maar een enkelen trek met hem gemeen
te willen hebbqn.
De buurvrouwen met haar peperkoeken stonden voor een raadsel en de
tantes en de verre achternichten, die hun kraamvisites maakten, zaten
ontsteld terneer en wisten de kraamvrouw niet beter te troosten dan
door verlegen met de hand langs de kin te vegen.
Oom Herman, die op zijn tijd een grappenmaker was en er alles ruiterlijk uitflapte zooals het hem inviel, maakte van zijn hart geen moordkuil
toen hij er rond voor uitkwam, dat het wiegekind een misbaksel was.
Op het doopfeest verscheen oom Herman dan ook, zeer tegen zijn gewoonte in, met den daagschen hoed met de pauweveer, inplaats van met
den gebruikelijken hoogen zijden; waarin dien nacht de kat gejongd
had, naar hij beweerde.
Zelfs toen de vroedvrouw al haar boetseerkunst had aangewend om den
wondergewassen kinderkop, vol hutsen en blutsen, een beetje te fatsoeneeren, bleef het geen gezicht.

Maar het kind had wonderlijke diepe, donkere oogen; daar waren alien
het over eens en met dien kleinen troost ging Hermke het leven tegemoet.
Een paar maanden oud al, beet hij zijn moeder in de borst dat ze au!
riep en zij hem reeds op zijn broekje gegeven zou hebben als zij zich
niet op tijd bezonnen had. Zoodat zij hem, om nog erger te voorkomen,
meteen aan de flesch moest wennen : een instrument waarmee hij, aapachtig op den rug gelegen, spoedig met handen en voeten geestig wist
te manoevreeren.
Nitnmer rustig, alsof hij altijd in de netelen lag, greep hij naar alles
wat hij krijgen kon en kwam hij niet tot bedaren voor hij ergens een
vinger gevonden had of een speen. Vooral de vlechten van Marianne
moesten het dikwijis ontgelden en haar oogen. Maar die had dan ook
een paar horloges in haar hoofd staan waar men bonjour tegen zei en
waarnaar Hermke telkens niet laten kon te klauwen wanneer hij ze
groenachtig blinken zag boven zijn wieg.
De voortdurende bedevaarten der buurvrouwen naar de kapel van 0. L.
Vrouw van Rust bleven zonder resultaat op de nachtelijke huilbuien en
onbegrijpelijke ongedurigheid van den kleinen Herman, welke zulk een
tyrannieken aanleg openbaarde dat hij voor de rust van heele toekomstige
volkstammen het ergste deed vreezen.
Ofschoon de geheele familie Dobbelsteen een zucht van verlichting
slaakte, was niemand zoo blij als Hermke's moeder toen een goed jaar
later. Duiveke geboren werd : een meisje als een wolk en om mee te
pralen en Hermke vanzelf op den achtergrond raakte.
In die dagen was het Oom Herman die opeens de gelukkige ontdekking
deed dat zich, tien tegen een, uit het springlevende kereltje nog een
mensch zou gaan ontpoppen en die zich daarover, bij zijn meer en meer
geregelde bezoeken, met zijn aangeboren luidruchtigheid, steeds meer
bleef verbazen.
Hij stak het niet onder stoelen en banken dat hij aard begon te krijgen
in zijn petekind; en de kleinere en grootere geschenken, waarmee hij
over de brug kwam en waarmee hij Hermke van dan of zou blijven
vertroetelen, waren daar de beste bewijzen van. Voor het overige scheen
het ventje voor het ongeluk in de wieg gelegd. Want voor zijn derde
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jaar was hij reeds tweemaal in de beek en eens in een diepen waterput
beland.
Het water, waarbij wij zien zullen dat hij later gaarne zijn toevlucht
zocht, bleek reeds vroeg een geheimzinnige aantrekkingskracht op hem
uit te oefenen.
Het duikelen echter kwam voorhands nog op rekening van Marianne
die liever met andere meisjes speelde dan naar het wiegekind te kijken
en op die van Karel die een kunstemaker was. Want toen deze op een
middag, waarop hij zich met Josje Verming had voorgenomen om ' inktvisschen te gaan vangen, met Hermke werd opgescheept, was Karel
verdrietig en dreigde hij bij hoog en laag zijn broertje resoluut te zullen
verdrinken in den put van Saes. En werkelijk zou hij door zijn onhandigheid de daad bij het woord gevoegd hebben, indien de saaie Saes er
niet met den puthaak bij te pas was gekomen en den drenkeling, na den
pions in de diepte en het ijselijk-verbouwereerde gezicht van Karel, niet
tijdig genoeg aan den haak gehakt en uit het water getakeld had.
Daar heb je een inktvisch! had de brave man tegen Karel gezegd, maak
er je nu maar als de weerga mee naar je moeder; doch wacht je voortaan
voor dergelijke kunsten, lummel!
Een andere maal bracht Hermke het er op het nippertje levend of
doordat Caspar Delbressine, de jager, die zoo iets meer aan de hand had,
gehad, er handelend bij was opgetreden toen de bengel zich vergaloppeerd had aan een vergiftigd soort wilde bessen waaraan hij in zijn
eentje onder een struik had zitten peuzelen terwip de meid zich langer
dan noodig was met den koetsier van den baron onderhield. Met bekwamen spoed had men Hermke vol heete melk gegoten en, toen hij
al stijf ging staan van de stuipen, had Caspar hem over de knie gelegd,
hem prompt een vinger in zijn keelgat gestoken en een groene brij
doen braken waarover men zich verwonderde waar hij het allemaal
vandaan haalde.
Hoe grooter de jongen werd, hoe strenger zijn moeder op hem moest
gaan letten; want telkens opnieuw ondekte zij eigenaardigheden en
nukken in hem die hem vroeg of laat noodlottig konden worden.
In den zandbak gezeten at hij met voile handers de aarde die hij be9

machtigen kon; en wanneer zijn moeder hem in een badje geplaatst had
moest zij den onberekenbare telkens weerhouden het water op te slurpen
waarin hij zat.
Over zijn gezondheid had men zich overigens niet te beklagen; hij
groeide als hop en toen hij de pokken gezet had gekregen, bloeiden die
op als cozen en gloeide hij drie dagen lang van een krachtige koorts.
In tegenstelling met Duiveke, die zich danig deed gelden en de eene na
de andere alle denkbare kinderziekten te doorworstelen kreeg, had
moeder Dobbelsteen op dat stuk van zaken eigenlijk aan Hermke geen
kind gehad.
Hoe helsch en vervelend hij in den beginne ook geweest mocht zijn, was
hij zich wonder boven wonder gaandeweg in zijn voordeel gaan ontwikkelen tot een nog in vele zaken onberekenbare maar rustige en tevreden
jongen. De tantes zagen er van op en het was Oom Herman weer die
met trots verklaarde dat hij nimmer aan de bekeering van zijn petekind
gewanhoopt had.
Dit nam evenwel niet weg dat de kleine Herman een vrij groote onverschilligheid voor zijn peetoom aan den dag bleef leggen en aan niers
meer het land scheen te hebben dan aan diens rondborstige ontmoetingen
en overstelpende bewijzen van teederheid.
Het had er allen schijn van dat Hermke hem zijn laatdunkende houding
der eerste ure nooit had vergeven en dat er nog veel water door de
Maas zou moeten stroomen voor Oom Herman de plaats in het leven
van zijn naamgenoot zou innemen, waar hij aanspraak op meende te
moeten maken.
Tot algemeene verbazing bleek Hermke van lieverlee uit te groeien tot
een van die gelukkige naturen die, bespiegelend van aard en in zich-zelf
verloren, reeds gepaaid zijn wanneer zij met een lepel of een rammelaar
in het stoeltje mogen zitten en die er later een genoegen in vinden om
naar een krekel te zitten luisteren of naar het kwetteren der zwaluwen
op het tuinhek.
Er kwam een tijd dat Hermke bijna voortdurend op reis was met een
wandelstok en met een ouden vilthoed van zijn vader over de ooren
getrokken. Wanneer men hem dan vroeg : waar gaat de jongen heen?
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verraste hij telkens door den aard en de verscheidenheid zijner antwoorden.
Een Bier antwoorden ontlokte op zekeren dag aan tante Agathe, die anders
weinig spontaan in haar bewondering was, de guile bekentenis dat Hermke
niet alleen een curieus maar ook een aardig manneke aan 't worden was.
Den kus echter, waarmee zij haar ontboezeming als belooning gepaard
deed gaan, wiesch Hermke vol afschuw van zijn wang en toen hij, rood
van schaamte, zijn gezicht in den arm van zijn moeder verborgen en haar
gezegd had, dat tante Agathe hem „gelikt" had, vond oom Herman dat
woord zoo indrukwekkend en kolossaal dat hij zich-zeif geluk wenschte
met zijn petekind en hij op staanden voet zijn vijfden borrel dronk.
Nadat Hermke zijn reislust genoeg had botgevierd, brak in zijn leven de
periode aan, welke men die der griezelige ontdekkingen zou kunnen
noemen. Keer op keer kwam hij thuis met de meest onoogelijke dieren
en insecten in zijn handje geklemd, pieren of pissebedden wier gekriebel
hem scheen te vermaken en waarmee hij dan uren lang in een hoek kon
zitten spelen.
Grooter ongelijk kon hem niet worden aangedaan dan wanneer Marianne
hem een viezerd schold, wanneer hij een pier over het eene vingertje op
het andere liet glijden of tegen een kikkertje zat te praten in het holletje
van zijn hand.
Eens had Hermke van zijn vader een krekel gekregen die, in een lucifersdoosje gezet, muziek begon te maken wanneer het stil was. Een ganschen
dag had hij met ingehouden adem met zijn neus bij het doosje liggen
luisteren en toen hij slapen ging nam' hij zijn muziekdoos mee naar bed.
Den volgenden morgen echter was het zingen gedaan en vond men den
krekel dood.
Tot op den dag van vandaag heeft Hermke's moeder evenwel de geschiedenis met het doode krekeltje niet vergeten. „Het was een schilderijtje," vertelt zij graag, „om Herman met het diertje op de hand daar
beteuterd te zien zitten, terwijl de tranen hem voortdurend fangs de
neus liepen."
De teleurstelling over het krekeltje schijnt zoo groot geweest te zijn dat
Hermke zich van dan of van zijn verkenningen in de dierenwereld
afwendde en hij een nieuw tijdperk intrad waarin hij de dingen her11

scheppen ging naar zijn eigen geest en voorzien van nieuwe namen.
Zoo verraste hij zijn zusje, dat Liesbetje heette, in een bui van uitbundige
hartelijkheid op zekeren keer met de naam van Duiveke, welke onmiddellijk door iedereen aanvaard wend en nadien nooit meer afgelegd.
In dien tijd van zijn leven verrijkte Hermke Dobbelsteen „de Wingerd"
met een even oorspronkelijke als rake en krasse nomenclature van
menschen, dieren en dingen : een geheimtaal en een familieschat tevens
waaruit men ophaalt tot op dezen dag.
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DE ST. HUBERTUSNACHT

Wit haben einen alten Verkehr
mit den Lichtern im Moor.
Sie kommen mir wie Grosstanten vor. .. .

WANNEER vader Dobbelsteen vertelde van den nacht waarin Hermke geboren werd, kon men een spell
in huis hooren vallen.
Alle dingen waren dan heel anders dan oom Herman verhaalde : veel
wijder, glanzender, dieper; een beetje heiliger ook. Luistert!
Het was op eenen Hubertusavond dat alle honden in doodsche stilte
bijeengestroomd op den Hokkel stonden en de maan zeer groot omhoog
wies uit de elzen van het galgenbroek : sommige honden nog met het
avondeten tusschen de tanden en Max van Kampen, de groote woeste
waakhond, geel gevlekt als een tijger, die dat jaar de burgemeester van
alle honden was, met de ambtsketen om.
Deze had van een anderen even woesten burgemeester, mijlen ver vandaan, per telefoon bericht ontvangen dat er iets bijzonders in aantocht
was. \Vat, wist hij niet.
Als vader over het telefoneeren van honden sprak, wist een ieder in huis
dat hij daarmee het aanhoudend kloppen bedoelde dat een hond soms
met den rechterachterpoot op den houtvloer doet, wanneer hij zich
roskamt; van Max van Kampen was het bovendien bekend dat hij elke
gelegenheid daartoe aangreep en den ganschen dag naar alle oorden der
wereld naarstig zat to telefoneeren.
Max had derhalve een boodschap ontvangen en terwiji hij met alle
andere honden in afwachting op den Hokkel stood, holden de hazen uit
de bosschen hals over kop de hollewegen of naar een weiland waar zij
zich in de grootste stilte verzamelden.
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De twee stroopers die dien nacht toevallig aan den voet van den Hokkel
met den lichtbak zagen, durfden niet schieten noch zich verroeren terwij1
de kans zoo schoon was en zij vlak voor zich wel duizend hazenooren
als zilveren lepels roerloos omhoog in het maanlicht zagen staan.
De stroopers, die anders voor geen kleintje vervaard waren, verbleekten
Coen' daar plotseling twee machtige hazen, zeker baronnen, in kostbare
pelsen met parels bestikt, voor hen halt hielden en hen gestreng aanzagen.
Wij zijn maar jagers, bekenden de wilddieven, terwijl zij van angst het
hart in hun lijf voelden razelen.
Wij zijn hazen, zeiden de heeren plechtig.
Wij schieten niet, vervolgden de jagers terwij1 de geweren in hun handen
sidderden.
Wij ook niet, antwoordden de hazen; wij schieten niet.
Maar, wat doen wij dan wel? vroeg na een korte pauze een haas met
een struische witte snor.
Ja, wat doen wij dan wel? herhaalden deemoedig de jagers.
De nacht wordt sneeuwwit, sprak de edelgestrenge haas.
De nacht wordt sneeuwwit, beaamden de jagers.
Goeden nacht, zeiden de hazen met een buiging voor zij vender togen.
Goeden nacht, fluisterden de jagers en zij zagen hoe de twee hazen zich
geruischloos bij de anderen voegden en zij ook op hun beurt de ooren
richtten om te luisteren.
Maar geen stem werd vernomen, geen stap; alleen het ritselen nu en
dan van het laatste loover en de zware ademhalingen van den Hokkel.
De kluizenaar van den Bijenberg, met zijn geitje achter zich aan, ging op
bezoek naar het heilige hert dat in de kroon van den Avondsroodberg
woont. Hij droeg den rozenkrans om zijn hals van over de- vijftig sterren
waaraan hij bidt. Even later begon reeds het kruis, dat het heilige hert
tusschen de horens draagt, te lichten boven de toppen.
De nacht werd al dieper en dieper ; de wereld stiller. De honden waakten; de hazer luisterden; de menschen sliepen en de kinderen droomden.
Ook de twee stroopers waren in slaap gevallen over hun geweren en
het lichtje dat bij hen brandde was uitgegaan.
En op eenmaal geschiedde het : ergens onder den hemel ging een deur
14
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open van een louterlicht kasteel en verscheen een man op den drempel
die even uitkeek over de wereld alsof hij lets zocht en dan floot.
Toen hij gezien had dat alien, die hij geroepen had, naderden, daalde
de hemelsche jager, met de weitasch en den pijlenboog over den schouder,
langzaam een voor een de krijtwitte trappen of van zijn kasteel. Beneden
in het park stonden reeds alle honden met de neus in den wind op hem
te wachten en zaten ook de hazen met de lepels vol licht en een ster op
de borst, om zich dood te laten schieten de baronnen voorop; die met
den zilveren snor vooraan.
Doch de heerlijke jager schoot niet.
Wie raadt, zei hij, wat ik in mijn weitasch heb?
Nu spitsten de hazen weer de ooren die zij zooeven in den hats hadden
gelegd om te gaan loopen en begonnen zij onder elkander te beraadsiagen wat het zijn kon.
De honden, die zeiden dat zij het toch niet raden zouden, omstuwden
den jager en begonnen aan zijn weitasch te snuffelen en den pijlenboog
te iikken.
Zout! riepen opeens de hazen die dachten dat zij het gevonden hadden;
zout, om ons op den staart te strooien!
Mis! zeide de jager en schudde lachend zijn pluimenhoed.
Brood! riepen toen op hun beurt de honden; brood, om het onder ons
te verdeelen en om de dollen onder ons te genezen!
Neen! sprak de jager; raadt nog eens!
Wijn! riepen daarop de hazen die schik in het gissen kregen; wijn, voor
onzen meester om te drinken als hij dorst heeft.
Nog niet! lachte de meester.
Appelen! galmden de honden die dachten dat zij het geroken hadden;
appelen, voor onzen beer jager om te eten als hij honger voelt.
Weer mis! sprak de jager.
Toen schudden alle dieren hun koppen en zeiden de hazen dat het ware
voor hen moeilijk was om te raden.
Met een diepen rimpel in hun voorhoofd wachten alien wat de jager
hen zou openbaren.
En deze zeide : een kind!
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Een kind? mompelden de dieren verbaasd, terwip enkelen hun teleurstelling lieten blijken door zich met een poot achter het oor te krabben.
Een mislukt engeltje, vervolgde de jager, dat wat zwart is uitgevallen
en waaraan de vleugels vergeten zijn.
Is het een jongen of een meisje? nam Max van Kampen als burgemeester
het woord; wat is het?
Een jongen! antwoordde de jager en daarop trokken alle honden een
bedenkelijk gezicht om te laten merken hoe erg zij het vonden.
Let op! bromde Max van Kampen, dat geeft steenen en kattekwaad,
mannen!
Dat geeft spektakel op straat in den avond en misschien wel een schuurbrand, beweerden de eenen terwij1 de anderen het zoo duister niet
inzagen en vroegen :
Is het een kleine Hubertus?
De jager knikte.
Dat is nogal widas! grinnikten de hazen welke die hondenvraag dom
vonden.
En wat moet er met dien Hubertus? riep daarop Fluweeltje die er ook
bij was.
Dat zullen wij zien, zei de jager en terwiji hij de weitasch van den
schouder slingerde riep hij : Max, kom eens hier!
Wat nu? zei Max een beetje verbaasd maar tevens trotsch omdat hij
door den heerlijken jager geroepen was; en alle andere dieren zetten
oogen als kokkerallen, toen Max de weitasch om den hals kreeg gehangen en de jager : „zie-zoo! " zei; „nu breng jij dat vrachtje eens netjes
naar de moeder van Hermke Dobbelsteen, Max! — Die ken je toch?"
Die ken ik zeker! sprak Max parmantig omdat hij zag dat hij met zijn
boodschap alle andere honden de oogen uitstak.
Die ken ik ook, riep Fluweeltje; maar omdat hij een taxhond met
kromme pooten en een veel te dik buikje was, lachten de anderen hem
uit en beet hij, om zich te wreken, een Naas in den poot.
Voorzichtig Max, dat je hem niet verliest! waarschuwden de honden,
toen Max met zijn last op stap ging.
Laat dat maar aan mij over, verzekerde deze.
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En de honden en de hazen staarden hem verwonderd na.
Daarop keerde de jager weer terug naar zijn kasteel; boven op den
drempel wendde hij zich nog eens om naar de dieren en groette hij hen
met de hand. Maar Max was toen reeds ver. De deur aan den hemel
viel met een klank in het slot; de maan zonk achter een heuvel; de
honden keerden weer naar hun hokken, de hazen naar hunne bosschen
en door het Beatrixhout slopen twee stroopers met hun geweren huiswaarts.
Even voor den morgen, toen de kluizenaar, geheel in zijn baard gehuld
en met een potje melk in de handen, door de nevelen naar den Bijenberg
waadde, hoorde de vader van Hermke Dobbelsteen dat er naarstig met
een poot gekrabd werd tegen de deur.
Wie is daar?
1k!
Wie is ik?
Max van Kampen!
Wat moet die zoo vroeg?
Ik heb wat!
Honger natuurlijk!
Een kind!
2
Wat een
Een mislukte engel, mijnheer Dobbelsteen, en de complimenten van
Sint Hubertus zelf : of mevrouw Dobbelsteen er een fatsoenlijk mensch
van wil maken?
Toen deed ik de deur open, vertelde vader, nam de boodschap aan en
bracht ze naar moeder die juist was opgestaan. Schrik niet, zeide ik,
maar zie eens wat Sint Hubertus ons gebracht heeft.
Hemel! riep moeder toen zij in de weitasch keek. Dan sloeg zij de
handen voor de oogen en schreide zij ......
Zoo was het, zei moeder, zooals vader verteld heeft en toen Hermke
haar vroeg waarom zij geschreid had, antwoordde zij : van geluk.
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DE GEPENSIONEERDE GROOTMAIOOR

11 N de woning van Hermke's ouders

kwam op zekeren dag een man binnengewapperd, een soort kostheer,
dien Hermke van het eerste oogenblik of aan voor een monster aanzag.
Om welke onverklaarbare en in de lucht hangende reden de kleine
Herman dien man bovendien onmiddellijk met den naam van Hopteng
doopte bleef immer een raadsel.
De naam evenwel verwierf snel burgerrecht en de grootmajoor zelf vond
hem zoo vanzelfsprekend dat hij er van het eerste oogenblik of aan naar
luisterde en onder geen enkelen anderen naam 'dan onder dien van
Hopteng wenschte door te gaan.

Hermke's ouders vonden dit des te opmerkelijker daar de gepensioneerde
grootmajoor nog al stug op zijn waardigheid stond en aan nets meer
gebrek scheen te lijden dan aan een zekere mate van humor die noodig
is om zonder veel kleerscheuren door de menschelijke samenleving heen
te geraken.
De kleine herschepper der Bingen, die op alle wezens die zijn levee
bevolkten, reeds den markanten stempel drukte zijner waardeering, had
dus het monster een naam gegeven. Dit nam echter niet weg dat het
samenwonen met Hopteng onder een dak, hoe groot ook, voor hem een
kruis was dat er met verloop van tijd niet lichter op werd te dragen.
De grootmajoor was een onmogelijk-lange, schrale hals van een man,
een soort vogelverschrikker met een tanige huid en gapende oogen, die
zijn militaire costuum had afgelegd en vervangen door manufacturer.
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welke altijd waaiden en waaraan de nits kleine centjes aan kleurige
lintjes op den jas, in Hermke's oog Been aanzien vermocht te geven.
Hopteng bleef het monster, waarvoor Hermke liefst door alle deuren
en vensters zou zijn uitgegaan en, te eigenzinnig reeds om zijn moeder
zijn weerzin voor den grootmajoor te bekennen, onderging hij gelaten
de kwelling die hem als onafwendbaar door het lot was opgelegd.
Maar op een avond dat zijn moeder hem naar bed had gebracht en hij
erop aandrong dat zij nog even met den blaker zou talmen, brak het er
plotseling uit. Ilc wou dat ik maar dood was, zei Hermke met een ernst
en een levensverachting die zijn moeder onthutsten. En toen deze hem
vroeg : waarom? — wroette hij zijn kop als een mol in het kussen
en zweeg.
Daarom! dacht Hermke toen zij been was en, recht springend in zijn
bed, balde hij een vuist naar de deur die donker achter zijn moeder was
dichtgegaan. Hij zette een vuist naar zijn moeder en naar alien die tegen
hem samenspanden met Hopteng.
Wisten zij dan niet dat die hem den adem benam? Door nets en
niemand werd zijn ellende vergoed; ook door Duiveke niet meer,
waarvan hij met walging bemerkte dat zij snoepte uit de zakken van het
monster, wiens reuk hij nieteens kon verdragen.
Wanneer hij soms door vader of moeder gedwongen werd om Hopteng
een hand te geven, deed hij dat maar veegde hij Naar schielijk of aan
zijn broekje en het lekkere dat hij wel eens van hem aan moest nemen,
stopte hij in den gootsteen of gaf het aan Paskier, den kater, die gek
op zoetigheid was en het niet kon schelen van wie het kwam.
Ondanks de duizende verzuchtingen van Hermke bleef de grootmajoor
het huis doorwaaien en overal tegen zijn snuifdoos staan kloppen.
De wrok die in Hermke tegen zijn ouders had postgevat, breidde zich
gaandeweg uit tegen alien die Hopteng ook maar in iets tegemoet
kwamen wat op vriendschap of dienstbetoon leek.
De bewondering, die oom Herman vooral voor den gepensioneerden
grootmajoor van het Oost-Indische leger aan den dag legde, vond hij
gewoonweg belachelijk en vervelend.
Hij vond dat oom Herman zich aanstelde, omdat die ook wel eens met
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een geweer had geschoten op hazen, zooals de grootmajoor met een
kanon op menschen had laten vuren.
Hermke zou oom Herman de voile laag hebben gegeven, maar hij wist
niet hoe hij het aan moest leggen en ook tegen Maike, de meid, voelde
hij zich niet opgewassen wanneer zij het, met de oogen neergeslagen,
met even groot respect over den grootmajoor als over Onzen Lieven
Heer had.
Maar op zekeren dag moest Duiveke het ontgelden, die nu geregeld
met oom Hopteng door de kasteellaan wandelde en de zwanen voerde.
Hij stinkt! zei Hermke driftig omdat hij nets ergers dan dat wist te
zeggen.
En Duiveke keek bij dien aanval op het monster, waarbij zij zich ook
betrokken voelde, beteuterd op haar neus. Hermke was daarenboven
een gezag voor haar en tegen dat wat Hermke zeide, had Duiveke geen
argumenten.
Aileen een paar heldere tranen.
Vandanaf begon ook Duiveke Hopteng te vermijden. Zij zeide nooit
„oom" meer en als de grootmajoor haar riep — Hermke zei dat hij
blafte — bleef zij staan „es ei mooder-gOdske onger ein stolp" en verroerde zij zich niet. Zij stopte het snoepgoed in den gootsteen of gaf het
aan Paskier en veegde haar handen of aan haar schortje : want geen
enkel oogenblik vergat zij wat Hermke van Hopteng gezegd had.
Deze, al was hij een monster dat blafte, had echter een zwak : hij was
als de dood voor honden; voor het keffertje van de freule evenzeer
als voor Max van Kampen en de bulldog van oom Herman.
Dat had Hermke in de gaten gekregen, toen oom Herman vanwege den
grootmajoor verzocht werd zijn buldog achterwege te laten, wanneer hij
op bezoek kwam.
Ware het een leeuw of tijger : ik stond hem, had Hermke den grootmajoor hooren gewagen, maar zoo'n verraderlijke hond
En oom Herman had er zijn allerluidruchtigsten lach om gelachen ten
teeken dat Hopteng meters diep in zijn achting was gedaald.
Weinig later, scheen het Hermke toe, dat zijn verlossing van het monster
in zicht kwam, toen zich plotseling alle honden op zijn hand kwamen
20

verklaren. Want door een geheimzinnig instinkt gedreven, begonnen nu,
van de keffertjes en de schoothondjes toe, alle keezen en karhonden,
alle bull- en andere doggen tegen Hopteng samen te spannen en zijn
dag en nachtrust te vergallen.
De grootmajoor kon het huis, zelfs niet voor de kleinste boodschap,
even verlaten hebben of steeds had een bull hem een jaap uit zijn jas of
een kees hem een hap uit zijn broek gereten.
Om erger te voorkomen, besloot Hopteng toen onverwijld het hondengevaar te ontvluchten en at hij kort daarop, tot overgroote voldoening
van Hermke, zijn galgenmaal in de Wingerd.
Hermke's vader reed het brikje voor dat den grootmajoor naar elders
in veiligheid zou brengen en toen bijna alle huisgenooten zich ten
afscheid op den cour verzameld hadden, deed dit laatste de deur dicht :
toen de grootmajoor parmantig de trap afkwam en even staan bleef
om tegen zijn snuifdoos te kloppen, blafte Hermke Dobbelsteen driemaal
nijdig in den klokkekast, waarin hij zich verstopt had.
Waarop den grootmajoor de snuifdoos pardoes uit de handen viel en
bet monster pal stond van schrik.
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KONIJNEN EN DROOMEN

