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De Damen van Bermhertigheid van Hommeldaele
waren vergaderd om de bezoeken to regelen naar hunne arme huisgezinnen van stad ; die zaak was dien dag
spoedig afgedaan., en ze waren in druk gesprek ge .
rocht over het groot nieuws van den dag : Eerw, Heer
Celdhof, onderpastor van de hoofdkerk Onze Lieve
Vrouw, Proost van den ' Jerkliedenbond, was juist
benoemd tot pastor van Sint-Jan in dezelfde stad, in
vervanging van den voorzaat, die er overleden was
na een lange slepende ziekte ; hij werd vervangen door
Eerw . Heer Claerhout, leeraar in 't Collegie van stad .
Het overgroote deel van die Damen waren die gees
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telijken genegen en verheugd over hunne bevorderingen ; er waxen nochtans uitzonderingen .
Mijnheer Geldhof zal dear beter op zijn plaatse
zijn, meende de « Presidents », Mad . Duponchel,
vrouw van sera grooten katoenf abrikant, bij wie de
laatste staking op de maag lag ; hij heeft al de armen
en bijna al 't werkvolk van stad ; hij wilds van geen
treffelijke menschen weten, moest bet klein yolk altijd
en in alles gelijk geven en tot staking aanzetten ; hij
zal dear zijn bekomste hebben met al dat vuil .
J a, wij hebben bet maar al to wel gezien in de
laatste kiezing, onderbrak Mad . Latour, wier man uit
bet stadhuis was gelicht en door een van de werklieden vervangen, die 'deal mie-k van de Gilds van Mijnbeer Geldhof . Menschen, die bun levee lang God
en Godsdienst verdedigd hebben, worden van karat
gezet -- en dat door zijn schuld - om ze to vervangen door kerels, die misschien nog op den disch ge .
staan hebben - mijn man, die disch-beer was, kept
ze goad - dat volkske, dat van ouders tot kind van
ons brood geeten hebben !
't Was meer den tijd, hernam M`ad . Duponchel,
dat Mijnheer de Deken hem op de duimen klopte en
dear een eind aan miek.
- Maar, van kapelaan pastor worden is gems
straf, opperde Juffrouw Daels, die bij Mijnheer Geldhof near de biechte ging ; men zegt dat hij uiterst tevre en is .
Ik ban overtuigd dat Mijnheer de Deken blij is

hem kwijt to zijn, verzekerde Nlad . Latour ; als de
kapelaan hem moest very angen in Bonze congregatie,
wilde hij niet preeken omdat bet een Fransch sermoen
moest zijn ! Wie heeft dat ooit gehoord
Hij kept misschien geen Fransch ! tinsde Juffrouw Van de Voorde .
Hij kept er wel, meat hij wilt geen spreken,
beet Mad . Latour ; een van mijn rijke vriendinnen van
Rijssel, die bier woont en die hij dikwijls lastig gins
vallen om geld voor zijn schoone werken, Mad . Dutoit zegt dat hij best Fransch spreekt van al de pries
ters van stad . Hij is flamingant ! Ik heb zelfs uit goede
bron vernomen dat 'een juffrouw, die near hem to
biecht ging, -- omdat ze niet aanstonds bet Fransch
woord vond -- vermaand wierd eenen naasten keen
eenen dictionnaire mee to brengen !
't Is een schande ! riep Mad . Duponchel, terwijl
drie, vier dames alle geweld moesten doen om in geen
luiden lack to schieten .
En hoe staat bet met zijn opvolger Mijnheer
Claerhout ? vroeg Mad . Dekkers, die tot den toe nag
niet gesproken had ; dat is 'n flinke en vlugge kerel
om zien ; hij heeft to Leuven zijn studien gedaan, zoo
't schijnt .
Men zegt dat bet een groot verlies is voor 't Callegie ; hij was er aanbeden van de studenten, volgens
hooren zeggen, zei Juffrouw Daels .
Maar hij is zoo yolks- en Vlaamschgezind als
zijn voorzaat, veusde Juffrouw Van de Voorde .
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lk versta mij waarlijk ears Mijnheer den Deken
niet, noch aan den bisschop ! Wear gaan we naartoe
als men hat werkvolk opmaakt tegen alle gezag,
klceg Mad . Duponchel ; zijn er nog geen socialisten
genoeg ?
Was men vroeger met het lot der werklieden
bekommerd geweest, er zouden er flu zooveel niet
zijn, wedervoer Juffrouw Van de Vaorde .
-- Omdat uw broeder daarin meedoet zeker ! spotte
de Presidente . Madame la Superieure van de Visitatie
zei me flog, dat ze voor 't bestuur van 't werkvolk
een eater Jezuiet van Sint-Michel to Brussel zouden
moeten aanstellen in pleats van die jonge revolutionnairs uit het Seminarie .
Volgens Mijnheer den Deken, monkelde Juffrouw Van de Vaorde, is Mijnheer Claerhout een
; de nieuwe vakschool,
uitgelezen man voor die pleats
die Mijnheer Oeldhof geb'ouwd heeft, is maar half
betaald en zijn opvolger is rijk en milddadig . Men
kon, volgens mij, geen beteren keus doers .
-- Ah ja, 't is wederom 't geld dat tell, greitte Mad .
Latour .
Maar geld hebben en geern geven is geen zonde,
was het antwoord ; en dat mag tellers volgens mij .
't Oing er to wege vinnig gaan, als Juffrouw Van
de Voorde recht stond om to vertrekken ; de Presidents scheen het to verstaan en sloot de zitting met het
gebed : ((Saint-Vincent de Paul, priez pour nous . »
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Monseigneur de Bisschop had Mijnheer Geldhof tot
pastor benoemd op Sint-Jan : de parochie van de
arme en van 't werkvolk, waarvan hij de ware vriend
was ; hij was aanbeden in stad en had machtige betrekkingen, die hem zouden to pas komen om de arme
parochie op to helpen . Had hij geen persoonlijke fortuin, hij had de groote gaaf anderen to d-oen geven ;
door de langdurige ziekte van den overleden voorzaat
was de parochiie erg vervallen ; veel was er to veranderen, veel weder op to richten : den Kerk, de sacristie,
de kerkmeubels waren verwaarloosd geweest en aan
de kerkbedienden overgelaten, die hun plichten vergeten hadden doordien er geen wakend oog was om
to besturen, Mijnheer Geldhof was er de man voor
om alles in orde to brengen,
Mijnheer Claerhout, zijn opvolger, was een bekwaam en ijverig priester ; hij was tien jaar leeraar
geweest van natuurlijke wetenschappen in het Collegie
van stad ; Mijnheer de Deken had den jonge geestelijke aan hot werk gezien en hem aan Monseigneur
voorgesteld om op to volgen aan Mijnheer Geldhof
als proost van de werklieden en bestuurder van de
nieu we vakschool om wakkexe en geschoolde ambachtslieden to vormen.
Die benoeming beviel den heer Claerhout uittermate ; hij bleef in de stad waar hij zijn priestersleven
begonnen had, - dit ligt de priestess nauw aan het
hert en in hun oude dagen klappen ze nog het liefst
van de eerste plaats die ze als priester bekleed heb-
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hen - 't yolk was er nog door-christelijk en goed ;
hij vond er veal van zijn gewezen leerlingen terug ; hij
was volksgezind in 't hart en hovers alles verzot op
de j'onkheid, waarmede hij zoo goed makkerde ; daarbij, zijne studien hadden hem uiterst bekwaam gemaakt om bet bestuur van de vakschool in handers
to nemen . Voor dit werk ten andere stond hij niet
alleen : Mijnheer Geidhof, zijn innige vriend, bleef
zijn raadsman ; op hem mocht hij steun makers ; hij
mocht ook rekenen op de machtige medehuip van
Pal Claerhout, zijn kozijn, en Remi Soete .
Pol Claerhout, ouderloos van zijn vijfde jaar, was
met hem opgegroeid op bet hof van Elverdinghe ;
na zijn studien in bet Collegie was hij een paar jaar
to Leuven geweest, had de brouwerij gestudeerd, was
getrouwd en flu gesteld in stad ; hij ding les geven n
rekenkunde en teekenen .
Remi Soete was bestemd voor het aanleeren van
Vlaamsch en Fransch ; die was ook dorpsgenoot
met den hear onderpastor ; hij was de zoon van
een werkman van 't hof ; daar hi uiterst begaafd
was, had de familie C1aerhout zijn studien bekostigd
in de Normaalschool van Thorhout, waar hij de
schitterendste uitslagen bekomen had . Nu was hij,
door tusschenkornst van den beer onderpastor, al
zes jaar werkzaam in de lagers school van bet Colicgie, had er den beer Claerhout bijgestaan en zou flu,
in zijn vrije uren, zijnen weidoener in de vakschool
helpe;n .
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Daarbij nog het huffs, dat hij ging bewonen, was
ten voile naar zijnen wensch : het lag rustig en stil
langs 'n eerzamen weg buiten alle rumoer, bachten
de kerk van 0 . L, Vrouw ; van het ijzeren hekken,
dat tusschen een volgroeide Spaansche haag stond,
liep er een steenen dam tusschen bloemenperken naar
de voordeur . Het huffs was ouderwetsch gevierendeeld
op het gelijkvloers en het verdiep tot ruime en luchtige kamers, met plaats en gerief in ~overvloed : ht
was een oud renteniershuis dat Madame Dupont bij
haar afsterven aan de Kerkf abriek had overgelaten
en dat flu diende voor onderpastorij .

tat had de kapelaan meer kunnen wenschen !
Niettegenstaande dat alles was mijnheer Claerhout
in het begin van zijn onderpastorschap niet gelukkig
geweest en had erg gekrasseld . Hij zelf had geen het
minste benul van huishoudkunde noch menagiewerk ;
zijn moeder van Elverdinghe had hem een jong maartje bezorgd, een meisje van twee en twintig jaar ; het
was vlijtig en werkzaam ; kuischen en scheuren, steperen en watergieten dat 't stroelde boven en beneden
tot op straat toe, : dat ging allerbest -- to wel zelfs !
Het stand gedurig met den emmer in de eene hand
en met den dweil in de andere, en 't gebeurde maar
zelden als de kapelaan naar huffs kwam, dat hij droogvgets door den gang kon gaan !
Ging het slameurwerk opperbest, het koken ging
er erbarmelijk .
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Vat had hij in den beginne arm dei van eten gekregen ! Als hij daar zat voor zijn beetje vleesch, dat
rauw was of aangebrand, taai lijk een schoenzool of
uitgekokerd Iijk kork, moest hij meer dan eens, gelijk
de Israelieten in de woestijn de vleeschpotten van
Egypte betreurden, met weemoed nadenken op den
malschen bouillie van het Collegie . Daardoor toch was
mijnheer Claerhout niet ontmoedigd ; men prijst een
stuur begin, dacht hij ; daarbij Silvie is jong en ver
van dom, ze kan het leeren . Inderdaad, lijk hij gehoopt had, na een maand drie vier, en door de tusschenkomst van de maarte van den pastor van SintJan, was het eten merkelijk verbeterd en zijn collega's, die hij mocht ontvangen, verzekerden hem dat
hij, voor het einde van het jaar, de beste meid zou
hebben van stall !
Die voorspelling zou ongelukkig nooit verwezenlijkt
worden.
Silvietje was van den buiten ; de kapelaan begeerde
niet dat zij in kennis kwam met jonge meisjes van
; de pastorsmaarten van stall warm buiten haar
stall
jaren om er hare vriendinnen van to waken ; den Zondag ramiddag, na vespers en lof, deed ze ee,n klein
wandelingaken in stall en kwam vroeg to huis nom
' n brief to schrij ven naar heur moeder, zei ze ; iedere
maand moeht Silvietje een bezoek gaan doen to huis
naar Elverdinghe . Na een maand drie vier, had ze
aan harm meester gevraagd als ze van tijd tot tijd
haar broeder mocht ontvangen in de pastorij ; de ka-

pelaan had er in toegestemd ; haar broader was Cr zoo
wel gekomen geweest, mocht met haar 's noens in cue
keuken eten, en in den namiddag leidde ze hem wederom naar den tram, die hem moest thuis brengen .
Loo verliepen eenlge maanden in ongestoorde vrede .
Zekeren Maandag, die v olgde op hat Zondagbezoek van den broader van hat maartje, kwam een
collega aan den beer Claerhout zeggen dat hij Silvietje
met haren broader uit een danszaal van stall had zien
komen .
De kapelaan was als van de hand Gods geslegen ;
cc Dat was flu wat to zeggen ! Maar daar moest en
zou een einde aan komen : hij zelf zou de maid wel
tot hare plichten dwingen en een ernstige berisping
geven ; hoe kon ze zoo dwaas zijn niet to verstaan
dat bet daar de plaats niet is, bijzonderlijk voor een
priestersmaarte ! ))
Denzelfden dag flog schreef hij 'n brief naar zijne
m~oeder om haar bet gebeurde to laten weten, en de
ouders van Silvietje to willen vermanen haren broader
naar stall niet meet to laten komen om die misbruiken
to vermijden
't was zoo best voor hem en voor
Silvie oak .
Irma, de zuster van den kapelaan, antwoordde in
moeders naam, per keerende post, dat Silvietje geen
broeders had van die jaren en dat die jongen wel zeker een « broader van liefde y~ moest zijn !
Komt dat tegen ! bromde de geestelijke .

's Anderendaags morgens riep de kapelaan zijn
maartje ; zei haar dat ze wel zou doen haar pak to
maken, betaalde haar 'n geheele maand en den kost
en zond ze met den tram van Elverdinghe naar huffs .
Daar stand hij flu alleen in zijn groote doening zonder mei .
Die schoone groote onderpastorij was voor hem
geen thuis meer . Een werkvrouw kon hij wel krijgen,
maar die kende den kok niet, daarbij, dat bleef
vreemde .
Dikwijls ging hij 's middags naar hat collegie gaan
eten waar hij zoo wel gekomen was van zijn oude
collega's ; maar dat was hetzelfde niet meer als toen
hij daar leeraar was ; meermaals ging hij bij den brouwer dien hij als zijn broader aanzag ; maar wat ze daar
gook deden om hem to voldoen, hij was er op zijn gemak niet ; bijzonderlijk 's avonds, na hat lastig en beslommerd dagwerk, vond hij zijnen thuis niet om uit
to rusten . Ten alien kanten had hij doen schrijven om
een dienstmeid en waken en waken verliepen zonder
uitslag, als hij op een avond hat bezoek ontving van
en pastor van Sent-Jan .
Kapelaan, riep hij uit, toen daze hem de deur
geopend had . Eureka ! ik heb een maarte gevonden
voor U.
Wat ban ik blijde, jubelde de onderpastor, kom
innen.
Een goeie, een treffelijke en niet jong meer ! Ge
zult er niet made varen lijk met de andere .

'k Zou Been jonge meer begeeren, haastte hem
de kapelaan.
G'hebt overschot van gelijk, loech de pastor ;
daze is al van jaren, zij heeft al Lang gediend bij den
pastor van Markhove, die overladen is, en zij is er
zelf s meester geweest volgers hooren zeggen .
Zij mag meester zijn in de keuken .
Zij is misschien aan veal gewend.
lk kan er tegen ! Als ik maar 'nen thuis heb ; ik
word dat krarnen en alleen-zijn beu .
'k Wil u gelooven, maar oude maarten hebben
somtijds 'nen plooi die moeilijk to veranderen is en
somtijds ook wel grillen
Dit maakt niet : de pastors hebben ook hun
grillen.
En de 'onderpastors niet ? ketste Mijnheer Geldhof wader .
Ik begeer 'nen thuis en behoorlijk eten .
Daarop moogt ge rekenen, verzekerde de pastor
al lachen ; ze staat bekend in 't omliggende als een
baste kokesse ; ten andere, volgens hooren zeggen,
eat ze ook geern wat goad is, ergo, . . dus
; ik hoop
zelf s dat gij niet zult vergeten mij alt~emets tegen den
middag uit to noodigen
Gij zult zelfs de eerste zijn en ik noodig u uit
van nu ! Ge kunt u niet inbeelden hoe blijde ik ban ;
ik heb gistere'n brood beloofd aan Sint-Antonius
-- Goed, goad, onderbrak de pastor ; vijf honderd
frank brood voor mijn armen, ge kunt geen armer
Sint-Antonius tegenkomen dan ik !

'k Heb het gepeisd, schooier, gij slacht juist lijk
de soldaten, die eeren brief schrijven naar hunne
u Lieve Ouders » ! 't Laatste van hun redens is altijd . . .
geld !
Maar gij hebt zelf eerst van geld gesproken ;
't gaat flog al beteren ! Zult gij dat of strijden ? En aan
wien zoudt ge, als 't u belieft, die beloofde brooden
durven geven tenzij aan mij ? dreigde de pastor al
lachen .
--~ Ooed, goed, knikte de kapelaan, 'k versta u !
Anders krijg ik nag mijn maarte niet .
Natuurlijk ! was het antwoord .

Acht dagen nadien woonde Nathalie als 'dienstmeid
bij Mijnheer elaerhout .
Al de bekommernissen van den onderpastor waren
met den slag verdwenen en de toekomst loech hem
toe
Den eersten morgen na hare aankomst kwam de
kapelaan na de mis het ontbijt nemen ; de tafel was
net gedekt, en Nathalie stond gereed met de kof fie~
kan in de hand .
Mijnheer de kapelaan, zei ze, Mijnheer pastor
zaliger, drunk 's morgens geern een potje sterke kof
f ie .
rigs
Ik ook, knikte de priester, dat verdrijft het ove
.
ri van den s aap .
- Mijnheer de pastor zaliger, at geern even schel-

M
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leke zoetekoek voor de gezondheid ; zie, ik heb er
bier op taf el genet .
--1k zal dat misschien ook begeren als ik Loud
geworden hen, Nathalie, maar voor 't oogenblik kan
ik dat missen .
Denzelf den dag, aan 't noenmaal, was Nathalie
daar wederom genet
Mijnheer de pastor zaliger, zei Nathalie, at geern
een soepke met veel selderij tegen 't rhumatiek .
fa, 't is gezond, verzekerde de kapelaan .
- Mijnheer de pastor zaliger, was liefhebber van
groensels, bijzonderlijk erwetjes en karotjes ! Spruitjes
en roodkooltjes bevielen hem niet, ze smeeten op. . .
Daar de onderpastor zweeg
Mijnheer pastor zaliger, nag geern op tafel een
appelken gestoofd ~of een gekonfiet peerken ; druiveA
kes mocht hij ook of een appelcientje . . .
De kapelaan sprak nog geen woord .
Mijnheer pastor zaliger, deed ze voort, drank
's noens geern een paar glazekes wijn .
De kapelaan nam zijn gazer en begon ze to lezen .
Nathalie trok voorzichtig naar de keuken .
Bij bet avondmaal, nag dienzelfden dag, had Nathali& haren meester afgewacht en, van zoo hij flu aan
taf el gezeten was, zei ze

Mijnheer pastor zaliger, at geern een telloorke
pap met siroop voor de schuif .
De onderpastor ging to wege uitschieten, maar hij
hield zich in, keek Nathalie in de oogen ; zij scheen
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hem verstaan to hebben en was voorzichtig wederom
naar de keuken geslifferd .
- Komt dat tegen! kopschudde de kapelaan in zijn
eigen ; moat ik dat liedje flu godsche dagen hooren,
't is waarlijk om er zot van to worden!
Geheel lien avond ruischte dat maartegelul in hat
hoofd van den kapelaan ; als hi to bed lag, droomde
hij van niets anders dan van : cc Mijnheer pastor zaliger en van suikerboontjes met siroop . 's Morgens
stood hij op, met een hoof d zwaar lijk een ijzeren pot :
((Dat zal ophoiiden, rulde hij bij zichzelven, 'k ga er
kort spel mee w=aken .
V66r dat hij de mis ging lawn, trok hij naar de
keuken .
Nathalie, sprak hij, gij hebt mij char gisteren
meer dan eens gesproken van uw overladen meester ;
niemand meer dan ik eerbiedig dat aandenken ; dat
toont, tar owes ear, dat zijn gedachtenis bij u in achting blijft, maar, als ik hat u mag vragen, ik zoo liever
hebben dat ge mij over hem niet sneer zoudt spreken ;
ik ben schromelijk zenuwachtig en, als ik dooden
hour vernoeme;n, kan ik er zoo gruwelijk van droomen dat ik geen rnensch meer gelijk als ik opsta .
- 't is goad, mijnheer, was haar antwoord, 't was
voor mij 'ne troost, maar als bet u ongemakkelijk
maakt, 'k zal 't niet meer doen .
Werkelijk, ze deed hat niet meer en, als hat gebeurde dat hat over haar lippen kwam : uMijnheer de pastor za
ze kni pte 't af en zweeg .
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Het koken deed ze goad en de kapelaan at smakelijken kost en Nathalie ook. De vrienden, die hij
mocht ontvangcn, wenschten hem geluk met zijne
nieuwe dienstmeid : bijzonderlijk voor de leeraars van
bet collegie, die er uitgenoodigd wierden, eras bet een
kermis van eten en van lachen . Nathalie immers had
een klein gebrek : als ze kiapte, kon ze de s niet uitspreken en de j onge heeren hoorden maar gedurig :
Mjnheer de 'apelaan aihier en Mijnheer de 'apelaan aldaar! Ge ziet dat van bier ! Gewoonlijk, bij
bet scheiden aan de voordeur, ging bet als clank bij
die spotgierige guiten : Mijnheer de 'apelaan, de
'omplementen aan uw nieuwe 'o'esse!
Dat lachen en gekscheren stoorden den beer Claerhout niet . Hij was over zijne dienstmeid uiterst voldaan, hij had geen betere kunnen wenschen,
jammerlijk, drie vier maanden nadien ging de zaak
verbruinen .
In bet inkomen bij haren nieuwen meester had Nathalie hem vertrouwelijk medegedeeld dat ze dikwijls
van krampen lead aan de maag, en dat de geneesheer
haar als raad gegeven had van tijd tot tijd een druppelke cognac to drinken .
D onderpastor had goedsmoeds en zonder achterdenlcn de cognacflesch to barer beschikking gesteld .
Dc eerste waken iC alles allerbest en regelmatig
van stapel ; na een maand of vier begon de kapelaan
to bemerken dat de cognacflesch zoo dapper van inhoud verminderde en dat ze zoo dikwijls moest ver-

22 nieuwd warden ; hij zelf dronk geen druppels, 't gebeurde zelden dat hij er aan vrienden een had aangeboden ! Die krampen schenen aanhoudend to zijn ;
't was hem waarlijk overdreven ! Zekeren dag gaat hij
naar den kelder waar er ten minste tien ijdele cognacflesschen stonden onder den trap als met hem to spotten! Dienzelf den dag nog - 't was, 't docht hem,
vroeger nog gebeurd, maar hij had er geen acht op
gegeven - vond hij dat de krampen van de maag bij
Nathalie naar de tong gerezen waren, die flikke sloeg,
en dat ze met hare mutse scheef -- van 't zeer in 't
hoofd, zei ze -- kwam vragen om voor het avondeten
naar bed to molten gaan .
Nu gingen zijn oogen open ! Wie had er dat gepeisd !
Komt dat tegen ! bromde hij nag 'nen keer .
Wat stond er nu to doen ? Dat is nu de tweede keer
dat een maarte hem bedroog : eerst Silvietje en nu
Nathalie : 'k zal de flesschen eerst traagkes vernieuwen en later blijven ze het huffs uit ! 'k Wil er haar
niet over spreken, 'k zou ze moeten wegzenden, en
liever nag zoo een maarte dan geen ! Maar als ze geen
cognac meer vindt, zou porto of zoete wijn bij haar de
krampen niet sussen ! Met meer oplettendheid van
zijnentwege zou dat wel kunnen vermeden worden .
Nathalie, van haar kant, had ook een verandering
belet in de doenwijze van haar meester ; sedert 'nen
tijd was hij min gespraakzaam ; zij gevoelde dat er jets
scheelde tusschen haar en hem ; als de laatste cognacflesch ijdel was, had zij er in de kelder geen andere
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meer gevonden, zij dorst hem geen andere meer vrarn
gen . . . Ja, ze gevoelde dat er jets haperde en dat het
wederzijdsch vertrouwen weg was . Zou ze daar in
dienst blijven ? Zou ze weggaan ? Neen, besloot ze,
beter zulken post den geen ; en Nathalie bleef er op
hair origemak lijk de kapelaan. Die wederzijdsche
drukte en spanning duurde nog twaalf lange maanden
totdat eindelijk het uur van de verlossing sloeg .

Vrouw Claerhout, zijn moeder, had hare hof stele
overgelaten aan haren zoon die er eerie vrouw ingetrouwd had ; door het herhaald aandringen van den
kapelaan was ze met lrma, de ~overblijvende jongste
dochter, bij hem komen inwonen . Nathalie was er nu
niet meer noodig ; ter viel een pak van de kapelaan
zijn herte als zij zelve haren meester grog melden dat
zij haren dienst ~opgaf, daar zij flu kon gemist worden -~ hij had ze immers zelve niet geern of gedankt
-- en wanneer hij, na vriendelijk afscheid, bachten
hear de deur gesloten had, kwam over hem e riede
weld deur gesloten had, kwam over hem eene wel .
ligheid en verlichting welke hij seders maanden niet
meer genoten had . Nu was alles klaar zonder iemand
to moeten misdoen ; met een kuisch- of een waschvrouw, als het nood deed, kwam alles in orde ; flu zou
hij lien n=jpenden angst niet meer beleven met maarten, die hem zooveel kommervolle dagen en slapelooze nachten hadden doen do~orbrengen .
Nu lag voor hem de bean effen : 't was 't begin
voor hem van een vol en ongestoord geluk .
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Loader, die wel bewaard was voor haar zestig jaren, bestierde de keuken . Irma, zijn petekind, een
vlijtig geestig meisje van drie-en-twintig jaar, bezorgde
er hat huisgerief en bovenal de bloemenperken, waar
ze verzot op was . I u ping hat tijdperk open voor hem
van zorgelooze vrede, die hem toeliet hem gansch toe
to wijden aan zijne drukke werkzaamheden van priester en proost van de gilde en bestuurder van de yakschool . Ja, 't was waar hetgeen moeder Claerhout van
Karen zoon zegde, van dien dag of was de kapelaan
in zijn klavergers .
Wrocht hij goad, de kapelaan kon zich gook hertelijk
verzetten . Iedere week, op een best geschikten dag,
was er in de onderpastorij van vier tot acht ure een
vergaderingske om een partijtje to kaarten .
Ze waren immers met vier
Moeder, die haar zielke had gegeven om een potje
to jassen, was gemeenlijk de mast van Remi Soete,
die een allerbeste speler was ; de tegenkaarters waren
de onderpastor met kozijn Pol ; was er iemand belet,
Irma nam de pleats van den afwezige . Dit waren waarlijk gezellige stonden ; 't was er zelf s verboden van
ernstige zaken to spreken, ze waren er immers tot wekelijksche ontspanning en moeder Claerhout was bovenmate gelukkig als ze maar eenige centiemen door
het kaarten van de tegenpartij kon afdoen ; 't er mochte den een flesch van den beaten of die ze bachten den
hoterpot in de hof shade bewaard hadden binst den
oorlog .

II

Dc weke1ijkchc vergaderingen in de onderpastorij
waren flu sedert waken onderbroken geese est door de
ziekte van Pal's vrouw . Dat ziek-zijn had zes maanden
aangesieept en eindigde met den dood van die broodnoodige huisvrouw, die drie kindertjes achterliet :
Jantje bij de vier jaar, en twee meisjes : een van twee
jaar en en van drie maanden, dat aan zijn moeder
hat levee gekost had .
Dc slag was hard geweest voor den jongen weduwnaar ; hij ward haast wanhopig bij hat onherstelbaar
verlies van zijne teergeliefde echtgenoote , vluchtte lijk
hat gezelschap van de menschen, bleef buiten hat verkeer zelfs van vrienden en kennissen om afgezonderd
in de eenzaamheid zijn verdriet op to kroppen .
Zijn groote troost, binst de ziekte en na den dood,
vond hij in de liefdebetuiging van moeder Claerhout,
die hem opgekweekt had en hem als eigen moeder was .
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De kapelaan, zijn kozijn, was hem ook dikwijls komen bezoeken, bijzonder in zijn eenzaamheid thuis
bij die schamele weezekes en was er in gelukt zijnen
cooed op to beuren ; Remi, die zijnen vriend was van
kinds gebeente, had in die droevige omstandigheden
flog meer zijne genegenheid getoond en in die pijnlijke
beproeving hadden zijne bezoeken hem zooveel deugd
gedaan ; zijne woorden daakten, omdat ze uit het herte kwamen, en zoo medevoelend waren met zijne
droefheid . Bovenal Irma, zijne nicht, die gedurende
de Iangdurige ziekte bijna gansch den dag haar met
de ziieke bekommerde, had het sterfhuis niet verlaten
in de eerste weken ; de schamele weezekes, die ze
Iiefdevol bezorgde, waren van haar niet weg to krij gen
en nicer dan eens als ze 's avonds van Pol afscheid
nam, had deze tranen van bedaa king in de ~oogen.
Die kommervolle zorgen waren hem de zoetste
troost in zijn bitter ongeluk .
N, een paar maarden was men er allengskens in
gelukt Pol wederom in de wekelijksche vergadering to
krijgen . Irma zou ondertusschen tot Pol's blijven om,
met de dienstmeid, to zorgen bij de weezekes totdat
ze iemand gevonden hadden om haar bij de kinderkes
to vervangen .
Het kaartspel, waar de kapelaan en de meester zulke leutige zetten wilt uit to lappen, deden hem waarIijk deugd aan 't hert ; hij begon allengskens wederom
op to leven . Na eenige weken was hij van zijne vertwijiFeling genezen, zijne droefheid scheen verminderd,
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die zijne vrouw verving, niet geleden hadden .
Korten tijd nadien had de kapelaan hem durven
zeggen dat hij goed zou doen uit to zien near eene
moeder voor de kinderkens die zijne vrouw hem
gelaten had . Hij had dear niets willen van weten en,
in hevig verzet, had hij geantwoord' : « Kozijn, dat !
nooit ! »
`Vat later had Pol, die ondervonden had welke
voortdurende zorgen zijne kinderkes noodig hadden,
het aandringen van den kapelaan en zijne moeder onbeantwoord gelaten, overtuigd gelijk hij was dat
vreemde handen daarvoor niet geschikt waren, maar
almeteens ging hij in zich zelven : cc Ja, sprak hij, hoe
heb ik dat niet vroeger verstaan ; seders den dood van
mijne vrouw hebben mijne kinders alle noodige zorgen, maar 't is to danken aan Irma die hear vervangt ;
hoe dwaas ben ik geweest niet to verstaan dat, terwijl
Irma voor hen zorgt, de kapelaan en zijne moeder Irma moeten missen, »
Dien avond als hij thuis kwam en dat Irma, die
thuis gebleven was om voor de weeze ens to zorgen,
hem ontving : cc Kozijn, zei ze gemoedelijk en met
overtuiging, meent ge niet dat uwe aanbeden Elise,
uwe vrouw, van uit den hemel U dankbaar zou zijn
hear lieve kleinen aan de zorgen toe to vertrouwen
van iemand die ze ook hunne moeder kunnen noemen .
Nichte, sprak hij aangedaan, hoe jammer is het
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dat ge de zuster van Elisa niet zijt om hare plaats in
to nemen .
-- 1k zoo U niet dienen, sprak ze rood wordend,
en, voegde ze er na eenige oogenblikken bij, moeder
en broader hebben mij noodig thuis .
Pol had dat antwoord vermoed .
-- Ja, nichte, er moat bier verandering komen, 't
geluk van mijne kinderkes hangt er van af .
- lnderdaad, Pol, waarom zoo lang wachten?
-- Maar ge kunt U niet inbeelden, hoe dat ik bet
ontzie ; 'k heb waariijk 'nen grow van een tweede huwelijk, a's ik peize op mijnheer Van Eecke, die zijne
kinders ziet verwaarloozen, ja vervolgen door zijne
tweede vrouw, al is bet dat doze zelve er geen heeft .
't is bet wreedste dat ik mij kan inbeelden .
't is misschien omdat ze zelve geen kinderen
heeft, antwoordde Irma .
-- 't lean zijn, wedervoer Pal, maar 't is toch zoo
treurig .
-- Maar, kozijn, is hij met die vrouw niet getrouwd
voor haar geld?
-- Misschien wel .
- Ge meant toch niet dat al de vrouwen herteloos
zijn!
-- En bakker Verbeke, Irma, die zijn eigen kinders
naar een gesticht heeft moeten zenden om den vrede
in 't huisgezin .
'k Geloove waarlijk dat gij ze al uitgezocht hebt
van stall, die U moeten gelijk geven? Gij kent zeker
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ook we1 Jan Van Turnhout met zijne tweede vrouw,
die eene ware moeder is voor zijne kinders ; moat ge
dat niet bekennen?
- 't Is wear ! stemde hij in .
- Ge moogt toch niet altijd 't slechtste peizen .
Zijn er goe manners in de wergild, maar 't zijn ook goe
vrouwen, zou ik meenen,
Ge moat gij altijd gelijk hebben! besloot Pol .
***
Den volgenden Zondag was de kaartvergadering in
de meeste gezelligheid geeindigd en flu waren ze v66r
't scheiden earl 't koffiedrinken.
- Newel, vroeg Remi, hoe is het met de nieuwe
vrouwe to wage, PcI?
Remi, ge pr aamt me cm to trouwen en ge trouwt
zelve niet .
- Maar ik heb niet gelijk gij voor kinders to zorgen, die eene moeder noodig hebben .
- Zoo dat gij nooit gaat trouwen, als hat alzoo is?
- Wie zegt er dat? loech Remi.
- Gij hebt gelijk, Remi, onderbrak moeder, g.e
zoudt gig ook moeten trouwen .
Ondertusschen was Irma binnengekomen van de
brouwerij, wear dat ze de lievelingen in hun bed gedaan had en den ears de zorgen overgelaten van de
maarte van de brouwerij .
Ze had die laatste woorden van Remi opgevangen
en wierd beurtelings rood en bleak .
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zoudt moeten trouwen .
En iemand vinden na~ar mijn schik ! loech de
meest er .
Irma verliet op haar ongemak de kamer .
Moet ze misschien met good beslegen zijn ? vervolgde de kapelaan .
I en stille, gezellige huisvrouw, gals mijn tijd zou
gekomen zijn, is al wat ik begeeren zou ; maar hij is
flog niet gekomen en daarbij, 'k geloove dat hij nooit
zal komen .
't Gaat nog al beteren, loech de geestelijke, of
zal ik. U moeten helpers misschien ?
tat :ent gij van trouwen ! gekte moeder, die
recht stond, Maar 'k vind ik, zei ze voor ze naar de
keuken trok bij Irma, dat het tijd wordt een vrouw to
zoeken voor Pd .
'k Door u komen, moeder, zei Pol . Gij wilt mij
alleen laten staan, 'k versta het ears uw klap ; gij kunt
Irma in uw huffs niet meer missen .