HERMKE en Duiveke Dobbelsteen
hebben ieder een konijn gekregen; vlaamsche reuzen genaamd, halfwas
al, wit als sneeuw en met oogen bloedrood.
Zij gelijken op elkander als twee druppelen water en om ze van elkander
te onderscheiden heeft Karel op dien van Hermke de pen afgeveegd.
Want naar namen, die men ze geeft, luisteren konijnen niet, heeft Karel
gezegd; dat doen alleen honden.
Desniettemin heeft Hermke de dieren namen gegeven : Melkmuiltje
heet die van Duiveke en het mulderke de zijne.
Zijn dat ook al namen! heeft Marianne gemeesmuild; maar wat
Marianne zegt kan Hermke niet schelen, dat weet zij al lang.
Oom Herman is er een dag voor overgekomen en heeft voor de konijnen
een hok getimmerd op den cour en daar zitten ze nu als prinsen en
worden meer vertroeteld dan Karel goed vindt.
Een konijn, daar moet je met je fikken afblijven, zegt deze, wanneer
Duiveke maar aldoor met het hare in den schoot wil zitten; een konijn
dat hou je niet om te aaien maar om vet te maken en te slachten!
Herrnke echter vindt dat je een konijn ook best kan hebben om te hebben.
Maar daar luistert Karel natuurlijk niet naar; die weet alles beter en
die vindt niets aan konijnen. Aan honden wel; zooals Marianne aan
paarden.
Karel zit Duiveke te plagen en maakt flauwe grapjes, waar Marianne
mee staat te lachen.
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Een konijn, zegt hij, zit altijd gebedjes te mummelen, precies als een
kwezel; maar de kralen komen van achter.
Jij bent gek, zegt Hermke; maar als Duiveke melkmuiltje in een teedere
bui aan haar schouder heeft gelegd en haar wang tegen het warme lijfje,
rollen Duiveke drie pikzwarte kralen in haar schortje ......
Drie weesgegroeten! gilt Marianne overluid en Karel slaat zich de
knieEn blauw van de pret.
Maar Duiveke built en Hermke lijkt overwonnen.
Moeder komt tusschenbeide om de grooten te beknorren; de konijnen
gaan in het hok. Zoo!
Moeder neemt Duiveke mee; Karel en Marianne gaan weer aan bun
werk en met bloeiende oogen tuurt Hermke naar de sneeuwwitte dieren
die je hebt om te hebben. Niet om te slachten!
Hij gruwt er van. Om het mulderke, uit zijn pels gestroopt, met bloote
billen aan zijn achterpooten tegen de muur te zien hangen als andere
konijnen : wilden meestal, die toch al dood waren omdat oom Herman
ze geschoten had.
Mulderke moest vanzelf maar dood gaan als hij oud en dik geworden is,
juist als de oude Does en zijn vrouw die ook gestorven zijn toen ze oud
en dik geworden waren, denkt Hermke. Maar slachten, neen! Hermke
zal vannacht wel weer een akeligen droom hebben en gillen moeten;
alsof hij in een mes hing, zegt vader altijd.
Wanneer Hermke zijn voorhoofd vol rimpels trekt, valt zijn bruine
haarlok hem op de neus. Zijn vinnige oogen kijken vergiftigd en turen
nu naar een duister punt op de aarde, langs zijn neus weg die al langer
en langer wordt.
Hermke Dobbelsteen is bang van zijn droomen!
In den tuin van zijn vader staat een oude appelboom, waar een uil in
houdt die elken avond als het donker wordt langs het venster van zijn
slaapkamer vliegt.
Zoo ook zijn zijn droomen; als uilen : geruischloos, grauw en zwaar.
Maar de uilen vliegen langs en droomen dwars door zijn wezen en verschrikken hem.
Droomen kunnen zoo'n geweldige afmetingen aannemen, dat men niet
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begrijpen kan hoe zij in het hoofd van een kleinen mensch kunnen leven!
Ook niet, hoe een klein hoofd dat allemaal verwerken kan!
Gelooft gij ook, dat de dingen, wanneer zij in een droom geschieden,
veel. erger zijn dan in werkelijkheid ; veel erger, veel angstiger, maar
soms veel zoeter ook?
Ai ! er gaat bijna geen nacht voorbij, of Hermke Dobbelsteen schreeuwt
in zijn slaap.
Zijn moeder heeft hem ver weg moeten leggen, ergens op een kamer
alleen, omdat hij Duiveke den schrik op het lijf jaagt. Sams duurt het
kort en zit hij plotseling op zijn knieèn in zijn bed naar adem te snakken,
maar soms is het zoo erg dat zijn vader of moeder hun bed uit moeten
om hem door elkander te schudden en om hem uit te laten snikken in
hun armen.
Wanneer het schudden niet helpt, zetten ze hem met de voeten in een
kom water en daar knapt hij dan wel van op. Daarna ligt hij dan gewoonlijk nog een tijd wakker van de koude rillingen die hem als spinners
over zijn rug blijven loopen en van de schokken die door zijn wezen gaan.
Voor een mensch die wakker is en hem zich nog herinnert, is een droom
een vreemd ding. Er blijft niets van over. Hij komt en hij gaat; hij
vliegt zwart door je heen, als een uil zonder kop of staart !
De ergste droom, die Hermke zich nog herinneren kon, is die van de
oliemolen. Hij was er heen geweest in het brikje van zijn vader om
lijnzaadkoeken voor het vee dat oom Herman 's zomers in het Galgenbroek heeft loopen.
Nu is een oliemolen een vreemd en eigenaardig wezen voor een kleinen
jongen die haar voor het eerst bezoekt. Het is een donke y gebouw, uit
hout en steenen opgetrokken, dat je al uit de verte van binnen hoort
grommen, met het wentelende waterrad langszij en het driftig kolken
van de beek, vol bobbels, blazen en schuim.
Maar in een droom vergeet , je dat een oliemolen maar een huffs is; in een
droom vergeet je alles wat je eigenlijk niet vergeten moest.
De . oliemolen verscheen dus aan Hermke Dobbelsteen, toen hij sliep.
Duidelijk vernam hij eerst het bonken der balken die het grauwe lijnzaad
tot koeken pletten, het grauwelen der raderen in het halfduister en het
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schuimen der beek in haren buik. Dan groeide opeens aan den molen een
ruige, woeste kop en daaronder een buik met geweldige armen en beenen : een reus die grommend en met rollende oogen op Hermke loskwam en reeds den zwarten mond spalkte om hem te verslinden.
Hermke staat aan den grond genageld, nog vaster dan de grootmajoor
op de trap. Hij heeft geen stem om te roepen, zijn armen hangen lam
aan zijn lichaam en juist zal hij voor eeuwig in den muil van den dolleman verdwijnen als hij de stem van zijn moeder hoort en hij haar
rillend in de armen vliegt.
Moeder! roept Hermke.
Wat is er, jongen?
De oliemolen......
Je hebt maar gedroomd!
Natuurlijk wist Hermke dat hij maar gedroomd had, doch sedert dien
droom zou de oliemolen toch een bizondere beteekenis voor hem blijven
behouden en het woeste gelaat dat hem bijna verslonden had.
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HET LEVEN IS GELUKK1G GEEN KERMIS

Z UN broer Karel en zijn zuster
Marianne zijn niet vriendelijk voor Hermke; die zeggen maar : doe
dit eens en doe dat eens! en als hij het gedaan heeft, deugt het nog
niet. Daarom trekt Hermke er liever op zijn eentje tusschen uit den
tuin in tot aan de beek waarin je de wolken kan zien drijven bij de
waterschep en waar soms heele scholen zilveren vorentjes staan te vlinderen met hun vinnen.
Maar van de beek, daar moet hij vandaan blijven, heeft moeder gezegd.
De verleiding blijft echter zeer groot en zijn geweten komt nu geregeld
al een beetje achter hem aan.
Hermke zou voor geen geld van de wereld willen verdrinken, alleen
maar vanwege het onoverkomelijk Teed dat hij er zijn moeder door aan
zou doen.
Doch het water trekt hem onweerstaanbaar en hij kan voorzichtig als
ieder ander zijn.
leder mensch, hoe klein ook, heeft op de aarde een pick van troost.
Hermke Dobbelsteen heeft die bij het water.
Doch daarover later nog.
Het liefst is hij bij zijn vader die Herman tegen hem zegt en die met
hem praat als een groote broer.
Maar zijn vader is weinig thuis omdat hij voor alien het brood moet
verdienen dat zij eten.
Daar is nets aan te doen, maar dat kan soms verdrietig zijn,
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Want vader Dobbelsteen is een vader die de dieren en de dingen laat
spreken alsof zij menschen waren en die verhalen doet waarvan je
gelooven mag dat ze nooit gebeurd zijn, maar welke juist daarom zoo
echt en aardig zijn; zoo grappig soms en om te lachen.
Vader vertelt het niet om te liegen maar om de pret en je weet altijd
wanneer je iets gelooven moet of niet.
Je hoeft vader bijvoorbeeld niet te gelooven wanneer hij zegt dat ze
vroeger bij hem thuis een koebeest hadden met een houten poot en een
glazen oog : een koebeest dat altijd met den bril op achter den trog
stond, zooals vrouw Hanketatel uit het winkeltje achter haar toonbank.
Duiveke neemt alles voor waar op wat vader vertelt en zij draait zich
dan wel eens van hem of en zegt „gek" tegen hem wanneer hij de dieren
van alles laat beleven en ze soms zoo koddig uit den hoek laat komen dat
je zweren zou dat zij menschen zijn; menschen nog wel die je kent.
Maar Hermke beleeft er genoegen aan en vader is onuitputtelijk.
Vader, hoe was het ook weer met die koe, toen u nog klein waart?
Met welke koe, Herman?
Met die met dat glazen oog, vader?
En vader verhaalt dat die koe heelemaal niet mak was en dikwijls norsche buien had; vooral als zij wat lang op stal had gestaan.
Want zooals sommige andere menschen was ook de koe op haar tijd
nogal nieuwsgierig om te zien wat er in de wereld te koop was.
Wanneer er verandering van weer op komst was, voelde zij dat heel erg
in haar houten been en dan was er geen rechte voor met haar te
ploegen; evenmin als met oom Herman als die bet spit heeft of een
kwaden dronk.
Wij hadden eens een stalknechtje, vertelt vader, een rasecht vlegeltje,
Robertje genaamd, dat — kinderen zijn er altijd op uit om oude menschen
te plagen! — de koe niet met rust kon laten vanwege haar ouderdom
en gebreken. Af en toe in het voorbijgaan trok hij haar onverhoeds aan
den staart, waartegen de koe dan niets doen kon omdat zij haar slagwerk van voren had.
Doch, wacht maar! dacht de koe en zij had dit reeds zoo dikwijIs godacht tot Robertje op zekeren dag — misschien om haar te pesten of
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omdat hij dacht dat zij toch geen melk meer gaf — haar stroo in plaats
van versche klaver in den voertrog tastte.
Nauwelijks had de koe het bedrog verwaaid of zij haalde nijdig haar
poot uit en reikte daarmee Robertje zoo'n oplawaaier toe dat hij de
wereld rond zich heen zag kantelen en hij op zijn kop in den stal stond
voor hij het wist.
Daarmee had Robertje zijn verdiende loon en de koe genoegdoening
voor de tallooze plagerijen die ze zich van het knechtje had moeten
laten welgevallen.
Op zekeren dag, het was midden in den zomer en een onweer broeide,
laat de koe grootvader bij zich roepen om haar testament te makers.
Haar uur was gekomen, zeide zij, met een lang gezicht, en zij wilde nu
maar liever dood-gaan.
Accoord! zei grootvader tot de koe; er moet eens een eind aan komen;
dat is 's werelds loop!
Maar toen hij haar vroeg wat er aan scheelde, of zij niet meer tevreden
was met de behandeling die zij kreeg en het genadebrood dat zij at,
wees de koe bedenkelijk met haar houten poot naar haar oogen om to
beduiden waar het haperde; en onder groote tranen kwam het er uit :
dat zij stekeblind geworden was.
Dan zullen wij naar den oogendokter moeten, zei grootmoeder, die op het
meewarig brullen van de koe was komen toeloopen, om haar te troosten.
Maar grootvader, die een slimme man was en gauw gezien had waar
haas hokte, nam zonder een woord te spreken de koe den bril van de
neus, veegde dien met zijn bonten zakdoek voorzichtig schoon en zette
hem de koe weer op.
Wat zeg je nou, koe? zei grootvader.
Mirakels! zei de koe, kijk! ! !
Want dat stomme dier had in jaren zijn bril niet meer gepoetst.
Heeft de koe daarna nog lang geleefd, vader?
Nog vele jaren, Herman; zij is van ouderdom gestorven; over de honderd jaren oud.
En de houten poot en het glazen oog, vader?
Die heeft de koe allebei aan grootvader vermaakt, mijn jongen; toen
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grootvader op zijn beurt een oud man geworden was, heb ik hem vaak
den poot uit den klokkenkast zien nemen wanneer hij wandelen ging;
van het glazen oog herinner ik mij dat grootmoeder het als sieraad in
de keuken onder de lamp had gehangen en dat het daar nog hing toen
ik voor mijn nummer opmoest als soldaat.
Jongens, die vaders hebben die vertellen kunnen, leven prettig en worden daardoor vergoed voor de vele ontgoochelingen welke het leven
hen bereidt.
Het liefste van alles wat Hermke Dobbelsteen deed was met zijn vader
achter den appelschimmel in het brikje zitten en dan rijden dat de
huizen en de boomen als gekken voorbij stoven langs den weg.
Eens zijn zij samen met oom Herman naar een ver dorp naar de kermis
gereden bij een oude tante, een zuster van grootmoeder zaliger, die daar
moederziel alleen in een donke y en deftig huis woonde.
Voor den eten kwamen zij er aan en terwiji vader en oom Herman zich
met tante Agathe over zaken onderhielden welke Hermke geen belang
konden inboezemen, werd hij door een dienstmeid, die mankte, aan de
hand genomen en in een prachtigen tuin gebracht van waar je in de
verte de orgels van het paardenspel en de luchtschommels kon hooren
loedelen en waar Hermke zich te goed deed aan allerhande bessen en
miemeren die er hingen, struiken vol.
Zonder overdadig geweest te zijn in het plukken had Hermke, toen het
groote eten waarop oom Herman zich reeds in het brikje verheugd had
aanbrak, geen trek meer in de vele en fijne gerechten die bijna zonder
einde door de manke dienstmaagd aan en of werden gedragen en at
hij met lange tanden.
Toen het eten eindelijk gedaan was en de tante in haar zetel wegzonk
voor haar middagdutje en het oom Herman, die nog iets meer van de
kermis wilde weten dan wat er gekookt was, te eng werd in het droefgeestige huis, bleef Hermke met de slapende tante alleen in het sale.
Het was immers maar voor een amelang : vader en oom Herman zouden
zoo terug zijn, wanneer zij slechts even een paar oude kennissen hadden
gesproken en gevraagd hadden hoe die het nog stelden.
Zoo lang de dienstmaagd, in de grootste stilte om de tante niet te wek29

ken, de tafel afnam was het voor Hermke nog te harden in het half duister vertrek waar naar den zonnekant de jalouzieèn waren neergelaten.
Daarna werd het erger en nadat hij alle gravures en voorwerpen rond
zich aan een onderzoek had onderworpen, maakte een eindelooze verveling zich gaandeweg van hem meester.
De enkele vliegjes die het waagden in zijn nabijheid te komen waren
reeds afgemaakt en de enkele anderen die nog van het eene naar het
andere venster daasden, waren tenslotte niet meer bij machte het heimwee te verstrooien dat hem hevig naar huis trok.
Hij voelde zich van ieder schroomelijk verlaten en daar hij zich weinig
of niet verroeren durfden vanwege de grijze slaapster — bij de minste
beweging die hij maakte kraakte het leder van den stoel onder zijn
broekje — werden de kleine ontsnappingsmogelijkheden, die hij in zijn
brein had bekeken, telkens weer door de diepe ademhalingen van tante
Agathe gesmoord.
Voor het eerst van zijn leven ervoer Hermke Dobbelsteen wat het zeggen
wil van verveling te moeten zweten.
Die dolle oom Herman ook : dat die de gelagkamers weer op moest
zoeken.
Hermke zou het hem nooit vergeven dat die zijn vader had meegetroond.
Maar daardoor was hij nil niet gered.
Het was zijn geluk dat tante Agathe opeens heel diep in zichzelf begon
te praten. Eerst zachtjes en dan harder en dat zij zich tenslotte aan haar
speeksel verslikte en zich wakker proeste.
Heb ik lang geslapen? vroeg zij meer tot zichzelf dan tot Hermke, terwij1
zij een scheut eau-de-cologne in haar zakdoek goot om weer op verhaal
te k:omen.
Hermke knikte van — ja. Een vagevuur lang.
Dan pas werd het tante Agathe duidelijk dat daar een kleine ziel van_
een jongen al dien tijd alleen bij het raam op een stoel zat; en na gevraaga
te hebben of vader en oom Herman nog niet terug waren en na nog een
heeleboel andere even vervelende vragen, trok zij ten einde raad een
tafeltje uit een hoek met een dominospel er op en dacht zij dat Hermke
wel graag eens met haar zou willen spelen.
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Hermke bedankte : hij wist niet eens wat een dominospel was.
Een doosje met ivoren schijven waarop puntjes en putjes, liet tante hem
zien; alles even vervelend!
Neen, zeide Hermke, dat kan ik niet.
Of hij het dan niet leeren wilde? vroeg zij.
Neen! kreunde Hermke : liever niet.
Hij dacht aan moeder en aan Duiveke; hij wist hoe prettig die het thuis
zouden hebben en hij dacht aan het mulderke en aan Paskier en Fluweel
die maar dieren waren maar lang niet zoo slecht er aan toe als hij.
Zij blijven lang, zei tante Agathe die nu ook niet meer wist hoe zij den
jongen moest bezig houden.
Hermke knikte. Dat komt van die dolle oom Herman, wilde hij roepen
doch slikte optijd nog zijn woorden in omdat tante Agathe, die overigens
een lieve vrouw was, hem opeens zoo diep in de oogen keek.
Wat wilde je zeggen? vroeg zij.
Zou ik eens naar den appelschimmel gaan kijken?
Denk je dat jij er het paard plezier mee doet?
Ja, zei Hermke.
Hij moest het dan maar doen, vond de tante; maar meteen was daar
ook die manke meid weer die klopte en vroeg of er gedekt kon worden
voor de koffie.
Zeker, zei de tante; want de heeren zouden zich wel niet lang meet
laten wachten. Hoe laat was het al?
Bij vijven, zei de meid die in den gang op de klok had gekeken; want
de pendule op den schoorsteen was stil blijven staan.
Van het voorgenomen bezoek aan den appelschimmel kwam niets meer;
de tante was opgestaan om het tafellaken te keeren met de wijnvlekkea
waar oom Herman gezeten had en in de gang begon reeds porcelein
en zilver te rinkelen ten teeken dat de meid met het koffiegerei in aantocht was. Hermke zou maar even in het portretalbum kijken tot alles
klaar was; en terwijl de tafel zich geleidelijk met porcelein en zilver,
vla's en taarten en belegde broodjes vulde, deed Hermke wat hem gezegd
was en begon hij voorin bij de dames met hoepelrokken en de heeren
met bakkebaarden te bladeren om in de kortste keeren achterin een.
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plaatje te vinden waarop vader en oom Herman als kleine jongens onder
enorme strooien hoeden stonden te kijken.
Dat was eventjes iets om mee te lachen, maar dan moest Hermke het
album weer sluiten en al vast zijn plaats aan tafel komen innemen,
waarop de koffie reeds stond te geuren.
En weer zaten zij tegenover elkander, tante Agathe en hij.
Als de uitblijvers nu maar gauw kwamen, was alles nog niet verloren;
want de vla en de taarten lokten.
Ondertusschen draaide tante Agathe de pendule weer op, zette de wijzers
bij half zes en het uurwerk begon te tikken.
Het liep naar zes en nog waren de kermisgangers er niet.
Hermke kon zijn hart in zijn lijf hooren kloppen.
De tijd verliep; de koffie begon te verslaan.
Ik zal maar eens inschenken, zei tante en Hermke knikte dat hij het
goed vond; blij dat er iets gebeuren ging.
Je zult wel trek hebben, vervolgde zij en op een zilveren schepper stak
zij hem een stuk pruimevla toe; die zal je wel lusten!
Ja, tante!
En langzaam begonnen zij te peuzelen.
Hermke, nadat hij gezien had hoe de tante met een vorkje de vla met
kleine stukjes naar de mond bracht, probeerde het ook zoo te doen,
maar het mislukte telkens. Tot hij de via maar op zijn tien geboden
nam zooals hij gewoon was. En toen lukte het vlot : het eene stuk na
het ander ging naar beneden tot hij grond voelde.
Nog altijd waren de twee verwachte gasten niet komen opdagen.
Naarmate hij verzadigd raakte, kwamen Hermke de stilte en de weemoed
weer aan het hart.
En hij verzonk in gepeinzen.
Hij schrok toen hij tante Agathe hoorde zeggen, dat hij nog maar eens
drinken moest.
Zonder te weten wat hij deed dronk hij zijn tweede kop koffie in een
adem leeg.
Om tante Agathe plezier te doen dronk hij een derde kop en om haar
te bewijzen dat het waar was dat hij dorst had, nog een vierde.
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En telkens was de gastvrouw er weer bij om zijn kopje te vullen.
Met het vijfde spoelde hij tegen heug en meug een stuk roomtaart
naar-binnen en het zesde dronk hij omdat hij dacht dat vader nu toch
zeker zou komen.
Ai! Hermke Dobbelsteen weet niet recht wat er met hem gebeurt. Hij
walgt van al dien baren duivel van kof fie en toch drinkt hij. Hij doet
het misschien om iets te doen; om de eindelooze verveling in koffie te
verdrinken. Dat zal het zijn!
Zes koppen koffie heeft Hermke — en God weet met hoeveel inspanning — verwerkt en als de bereidwillige koffieschenkster opstaat om de
zevende vol te maken, overziet hij opeens den vollen omvang van zijn
ellende en begint hij, beu van koffie en wee van alles, tot overgroote
ontsteltenis der tante, als door een kwade hand geraakt te huilen.
Maar tegelijk ook gaat met een forsche ruk de bel over en wordt op
den stoep de luidruchtige stem van oom Herman vernomen die even
later met de armen wijd en zijn rechterbeen vooruit als om een satan
den kop te verpletteren, als eerste de kamer binnen stapt en schuin op
de tante aanstevent om haar een kus te geven dien hij blijkbaar tot nu
toe voor haar bewaard heeft.
Vader komt klein en verlegen-lachend achter oom Herman aan, kleiner
dan Hermke hem ooit gezien heeft; en als hij Hermke een beetje waterachtig aankijkt, zegt die „gek" tegen hem juist als Duiveke soms doet
en het is misschien daarom dat vader nu herhaaldelijk blijft steken bij
de verontschuldigingen die hij tante Agathe zoo goed mogelijk probeert
aan te bieden voor het lang uitblijven.
Daartusschen door staat oom Herman te declameeren dat zij, vader en
hij, niets te kort zijn gekomen, maar ook niets te veel hebben; dat hij
spijt heeft dat het zoo geloopen is als vader vertelt, maar dat zij machtig
veel plezier gehad hebben en dat zij dat nog hebben; dat de Dobbelsteenen er altijd hebben mogen zijn en dat zij tante Agathe, die zij
verduveld hoogachten, verduveld dankbaar zijn voor de ontvangst, maar
dat zij nu toch eindelijk op moeten breken.
Wat netjes geweest is, moet men netjes laten. Daar geven vader en oom
Herman elkaar de hand op.
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Met een gespannen buikje staat Hermke de aanstalten die zij maken to
1Dtrachten en als dan na veel vieren en vijven en druk geredekavel, de
appelschimmel van stal is gehaald en het brikje voorrijdt uit de remise,
zit hij gauw in het bakje.
Een oogenblik heeft het er alien schijn van dat'oom Herman slechts met
de grootste moeite van tante Agathe kan scheiden, want terwip vader
den trappelenden appelschimmel in bedwang houdt, blijft hij de oude
dame op alle mogelijke manieren beduiden dat er een tijd van komen
is en een tijd van gaan, dat een mensch niet immer over rozen wandelt
en dat een dobbelsteen soms raar kan rollen.
Wanneer hij zich eindelijk heeft ingescheept en vader den teugel viert,
schiet het paard als de wind vooruit en wuift tante Agathe vaarwel
vanaf den drempel.
Het dorpje verdwijnt achter hen in een glued van walmende lampen en
in een roes van muziek en getier.
En door den avond ratelt een brikje de landstraten langs met twee
drukpratende, lachende mannen achterin en een kleine jongen die met
krampen in zijn buikje worstelt en zijn nood uitkermt in een paardedeken.
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DE STERVENDE REUS

E

R zijn groote menschen die vergeten
dat klein feed groot Iced kan zijn; wanneer zij daar niet meer aan
denken bewijst dit dat zij Been herinnering hebben.
Een paar dagen nadat Hermke Dobbelsteen van de kermis was thuisgekomen, zat het mulderke, dat intusschen tot een gezapige mulder was
uitgegroeid, op een morgen met een snotneus in zijn hok. Hij nieste
voortdurend, keek pips uit zijn doppen en liet de lepels hangen.
Een snotneus is het ergste wat een konijn kan hebben, want dan gaat
hij om zeep, stond Karel te dokteren.
Jij gaat om zeep, dacht Hermke; maar de diagnose werd door Karel
met zoo veel overtuiging ten beste gegeven dat zij niet naliet diepen
indruk op hem te maken.
Hij eet nog goed, troostte Hermke zich in zijn angst.
Een konijn vreet tot het laatste toe, verdedigde Karel zijn beweering;
dan steekt hij de pooten van zich of en is hij kapot.
Doodongelukkig zag Hermke zijn moeder naar de oogen wat die wel
zeggen zou en die zeide, dat Karel niet zoo'n ruwe woorden moest gebruiken; je kunt even gemakkelijk eten inplaats van vreten en dood
inplaats van kapot zeggen, dat is netter, zei moeder.
Maar Karel antwoordde : dat een dier een dier is dat vreet en kapot
gaat en dat alleen menschen eten en doodgaan. Zoo werd het geleerd,
en niet anders.
Karel wist het altijd beter, nog beter dan moeder en vader al; en Hermke
vond het jammer dat moeder nu alweer zweeg.
35

Tegen negen uur moest hij naar de bewaarschool. Sinds een paar weken
was die plicht ook al op hem gaan drukken en dat vond hij elken
morgen even erg.
Dien morgen viel het hem dubbel zwaar en hij kreunde toen moeder zei
dat hij voort moest maken.
Moeder hield voet bij stuk, dat w- ist hij ; ook als hij zei dat hij buikpijn
had. Moeder had voor alles een middel en een lapje. Hij behoefde haar
niets wijs te maken; als hij haar zeggen zou dat hij pijn in zijn hart
had, zou zij hem raar aanzien.
Het hart van een kind wordt niet geteld; zijn buikje wel!
Hij wou maar dat hij de mazelen had! Doch die had hij niet; de mazelen
die kun je zien.
Hermke had niets dan zijn zorgen; niets dan een zieken mulder
die zijn fluwelen lepels niet meer recht wou houden, die pips keek
en tegen wien je niet eens : God zegene! mocht zeggen wanneer
hij nieste.
Neen! een konijn is geen mensch.
Hermke's beenen wogen zwaar toen hij gaan moest. Hij vergat zijn
moeder goeden dag te zeggen; bleef staan op het courtje en zag
smeekend om.
Moeder was onverbiddelijk!
Dag Herman, zei moeder.
zij zag zijn blik in droefheid verzonken maar hield zich alsof zij niet
merkte dat er iets haperde.
Dag! zei Hermke en dan ging hij, na een laatsten meewarigen blik naar
het hok, met het trommeltje op den rug naar school.
De school was al aan : een gestommel daarbinnen van jewelste; een paar
kleuters die kreten; in de eerste klas een treiterend belletje dat orde
trachtte te scheppen in den chaos; in de tweede stond de zuster in de
handen te klappen alsof het heil van Europa er van afhing.
Daar moest hij naar binnen!
Hermke Dobbelsteen staat voor de deur van zijn Inferno en heeft den
moed niet om een stap te verzetten; hij weifelt op de grens van vrijheid
en gebondenheid en alles weerhoudt hem die te overschreiden. Alles!
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Hij staat . een kleine man met het gebloemde trommeltje op den rug
terwijl de kinderen binnen op commando en met telkens vernieuwde
stemverheffingen gebeden galmen.
Hermke kan niet vooruit en niet achteruit; wrijft zich met de knuistjes
door de oogen; zijn tranen willen niet loopen maar zijn hart is oneindig zwaar.
De school roept en achter hem dreigt de lat. Er is geen keuze meer.
Vertwijfeld stampt hij met de voeten tegen de deur, waarop de juf met
de lange tanden verschijnt die altijd lacht.
Hermke levert zich over als een lam.
De klas staat stil als hij binnen komt.
De zuster heft den vinger vermanend naar hem op en alle kinderen
gapen hem aan.
Het eerste wat hij ziet is dat Pietje van Mierlo weer een snotneus heeft;
die gaat er toch ook niet van dood, redeneert Hermke. De zuster moet
Pietje geregeld zeggen zijn lapje te gebruiken wanneer hij zit te snuffen.
Maar Pietje van Mierlo is geen konijn; met een konijn is dat heel iets
anders.
En Hermke denkt aan wat Karel gezegd heeft : een snotneus is het
ergste wat een konijn kan hebben, want dan gaat hij kapot. Een mensch
gaat er niet aan kapot.
Het is of Hermke zijn eigen doodvonnis draagt en over de legplaat en
de blokken heen, die hij van de zuster als deel krijgt toegewezen, dwalen
zijn gedachten verdrietig weg naar den mulder die nu misschien al
gestorven ligt in zijn hok.
Hermke Dobbelsteen! zegt de zuster streng.
Wat moet hij?
Twee oogen zien de zuster verwezen aan, gesluierd met droefheid.
Daar komt zij op hem of en begint hij verlegen met zijn knuistjes door
zijn doppen te vegen.
Wat scheelt eraan, Herman? vraagt de zuster die met haar stijve krakende kap over hem heen staat gebogen.
Hoe moet hij dat nu zeggen, wat hem scheelt? Hij kan toch niet zeggen
dat hem scheelt dat de mulder, zijn reus, een snotneus heeft! Daarom
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zegt Hermke niets, schudt enkel maar met den kop en begint ijverig
met de blokken te tooveren om de zuster weg te krijgen.
Zij gaat.
Hij kijkt naar Loukie Duysens hoever die is; maar als hij zich dan• weer
over de legkaart buigt, vloeien de kleuren van de liggende koe en het
grazende schaap dooreen en vindt hij geen twee blokken die bij elkander
passen.
Wat een domme jongen! zegt de zuster wanneer het speeltijd is en hij
nog hoegenaamd niets heeft uitgericht.
Op de speelplaats staat hij eenzelvig in een hoek en als die vervelende
juf op hem afkomt om hem met de vingers door zijn haren te kammen,
loopt hij vlug naar een anderen hoek van de speelplaats en wacht hij
daar tot de kinderen weer in de rij en naar binnen moeten.
Zingen, commandeert de zuster : het ergste wat een mensch die verdriet
heeft overkomen kan; zingen tegen wil en dank en met de vuisten op
tafel. trommelen alsof je het grootste plezier van de wereld hebt. Wanneer je het niet doet wordt er gezegd dat je lui, onoplettend en koppig
bent en als je je best doet om mee te doen, wordt je er duizelig van en
nog erger. Dan maar zingen en duizelig worden en trommelen of je
gek bent! — Boems.
Eindelijk is het half twaalf en holt Hermke Dobbeisteen zoo snel als
zijn beentjes hem dragen naar huis.
De zon staat brandend op het courtje en het is er doodstil.
De reuzen zitten als altijd dik en welgedaan in hun hokken : maar de
mulder nog immer met de lepels langs den hals. Ook wanneer Hermke
het hok opent, blijft hij zitten als een steen terwip Miete met de voorpooten een driftigen roffel rammelt tegen het gaas om voer. In de
woonkamer hoort Hermke de stem van oom Herman galmen die voortdurend op stap schijnt te zijn om de gezondheidstoestand van zijn familieleden te controleeren. Er gaat haast geen dag voorbij zonder dat die hen
eenmaal soms tweemaal met vervoering de hand komt drukken en de
kinderen in de wangen knijpen.
Hermke besluit uit het gillen van Duiveke dat hij op vertrekken staat.
Hij heeft den zieken reus een voertje versche klaver voorgehouden maar
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het dier vreet niet meer. Hij is dik als een trom, denkt Hermke, terwij1
hij hem streelt. Het dier laat zich doen en sluit gelaten de oogen.
Dan komt oom Herman die ook het konijn nog even moet monsteren
voor hij eten gaat; hij moet zich haasten anders is het boek omgedragen
als hij thuiskomt en vindt hij den bond in den pot.
Oom Herman vat den reus knap bij zijn ruggevel en zet hem op den grond.
De troef is eruit, zegt hij, wanneer hij hem met wijsgeerig oog heeft
bekeken. Ik geef er geen cent meer voor, Herman, praat hij tegen zijn
petekind dat hij den rampspoed van het gelaat afleest, maar ik zal
zorgen dat er een nieuwe komt, jongen!
Ik wil geen nieuwe, grient Hermke en moeder zegt dat men van een
dier niet altijd met zekerheid weten kan of het dood zal gaan, of niet.
Dan beveelt zij Hermke den zieken reus in zijn hok te zetten en moeten
de kinderen de handen wasschen en aan tafel.
Moeder begrijpt alles. Daarom mag Herman vanmiddag uit school
blijven en met Duiveke op den mulder passen.
Wanneer de reus dan Loch doodgaat heeft hij het aan zich-zelf te wijten
en behoeft men er niet langer dan noodig is over te treuren.
Daar kunnen Hermke en ook Duiveke bij ! Nadat zij een briefje naar
zuster Bernarda gebracht hebben, zitten zij heel den middag bij den
stervenden reus.
Zijn ooren zijn beet, zegt Hermke, en Duiveke voelt hoe beet de ooren
zijn; en dan dragen zij den reus in den schaduw.
Wanneer hij in de schaduw niest, zegt Duiveke dat de mulder het koud
krijgt en brengen zij hem weer in de zon.
Onderwij1 zit de reuzin op haar achterpooten haar toilet te maken en
trekt die zich van heel de wereld niets aan. Naarstig spuwt zij in haar
handen en politoert dan haar lepels, haar snoet en haar pels.
Om vier uur krijgen de kinderen een boterham gebracht en vraagt
moeder belangstellend hoe het met den zieke is.
Goed! zegt Duiveke en in Hermke's oogen ziet moeder een nieuw vertrouwen lichten.
De reus is reeds een paar maal vanzelf door zijn hok gaan draaien en
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heeft zelfs een strootje in zijn bek genomen waaraan hij nu zoetjes zit to
kna.bbelen.
De koorts is bijna over, zegt Duiveke, want zijn ooren zijn al koud.
En Hermke voelt dat de ooren reeds bijna koud zijn.
De middag trekt langzaam voorbij.
Het gaat goed met den reus.
Maar opeens hoort moeder de kinderen jammeren en haastig naar
buiten gekomen, ziet zij den reus met gestrekte pooten liggen en het
rood zijner oogen wegtrekken in een grijzen schemer.
Toen vader 's avonds thuiskwam lag Hermke reeds in zijn bed en vertelde Duiveke, op vaders ,knie gezeten, hoe de mulder zijn doodsbed
gemaakt had en hoe zijn lichtjes langzaam waren uitgegaan als de avondzon in een hoopje sneeuw.
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DE TRAAN VAN SINT LAURENTIUS

Seht, die Sterne Sind ein altes Feuer
Und die neuern Feuer laschen ens ......

0 P Sint Laurens was het vaders naamfeest en dan mochten ook Hermke en Duiveke wat langer opblijven dan
gewoon.
Vanwege de feestelijkheid en het schoone zomerweer hadden zij buiten
geavondmaald onder den appelboom en zaten zij alien nog even, bevangen door de rust van den majestatelijken avond, samen.
wader had zoo juist — voor de hoeveelste keer al? — het verhaal gedaan
van de stokoude koe.
Zoo dikwijls vader nu reeds van de koe verteld had, was er telkens iets
nieuws bij gekomen : een omstandigheid of bizonderheid waarover men
zich heeiemaal niet verwonderde dat zij gebeurd was, maar waarvan
men zich afvroeg waarom men er zelf nog niet naar gevraagd had.
Dien avond had vader verhaald hoe het ongeluk eigenlijk geschied was,
waardoor de koe een poot en een oog was kwijtgeraakt.
Toen zij nog jong was en zonder gebreken, zei vader, moest zij ieder
jaar, omdat grootvader dat wilde, een armen ouden man, den Does genaamd, de ploeg helpen trekken door zijn akker. Of de koe dat graag
deed of niet, of zij het beneden haar stand achtte om den boer bij to
staan, blijft buiten beschouwing. Daar werd het koebeest trouwens niet
naar gevraagd. Omdat zij het sterkste dier van den stal was, glanzend
wit en bruin, vond grootvader het vanzelfsprekend dat zij den ouden
Does zijn ploeg zou helpen trekken op den Hokkel.
Op den dag dat het ongeluk gebeuren zou, hadden zij op een stoppelveld gewerkt en het land was bijna om toen rondelom een onweer
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broeide en de lucht begon te zieden als een ketel melk die over-kookt.
De hommel bleutj! riep de oude Does, die achter de ploeg aan zweette,
de koe toe.
Och wat! riep de koe terug die den ganschen dag al niet te best in haar
schik was geweest en trok zoo driftig door dat de oude man bijna al zijn
adem noodig had om haar bij te houden.
Boven op den Hokkel, waar de ploeg moest keeren, wilde hij even
rusten om op adem te komen; maar dat stond de koe ook al niet aan.
Behalve dat wij ons zeker een nat pak op den hals halen, zei de oude
Does, loopen wij ook nog gevaar om door den bliksem getroffen te
worden.
Wat bliksem! gromde de koe; dat zeg je maar omdat je moe bent, Does!
Je moet anders den raad van een oud man zoo licht niet in den wind
slaan, koe! hield de oude Does aan.
Maar de koe zei : vooruit! dacht jij soms dat ik voor het beetje werk dat
er over schiet hier morgen nog eens terugkwam? Maak voort, oude gek,
en houdt de ploeg bij den staart.
De oude Does zuchtte en daar hij zag dat er niets anders opzat, deed hij
wat hem bevolen was.
De koe sloeg bij het keeren even den kop door de wilde braamstruiken
van het Anna-bosch om zich een oogenblik van de vliegen en dazen te
bevrijden die haar duchtig plaagden en ploegde voort. Nog vlugger, nu
het den Hokkel of naar beneden ging.
Daar heb je het al! riep oude Does buiten adem toen opeens een geweldige wind opstak en overal de zandmannetjes begonnen te dansen.
Schiet op! riep de koe; nog tweemaal rond, oude Does!
Z(56 hard had die zijn leven lang nog niet geloopen.
Ik geloof dat je dol wordt, koe! schreeuwde hij uit alle macht tegen den
wind in. Maar de koe liet hem schreeuwen en maakte dat zij weer aan
den voet van den Hokkel kwam. Daar liep zij op een draf met de ploeg
op de hielen naar, de andere voor en de oude Does zoo goed en kwaad
als hij kon achter haar aan. Het zweet droop hem uit den baard maar
de koe gaf den koop niet op.
Een dikke waterdruppel kletste neer op zijn schedel en nog een en nog een.
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Hu! hu! riep de oude Does.
Houd de ploeg recht! snauwde de koe weerom en omhoog ging het
weer den Hokkel op, terwijl de hemel blauw was als lood en van alle
kanten rommelde als een foekepot op vastenavond.
Kets! zei de bliksem en boem! zei de donder er vlak bovenop.
Ik mag geen oude Does heeten, zei oude Does, als die niet raak is en
sloeg in der haast een kruis. Want veel tijd had hij er niet voor omdat
de koe hem de ploeg haast uit de hand trok.
Daarbij was nu ook de aarde bijna zoo zwart geworden als een moor,
zoodat de oude Does geen voor meer voor zijn oogen zag.
Links! riep de koe; rechts! riep de koe en zij rukte nu eens hot en dan
weer eens haar aan het zeil; zoodat men niet wist wie daar eigenlijk
ploegde : de oude Does of zij.
Onderwip was het water uit den hemel gaan stroomen als uit een lekke
mand en knalde onophoudelijk de bliksem, door donderslagen gevolgd
waar je pal van stond.
En toen gebeurde het, boven op de Hokkel!
Meteen dat de koe in haar razernij weer wou draaien en zij nijdig naar
den ouden Does omzag, sloeg de bliksem, alsof hij zeggen wou : tot
hier-toe, koe, en niet verder! de koe op haar linker-oog en schavelings
langs haren poot den grond in.
Helaas! brulde de koe dat de Hokkel ervan weergalmde.
Daar heb je het nu al! schreeuwde oude Does en vluchtte met de handen voor zijn oogen dwars door de braamstruiken het Annabosch in,
waar hij zich schuil hield onder de takken. Pas toen het onweer een
weinig geluwd was, kwam hij weer tevoorschijn op den Hokkel, waar
de rampzalige koe op drie pooten stond te grienen en zachtjes haar oog
stond te betten met haar tong.
Ja, ja! zei de oude Does.
Maar de koe zei niets; zij had haar latijn verloren.
Je hebt je linker poot verbeurd, hernam de oude Does; dat is een groot
verlies!
En mijn linker oog, jammerde de koe terwijl zij haar tong weg trok en
de oude Does in een holte liet kijken als een krater.
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Dan ben je te beklagen, sprak de oude Does; maar je kunt nog altijd
zeggen dat het erger had kunrcen zijn.
De koe vond dat evenwel een kale troost, wat het ook is en schoof .den lap
van haar tong weer voorzichtig op de wonde.
Het is nu eenmaal niet anders, ging de oude Does voort, om haar moed
in te spreken; je moet er voortaan maar van zien te maken wat je kunt.
leder leven heeft zijn eigen tegenslagen, groote en kleine; het eene
meer, het andere minder; maar ieder krijgt zijn deel. Je moet door den
zuren appel been bij ten, zeg ik maar, en ook van iederen wind geen
donderslag maken. Dank God dat je het er levend hebt afgebracht, want
dat is veel! Je was altijd een goede melkkoe en een koppige vaarkoe ook!
En een goede melkkoe dat blijf je, als je er het varen ook aan moet
geven. Het is een gelukkig toeval dat je twee degelijke eigenschappen
hebt en je je nog altijd op de eene beroepen kunt wanneer de andere
je ontvalt. Welke mensch, ik zeg niet eens welke koe, kan dat? ook met
een oog en een been minder, koe, zal jij je weg door het leven nog
gemakkelijk vinden. Doch, kom nu maar! de regen is uitgedruppeld en
de hemel straalt als op Pinksteren. Kom nu, dan breng ik je naar den
stal, koe!
De koe evenwel aarzelde.
Wat zal grootvader wel zeggen? bracht zij er eindelijk benepen uit.
Misschien wel : dat wie niet hooren wil moet voelen, zei de oude Does
en nam voorzichtig de koe bij den kop.
Gaat het? vroeg oude Does.
Ja, knikte de koe.
Dan maar zoetjes-aan vooruit. Hot!
Hot! zei Duiveke tegen vader en zij trok hem daarbij driftig aan zijn
oor, opdat hij verder zou gaan. De koe was immers nog niet thuis, en
grootvader zou er nog over te pas moeten komen en de dokter met den
houten poot en het glazen oog.
Voor vandaag is het genoeg, zei vader.
Maar Hermke zat nog met een kwellende vraag; dat had moeder al
lang gemerkt.
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Ja, jongen, zeg het maar! moedigde zij hem aan.
Waarom werd de koe geslagen, vader?
Wel! lachte Karel, omdat zij het verdiend had; dat is nog al duidelijk!
Daar kan jij niet zoomaar over oordeelen, Karel, zei vader; en ik ook niet.
Ook de oude Does en grootvader hebben dat nooit gedaan, maar zij
hebben het koebeest geholpen zoo goed zij konden, zonder zich onvoorzichtig over haar uit te spreken.
Doch Hermke was nog niet voldaan! Het raadsel van leed en pijn, van
schuld en vergelding begon ook voor hem al een vraag te worden waarover hij tobben kon. Moeder had hem daarin langzaam trachten in te
wijden maar nog immer niet met voldoende resultaat. Het is moeielijk
een kind van dingen te overtuigen, die soms regelrecht tegen zijn kleine
begrippen ingaan of die ze totaal overmeesteren. Hermke bleef vragen
en vragen.
Wanneer onze Lieven Heer maar goed is, komt alles te-recht, Herman,
zei vader; dan gaat er niets verloren en krijgt alles zijn waarde en beteekenis in de wereld.
God verliest liever een ster dan een traan.
Hermke knikte. Dat zou dan wel zijn!
Aan Gods goedheid te twijfelen, kwam natuurlijk niet in hem op.
Wie, die een vader en moeder als Hermke Dobbelsteen beef t, zou dat
kunnen? Dies moest hij maar alles aanvaarden, omdat alles goed was,
leerde hij.
En hij leerde vroeg al berusten in dingen die een mensch nog hooger
boven het hoofd gaan dan de hemel en ook in tranen het natuurlijke
en voor de hand liggende middel zien om wat fout is uit te wisschen
en wat vuil is rein te wasschen.
Stilletjes zaten zij nog even samen in den feestelijken avond.
Dan liet opeens een ster los aan den diepen Augustushemel en alien
tegelijk zagen zij het hoe zij, vonkelend als een schuifelaar van iicht,
achter de populieren van den Pater-Jan in de diepte verdween.
Daar verliest God een ster! riep Duiveke bleek van ontzag.
En daar was niemand, die lachte.
Ook Karel niet.
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DE KNOTWILGEN

Innere Wege zu tun
an der gebotenen Stelle,
ist es nicht menschliches Los?
(Rilke)

LANGS de beide oevers der beek, die
door den tuin van Hermke's vader loopt, staan knotwilgen naar elkander
toegebogen over het water te wassen, oude knoestige knapen met houten
jassen; 's winters kaal en 's zomers met weelderige pruiken.
Op een avond, dat de maan rond stond aan den hemel als een spinnewiel
en de sluizen van de oliemolen harder ruischten dan op andere avonden,
zaten Hermke en Duiveke met hun vader en moeder op de tuinbank.
En ook de gedaante van den appelschimmel stond roerloos te luisteren
onder den appelboom.
Moeder had het theelichtje al uit geblazen en Hermke en Duiveke zouden
naar bed gaan toen vader begon.
Nu mogen er slimme ezels van menschen zijn, zei vader, die beweren
dat knotwilgen niet praten kunnen ; wie 's avonds luisteren willen, weten.
wel beter !
En wat weten die dan, vader?
Luistert maar ! — Ik herinner het me nog zoo goed alsof het gisteren
is voorgevallen, wat er gebeurt is in den nacht toen de stokoude koe is
gestorven. Het was een nacht als deze, maar veel dieper nog. De maan
stond vol aan den hemel, de sluizen ruischten en onder den appelboom
stond een wit paard precies als nu.
Nadat de koe haar laatsten adem en grootvader de lamp, waarbij wij
gewaakt hadden, had uitgeblazen, sloot hij den stal en toen wij buiten
kwamen in het maanlicht, zag ik het!
Ik kon mijn oogen eerst niet gelooven, maar de knotwilgen stonden
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roerloos in de rij en hadden gezichten met baarden; zij hadden zilveren
puntmutsen opgezet en zich in sneeuwwitte lakens gewikkeld.
Willen die ons bang maken, grootvader? vroeg ik.
Neen! zei grootvader fluisterend; zij weten waarschijnlijk niet eens dat
wij hier staan. Zij droomen en schijnen het dan prettig te vinden zich
als andere wezens voor te doen dan zij zijn.
Het paard onder den appelboom brieschte en ik was bang, dat de wilgen
zouden ontwaken; doch dat deden zij niet en er was geen vezel aan
hen die verroerde.
Het zou me niet verwonderen, vervolgde grootvader, dat zij weer staan
te droomen dat zij menschen zijn; dat doen zij het liefste en dan beginnen zij aanstonds te praten.
En werkelijk hoorde ik enkele oogenblikken later dat de knotwilgen
eerst in zich zelf begonnen te roezemoezen en het daarna druk onder
elkander kregen; maar ik verstond er geen letter van.
Wat zeggen zij, grootvader? vroeg ik nieuwsgierig.
Zij morren, zei grootvader; maar waarover zij het hebben weet ik niet
en ook niet tegen wie. Het schijnt evenwel dat zij ontevreden zijn.
Even werd het weer stil en daarna, hoorde ik er iemand van de wilgen
over klagen, dat de wereld zoo groot was, zoo oneindig groot en dat
hij het verschikkelijk vond daarin maar zoo'n kleine plaats te hebben
om te staan.
Een andere zei dat het oneerlijk was en hoogst vervelend.
Nu wij menschen zijn, sprak een derde, zou het toch minstens passend
zijn dat wij loopen konden.
Ik zou ook wel eens willen zien wat er in de wereld te koop is, monde
weer een ander.
Mijn broer heeft gelijk, zei een volgende, een mensch wordt dat staan
gauw moe en zou wel eens verder willen kijken dan zijn neus lang is.
En zoo luchtten haast alle knotwilgen op de rij of bun ontevredenheid
over hun bestaan.
En wanneer jullie nu eens loopen konden, vroeg toen een zware basstem
die zeker van een bedaarde, oude knotwilg afkomstig was, wat zouden
jullie dan gaan doen?
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Ik zou wel eens willen weten, antwoordde iemand, waar die beek al dat
water vandaan haalt en waar zij er mee heenloopt.
Onzin! zei de basstem; wie enkel zijn nieuwsgierigheid na wil jagen
doet beter maar thuis te blijven.
1k, sprak een andere stem, zou de gouden bedkoets wel eens willen zien
staan, waaruit de zon 's morgens opstaat en waarin zij zich 's avonds
weer te ruste legt.
Bespottelijk! riep de basstem weer; doch storten jullie je hart maar eens
uit dan weten wij meteen hoe dom jullie nog zijt.
Indien ik loopen kon, vervolgde weer een ander, ging ik op de landstraat staan om daar die razende monsters voor-bij te zien vliegen zonder
kop of staart, die de menschen auto's noemen.
En dacht je dan, vroeg de basstem schamper, dat die monsters niet tegen
jou op zouden razen? Je weet zeker niet dat die dingen het juist op
boomen en menschen gemunt hebben, dommerik! Wanneer niemand van
jullie met verstandiger bedoelingen voor den dag weet te komen dan de
vorigen, verzoek ik de anderen liever te zwijgen en de weinige wijzen
onder ons niet langer te ergeren.
Toen stak een jonge knotwilg den vinger op, precies als kinderen op
school doen als zij den meester iets willen vragen. En nadat de oudere
knotwilg, die toen onmiddelijk de houding van een schoolmeester aannam, geknikt had, kreeg de jonge knotwilg het woord.
Ik, zeide deze, zou naar het jongetje gaan dat Herman Dobbelsteen
heet en hem stilletjes zeggen dat er een blauwververtje met jongen in
mij houdt.
Dat is tenminste verstandig, zei de basstem en ook de andere knotwilgen
mompelden onder elkander dat zij het gezegde goedkeurden.
Nu moest Hermke eventjes lachen om den salto mortale dien vader door
den tijd gemaakt had, maar Duiveke die nets gemerkt had van de grove
steek die vader had laten vallen, zat op heete kolen om te weten wat de
volgende knotwilg doen zou en trok vader weer aan zijn oor zooals zij
altijd deed wenneer hij voort moest gaan.
Daarna, vervolgde vader, was er een knotwilg, die nog wijzer was en
die droomde dat hij een prins was. Wanneer ik loopen kon, sprak deze,
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zou ik naar een klein meisje gaan dat Duiveke heet en ik zou haar het
gouden sleuteltje wijzen, dat de blauwe libelle, die de koningin der
beek is, in .mijn jasje verborgen heeft en dat kleine meisjes, die gaarne
spoepen, alles doet vinden wat zij gaarne lusten.
En moeder? viel Duiveke vader in de rede : Wat krijgt die?
Toen de volgende knotwilg gesproken had, klapten alle knotwilgen
zachtjes in de handen en er waren er ook die eventjes floten om hun
verwondering te doen blijken; maar ik weet niet, zei vader, of ik het
jullie vertellen mag ......
Hermke en Duiveke zetten nu oogen, waarin men kleine zilveren wijzertjes onrustig kon zien draaien.
Het is een geheim, vervolgde vader, dat nog niemand anders dan moeder
kent en ik weet niet of zij het goed vindt dat ik het aan jullie vertel!
Vol verwachting keken Hermke en Duiveke nu naar hun moeder en
Duiveke vleide haar kopje al tegen haar aan.
En moeder zeide : vertel het maar, vader, want ik weet zeker dat zij
het toch aan niemand zullen verklappen.
De kinderen verzekerden heilig dat zij het niet doen zouden; ook aan
Karel en Marianne niet.
En ook aan oofn Herman niet, voegde Hermke er aan toe.
Dan kon vader rustig verhalen wat de knotwilg, die tot dan toe beter
dan alle andere knotwilgen gesproken had, gezegd had. Niet over verre
en gevaarlijke reizen had hij gerept, nOch over vogels en nestjes en
gouden sleuteltjes maar : als ik loopen kon, had hij gesproken, zou ik
mij naar de moeder van Hermke en Duiveke Dobbelsteen haasten en
ik zou haar tik! tik! tik! driemaal met een zilveren hamertje op het
voorhoofd tikken en in slaap maken. Dan zou ik haar het schoone kind,
dat in mijn mantel sluimert, stilletjes in de armen leggen en haar dan
weer driemaal klop! klop! klop! op het voorhoofd kloppen en haar
wakker maken om haar gelaat te zien glimlachen over het wonder in
hare armen. Nadat de andere knotwilgen daarop in de handen geklapt
en van verbazing gefloten hadden en zij dit zoo zacht mogelijk gedaan
hadden omdat zij nu wisten dat zij het kindje niet wakker mochten
maken, vervolgde de knotwilg : Misschien zal ik over een, twee, drie
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dagen gaan doen wat ik van plan ben en wanneer ik dan naar de Beek
terugkeer, weet ik zeker dat ik geluk genoeg in mijn levee aanschouwd
ieb en tevreden zal sterven.
Een knotwilg, waarschijnlijk de grootvader van alle anderen, een met
een Lange grijze baard en een dikke overjas tot op de klompen als
dokter Vanebek, de paardeslager, had den ganschen tijd staan zwijgen
en aldoor met den kop geschud. Toen hij het gebabbel lang genoeg had
aangehoord, zette hij zijn puntmuts recht en begon hij met een diepe
stem te spreken. Ofschoon er onder de knotwilgen wel niemand is die
meer recht van spreken en zeker minder misbruik van woorden gemaakt
heeft dan ik, zeide hij, heb ik tot nogtoe gezwegen en het woord gelaten
aan de dwaasheid en aan de jeugd. Wanneer dan de ouderdom nu eindelijk noodgedwongen het woord neemt, vervolgde hij, geschiedt dit enkel
en alleen om den dwazen te zeggen dat zij het voornaamste dat zij weten
moeten vergeten hebben, namelijk : dat zij droomen en dat zij boomen
en geen menschen zijn!
Geen menschen? zuchtten de boomen verdrietig.
Geen menschen! herhaalde de oude plechtig.
En zijn stem werd milder toen hij vervolgde : kinderen, laten wij ons
niet laten betooveren door den glans van een zomernacht zooals dat
paard daar onder den appelboom, dat droomt dat het een glazen paard
is en daarom vergeet te vreten maar zich morgen weer aan ons komt
schuren en knabbelen aan onze pruik.
Ik geloof, zei toen een stem, dat grootvader gelijk heeft en dat wij onze
droomen maar of moesten schudden; zij dienen alleen maar om een
mensch nog onrustiger te maken dan hij al is.
Ik denk, vervolgde een andere, dat ieder wezen het beste is met wat het
is en dat men niet beter doen kan dan te blijven op de plaats die hem
door de natuur werd aangewezen.
En nog een andere stem zeide : zoolang wij knotwilgen waren, was ieder
onzer tevreden met zijn lot; maar zoodra wij ons iets anders inbeelden,
wil de eene dit en de andere dat. En het haalt allemaal niets uit!
Kinderen! sprak toen de grootvader weer en knoopte zijn houten jas
toe, wat zouden jullie er-van denken als wij maar weer tot bezinning
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kwamen en ons gebabbel staakten? Indien de menschen ons hoorden,
zouden zij er om lachen!
Ja, zeiden de knotwilgen, laten wij doers wat grootvader zegt.
En zij legden den baard, de puntmuts en het witte laken of en werden
weer boomen.
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DE VOGEL MET HET SPRAAKGEBREK