III

't Was een prachtige Zondag morgen . Irma kwam
van de hoogmis met Jantje, Pol's oudste zoontje, aan
de hand . Van zoo ze in de brouwerij binnenstapte,
vloog Jantje naar zijn vader, die in de veranda in de
zon to bakeren zat ; Lieveke zat in zijn stoelke nevens
Pol en Elisatje, dat in de wieg lag, stak zijn liandjes
uit naar Irma, die het maar aanstonds opnam in hear
armen . Als ze flu pleats genomen had nevens Karen
kozijn, zci ze aanstonds :
-. Pol, g'hebt aan moeder beloofd eene vrouw to
zoeken, dat is flu veertien dagen, g'hebt zeker we1
iemarid gevonden .
- Nichte, om to zeggen lijk of het is, 'k heb al
rood geziefi, en nog riiemand gevonden die mij aanstaat .
- Er is niemand wel voor U, zoo het schijnt .
1k ken hier zoo weinig menschen bij het vrouw

32 -yolk en nog, als ge ze van buiten kept, wet zijn ze nog
van mnen .
suet ge flu weder beginners kwaad klappen van
ons ! onderbrak ze .
'k Klap ik van niemand geen kwaad, en zelve,
'k hefi op iemand gepeisd ; wet zoudt ge zeggen van
guff rouw Duels . Zij schijnt godvruchtig : ieder keen dat
ik near de mis ga of het lof, zie ik hear in de kerk .
'fan Juffrouw Duels ! riep Irma verbaasd .
l:newel ja, die jonge dochter, die in de Ieperstraat woont bij hare twee Tanten ; zij moet omtrent
van mijne oude zijn .
"k Kan 't gelooven dat ze van uwe oude is, zei
Irma, maar zou zij eene geschikte vrouw voor u zijn ?
'[k ken hear ea kel van aanzien ; 'k herinner mij,
als mijne vrouw gestorven is, dat ze twee keeren komen bidden is' voor 't lijk in 't sterfhuis . 'k Heb er
zelve over gesproken met uw broer en gevraagd wet
hij van die juffrouw peisde, en hij zei me dat hij, van
hooren zeggen moist dat hat ears geheel goad vrouwmensch was, maar algelijk dat hij ze niet innig kende .
'k Zou hat gelooven, zei Irma ; ge weet hoe dat
broere bestaat ; zijn vakschool en zijn jonkheden, dat
kept hij ! Maar om vrouwvolk to kennen, dear is hij
niet
Vat wilt ge daarmede zeggen, nichte ? vroeg hij
Zou ze misschien niet, gezind zijn van trouwen .
't Is dat niet, kozijn, ze heeft goeste genoeg van
trouwen en zelve, words er in stad verteld, moat ze er
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houdt voet bij stek .
- En zou ze mij willen?
- 'k Vermoede van ja, loech Irma, en 'k peize
zelve dat ze niet beter zou vragen ; daarom is het dat
ge hear gedurig in de kerk vindt v66r U!
- Dan is '1 eff en, en 't gnat me den weinig moeite
kosten om verder to zoeken en to moeten schoone spreken . . .
- Gelijk ge wilt, Pol, maar 'k zou er twee meal
op nadenken, ge kent hear niet .
- Maar uw broeder zelve west er geen kwaad van
to zeggen .
- Jamaar ja, mijn broeder west er geen kwaad van

hij west er geen goed van to zeggen ook
en 'k ben er van overtuigd dat hij ze niet kent en dat
zij u niet en dient .
- En kent gij hear zoo wei?
- Beter den mijn brooder ; 't is een bedeeweld
kind ; bij hare tanten opgebracht ; ze ligt godsche dagen over strait, niet wetende wet to doen met baron
tijd ; is overal bij cf omtrent ; staat bekend als de gazette van stad ; er ken geen huwelijk pleats hebben
bier of in 't omliggende of ze staat van voren aan
de ccmrnuniebank om alles of to rnuizen en de menschen zelve vcrtellen dat iederen lee ., dat er een huwelijk pleats heeft en dat de pastor aan de bruid de
vraag stelt : cc Aanveerdt ge Mijnheer X. . . voor uwen
wettigen man voor God en de Heilige Kerk , dat ze
maar altijd zeive ((ja)) knikt .
to zeggen, en
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Pol schoot in 'flen hertelijken lack.
- 1k vraag mij af hoe uw broader mij sat vrouwmensch niet afgeraden heeft!
;a, ja, loech Irma, seders de dood van uwe vrouw
gaat ze bij mijn broere to biechte ; er is niet een biecht
vader die zijn biechtelingen kent .
- W* zegt ge dear ? school Pol uit .
- Dc waarheid, enee ! Daarbij ge west gij wel hoe
dat hij bestaat en 'k zegge 't nog 'nen keen, van vrouwyolk kent hij niets en hij is de man niet u sane vrouw
aan to doen.
- Maar, Irma, hoe kept ge sat vrouwmensch zoo
we l om ze to durven afraden?
- Ten eerste, Pol, bij hooren zeggen, lick of ik gezeid heb ; en ten tweeds, assert den flood van uwe
vrouw beefs ze niijn broeder gekozen tot biechtvader
en mij als vriendin ; 'k mag in sic d islet gaan 'of met
de kinciers near de school, of it kom ze gedurig als
bij toeval tegen en hear eerse en Iaatste woord s Pol
Claerhout.
Als ik hat wel overpeize, zij is daze welke ik
altijd tegenkome als ik van de marks van leper wederkeer .
- 1k twijfel er niet aan, Pol, en 't is daarvoor dat
hat tijd wordt eerie beslissing to nemen .
- Wat wilt ge daarmee zeggen? riep hij uit .
- Kozijn, sat hat tijd worst uwen keus to doers ;
als ik hear de laatste keen gezien heb, zei ze mij :
cc Irma, de Damen van Bermhertigheid strooien flu
uit sat ik ga trouwen met Pol Claerhout .
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- Wet zegt ge dear ? zei Pol verbiuft . 'k Heb hair

daartoe geen aanleiding gegeven ; uw broer en gij zijt
we1 d0 eersten met wie ik er een woos over spreek . . .
Vi ndt ge niet dat er cen einde moot komen aan
al die kiaps, ten ware dat gij zoudt vinden dat het
eerie geschikte vrouw is voor u .
- Na dat wet ge er over verteld hebt, 'k zou ze
bedanken!
- 'k `dills daarmede zeggen dat de zaak ernstig
meet aangepakt warden ; anders zou dat vrouwmensch
u nog belachelijk maken in stad .
- G'hebt gclijk! besloot Pol, maar ge zoudt mu
moelen helpers .
- Kozijn, 'k wachtte totdat gij het mu vroegt ; ik
ken er cone voor u, en hoe moeilijk dat ge ook zijt of
schijnt to zijn, 'k ben overtuigd dat ze u zal aanstaan .
- En waarom hebt gij er mij al lang niet over gekiapt?
- Omdat ik u wilde laten zoeken, want aangeboden ware is maar half geld weerd .
- Dat is nog de moeite weerd, en wie is die dochter?
Mijn innige vriendin, Laura Bostyn ; dat is eerie
huisvrouw die u en uwe kinders zal gelukkig makers .
- Ongelukkiglijk ken ik hear niet!
- Maar zij kept u wel ; zij is zelve near de begraving gekomen van uw vrouw ; zij sprak mij zoo dikwijis medeliidend over uw zware beproeving . Irma,
yoede ze erbi, wet zijn die arme icinderkens t be-
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kiagen, geiukkig dat gij daar zijt om een handje bij
to steken . ))
- Wat edel hert!
- Inderdaad, kozijn, geliik ik u daar gezeid heb,
is ze sedert lang mijne innige vrienciin, we hebben to
samen ofize studien gedaan bij de Darnen Van Biervliet, van Thielt ; zij heeft haar diploma van onderwijzeres, maar beef t haar arnbt nooit uitgeoefend ; na de
norrnaalschool is ze rnoetcn thuis blijven om hare
moeder to bezorgen, sedert wren weduwe . Verleden
j a.ar is hare moeder ziek geworden en bnst die ziekte
heeft ze haar dag en nacht bijgestaan en als een
engel bezorgd .
- En Iceft haar moeder flog? vroeg Pol .
- Zij is gestorven vicar mean en v6or uwe vrouw,
en nu is Laura alleen en vrij .
- Heeft ze geen gocste naar 't klooster? vroeg hij .
1k kan hot maar mocilijk gelooven ; zij heeft er
trim ten minsie nooit over gesproken ; sedert den flood
hare moedcr houdt ze zich bezig met de goede
werken en is do rechte arm van den pastor van Sins; zip is lid, gclijk ik, van d0 Damon van BernherJan
tigheid, werkt voor dc arme kerken, gaat de armen en
zieken bezooken ten huize, die zoo talrijk zijn in dien
volkswijk, en nj is er aanbeden .
- Volgens ik hoor, moot ze fortuin hebben?
-- integendeel . V66r den oorlog warm ze weistellend ; de ziekte van de moeder heeft veel gekost, met
den lure n tijd nu zou ze moeilijk kunnen leven ; het
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huffs, dat ze bewcont, is haar cigendom ; 't zal we1 al
zijn wat ze bezit .
- Zccveel to heter poor mij, wedervoer Pol ; maar
ii: vrag mu of of die juffrouw, met al hare begaafd
heden, we1 don last van drie kndcren zou wiper attnvccrden?
- 1k ben er van overtuigd, Pol ; net hare veelzijdige
kennissen is ze bekwaam hooge en winstgevende
plaatsen to bekiceden, maar ze verkiest boar-en apes
de zorg voor de kinders en daarom, om in haar levensonderhoud to voorzien, heeft ze aan Mijnheer de pastor van Sint-jan gevraagd of hij haar niet zou willen
helpen eerie plaats vinden in eerie kloostergemeente
om bet under wijs to geven a-an de kinders en wel aan
de arme kleine kinders bij voorkeur .
- Het ware lijk gewencht, Irma, maar 't is to
schoon om waar to zijn .
j a, ge zoudt u geen beter kunnen wenschen :
koken, naaien, huishoudkunde, opvoeding van kindens, apes wat ze in d0 Normaalschool van kennis
opgedztan hceft, maakt haar eon bekwamc en uitstekende huisvrouw ; daarbij een luimig en vroolijk karakter.
- Alzoo een lijk gij! monkelde Pol .
- \/cel beter! loech Irma .
- 'k Verlzinge haar kennis to makers, maar de
ecrste stap is d0 moeilijkste ; eer ik vender ga, moet
ik haar eerst gezien hebben . Heeft ze QOk 'ie langen
haJ Iik Juffrouw Eaels?
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- Of ze 'net krornmen of 'rien langen hall heef t,

zoudt dat zeif moeten zien .
- Maar wear en wanner ?
- 't Is allergernakkelijkst, ze gaat dagelijks corn vijf
uur near het lof in Sint-Jan ; zij is nu vijf-en-twintig
jaar, is van mijne grootte, heeft pekzwart hear en
levendige zwarte oogen, een road vriendelijk wezen,
zij is in halve rouw en knielt altijd bij den eersten
pilaar links nevens het beeld van 0 . L . Vrouw .
- 'k En zal ze zeker niet missen!
- En als ge geheel zeker wilt spelen, volgt ze bij
het uitgaan van de kerk, ze zal het huffs ingaan rechts
r 10 op het Kerkplein, 't is dear dat ze woont .
- W~t ben ik u dankbaar, nichte .
- Nag jets, zei Irma, 't zal flu tijd worden voor
mij near huffs to gaan ; als ge t'onzent komt, ik peis
dat het best zou zijn de zaak onaangeroerd to laten .
- Mag het moeder of kozijn niet weten?
En gaat ge misschien vertellen dat ik u Juffrouw
Daels of geraden heb? Ge verstaat toch wel dat ik
dat maar weinig begeer .
- 'k Versta u, Irma . Gij hebt misschien gelijk .
Laat het eene verrassing zijn als apes effen en
klear is .
gij

Iv

Van kwart v56r vijf ure zat Pol Claerhout van achter in de perk van Sint-Jan ; hij kwam weinig in die
kerk, apes schcen hem vrcernd ; de stoelkeszetster lisp
weg en weerc, had hem al een paar keeren bezien
theE ze he vragen wilds : wat komt gij bier doers,
bet docbt hem ten minste zoo ; en werkelijk ze komt
recht op hem of :
Mijihcer, zei ze, als ge wilt 'nen beteren stoel
hebben, ge kunt er een vinden bij den predikstoel .
- Dank u we1, zei Pol, die van achter bleef bij zijn
klein stoelke .
Hid was er op zijn ongemak om hetgeen er gebeuren
ping en bad, maar verstrooid, zljnen paternoster . Na
een tijd wachten vol ongeduld, zag hij een jong we'gemaakt vrouwmensch binnen stappen v66r bet lof
juist ging beginners ; ze grog knielen nevens het beeld
op de plaats, die Irma hem had aanigewezen ; hare
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Als het lof gedaan was, knielde ze v66r zij hare
plaats verliet, en hi zag nu haar schoon en ingetogen
gelaat als ze naar de endeldeur stapte .
- 'k Ben ze zeker niet weerdig! sprak hij tot zich
zelve . 't Zou gewaagd zijn voor mu haar mim e aanvraag to doen .
Toch, als ze flu uit de kerk grog, vervolgde hij haar
langzaarri tot buiten en zag haar werkelijk het huffs
binnen gaan, hetwelk Irma hem had aangeduid .
Dan stapte hij viug naar huffs waar, volgens ofspraak, zijn nicht hem afwachtte om meows to vernemen .
Van zoo hij binnenstapte, riep ze hem toe :
- debt gij haar gevonden? Hoe vindt gij haar?
- Gevonden! Ze schijnt er mij flog beter uit dan
gij ze beschreven hcbt.
- Heb ik het u niet gezegd dat zij u ;you gelukkig
maken?
- Zij is veel to wel en staat veel to hooge voor
mij! Wat denkt gij, nichte, met al hare begaafdheden
verdient ze toch meer dan den last van een weduwnaar met drie kleine kinderen .
- Maar Pol, sprak Irma, als mijne vriendin u voor
man verkiest, zal ze niet anders dan last hebben? Een
welstellenue, goede en trouwe echtgenoot ; drie lieve
engelkens cm to bezorgen ; eene rijke, eerlijke doening
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vol toekom3t ; een gezellige huiskring, is dat alles
last, bijzonderlijk voor iemand die verplicht is op ears

vreemde to gaan arbeiden om haar brood to winners ?
1k versta u waarlijk niet .
Pol schudde hat hoofd :
1k zou niet durven, sprak hij .
- Een ander kan durven voor u!
- Zoudt gij hat willen doers ?
1k ken iemand, die hat beter zou kunnen doers
dan ik : Mijnheer de Pastor van SintJan ; hij is haar
man van vertrouwen, en ik bars oertuigd dat ze hem
in alle geval zal raadplegen v66r zij eene beslissing
neemt .
- Kent daze mij we!?
- Beter clan ge meant ; ten andere, ge doet u kennen, als het flood doet . 1k zou wel geern naar de
pastor gaan voor u, mar ik vind beter dat ge zelve
gaat ; ge legt hem de zaken voor oogen ; misschien
zal Mijnheer de Pastor u de een of de andere vraag
stellen waarop ik niet zou kunnen antwoorden .
- Nu a's hat zijn moat, besloot Pol, 'k zal gaan ;
maar v66r die gewichtige slap to wagers, zou ik flog
ecrst willen een novena beginners om to waters wat er
mu good en zalig is .
- G'hcbt gelijk, Pal, 'k zal ze made doers met u
en ge zult gelukkig zijn, geloof me .
***
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Pol deed zijne novene in de kerk van Sint-Jan . Den
cersten dag had hij eene dozijn keersen doen aansteken door de stoelkeszetster v66r bet beeld van 0 . L .
Vrouw, voor eene bijzondere intentie .
't Was flu de vierde dag dat hj er naartoe trod..
Van zoo hij de kerkdeur opentrok, zag hij Remi Soete
zitten rechts in de middenbeuk bij de predikstoel ; hij
stond hem eerst vol verwondering een tijdje to bezien
aan 't wijwatervat, dan stapte hij voorzichtig naar de
stoel nevens den Iaatste pilaar .

Wat zou mijn vriend bier wel komen doen?
dacht hij bekommerd ; hij woont gelijk ik op 0 . L .
Vrouw en komt bier nooit near de kerk bij mijne
weet . In n van de kaartvergaderingen had den beer
kozijn aan Remi beloofd eene vrouw to helpers yinden . Heer kozijn kept ongetwijfeld Laura, de vricndin
van Irma ; ze zal zeker nag we1 in de onderpastorij
geweest zijn ; zou hij Remi niet aangeraden hebben
bier die toekornende to komen zoeken, gelijk Irma bet
voor hem gedaan had? Dat ware wat to zeggen moest
de keuze op dezelfde gevallen zijn .
HIj kon zijne gemoedgesteltenis nict ow tleden . was
bet teleurstelling? was bet onverschilligheid? Was
let een zekere jaloerschheid , die Re .i's bezoek bij
hem opwekte ? . . . In alle eval, bij die verstrooidheid
had hij gansch bet lof Been Onze Vader kunnen
bidden .
Ms de dienst flu gedaan was, bleef Laura nog een
stondeke knielen, Remi oak ; als zij nu haar omdraai-
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de, om die kerk to verlaten, waren Remi's blikken op
haar gevestigd, en hij bleef ze bezien tot zij fangs de
endeldeur \'erdwenen was, Nu was Pol's vermoeden
zekerheid geworden .
Als Remi de kerke verliet, stapte Pd nevens hem
naar den uitgang ; de twee vrienden stonden daar buff ten zonder spreken malkaar verwonderd to bezien,
maar de oogen spraken en ze verstonden door die
stomme welsprekendheid dat ze alle twee voor dezelf de reden naar dezelfde kerk gekomen waren .
't Is dee kapelaan die mij naar bier gezonden
beef t, sprak Remi, hij kept haar door Irma .
Van mij, 't is Irma, en 't gaat moeten uitgevochten warden, meende Pal, die gebaarde to lachen .
Door een tweegevecht ! Dank je wel, loech
Remi hertelijk ; 'k last ze aan u, 'k en zou er niet
geern mijn even aan angers .
De vrienden deden flu een omweg voor bet naar
huffs gaan om de zaak verder to bespreken . Pol vertelde flu hoe hij bet ontzag to hertrouwen en hoe Irma
hem Laura aangewezen had en 'dat hij nu dagelijks
de novene deed voar den grooten stag to doers .
Zij is een gewenschte vrouw voor u ! riep Remi
vol geest rif t .
Zoo dat ge er ook in vindt ?
Uitnemend voor u !
En voor u niet ?
Neen ! En 't is gemeend ! Ze mag alle begaafdheden hebben en nag meer, 'k en vied er niets in
nom ervan mid n vrouw to ma en .
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Ge zijt toch voor haar naar de kerk gekornen?
Ja, orn den kapelaan to voldoen . Sedert 'n tijd
;r anent lei j me gedurig tot hct hweik, al i het dat
ik hm gezcgd heb geen de minste goeste to hebben .
- Ge zijt Loch gekomen voor haar, herhaalde
Fol . En als ge wilt de kapeiaan voldoen, ge zult moeten met haar trouwen 'of ten minste uwe aanvraag
doers .
- En ik verzeker u dat ik haar niet zal trouwen en
ook niet de aanvraag doers, en ge verstaat flu gemakkelijk dat ik ze u zal afstaan zonder tweegevecht . Ge
kunt nict peinzen hoe blijde ik ben mijnen ouden
trouwen vriend zijn geluk to helpers makers .
- Remi, ik ben u dankbaar voor uwe genegenheid, maar ik aanveerd niet dat gij aan haar zoudt
verzaken 'om mijneflt wille .
- Mar verstaat ge mij dan niet ; ik heb niet de
mifiste genegenheid voor Laura, hoe goed en begaafd
ze ook is .
- 1k wil niet dat gij voor mij zoudt laten haar ten
huwelijk to vragefl .
- Beste vriend, ik zal u cen geheim toevertrouwen,
dat nooit over mijne lippen zou gekomen zijn, ware het
niet dat ik er mij toe gedwongen vind . 1k bemin eene
andere, maar deze weet het niet, en 't kan nooit tot
een huwelijk komen, ze staat to hoog voor mij .
Pol bezag zijn vriend, het vloog hem to binnen hetgeen hij meende gemerkt to hebben tusschen Irma en
hem ; hij gel'oofde dat Remi rechtzinnig was . Toch
wilde hij verder aandringen .

Maar Laura staat ook te hoog voor een weduwnaar met drie schamele kinders!
Ge zijt ze ten voile weerd, bevestigde Remi .
- 'k Zou volstrekt niet willen dat zij mij aanveerdt
uit medelijden, om bet later to bekiagen en mij en
mijne kinders 'ongelukkig to waken .
- Ge onderschat u zelven, wien zou ze beter kunnen kiezen?
- Tot hiertoe heeft ze weiruig keus gehad, zeide
Pol ; 't is gelijk de Voorzienigheid die bet zoo gewild
beef t dat ze flu zal to kiezen hebben tusschen ons getweeen ; neemt ze u, er zijn er zeker nag wel andere
to vinden voor mij ; newt ze mij, 'k zal ze met een
gerust hers en gelukkig aanveerden .
- Hoe kunt gij zoo spreken, nu dat ik u mijne
innige gevoelens heb doen kennen en u dc redens
gegeven heb waarom ik nooit zal trouwen .
- J3innen een jaar zult ge zeker zoo niet meer
spreken.
- Binnen een jaar zal ik spreken gelijk flu en ik
verzeker bet u dat ik nooit met Laura zal trouwen .
Later zult gij spijtig zijn aan Laura verzaakt to
hebben.
- Verstaat ge mij den niet, moest ik met u
mijne aanvraag doen, zeker ban ik dat ze u zou vetkiezen.
- Zooveel to beter voor u in die veronderstelling,
onderbrak Pal .
-- flat zou daze inoeten denken over mijne
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aanvraag, daze die mijn voile liefde bezit en voor we
ik mijn 'even zou geven?
Kent ze uwe liefde? vroeg Pol, die vermoedde
wie er hat voorwerp van was .

1k geloof hat niet ; in alle geval, 'k heb er nooit
een woord over gesproken noch durum spreken .
- Hoe zou zij er dan door lijden?
- Misschien dat ze mij bemint en dat is mij genoeg! Mijn herte blijft voor haar tot de flood .
- Zonder trouwen?
- Zonder trouwen, j a, ze staat to verre boven mij .
- Ge blijft dan bij uw besluit, Remi?
- 'k M ;oete, baste vriend .
- Als hat alzoo is, blijft er mij niets anders over
dan to wachten en to bidden .
Op flat woord scheidden de vrienden bedroefd van
elkaar . Remi, omdat hij zijn geheim verraden had om
zijnen vriend to overtuigen en flat hij flu mislukt had ;
Pol, omdat hij zijn vriend als gedwongen had eerie
aanvraag to doers die - hij bekende hat - niet kon
aanveerdefl met die liefde voor een andere in zijn
hart : ((Maar Remi was toch naar de kerk gekomen
voor haar! Hoe zou hij er gekomen zijn zonder gedacht van met haar to trouwen? En hoe meer ruste
zou hij ook fliet hebben als hij Laura de keus kon ge-

yen van to kiezen tusschen hem en zijnen vriend?

Die gedachten woelden hem gansch den avond in
't hoof d ; hielden hem geheel den nacht bezig, zookiat hij gears ure rustigen slaap geroten had .

V

Lucietj Nagels, de stoelkeszetster, die al de parochianen en ook al de bijzonderste van stad kende,
had verwonderd opgekeken near Poi, die 'op 0 . L.
Vrouw-parochie woonde, dat hij near 't lof kwam
near Sint-jan en dat op een eenvoudigen weekdag ;
wet mocht dat wel beduiden ? . . . Van aan de endel .
dear van de kerk, wear ze haar stoelkesgeid ontving,
had ze hem gedurig Bade geslegen, hens near 0 . L,
Vrouw zien kijken binst het lof en den near Laura .
Als Pci de kerk verliet, was ze voorzichtig achter gegaan en belet hoe hi Laura met de oogen volgde tot
dat ze binnen in hear huffs was .
- Zou dat geen huwelijk zijn to wege?
's Anderendaags was het omtrent hetzelfde spel ;
was het voor die intentie niet dat Pol een dozijn keersen had doen ontsteken voor het beeld van 0 . L .
Vrouw?

48
Lucietje had redens om dat groot nie,uws niet to
verzwijgen .
Volgens een overeenkomst met de kerkfabriek moest
de stoelkeszetster tweemaal in 't jaar de kerk schuren
en elke maand dweilen, de koor iedere week : binst
de langdurige ziekte van den ~overleden pastor had
Lucietje dat vergeten . Mijnheer Geldhof had haar die
verzuimenis doers opmerken, haar aan die plicht herinnerd, bed'aard maar met nadruk en . . . Lucietje had
wel gevoeld dat het voor haar best was zonder tegenstribbelen to gehoorzamen . . . Zoo was het niet al to
veel den nieuwen pastor genegen en als natuurlijk gevolg pool deze niet die naar hem to biechte gingen .
Het had nu een allerschoonste gelegenheid om den
pastor het zijne to geven en zelve bachten de gordijn
to b7ijven .
Van den eersten dag had ze het nieuws verteld aan
Pelagic De Stinger en Lotje fosters, die alle twee een
ei hadden to pellen gehad met Mijnheer Geldhof en
die alle twee Laura in burs oogen niet konden luchten . Pelagic, die bij de kerk rentenierde en raadslid
was van de congregratie, had jaren tang den harmonium gespeeld in de congregatie en de jonge dochters
eeren zingers.
Zij was de nieuwe pastor zonder uitstel gaan spreken ; hij was nog to midden de verhuizing en tafels era
stoelen stonden nog al overende . Zij meldde hem dat
ze zooveel werk had, en dat bet haar onmogelijk zou
zijn nag den harmonium to spelen, met de zoete hoop
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door de nieuwe pastor tegengehouden to worden.
Mijnheer Geldhof, die menschen kende, bezag haar,
verstond ze goed, was op het punt een bitter antwoord to geven, maar hield hem in : ((t Is jammer,
sprak hij bedaard, ge hadt zeker veel verdiensten ;
ongelukkiglijk kan ik u niet bedanken, ik ken u niet ;
maar voor al het goed, dat ge gedaan hebt, zal God
u loonen . ,ls de kerkheeren met de schaal in de
kerk rondgaan en zeggen : « Gbd zal 't loon!en n,
peis dat zij het voor u zeggen . »
Twee weken nadien verving Laura haar aan den
harmonium .
De koster en Lotje, zijn zuster, waren belast voor
een bepaalde som het kerkgewaad to wasschen en to
onderhouden, to naaien en to herstellen . De nieuwe
pastor had aan Lotje de bemerking gemaakt dat alben
en ro etten zoo vuil waren .
En wie maakt ze vuil ? beet Lotje bitsig .
Daarop bleef de pastor stom .
-~ Bovendien, Mijnheer, als het u niet aanstaat, 'k
last het voor een ander .
De nieuwe herder had daarop ook niet gesproken ;
maar 't kerkgewaad werd aan anderen uitgegeven om
to wasschen en Laura had aanveerd het to onderhouden van naaien en herstellen .
Ht is to verstaan hoe 'die twee brave zielen hun
lip lekten van voldoening als ze nu mochten op Laura,
die kwczel, en de pastor losgaan en dat zij geen dag
misten van naar het lof to gaan in Sint-Jan om de
gebeurtenissen to volgen e~ to bespreken .
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Het getal nieuwsgierigen ping toenemen . Juffrouw
DaeIs, die Pol Claerhout niet meer zag in de kerk
van Onze Lieve Vrouw, was a's cen dolende ziel op
zoek om hem tegen to komen ; ze was van den derden
dag van dc novene ;eland aan de kerk van Sint-Jan,
had er het nieuws vernomen door de stoelkeszetster
en had er denzelf den dag flog Madame Duponchel en
Madame Duf our op de hoogte van gezet . Al die
godvruchtige zielen waren den vierden dag van de
novene near Sint-Jan gegaan cm met veel verstrooid ..

heid het lof bij to woven en elk, uit een welgekozen
hoek van de kerk, de bruidvaart af to muizen . 't Was
de groote dag dat Pol en Remi malkander in de kerk
aangetroffen hidden . Ja, ze waren beloond voor hunfle moeite .
Bevend van helangstelling waren ze, na het lof, een
tijdeke blijven haperen in de kerk totdat de pastor
zou weg zijn . Dc stoelkeszetster alleen had de twee
vriendcn gevolgd near buiten, had ze dear zien stain
verbaasd near malkander kijken en hooren vragen :
Is het om 't zelfde ; het woord cc tweegevecht en
cc neem ze gij ; 't was ales wat ze opgevangen had
van 'i gesprek, maar 't was genoeg .

Als flu de dames en juffers de kerk verlaten hidden,
wierden ze aanstonds door Lucietje op dc hoogte gesteld .
- 't Is een schande! rasp Madame Duponchel,
moeten ze daarvoor in de kerk komen! 'k Ben beschaamd dat ze lid is van de Damen van Barmhartigheid .

Zoudt g'het aan Mijnheer de Pastor niet zeggen? stelde Juffrouw Daels voor aan de stoelkeszetster .
- Dank u voor uw goedheid, gebberde deze al
near huffs trappelend dat de stoelkluitjes in hear schortezak rinkelden .
- Zij heeft gelijk van niet to gaan, zei Pelagie De
Slinger ,ze zou er kaal van of komen ; hij is maar van
boerafkomst en beef t geen educatie .
- Hij zou dat toch moeten weten, meende Juffrouw Sagaert, bijzonderlijk dat er spraak is van een
tweegevecht .
- Ja waarlijk, 't gaat over zijn hour, verke~eren in
de kerk! 't Is best dat we diep overtuigde kristenen
zijn ; we zouden er bij ons geloof verliezen, sprak Madame Latour plechtig .
- Maar, mama, ze trouwen wel in de kerk, monkelde Simone .
Madame bezag hear dochter en zweeg .
- Hoe dat de pastor van Sint-Jan hear zooveel op
de news last zetten! zei Pelagic De Slinger ; ze moet
den harmonium spelen in de Congregatie, de kinders
leeren zingen, alsof de andere dear niets van zouden
kennen .
- En zeggen, voegde Lotje Kosters erbij, dat ze
een karat gecrocheerd beef t voor zijn biechtroket . 'k
Weet niet hoe ze niet beschaamd is .
- Ja, wie weet beef t ze den pastor niet overhaald
voor dit huwelijk met Pal Claerhout en steekt ze hear
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nu de vriendin niet van Irma om Karen kozijn to krijgen, opperde Juffrouw Daels .
De priestess zouden beter doen met geestelijke
zaken bezig to zijn dan met al dat wereldsch gedoe !
verzekerde Madame Duponchel .
J a maar, sloeg Lotje Kosters er tusschen, de pastor zou er mee zegenen .
Had de pastor er lang reeds mede gestaan in
plaats van met de relikwie,' hij zou meer kluitjes ontvangen hebben, leech Simone Dufour .
Wat onzedige klap, Simone ! riep Madame Duponchel verergerd, terwijl er twee, drie kwezels hun
giechelend mondje toenepen met den zakdoek,
't Was 't slot van de redens en elk trek naar huffs .

's Anderendaags, rood negen use, was Irma naar
Pol's gegaan cm het kind naar school to leiden . Zij
vend hem met een zwaar hoofd, hij had zoo weinig
geslapen, zei hij .
- 't Is tech niet door onrust voor uw toekomend
huwetijk ? taalde zij .
lk zou het willen opgeven ! zuchtte hij .
Maar Pal tech ! 'k Ben zeker dat ge haar over
gelukkig zult maken en 't zal meteen uw geluk zijn .
Gij hebt tech met haar over die zaak nooit gesproken ? vroeg hij vol belangstelling .
Geen woord, verzekerde zij ; ten anderen, 'k heb

ti gezeid waarom ik niet begeer er tusschen to komen ;
gij zijt mij to naar familie om met u bij haar to boffen
gelijk ik het zou begeeren om u to doers aanveerden
als bruidegom .
Pol spray: Been woord en zag er gelijk bedwelmd uit .
- Pal toch! Is er misschien wat gebeurd
? Of
mag ik het niet weten
Pal, na ears tijd peinzens, vertelde hoe hij Remi
tegengekomen had in Sint-Jan .
lrma wierd d'oodsbleel bij ' vernemen van dat
nieuws .
Pol, die het belette, voegde er haastig bij dat Remi
van Laura afzag om redens, die geheim moesten blijyen, en was er maar gegaan om kozijn den kapelaan
to voldoen .
Irma, die bij die woorden herleef de, vroeg beangsiigd :
- En waxen die redens niet gegrond?
- 1k dank van ja .
- Maar waarom hem dan tot die aanvraag dwingen, als hij het niet begeert . Remi is rechtzinnig,
waarom zou hij Began ? beet ze .
- Om mij gelukkig to makers misschien, zei Pol .
Hij is ears ware vriend en tot elk offer bereid voor
mijn welzijn en dat wil ik niet .
- Hij is niet bekwaam om to Began, last hem vrij,
gaat uwen gang! 'k En versta mij aan u niet, verweet
Irma, met bitterheid in de stem .
Ais Irma met Jantje vertrokken was, had PoI door
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die strenge woorden van Irma wel verstaan dat de
liefde tusschen haar en Remi wederzijds was, wet
stond er hem nu to doen ? Had hij niet dwaas gehandeld ? . . . Mocht hij Remi dwingen ? . . . Mocht hij zijn
niche verdriet aandocn ? . . . Was de zaak voor hem
niet opgcklaard ? . . . Wise hij flu niet wet er hem to
doen stand?