HET was eens in een najaar, toen de

boomen al bijna kaal en de vruchten geborgen waren, dat Hermke een
vogel zag springers zoo klein, dat hij niet begrijpen kon wat dat diertje
in de wereld anders deed dan door andere dieren belaagd en versionden
te worden.
En Hermke Dobbelsteen nam zich voor den vogel, een kleine duim
groot en bruin als een eikel, in bescherming te nemen.
Deze nu was een winterkoning.
Het eerste wat Hermke deed, was den vinger opheffen tegen Paskier,
den kater, en dezen de wacht aanzeggen.
Paskier, zei Hermke, wanneer ik merk dat jij een vinger naar dien vogel
uitsteekt, zal ik dadelijk Kolders den veldwachter roepen om je met
kluisters te beladen en jou op water en brood in het spinhuis te zetten.
Daar had Paskier niet van terug en hij nam zich voor zijn leven te beteren.
Dezelfde vermaning kreeg Fluweeltje te hooren doch met minder nadruk,
omdat die niet zoo grimmig naar de zwaluwen op het tuinhek loerde als
Paskier; al hapte hij wel eens naar een musch.
Toen hij dat gedaan had en op den hoop toe nog een deel van zijn
boterham had gekorreld, dacht Hermke dat de kleine vogel hem wel erg
dankbaar zou zijn.
Hoe groot echter was zijn verbazing toen hij bemerkte dat de winterkoning zich van den kleinen Dobbelsteen en zijn kruimels niets
aantrok en, na ijverig tusschen takken en dorre bladeren op spinnen gejaagd te hebben alsof heel de wereld hem geen zier kon schelen,
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plotseling in zijn holletje wipte, daaruit weer onmiddellijk te voorschijn
kwam en een schetterend lied aanhief, dat de twijg, waarop hij zat,
ervan trilde.
Toen Hermke naar het holletje wees en vroeg of hij daar woonde, ging
de vogel als de wind er vandoor.
Hij is bang van me, dacht Hermke, omdat ik al groot genoeg ben om
hem kwaad te doen en omdat ik in een huis woon en hij in een holletje.
En Hermke zon op een middel, niet om kleiner te warden dan hij al was,
maar om, ondanks den schrik dien hij hem aanjoeg, langzaam met den
kleinen vogel op goeden voet te geraken.
Daar onder de kinderen van de bewaarschool de mazelen waren uitgebroken en de school voor een tijd was gesloten, had Hermke nu gelegenheid genoeg om het vertrouwen en de genegenheid van den winterkoning
te winnen door Paskier en Fluweel en ook den bulldog van oom Herman
aan kant te houden, door rijstkorrels en broodkruimels te strooien, door
vliegen en spinnen voor hem te vangen, en zoomeer.
Op zekeren dag, dat hij den vogel weer in en om zijn holletje doende
zag met zijn bezigheden, joeg hij Paskier naar den zolder en sloot hij
Fluweeltje op in het koetshuis; en toen het zoo stil was geworden op
het courtje als het daar op een nog zonnigen najaarsdag zijn kon, begon
Hermke den vogel met een paar hooiwagens, die hij gevangen en resoluut
de beenen had uitgetrokken, te lokken en Piet! Piet! te roepen.
En daar gebeurde nu iets, daar zelfs groote menschen van opgezien
zouden hebben! De vogel keek Hermke met zijn kleine bruine luizen van
oogen onveranderd vragend aan.
Piet! zei Hermke nu andermaal en de vogel, die een klein spraakgebrek
bleek te hebben en die daarom de k als een t uitsprak, antwoordde :
Tijt, die tent mij !
Hermke moest er om lachen : Om het spreken dat de vogel opeens deed,
om het spraakgebrek dat hij had of omdat Hermke dacht dat de vogel
nog niet volwassen was, doet minder terzake.
Doch de vogel scheen dat lachen heelemaal niet passend, althans niet
naar zijn zin te vinden en, na nog eens verwijtend naar Hermke te hebben
omgekeken, verschool hij zich onder de takken.
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De eerste kennismaking was echter gemaakt en de gelegenheid dat Hermke
deze zou kunnen vernieuwen, zou wel niet Lang op zich laten wachten.
Hermke Dobbelsteen kreeg intusschen zijn boterham gebracht en zijn
bekertje melk.
Hij was nog in den tijd, waar groote menschen soms met weemoed
aan terugdenken, dat hij eerst nog de boter van zijn brood likte en hem
voortdurend erop gewezen moest worden dat hij de korsten niet mocht
versmaden. Het nadeel, dat de huisgenooten daardoor aan Fluweeltje
berokkenden, was haast niet te overzien.
Korstjes zijn ook brood, zei moeder Dobbelsteen altijd, die er een groote
eerbied voor had, vanwege de inspanning waarmee vader het verdiende.
Deze vond het voordeel van de korsten meer in de tanden. Je krijgt er
sterke tanden van, zei vader; en een sterk karakter, dacht hij er dan
meestal achter.
Het voordeel van een goede opvoeding woog dus in de fatnilie Dobbelsteen zwaarder dan het nadeel van Fluweeltje die, toen Herman zijn
boterham gebracht kreeg, nog altijd lag te grienen in de remise.
Hermke at zijn boterham dien keer met de korsten zooals hem geleerd
was, en, met sulker bestrooid vanwege het bezoek van tante Euphrasia
binnen, smaakte zij goed. In eenen adem dronk hij er zijn melk achterop
en toen hij met een zucht den beker had neergezet, was daar waarempel
de winterkoning weer : kwiek als immer en bruin als een muis.
Wat at jij daar? vroeg de vogel die zijn kwade bui van zooeven alweer
vergeten scheen te zijn.
Brood! antwoordde Hermke.
En wat dront jij dan?
Melk!
Brood en melt! zei de vogel met een zuur gezicht; it lust liever spinnen
en luizen!
Zijn die lekker? vroeg Hermke.
Erg letter! zei de vogel.
Ba! riep Hermke zoo hard dat de vogel ervan opsprong.
It dacht het wel, hoonde de vogel, it heb het altijd wel gedacht......
Wat heb jij dan gedacht?
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Dat jij dom was! Wie weet nu nog niet dat spinnen en luisjes letter zijn
en de spinnen nog letterder dan de luisjes; want de spinnen zijn zoet en
de luisjes zuur, maar allebei even voedzaam en gezond! Alleen de menschen weten dat niet, lachte de vogel, die Hermke daarbij zoo zegevierend
aankeek dat deze er op zijn beurt verlegen van werd en gedwongen
werd langs zijn neus te kijken.
Maar ...... , zei Hermke die zijn menschelijkheid Wilde redden en het
niet aangenaam vond om door een klein ding van een vogel voor dom
gehouden te worden.
Wat, maar? viel de winterkoning hem, met een bijna uitdagend kijken,
in de rede; en toen hij zag dat Hermke door dat optreden hoe langer
hoe meer van het bed op het stroo geraakte, zette hij zijn borst nog wat
hooger op en vervolgde hij met een plechtstatige verwaandheid,- die
men zeker niet van een vogel verwacht zou hebben : It ben een wintertoning al heet it maar Piet. Mijn naam is tlein doch wat it zeg is waar.
Daar tunnen de menschen en daar tan een tleine mensch als jij bent
niets aan veranderen. Wanneer it zeg dat spinnen letter zijn dan zijn zij
letter en wanneer it zeg dat luisjes zuur zijn, oot. Tegen brood en melt
zeg it ba! en daarmee uit! Er zijn nog veel meer dingen die de menschen
niet weten en die it wel weet. Je heeft zoo'n ditte top als jij heelemaal
niet te hebben om geleerd te zijn en oot zoo'n groote oogen en ooren
niet, en oot zoo'n gette neus niet.
Inderdaad voelde Hermke Dobbelsteen, bij zulk een overvloed van bewijsvoering, zijn wanstaltigheid groeien en als eenig antwoord vergenoegde hij zich even aan zijn neus en ooren te tasten van onthutstheid.
Dobbelsteentje! Dobbelsteentje! want zoo heet jij, ging de vogel met
schamper medelijden verder, heb jij er wel eens over nagedacht waartoe
die tale dingen dienen die jij, behalve nog je beenen, aan je lijf hebt
bengelen? Ja, ja, die armen, bedoel it, waarover je moeder een jasje
moet tretten omdat ze zoo bloot langs je lichaam hangen! Heb jij er
veertjes op als it en tan jij ermee vliegen, zeg? En als jij dat niet tunt,
waar dienen die dan anders voor dan om met steenen naar de musschen
te gooien als it ditwijis heb afgeteten en om een vogeltje dood te tnijpen
als je er de tans toe trijgt? Men heeft vleugels om mee te vliegen of men
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heeft pooten of beenen om op te loopen, maar armen niet, versta je?
Die zijn een ontaarding van de natuur, zoowaar als it een wintertoning
ben!
Om een handje te geven en om mijn brood en mijn bekertje vast te
houden! viel Hermke nu met het grootste gelijk van de wereld uit.
Om een handje te geven? lachte de vogel, och, torn! Heb it ooit een
handje gegeven en ben it geen toning? Heb it ooit een boterham of een
betertje noodig gehad? Maar, zei de vogel nadenkend, it mag niet vergeten dat jij maar een arm Dobbelsteentje en geen vogel bent en dat jij
geen snavel hebt en niet Lunt fluiten.
Wat, riep Hermke verontwaardigd, kan 1k niet fluiten?
En meteen zijn lippen vooruitstulpend, probeerde hij te doen wat Karel
en oom Herman dan toch zeker konden; maar de schuifel mislukte en
de vogel was er alweer bij om hem te leeren hoe het moest en om hem
te beschamen.
Wat een snoetje! riep deze, wat een toetje! Neen, Dobbelsteentje! dat
gaat je zoo glad niet of als mij; daar moet je lang op studeeren wanneer
je geen vogel bent en wat je er dan van terecht brengt is nog niet waard
om door een musch, zeter niet door een wintertoning beluisterd te worden. Aileen een vogel is met alles uitgerust wat hij noodig heeft om een
volmaat schepsel te zijn. De mensch niet! Die heeft van alles te veel
en van alles te weinig en is dus eigenlijk gezegd maar een monster en een
nog grooter monster dan een toe is. Want een toe gebruikt haar voorpooten tenminste nog om op te loopen en de mensch ...... en jij ...... om
een handje te geven! Belachelijk, waarom geeft jij er dan geen twee
tegelijt? spotte de winterkoning terwij1 hij over het hek van den boomgaard vloog en daar een schel lied aanhief in den appelboom.
Na dit alles laat het zich gemakkelijk begrijpen dat Hermke Dobbelsteen,
toen hij enkele dagen later Paskier met den vogel in den bek door de
struiken zag stuiven, niet zoo'n medelijden met den rampspoedigen
koning uitte dan hij in andere omstandigheden stellig aan den dag zou
hebben gelegd.
Ten overvloede kan bier nog aan toegevoegd worden dat Paskier niet
in het beloofde spinhuis terecht kwam, ofschoon hij dat om zijn vele
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andere, nog grovere en in het geheim bedreven euveldaden zeker dubbel
en dwars verdiend had.
En ten slotte nog dit!
Laat Hernike Dobbeisteen dit voorval met den winterkoning beleefd of
gedroomd hebben, wat allebei even onwaarschijnlijk is; laat het ten
slotte slechts hebben plaatsgevonden in de verbeelding van den schrijver,
men kan er in ieder geval uit leeren om zich niet in het kleine en zwakke,
dat somtijds een vorm van eigendunk en zelfs van brutaliteit kan zijn,
to vergissen.
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OOM HERMAN SCHIET EEN BOK

Was mit den Triinen geschiehtfSie machen mich schwer ......

0

OM Herman was een diergenen die
niet ophouden het vel te verteeren voor zij den beer geschoten hebben.
Hij had een grenzeloos vertrouwen in de rechtschapenheid van het
menschdom en, alhoewel alles behalve een ezel, bleef hij zich telkens
stooten aan dezelfde steenen.
In alle omstandigheden waarin hij verkeerde, meende hij dat er een
beroep gedaan werd op zijn goed hart; waarbij dan gewoonlijk en zijn
hart en zijn beurs het moesten ontgelden.
ZOO was oom Herman : — niemand heeft hem ooit anders gekend —
een man van een onverbeterlijk goed humeur die ook door de felste
tegenslagen niet uit het lood geraakte en voorbij ging aan eigen lot.
Hij zou liever dood zijn gebleven dan dat hij iemand voor een halve
cent benadeelde en vroeg men hem zijn duim voor iemand of te bijten,
dan zou daarover met hem te redeneeren zijn geweest.
Vrijgezel gebleven, omdat hij zijn levensdroom niet had kunnen verwezenlijken, bracht hij een goed deel van zijn tijd in de gelagkamers
door, waar, na het vierde of vijfde glas gewoonlijk, zijn lichte ontroerbaarheid zich lucht gaf in schaterlachen of tranen.
Oom Herman was tevens een man voor wie het spreekwoord heilig was
en het dus de kracht eener wet had; en omdat gedane zaken geen keer
nemen en men den put niet meer behoeft te dempen als het kalf toch
verdronken is, zat oom Herman dan ook geregeld zeer blank, zeer sereen
en zonder de minste weerwraak in de herberg tegenover zijn eeuwig58

aanstaande schoonvader : een grimmig oud beer met een gezicht als een
nijptang die zijn eenige dochter halstarrig hield opgekooid en haar liever
had laten vergallen dan dat hij haar, naar zijn zeggen, het ongeluk had
ingejaagd door haar toe te vertrouwen aan een man die, in zijn zin voor
illusie en rethorica, van elken wind een donderslag maakte.
En toch was oom Herman een fraai iemand!
Behalve voor paarden en honden, had hij een vorstelijke voorliefde voor
fietsen. In zeven kerkdorpen in den ronde stond hij bekend als een toegewijd beoefenaar der rijwielsport en er kon nergens een of andere
wedstrijd op het programma staan of mijnheer Herman Dobbelsteen
luisterde hem op door zijn tegenwoordigheid. Op geen van zijn vele
goede eigenschappen liet hij zich zoo veel voorstaan als op het feit dat
hij, toen andere menschen er nog slechts van droomden, den eersten
fiets had bereden : een nogal opzienbare constructie, met voor een onmogelijk hoog en achter een even onooglijk klein rad, waar behalve de
noodige evenwichtszin nog een aanzienlijke mate van doodsverachting
voor noodig was om hem te bestijgen en er zich op recht te houden.
Hij bleef er zich steeds van bewust dat hij met dat vehikel in zijn jeugd
de gansche omtrek had verbaasd en de eenmaal zeer schoone oogen had
tot zich getrokken van Godelieve Dufour, de dochter van den reeds
voornoemden griffier Dufour en het rijkste meisje dat men bij menschenweten ooit ander de zon had gezien.
Sinds dat eerste vrij onhandelbaar middel om zich snel te verplaatsen,
had oom Herman het nooit minder dan met minstens twee der beste
rijwielmerken kunnen stellen welke eerst uit Duitschland en daarna uit
Engeland betrokken werden en die haar glanspunt verwierven in den
superieuren, bijna geheel verchroomden en met roode biezen verlakten
Raleigh.
De bewondering, die Hermke zich voor zijn heerlijken peetoom, wanneer
die op het flonkerend rijwiel kwam aangetoerd, niet kon ontveinzen,
kreeg dan op eenmaal een knak door een voorval dat, hoe onschuldig
ook, zijn noodlottige gevolgen had.
Oom Herman, die de gewoonte had zijn vleeschwaren uit een naburige
stad te betrekken, was tegen het feest van de H. Caecilia — eene heilige
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die hij om meer dan een reden bizonder vereerde — op zijn Raleigh
uitgereden om een duchtigen reebout.
Evenmin als hij verzuimde de ouders van Hermke op de hoogte te houden
van al zijn gangen en wegen, kon hij het nalaten, vooral op den terugweg van stall, zijn waarlijk vele vrienden en bekenden aan te doen om
hen naar hunne gezondheid te vragen en links en rechts in de herbergen
te vertoeven waar hij klant was.
In het voordeel van oom Herman moet gezegd warden dat zijn rijwiel
hem nooit in den steek het en dat hij zijn koopwaar voortaan immer
aan huis bracht, sinds eens een losloopende karhond hem een kalfsbout
van zijn Raleigh had gekaapt en kort daarop een even diefachtige tweevoeter er met zijn soepevleesch vandoor was gegaan, toen hij zijn rijwiel
onbeheerd voor de herberg had laten staan.
Sindsdien was oom Herman, tenminste op dat punt, wijzer geworden
en nam hij aan elke deur waar hij of stapte zijn bagage trouw mee naar
binnen.
Ook den genoemden reebout ter eere van Sint Caecilia bracht oom
Herman aan huffs; maar op een eenigszins andere wijze dan men van
een verstaridig man, als waarvoor hij door wilde gaan, verwachten
mocht : op een wijze die hem in de oogen van zijn petekind, dat toen
nog niet zooveel zin voor humor als zijn ouders had, zelfs grootelijks
kleineerde.
Toen oom Herman, na de laatste halte verlaten en in het pikkedonker
zijn bagage gepakt te hebben, den weg op wilde, geschiedde wat hem
nog nooit was overkomen : de Raleigh weigerde dienst; wou niet meer
voor- noch achteruit.
Omdat hij zich waarschijnlijk schaamde aan het licht te brengen dat zijn
beroemde rijwiel den koop had opgegeven — hij was er op dat punt eergierig genoeg voor! — of omdat hij dacht dat de een of andere belhamel
hem een poets had willen bakken die hij zich niet aan wilde laten gaan,
maakte oom Herman van de nood een deugd, nam den fiets met den
reebout erbij op zijn sterke schouders en stapte welgezind den avond in
naar huis.
Een half uur later ongeveer kwam hij belast bij Hermke's ouders aan en
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zette hij zweetend en met allerhande veronderstellingen over het wangedrag van zijn Raleigh zijn vracht in het portaal af.
Hij staat als een bok! zei oom Herman tegen de toegeloopen familieleden. Maar vader lachte zijn meest mysterieuzen glimlach en Karel, die
onmiddellijk in de gaten gektegen had waar hem de knoop zat, kwam
proestend moeder in de woonkamer verwittigen hoe zwaar oom Herman
geladen was en dat hij met den reebout ook het achterwiel van den
Raleigh onverwrikbaar aan den bagagedrager had vastgesnoerd.
Even later toen vader het boeltje weer in orde gebracht en oom Herman
zich wel tienmaal voor een stommerik gehouden had, kwam hij even
zegevierend als altijd en met open armen den woonkamer binnen.
Oom Herman is dronken! zei Hermke toen hard genoeg tegen Duiveke
dat hij het hooren kon.
En toen zagen alien dat het kind van een man, dat oom Herman was,
de groote oogen langzaam naar Hermke keerde, ze dan beschaamd neersloeg en bitter begon to schreien.
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BIRGITTA EN DE EKSTER

Bu Hermke's ouders kwam op zekeren
dag eene dienstmaagd in huis, die Birgitta heette. Van achter den
Avondroodsberg was zij gekomen, uit het Rogstekersland, met haar
vader, Godschalk Pubben, achter haar aan met een knuppel.
Want het meisje was onwillig en tuk op avontuur.
Het toeval had haar geboren doen worden met roode haren en omdat
zij van een buurmeisje, dat eens een Magazine gevonden en daarin gelezen had, vernomen had dat roode haren bij de Engelschen in hoog
aanzien waren, droomde zij er dag en nacht van om op een goeden keer
naar Engeland te ontkomen en om daar, zooal niet met een braven
millionair, dan Loch met een eerzamen tommy te trouwen.
Tot dan toe echter had haar vaders knuppel het plan verijdeld en de
gestrenge rogsteker meende, dat, wanneer zijn dochter maar tenmaal den
voet over den drempel van een goeden dienst gezet zou hebben, de tucht
en het zware werk dan wel de rest zouden doen.
Dat de dienst haar echter noodlottiger werd dan men aanvankelijk verwachten kon, had Birgitta meer aan haar wraakzucht en nieuwsgierigheid te danken dan aan haar werklust en zin voor avontuur.
Haar eigenaardige voorliefde voor rood stopgaren en parelmoeren knoopen zou de aanleiding worden, tot een voorval dat, hoe dramatisch ook
in zijn afloop, niet geheel zonder humor blijft.
Nu moet nog verhaald worden dat, eenige dagen voor Birgitta haar
intrede bij de Dobbelsteenen gedaan had, de broer van Hermke met een
anderen jongen den tammen eekhoorn Johannes verhandeld had tegen
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een klappende ekster die, vanwege de loensche omzichtigheid welke zij
vooral voor Paskier aan den dag legde, voor bijziende gehouden werd
en daarom (Of waarom dan wel?) Rebecca genoemd werd.
Bij de zeer vele en groote uiterlijke en ook innerlijke verschillen hadden
Birgitta en Rebecca, behalve de reeds genoemde voorkeur voor rood
stopgaren en parelmoeren knoopen, nog dit gemeen dat zij beiden evenzeer van den tongriem gesneden waren. Zoolang deze gemeenzame babbelzucht niet in bedilzucht, twistreden en schelden ontaardde, kon zij
geduld worden in een huffs waar vrede en eensgezindheid hoog waren
aangeslagen en de jongste der genooten in die dagen de vertrekken toch
al door haar tyrannieke huilbuien beheerschte vanuit haar wieg.
Om beweegredenen van een tot nogtoe onverklaarbaren aard, hadden
Birgitta en Rebecca al gauw een vriendschapsverbond voor het leven
gesloten en tegen alle verwachtingen van Birgitta's vader in, scheen
Engeland opeens als een mist uit de verbeelding van zijn dochter weggevaagd en de toekomstige Engelschman totaal vergeten te zijn.
Rebecca werd verwend met het fijnste uit keuken en kelder, met koekjes
en stukjes vleesch in overvloed, zoodat het wit van haar Borst nog glanzender werd en het blauw van haar staart als inkt.
Haar samenspraken met Birgitta hadden als samenzweringen tegen Paskier en Fluweeltje uitgelegd kunnen worden indien zij niet zoo luidruchtig en met open vensters gevoerd waren geworden. Daarenboven
was Fluweeltje weinig achterdochtig en had Paskier het te druk in den
boomgaard om zich met Rebecca in te laten, die intusschen in goede
handen was en tusschen kookvuur en venster het leven voerde van een
prinses.
Tot, op een achtermiddag in Juli, terwij1 de musschen van hitte en verveling zaten te gapen op het muurtje, de born tusschen Birgitta en
Rebecca barstte naar aanleiding van een knotje roode stopwol en een
paar parelmoeren knoopen, die uit het modekistje van Birgitta verdwenen
waren en Rebecca tot het bewustzijn kwam dat zij den prijs der menschelijke genegenheid te hoog had aangeslagen.
De vriendschap van Birgitta die fel was in hare reacties als die van
roodharigen pleegt te zijn, sloeg met een slag om van Rebecca of en
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naar Paskier en Fluweeltje toe, die nu met alien aandrang waarover
Birgitta beschikte tegen Rebecca werden opgejaagd en met lekkere beetjes verwend.
Beiden deden dan ook hun best om aan den aandrang van Birgitta te
gehoorzamen : Fluweel door brommen en Paskier door blazen en een
dikken staart : Fluweel soms door een laffen uitval naar den hupschen
vogel, ofschoon hij er eigenlijk te lui voor was; Paskier door een verraderlijken en grimmigen sprong om bij Birgitta in het gevlei te komen.
Alhoewel Rebecca goed merkte dat zij het kind van de rekening geworden was, liet zij zich dat allerminst aangaan. De vriendschap van
Karel, die naar de H.B.S. was gaan loopen en gënoeg reden had om zich
meer met zijn huiswerk dan met Rebecca bezig te houden, maakte schijnbaar al haar teleurstellingen goed en er zou moeilijk een ander wezen
te vinden geweest zijn dat oogenschijnlijk meer onverschilligheid voor
Birgitta en haar handlangers aan den dag legde, dan Rebecca deed. Zij
ging door met zich op haar gewone kostelijke wijze den dag te korten :
zij spaceerde statig over de vensterlateien, zat urenlang in haarzelf te
babbelen en inspecteerde het een na het ander de vertrekken.
Geen enkel oogenblik echter verloor zij haar gevaarlijken toestand uit
het oog.
Dat Birgitta haar op leven en dood achtervolgde en de roodharige dienstmaagd naar een gelegenheid zocht om haar vijandin in staat van beschuldiging te stelien voor heel het huis, was duidelijk.
Desondanks bleven er knoopen en sieraden verdwijnen en kon Rebecca
des te gereeder haar collectie uitbreiden daar het meerendeel van haar
meesters en meesteressen te blind was voor haar gracie om haar van het
misbruik van vertrouwen, dat zij geregeld maakte, te verdenken.
Wanneer de moeder van Hermke vroeg waar haar vingerhoed was, trok
Birgitta de schouders op maar toen vader zijn dasspeld miste, gaf zij
den uitdrakkelijken raad om Rebecca den zilveren rammelaar van Bimba
aan den staart te binden.
Zoo weinig waren kwaadspreken en lichtvaardig oordeel gewoonte onder
de Dobbeisteenen dat ook Birgitta zich wel wachtte hare vermoedens
anders dan zijdelings te luchten. Daarom maakte zij er des te ijveriger
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werk van om den vogel op heeterdaad te betrappen en kon het gebeuren
dat het eten in den pot aanbrandde en de was op de bleek verkleurde
terwij1 Birgitta hier of daar met haar oog aan een sleutelgat hing waar
Rebecca binnen was in een kamer.
Het kon niet anders of zooveel toeleg moest vroeg of laat op een
katastrofe uitloopen; op een algemeen alarm. Het onafwendbare liet
echter nog een heelen tijd op zich wachten, waarin met gelijken ijver
Rebecca de vertrekken inspecteerde en Birgitta de . ekster.
Tot op zekeren morgen, toen in de bovenste kamers de bedden lagen
te zonnen, het noodzakelijke en tevens noodlottige ging geschieden.
Birgitta hoorde dan dat in een der gevelvensters Rebecca zat te babbelen
tegen al dat wit, tegen al die wol die haar blijkbaar verrukte.
Nu wist zij dat een diet, die geen inbreker is, liefst pratend en fluitend
te werk gaat om de aandacht van anderen van zijn bezigheden af te
leiden en om zichzelf een rustig gevoel te geven.
Dus liet Birgitta den boender in de steek en, gevolgd door Paskier en
Fluweel, stoof zij als de wind naar boven om volgens hare gewoonte
de gedragingen van Rebecca door het sleutelgat gade te slaan.
Het mag wel een toeval genoemd worden dat Rebecca van haar kant
opeens het spiedende oog harer vijandin door het sleutelgat zag blinken.
Misschien was het ook haar instinct dat op dat oogenblik in haar sprak
om haar op haar hoede te stellen.
Om haar geweten een weinig van een onvergeeflijke euveldaad te ontlasten zou men zich af kunnen vragen of Rebecca wel degelijk wist
waarmee zij te maken had achter het sleutelgat : met een menschelijk
oog of met een parelmoeren knoop.
Het zal evenwel eeuwig een raadsel blijven!
Zeker is het dat de vogel, gehoorzamend aan een inwendigen dwang,
met zijn snavel plotseling op het sleutelgat inhakte en Birgitta een oog
uitpikte.
Nu Ian men wel spreken van verdiend loon en gestrafte nieuwsgierigheid, maar met die moraal was het alarm niet van de baan dat in het
huis opging en vooral het onheil nog lang niet hersteld. De deernis met
Birgitta was algemeen en eene aangelegenheid der gansche familie, de
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tantes niet uitgezonderd welke de getroffene om strijd de schralen raad
gaven om van de nood maar een deugd te maken.
Met den glazen knikker, dien Hermke edelmoedig aan haar afstond,
was Birgitta evenmin gebaat als met de wetenschap van oom Herman :
dat een mensch met een oog even gemakkelijk (of moeilijk) door het
leven komt als met twee.
Voor Duiveke kreeg het lot van de stokoude koe door deze gebeurtenis
pas zijn voile beteekenis en de groote tranen op hare wangen over den
rampspoed van Birgitta waren een zalf voor deze haar hart; alhoewel
niet voor haar oog.
Vijf weken en evenveel dagen zat Birgitta als aan den grond genageld
en toen zij, met een bandje dwars over haar gelaat, haar taak in huis
weer hervatte was zij een trouwe en voorzichtige dienstmaagd geworden,
om haar wijsheid te prijzen.
Deze wijsheid was het die haar niet lang daarna de gunst deed winnen
van een flinken boer die, alhoewel reeds een weinig op jaren zijnde, het
wijwater nog voldoende waard was en dien Hermke Dobbeisteen een
tijd lang geslagen elken Zondagavond met een groote sigaar in zijn kop
bij Birgitta in de keuken zag zitten.
En Rebecca dan, zult gij vragen, wat gebeurde er met die?
Naar de canadassen van het Siekendael verbannen, werd de snoodaardige
weldra, onder invloed van haar soortgenooten een normale ekster die,
toen zij maar eenmaal het Ai te menschelijke had afgelegd, weer naarstig
begon te nestelen en ijverig eieren te leggen.
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TOBIAS EN DE VISCH

Wann war ein Mensch je so roach
wie der morgen von heutf
Nicht nur Blume and Bach
Auch das Dach ist erfreut.

TANTE Godelieve was dien morgen
ten grave gedragen : een nicht van moeders-zijde die heel haar leven te
Brussel had doorgebracht in een winkel en op den Trumpert, een klein
buitengoed, tusschen kippen en kalkoenen eenzelvig was komen te sterven.
Hermke Dobbelsteen was voor de gelegenheid in zijn beste kleeren gestoken en had den ganschen morgen lang haast niets anders moeten doen
dan handjes en kussen geven en snoepen.
Daar hij zich wee voelde van de drukte en de erfgenamen in huis was
hij er, zoodra hij de kans schoon had gezien, tusschenuit gegaan en had
hij zich bij de beek te turen gezet naar het drijven der zomerwolken in
het water. Fluweel was hem achterna geslopen den boomgaard in en
had zich met een zucht als van een oud man te slapen gelegd.
De stilte was daar volkomen, behalve het doffe stampen van den appelschimmel nu en dan die den kop tusschen de elzen gestoken hield tegen
de vliegen, en het koeren van een paar houtduiven in de platanen.
Plotseling zag Hermke voor zich in het water tusschen wier en kroos de
roze staartvin staan wuiven van een baars en een licht ging vonken in
zijn kijkers, een spanning kwam in heel zijn wezen als bij Paskier wanneer die een muis hoort ritselen in het stroo.
Nu diende het toeval Hermke in zooverre, dat achter hem op de bleek
de waschmand van Birgitta op haar kop stond te drogen en dat de beek
zeer laag was daar de molenaar, die zijn middagslaap hield, het water
had opgehouden boven de sluizen.
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In minder dan geen tijd had de kleine Herman zijn schoenen en kousen
uitgetrokken en in het prettige vooruitzicht van de groote oogen die
de gansche familie en vooral oom Herman op zou zetten wanneer hij
den barbaar van een baars — want een barbaar, dat was hij, een richtige
kannibaal! — zou weten te bemachtigen, had hij de mand bij een oor
gegrepen en sopte hij voetje voor voetje met ingehouden adem het
water in.
Voor de neus van den visch, die wonder boven wonder rustig bleef
staan waaieren met zijn vinnen, dook Hermke de waschmand voorzichtig
onder water en terwijl hij strak het parelmoeren oog in de gaten hield
dat hem als betooverd toeblonk van onder het kroos, kittelde hij met
zijn linkervoet den baars onder den staart, die daarop, blijkbaar zonder
eenig kwaad te vermoeden, statig de mand in-stevende en gevangen zat.
Met een kreet van verukking haalde Hermke de mand schielijk op; maar
meteen begon de visch zoo woest van zich af te slaan dat de mand den
visscher uit de handen schoot en deze, voor hij er erg in had, bij den
visch in de mand lag te spartelen.
Aileen de knotwilgen zagen hoofdschuddend toe op de worsteling tusschen mensch en dier en Fluweeltje, die door de driftige kreten van den
onversaagden overweldiger uit zijn slaap gewekt was, stond vermetel
te blaffen naar zijn kleinen meester die, half onder water en half in de
mand gelegen, den visch bij zijn kieuwen trachtte te grijpen en die eindelijk druipnat, met het gapende monster tegen zijn lichaam geklemd, uit
het water opdook en zegevierend op het drooge stapte.
Daar, smeerlap! luchtte Hermke zijn woede terwijl hij den visch op de
bleek smakte waar hij gulzig bleef snakken naar adem.
Doch nauwelijks had Fluweel aan hem geroken of de rakker bleek nog
zooveel sprongen veil te hebben dat Hermke zich genoodzaakt zag van
eerst finaal met hem af te rekenen voor hij de mand van Birgitta, die
op het water dat nu snel begon te wassen de beek afdreef, kon redden.
Met den eersten den besten baksteen ging hij den baars te lijf en schrijlings over hem heengezeten timmerde hij den kanjer zoo lang op zijn
hersens tot deze geen kik meer gaf, geen yin meer verroerde. Dan liep
hij de mand achterna die hem bij de kromming der beek gelukkig in de
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handen spoelde en na deze weer op haar plaats gebracht te hebben,
waande hij zich over te kunnen geven aan den glans zijner zegepraal toen
hij de nattigheid uit de pijpen voelde druipen van zijn beste broek en hij
zich plotseling op de vingers stand te bijten bij het onthutsende besef
van wat hem stored te wachten.
Want voor zijn geest doemden, nu een voor een de gezichten op van
diegenen die hem met ontsteltenis aan zouden staren wanneer hij zoo,
als een verzopen kat, onder hun oogen zou durven komen.
Waar bleef nu opeens zijn zegepraal? Wat hield nu eigenlijk nog stand
tegen het verdriet waarmee zijn moeder hem tegemoet zou treden, tegen
den toorn in de oogen zijns vaders en tegen den spot in die van Karel
en Marianne?
Ellendige baars! In zijn wanhoop van nog ooit in de genade der zijnen
te worden opgenomen, liet hij den baars baars zijn en wierp hij zich
op zijn rug in een opper hooi waar de zon zich over hem ontfermde en
hij weldra van boven tot onder een vischlucht begon uit te dampen die
hem bedwelmde. Toen hij van voren droog was keerde hij zijn rug naar
de zon en terwij1 hij schuin naar de groote blauwen vliegen loerde die
zich op het vischlijk neerzetten, sloten zich ongemerkt zijn oogen en
viel hij in een diepen slaap.
Van Hermke Dobbelsteen is eerder reeds verhaald geworden dat zijn
slaap onrustig zijn kon en vol verschrikking.
Dampend in het hooi gelegen en met de voile zomerzon op zijn lichaam,
kreeg hij droomend nu pas recht een visch te overmannen, veel gedroch
telijker nog dan de ontzenuwde baars : een vliegende visch waaraan
vlerken groeiden en die met hem door struiken en boomen stoof, in
razende vaart de daken over en driemaal het spits van den dorpstoren
rond ratelde, om dan in een duikvlucht weer ploseling naar beneden te
schieten en met den kop in den opper hooi.
Daar werd de woedende passagier hem eindelijk de baas en met een
baksteen in beide handen koelde hij zijn drift op den keiharden kop van
het monster dat hij stevig bekneld hield tusschen de knieen.
Hoe langer en hoe harder hij er in den blinde op lossloeg, des te driftiger hij echter scheen te worden; Hermke kende geen matiging, ook
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niet toen het bloed den visch uit de neus liep; ook niet toen deze meewarig een oog als om genade naar hem opsloeg; ook niet toen de visch
met een snik — misschien wel zijn laatste — hem smeekend zijn beide
oogen toewendde.
Hermke Dobbelsteen bezat zich zelf niet meer, wist van geen ophouden
meer, zelfs niet toen hij zag dat de visch onder zijn slagen een gezicht
kreeg, een gezicht van een mensch, met een neus, een mond en met
oogen en wangen van een mensch; van een klein meisje.
Hij hamerde door en kon tegen zijn eigen ontsteltenis in niet anders
dan blijven hameren op het onschuldige kindergezicht; ook toen hij
bemerkte dat het meisje bloedde uit Naar neusje, moest hij tegen wil
en dank doorgaan Naar te hutsen en te blutsen en 66k toen hij zich
eensklaps bewust werd dat het Duiveke was die hij met een baksteen
in zijn vuisten afschuwelijk zat te verminken in een opper hooi.
Duiveke!
Kermend van ellende, met bonzend hart en bonzend hoof d, schoot hij
wakker. Niets! alleen Fluweel die flauw bij hem stond te janken en de.
rampspoedige visch met de gonzende vliegen erop. Geen mensch in de
buurt; geen Duiveke, geen vader of moeder, geen enkele erfgenaam.
Enkel de middagstilte, het zwatelen van het loover en op den kerktoren
met korte tusschenpoozen een wild geklepper van leien.
Hermke sprong recht; want wanneer de pastoor den leiendekker op den
toren heeft is dat voor kleine jongens — en niet alleen voor dezen! —
eene gebeurtenis.
Er was echter geen leiendekker te bekennen : een teleurstelling meer
voor Hermke die zich zoo goed en kwaad als het ging de schubben en
het drooge slijm van zijn baadje krabde en wie het schreien nader stond
dan het lachen.
Want behalve dat hij zich ziek en ellendig voelde, kon hij er geen zekerheid over krijgen of hij het misdrijf op Duiveke begaan had of niet.
Het klepperen op het kerkdak ratelde hem met rukken in de ooren en
met zware beenen waagde hij zich eindelijk, met Fluweeltje achter zich
aan, het tuinpad op naar de Wingerd.
Geen mensch in huis dan Paskier !
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Vader en moeder stonden op straat met oom Herman, Marianne en
Karel en alle erfgenamen in een kring te luisteren.
Heel het dorp stond verbaasd naar den kerktoren te staren waartegen,
nu eens van den eenen en dan weer van den anderen kant, een driftige
specht zat te kloppen.
Hermke Dobbelsteen durfde slechts schoorvoetend naderen.
Maar toen hij plotseling in den kring der verwanten zijn zusje ontwaarc16, geraakte hij buiten zich zelve; en terwijl hij lachend en schreiend
tegelijk het onthutste Duiveke om den hals viel en met kussen overlaadde, wisten zijn ouders niet wat er met hem aan de hand was, vroegen
Marianne en Karel of hij gek was geworden en klapten de erfgenamen,
op het voorbeeld van oom Herman, zoo luid in de handen dat de vogel
het daarboven hoorde en wegvloog van den toren.
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DE NOODLOTTIGE WATERPOT

Fl

ERMKE Dobbelsteen deed dikwijis
wat hij niet wilde doen : dingen die hij voor puur onmogelijk achtte.
Wat hem behalve de Barre verrassing niet zelden de noodige klappen
opbracht.
Waardoor hij echter geen haar wijzer werd.
Telkens en telkens weer, als gedreven door een raadselachtigen willekeur, mat hij blindelings zijn willen en zijn kunnen aan het schijnbaar
onmogelijke met bijna altijd hetzelfde onthutsende resultaat ; moest hij
willen en kunnen wat hij eigenlijk niet wilde en niet kon.
Hermke Dobbelsteen werd sinds lang al getrokken door de geheimzinnige watermolen met zijn knorrend en grauwelend leven vanbinnen,
waaruit nu en dan een meelwit manneke, Jepke genaamd, naar buiten
kwam op de sluis om naar de lucht en het water te kijken.
Daar had Jepke op zekeren dag zijn kleinen huisraad uitgedragen en
zijn beddegoed te luchten gelegd; en een porceleinen waterpot stond
zoo parmantig boven alles uit op de sluis dat het grappig was om te zien.
Daar zou vast een vogel in gaan huizen, als Jepke hem daar liet staan,
dacht Hermke en meteen daagde de waterpot hem danig uit om op hem
te mikken.
Voor hij het wist had Hermke een ronde, gladde kiezelsteen vast tusschen
zijn vingers zitten en smeet hij, overtuigd als hij was den pot niet te
zullen raken, het huismeubel in gruzelementen van zijn plaats.
Verdikke! riep Hermke en meteen stond Jepke daar op de sluis al te
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dreigen met zijn vuist en te lamenteeren alsof er een moord was begaan.
Een groote schaduw viel over het hart van Hermke en de bedremmelde
boosdoener tegen wil en dank vlood voor den toorn der gerechtigheid
in het hazelaarsboschje van waaruit hij enkele oogenblikken later hoorde
dat Jepke den molen had stilgezet.
Die zou nu op staanden voet zijn aanklacht gaan indienen bij zijn vader
of, wat nog erger was, bij de politie, dacht Hermke en werkelijk zag hij
onmiddellijk daarop den molenaar de landstraat opgaan naar het dorp.
Het laat zich raden dat Hermke toen meteen maar Bever dood was
gegaan en dat zijn klachten tegen het leven en zijn wisselvalligheden
menigvuldiger werden naarmate hij zich in zijn verbauwereerde verbeelding al de akeligheden voorspiegelde die uit zijn wandaad voort zouden
.
vloeien.
Hoe verrukkelijk moest het zijn om nooit meer kwaad te hoeven doen
en om nooit meer als een booswicht door de menschen op de hielen
gezeten te worden.
En vanuit het hazelaarsboschje beklaagde Hermke Dobbelsteen zich bij
God en hij vroeg Hem dat hij nu maar sterven mocht of dat er nu gauw
iets met hem gebeuren mocht waardoor hij groot en aangenaam zou
worden in de oogen der menschen.
En Hermke wachtte; doch er gebeurde niets! De struiken ruischten een
beetje, een haan kraaide achter den molen en een heel nest blauwververtjes, pas uitgevlogen, wipte en piepte rond hem in de takken.
Dat was alles!
Want nu liet God hem ook al in den steek en wie zou zich verder dan
over hem ontfermen?
In heel zijn kleine wereld moist Hermke niemand meer waarop hij zich
kon beroepen.
Van zijn vader en moeder en van alle huisgenooten zag hij de toornige
of bedroefde oogen en de arm der gerechtigheid strekte zich al langer
en langer naar hem uit.
Het water was nabij ; de molenkolk was diep en driftig en gaapte tusschen haar verradelijke gewassen van biezen en duivelsknuppels, om hem
te verslinden.
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Maar zich zelf verliezen, dat mocht niet; die zich eigenzinnig verdeden
gingen regelrecht naar de hel, zooals Broer uit den Roompot die zich
verdaan had toen hij ook geen uitweg meer wist en het water hem
gestaan had tot aan de tanden.
Neen, een Broer uit den Roompot wou Hermke niet worden; dat nooit!
Dat Wilde hij zijn ouders niet aandoen.
Maar wat dan wel?
En meteen wist hij het : hij zou er vandoor gaan, ver weg, ver weg,
dagen, weken, maanden lang, tot iemand langs een landstraat hem zou
vinden, medelijden met hem hebben en hem opnemen in zijn huis.
Als het een roover was die hem dooden zou, was ook niet erg.
Maar waarschijnlijk toch zou een goede man hem vinden, die op zekeren
dag in de krant zou lezen dat er een kleine jongen verdwenen, misschien
wel verdronken was : een kleine jongen en Herman Dobbelsteen is
zijn naam. En Hermke zou dan zwijgen en zich stil houden tot de pot
vergeten was en Jepke misschien al dood. Hij zou de schapen van zijn
heerschap hoeden en ondertusschen aan zijn ouders en aan Duiveke
denken, maar zijn mond houden en wachten tot alles goed was.
Hermke was aan het loopen gegaan. Hij liep door het hazelaarsboschje
langs de beek den Helmstok op en kwam over den Hokkel in het
Annabosch.
Hij voelde zich licht en bevrijd en reeds half gewroken.
Op den Bijenberg zag hij even om naar het dorp met een beetje Icedvermaak in de oogen want hij genoot ervan hoe, wanneer de avondklokken geluid zouden hebben, misschien het geheele dorp in rep en
roer zou geraken; hoe naar alle kanten menschen met lantarens den
nacht in zouden trekken om hem te zoeken en hoe alien den naam
zouden roepen van die dan reeds ver weg was, ver weg!
Hermke Dobbelsteen loopt over den Byenberg naar de zwarte heide.
Daarachter worden de bosschen dichter, donkerder naar den Avondroodsberg toe waarboven des avonds negen schitterende schilddragende
Engelen in het gelid staan met brandende zwaarden.
Aan dat alles geeft Hermke zich roekeloos over : Hermke die de menschen ontvlucht om hen te vinden!
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Een konijn kruist in eenen roef zijn pad; een eekhoorn vlucht in een
spar en een meerkol galmt door de bosschen.
Aan den rand van een dennenbosch ziet hij den rentmeester staan van
het kasteel met het geweer over den schouder.
Twee honden liggen aan zijn voeten te hijgen.
In een verren bong sluipt Hermke achter hem voorbij en belandt in de
duinen, woeste zanderige bulten vol kale plekken waarop jeneverbesstruiken groeien en bramen.
De bramen zijn rijp en zij lokken.
Met handen vol graait hij de dikke donkere vruchten van de takken en
propt er zich vol mee. Hij steekt de tong uit, Welke hij nu weet dat paars
en blauw is en tuurt ernaar langs zijn neusweg. Dan spuwt hij in zijn
handje en zegt : bloed! en veegt het speeksel of aan zijn broekje.
Bloed!
In de verte valt een schot; een paar woudduiven ruischen voorbij.
Hij stapt voort en vindt nog meer bramen, waarvan hij snoepen blijft.
De weelde overweldigt hem : hij zou ervan willen meedeelen aan Duiveke
die al droog slaapt.
Waarom moet hij daar ma ineens aan denken? Hij slaapt niet droog,
niet altijd! Waarom doet hij dat niet? Waarom moet hij zoo dikwijls
doen wat hij vast niet wil?
En het verzet dat langzaam in hem begon te breken, herstelt zich weer.
Wacht maar! wanneer hij maar eens voorgoed verloren is, als alien
om hem roepen of schreien, dan zullen zij zien.
Neen! hij slaapt nog niet geheel droog, maar moet hij daarom door
zijn moeder gestraft en door Karel en Marianne gejudast worden? Hij
zal zijn wereld veroveren, wacht maar!
En Hermke stapt voort over de duinen. Hij ziet al geen bramen en geen
wereld meer. Hij kent zichzelf niet meer. Hij is Hermke Dobbelsteen
niet meer. Hij vraagt er niet naar wie hij is. Hij is buiten en boven zijn
kunnen en willen, wat hij niet zijn kan en niet wil! Hij gaat en hij zal
verloren zijn voor alien en zij zullen huilen, roepen! Zijn voeten zinken
weg in het zand, hij schuift, hij glijdt; als hij valt lacht hij omdat hij
valt en blijft hij een tijdje liggen. Hij kruipt weer recht en bait de vuist
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naar een haas die recht voor hem uitschiet en komt in een kreupelbosch
op een pad dat hij volgt en waar hij het bout hoort kraken van de droogte.
Het pad stijgt en daalt en loopt uit op een bosch met een laan van
beuken : een gelei naar een hoeve die hij in de verte wit ziet schemeren
tusschen de stammen.
Doch daar moet hij niet zijn, nog niet! En op goed geluk weer slaat hij
links langs een stoppelveld of op de bosschen aan. Opnieuw verzeilt hij
in dennen en duinen : een wildernis woest en ledig waarin hij zich al
dieper verliest tot de schaduwen zich overal verlengen en de hemelen
achter hem beginnen te grauwen. Hij voelt geen vrees of benauwdheid :
alleen maar zijn verzet en de geneugte — het zoete leedwezen — van
.
even, even maar verloren te zijn.
Weer valt hij zoo-lang als hij gewassen is in het zand en ligt hij plat
op zijn buik tegen den kop van een duin, met zijn neus voor een rits
kuiltjes. Mierenleeuwen! herinnert de kleine dierentemmer zich van
Karel en hij houdt zich koest.
Hij doopt onverhoeds een vinger in het putje; maar daar hebben de
leeuwen niet van terug. Zij laten zich zoo niet verschalken!
Hermke kon het gansche rijtje van vangputten overkijken en ziet scherp
toe of een mier of spin, liefst met een larf beladen, in de kuilen tuimeit
en onder zand bedolven den afgrond ingaat.
Niets, geen mier en geen mug!
Doch daar komt als geroepen een hooiwagen op hooge beenen van zijn
schouders zijn arm opgezet.
Ho, jongen, dat gaat te ver! Aan hooiwagens en waterspinnen heeft
Hermke altijd het land gehad. Hij pakt het beest bij zijn pooten, rukt
het de stelten uit die nog wanhopig rekken en na het bolletje beest in
de leeuwenkuil gelaten te hebben, ligt hij gespannen te wachten op het
drama dat zich voltrekken gaat.
Intusschen echter trekt Klaas Vaak hem de kap over den kop en Hermke
Dobbelsteen slaapt.
En droomt opnieuw een verschrikkelijken droom.
Hermke zit bij de waterschep naast Paskier die op muizen aast en Jepke
staat op de sluis naar den hemel en naar het water te zien.
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De molen gromt en het waterrad draait.
Er is niets gebeurd; er is wonderlijk genoeg niets gebeurd!
En alsof er niets gebeurd was, staat daar weer die porceleinen waterpot
op de sluis te blinken.
En Hermke Dobbelsteen roept naar Jepke : jij moest dien pot daar maar
laten staan, want daar kon best een vogel in gaan houden!
Die houdt er al lang in, zegt Jepke, een blauwververtje met eitjes;
kijk maar!
Maar als Hermke toeloopt en in den pot kijkt, drukt dat verraderlijke
Jepke hem met een adembenemende behendigheid den waterpot over de
ooren in den kop.
Hermke zit gevangen en gilt, doch Jepke lacht en laat hem gillen, rukken
en wringen. Hoe harder en radeloozer hij wringt, des te steviger zijn kop
in den pot bekneld raakt.
Behalve nog dat hij ieder oogenblik dreigt te stikken, schaamt Hermke
zich de oogen uit den kop. En Jepke lacht in eenen door terwij1 Hermke
hoort dat alle straatjongens op hem komen afhollen met steenen.
Gooi hem kapot! gooi hem kapot! tiert Jepke en wat blijft Hermke
anders over dan met den pot tusschen de handen en met het gansche
dorp achter zich aan door het hazelaarsboschje den Helmstok op te
vluchten en over den Hokkel het Annabosch in?
Daar ziet hij dat de rentmeester met zijn geweer op hem aanlegt; schiet
hem kapot, hoort hij Jepke weer tieren en als hij zich hals over kop in
een vossenhol stopt, spat de pot om zijn kop in gruzelementen en ligt
Hermke met den mond vol zand en avond in zijn oogen tegen den top
van een duin.
Langzaam komt hij recht en als hij zijn spoor weer heeft gevonden in
zijn groote verwildering, beseft hij alles en begint hij zachtjes te huilen.
Op den duintop zit hij neer en rondom hem staat de nacht.
Een geheimzinnige zomernacht vol stilte en sterren.
Wat moet hij doen, die alweer heeft moeten doen wat hij ,thet wilde
en nooit meer willen zal?
Ver ligt het dorp waar, van het vallen van den avond af, de honden
reeds bassen en waar aldoor menschen uit en ingaan met puthaken en
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lantarens, waar alle wateren en putten zijn afgedregd en waar laat nog
de vrouwen rond Jepke staan die Hermke Dobbelsteen, dat broekje,
voor het laatst gezien heeft bij den molen.
Van den waterpot is niet eens gerept geworden.
Jepke heeft de eerste aanwijzingen gegeven en heeft ijverig de beek mee
afgezocht, van het hazelaarsboschje omlaag tot aan de oliemolen van
Maassen.
Mijnheer de baron heeft naar de stad getelefoneerd om Hertha den
speurhond en heel bet dorp staat nu in afwachting van het dier en zijn
begeleiders.
Wat er intusschen bij Hermke Dobbelsteen thuis gebeurt, laat zich nauwelijks beschrijven : de verwachtingen van den kleinen avonturier zijn
geen haartje onder de maat gebleven.
Oom Herman loopt als een bezetene door het dorp en zegt zelf dat hij
zijn kop kwijt is.
Een beklemmende hoop blijft nog over en die is op Hertha gevestigd.
Tegen middernacht eindelijk stuift een groote auto het dorp binnen die
van den Bijenberg of reeds de verblindende stralenbundels zijner koplampen vooruitgesmeten heeft over de huizen.
Mijnheer de baron en oom Herman staan klaar om de heeren to verwelkomen.
Twee politieagenten stappen uit en dan springt onder de bewonderende
blikken der dorpelingen de spitse Duitsche herder uit den wagen die na
enkele plichtplegingen en confrontaties zijn donkeren tocht begint.
Jepke gaat de heeren voor naar de plaats bij het hazelaarsboschje waar
hij den jongen het laatst gezien heeft.
Het gansche dorp ziet zwijgend den stoet vertrekken : Jepke voorop, de
agenten met den hond en daarachter de baron en oom Herman, de
rentmeester met zijn geweer nog altijd over den schouder en de veldwachter.
Bij het hazelaarsboschje vindt Hertha spoedig een spoor en nu gaat
het den nacht in op den Hokkel toe.
Nu en dan raakt de bond het spoor kwijt, in het kreupelhout en in de
zanden van den Nachtegaal, en keert de stoet op zijn schreden terug
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om dan weer een andere weg in te slaan. Een tiental mannen volgen
vanuit de verte, meest stroopers en nietsnutters die thuis zijn in de bosschen als in de zakken van hun broek, veel beter dan mijnheer de
baron en zijn rentmeester behaagt.
Zwijgend schrijden zij achter de voorste speurders aan die zij van tijd
tot tijd in doodsche stilte even zien stilstaan en dan weer haastig voort
zien gaan in de richting van den Avondsroodberg.
Plotseling klinkt in de diepte der bosschen een schot en staan de mannen
als aan den grond genageld.
En meteen vernemen zij iets als de schreeuw van een dier, het blaffen
van den hond en een verward geroep van stemmen.
Haastigs springen zij naderbij en vinden zij de agenten, de baron, oom
Herman en den veldwachter geknield bij Jepke die daar neerligt met een
schot in zijn hoofd. De rentmeester staat terzijde met den kop tegen
een boom en den voet op het geweer.
Jepke reutelt; de hond kreunt.
Wat is er?
Een ongeluk! zegt mijnheer de baron.
De rentmeester slaat zich met de vuist tegen den kop : stommerik die
ik ben! klaagt hij zich aan.
De mannen zwijgen; sommigen nemen hun pet af.
Twee kerels maken rechtsomkeer om den pastoor te halen.
Kunnen wij iets doen? vraagt Krekels, de strooper.
Niets! zegt een agent; het is zoo met hem gedaan!
Laat ons dan bidden, beveelt de veldwachter Marinus.
En zij bidden en snikken.
De bosschen luisteren.
Aileen 'de baron staat.
En die ziet daar opeens op eenigen of stand van de plaats des onheils een
kleinen mensch met de handen op den rug in het maanlicht staan :
Hermke.
De baron kan zijn oogen niet gelooven maar meteen begint de stervende
te gorgelen en het bloed borrelt hem uit den mond.
Dan knielt ook mijnheer de baron bij den stervende en zich over
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hem heenbuigend spreekt hij dezen toe : Jepke, het kind is terecht.
I
Goddank! antwoordt Jepke; God...... dank
En dit was het laatste.
Halverwege de bosschen ontmoet de pastoor met den H. Olie den stoet
met het lijk en het kind.
Daar houden zij halt en zetten de dragers hun last van de schouders.
Als de priester Jepke een kruisje met het chrisma geeft is zijn voorhoofd
reeds steenkoud.
Hermke zit op de schouders van Dorus den Vogelaar.
De voeten der mannen gaan zwaar over de aarde en als zij het dorp
naderen zijn hun hoof den nog dieper gebogen.
En daagt de morgen.

80

STOEP, DE SCHAAPSBOK

NADAT de reus van Hermke gestorven was, had Duiveke niet meer naar den hare omgekeken en was de
weelderige reuzin, die zich van haar weduwstaat niet veel had aangetrokken, verwaarloosd in haar hok blijven zitten.
Daar Karel alleen van honden en Marianne uitsluitend van paarden
beweerden te houden en de ouders Dobbelsteen het in die dagen met
allerhande zaken en toebereidselen drukker schenen te hebben dan gewoon, zou de reuzin zeker vroeg of laat het gelag betaald hebben indien
oom Herman, die in alle dingen op het juiste moment tusschen beiden
trad, er geen komaf aan gemaakt had door een definitieven slag in
haar nek.
Sindsdien waren Hermke en Duiveke, wanneer men Paskier en Fluweel
uitsloot, zonder vee en omdat voor Hermke de vacantie was aangebroken
en hij voorloopig van verdere avonturen genoeg had, keerde hij met zijn
zusje terug naar het doode speelgoed en den rommelkast.
Doch slechts voor kort.
De kinderen begonnen zich te vervelen en er waren momenten dat Paskier en Fluweel, die beiden even weinig zin voor humor hadden als zij
Op verrassingen gesteld waren, het nogal eens moesten ontgelden.
Paskier, die zijn naam ontleende aan een eenigszins mysterieuze mijnheer
op hooge beenen die op Lombok gevochten had, was een alleszins deftige
maar gemelijke kater die de kinderen irriteerde door zijn verschrikkelijken ernst, terwij1 de bond Fluweel datzelfde deed door zijn gemoede81

lijke tevredenheid en het luie oog waarmee hij, plat op zijn bulk gelegen,
met den kop op de propere witte voorpootjes, de gangen en wegen der
kinderen omzichtig gadesloeg.
Een samenzwering van Paskier en Fluweel tegen de jeugdige tirannen
zou stellig vroeg of laat zijn uitgebroken indien plotseling alle dingen
in huis niet een andere wending genomen hadden.
Want op zekeren morgen, nadat een nacht vol gedruisch door het huis
was gegaan, bleek het dat de waarzeggende knotwilg dan toch haar
woord gehouden en hij een kindje gebracht had, een meisje waarvan
Hermke nog niet onmiddellijk had kunnen zeggen hoe het heeten moest
omdat het er zoo verschikkelijk oud en gerimpeld voor zijn leeftijd
uit-zag.
Duiveke zat nu van den morgen tot den avond in een wolk van heerlijkheid bij de moeder en het kind, en Hermke, die de kamer al gauw te
benauwd werd, liep verloren achter zijn vader aan en het gebeurde nu
en dan dat hij heimelijk kreunde en wenschte dat de school maar weer
begon. Want de wereld draaide volkomen rond dingen die hem zoo
weinig belangrijk toeschenen dat hij er verdrietig van werd.
Toen stond daar op zekeren keer geheel onverwacht de schaapherder
Kueter met een jongen schaapsbok onder den arm op de binnenplaats :
een jolig dier dat, zoodra het op zijn pooten was neergezet, de dolste
capriolen begon te maken en zich al stoots genoeg tegen Hermke, die
het wou streelen, te-weer-stelde.
Hup, Stoep ! riep Hermke en na een kleine bokspartij met den schaapsbok had deze een naam en Hermke een kameraad die het leven van den
lichtsten kant bekeek : een dartele losbol die meteen al met een ongeevenaarden hartstocht op zijn knieèn voor de melkkom viel en met heel
zijn achterlijf schudde toen Hermke hem vroeg of het lekker was.
Overigens bleek Stoep een niet erg kieskeurige schaapsbok te zijn, want
met eenzelfde onberedeneerde gretigheid, die Paskier en Fluweeltje
deden walgen, vrat hij de korstjes van Duiveke, de sigareneindjes van
oom Herman en de papiertjes der hopjes en ulevellen welke tante Agathe
op het doopfeest had meegebracht.
Van oom Herman kreeg Stoep een band om den hals van rood leer, een
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band met een zilveren belletje, zoodat men hem overal kon volgen waar
hij bleef, in en buiten het huis.
Want Stoep had overal vrij entree, alleen of achter Hermke aan; tot
in de kraamkamer toe waar meer nota van hem genomen werd dan
Paskier en Fluweel misprijzend van een schaapsbok konden aanzien, en
verwachten konden van menschen die overigens een alleszins keurige
kater en nette taxhond huisvestten.
De ergernis van Paskier steeg ten top toen Stoep in de kraamkamer van
de zoetigheden kreeg die ook hij wel lustte.
Dat loopt scheef of ! voorzag Fluweel door de spleetjes zijner oogen;
die vriendschap is te groot om lang te duren!
En \TO& hij er zelf op bedacht kon zijn, bleek reeds welke kleine oorzaken voldoende zijn om de achting der menschen radicaal te verbeuren
en zijn maatschappelijken toestand te bederven.
In zijn uitgelatenheid had Stoep het ongeluk te vergeten waar hij was
en moest hem weldra niet alleen de kraamkamer maar ook het huis
verboden worden vanwege de snoepjes die hij verloor en waarmee hij
niet zuinig bleek te zijn.
Ba! ' riep Marianne en wees vol afschuw met den vinger naar de dropjes
die Stoep over het vloerkleed gestrooid had en Fluweel blafte den onverbeterlijken zondebok na toen die met de parasol van tante Euphrasie
door Marianne werd uitgedreven.
Die gemeenerik! meesmuilde Paskier die op hooge beenen en met een
gezicht als een spin zijn voile verachting van Stoep stond uit te blazen.
Dat doer; paarden ook! verdedigde Hermke den jongen schaapsbok
tegen Marianne en ofschoon hij het grootste gelijk van de wereld had,
miste zijn zuster op dat oogenblik de noodige humor om hem in zijn
gelijk te laten en viel zij nog botter dan zij gewoon was tegen Hermke
uit : Neen, dat doen paarden niet!
Daarmee stond dan het huis met al zijn tweebeenige en viervoetige bewoners in twee kampen : \TO& of tegen Stoep.
Maar Hermke stond met Stoep alleen, die, sterker in zijn sympathieen en
antipathieèn dan men van een jonge schaapsbok verwachten zou, onmiddelijk den handschoen die hem was toegeworpen opnam door Fluweel
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een stomp in zijn ribben te plaatsen waar hij het voorloopig mee doen
kon, terwij1 Paskier nog juist den dans ontsprong door met een hoogen
rug in een ruimen boog te evacueeren.
Zoo bleek Stoep al vroeg een schaapsbok te zijn die niet tegen hotsen
en botsen opzag en zich door niemand de kaas van zijn brood liet nemen.
Karel behoefde slechts een vuist naar hem te maken om hem zich schrap
te zien zetten.
Tegen iedereen die maar wilde trad hij onmiddellijk in het krijt en
wanneer er niets te verdedigen of te bestormen viel, oefende hij zich
op de binnenplaats door zijdelingse uitvallen en goedgeplaatste kopstooten tegen allerhande denkbeeldige machten of geimproviseerde tegenstanders.
Hij vecht tegen windmolens! spotte dan de wijze Paskier met eenig
leedvermaak tegen Fluweeltje die wel nooit over Don Quichotte gelezen
of gehoord had, maar desnietemin intuitief in den geharnasten schaapsbok een stunteligen en laten afstammeling erkende van een heel wat
edeler ras van bokken, waarop zijn instinct hem zeide dat zijn adelijke
voorvaders in zooveel andere omstandigheden en grootere tijden jacht
gemaakt moesten hebben in ondoordringbare bosschen en maagdelijke
wouden.
Fluweel zijn bloeddorst was nimmer groot geweest en ofschoon deze nog
danig geluwd was vanwege het goede leven dat hij leidde en zijn bloed
zich nog maar zelden liet opvoeren tot een behoorlijke razernij, nam hij
zich toch voor om geen duimbreed van zijn prestige meer in te boeten
ten koste van een aardsvijandelijken bok en om desnoods van de tanden
gebruik te maken zoodra deze hem weer te na kwam.
Stoep echter had veel te veel pret in zijn leven dan dat hij zich dit door
een zwaarlijvigen asthmatischen hond en een betweterigen en zwartgalligen kater liet vergallen zoo lang die maar zorgden uit de voeten
te blijven op het domein waar hij zich heer en meester voelde.
Met Marianne, die hem niet luchten kon, had Stoep zich voorgenomen
of te rekenen op tijd en wijze die zijn ressentiment hem dicteeren zou;
want ondanks zijn joviale joligheid was Stoep een rancuneuze bok, hetgeen hij van dag tot dag steeds meer bewees door de onverhoedsche
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stompen die hij links en rechts ten beste gaf aan wie hij wist dat een
tand tegen hem hadden.
Hij was een bok met geheugen; maar dan ook een schaapsbok met
herinnering, niet alleen aan het zure dat hem vanwege zijn naaste omgeving ten deel viel, maar ook aan het zoete der vriendschap die hem
onmiddellijk met Hermke Dobbelsteen voor het leven had verbonden
toen Kueter de schaapherder hem voor diens voeten had neergezet.
Gedwee liep hij aan den leiband van Hermke en alhoewel het den M.
grooter en geduchter wordenden en langzaam volwassenden schaapsbok
wel vernederend moet geschenen hebben van door een kleinen jongen
de les gelezen te krijgen, gehoorzaamde hij zonder opstandigheid aan
zijn rukken en nukken en liet hij zich de wisselvalligheden welgevallen van
een willekeur welke menschen in de oogen der dieren tot tirannen maakt.
Dat een sterke en hooghartige schaapsbok als Stoep zich zoo mild kon
maken voor zijn meester, hadden velen niet verwacht en zagen het met
een glimlach aan.
Anderen bleven hem verachten, met de vuist naar hem dreigen en meer,
wanneer zij de gelegenheid schoon zagen.
Vooral Marianne! Maar die zou de vergelding die haar te wachten stond
dan ook niet ontspringen. Daar stond Stoep met al zijn halsstarrieleid
voor in.
Zoo groeide Stoep naar zijn volwassenheid zonder ook maar het geringste besef aan den dag te leggen voor den ernst des levens.
Om te beletten dat hij, nieuwsgierig als hij was, overal tegelijk zou zijn,
werd hij, terwij1 Hermke zijn verveling bij zuster Bernarda op de schoolbanken zat uit te rijden, in den boomgaard aan een paaltje gezet waar
hij dan gewoonlijk een beetje verwezen naar den appelschimmel stond
te kijken of teleurgesteld over de berooving zijner vrijheid als een dolleman in de manege liep.
Tweemaal reeds had hij zich weten te bevrijden en was hij door den
veldwachter weer thuis gebracht; maar toen dit voor de derde maal
geschiedde, kwam oom Herman eraan te pas die zeide : dat de tijd voor
Stoep meer dan aangebroken was om over andere en meer ernstige dingen te gaan denken dan over spel en dol avontuur.