Rond elf ure en half was Irma near de bewaarschool gegaan om Jantje . Ze vond er Juffrouw Daels
aan den uitgang, wa ar ze zonder twijfel haar afgewacht had .
Ge hebt wel dat groot nieuws kunnen 'zwijgen,
begon ze .
\Vat nieuws ? vroeg Irma, die al vermoedde wet
er gmg vo gen .
Ge moogt het niet zeggen zeker, maar het is
mondsgemeene . 'k Heb zelve gisteren avond in het
lof uwen kozijn gezien en Remi Soete, en de algemeenen roep is dat ze ells twee gaan om dat preusch
stuk van een schoolmeesteres, die toch maar is 'om alzoo to latent ze zeiden erbij, 'dat de brouwer de voorkeur had, omdat de schoolmeester maar een arms
jorgen was ; ze klappen van een tweegevecht ! Dat zal
wet geruchte makers in stall en wet gaan ze belachen
warden. Nu, dat gaat me niet aan ; ik laat elkendeen
lijk hij is ; maar ze zullen het ells twee niet gestolen
hebben als er geheel de stall schande van spreekt
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Die kwczel in rouwklceren zal nag de slechtste er
mee varen, en 'k weet uit goe bran dat ze uit de vergadering moet van de Darnen van Bermhertigheid f
dat verschillige damen hun ontslag gaan nemen.
Mijnheer de cleken zal er wel van ingelicht zijn en
vandaag nog in de vergadering zal de beslissing Va1len .
Irma had geen woord gesproken en Juffrouw feels
laten kiappen zonder onderbreken ; zij had ervan verschoten ; haar gebabbel was van weinig tel ; maar
toch, uit hetgeen ze vernomen had van Karen kozijn
moest er een grand van waarheid in zijn, en een feit
was, dat haar in nige vriendin in de tanden ring en
chat :e in de vergadering van dc Damen van Bermhertiheid dezen namiddag zou kunnen verongelijkt
warden .
- 't is 't ecrste dat ik or van boor, zei Icma na een
tijd van tizwi5cndhcki, cn hctgzcn gij daar verteld
hebt is zeker wel overdreven .
- \/r :g lief aan Madame Duponciel on aan juffiouw Szgacrt en Madame Latour, die oak het schandaal in do kook gezion hobben ; zijn dat nu we1 maFile ron vocs trefcclijke men schon? ;v ear ik mng u zeggen, vcegdc ze erhij tot slot, ik kcn took hun tongon
nict tcgcnhoudcn . Nieticgcnstaandc ales, is uw kozijn
Pct voor rnij zcovccl of van to voren.
mm was to droef gesteld en to veel met haar zelven
en haer vriendin bckommercl cm bij die woorden te
kunnen lachen .
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- Juffrouw, 1k dank u vriendelijk voor uwe mede
deeling, wide ze niet gerneend, en ze leidde Jantje
near huffs bij vader weder .
Irma had geen woord gesproken met Karen kozijn
over de onderhandeling die ze kwam to hebben met
Juffrouw Dads ; zij was to veel op hear ongemak : ten
eerste met hetgeen Pol zelve verteld had 's morgens
over het bezoek van Remi naar de kerk van Sint-Jan ;
hear broeder de kapelaan, met Remi near dear to
zenden, had alles verbrod ; maar waarom, dacht ze,
had Remi daarin toegestemd ; had hij nooit gezien dat
zij hem geern zag? Welke mochten die redens zijn die
Pal niet wilde zeggen om Laura to weigeren? Pol
zelve bekende dat ze ernstig waren ; waarom hem
den dwingen tot de aanvraag? Van den anderen
kant stand Laura dear nu op het punt op den kiap
gebracht to worden in stad door drie, vier afgunstige
kwezels! Die goede, innige vriendin! Misschien wel
waren ze bekwaam, gelijk Juffrouw Daels gezeid had,
hear to beleedigen in de vergadering van de Darnen
van Bermhertigheid, en daarop was meteen hear besluit genomen : ((k Ga er naartoe, sprak ze bij hear
zelven. Eenige minuten nadien stand ze aan 't kerkp1cm
van Sint-Jan to bellen aan nummer 10 .
Laura zeif kwam opendoen .
- Beste vriendin, welgekomen! tat beg; ik blijde
u to zien ; 'k heb den heelen dag aan u gedacht .
- 1k ook, Laura, en dat seders vier dagen zonder
ophouden .
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- 1k vind het overdreven vier dagen lang zonder
ophouden!
- Toch is 't wear ! En ik heb me gehaast om u to
vinden vo6r dat ge near de vergadering van de Darnen
van Bermhertigheid zoudt gaan ; ik moest u zonder
uitstel spreken .
- Ge spreekt zoo ernstig, beste vriendin, en raadsclachtig . Er hangt toch zeker geen ongeluk boven
mijn hoofd . Zet u, ik heb al mijnen tijd voor u . 'k
Moot u zeggen dat ik dear best ken gemist zijn, de
Damen zullen er weinig in maker dat ik in hunne
vergadering afwezig hen
- G'hebt misschien wel gelijk, Laura .
- Vcor racer den eene ben ik er gekomen als een
homi in een kegeispel, bijzonderlijk bij Madame Duponchel .
- Maar, Laura, zij beschuldigt Mijnheer Geidhof
de oorzaak to zijn van de staking in bun fabriek!
- Wat ken dat mij aangaan?
- Dc vrienden van mijn vrienden zijn mijn vrienden, zegt bet spreekwoord ; en de vrienden van mijn
vijandcn zijn rnijn vijanden ! . . . Zijt ge niet bevriend
met Mijnheer Geidhof?
- lnderdaad, zonder hem zou ik geen stag in die
vergadering gezct hebben . Sedert moeders dood, heb
ik veci tijd cm de armen to gaan bezoeken die zoo
talrijk zijn op zijn parochie! Noch Madame Duponchel, noch Madame Duf our schijnen mij to kunnen
verdragen :!
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Dezelfde reden gelds voor Madame Dufour!
Heeft haar man de plants niet moeten ruimen in den
gemcntcraaid voor een lid van derv Volksbond van
Mijnhccr Geidhof?
- En J uffrouw Dads, vervolgde Laura ; meet roof
zgt ze mij den goeden dag, ze schijnt me waarlijk afgunstig, dat 1k uw vriendin ben!
Irma, die de ho .ding van of irouw Dads tegenover
Laura rnaar al to we1 verstond, antwoordde met 'nen
lichtcn glimlach :
- Misschien afgunstig op iemnand anders . Het is
dank aan haar dat ik tot bier gekomen ben . k ben
overtuigd dat uw aanwezigheid in de vergadering u
van nag zou kunnen deren . Blijf flu thuis, ik ga em ook
flict naartoe!
- Was rang dat we1 beteekenen? vroeg Laura verwonderd .
- Beste vriendin, hebt ge geen goete cm naar
Idooster to gaan?
- Strcoien de Damen uit dat 1k naar 't klooster
ga! riep ze lachend uit .
- Laura, bad Irma, god mij als 't belief t een antwoord!
- Maar, Irma, ik heb or nooit aan gedacht -a's ik
vrij was ; na mijn studi~n had moeder mij broodnoodig
thuis ; dit was voor mij een teeken dat ik em Been roeping toe had . Heb ik u niet gezegd dat ik een plants
zoek in cen klooster als onderwijzeres, omdat ik mocilijk zonder dat aan een bestaan kan komen .
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Inderdaad, g'hebt er mij over gesproken, wet
hen it gelukkig in mijn verwachting niet bedrogen to
zijn!
- Maar, Irma, wat mogen uw woorden toch be
eckencn? riep Laura on steId.
Dan vertelde Irma dat Pol Ciaerhcut, op hear vo'or~
stet, Laura was gain vinden in het lof van Sint-Ja
cm haar to leeren kennen, wet hij over hear gedacht
had bij zijn terugkomst en ho hi zoo vurig gewenscht
had hear to vragen als moeder voor zijn kinderkens .
- Heeft Pci u gevraagd mij de aanvraag to doers ?
- Hij heeft het mij gevraagd, maar 'k heb geweigerd eerst ; flu dcc ik het toch, doch buiten zijn west .
1k hen uitsluitelijk gekomen cm u uitleg to gevn :
Mijnheer Pastor van Sint-Jan was, voigens mij, beter
geschikt cm in zijnen naam uwe hand to vragen .
Dan vertelde Irma, hoe hij een novene begonnen
had vobr hij den gewichtigen step died doers, one to
to weten wet hem goed en zalig was . Hoe dat Remi
Soete, Pal's vriend, de vicrdc dag dear cok in de kerk
aanwezig was, voor hear ; dat Remi aan hear wilds
verzaken voor Pol ; maar dat haar kozijn zijn vriend
wilds verplichten met hem semen near hear hand to
dingen one Laura volledige vrijheid to geven opdat
zij later hare keus niet zOU moetcn bekiagen . . .
Bij die laatste woorden barst Irma in snikkende tranen los . Laura sprang op van haren stoel en hield
hear in are armen .
Nu duurde het een merkelijken tijd dat de twee
yriendinnen dear wren zonder spreke,
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- Mijn dierbare vriendin, troostte Laura, mijn
groove seders den dood van mijn goede moeder, die
u ook zoo geerne zag, waarom dat verdriet en die bitter e tranen?
- 1k ben zoo bekommerd met Pal en zijn drie
lievdingen! sprak Irma, die hear angst overmeesterde .
1k heb er voor mijn sapen gelaten, ik heb zooveel
gebeden dat 0 . L . Vrouw hem deze zou zenden die
hij noodig beef t .
Laura zat dear luisterend met d tranen in de
oogen .
- Gij zegt niets? Heb ik misschien kwalijk gedaan
met hem tot u to zenden? 1k dewed bet voor zijn we1zijn en ja, ook voor uw geluk, maar ik ben misschien
bedrogen .
- Dat zeg ik niet, Irma ; geheel uwe handelwijze
is mij een nieuw bewijs van uwe innige genegenheid
voor mij .
- ik ben u we1 dankbaar, lieve vriendin!
- En wet zegt ge van de aanvraag van Pol Claerhout n van Remi Soete? vocgde zij er aarzelcnd bij .
- Irma, was het antes oord, seders den dood van
de vrouw van uwen kozijn, hebt ge mu nooit gesproken over de mogelijkheid van een huwelijk tusschen
ons beiden ; maar de menigvuldige keeren dat we samen waren, heb ik uit uw rodens kunnen verstaan
dat het uw vurige begeerte was dat ik de moeder van
zijn lieve kinders zou warden .
- Inderdaad! sprak Irma bewogen en angstig op
dc woorde die zoi den volgen,
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- Gij hebt 0 . L . Vrouw gebeden! zegt ge . 1k geloof dat Zij uw gebeden verhoord heeft, als ik durve
denken dat uw kozijn mij bekwaam acht hem en zijn
kinderen gelukkig to waken !
- Is het wear ? riep It ma, die near hare vriendin
toeliep . Is hat wear ? tat ban ik u dankbaar!
- Zoudt gij niet gelukkig zin in mijne pleats,
baste vricndin?
- Misschien we1! fluisterde ze .
- Maar nu dat die zaak effen is, moat ge mij uitleggen waarom ik vandaag near de vergadering niet
wag gaan van dc Damen van Bermhertigheid?
- 1k had hat beast vergeten! loech Irma .
Dan vertelde ze van de Juffrouwen die in de kerk
van Sint-Jan Pol en Rerni gezien hadden, van hunne
rcrontweerdiging, hoe dat ze Laura zouden aanklagen
aan Mijnheer den Deken als onweerdig . . . en dat hat
dear de reden was waarom zij hear v66r de vergadering had wilien verwittigen .
Laura schoot uit in een hertelijken lack !
- fat maakt mij de kiap van sommige van die
damen! Wie west gaan er flog geene Z1jn under hen
die mij Pol zullen overjeunen?
- Misschien weIl zei Irma. Maar wet gaat ge flu
doen met Remi? vroeg ze vol belangstelling .
- 1k wensch hem ells geluk . Hij heeft zeker veal
gaven ; gij hebt mij dikwijls over hem gesproken ; hij
is de innige vriend van uw kozijn.
- Hij is de eerlijkste jongeling , dieri it ooit heb
tegengekomen,
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- En ook uw vriend?
- Gelijk gij weet, ken ik hem van v66r mijn eerste
Communie ; lief verlof, toen hij in de NormaalschooI
was, bracht hij over bij ens op hot hof ; 't is door zijn
lessen dat ik de eerste was in do leering . 'k was als
zijn j ongste zusterke ; hij hield veal van mij en ik
van hem .

Fn flu? vroeg Laura, die vermoedde wet er in
let hart van Irma omging, a's ze vernomen had dat
semi voor hear naar do perk van Sint-Jan geweest
was .
- 1k was blijde met moeder naar Hornrneldaele to
kamen, bekende ze .
- Gm hem?
- poet ik bet u zeggen?
- Keen. ! leech Laura. Hcud bet weigcrlijk voor u ;
ik weet genoeg .
- En a's Rend u die aonvraag doer ? v:oeg Irma .
- Zeg aan niemand dat ik u mijn jawoord gegeyen bob voor Pol . Laat hen beide naar den pastor
van Sinn-Jan gain gelijk hat nu geschlkt is . 'carom
zou Remi met hem niet meegaan om ook zijn aanvraag to doers ?
- Mear. , Laura, wet denkt ge?
- lair waarom niet? sprak Laura . feet Remi
dat ge van hem houdt?
- 1k bob altijd gedacht dat onze genegenheid wederzijds was . . . Dat is allengskens gekomen . . . Zonder
ooit daarover gesproken to hebben . . . 1k ben misschien
-

bedrogen . . . Is het geen bewijs dat hij aan mij niet
denkt als hij naar Sint-jari gewees is, op bet zeggen
van mijn broader de kapelaan, om u, Laura?
- Waarorn heeft hij rnij zoo gemakkelijk aan uw
kozijn Pol afgcstaan? VJas dat bet geheim niet dat
hij niet wilde mededeelen?
Ire a's aangezicht helderde op .
- 'k Weet ht niet, monkelde ze ; rnaar zoo dat
het geval m'ochi zijn, is het niet onhebbelijk hem tot
die huwelijksaanvraag aan to zetten?
- Als ge uwe oogen openhoudt, loech Laura, zult
ge wel op zijn aangezicht kunnen lezen wat er in zijn
pert omgaat .
irma stand verhaasd hare vriendin to bezien .
- a, ja, verciolgde Laura, wij zijn innige vriendinnen, Pci en Remi zijn innige vrienden : als ik trouw
mat PcI, moct gij op denzeif den dag trouwen net
Rerni!
- Maar, Laura, wet meent ge toch? Mijn broeder
denkt dat ik nag een klein kind ben ; en moeder die
me niet kan missen! Hebt ge vergeten wat de kapelean met zijn maarten geleden beef t?
- In 't geheel niet! was bet viugge antwoord . 't Is
daarom oak dat ge aan uwen kozijn Pal mijn jawoord
met moogt bekend maken . Hij moat in alle geval naar
den pastor van Sint-jan gaan ; en, lieve Irma, is bet
met meer noodig voor mijn huwelijk, WI) zouden hem
kunnen noodig hebben voor het uwe!

VI

Binst dat Irma met hare vriendin aan het onderhandelen warm, zaten Pol en Remi ook in de brouwerij in ernstig gesprek .
Remi, gelijk Pol, had zijn vriend 's avonds to voor
in de droevigste gesteltenis verlaten en had een woeligen nacht slapeloos doorgebracht . Hoe had zijn
vriend zoo onredeiijk kunnen handelen? IIij had hem
gezeid waarom hij aan Laura verzaakte, hoe verstond
hi met dat hij Irma beminde? Maar ja, waarom was
hij zeif, Remi Soete, ook naar de kerk van Sint-Jan
gegaan? Ja, tegen zijn goeste! Maar Pol moest het
niet gelooven dat hij vcor Laura niet grog . 't Ws
wcl to verstaan dat hij Laura den keus wilde geven
cm met meer gerustheid haar to nemen ; en ja, 't was

uit genegenheid tot hem dat hij hem ook de aanvraag
liet doen! Maar wat zcu Irma van hem denken, moest
hij die doen? Zcker weet ze niet wat ze voor rnij is,
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Nu, 't is
beter ook ; als ik op moeder Claerhout denk en de kapelaan, mijn weldoeners, die mij van strate geraapt
hebben! 'k Zou mijn aangezicht niet meer durven
toonen, kwamen die cdt to weet dat ik mijn oogen
heb durven heffen tot Irma! Dat edel, rijk kind! 1k,
de zoon van den boever, die ze uit bet stof gelicht
hebben ; ja, dat ware dankbaarheid! Hun zuster
en dochter ontnemen, die ze zoo noodig hebben, na
alles wet de kapelaan met vreemden in huffs geleden
had! Nooit tech ken het tot een huwelijk komen tusschen hem en irma! Ja, zijn besluit was genomen ,
hij zou Pd's voorstel aanveerden . Er bestond ten andere geeii de minste twijfel dat Laura's keus op Pol
moest vallen en daarmee zou hij zijn trouwen vriend
een uitstekenden dienst bewijzen, wet het herd oak
kosten mocht.
- Vriend Pol, sprak Remi, van zoo hij binnen
gekomen was, ik ben vranderd van gedacht ; ik aanveerd om met u semen mijn aanvraag to doen.
- Saar, Remi, bestaan de redens niet meer die ge
deeat gelden veer uwe weigering? 1k versta u niet .
Lijk to voor, zuchtte hij, maar ik doe het tech
met tegenzin voor uw geluk .
- 't V/are niet eerlijk van mij zuiks to eischen .
- Dat huwelijk met Laura is gewenscht voor u ;
voor mij is ze niets, voor u alles ; aangezien gij aan
hear verzaakt omdat ik uw voorstel niet toestem, wit
ik het tech aannemen tegen mijn gedacht, beste
vriend .
en welke pleats zij inneemt in mijn hert!
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Po!, bewogen door de ware geriegenheid :
- Remi, sprak hij, gisteren hebt ge mij gesproken
van een geheim, maar gij hebt maar de half t vermond .
1k verrn'oed hat overige, bijzonderlijk seders ik aan
Irma van uw bezoek gesproken heb .
- \Vat heeft zij crop gezeid? onderbrak hij, break
als de dood .
- Als ik vertelde hoe ik bij u aandrong om uwe
aanvraag to doen near de hand van Laura, verweet
ze mij mijn handelwijze in een vlaag van bitsigheid,
waarin ik hear nog nooit gezien heb . Dan ward hat
mij een zekerheid 't geen ik reeds vermoed had, dat
Irma u beminde .
Remi zijn oogen warden glanzend bij die woorden .
- Is die liefde niet wederzijds? Is dear dat geheim niet, dat u bales op mijn voorstel in to gaan?
Remi stond dear bleak en sprakeloos . Na eenige
oogenblikken sprak hij :
Vriend Pol, 'k hen beschaamd als ik er aan
dank, maar beloof mij, als hat u belieft, geen woord
to reppen over hetgeen gij geraden hebt .
1k geef u mijn woord, Remi, door mij zal hat
niet bekend worden ; maar ik versta niet hoe gij daarover zoudt to schamen hebben?
- Genoeg daarover, smeekte Remi, niag ik hopen
dat gij Laura zult vragen en mij vrij laten?
- Dat heb ik reeds beslist v66r uwe komst en na
mijne onderhandeling met Irma.
Lan1c u, baste yriend, er valt een zware pair van
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mijn Bert, ik heb veel bittere urea gesleten sedert
gisteren avond .
- Gelijk ik, sprak Pol weemoedig, maar het was
door mijn schuld en klcingeestigheid . Vergeef het
mij, edele vriend, vest heb ik u doen lijden, en Irma
ook die zooveel voor mij gedaan heeft .