i
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Stoep had dus lang genoeg zijn brood in ledigheid gegeten, hij was een
volgroeide bok geworden die fier en sterk op zijn pooten stond en hij
diende zich nuttig te gaan maken voor de maatschappij.
Daarom werd ,Stoep op zekeren dag met tuig belegd en voor een vierwielig wagentje gespannen dat oom Herman, die op zijn tijd een halve
Franschman was, het voituurke noemde.
Stoep stak het van den beginne af aan niet onder stoelen, of banken
dat hij weinig gediend was van de taak die hem werd opgelegd en toen
tot overmaat van machtswellust oom Herman zelf in het voituurke steeg
om de eerste grit te maken, protesteerde Stoep dan ook hevig en, koppiger
dan hij zich ooit had aangesteld, weigerde hij een voet te verzetten.
Stoep stond als een paal en hij zou zich wellicht nog door de wijze en
aanmoedigende woorden van oom Herman hebben laten verbidden,
wanneer Paskier en Fluweel stiekum maar niet vooveel leedvermaak aan
den dag hadden gelegd.
'Poch was hij slim genoeg om zich het netelige van zijn toestand niet te
verbloemen : een man als oom Herman zou voor geen schaapsbok zwichten die van te voren niet weten kon welke andere snaren een mensch nog
op zijn viool mocht hebben om hem te dwingen.
In Hermke's oogen zag Stoep dat het buigen zou zijn of breken en
omdat hij zich tenslotte liever de verachting van Paskier en Fluweel dan
de ongenade, met de daarmee gepaard gaande gevolgen, der menschen
op den hals haalde, nam hij een kloek besluit en onder het aanmoedigende : hup, Stoep! van Hermke schoot hij met den ratelenden vierwieler achter zich aan de binnenplaats af en dieper de wereld in dan hij
zich ooit gewaagd had.
Bitter teleurgesteld en met de knoopen af, zooals oom Herman het uitdrukte, keerde Stoep een goed uur later terug als een volleerde trekbok.
Een paar maal werd hij daarna nog beproefd op zijn kuren en nadat
hij zich een betrouwbare trekbok bewezen had, werd hij in dienst gesteld
van Hermke en Duiveke en verzoende hij zich van lieverlee met zijn
lot dat hem niet beklagenswaardiger toescheen dan dat van den appelschimmel, met wien hij zich voortaan op voet van gelijkheid in den
boomgaard moist staan.
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Het is verwonderlijk hoe snel een Bier met zijn plicht verzoend raakt en
er zelfs een eer en genoegen in stelt dien op tijd te vervullen.
Zoo ook met Stoep!
In zijn vrije uren, die hem heel wat ruimer dan den appelschimmel waren
toegemeten, vond hij nog gelegenheid genoeg om zijn aard van rasechten
bok niet te verloochenen en om nu eens de dienstmaagd te verrassen bij
de beek waar zij linnen spoelde en dan weer den gemoedelijk-grazenden
appelschimmel door een linkschen sprong te verschrikken.
Wanneer hij echter voelde dat het uur van den ernst had geslagen, stond
hij gewoonlijk al reikhalzend bij het tuinhek naar Hermke en Duiveke
uit te zien.
Met het glanzend tuig belegd en staande voor het prettig voikuurke,
kende zijn fierheid al gauw geen grenzen meer en zag hij laag en vernietigend neer op Paskier en Fluweel die in zijn oogen slechts nietsnutters
waren en te slecht voor hun brood. Zelden kreeg hij meer te vervoeren
dan de twee jeugdige bokkenrijders naar en van de kasteellaan en, moest
hij met Karel al eens op stap moeten voor een vrachtje appels naar tante
Euphrasie, dan nam hij dat op den koop toe en kweet hij zich met lof
van zijn taak.
Zoo ging een zomer en winter voorbij en brak het voorjaar aan.
Stoep voelde het trillen tot in zijn schoenen toen hij op een morgen den
boomgaard werd ingelaten achter den appelschimmel die, toen hij de
lentelucht en het groen van de boomen rook, onmiddellijk op zijn rug in
het gras ging staan.
Stoep snoof zijn neusgaten vol zon en toen hij zag dat er goud langs de
jassen der knotwilgen droop, werd een onweerstaanbare vechtlust in
hem wakker en nam hij het regelrecht op tegen een kerseboom die zich
met bloesems had beladen.
Daar zag hij Marianne het tuinpad afkomen en dat zou zijn ongeluk
worden!
Zonder zich te bedenken beet hij een pluk madeliefjes uit de zoden en
stortte hij zich regelrecht op het meisje waarmee hij zich plotseling helder
herinnerde dat hij nog iets te vereffenen had.
En aldoor wilder losstootend achtervolgde hij zijn gillende vijandin die
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geen anderen uitweg meer zag dan, op handen en voeten en door distels
en doornen, de heg door te kruipen van een buurman die haar juist met
een gevaarlijken knuppel te hulp kwam gesneld.
Toen Stoep Marianne den laatsten bons had gegeven en hij den knuppel
boven de heg zag zwaaien, besefte hij pas wat hij misdaan had en keek
hij zeer op zijn neus.
Berouw komt echter altijd na de zonde; het feit stond vast dat hij zich
op een mensch had uitgelaten : het ergste wat men een schaapsbok verwij ten kan!
Het huis bleef stil; het hield de eer aan zijn eigen.
De zon ging onder zonder dat iemand zich om hem bekommerde en
het liep reeds tegen den avond van den volgenden dag toen een paar
kerels met blauwe kielen aan en op klompen den tuin in kwamen met
oom Herman, wien men het van verre reeds aan kon zien dat hij er
ditmaal ernst van maakte.
Stoep werd gemonsterd en zooveel werd hij uit de woorden der mannen
wijs dat hij op vetgehalte en gewicht en dus als slachtbok inplaats van
als trekbok gewaardeerd werd.
Toen oom Herman na wat loven en bieden over en weer den koop toesloeg, was Stoep een groote illusie armer.
Weinig oogenblikken later stond hij als een Judaskind met een touw om
den hals op de binnenplaats zonder dat iemand der huisgenooten zich
zien liet om afscheid van hem te nemen.
Alleen oom Herman stond daar die de koopsom in zijn zak stak; en
Paskier met Fluweel die Stoep nog najouwden toen hij als een veroordeelde werd weggevoerd.
De vernederingen die Stoep zich nog dien zelfden avond moest laten
welgevallen zijn onbeschrijfelijk.
Sinds menschenheugenis is er met een terdoodveroordeelde niet zoo gesold geworden als met Stoep, den schaapsbok.
Met een ouden vilthoed over zijn oogen getrokken, leiden de beulmenschen in hun blauwe kielen hem de herbergen langs en
pas toen hij zoo veelvuldig bier genoten had dat zijn blik beneveld
werd, begon hij het zoo nauw niet meer met zich-zelf te nemen en
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begon hij gretig de sigareneindjes te verslinden die men hem toestak.
In de Wilde Jager tenslotte moet Stoep, die toen geheel buiten westen
was, op de tafel gedanst hebben : zijn doodendans, toen reeds me& dan
zijn vet door de kooplui verteerd was aan bier.
Met wijdopen oogen lag dien avond Hermke Dobbelsteen in zijn bed
te denken over het kortstondige van alle vreugde en wanneer hij met
zijn blikken de toekomst dieper instaarde, liepen er tranen over zijn
wangen.
Want den volgenden dag was het April en moest Hermke Dobbelsteen
naar de groote school waarvan hij Karel had hooren zeggen dat de
bovenmeester een groote schaapsbok was die alleen niet Stoep heette
maar kortweg Stop!
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HET DUVELKE

O OK toen Hermke reeds naar de leerschool liep, bleef hij herhaaldelijk zeggen en doen wat hij niet wou :
domme en rare dingen waar groote menschen wel eens om lachen
moesten maar die hem vaker ernstige oogopslagen bezorgden, harde
verwijten en soms rake klappen.
Hoe kwam het in Godsnaam dat hij, ondanks zijn beste voornemens om
tegen den bovenmeester die van Hamelen heette, dag mijnheer van
Hamelen te zeggen, toch nog : dag Stop! zeide?
En waarom gebeurde er nog erger en ernstiger vergrijpen, hoezeer hij
zich ook in acht nam en op zijn woorden lette?
Hermke's vader was in den kerkeraad gekomen en omdat de pastoor nu
geregeld aan huis kwam, leerde Hermke van meer nabij een geestelijk
heertje kennen, opvallend klein van stuk die het altijd op een van
Hermke's ooren gemunt had.
Hermke's oogen waren groot open gegaan toen hij het pastoortje voor
den eersten keer op de binnenplaats van de Wingerd had zien staan
rooken uit een lange Duitsche pijp waarvan de porceleinen kop aan
zijn voeten dampte als een wierooksvat.
Dat echter was het wonderlijke niet aan dat kleine zwarte wezen
geweest; ook niet de ruine van zwarte tanden in den grooten lachenden
mond noch de roode zakdoek die met een slip uit zijn linkertoogzak hing.
Het wonderlijke was het gele pinchertje geweest dat, toen Hermke
naderbij was gekomen om een hand te geven, opeens met zijn kop uit
den rechterzak van het heertje te voorschijn was gekomen en verwoed
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gekeft had. Waarna het keffertje, door de hand van den pastoor tot
rust gebracht, zich weer terug getrokken had in zijn holletje om vooral
Paskier te bespieden en met een oogje te knippen naar Fluweel.
Het was niet uit gemakzucht ditmaal dat Fluweel geweigerd had kennis
te maken met een ding, een kleine vuist groot, dat zich voor hond had
uitgegeven.
Van Sybilla Kromvoets de huishoudster, die, nu vader bij den gang
der kerkelijke zaken betrokken was, geregeld bij moeder Dobbelsteen
haar gemoed kwam luchten, had Hermke opgevangen dat het heertje
dat zij diende een heilige ziel van een man maar tevens een rare allerheiligen was.
Hermke vond daarmee precies onder woorden gebracht wat hij reeds
lang gedacht had en, onder ons gezegd en gezwegen, had Sybilla gelijk :
pastoor van der Sterren was geen verschijning en daarmee was hij naar
het uiterlijk volkomen geteekend.
Niet zonder reden klaagde de kraakheldere Sybilla Kromvoets steen en
been over haar meester waar op stuk van properheid en netheid geen
richt mee te schieten viel.
Welk een eer was er aan pastoor van der Sterren te behalen voor eene
dienstmaagd die nog met hart en ziel het oude geloof was toegedaan
dat een geestelijk heer altijd geschoren moest zijn en steeds manchetten
dragen?
Pastoor van der Sterren was haar heer en haar kruis reeds meer dan
twintig jaar, maar erin te berusten heeft de goede ziel nog niet geleerd!
Men leert pas goed wat men reeds kent, nietwaar?
Iederen Zaterdagavond legde zij schoon lijfgoed voor hem klaar en
twintig jaren lang moest zij hem er telkens aan herinneren dat het weer
meer dan tijd geworden was om den ouden mensch of te leggen en den
nieuwen aan te doen.
Wanneer hij zijn huishoudster 's Maandags aan de waschtobbe zag staan,
lachte pastoor van der Sterren veelzeggend; en als hij na den middag
zijn brevier bad in zijn tuin en hij het witgoed zuiver zag liggen stralen
in de zon, dan lachte hij over zijn brevier weg naar het witte linnen.
Want gelijkenissen bekoorden den priester uitermate die iedere week
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opnieuw met onverflauwden moed de wasch deed zijner parochie en
zijn parochianen de zeep niet spaarde.
Intusschen bleef pastoor van der Sterren wat hij was : een beetje te
klein, een beetje te zwart, een beetje te mager; een priester die zelden
geschoren en dan nog slecht geschoren was en een man met veel Karen
in den hals als alien die in armoe zijn grootgebracht, zooals hij zelf
placht te zeggen.
Sybilla Kromvoets had heel wat met hem te stellen maar de menschen
hadden het Duvelke graag : de menschen die aan alle priesters niet
dezelfde eischen stellen.
Er zijn priesters die hun uiterlijk verwaarloozen mogen; er zijn anderen
van wie dit niet geduld wordt.
De eersten zijn de innerlijken; de anderen zijn de meesten.
Pastoor van der Sterren mocht alles.
Hij mocht het Duvelke heeten, want de wasch zijner parochie deed hij
goed; hij spaarde de zeep niet, en het water niet en het blauwsel niet
opdat alles helder zou zijn en blinken.
En wanneer hij des Zondagsmorgens, zijn linnen voor zich op de bleek
zag liggen, een kerk vol, lachte pastoor van der Sterren; en zijn ziel
kreeg er een warme glans van wanneer de hemelsche dauw er zich in
dikke droppen op verzamelde als bij Gedeon op het vlies.
Van dit alles evenwel had Hermke Dobbelsteen nog geen flauw begrip.
Voor hem was de pastoor een onmogelijk kleine mensch met een lange
pijp in de hand en een keffertje in den zak; een duiveltje dat Duiveke
aan de krullen trok en dat het op zijn ooren gemunt had.
Eens zat pastoor van der Sterren bij vader in de waranda en zij dronken
wijn.
Op tafel lagen dikke boeken met rekeningen om zich het hoofd op te
boeken.
De kinderen moesten zoet zijn en kregen van moeder een koekje.
Hermke lag over de lei gebogen en teekende met inspanning van krachten voor Duiveke letters met de griffel, te beginnen met de A van Aap
tot de D van Does.
Dan moesten vader en moeder het werkstuk zien die het prezen en toen
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vader de D van Does het mooiste geschreven vond, moest hij of hij
wilde of niet, nog eenmaal vertellen van de oude Does en de stokoude koe.
Terwiji vader vertelde — Duiveke was al bij vader op de knie geklommen — zat de pastoor over zijn glas en moeder over haar naaiwerk
gebogen te luisteren. Precies toen de spanning het hoogst was gekomen
en de bliksem de koe op haar oog zou slaan, trok de pastoor Duiveke
zoodanig aan haar krullen dat ze een gil gaf en meer van geschrokkenheid dan van zeerte begon te huilen.
Meteen was Hermke rechtgesprongen en met een- voortvarendheid die
zijn ouders even stil en verlegen maakte, balde hij een vuist naar den
pastoor en riep hij : Duvelke!
Sindsdien was voor Hermke de D geen D van Does meer maar de D
van Duvelke.
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DE SPECHT

VERSCHILLENDE dagen reeds had
Hermke bij tusschenpoozen een fel aanhoudend kloppen in de canadassen van de Pater-Jan vernomen, toen hij besloot eens te gaan zien
wat er aan de hand was.
Hij spiedde waar het hameren vandaan kwam en zag al gauw een vogel,
zwart en rood, die tegen een boomstam opgezeten met het driftige
hamertje van zijn snavel een leven maakte waar de lucht van daverde.
Waar een vogel, een kindervoet groot, het geweld vandaan haalde dat
hij maakte, was op zichzelf al een wonder voor een kleine jongen die
zich pas in de letters van het alphabet was gaan verdiepen.
Zijn verbazing werd nog grooter toen hij de gedragingen van den
zwartbonten driftkop nader gadesloeg en bemerkte dat deze telkens,
wanneer hij een roffel tegen den boomstam had gegeven, snel om den
boom liep om, — zoo dacht Hermke — van achteren te kijken of hij
er al doorheen was.
.Toen de vogel dat grappige spelletje enkele malen herhaald had, besloot
Hermke dat die spichtige inspecteur met zijn kuifje, die de beek en den
beemd deed schallen, toch eigenlijk maar een domme seigneur was; en
met deze ontdekking liep Hermke Dobbelsteen naar zijn vader.
Niet de specht had zich vergist, zei deze, doch Hermke zelf die zich
danig aan den vogel had verkeken welke, behalve om een holletje in een
boom te hakken voor zijn nest, zijn hamertje heeft om wormen en
insecten uit den bast te kloppen als voedsel voor zichzelf en zijn jongen.
Moeder evenwel vond wat Hermke van de specht gedacht had veel
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grappiger dan wat vader ervan gezegd had en deze gaf tenslotte toe dat
de vogel het wel eens voor de aardigheid gedaan kon hebben om Hermke
te doen lachen. Want guiten zijn er ook onder de vogels!
Zoo bijvoorbeeld die koekoek dien vader eens een middag lang van
links naar rechts had nageloopen door het Galgenbroek zoodat hij tenslotte niet eens meer wist waar de koekoek zat en waar de echo.
Voor Hermke Dobbelsteen was het voorjaar zoo'n groot feest en de
boomgaard, de beek en de beemd zoo'n wereld van verrassingen dat hij
slechts met groote moeite de beproeving doorstond van een regelmatig
schoolbezoek.
Het vreemde en wreede van den last waarmee hij zich vooral in dat
seizoen beladen voelde was dat hij opgelegd werd door een macht welke
ver uit zijn gezichtskring lag en waarvan de veldwachter en de twee
gekolbakte gendarmen, die hij soms als kozakken op hooge paarden
door de straat zag rijden, de schrikwekkende handhavers waren.
Enkel wanneer je ziek was mocht je alles of wanner je, als andere
jongens deden, maar liegen durfde dat je ziek geweest was en dan
lekker door de beemden had geloopen.
Ziek zijn was echter ook Been werk en wanneer je leugens verkocht,
kreeg je met den Lieven Heer te maken. En dat liever niet!
Als het regende of buig weer was kostte het schoolgaan minder moeite
omdat er dan toch niet zoo heel veel te beleven viel; maar als de zon
scheen en de populieren en de wilgen in den wind stonden te wiegewagen
en te wapperen geheel van zilver, was het een groote beproeving en
alleen Duiveke was het dan aan te zien dat zij meelij met Hermke had.
In de school stond daarenboven een juffrouw die een gezicht trok als
drie dagen onweer, een gezicht dat spits vooruit stond op een schralen
hals waarop aan een gouden kettinkje een bloeddrop bengelde of een
traan alnaar het hartje voor of achter hing.
Daarbij waren er dan ook nog altijd van die flauwe kinderen in de klas
die opeens begQnnen te huilen en om hun moeder te roepen en die,
wanneer zij er naar gevraagd werden waarom zij dat deden, het niet
.
wisten.
Hermke had zich voorgenomen om niet te huilen; ook niet wanneer de
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juffrouw, die de handen erg los aan haar lijf had hangen, hem onverhoeds een pats zou geven zoo als zij Sjanke de Potter al tweemaal
gedaan had, toen die een lange neus tegen hem zat te maken.
Hermke was er reeds tamelijk* verzoend mee geraakt dat stampen met
den voet op den houtvloer en nijdig met den stok op het bord timmeren
voor de juffrouw de meest geeigende middelen waren om de kinderen
de eerste beginselen bij te brengen van het optellen en van de Nederlatidsche taal.
Waarom de juffrouw zich evenwel altijd zoo boos moest maken en een
gezicht opzetten of zij ieder oogenblik iemand in den kuif wou pikken,
begreep Hermke Dobbelsteen niet.
Dat zij vlooien op den staart had, daarvoor had Karel hem reeds gewaarschuwd in zijn groote-jongens latijn.
Jets had hij er wel van gesnapt; genoeg om een beetje compassie met
haar te hebben. Maar Hermke nOch een van de andere kinderen kon het
immers verhelpen dat zij voor de klas moest staan.
Eens dat Hermke na school naar huis liep en, hij den specht weer hoorde
trommelen in het hout van de Pater-Jan moest hij opeens aan de juffrouw
denken en alhoewel hij haar nog niet „de specht" wilde noemen — wat
hij later wel doen zou — moest hij toch eventjes stilstaan bij wat hem
was ingevallen : dat zij precies een specht was : even spichtig en driftig
op het hout.
Aileen ging de juffrouw, nadat zij erop getimmerd had, nooit achter
het bord kijken of zij erdoor was.
En dat was jammer!
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HERMKE WORDT VOETBALLER

HERMAN Dobbelsteen! riep de juffrouw en stampte daarbij zoo driftig op den houtvloer dat de klas er
van opschrok; wat heb je?
Haren! riep Hermke beduusd terug die juist zijn knie boven de bank
hield gebeurd om aan Pauke Palmen, een dikke kransuil van een jongen
aan wien hij verteld had dat hij voetballer werd, te laten zien dat hij
al haren op de beenen had.
Door dat mannelijk antwoord won Hermke met een slag de symphatie
der kleine jongens en werd hij van stond of-aan de held van de klas.
Onder speeltijd echter riep de juffrouw hem bij zich aan den lessenaar en
vroeg zij hem waarom hij dat van die haren zoo hard geroepen had.
Omdat u zoo hard schreeuwde, gaf Hermke haar ten antwoord en zij
kneep hem lachend in de wang en gaf hem een splinternieuwe griffel
cadeau. Daarmee liet zij hem gaan.
Na dit gunstig verloop nam hij zich ernstig voor om nooit meer stiekum
in zijn eigen „specht" te zeggen wanneer de juffrouw hem weer aan zijn
oor uit de bank op de knieèn trok als hij had zitten kletsen. Zijn goede
gesteltenis voerde hem nog verder het pad der verbetering en der goede
voornemens op : hij zou zelfs nooit meer praten; hij zou het tenminste
probeeren, nu hem geheel onverwacht gebleken was dat de juffrouw
zoo'n rare niet was als zij er uitzag.
Want eerlijk gezegd had Hermke, toen hij bij haar geroepen werd, een
vieze neus en nog erger van haar verwacht en dan was een glimlach en
een griffel cadeau zoo lets als een openbaring.
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Wanneer het hart spreekt komt alles terecht, al is het maar door een
griff el.
Doch zooals meer, zelfs onder groote menschen gebeurt : de weg der
verbetering ligt vol hinderpalen, de voornemens falen gauw en na den
eersten of tweeden keer zijn zij gevlogen, weg als de wind en het mag
dan een gelukkig toeval heeten als men ze nog ooit terug vindt.
Zij hebben dan veel van hun frischheid ingeboet en missen de bekoring
van Coen je ze opnam.
Een paar dagen kan het goed gaan met de voornemens, ook met die
van kleine jongens; maar dan mogen er ook geen eigenaardige dingen
geschieden : zeker niet zoo'n eigenaardige dingen als er met Hermke
Dobbelsteen gewoonlijk aan de hand waren of te gebeuren stonden in
die dagen dat zijn eerste schoolziekte overwonnen was en hij elken dag
opnieuw naar school trok als naar een nieuw avontuur. Hij had het
geregeld veel te druk met nieuwe vriendschappen aan te knoopen, met
nieuwe vriendschappen te koopen en te verkoopen, met oude en nieuwe
vijandschappen aan te leggen en uit te vechten, om zich ernstig te bekommeren om de eigen voornemens en om die hem bovendien nog strijk
en zet door zijn ouders en oom Herman op zijn hart werden gedrukt.
Niet dat Hermke van kwaden wil was. Evenmin als wij alien het zijn;
niet zijn bereidvaardigheid maar zijn aandacht schoot te kort.
Daarvoor behoeft men geen kleine schooljongen te zijn . dat weten de
meesten die er prijs op stellen iêts te weten. Ook ouden van dagen!
En Hermke Dobbelsteen was nog maar een broekje, amper zes jaar oud;
geen tatersteen, maar vlug als water en wild als haas; een klant,
waaraan oom Herman met aldoor groeiende ingenomenheid de meer
en meer gelukkige aanduidingen bleef waarnemen eener ontwikkeling
in de lijn van dien rondborstigen peetoom. Eerder dan men verwacht
had, had Hermke zich immers met den schoolplicht verzoend en, aap
onder apen geworden in een inrichting waar de bovenmeester nog altijd
een angstaanjagende schaapsbok en de juffrouw een driftige specht was,
van den nood een deugd gemaakt.
Menschen en dieren en hunne eigenschappen nog dikwijls met elkander
verwisselend, leerde hij lezen en schrijven, optellen en Vermenigvuldigen
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en verwierf hij zich vrienden en vijanden waarmee hij knikkers ruilde
en klappen.
Langzaam maar zeker verliet hij de wereld van droom en verbeelding
waarin hij als een sprookjeskind had verwijld en was hij bezig een
andere wereld te ontdekken die hem niet minder boeide en waaraan hij
in zijn zin voor illusie soms zulk een bloeiend en verrassend uitzicht
wist te geven dat Duiveke, die hij eraan deelachtig maakte, reeds lang
geen meelij meer met hem had maar bewonderend naar hem opzag.
De dagen gingen sneller voorbij dan ooit, van den morgen naar den
avond leken slechts een paar sprongen heen en weer tusschen huis en
school.
Hermke Dobbeisteen deed zijn eerste H. Commune met een ernst en
lief talligheid die niet alleen oom Herman ontroerden.
Het Jezuskindje van Praag zou het hem niet verbeterd hebben, sprak
oom Herman aan een feestelijk maal dat ter eere van deze gebeurtenis
werd gegeven.
Hermke zag dien dag meer tranen dan hem lief waren en noodig bleken.
De avond van den feestdag, toen de tantes opbraken en oom Herman
nogmaals het woord gevoerd had, was voor hem een verpoozing. Hij
mocht zijn communiekleeren uitdoen en nog even gaan spelen.
Duiveke vroeg hem hoe God smaakte. Maar daar wist hij niets op te
zeggen. Hij wist alleen maar dat hij den Lieven Heer had ontvangen,
dat dit een groot geluk was en dat hij Hem niet moest verliezen. Dat
was voorloopig genoeg!
Ben je nu heilig? hield Duiveke aan, dock Hermke had het te druk op
den mondorgel dien hij van oom Herman gekregen had.
Even later viel hij over zijn muziek in slaap en was de feestdag om.
Den volgenden dag begon het spelen en ravotten, het leken, schrijven en
rekenen weer; en ook het bakkeleien.
De heiligheid was voor Duiveke meteen van hem of toen hij met een
kras over zijn gezicht uit school kwam.
Vlak na zijn tweede biecht gaf hij Hans Klots een mep op zijn dom
verstand omdat die hem, toen zij in een rij uit de kerk kwamen, m'et
opzet op zijn hakken had loopen trappen.
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Geen enkelen raad van zijn Peetoom bleek Hermke zoozeer ter harte te
nemen dan dat hij zich de kaas niet van zijn brood moest laten eten,
door niemand; en bij de wijze matiging waartoe zijn vader hem bleef
aanmanen, kwam niet zelden de schaapsbok ter sprake die ook, bij de
minste bedreiging of aanranding van zijn rechten, op zijn achterste beenen
ging staan.
In Hermke Dobbelsteen schenen zich, op zeker oogenblik van zijn leven,
haast alle goede en minder goede eigenschappen der dieren en menschen
te willen ver wren waarmee hij tot dantoe had kennis gemaakt : de
zwartheid en radheid van het Duvelke zoogoed als de stootsheid van
den schaapsbok en de drift van den specht; de taaie voortvarendheid
van de stokoude koe in haar goede jaren zoowel als de uitgelatenheid
en de zin voor het buitensporige van oom Herman. Hij paarde op zijn
tijd de rancune van Rebecca aan de smalende laatdunkendheid van den
winterkoning, de goedertieren lotsaanvaarding van Fluweel aan de gal
en den hoogen gang van Paskier.
Alleen de zwaarwichtige wijsheid van de oude knotwilg lag voorloopig
even ver buiten zijn bestek als de rustige bezinning van vader.
En de kalme bespiegelende oogen van moeder die over hem waakten,
sloegen het gade hoe de glans van het sprookje hem verlaten had en
hoe hij, van den hak op den tak, van het eene in het andere uiterste
vallend, een knaap ging worden met haren op de knieen reeds, maar
ongemeen kwetsbaar.
Duiveke kreeg haar erwten bij Hermke hoe langer' hoemeer uit en zat
verwonderd voor een raadsel als een muis voor een gat waar zij niet
door kon. Wat zij deed en zeide werd met den dag onbelangrijker en
onnoozeler voor een jongen die naar de leerschool liep, met jongens
vocht en met steenen wierp en in wie dus, met de ontwikkeling eener
zekere strijdbaarheid en heldhaftigheid, een natuurlijk misprijzen groeide
voor het zwakkere. Karel die reeds naar de H.B.S. liep, hield hem nog
wet eventjes in toom; daarvan niet! maar Marianne, die toch ook niet
op haar mondje gevallen was, had dikwijls al niet terug van het schuttertje, een gifschijter eerste klas, onverzettelijk in het boksen en in het
bekvechten haar niet zelden de baas.
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En dan op eenmaal geschiedt het vreemde in hem en is Hermke Dobbelsteen dezelfde niet meer.
Doch voor wij het grootste en diepste geheim van zijn leven gaan openbaren — een geheim waar zelfs zijn moeder niet inkwam — moeten wij
iets vertellen van een kleine freule.
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DE KLEINE FREULE

Und das Herz nahm iiberhand
warend noch das Leben unentschlossen
um die Knabensjiele stand.

7 IJ heette Maria; een heel gewone
naam, maar die mooier wordt naarmate diegenen ons liever worden
die hem dragen.
Maria de Mheer de Villeneuve was de eenige dochter van baron en
barones de Mheer en zeven jaren oud.
Beloken Paschen had zij haar eerste H. Communie gedaan als al de
andere kinderen. Niet met de andere kinderen, doch apart in de familiekapel die links van het priesterkoor der parochiekerk lag en de dorpelingen hadden zich de oogen op haar uitgekeken.
Wanneer zij onder de menschen verscheen, was zij vergezeld van haar
gouvernante van wie de kleine freule haar onderwijs ontving en zij een
gereserveerdheid en zwijgzaamheid had overgenomen die niet geheel
natuurlijk waren voor een kind van haar jaren.
De gouvernante was een slanke, beschaafde dame die altijd in het zwart
gekleed ging en die haar eigen engel of haar schaduw had kunnen zijn.
Niemand der dorpelingen kon er zich op beroemen van ooit haar stem
gehoord te hebben. Zij scheen slechts te bestaan als achtergrond van
het bloeiende kind, aan wier kleine passen zij zich met een uiterste
correctheid zocht aan te passen wanneer zij samen liepen.
Zoo ongeveer waren de uiterlijke omstandigheden waaronder de kleine
freule zich met haar onveranderlijke ingetogenheid door menschen en
dieren te bewonderen en te beoordeelen gaf.
Er waren lieden die vermoeden dat zij niet spreken kon, misschien wel
doofstom was omdat men nog nooit gezien had dat de gouvernante met
haar sprak.
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Aileen maar glimlachten zij soms tegen elkaar; meer niet.
Van den baron en de barones was het bekend dat zij dikwijls en voor
langen tijd op reis waren, vooral in de zomermaanden; zoo gezegd om
de barones te verstrooien welke de eentonige rust van het landelijk
kasteel den adem benam.
Menschen die zich als ingewijden voordeden — in iedere plaats zijn er
van die heimelijke wichelroedeloopers naar de verborgenheden der menschelijke diepten! — brachten deze zwerfdrift der barones zelfs in nauw
verband met de ontoerekenbaarheid der kleine freule, welke men
haar Communie dan zou hebben laten doen om haar verstandelijke
onvolkomenheid zoo lang mogelijk voor de buitenwereld te helpen
bewimpelen.
Of zij niet geheel wijs was, zooals Marianne en Karel soms ook al beweerden, kon Hermke Dobbelsteen, die plotseling een eerbiedige veneering voor de kleine Maria de Mheer de Villeneuve was gaan koesteren,
weinig schelen. Dat zij mooi om te zien was, dat wist hij heel zeker;
aardig om naar te kijken, altijddooi. Een stil fijn feest!
Hoe en waar hij dat opeens ontdekt had, kwam er voor hem niet op aan.
Een kleine jongen zoekt niet naar de oorsprongen zijner rijkdommen.
Hij bezit ze.
Hermke Dobbelsteen wist alles wat hij weten wilde om er stil van te
worden en gelukkig mee te zijn. Hij wist dat de kleine freule hem nooit
meer voorbij liep zonder anders en langer naar hem dan naar andere
kinderen te kijken. Soms achter den rug der gouvernante om gaf zij hem
een of ander ondubbelzinnig teeken van goede verstandhouding.
Hij was er trotscher op dan hij aan iemand mocht laten blijken.
Desondanks waren er al kinderen die ermee lachten en ook reeds een
paar groote menschen die er grappen over verkochten : een schoenmaker
die altijd op leer zat te kloppen of pekdraad te trekken en toch van
alles op de hoogte was, een kleermaker die onveranderd met een draad
in den mond op zijn tafel voor het venster zat en de dorpsezels die et
hingen te buurten.
Wanneer zij uitgepraat waren over duiven, vinken en voetbalsport,
scheen het, begonnen zij erover, de gekken!
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Die brachten het de straat op onder de grootere jongens en meisjes en
Karel en Marianne kwamen ermee thuis bij vader en moeder.
Moeder zeide dat zij wijzer moesten zijn en beter deden aan tafel hun
mond te houden.
Daarna werd al verteld dat de kleine freule Hermke Dobbelsteen naliep.
Een leugen even groot als de waarheid dat de jeugdige Maria geen enkel
oogenblik vrij in haar doen en laten was.
Toch meende Hermke op zekeren keer zijn moeder gerust te moeten
stellen over de leugens die er verspreid werden.
In zijn hart evenwel had hij tientallen keeren bedacht dat het toch waar
zou kunnen zijn indien de gouvernante er niet was en dat het misschien
wel ooit waar zou worden wanneer die zwarte dame er niet meer zijn zou.
Die tijd zou eenmaal komen; want in Hermke's oogen moest de gouvernante al aardig oud zijn. Dan zou de kleine freule groot zijn : groot
genoeg om zich van de menschen niets aan te trekken; om hen te laten
praten of hen desnoods den mond te stoppen.
Maar nog was Hermke Dobbelsteen slechts een weerlooze jongen die
alles over zijn kam moest laten gaan en was het voorwerp zijner warme
bewondering nog slechts een klein meisje met groote blinkende oogen
die wonderlijk zacht konden kijken; een meisje haast te mooi om een
mensch te zijn en onuitsprekelijk broos en teer.
Hermke wist zeker dat hij niet met haar spreken durfde, dat hij haar
zeker niet aan zou durven raken; alleen maar van ver en dan enkel nog
maar met de oogen.
Neen, de kleine freule liep hem niet na! Doch wat deed hij zelf al niet
om haar te ontmoeten, om haar maar even te zien?
Het was eigenlijk Godgeklaagd in hoeveel bochten hij zich wringen en
hoeveel sprongen hij maken moest om den dorst zijner oogen te lesschen!
Hij zou zich de oogen uit den kop schamen als het aan de groote klok
kwam te hangen.
Het ergste zou zijn als zijn moeder het te weten kwam. Daarom moest
hij nu dubbel waakzaam zijn nu hij reeds half was verraden.
Karel had vreselijk-scherpe oogen en Marianne had altijd van alles gehoord. Er kon geen druppel uit den gootsteen vallen of zij bracht het
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aan; Marianne of tante Euphrasie of Sybilla Kromvoets, dat was hetzelfde; die waren alle drie van hetzelfde sop overgoten.
Hermke Dobbelsteen zweeft in een slaat van gelukzaligheid zijn dagen
door met als eenige hinder een voortdurende achterdocht en het kwellen
.
van een zoet geheim.
Hij leeft van verwachtingen en zooals eenieder die van verwachtingen
leeft, ondergaat hij soms duizelend zijne vreugden die als rukwinden
van geluk door zijn wezen gaan.
Nu leert Hermke Dobbelsteen van een droom hoe heerlijk het 'even
zou kunnen zijn!
Hij is stil geworden en vroom; de wijze bejegening van moeder en de
rustige aanvaarding van vader hebben zich in hem genesteld. De luidruchtigheid ligt neer op den bodem van zijn ziel. Het is windstil in hem.
Het is hem goed zoo te zijn! 0, ik weet wel dat Hermke Dobbelsteen
geen formule voor dit alles vindt, nog niet, maar hij ondergaat het, het
geeft vorm aan zijn wezen.
Men behoeft geen volwassen mensch en vooral geen psycholoog te zijn
om door het geluk gegrepen te zijn.
Wordt uit de bewondering niet de stilte en uit deze niet de wijsheid
geboren? En waarom in groote menschen alleen en in kleine niet? Maken
wij ons niets wijs!
Hermke leeft verwonderd; zijn oogen getuigen ervan. En zijn oogen
niet alleen.
Zijn moeder slaat het gade en de Engel die hem bewaakt; beiden even
kalm in de bejegening en vooruitziend; beiden biddend voorwaarts met
den blik in de toekomst en met een glimlach die niet altijd zonder
weemoed is.
Thuis is Hermke de gelatenheid zelve, hij laat over zich loopen en doet
in voorkomendheid voor niemand onder. Hij denkt zelf aan zijn tafelgebed en tegen het uur dat de rozenkrans gebeden gaat worden, legt
hij dezen zijn moeder in den schoot.
Vader noemt hem een groote jongen al, omdat hij overal de wijste partij
kiest en niet meer kibbelt en bakkeleit met de anderen.
Alles is hem een beetje te veel of te weinig.
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VOOr hij naar bed gaat vraagt hij vader een kruisje.
Oom Herman vraagt hem of hij pater gaat worden, want dat zou hem
spijten.
Misschien wel!
Dan kom ik later bij je biechten, zegt oom Herman.
Goed! wanneer oom Herman er dan maar op rekent dat de penitentie
dan wel eens niet malsch kon zijn, lacht moeder.
En vader knikt. Hij is tevreden over zijn jongen die gerust een pater,
en nog wel een bruine pater op bloote voeten, mag worden als het hem
gevraagd wordt; maar die dan ook een beetje beter zijn best mocht doen
op school dan hij den laatsten tijd doet, voegt vader eraan toe. De
juffrouw zegt dat hij zit te droomen en dat zij niet goed meer weet wat
zij aan hem heeft.
In de kerk zit hij te staren als een heiligenbeeld en voor hij er erg in
heeft kan zijn oor sours pijnlijk beklemd zitten tusschen duim en wijsvinger van den bovenmeester die er het toezicht heeft.
Deze ook al noemt hem een droomer en Hermke merkt hoe langer hoe
meer hoe moeilijk het is de menschen hun zin te doen.
In de kerk moet je spreken met Onzen Lieven Heer, is hem geleerd;
maar hij heeft Hem zoo weinig te vertellen.
Overigens voelt Hermke zich nergens zoo goed thuis dan daar waar
hij meestal ongestoord een half uur lang zijn aandacht kan verdeelen
tusschen de dingen die zijn aandacht ten voile waard zijn, tusschen den
priester aan het altaar en de kleine freule welke hij vanuit de kinderbanken precies kan zien zitten : 's Zondags naast den baron en de barones
en in de week naast de gouvernante; vanwaar zij dan of en toe een blik
met den kleinen Dobbelsteen wisselt over het kerkboekje heen waarin
zij naar de prentjes tuurt of ijverig bladert.
Nu heeft zij al zoo dikwijls en zoo dikwijls naar mij gekeken, denkt
Hermke dan en het kan daarbij gebeuren dat hij een beetje afgunstig
op Loekie Duysens wordt die, met een rood tabbertje aan en een net
wit hemdje erover, den priester aan het altaar mag helpen. Telkens als
Loekie de zilveren schellebellen laat rinkelen, het boek omdraagt of de
flonkerende ampullen met water en wijn aan en afdraagt, kijkt het
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freuleke naar hem en Hermke neemt zich voor om ook het misdienen
te gaan leeren en om later een bruine pater te gaan worden zooals vader
gezegd heeft.
Doch dan moeten zijn handen veel zuiverder worden dan de zijne; dan
moet hij ze nog beter gaan wasschen!
En Hermke tuurt ernaar : twee bruine mollenpooten met een kras van
een jongen uil er dwars over heen en van een flinken kater in de rouw
tusschen de nagels.
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DE KU1SCHE SUZANNA

AT er met Hermke Dobbelsteen lets
aan de hand was, kon natuurlijk aan een oog zoo scherp als dat van de
Specht niet ontgaan zijn; al tastte zij dan ook volkomen in het duister
aangaande de reden waaraan hij, wat zij zijn bekeering noemde, dankte.
Herman, waarom lach je? was strijk en zet de vraag wanneer hij met
open oogen zat te droomen.
Waarop zij dan nimmer ander antwoord kreeg dan een klein, verlegen
kijken en een verdubbelde naarstigheid voor een korte tijd bij de les.
Herhaaldeliik werd hem op het hart gedrukt : dat men met droomen niet
door de wereld komt en dat men er niet uitsluitend op rozen wandelt.
Misschien ook kwam het de Specht verdacht voor dat hij, die zich eerder
tot een vrijbuiter en bokkenrijder dan tot een zoete jongen ontpopt had,
zich met een ruk van zijn snakerijen had afgewend en zich van de andere
kinderen bleef afzonderen door een vorm van onverschilligheid die aan
verwaandheid grensde.
Van zijn oude vriendschappen leerde Hermke dat wie zich terugtrekt,
verlaten wordt; van zijn .vroegere vijandschappen : dat wie zich niet
teweerstelt de klappen krijgt.
Aan Duiveke merkte hij dat wie stil is, stil maakt.
Klokke zeven was Hermke in de sacristie om de mis van half acht te
dienen en om Maan, den ouden koster, reeds een hand te helpen of onder
de voeten te loopen.
Het Duvelke sprak met vader over zijn voorbeeldigen ijver en stak het
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niet onder stoelen en banken dat de vroomheid van den knaap zijn
hart verkwikte.
Dobbelsteen, sprak het Duvelke, gij zult vreugde aan dat kind beleven;
zijn goede Engelen banen hem een weg!
Mocht het zijn, eerwaarde, zooals u zegt.
En vader Dobbelsteen had waarlijk geen ernstige reden om te twijfelen
aan de woorden van den geestelijke die, hoe groezelig en vernepen hij
er ook uitzag, een diepen kijk had in de zielen, een scherpen zin voor
het bovennatuurlijke; en die beweerde bij het uitreiken der H. Communie
meermalen een glans te zien lichten rond een kindergelaat.
Doch vaker nog en met meer nadruk dan pastoor van der Sterren legde
moeder Dobbelsteen in die dagen teeder een hand op het hoofd van den
jongen en „acme hals" zeide zij dan zacht.
Achter het kasteel van baron de Mheer ontsprong een bron die als een
kristalhelder watertje door het park liep en het als beek verliet.
Daar was Hermke Dobbelsteen op een dag in Augustus dat het zeer
warm was met Loekie Duysens op vorentjes gaan visschen, nadat hij in
eenen ratel door voor mijnheer pastoor den confiteor had opgezegd,
waarin hij nog wel eens bleef haperen na het ideo precor.
Door de beek waren zij omhoog komen waden uit het Siekendaal en
langzaam hadden zij zich al verder en verder gewaagd en zich onder den
hertendraad door het park in begeven waar Hermke wist dat de vorentjes scholen.
Hermke was zekerder van zijn stukken dan Loekie Duysens die een even
groote bangerik was als Pauke Palmen wanneer het er opaan kwam
jets te durven.
Nogthans was de rentmeester van den baron een wezen waar rekening
Knee te houden vie', zeker door kleine jongens.
Hermke Dobbelsteen bewaarde bovendien een vreemde herinnering aan
lien man van wien bekend was dat hij katten en eekhoorns, die op
vogelnesten aasden, zoomaar hartstikkedood uit de boomen schoot.
En of het kwajongens die hetzelfde in het schild voerden anders zou versaan, stond nog te bezien!
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Niet iedereen evenwel zit het wagen zoo diep in het bloed als het bij
Hermke Dobbelsteen zat die, eerlijk gezegd, een streepje voor dacht te
hebben in het park dat immers het park van de kleine freule was.
En met recht!
Wat kon het hem eigenlijk schelen indien de rentmeester of mijnheer
de baron zelf hem ook op vorentjes betrapten wanneer zij van voren of
aan maar niet op hem schoten?
Wanneer Hermke en Loekie zich maar niet schuldig maakten aan vogelnesten, aan dieverij of vernieling, mocht de rentmeester hem gerust
ontdekken, naar het kasteel voeren en de honden doen blaffen.
Dat die hen niet bijten zouden, daar bleef Hermke borg voor.
Of beter : daar zou de kleine freule wel voor zorgen.
Hermke Dobbelsteen stond er voor in!
Deels langs den oever door biezen en struikgewas en deels door het
water wadend, dat al hoe langer hoe smaller, ondieper en helderder
begon te worden, waren zij gevorderd tot waar zij den achterkant van
het kasteel konden zien.
Hermke keek zich de oogen uit den kop, maar het was er doodstil.
Een tegenvaller voor Hermke die zeker verwacht had op het groote gazon
met de rhododendrons en de rozen het freuleke te zien spelen.
Niets! alleen, als een groote flapper van een bloem, de tournesol van
de barones met den ligstoel eronder en verder in alle verte geen mensch
en geen muis.
Rustig lag het groote grijze gebouw voor de helft in den schaduw der
hooge platanen en bruine beuken en vanuit een kreupelboschje loerden
de twee koolzwarte oogen van een Dobbelsteentje gespannen naar het
sprookje van licht en schaduw.
Wanneer hij niet zoozeer in zijn bewondering was opgegaan had hij,
tusschen het gebas der honden door die even de stilte verstoorden, zijn
hart hooren kloppen.
Maar Herman Dobbelsteen was toen nog niet zoo toegespitst op het
registreeren zijner innerlijke reacties op de buitenwereld als later.
Hij was nog geen dichter.
Hij was er zich tenminste, gelukkig! nog niet van bewust.
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Kom, dwong Loekie Duysens, die de stilte bang maakte; kom, wat
heb je eraan!
Laat me! zei Hermke
Ik moet naar huis, hield Loekie aan.
Ga maar! was het antwoord.
Doch dat kon Loekie niet. Hij had zich te ver in het gevaar begeven om
er zich alleen uit te redden.
En terwiji zij daar te kibbelen zaten over weggaan of niet; omdat je er
toch niets aan had daar te zitten; omdat er toch geen vorentjes zaten
en omdat de rentmeester nu wel ieder oogenblik komen kon om de
fazanten en pauwen te voeren die al om voedsel schreeuwden tegen den
avond, had de kleine freule het kasteel verlaten en stond zij reeds
midden op het gazon in de handen te klappen naar de gouvernante die
even somber en statig als altijd haar beschermelinge rustig volgde.
Hermke kreeg een schok en dook als een haas die een schot hoort vallen
ineen.
Loekie kreunde daar hij zich verraden waande.
Vluchten konden zij niet meer; enkel zich nog kleiner maken dan zij
al waren onder een struik.
Het kind kwam recht over het grasperk op de verdoken boschduiveltjes
aangewapperd; maar vlak voor het akkermaalsboschje ruischte zij rechtsaf
over een pad en bleef hijgend als een hertje op den oever der beek op
de gouvernante staan wachten.
Op nog geen honderd meter van haar verwijderd zaten nu, dicht tegen
elkander gekropen en met ingehouden adem, de dwergen en zagen met
groeiende verwondering en angst hoe het ongeduldige meisje, dat de
gouvernante niet of kon wachten, haar badmanteltje om haar knieen
samenslo,eg en uit haar schoentjes in het water stapte.
Katinka! riep zij de gouvernante tegemoet en breidde haar armen uit
naar de zwarte dame die zonder zich te haasten op den rand der beek
een plaats zocht voor het lijnwaad dat zij droeg en die dan zwijgend
het kind begon te ontkleeden tot dit opeens heilig en verblindend wit,
met enkel een manteltje van lommer over haar schouders, in zon en
water stond.
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Het was een bliksemend oogenblik waarin Hermke, voor hij nog den
tijd had om zijn oogen potdicht to knijpen, dit wonder aanschouwde.
Toen schoot hij met een brok in de keel met zijn gezicht voorover in
het mos.
Mag je daarnaar kijken? fluisterde Loekie Duysens hem in zijn oor?
Neen! schudde J-Iermke met heel zijn lichaam; en dan lagen zij roerloos als gestorven naast elkander.
Pas toen het giechelen en het plassen in het water reeds lang gedaan
was en de heldere kinderstem zich in de verte had verwijderd, zei Loekie
Duysens, alsof het een onweer geweest was : het is over! en richtte
Hermke Dobbelsteen zich met de merkteekenen van het mos op zijn
wangen en met de oogen vol tranen, uit zijn groote verslagenheid op.
Confiteor Deo omnipotenti.
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DE PEER

BESCHAAMD over hetgeen hij gezien
had — niets dan een wit en verpletterend licht tusschen de struiken —
zat Hermke Dobbelsteen den volgenden morgen aan het altaar onder
de blikken der kleine freule.
Hoemeer hij zich inbeeldde dat zij er gisteren niets van gemerkt had,
des te erger raakte hij in de war.
In het confiteor bleef hij natuurlijk steken; hij vergat het boek om te
dragen voor het evangelie, struikelde ermee over het vloerkleed en bij
het Sanctus moest Loekie Duysens hem een por geven voor hij schelde.
Toen was de maat meer dan vol. Hij liep van het altaar, wierp vlug in
de sacristie zijn misdienaarspakje uit en met veel zin om te huilen bleef
hij onder den kerkhofmuur staan wachten tot de mis uit was.
Toen hij thuis kwam, had Marianne reeds verteld dat hij aan het altaar
ziek geworden was en moest hij dus maar ziek zijn.
Hij kon evenwel met den besten wil van de wereld niet zeggen wat hem
eigenlijk scheelde.
Ten slotte zei hij maar dat hij duizelig geworden was; en misschien was
dat niet eens gelogen.
Gelukkig stopte zijn moeder hem niet in bed.
Na zijn tweede boterham vroeg Marianne schamper of zijn 'duizeligheid
over was en meende hij niet beter te kunnen doen dan een beetje te
zitten pruilen.
Mijnheer is met zijn verkeerde voet uit bed gestapt, sarde Marianne.
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Die zei „mijnheer" ; dat kon zij ook wel laten! verdedigde zich Hermke;
en zijn moeder kwam hem daarbij te hull).
Goed, dan maar geen mijnheer! lachte Marianne.
Maar die had dan ook altijd het laatste woord.
Na tafel nam zijn moeder hem bij zich : wat is er, Herman? vroeg ze hem.
Doch wat zou hij antwoorden? Was het eigenlijk niet m te gek wat hij
te zeggen had? Ziin moeder hield gelukkig niet aan en liet hem spelen
gaan.
Hij slenterde het dorp uit en kwam vanzelf bij den steenen leeuw die
met een wapenschild tusschen de klauwen de kasteellaan bewaakt. Even
later zat hij met opgetrokken knieEn op den kop van het dier; met zijn
hielen in den brieschenden bek.
Toen stond daar plotseling een mensch voor hem in wien Hermke het
niet gezien had : een man klein van stuk maar sterk als een stier en met
oogen die hem dreigden op te zullen vreten.
Tweemaal daags ging dat heerschap haastig op groote klompen de
dorpstraat op en of zonder dat iemand juist wist waarom en waarom
met zooveel haast.
Een soort dwerg was hij, maar dik en gespierd, met het hoofd naar den
rechterschouder waaraan de arm lang neerhing naar den grond als van
iemand die naar steenen zoekt. Overal waar hij naderde waren dan ook
de honden op hun hoede : de schuwen namen den staart tusschen de
beenen en de dapperen onder hen begonnen onrustig te worden en te
grommen. Wanneer hij voorbij was blaften zij allemaal als bezeten.
Het is opvallend hoeveel aandacht kinderen en honden dikwijis hebben
voor menschen welke, terwij1 zij over den tijd hunner volwassenheid
heen zijn, beneden de gewone maat zijn gebleven. Het feit hunner
lichamelijke onvolkomenheid, hetzij deze met de eene of andere geestelijke onvolgroeidheid of misgewassenheid gepaard gaat of niet, geeft
hen waarschijnlijk dat geheimzinnige in doen en laten dat argwaan wekt
voor hun dikwijls onschuldige of onnoozele bedoelingen.
Peerke de Bol nu was een diergenen die, hoe onnoozel overigens ook,
een zekere kwaadaardigheid doen vermoeden.
Oudere lieden had Hermke al eens met een waarschuwend licht in de
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oogen hooren zeggen : wacht je voor de van God geteekenden! en ezels
die er een genoegen in vinden om kinderen de angst op het lijf te jagen
zeiden als de Bol in aantocht was : hoed je, want die daar heeft steenen
in zijn zak!
Nu was daar opeens die gevreesde de Bol, die anders niet de gewoonte
had met menschen en zeker niet met kleine jongens om te gaan, met de
handen op den rug voor Hermke blijven staan.
Wie ben jij? vroeg hij met een verschrikkelijke basstem.
Herman Dobbelsteen!
Zoo, dat dacht ik al.
Ja! zei Hermke die zich vermande en trots op den leeuw bleef zitten.
Daar! grolde de Bol en hij reikte Hermke een dikke geele peer die hij
als een klont boter op zijn hand hield.
Hermke stak er geen vinger naar uit, want voor zijn verbeelding doemde
meteen een heele boel afschuwelijke middelen op die booze menschen
en tooverkollen immers in hun mars hebben om kinderen te vergiftigen,
te beheksen of met allerhande gebrek en zeerte op te scheppen.
Hermke trok een vieze neus naar de verrukkelijke maar verradelijke peer.
Wil je ze niet? raasde de Bol en scharrelde daarbij zoo driftig met de
lange hand door de kiezelen dat Hermke dacht : o hemel; nu gaat hij
smij ten !
Il< mag van vreemden geen peren aannemen! haastte hij zich te verduidelij ken.
Van vreemden? Ben ik een vreemde?
Ja, knikte Hermke.
Goed, dan maar een vreemde! Als je met steenen naar mij gooit, ben
ik dan ook een vreemde? Wat?
Ik heb nooit met steenen naar u gegooid!
Maak je dan van dien leeuw af, zeg ik je!
Waarom? aarzelde Hermke.
Eer mijnheer de baron er je afschiet.
De baron schiet op geen menschen.
Op menschen niet, maar op buizerds en klampers wel en hij kon wel
eens meenen dat jij er een was......
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De baron weet wel beter!
Weet je dat heel zeker?
Heel zeker!
Hij heeft anders een nieuw geweer gekregen en dan moet je altijd een
beetje voorzichtig zijn met een baron. Vroeger was er ook eens een baron
die een splinternieuw geweer had gekregen. Mijn grootvader zaliger
heeft het mij dikwijls verteld. Wat deed die toen hij het wou gaan
probeeren? Daar hij niet dadelijk wist waarop hij zou schieten, mikte
hij op den leiendekker Melissant die juist op het dak zat en hij schoot
er hem als een kat van of ...... Daar kijk je van op, he?
Daar keek Hermke Dobbelsteen inderdaad van op.
Ik ken nog meer geschiedenissen van baronnen, vervolgde de Bol; maar
die vertel ik niet.
Maak dan maar dat je weg komt, verstoutte zich Hermke.
Nu nog mooier! wilde de Bol door een verbaasd kijken duidelijk maken
en draaide zoo woest met de oogen dat Hermke dacht dat het voor hem
op een pak rammel zou uitloopen en hij schielijk de hand uitstrekte naar
de peer.
Geef ze mij maar! zei Hermke onderdanig.
Dat zou je wel willen, snotneus! Eerst niet willen en dan weer wel
willen, dat gaat niet! Er zijn menschen genoeg die peren van het kasteel
lusten ......
Ik lust ze niet!
Waarom wou je ze dan?
Om ze weg te gooien, natuurlijk!
Zoo,' om ze weg te gooien! Dat zal ik de kleine freule zeggen, daar zal
zij van opzien.
Hermke zette groote oogen; hoe kwam de kleine freule daar nu opeens
in het geding?
En ziek ben je ook niet! vervolgde de Bol op verwijtenden toon.
Wie zei dat?
Dat doet er niet toe, wie dat zei! Als je ziek was zou je hier niet op
dien leeuw zitten koekeloeren, maar in je bed!
Toch wel, de Bol!
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Zoo heet ik niet! Ik heet Peter de Pater, snotneus!
Ik heet ook Been snotneus!
Neen, maar dat ben je! En dat zal ik 66k aan de kleine freule zeggen,
dat je een groote snotneus bent!
Geef mij de peer, de Pater?
Hoe vraagt men dat?
Astublieft, de Pater!
Om ze weg te gooien?
Om ze op te eten!
Ben je bang van me?
Heelemaal niet, ik ben van niemand bang!
De kleine freule is ook niet bang van me, pochte de Pater. Die kruipt
altijd achter een boschje als ik de honden ga voeren — ik voer de honden
van het kasteel al meer dan twintig jaar — en dan moet ik me elken
keer hartstikkedood schrikken als ze boe-boe roept. Daar heeft zij plezier
van! Maar de gouvernante mag het niet weten. Die mocht het ook niet
weten dat de kleine freule mij de peer voor jou gaf, omdat je ziek was ......
Nou, kijk me zoo gek niet aan; wat ik zeg, dat zeg ik!
1k ben erg ziek, de Pater!
Zoo, ben je erg ziek?
Laat mij eens in de peer bijten, de Pater?
Zal je dan beter zijn?
Heel beter!
En zal je dan nooit met steenen naar mij gooien en nooit meer de Bol
zeggen?
Nooit meer!
Vooruit, hap dan; maar de handen thuis!
En Hermke Dobbelsteen beet zoo diep in de peer dat ze hem tusschen
de tanden bleef zitten en het sap hem langs de kin op den leeuwenkop
droop.
Lekker! riep Hermke toen hij weer adem had.
Triomphe de Vienne! zei de Bol en daarmee kloste hij de laan in naar
het kasteel waar de honden plotseling wild begonnen te blaffen.