1- is Irma van haar bezoek bij Laura naar de brow .
werij kwam om de kinders naar bed to helpen en
Pol goeden avond to wcnschen, vend ze, vol verwondering, Onion kozijn met zijn vriend Remi in een
luimig, iuidruchtig gesprek . Zij zaten, een sigaar rookend, uierst welgezind non tafel, vo6r cen flesch van
den beaten wijn .
Beiden zag-en verbiuft op naar Irma, die binnenhuppelde met con aangezicht vol blijdschap .
- Zijt ge ci bezig net drinken op het geed gcluk .
ken van den trouw! riep ze lachend in 't binnenkomen . V/ic betaait het gelage?
- 1k! zei Pol . Let u bij en drink mee, Irma .
- IV!aar gij en heht ze nog niet! gekte zij .
- lndcrdaad, maar mijn zaak staat er beter op .
Remi verzaakt can haar ; hij wilt haar nict .
-- Maar hij grog tech naar Sint-Jan voor haar!
piaagde ze .
- Hij gang Cr voor mij, sprak Pol, om to weten of
ze mij wel paste,
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- 1k heb nooit het gedacht gehad hear ten huwelijk
to vragen, verzekerde Remi, gansch beteuterd .
Loo, zoo! zei Irma, die we1 zag hoe Remi op
zijn ongemak was . Woarom zoudt ge ells twee uwe
aanvraag niet gears doers ?

Pol kon nu zijn ooren niet gelooven ; dit was wet
het tcgcnovergestelde van hetgeen zij in hear bitsigheid hem had willen doen vcrstaan . Remi zat dear
met de dood in het hers, bij die bedaarde onverschilJigheid van lima, die hem near Laura zond .
- Maar ge zit dear aile twee stom als van de hand
Gods geslegen! Verstaat gij mu nict? gebberde zij
voort .
- \Vat mag dat al bedieden, nichte? sprak Pol
ernstig . Gij spraakt dezen morgen zoo niet . 1k ga al
leon, dat is nu vast en besloten voor goad .
- Doe wet ge wilt! ging ze kaim voort . Als ik
dezen morgen sprak, wist ik niet wat ik nu west, en
daarom hers ik van gedacht veranderd ; en als ik u zal
verteld hebben wat ik vernomen heb, zult ge misschien ook van gedacht veranderd zijn!
De twee vrienden zagen hear verbaasd in de oogen,
met open mood, em dat belangrijk nieuws to hooren .
- Als ik dezen morgen near school ging om Jantje
vond ik ears de dour Juffrouw Dads - Pol , ge west
wel wie! - die er mij afwachtte . Ze vertelde mij dat
de stoelkeszetster van Sint-jan, aan wie Pol keersen
had doers ontsteken, hat dod van de kerkreize geraden
had, Zij had dat nieuws van hear tongs late roller,
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en van Pol's tw'cede bezoek waxen ze al met drie,
Pelagic Dc Slinger en Lotje Kosters, die Laura niet
kunnen geluchten, en hunne nieuwsgierigheid kwamen voldoen in de kerke van Sint-Jan ; de derde dag
was er juffrouw Dads als een dolende ziel bijgesukkeld en, den vierden dag, kwamen 'flog verschiilende
Damen van Bermhertigheid hunne bermhertige oogen
verlustigen bij hat zien van u beiden, 'die voor dezelfde
zaak near dezelfde kerk gegaan zijt . . .
Maar hoe is hat mogelijk? riepen de twee vrienden vol schrik .
Dat is zoo nochtans, vervoigde ze bedaard met
een glimlach op hat wezen ; men heeft zeifs afgeluisterd wat ge aan de endeldeur van de kerk geproken
hebt, onder andere van' utweegevecht . Hebt ge dat
niet genoemd? Heeft Remi niet gezeid : 'k Laat ze
aan u? Dat was genoeg voor die godvruchtige zielen . Dan 'zijn ze begonnen er op losgaan om mijne
goede vriendin Laura in hare ear to krenken, en ja,
bedreigd uit de vergadering van de Damen van Bermhertigheid to barmen !
- Maar dat mag niet! riep Pol uit . Dat moat voorkomen worden!
- 1k ben ten voile van uw gedachi . Is hat geen
hoop ijd, Laura met uw dod bekend to waken, liever
den hat hear to laten vernemen door de kwezelklap
van ecnige afgunstige dibben?
- Inderdaad, sprak Pol, dezen avond flog zal ik
den pastor van Sint-Jan gaan vinden,
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- G'hebt gelijk, maar gaat in den donkeren om
riot afgeloerd to wooden, en zwijg a's ge buiten zijt ;
men zal den van uw tweegevecht niet moeten vertellen . vu gaai ge zeker Mlle twee om Laura? tinsde
lira weder .
- Maar waarom dat uitzinnig voorstel? schoot Pol
uit .
- Waarom, kozijn? Omdat Laura toch later gaat
vernemen dat Remi cok op hear verliefd was .
- Dat is r!iet waar! riep Remi uit, in een hevig
erzet .
- Moet hij niisschien ooh met Laura den zot houden deed Pol er bitter bij .
- Nu, dcc wat ge wilt, hesloot ze luimig ; nu, dat
de trouwzieke babbelkousen Laura willen ten onder
sleuren, zou mijne lieve vriendin, volgens mij, voor
hunne algunstige oogen dubbed oprijzen als ze een
dubbeic huweiijksaanvraag krecg . Zij zouden er mogen op pruirnen .
Met ecn viugge voet was Irma de deur uit, en lies
de beide rienden dear zitten, overmand door hunne
gedachten .
***

't Was duister avoud als Pol aan de pastorij van
Sint-Jan to bellen stcnd . Aanstonds wierd hij binnen-

geleid hij Minhcer, die in zijn studieplaats aan het
lezen was van eenen brief, dien hij toeplooide en op
den lessenaar lei, toen Pol binnen kwam .
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- Mijnheer de Pastor, zei Pol, gelief mij te verontschuidigen dat ik u zoo Iaat in den avond kom storen .
- Aitijd weigekomen, en hoe later den avond, hoe
schooner yolk! loech de geestelijke .
- 1k ben Fol Cl aerhout, als ge me niet zoudt kennen .
- lntegendcel, ik ken u geheel goed, ge zijt toch
de kozijn van mijn vriend den kapelaan?
- Wat bin ik blijde u Been onbekende to zijn ;
het zal mij zoo zwaar niet vallen uwe huip to vragen
- Altijd ten uwen dienste, en geern!
Dank u, Mijnheer, ge gee ft mij mood .
Dan verhaalde Pul aan den gecstelijke de kennismaking met Laura in zijne kerk onder het lof ; de noveer die lei j bcgonnen had ; wat er gebeurd was tusschen hem en Remi Soete, 't gebabbel aan de kerkdeur, dat we1 gauw door de stall zou gedregen worden
en hoe hij zoo Iaat in den avond nog gckomen was om
bijtijds Laura to verwittigen, die tot nil
niets van
de zaak wise ; en hij vroeg ten slotte aan den pastor
zoo goed to willen zijn, a's het mogelijk was van morgen vroeg, in zijnen naarn, de zanvraag to willen
doen naar hare hand, v66r dat ze het nieuws zou kunnen vernemen van vreemden .
De pastor had den brouwer lachend aanhoord zonder hem eens to onderbreken ; dan nam hij den brief
die l~ij op den lessenaar gelegd had .
- Ge hebt gelijk rap to handelen, mijnheer, de
kiap is al aan den gang . Luister naar hetgeen ik dezen
morgen v66r de His in mijn brievenbus gevonden heb :
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Eerweerde Heer,
1k voel mij in geweten verplicht u Let volgende
to melden . Sedert eenige dagen loopt Let gerucht
dat ee van uwe congreganisten alles behalve
het goede voorbeeld geef t en dat nog wel in uwe
kerk . Er is mannevoll merle gemoeid ; zij zitten
haar achterna ; ware zij er niet merle gediend,
:et zou geen waar zijn . Meer wil ik er niet van
zegge'n ; ik zou beschaamd zijn to schrijven wat
er al van geklapt wordt . Als ge Let nauwer wilt
weten, ondervraag de st~oelkeszetster, die u alle
inlichtingen kan verschaf f en .
Hopende d'at groote verergenis zal ophouden,
vraag ik u eerbiediglijk uwen priesterlijken zegen .
w genegen dlenares,
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Watt zcgt ge van dat n iamloos brief ke ? loech
de geesteli jkc .
blear dat is of schuweli jke nijd ! riep Pol uit .
-- Belet wel, ze noemen de schuldige niet, ze weten
dat ik Laura to wel ken en haar to hoog waardeer om
inlichtingen over haar to vragcn indien men haar beschuldigd had bij naam
Ja, vriend, nijd is Let,
adders niet, maar 't is beter benijd dan beklaagd .
En wie mag dat geschreven hebben ?
r-- Oh ! dat is mij de moeite niet daaraan to den-
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van zaken to spreken, a's ge Laura tot vrouw krijgt,
en ik wensch het uit den giond van mijn herte, ge
zult ovcrgelukkig zijn .
- Mijn nichte Irma heft mu vcrzekerd dat ze geen
goeste heeft one naar 't klooster to gaan .
- 'k Geloof het ook niet . Wect ge dat ze gccn
fortuin heeft ?
- Maar zip is rijk in onbetaalbare gaven .
Dat is zij ; bijzonderlijk voor u ; oor de opvocding owes hinders kondet ge geen gcschiktcr vrouw
treffen .
- 1k vind ze veel to we1 voor m j ! Daarom had ik
haar de keus willen laten doen tusschen mij en mijnen
vriend Remi Soete nom haar mess vrijheid to geven
opdat ze later hare beslissing niet zoo moeten bekiagen .
Dat is voistrekt niet noodig . Als zj u aanvcerdt,
ze zal den stag niet hekiagen, verzekerde de gcestcIijke ; zij is in het geheel niet opgegrocid volgens de
stellingen van do hedendaagsche rowans . Ja, wij
priestess, we zijn somtijds erp1icht eon roIian to Iczen om do gedachtenstrocming in do wereldsche
kringen na to gaan . We zouden moeten lachen ware
hot niet dat er redens zijn om or over to k:ijschen ; met
die zoutclooze en 'wane trijfels verdrordt men de hop
van zooveel jonkhcden en jonge meisjcs , 'k Las nog
overlaatst in cen roman - uit even goede katholieke
bibliotheek -- over do wederzijdsche bekende lief de
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van cen jongen en jonge dochter . De jongen, een buitengewoon begaafde kerel, durst de geliefde niet vragen omdat zij rijk was ; hij ging eerst fortuin zoeken .
Ondertusschen wierd het meisje straatarm en de jon~
gen decide van zijn oom uit Amerika bij duizende
dollars ; flu stak het meisje haar liefde voor de jongen
weg omdat hij risk was, en tot slot teerden ze alle twee
uit van lief deverdriet! Tut, tut, tut, dat is al lul en
flauwe zeever ; dat is geen deugdzaamheid ; in den
grond is het niet anders dan verdoken grootschheid .
Lie 'ne keer rondom u naar de goede door-christelijke
huisgezinnen in Vlaanderen! Hoe eenvoudig en zonder omwegen man en vrouw malkander gevonden
hebben, betrouwend . op hun eigen en betrouwend op
God .
- Ge hebt gelijk, mijnheer .
- 1k heb een vriend die, na zijn hoogeschoolstudies, zijn stagien deed bij een apotheker ; hij was verliefd op de dochter van het huffs en zij op hem . Omdat
hij haar niet vroeg - hij durst het niet - trouwde ze
met een anderen jonkheid . Mijn vriend, als hi later
vernam dat die dochter hem beminde en hem geern
hare hand zou geschonken hebben, was om zot to
warden ; hij ging naar Congo, erger flog, het leven
had' voor hem geen weerde meer . . . Gelukkiglijk heb
ik hem kunnen bedaren en tot de waarheid brengen,
en flu is hij een gelukkige vader van een talrijk huisgezin .
- 1k geloof dat ik dwaas gehandeld heb, Mijn .
heer .

1k wil daarom niet zeggen dat het huwelijk niet
moet aangegaan zijn met rijp cvcrleg en voortdurend
gcbed . 't Is een step voor het levee . .
- 't is zoo, Eerweerde, en dear om ook zou ik be
gecren dat Laura op mijne aanvraag Been beslist ant.n
woord zou ;even ; zij mag er een maand of meer nog
op nadenken, en God vragen vb. at cr Bear good en
zalig is .
--,1 : zal het haar zeggen, vriend .
- 1k begeer voor het oogenblik enkel to weten of
zij mij niet bepaald afwijst .
- Goed! Morgen na de zeven ure mis zal ik haar
zien .
- IViag ik morgen komen vragen of er voor mij
hoop is ; het is al wat ik voor het oogenblik wensch,
ge verstaat hoe ik naar het antwoord verlang .
- T'akkoord, en tot in 't korte, vriend .
Met warmen handdruk namen ze van elkander of scheid .
***
's Anderendaags 's morgens na de mis van zeven
ure welke Laura altijd bijwoonde , en under dewelke
zij to communie ging, kwam de pastorsrnaarte haar
verwittigen dat Mijnheer haar in de pastorij verzocht
om koffie to drinken .
Laura verwachtte we1 dat verzoek, maar zoo gauw
niet .
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ontbijt waxen, gij zijt zeker wel verwonderd dat ik u
doers roepen heb ?
--Verwonderd ? 'k poet lijk zeggen ja en neen .
`Gij hebt m.ij over tijd gevraagd om u to helpers
een pleats bezorgen als onderwijzeres . lk geloof dat
ik jets voor u gevonden heb .
Laura, die wet anders verwacht had
Dank u wel, lVlijnheer, en wear is het ? vroeg ze .
-- Cij moet mij wel verstaan, Juffrouw, onderwijzeres en opvoedster, maar het is in geen klooster.
--- En is het een goede pleats? glimlachte ze, gevoelend wear de pastor been wilde, maar een omweg
deed .
Een allerbeste, volgens mij, gij en hebt maar
drie kinders to bezorgen .
--y En is bet buiten 't land? taalde ze verder al
monkelen .
Integendeel ! Het is bier in stad bij Mijnheer
Claerhout, den brouwer, indien gij hem kept .
Heel wel, hij is de kozijn van mijn innige vrienr
din rma .
De geestelijke wachtte een oogenblik om op de
groote vraag meer nadruk to leggen.
--- Hij heeft mij belast u in zijnen naam to vragen
of ge de m~oeder van zijn kinders wilt worden .
De pastor keek verwonderd op near Laura, die hem
lachend bezag en zoo rustig dat aanbod aanhoorde .
Vraagt hij mij to trouwen ? sprak ze bedaard .
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haastige beslisseng ; het is een gewichtige zaak die rijp
nadenken eischt ; hij zou enkel begeren to weten indien hij mag hopen u gelukkig to maken ; voor het
beslissend en vast antwoord hebt gij een maand tijd
en meer, als gij het begeert .
Wanner is Mijnheer Claerhout uwe bemiddeling komen vragen ?
Gisteren avond last .
Wat dunkt u van dat voorstel ?
Het is natuurlijk uwe zaak, Juffrouw, maar ik
wench het uit den grand van mijn hert : uw geluk
ware verzekerd .
1k hoor dat uw gedacht over dat huwelijk al vast
staat en uw antwoord is beslissend .
De priester vatte nog niet waar Laura met die bemerking wilds amen .
Mijnheer Claerhout wil u voor oogen h'ouden
dat hij weduwnaar is en dat zijn vrouw hem drie
kinders nagelaten heef t, die veel zorg vragen,
- Dat west ik ook sedert meer dan een maand .
De geestelijke wist niet meer wat zeggen en zweeg,
Is Mijnheer Claerhout niet bevreesd dat binst
die maand van nadenken, een andere jonkheid mijn
hand gaat vragen ? finds ze lachend .
Dadelijk verstond Mijnheer Geldhof dat Laura op
hoogte moest zijn van hetgeen er gebeurd was in de
kerk.
't Zal wel nutteloos zijn u nadere inlichtingen to
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graven, gij verwachttet u aan die aanvraag, en ge weet
alles!
- Inderdaad! monkelde ze . Al5 ik gewaar werd
welke omwegen ge deeds, heb ik u laten gaan,
wilde u niet onderbreken, het zou onbeleefd geweest
zijn!
- Dat is de moeite weerd! riep de pastor . In mijn
eigen huffs komen om met mij de zot to houden
Maar flu dat dear gelaten, wij zijn van de zaak weg . . .
Wat is nu uw antwoord?
- Zou het voor Mijnheer Claerhout wel zijn als ik
nu voor goed een besluit neem?
- 1k denk het wel, loech M . Geidhof, als het
maar een ((jawoord)) is .
- Hewel, het is een jawoord, en 't is wel over
peisd sedert meer den een maand .
De priester sprong recht, verstomd, maar blijde
meteen .
- Wat ben ik overgelukkig voor u en voor hem!
Maar zeg me, hoe dat alles ineenzit : Mijnheer Claerhout verzekerde mij gisteren dat ge niets van de zaak
wistet.
Dan verhaalde ze het bezoek van Irma, die hear
van alles op de hoogte gesteld en aan wien zij het
((jawoord)) ook gegeven had .
- Maar hoe heeft zij het aan kozijn Pal niet kenbaar gemaakt? Daarbij was het overbodig mij met
eerie zaak to doen bemoeien die klaar was!
- Omdat ik het zoo gewild heb, loech ze ; en dat
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wij uwe tusschcnkomst noodig hebben om een ander
huwelijk to makelen .
Mij noodig am een ander huwelijk to makelen!
schreeuwde de pastor ; dank u we1, ik haal er veel eer
van uw huwelijk en, ais wij niet zwijgen lijk vermoord, geheel de stall is to klein om mu uit to lachen
met mien rnakelaarschap .
- Mijnheer Pastor, ge zegt dat niet ernstig, sprak
Laura, die zag dat hij een luimig hertelijk aangezicht
aantrok ; let is ecn geheel gewichtige zaak waarin gij
ons een allcrgrootsten dienst kunt bewijzen .
- Maar wz-t is er gaande? vroeg hij flu lachend .
- Wij macten een huwelijk bewerken tusschen
mijne vriendin Irma en Remi Soete, den innigen
vriend van mijn toekomende .
Dan besprak ze de moeilijkheden die er zouden to
overwinnen zijn, en vervolgde :
- Daar zijt ge de man voor!
- Gij zoudt er wel kunnen nevens zijn! wedervoer
de pastor .
- Zoudt ge het niet willen doen? smeekte ze.
Weet Mijnheer Claerhout van de zaak?
- Ongetwijfeld! En hij zal u ter zijde staan, verzekerde ze .
- Hoe dat men de pastors in nesten steekt, be .
sloot Mijnheer Geidhof al monkelen ; ik durf het u
met weigeren .
- Mijn hertelijken dank!
***
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Na het ontbijt zond Mijnheer Geldhof zijn maarte
naar de brouwerij met een brief ke .
Beste Heer en Vriend,
lk verwacht u dezen namiddag to mijnent om
'nen pot koffie ; allerbeste nieuws ; ondertusschen
mijn hertelijken Proficiat .
Toegenegen in Christo
L. Geldhof .
As Irma 's namiddags naar de brouwerij trok 'om
Jntje naar de school to leiden, was zij opgeruimd
neer dan naar gewoonte ; zij verwachtte het groote
rieuws . Pol reikte haar het briefke to lezen .
Hertelijk geluk, kozijn, wenschte ze met tranen
van voldbening in de oogen .
J a, 't is zeker dat ze mij hoop geeft, 't is al veel .
-- Neen, zij aanveerdt u ; mijnheer de pastor zou
geen gelukwenschen zenden voor een enkel hoop !
Meent g'het ! vroeg hij, blijde haar to molten
gelooven .
'k Ben overtuigd, zij is de uwe !
-- Maar hoe heeft ze zoo rap een antwoord kunnen
geven ? lk kan mij aan de zaak moeilijk verstaan ?
Ik wel ! loech ze .
Ik zou toch liever gehad hebben dat ze er ten
minste eenigen tijd over nagedacht zou hebben .
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1k niet! deed ze weder . Volgens mij is dit een
bewijs dat zij u kende, en dat hear besluit reeds ge
nomen was ais uwe aanvraag kwam ; 't is zoo lang
dat uwe vrouw overleden is ; zij heeft in alle geval fijd
gehad na to denken wat ze doen zou indien ze coit
gevraagd word uwe vrouw 1. e worden .
- Zou ze dear wel ooit aan gedacht hebben? \Vat
geluk voor mij!
- Hoe zou ze anders zoo rap een beslissend aitwoord gegeven hebben .
- 1k had toch Never
- Ja, ja! onderbrak Iran al lachen, vandaag hzd
ze moeten zeggen ja, morgen neen , enz . . . Wat kept
ge van 't vrouwvolk? In pleats van dear to staai
druipneuzen en dubben, dank in de pleats God rntt
mij!
- G'hebt gelijk, Irma, ik ben beteuterd en ik zou
moeten overgelukkig zijn!
- Zij zal u ten andere wel zeif uitleg geven en de
zaak kiaar trek ken . Binnen een goed uur weet ge al
voile bescheid .
- 't Is wear ook! besloot Pol flu vol hoop .
- Mag ik er van spreken thuis? stelde Irma voor .
Moeder zal zoo gelukkig zijn dat goede nieuws to vernemen!
- En de kapeiaan, die Remi om Laura zond?
- 't Is wear I, 1k dacht er niet aan . Vat zal hij
siaan ziefl? loech ze .
1k zou Never hebben van niet voor het oogen-
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bilk ; als alias effen is, zal ik dezen avond zelf de
blijde boodschap brengen .

Op het gestelde uur stand Pol aan de pastorij to
bellen, wear Lucietje bagels bij toeval voorbijging en
hem vriendelijk groette . Van zoo de meld de deur
geopend had, k`vam de geestelijke hem lachend to gerioet in den gang, leidde hem binnen in de studieplaats .

-~ Vriend, sprak hij, nogmaals mijn hertelijkste
~elukwenschen, alles is of fen, ; zij is de uwe, en ik
moat er bijvoegen dat ze ~overgelukkig is uwe hand ~e
aanveerden .
Wat ban ik blijde, Mijnheer, wet ban ik u dank
verschuldigd !
-- ' t Was oak mijn vurigste wench en 'k verlangde
u dat goad nieuws to melden ; maar er zijn geen redens
om mij dankbaar to zijn.
Welhoe, Mijnheer ?
Voor ik hear uw aanbod deed, was hear besluit
al genomen .
Hoe is dat mogelijk ?
Laura is de baste vriendin van uwe nicht, gelijk
ge weet . Seders den dood van uwe vrouw had Irma
dikwijls met Laura over u gesproken en gezegd hoe
noodig dear eene nieuwe moeder was voor die schamele weezekens en dat ze zooveel bad omdat Onze
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Lieve Heer voor eene geschikte vrouw zou zorgen
voor u . Laura gevoelde wel waar hare vriendin naartoe wilds, al is het dat ze het nooit rechtstreeks uitr
sprak ; uwe toekomende had ook dagelijks aan God
gevraag,d wat er haar goed en zalig was en zoo was
ze besloten u to aanveerden als de aanvraag zou gedaan worden .
Mijn nichte komt mij in denzelf den zin to spreken, om dat haastig besluit uit to leggen .
Van gisteren reeds wist Laura dat men haar
door mij de trouw zou voorstellen .
Maar hoe is ze dat to west gekomen ?
LJwe nicht zou u daan beter bescheid kunr n
over geven ; zij is het die Laura verwittigd heef t .
Maar dat is niet mogelijk, Mijnheer ! Pas eeni e
dagen heb ik Irma gevraagd in mijnen naam aan
Laura het voorstel to doen met haar to trouwen ; ;ze
deed het liever niet, zei ze ; gisteren morgen nog vroeg
ik haar of Laura mijn inzichten k~nde, en zij ant.
woordde neen.
-. Daarin was uwe nicht rechtzinnig ; 't is gisteren
namiddag dat ze uw verloofde is gaan vinden na al
dat gebabbel aan de kerkdeur, omdat Laura dat van
geen vreemden zou vernemen en daarin had ze volgens mij volkomen gelijk .
inderdaad ! zei Pol .
Gisteren kende uwe nicht reeds het jawoord van
Laura .
- Zij heef t er mij gisteren Been woord over
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er pt !. . . Nu versta ik dien ongewonen glans in hare
oogen, als ze mij lachend zei dat ik mij moest spoeden
naar hier to komen, wilds ik haar niet kwijt spelen .
I'naar waarom moest Irma u dan die verloren moeite
aandoen?
J a, vriend, loech de geestelijke, dat is- flu wel
het gedacht geweest van uw verloofde ; ze wilds mij
volsjrekt in de zaak bemoeien .
'k En versta u niet, Mijnheer ?
-~- Ja, 'k kan 't gelooven ; ge ziet daaraan hoe dat
het vrouwvolk met de pastors kan spelen lijk met 'nen
kaatsbal . Voor het huwelijk tusschen haar en u was
ik er in het geheel niet noodig ; maar, volgens het
schijnt, ben ik er noodig voor haar vriendin Irma,
uwe nicht, en Remi, uwen hertevriend .
Pal bezag den priester met open mond .
Irma heeft aan Laura bekend dat ze Remi bemint . Hebt gij er nooit iets van bemerkt ? vroeg de
pnester .
Meer dan eens, bevestigde Pal, en 'k most bekennen dat ik bijna tot zekerheid ben gekomen, als
ik den indruk gezien heb die het bezoek van Remi
naar de kerk op haar gemaakt had en de bitterheid
de inn haar stem lag als zij mij verweet Remi to willen
dwingen ook met mij de hand van Laura to vragen .
Dat is zoo, en wat meer is, ging de priester verder, Irma is overtuigd dat de lief de wederzijds is,
al is het dat zij noch Remi er nooit geen woord over
gesproken hebben . Vrouwenoogen zien zoo klaar, en~
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voorstel om ook near de hand van Laura to dingen .
Pol, die 't geheim van Remi niet wilde openbaren,
was toch verplicht to bekennen dat hij de priestess
overtuiging deelde en dat hij aan hunne wederzijdsche
liefde niet twijfelde .
- Nu words mij alles klaar, zuchtte hij ; wet moet
ik hear gepijnigd hebben, mijne lieve nicht, die zoo ..
veel voor mij en mijn kinders gedaan heeft! En Remi,
dat edel hert, mijn trouwen, duurbaren vriend! 'k Ben
waarlijk beschaamd over mijne handelwijze .
1k heb het u reeds gezeid ; maar eene gedane
zaak kunt ge niet ongedaan maken ; verstaat ge
flu waarom Laura u near mij zond, en niet toeliet aan
uwe nichte aan u hare toestemming bekend to maken?
- 'k Versta u niet, mijnheer?
- Tot uitboeting van uwe zonden, en om alles to
helpers vereffeven en cm die twee to vereenigen, zei
Laura tot mij : Mijnheer de pastor, ge zijt er flu tusschen voor mijn huwelijk met Mijnheer Claerhout ; ge
moet :nu 't huwelijk makelen van mijne vrienden met
Remi Soete .))
Maar hoe dat? vroeg ik hear.
((Met de medehuip van Pol, die ge zult leeren kennen,
en die zeker niet zal weigeren met u mee to werken . n
- Oh, ik vraag niet beter, antwoordde Pol, 't is
mij een middel om eenigszins mijn ongelijk to her ..
stellen ; 'k zou ze beiden willen gelukkig zien gelijk
1k flu gelukkig bars .
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- tat zegt ge flu van uwe toekomstige, die zoo
bekommerd is en zorge draagt voor den hertevriend
van haar verloofde?
- Tat moot ik zeggen, Mijnheer, ze moet een
golden hert hebben ; ik ben van God gezBend ; mime
zaak is zoo gemakkelijk van stapel geloopen., meat
voor Remi, er zullen moeilijkheden to overwinnen zijn .
- 't Is daarom dat we marten samenwerken .
- Dc groote moeilijkheid, vrees ik, zei Pol, zal nog
komen van den leant van Remi, die haar to hoog
chat . . . en het a's een ondankbaarhcid zou aanzien . . .
tegen dc familie Claerhout, near haar op to zien .
- Vcorloopig, antwoordde de pastor, moet hij
dear mints van wet ,n, tot al de andere moeilijkheden
vereffend zijn, en de kapelaan en moeder t'akkoord
zijn lict huweiijk van Irma en Remi goed to keuren .
- Dc kapclaan, vcrvolgde Pol, na hetgeen hij met
zijn maww ten tegengekomen heef t, ken hem meat
mocilijk cen gedacht makers dat Irma hem ooit zou
verlatcn en I:eeft geen hct minste verrnoeden dat zijn
zuster coif zou op trouwen peizen .
- Dat is ook ecn moeilijkheid, way rvan ik mien
werk zal maken, hid is rnijn innige vriend , hij zal viel
marten tcegeven .
- Hij is 't beste hers dat ik ken, en Iran Remi niet
misses voor zijn vakschool
- Dan blijft moeder Claerhout, die hare toestemming meet geven, vervolgde de geestelijke ; 'k weet
door hooren zeggen dat ze veel van u houdt .
-- Inderdaad, 'k ben bij haar opgekweekt , zij is
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gelijk mijne eigen moeder . Daarbij, zij ziet door gears
antler oogen dan door Remi's, lk zal ze wel overtuigen, jubelde Pol Claerhout, moeder zal wel den door
slag geven, de kapelaan zal niet verder kunnen dan
zijn toestemming geven .
Volgers mij' staan de taken, zoa slecht niet,
vervolgde de pastor, en 'k ban blijd e tot dat huwelijk
to mogen meewerhen ; er loopen to veal ongetrouwde
jonkheden die in hunnen ouden dag daar staan, alleen
en verlaten, gelijk den vermolmde kopwilg op 'nen
kruisweg .
--- Mijnheer de pastor, hernam Pal, daarmede zijn
we van mijn eigen zaak wag . Hoe en wanner zou :k
mij molten persoonlijk aanbieden bij mijn toekomende ?
Wanner? Van morgen beef t ze mij gezegd, en
ik zal haar van uw komst verwittigen .
En hoe moat ik mij aanbieden ?
W at is er gemakl elijker ! Madame Claerhout zal
u wel den welt toonen . at ge daar moat zeggen of
doers, loech bij, dat ligt in mijne bevoegdheid niet ?
0f liever, 't doet, bereid met Laura bij moeder Claerhout bet huwelijk van Irma met Remi, 'k zal ook uv
verloofde verwittigen .
- Wat moet ik u dankbaar zijn
Maar ik heb niets gedaan voor u, dank liever
Irma .
Ja, beslo~ot Pal, ze verdient gelukkig to zijn en
Remi oak .

89 De kapelaan met moeder en Irma waxen aan "t
avondmalen in de keuken . Een geweldige ruk deed
de bel het huffs door rinkelen . Irma, die de komst
verwacht had, was in cen wenk aan de voordeur en
leidde Pol binnen, die operuimd en lachend naar
de moeder toctrad .
- feeder, riep hij, wensch mij proficiat!
- En waarmede, jongen?
- 'k Ga trouwen.
- Go ; nieuws, en met wie?
- Met Laura l3ostijn, de vriendin van Irma . Ge
kept hair zeker wel?
- lnderdaad, sprak moeder, 'k heb ze hier al in
huffs gezien . Irma beef t er mij meer dan eens over
gesproken ; 't is een go naar 't schijnt .
De kapelaan, die flog seen woord over die zaak
vernomen had, stond met open mond Pol en moeder
en Irma to bezien .
- Maar 'k val fat de lucht, riep hij, Meek van 't
verschot.
- 'k Heb u willen •e ene verrassing doers, kozijn,
en 't is u wel arngenaam, hoop ik?
1k hers
- 1k meende dat ge naar een andere
overtuigd, verzekerde de kapelaan, die zijn eerste
woorden ten halve list, dat ge een goeden keus hebt
gedaan .
- Kent gij haar? vroeg Pol, denkend aan Remi
dien de kapelaan voor haar naar Sint-Jan gezonden
had .

co - Ze staat bekend,

antwoordde de onderpastor
droog, vocr ~ene der beste jongedochters van stad .
Maar hoe zjt gij met har in kennis gekomen? vroeg
hij bekommerd . Gij hebt mij over haar nooii een
word gesproken!
- 1k kende haar niet, maar zij kende mij, zoo
schijnt ; w i j hebben tot nu toe met elkaar nooit geen
woord gesproken .
- Wie beefs er van z'n levee dat nog geweten?
riep moeder uit .
- Komt dat tegen! voluok de kapelaan ; 'k versta
er nets meer van!
- blear, er zal een antler 'oor hem haar hand gevraagd hebben, sloeg er Irma tusschen ; ik versta dat
zeer goed .
- iia, gij zeker, de riendin! kiceg de kapelaan,
en wij mcchten dat net weten?
- 't Is mijnheer de Pastor van Sint-Jan, hielp Pol,
die apes afgehandeld beefs en rnij haar jawoord over
genet heeft op mijn aanvraag .
- Maar de pastor van Sint-jan heeft er mij ook
geen woord over gesproken!
- Hij moist het maar seders gisteren avond .
- Gelijk hoe het komt, besloot rnoeder, 't is een
goe slag voor Pol en 'k hen bli voor u en ook voor
mu! irma gaat flu meer kunnen thuis zijn . W'hebben
het geerne gedaan, dat weet ge, Pol, maar 't is nog
best elk in zijn eigen doeninge .
- Ja, 't gebeurde wel meer dan cens dat ge Irma
misses, voegde de kapelaan erbij .
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G'en hebt toch bij hare afwezigheid niet to kort
gehad, deed moeder wader .
Kozijn, ik wist dat ge uwe zuster niet kondt
missen en darom heb ik mij zoo gehaast om to hertrouwen.
- 'k En ga flu zeker nooit meer molten near Pol' .
gaan, tinsde Irma, ze kunnen mij nu bier opsluiten
lijk in cene Booze .
- diet voor moeders schorte, loech Pol wederom ;
rnoeder, flu blijft er mij nog mijn bezoek to doen bij
Laura, cm mondeling mijne aanvraag to vernieuwen ;
ik ken onmogelijk alleen gaan, ge zoudt mij daarin
moeten bijstaan .
- Vraag den pastor van Sint-jan, giechelde Irma .
- Dc pastor beef t zijn deal gedaan . Moeder, zoudt
ge niet willen me de gaan met mij?
- Waarom niet, 'k ban uwe naaste familie, geheel geerne .
- Dank u, moeder . Is morgen we1 voor u? 1k verlang hear to zien .
- Opperbest, aanveerdde moeder .
- Maar wet zegt Remi daarvan, taalde de kapelaan met een lang gezicht .
Pol moest zijn lippen toenijpen cm niet uit to schie .
ten van kchen . Irma, die bet belette, kon hear niet
beciwingen ; zij keerde hear cm, liep near de keuken
om hear hart uit to giechelen .
- Remi zal ongetwijfeld blijde zijn als hij Bat
iicuws verneemt, stancelde Pol,
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-- I- ij weet er Gus niets van? wedervoer de kapelaan, nog altijd op zijn ongemak .
Hoe zou hij van die trouw gaan weten, sprak
Pol, het antwoord ontwijkend ; 't is pas een uur geleden dat ik uit den mond van den pastor van Sint ..
Jan hare toestemming vernomen heb en vandaar ben
ik recht naar hier gekomen .
De kapelaan sprak geen woord meer, maar peisde
niet to min .
Ilij zou dat moeten weten, hoe eer hoe beter,
held moeder staande ; wat zal hij blijde zijn om uw
geluk .
-- Inderdaad, moeder, 'k ben van gedacht, vo6r ik
naar huffs ga, nog al 't kollegie voorbij to gaan om
hem het blijde nieuws to melden .