117

KINDEREN, WAAROM LACHEN RIME

OMDAT oom Herman, sinds den
dood van de oude Dymphna, nogal last met zijn huishoudsters had
waarvan de eenen hem bestalen en de anderen met hem wilden trouwen,
was hij op Sint Lucia-dag met bed en bult bij Hermke's ouders ingetrokken waar hij toch al in alle omstandigheden hamer en nijptang
tegelijk was.
Ofschoon de twee ruime bovenvertrekken waar eertijds Hopteng geresideerd had voor hem bestemd waren, was hij wanneer hij niet op stap
was bij voorkeur in den familiekring waar hij zich niet ontzag om op
handen en voeten den bruinen beer te spelen voor Bimba die dan om
beurten gillen en giechelen moest tot moeder er hoofdpijn van kreeg.
Met de komst van oom Herman was aan een enorm hertengewei in den
gang zijn geweer en zijn weitasch komen hangen en op de binnenplaats
lag Bello de bruine jachthond in het eene en Duc de gele bulldog in het
andere hok te grienen.
Want oom Herman was een hartstochtelijk jager en het najaar, wanneer
de jachttijd was aangebroken, zijn gelukkigste tijd.
Dan kwam hij den eersten morgen den besten als een houtvester tevoorschijn, van top tot teen in het groen en droeg hij den vilthoed met het
pauweveertje achterop of het hazenstaartje.
Niet dat oom Herman zoo'n beste schutter was die dood en verderf
zaaide onder het wild. Dat niet! Hij was maar een matig schutter en
immer eventjes te traag in zijn bewegingen om den voorbijstuivenden
haas of de omhoog klaterende fazant zoomaar pardoes hun lichten uit te
blazen.
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Zooals ieder jager die de jacht van oudsher in het bloed zit had ook
oom Herman zijn eigen latijn dat hij in vollen rijkdom ten beste gaf
wanneer hij druipend van de nattigheid met zijn afgejakkerde honden
in een der herbergen van het randgebied verzeilde of in een of ander
gezelschap geraakte waar hij, zonder de ongeloovige blikken zijner
huisgenooten te moeten trotseeren, zijn hart urenlang kon ophalen aan
de dolle verzinsels van zichzelf en van anderen.
Enkele malen reeds had hij met den baron gejaagd waar hij zich nog al
veel op liet voorstaan en een paar keer zelfs was hij ten maaltijd genoodigd geworden op het kasteel.
Toen hij echter begon te merken dat de gouvernante meer werk van
hem maakte dan hem lief was, vergalde hem dit zijn genoegen uitermate
en doorstond hij de beproeving, waaraan een man als oom Herman ook
immer ten prooi scheen te moeten vallen, een tijd lang met gelatenheid
omwille van den baron die een man naar zijn hart was.
Zoolang de ovcrigens ingetogen dame van geen verdere toenadering
blijk zou geven dan door haar uiterste voorkomendheid en zij van geen
huwelijksaanzoek zou gewagen, kon oom Herman zich voorloopig ongestraft de vriendschap van het kasteel en zijn gastmalen laten welgevallen
en er aan de stamtafel in den Eenhoorn mee pochen tegenover zijns
gelijken : bedaagde mannen en vrijgezellen met ruime inkomens of
pensioenen, bakkebaarden en neusknijpers a la Frans Erens.
Oom Herman had een hart van goud en het speet hem meer dan hij
voor zichzelf en anderen bekende, dat het door zijn petekind niet op
dien prijs werd gesteld dien het verdiende.
De belangstelling van Hermke was slechts flauw bij de verrukking van
Duiveke en Bimba voor alles wat oom Herman na de jacht soms uit zijn
weitasch tooverde. Dit maakte de tweede zorg uit die, met de overdreven
belangstelling van de gouvernante, aan het zorgeloos hart van oom
Herman knaagde.
Want duidelijk was het dat zijn petekind, waarop hij zijn groote
maar onbestemde hoop gevestigd had, zich hoe langer hoe meer
van hem verwijderde en soms den schijn aannam van oom Herman
niet geheel voor vol aan te zien. Meer dan dat had oom Her119

man niet noodig om zich nu en dan gedrukt te voelen en voortdurend
op een middel uit te zijn om den jongen met een grooten slag voor
zich in te nemen.
Tot dan toe was alles afgeketst op de onverklaarbare onverschilligheid
van den kleinen Herman. Wat hem bezielde bleef ook voor alien een
raadsel; behalve misschien voor zijn moeder.
Even buiten het dorp, op het Guldeneind, had Hermke Dobbelsteen op
zekeren dag een kind met een waterhoofd voor den winkel van een
timmerman zien zitten. Sindsdien sleet hij daar het grootste deel van zijn
speeltijd en vrije dagen in vriendschap met het misgewassen kereltje,
waarheen hij stuk voor stuk zijn speelgoed sleepte en het lekkerste dat hij
bemachtigen kon. Badend in een licht dat onverstoorbaar over hem
stond was in hem een onweerstaanbare trek naar mededeelzaamheid ontwaakt die zonder voorzorg of achterdocht was.
Het miswasje liet zich de gulheid gaarne welgevallen en de ouders
werkten dit wederzijdsch verkeer waar noodig nog in de hand.
De timmerman timmerde een soort wagentje, niet meer dan een stoet
op klosjes en met den sukkelaar erin kwam Hermke op zekeren middag
de Brink opgeduwd en recht op de Wingerd aan. Juist was oom Herman
met een levenden geitenbok en een haan van de jacht thuisgekomen en
heel de familie die, Paskier en Fluweel niet uitgezonderd, was uitgeloopen en rond oom Herman lachend stond te vragen, viel van de eene
in de andere verbazing toen zij het niet ongeestige wagentje, piepend
op zijn klosjes, den cour op zagen rollen met het parmantige waterhoofd
erin en Hermke erachter. Niettemin werd het wijs kijkende kereltje, dat
van Duiveke dadelijk zeggen moest hoe het heette en dat Jozef zeide te
heeten, met genegenheid begroet en door moeder met een wafel bestoken
waaraan het onmiddellijk begon te knabbelen.
Doch eerst moest oom Herman nu verder gaan met zijn verhaal en
verklaren waarom hij met een geitenbok inplaats van met een ree en
met een haan inplaats van met een fazant van de jacht was/thuisgekomen.
Wat wil je? begon oom Herman gewichtiger dan hij gewoon was wanneer hij nuchter was, een dobbelsteen rolt zooals hij rolt; zijn lotgevallen
zijn op voorhand nooit te bepalen.
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Kinderen, waarom lachen jullie? vroeg oom Herman met een gezicht
dat het midden hield tusschen bedroefdheid en scherts en zag daarbij
met een teederen blik naar zijn petekind dat zich blijkbaar van de wederwaardigheden van oom Herman weinig aantrok en zijn vriendje den
geitenbok liet streelen.
Een jager gaat op jacht, vervolgde oom Herman, en hij schiet een bok
en een haan en wanneer hij ze dan nog levend thuis brengt 66k, staat
heel de familie klaar om hem uit te lachen. Heel de familie, zeg ik,
tot dat ventje daar met zijn wafel dat Jozef beet, in zijn voituurke, toe.
Nu maakt oom Herman de geschiedenis nog ingewikkelder dan ze reeds
is! riep Marianne die, na de omslachtigheid waarmee oom Herman begonnen was, haar nieuwsgierigheid naar de herkomst van den bok niet
meer kon bedwingen.
Meisje, zeide oom Herman, wanneer je zooveel geduld had als een
oudere met alle recht van een snaterbek als jij bent mag vragen, zou je
oom Herman niet in de reden valldn en hem rustig zijn geval uit de
doeken laten doen ...... NOch het jongetje dat Jozef beet, nOch de geitenbok, nOch de haan, nOch een van ons alien had een paar uur geleden
kunnen vermoeden dat wij alien samen op dit oogenblik dit gezelschap
zouden vormen, deze familie. Wanneer de zwarte Lena Verkoelen van
achter den Vosberg niet zoo'n bitter arm wezen van een weduwvrouw
was; wanneer haar kinderen — behalve de oudste dan die in Brussel
dient en voor madame wil doorgaan — niet zoo broodmager waren en
zij zich de vingers niet spits zogen van den honger, zou die geitenbok
hier niet staan te mekkeren en die haan niet probeeren te kraaien.
Ziedaar de sleutel van het raadsel.
Oom Herman schoot een geitenbok met zilver en de zwarte Lena gaf
hem nog een haan op den koop toe. Dat is alles!
Kinderen, waar zien jullie mij voor aan?
Kijkt liever naar dien jongen daar die Jozef beet en ziet hoezeer hij reeds
vriendschap gesloten heeft met den bok en hem broederlijk aan zijn wafel
laat knabbelen.
Het is een statige, sterke bok, oordeelde vader.
Met een sik als een notaris, lachte Marianne.
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Veel te driftig voor een voituurke op klosjes, zei moeder en veel te
deftig ook; want zijn hoeven zijn baar van zilver!
En Hermke's oogen lichtten terwip hij vader en oom Herman eventjes
ruggenspraak met elkander zag houden en hen daarna met den bok naar
de remise zag gaan.
Ik weet wat zij doen zullen, zei hij gewichtig tegen zijn vriendje.
Maar dan nam moeder hen mee rond de koffietafel in afwachting van
wat er door vader en oom Herman in de remise werd uitgespookt.
En buiten kraaide plotseling de haan!
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HET RAADSEL VAN DE VI IF DINGEN

DE landstreek van Limburg waar
Hermke Dobbelsteen woonde had haar eigen schoonheid. Men kon er
lang geleefd hebben voor men er de bekoorlijkheid en het bij zonder,
rytme van ontdekt had en doorgedrongen was in al haar verborgenheden.
De menschen leefden er nadenkend en stil, zullen wij maar aannemen
zonder er nog hardere noten over to kraken.
Een boer die voorttrad naast zijn os ging er als een symbool van werkelijkheid en droom tegelijk.
Uit de Brunhe, de zwarte heide, stak jaar in en jaar uit als een dorre
mast een schietboom naar den hemel : een herinnering aan geweerschoten
en trommelslagen, lang verstorven.
De buksen, de trommen, de houten hellebaarden met de wimpels, de
sjerpen en mutsen der manschappen waren opgeborgen in de schutterskamer met het vaandel en het koningszilver.
De vogel draagt het jaartal 1562 op den staart.
Een roemrijk verleden werd opgesloten in eikenhouten, gebeeldhouwde
kisten en kasten.
De laatste koning schrijdt achter de ploeg, de laatste koningin melkt het
vee en de geweldige tamboer-majoor gaat met den bezem over de straten
en veegt het vuil.
De aarde dampt hare vruchtbaarheid, de heide bloeit, de bosschen
ruischen en de molenaar trekt de sluizen.
Een meisje wascht linnen bij de Beek en tuurt naar de lelien in het water.
Het dorp glimlacht in zijn rust waaraan het verslaafd is; een haan is
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er koning; een windhaan blinkt in de zon; een hooge grijze kerk
stevent naar het oosten en een kasteel slaapt tusschen water en riet.
's Avonds hoort men er de ademhaling van den Hokkel die met de borst
bloot ligt tusschen de bosschen : een reus die woelt in zijn slaap.
Even buiten het dorp staat, op een vijfsprong van wegen, onder lindeboomen een kruis met een schoonen maar eindeloos eenzamen en bedroefden Lieven Heer.
Bij den Lieven Heer, zeggen de menschen wanneer zij de plaats willen
aanduiden waar grootvader Dobbelsteen een heelen voormiddag met een
korenbloem tusschen de lippen tegen een boom had gezeten, zonder dat
de voorbijgangers gemerkt hadden dat hij gestorven was.
Naar Anna van den Lieven Heer ging Hermke Dobbelsteen in zijn goede
dagen eenmaal per jaar op de kersen.
Niemand gaat daar voorbij of hij maakt een kruis of knielt even neer
om te bidden. Zoo deed al de vader van de vader van Hermke, zoo
deden zijn vader en moeder, Marianne en Karel en zoo leerde ook
Hermke Dobbelsteen zelf doen.
Op den voet van het kruis was — door een eigenaardige samenloop van
omstandigheden in het Duitsch — een rijmpje aangebracht en toen
Hermke nog niet kon lezen had zijn moeder het hem zoo dikwijls voor
moeten zeggen en verklaren tot hij het heelemaal van buiten kon en ten
deele begrijpen.
Het luidde aldus
Flint Wunden bluten hier,
Wanderer, zur Labung dir;
Fiinf Wege scheiden
Die Welt vol Trug and Leiden.
Wanderer, Wanderer labe dich
Und vergisz die Quelle nicht!

Daar kwam Hermke Dobbelsteen op zekeren dag voor het raadsel van
de vijf dingen te staan dat, als door een toeval, in de wereld geschreven
scheen te zijn en reeds lang door de menschen als vanzelfsprekend
aanvaard.
De vijf wonden, die in Hermke's oogen zoo onheilspellend bloedden nog
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da-argelaten, waren daar immers de vijf wegen. En het vreemde van die
vijf wegen was nu dat zij, behalve de vijf de en grootste weg, allemaal
en ieder afzonderlijk op vijf dingen uitliepen zooals de arm van Hermke
op de vijf vingers zijner hand.
Zoo leidde de eerste weg, die een veldweg was, naar vijf boomen,
machtige populieren die in de verte op een rij tegen den hemel stonden.
De tweede, een grintweg, voerde tusschen zwatelende linden door naar
een gehucht van vijf huizen rond een kapel van de Moeder van Smarten.
Vanaf den derden weg kreeg men op zeker punt een uitzicht over een
dal waarin men vijf torens van kerken telde, terwijl men, als men den
vierden volgde, den eenen na den anderen de vijf heuvelen bereikte, de
bergen genoemd, waarvan de Bijenberg de eerste en laagste en de
Avondsroodberg de laatste en hoogste was.
Hermke's groote vraag was nu naar welke vijf dingen de vijfde der vijf
wegen leidde : de breede asfaltbaan waarover onophoudelijk de auto's
reden en waarlangs menschen vertrokken een wijde wereld in.
Kinderen moesten zich wachten dien to begaan vanwege het gevaar;
want boomen en huizen zelfs waren er niet veilig.
Daar was Rietje Morgenroth door een auto gegrepen, als een vogeltje
over den weg gerold en dood opgenomen. De plaats, waar dat geschied
was, had men gemerkt met een kruisje.
Naar welke vijf dingen de menschen langs dien weg zochten, bleef
lang voor Hermke geheim.
Met dat geheim is hij het leven tegemoet gegaan en het zou nog jaren
duren voor hij op zekeren dag, geheel onverwacht de oplossing van
het raadsel vond, zooals in het volgende hoofdstuk verhaald zal worden.

125

HET GLAZEN PAARDJE

HERMKE Dobbelsteen heeft voor zijn
levee een weg gekozen en wet z(56 onvoorwaardelijk, dat hij zijn ouders
Been twijfel heeft overgelaten aan zijn ontstuimigen ernst. Gisteravond
is hij zijn moeder met zijn keuze om den hals gevallen en vanmorgen
heeft hij er zich eenvoudig mee naast zijn vader aan de ontbijttafel gezet.
Op eenmaal is alles rijp geworden; zoo ook kan het in een nacht soms
lente worden. Hermke Dobbeisteen wordt missionaris!
Zijn broer en zuster hebben elkander over tafel aangezien en Marianne
heeft natuurlijk niet na kunnen laten er schamper om te glimlachen.
Maar Duiveke heeft teeder een hand op de zijne gelegd.
Tegen oom Herman, die gemeend heeft het onmiddellijk van den grond
of tegen de beslissing van zijn petekind te moeten opnemen en hem
daarom op voorhand reeds een gruwelijken dood onder de koppensnellers heeft voorgespiegeld, is Hermke met een rondborstigheid in het
krijt getreden welke in andere omstandigheden door zijn ouders zoomaar
niet door de vingers gezien zou zijn. Hoe eerder kapot, hoe eerder bij
God! heeft hij oom Herman met een uitdagend kijken toegerijmd en
hem daarmee paf gezet.
In een nacht dus is alles rijp geworden; na een avond waarin hij met
open mond en oogen heeft zitten luisteren naar een missiepater, een
vuurvreter die uit de lucht was komen vallen, zijn beenen onder tafel
gestoken had en een paar uur aan een stuk door de gesnelde koppen als
cocosnoten links en rechts door de kamer had laten rollen.
Meer nog dan door de monsterachtige moordknotsen, de van bloed
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rookende scalpeermessen en de dikke bussels vergiftigde pijlen en lansen,
waarmee de missionaris de wanden had behangen, was de verbeelding
van Hermke geboeid geworden door de geschiedenis van het meisje
Odilia dat, door de afgodspriesters verraderlijk uit de Missie weggesleept,
was opgesloten geworden in een heidenschen tempel. Zoodra de missionaris het gebeurde had vernomen had hij zijn paard gezadeld en was
hij in een draf naar den wraakzuchtigen kampong gereden om kostte
het wat het kostte het weerloos Christenkind te ontzetten. Met een
woeste dreiging van knotsen en lansen en een oorverdoovend gehuil
verwelkomd door de door de toovenaars opgehitste wilden, liet de
missionaris zich evenwel niet van zijn stuk brengen en na zich door de
razende woestelingen een weg gebaand te hebben naar den tempel,
vorderde hij in naam van den levenden God, in wien zij gedoopt was
en dien ze met vurigheid aanriep en beleed, Odilia van de daar verzamelde priesters en toovenaars op. Door dat onverschrokken optrederi
uit het veld geslagen, zwichtten zij voor dien onverbiddelijken eisch en
gaven de lafaards het meisje vrij. Overal echter waar een onbeteugelde
hartstocht het onrecht ziet schipbreuk leiden tegen de gerechtigheid,
rijst daar een Judas overeind om een onschuldige te slaan. Ditmaal echter
was er ook een zwarte engelbewaarder bij, een goedertieren heiden, om
het hoof d van den missionaris te beschermen. Want nauwelijks had de
pater met het kind den tempel verlaten of boven hem zwaaide in al haar
geduchtheid een knots die zijn hoofd verpletterd zou hebben indien de
slag niet was opgevangen geworden door twee zwarte armen die ze
verbrijzelde.
Met dit flonkerend verhaal in zijn kop was Hermke Dobbelsteen naar
bed gegaan en onmiddellijk in slaap gevallen tusschen hutten en tempels,
aan den oever van een oogverblindend eindeloos water dat vol kleine
schepen en krokodillen dreef. De wereld der werkelijkheid en die zijner
verbeelding vloeien dooreen in zijn droom en het is een wonderlijke
ervaring tegelijk Fluweeltje te hooren blaffen en een wilde een trom
te hooren slaan.
Hij zit in de klas bij mijnheer van Hamelen tusschen zwarte en blanke
kinderen, en ze zitten school op een hoogen heuvel onder een groenen
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boom, met de wereldbol zoomaar in de ruimte en de blauwe reiger op
het plankje waarvan de veeren sidderen in den wind. Maar hoe kin dat
nu, nondepie! ZOO steekt de kleine freule, die naast een koffiebruin
Kaia-Kaia meisje voor hem in de klas zit, hem stilletjes een paar barstensrijpe pruimen toe en z605 weer ligt zij hartstikke betooverd te slapen in
een tempeltje, waarrond een ondoordringbaar woud omhoog rijst in een
purperen nevel. Zoo ziet hij oom Herman als een volslagen wildeman
knotszwaaiend dansen rond een vuur en vlak erop komt zijn vader in gl
zijn bedaardheid uit het boschgeweld tevoorschijn met aan een teugel
achter zich aan zoowaar het glazen paardje uit den sierkast zijner moeder.
Maar hoe kwam dat ontstuimige ding, dat hij nooit langer dan maar
heel even in zijn handen heeft mogen houden omdat het, zooals
moeder zeide, even onuitsprekelijk kwetsbaar en broos was als de ziel
van een kind, nu opeens van tusschen het kristal en de snuisterijen en
van bij den zilveren trekpot van grootmoeder vandaan? Hermke beet
zich in den duim om te weten of het waar was wat hij zag. Ai! hij
droomde niet! Het paardje was er met zijn eigen glazen leven, met zijn
trippelpas en zijn waaiende manen, waarempel! Dan tikte mijnheer van
Hamelen met den stok tegen het bord de betoovering even weg en wist
Loekie Duysens niet eens meer dat twee maal twee vier was. Gek dat
mijnheer van Hamelen niet gestoord wordt door het blaffen van Fluweel
en het luiden van het missieklokje waartegen de bulldog van oom Herman
plotseling ook al geducht aan de ketting begon te trekken. Heel in de
verte, als op een wandplaat, zag Hermke den missionaris op de waranda
zijner woning in het zonlicht staan : de armen over elkander, het flonkerend kruis op de borst.
Maar wat doet die nu om de kleine freule te verlossen uit het betooverde
woud, waaruit onophoudelijk de wilde rozen als een zachte regen naar
beneden vallen, alsof het weent? Waarom weent het woud? En waarom
steekt de missionaris de handen niet uit de mouwen? Alleen de honden
blaf fen.
Maar Hermke zelf dan, Hermke Dobbelsteen? Meteen is daar Duiveke
met een zwaard! Ik had liever een kruis, zegt Hermke, maar komaan!
Tegelijk echter vraagt mijnheer van Hamelen op strengen toon wat
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Herman Dobbeisteen met dat moordtuig moet. En Hermke weet het
waarachtig zelf niet meer! Hij kijkt vies op zijn neus, want alle kinderen
lachen, de zwarte zoogoed als de blanke kinderen en de kleine freule evengoed als het Kaia-kaia kind. Duiveke alleen lacht niet en legt teeder een
hand op de zijne en zegt : had je maar een kruis! Wanneer hij opziet staat
de missionaris nog altijd op de waranda van zijn huis, de armen gekruist.
Die verroert geen yin. Het woud weent, de kleine freule slaapt weer en
terwijl de pruimen die ze hem heeft toegestoken dreigen to smelten in
zijn handen die ±weeten, hoort hij boven zich in de palmen de cocosnoten tegen elkander klotteren in den wind. Een vreemde droom; maar
boordevol ziel; en geeft er acht op hoe vol toekomst en beduidenis!
Het bond is afgeveegd, de school is weggewischt, alles is weggevallen;
van meester van Hamelen is zelfs geen sprake meer. Ook van zijn varier
en moeder niet meer, zelfs van Duiveke niet. Hermke is maandenver van
hen vandaan, aan den overkant van een eindeloos water. Hij staat op de
waranda van zijn hut en luistert naar de trommen der wilden in de
duisternis, naar het sissen der slangen in de varens, het scheeren der
sprinkhanen en het tok-tok van de pad die op insecten jaagt. Met stootea
langs zijn voeten strijkt geheimzinnig en droog de wind als de staart van
een pauw of en aan. Het boschgeweld omgeeft hem als een wal van
duisternis, waarboven de dunne sikkel der maan die niet meer licht geeft
dan een stroohalm die gloeit. Zijn hart bloedt van verlatenheid; hij is
niet bang maar onzegbaar eenzaam.
Dan voelt hij een hand aan zijn schouder. Kom, zegt iemand achter hem
rustig; wij gaan!
Ja, wij gaan, antwoordt Hermke Dobbelsteen.
Wij gaan de kleine freule wekken, vervolgt de stem ......
Hermke tast in de duisternis naar een hand.
Door de duisternis en de doornen die zich gestrengeld hebben rond
haren slaap.
In den naam van den levenden God! roept Herman Dobbelsteen.
Toen zijn moeder hem vervaarlijk roepen hoorde, is zij naar zijn kamertje
gegaan en vond ze hem druipend van zweet in zijn nachtkleeren naast
zijn bed staan, maar klaarwakker en met het licht van een glimlach op
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zijn gelaat. Zoo is hij haar, een en al geluk, om den hals gevallen en
heeft hij haar kussend zijn hart geopenbaard.
Doch het einde van zijn droom heeft hij haar niet verteld en ook niet
dat hij God gezien had...... maar met verbrijzelde armen.
Het zou echter nog zeer lang duren voor hem de oplossing van het
raadsel van den laatsten der vijf wegen gegeven zou worden in de vijf
gezellen die zich de een na den ander bij hem zouden voegen op zijn
levensreis en die hem alien even trouwhartig toegewijd begeleiden
zouden ten einde toe.
De eerste was Angel, een reisgenoot met een hemelsche luchthartigheid
die een reisstaf droeg nog versch uit de wilgen van Pater Jan gesneden,
van onderen wit geschild en van boven met een pluim van bloeiende
katjes erop. Zander dien frisschen landelijken tak in zijn rechter en het
kleine keeshondje dat immer aan zijn beenen zat, zou men hem voor een
page of livreiknecht gehouden hebben; al miste hij dan aan zijn heup
het gladde rapier met den flonkerenden greep. Want op zijn hoof d,
waarvan het honingblonde spinsel der lokken lang en glanzend op de
schouders lag uitgekamd, droeg hij met ongemeenen zwier een gevederde
baret van wijnrood velours terwijl zijn lichaam knap zat in een zwartfluweelen keurs met gouden loovertjes rijk rond den hals, in het midden
versierd met een medaillon en verder met paarlen bestikt als een Borst
vol bevroren tranen. Het geheel werd tegen den ongunst van het weer
door een groenen mantel overslagen en voltooid door de korte broek en
de witte zijden hozen tot in de roode viltjes waarop hij liep.
Van den aanvang tot het einde toe was het lied niet van zijn lippen en
wanneer hij sprak was dat steeds voor een gul en goedhartig woord of
subliem gezegde.
De tweede was Remember, een gezel die meer van een Angelsakser had
dan alleen zijn naam. Hij droeg een voor een lange reis wat hinderlijk
kleedsel : een sleepende tabbaard van een onbestemde kleur waar zon
en regen om beurten hun werk aan hadden gedaan. Alhoewel nog jeugdig van uitzicht, kinderlijk bijna, ging hij gebogen als een oude vrouw.
Aan een lederen gordel om zijn middel droeg hij een sleutelbos en een
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boek, een verweerden psalter waaruit hij gaarne liep te neurièn, maar
altijd een eenigszins droefgeestige wijs. Wat hij met den sleutelbos voorhad of waartoe die hem nog meer diende dan bnderweg mee te spelen,
daarnaar liet hij eenieder gissen. Hij zag dikwijls op den weg om en
scheen een afspraak te hebben met iederen voorbijganger, met iederen
vogel die naar het Zuiden wiekte. Ook zou hij bij iederen mijlpaal en op
iedere pleisterplaats langer vertoefd willen hebben dan de ernst van de
reis, de lengte van den af te leggen weg en de rust die men zich van
het bereikte doel voorstelt, gedoogden. Ofschoon karig van woord
was hij rijk aan herinnering wanneer hij sprak en bezat daarbij een
gloeiende verbeelding die vooral den derden gezel den tocht aanzienlijk
hielp verkorten door de toovermacht waarmee hij uit het verleden wist
op te halen.
Van den aanvang af was het reeds gebleken dat deze, de derde dus, zich
meer tot den tweede gezel dan tot Angel getrokken voelde, alhoewel
hij, oppervlakkig gesproken, wellicht beter gedaan had het midden te
houden tusschen de luchthartigheid van dezen en de nogal romantische
bespiegelingen van den ander, om van de eigen mijmeringen nog te zwijgen waarin hij met den blik van een verhongerde langs de wegen liep.
Hij had een scherp gehoor waardoor hij zelfs de meer toevallige ontmoetingen reeds van verre aankondigde en een feillooze intuitie van
gebeurtenissen die zich soms duizenden mijien van hem vandaan voltrokken. Dat zijn gang zwaarder was dan die van de anderen, dat hij dikwijls
zuchtte en dat hij zich weinig paaien liet door nu eens een betooverd
landschap en dan weer een verrukkelijk vergezicht : daaraan raakte men
van lieverlee gewoon. Er zijn er die niet anders kunnen dan zij geboren
zijn. En de derde was een van dezen, want hij was Eenzaam.
Veel meer dan een gelukkig toeval mocht het heeten dat zich te juister
tijd de vierde bij het gezelschap voegde, wiens wezen was uitgebot in
stoere kracht en die, immer daadbereid, het vermogen bezat om juist
in die kritieke omstandigheden waarin een reizend gezelschap van zoo
verscheiden gemutstheid en aanleg kan komen te verkeeren, hamer en
nijptang tegelijk te zijn. Om het met een woord te zeggen : hij was
hun alter genade!
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Aan het uiterlijk van gewoon handwerksman paarde hij een innerlijke
beschaving die men van zijn zware handen niet afgekeken zou hebben.
Door zijn wonderlijke gelijkheid van humeur, waardoor hij de luchthartigheid van Angel en de zwaarmoedigheid van deft derde in evenwicht
hield, was hij alien ten zegen en wist hij de achterwaartsche gerichtheid
van Remember menigen nuttigen wenk te geven. Indien hij niet meer
dan dit gedaan had en dit alles zonder ophef van woorden, had hij
alreeds een koninkrijk aan hen verdiend. Doch hij deed meer. Hij was
degene die het uur aangaf en het sein van opstaan en nederzitten. Hij
regelde de plaats en den duur der haltes zoo dat zij eenieder niet te kort
noch te lang schenen en sprak op zijn beurt een eenvoudig woord dat
bemoediging gaf en meestal een of ander aantrekkelijk geestelijk vergezicht opende.
Waar Remember het hoofdzakelijk over vroeger en Eenzaam het immer
over later had, betuigde hij zich een gezond realist door het mu te beklemtoonen en vormde hij de grootste tegenstelling met Angel die
tijdeloos was en speelsch bijna hun aller groote en zekere verwachtingen
droeg.
De vierde gezel heeft hen in zijn eenvoud zijn naam verzwegen als niet
ter zake doende en de anderen hebben hem er nooit naar gevraagd.
Maar de vijfde en laatste was de Dood, eenieder welbekend!
Na dezen waren er voor Hermke Dobbelsteen dan ook geen raadsels en
geheimen meer ......
Aileen maar verbazing!
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