VII

Laura zat in de voorkamer, waar ccii gezellig
vuurkc brandde, de bezoekers of to wachten ; - de
wcrkviuw was er v66r den middag vcrtrokken ; -met har slank en welgevormd lijf in haar rouwkleed
gesnoerd, haar glanzende oogen in 't matte bewaasde
wezcn, was ze verrukkelijk . Het wachten duurde haar
lang ; meteens ziet ze vrouw Claerhout en bruidegom
of komcn en, v66r zij tijd hadden om to bellen, was
dc derr al open .
- Welgekomen, Madame en Mijnheer, sprak ze
blozend ; ik was over uwe komst verwittigd ; komt
binnen . En vol bevalligheid grog ze hen v66r naar de
eetkamer .
- Juffrcruw, sprak Pol, Mijnheer do pastor van
Sint-Jan heart me gezegd dat ik mocht komen
- En dat ge geheel we1 gekomen zijt, dat heart
hij er wel bijgevoegd zekerr zei ze hem ondebrekend,
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inderdaad, hernam Pol, hij heeft mij verzekerd .
Dat gij rnij wilt nemen, vervolgde ze, zonder
fortuin, met al mijne fouten . . .
- Met alle uwe gaven, haastte hem Pol, en dat
gij mij aanveerdt met geheel den last van de kinders,
- 'n Zoete last voor mij .
- 1k beloof alles to doers em u gelukkig to makers .
- 1k ken u sedert lang door uwe goede nicht, mijne vriendin, en ik dank God dat bet mij gegeven is
met u hand in hand door 't levee to gaan, tot ons
beider welzijn en dat van uw lieve kleinen, die nu de
mijne zullen worden .
- 1k dank u, juffrouw! zei Pol, met tranen in de
oogen .
- Zeg maar Laura, believe bet u, en dit flu voor
altijd, Pol ; mijne toekornst was niet rooskleurig ; gij
komt flu een edel dod aan mijn levee to geven en
ik bee het die u dankbaar hen .
- God zegene u! wcnschte de weduwe bewogen . . .
Irma had bier moeten zijn cm u geluk to wenschen .
- 'k Verwacht haar, zei Laura ; welk een edel
kind!
- 'k Ben haar mijn geluk verschuldigd .
- 1k ook! Zij is en der beste die ik ken .
- Gelijk gij! zei Pol .
- Ja, zei moeder, van de beste uit .
- Er zal wel een tijd komen voor haar lijk voor
ons, en, vervolgde Laura, gelukkig die haar treffen
zal,
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- J a, ze verdient gelukkig to zijn! bevestigde Pol .

- blear ze is gelukkig, verzekerde moeder ; ze
moef daarom niet trouwen ; 'k ben overtuigd dat ze
nooit aan trouwen gedacht heeft .
- Heeft ze misschien goeste near 't klooster? was
de wedervraag.
- . 'k En gel'o2f het niet!
- Dan zou ze beter trouwen .
- Waarom? hen ze beter zijn den flu? Nu
't Is de
macst ze goest hebben, 'k en zegge niet
'k
den
ik
oak
getrouwd
gang van de wereld
Als ze maar 'nee goeden keus doet .
Almeteens klinkt de bel : 't Was Irma die dear was
met Jantje aan haar hand, en Laura was ze zeker
verwachtend .
Binnengekomen gnat het kind een handje geven
aan vader, den near vrouw Claerhout .
- Wet gaat ge geven flu aan f uffrouw Laura?
vroeg Irma .
Is dat nu mama? vroeg het kind, opziende near
schoone
oogen van Laura.
dc
- ja! zei Pol, die van 't kind near zijn verloofde
keek .
Jantje stond wet to dubben : Mag jk? vroeg het,
en meteen, de armkens vooruit, liep het near Laura
Mijn
toe ; zij nam het op, drukte het aan hear hart :
lief kind! )) stamelde ze snikkend .
- Lieve mama! antwoordde het kind .
Moeder Claerhout was er van gepakt en kon geen

woord spreken ; P of was in de ziel ontroerd, en Irma,
cm haar gemoedsg¢steltenis to verduiken, vroeg al
lachen
Is er bier voor mij geen belet ; jonge meisjes zijn
gewocnlijk to veal in zulkdanige bezoeken .
Integendeel, loech Laura wear, met tranen in de
oogen, moeder deed haar beklag dat ge niet made
gekomen waart ! Cue moat dat leeren tegen dat owe
beurt zal komen !
J a, in 't jaar nul, als de oils spreken ! ketste ze
lachend wear .
J a, de oils spreken ook sorntijds buiten 't jaar
nul, deed Pal erbij .
--y lVlaar rrl : eder kin me niet missen in de onderpastorij ; zij Reef t bet gisteren nag gezegd dat ze blijde
was d at ik to Pal's wag bleef .
Moet u dat verwc iercn ? Natuurlijk ban ik blij .
de dat ik u wcer bij mij heb den dag -door ! Zijt gi j
niet gelu kig met mij ?
Laura, ziet ge nu, riep Irma, dat ik nooit ga
mogen trouwen van moeder
\Vie zegt or dat ? wedervoer vrouw Claerhout .
En wat zoo brocre de hapelaan zeggen ? tinsde
Pol . Hij zoo er zeker niet mee gediend zijn, maar
flu . . .
-- l lij heeft hij ooh zijn gedacht gedaan .
- Zoo at ge rnij aanraa t van to trouwen, moeaer .
--, Da.t zeg ik niet . Hoe langer dat ge bij mij blijft,
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hoe liever . Daarbij voor u is er geen haast bij gelijk
voor Pol ; en cok flog, als bet daarop aankomt, zou
bet iemand moeten zijn die u weerdig is, en die liggen angs de straat nlet to rapen .
-- M~oeder, allerbest gesproken ! juichte Pal . Irma
beef t voor mij iemand gezocht
Was bet Irma ? vroeg moeder . 'k Heb bet gepeisd . . . Maar g'hebt gezegd dat bet de pastor was
van mt-an .
'k En heb niet gelogen, moeder
Hij heeft
de aanvraag gedaan, maar 't is door Irma dat ik
Laura ken . . .
'k Versta je, loech moeder, niet liegen maar de
waarheid niet zeggen . . . Zwijg mij van de jonkheid . . .
-- Juist, moeder, en flu ga ik op zoek voor iemand
voor bast, de eene liefde is de andere weerd .
En 'k zal u helpen om dezelfde reden ! loech
Laura .
Maar wat beteekent dat flu allemaal, knotterde
moeder, we komen bier om to spreken van Pol's huwelijk en we hooren bijna geen antler woord dan over
't huwelijk van Irma.
Moeder versta je dat niet ? Zij zijn liever alleen
om over bun eigen huwelijk to spreken, tinsde Irma .
'k Geloof bet ook ! knikte moeder lachend .
iVlaar 't zal flu tijd `vorden een potje koffie op
to schenken, bemerkte Laura eensklaps .
En ik zal de maarte spelen ! stelde Irma voor .
De tafel wierd gezet, een lekker gebak met een glas
zoeten wijn, de koffie geschonken, daarna een drup-

pelke . Terwijl ze aan tafel zaten, kloeg vrouw Claerhout meteens
- 't Is jammer dat de kapelaan of Remi hier flu
niet is om een partijtje to kaarten . Kunt ge 't ook,
Laura?
Kaarten ? Ja zeker, maar zoowel niet als Remi ;
volgens hat schijnt, is hij de baste speler van stad en,
als ik speel met de kaart, heb ik altijd cane geweldige
ekonng om to zeuren .
't En zou met mij niet passen, verzekerde moeder, k zou u rap vast hebben, ge zoudt algauw aan
de boete liggen .
'k En zou daarin niet verschieten, vrouw Claer^
hour, Pol zou mogen betalen.
- 'k Geloof, schoof Irma er tusschen, dat Remi
oak 'nen keer zou zeuren, hij moat altijd de mast van
moeder zijn en ze winnen bijna altijd ; dat is toch niet
mogelijk als alles rechtveerdig gaat .
Wat zegt ge dear? schoot noeder uit . Als Pol
en de kapelaan verliezen, 't is wel omdat ze nets van
kaarten kennen ; char ligt hat ; daarbij, Remi is to
eerlijk om to zeuren
Moeder, onderbrak Laura, mag ik u die naam
geven ?
Zeg maar, zei ze, 'k ban preusch met zulk een
dochter .
Hewel, moeder, 'k geloove dat gij wel veal gaven vindt in Remi ; zijn uwe kinders dear niet jaloersch
van?
Integendeel, haastte zich Irma, als ze koeken
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moeder met de kaarten wins dat het de moeite weerd
is, trekteert ze Remi met een van hear beste flesschen
die antlers weg gestopt in de kelder blijven, en we
zijn er den oak bij .
Ge zijt gij al to gare groote plaagsteerten, rulde
moeder, hear hoofd_ schuddend . Nu
'k loech ook
geerne als ik jong was .
En nu nog ! schetterd~ Irma . Laura, ge zottdt
moeder moeten een groot plezier doen, en een deuntje
spelen op de piano, zij en hoort niet liever .
Kan het Pal niet doen ?
-- Ware er een wrange aan de piano om to draaien,
seffens, schoot hij uit, al lachen .
Kan hij niet spelen, deed Irma voort, hij ken
goed zingen !
Laura stand op en ging naar de piano .
Alla toe ! zei Irma aan Pol, die recht sprong en
nevens aura ging staan .
En met zijn fielder klinkende baritonstem zong hij
het overbekende lied
Beelden uit mijn kinderjaren
Uit mijn jeugd zoo vrij en blij,
Trekken somtij ds kalm en rustig
Aan mijn peinzend oog voorbij .
'k Denk nog dikwijls aan die dagen
Vol geluk en .kalme vree,
Hoe verheugd ik steeds ontvwaakte
In cans hutje bij de zee
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Vanaf de tweede stroof had Laura, die bet lied ge
heel goad kende, haar zilveren klankvolle stem bij de
zijne versmolten tot can prachtigen duo, zoodat Jantje
daar met gapend rnondje flu naar vader, den naar de
nieuwe mama stond to zien .
Irma luisterde vol bewondering en moeder kreesch
van aandoening .
- Ge zijt voor malkander geschapen, zei ze tusschen haar tranen been, a's de laatste tonen van bet
lied weggestorven waren, al zult ge beide in geen
hutje bij de zee gaan woven . . . 't Zal flu tijd zijn van
gaan, vervolgde ze . 'k Heb een heerlijken namiddag
bier overgebracht ; mijnen hertelijken dank, Laura ;
't is den eerste keer dat ik u bezoek, meat ik hoop .
wel dat bet de laatste keer niet zal zijn .
- Laura, wanner nag ik u bij mij verwachten?
vroeg Pol .
- Halte la ! snapte moeder Claerhout . 1 k ban bet
die u eerst ontvang, dat komt mij toe ; Zondag namiddag in de onderpastorij, we zullen er hertelijk
met de kaart spelen en Remi zal er bij zijn . We zullen
den eexs zien wie de zeuraars zijn .
- Dank u, moeder, 'k zal geerne komen, sprak
Laura, en Remi en Irma zouden den bet hutje van de
zee kunnen zingen .
- Gi zotte mutse! loech moeder, die geen bet
minste vermoeden had wear dat Laura met die woorden naartoe wilde .
Nu gingen ze afscheid nemen .
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--- Laura, tot Zondag ! zei Pol, en stak de hand uit .
-- hot s organ, Pol ! zei ze, ook met n warmen
handdruk .
-- Alla !
lla ! riep moeder . Is dat flu scheiden
voor verloofden ? In mijs,en tijd ging dat angers !
Brui d en bruidegom stone en malkander lachend to
ez.en .
-- Moet ik het u misschien toonen ? deed ze voost,
en, near Laura toegaarde,greep ze hear in hear a7mcn
en gaf hear een klinkenden kus . Gij nu, groote klaai !
Pol vroeg niet hater, en Laura ook niet .
En nu ik ! zei Jantje . lk heb nog niets gehad,
mama.
Ceheel de familie Claerhout ging sprakeloos near
huffs, over van geluk .
Het huwelijk van Pol en Laura was al bekend' de
stag r and ; de, klanten van de kerkdeur hadden er hat
ear ste nieuws van gehad, maar dit had flog al moeite
gekost .
Gelijk lane hat voorzien had, ward Laura, dien
vierden gag van de novena van Pol, in de vergadering
van de Damen van Bermhertigheid duchtig toegeta
keld en over den hekel gehaald' ; verschillige laden
wren er op losgegaan ; zij hadden een allerschoonste
gelegenheid er toe ; L=och Laura, noch Irma waren
aarwezig ; na hat slotgebed gingen er nag twee aria
nieuwe goe zielen hunne godvruchtigheid voldoen in
Sint-Jan's kerk voor hat lof .
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dag niets to zien ! Wat mocht er dear wel yonder zitten?
Zij zullen het eerst moeten uitvechten voor die
kwezel ! opperde Lotje Kosters .
--y Ik bars overtuigd dat de pastor hear de kerk
ontzegd heeft met hare verergernis ! bevestigde Pelagie De Slinger .
Lucietje, die lout gerook en overtuigd dat er wet op
harden was, hield hem voorzichtig van kant om in
de zaak niet gemengeld to zijn .
In hunne onvoldaanheid waren de voornaamsten
vertrokken ; anderen bleven nog wet haperen in hat
portaal, met de zoete hoop dat er nag jets kon ge .
beuren dat de moeite zou loonen de refs gedaan to
hebben near die vreernde kerk .
Gansch met die zaak bekommerd, hadden ze niet
belet dat het binst het lof was beginners regenen ; hat
wader wierd van Tangs om slechter en, als ze de kerk
baljruw met zijn sleutels hoorden afkomen, goot hat
hemelsche geuten ! Ze wierden voorzichtig buiten geduwd en in die kletsende natte ginger ze al lekend
near uis .
J uf frouw Sagaer was, niettegenstaande dat wader,
rona de kerk gebleven in een droog schuilhoekske en
had Pol zien bellen 's avonds aan de pastorij : dat
was ongetwijfeld voor een vermaning !
's Anderendaags nuchtends had Lucietje Nagels de
pastor's maarte jets zien zeggen aan Laura . Als ze

103
haar zag buiten gaan, moest ze bij Coeval oak de kerk
verlaten . Zij had haar gevolgd en in de pastorij zien
binnengaan . Zij moest er 'nen merkelijken tijd verbleven zijn, want zij had haar lange, lange afgewacht
en niet zien huiten kornen. Was dat het gevoig van
den naarnloczen brief dien de pastor ontvangen had .
Men had haar toch verzekerd dat dc pastor een gekre .
gen had! Op een eeuwig zwijgen was dat belangrijk
nieuws door die klapzieke monden, als een weerlicht,
over stall gegaan bij de nieuwsgierige ingewijden .
Zoo was den zesden dag van de novene in 't lof
van Sint-Jan het getal der bedevaarders nog toegenomen : er warm er bij die Pol met vrouw Claerhout
hadden zien binnengaan bij Laura : dat was ernstig!
Anderen hadcien Irma gezien met Jantje, die er ook
naartoe trok! J a, dat wilde wat beteekenen! Er warm
al eenige bij die beschaamd hunne tong inhielden ;
andere, die een anger voois aansioegen bijzonderlijk
dat er dien dag wederom mats to zien was in de kerk ;
ze wierden zuiver op hun ongemak .
- Wat moest de stoelkeszetster spreken van tweegevecht! deed Madame Latour . Ge moet daarvoor in
de kerk verkeeren om een mensch zijn eer en reputatie to stelen .
- Maar dat huwelijk is zoo kwalijk niet, zei dibbe
Sagaert, heeft Claerhout meer geld, Laura is toch een
geleerd en deftig vrouwmensch .
- Dank je er voor! zei Lotje Kosters .
- Zij had wel molten wachten totdat de rouw uit
was! opperde Juffrouw Daels .
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- f a, besloot Madame Duponchel, die nog geen
woord gesproken had, 't beste van al is dat elken ..
deep zich met zijn eigen zaken bezig houdt ; M'ijnheer
de deken zei het ook in de iaatste vergadering .
Terwiji ze dear aan 't kiappen waren v66r het kerk .
portaal, gaat de deur open van Laura's huffs, en Pot
en Moeder Claerhout, Irma en Jantje komen er met
een lachend en begeesterend wezen buiten .
Als van de hand Gods geslegen, dremmelde het
kiappende gezelschap de eene na de andere de kerk
wederom binnen, lazen er een kruisgebed ; daarna,
zonder nag een we Td to spreken, verlieten ze vol gedachten de kerk en leekten near huffs .

VIII

\Tolgens overeenkomst tusschen Moeder Claerhout
en Laura was het den Zondag namiddag voile vergadering in de onderpastorij van Mijnheer de KapeIaan . let ging er luidruchtig en opgewekt .
Laura en Pol zaten in het midden, glanzend van
gduk ; dat was zoo rap hun a's uit den hemel gevallen ; ze konden haast niet gelooven dat het gebeurd
was : Moeder Claerhout, die Pol voor hear eigen kind
aanzag en zooveel gaven vond in Laura, bezag ze met
welbehagen, overgelukkig omdat Pol zoo een begaaf.
de huisvrouw en zijn kinders een minnende moeder
gingen hebben . Irma, opgeruimd, liep over en weere
om elkeen to bedienen en, ondertusschen flu de
kapelaan, den Remi, maar bijzonderlijk hear vriendin
en Karen verloofde met een luimig woord to tinsen .
Remi was ook aanwezig . Overgelukkig door het huwelijk van zijn vriend Pol, was hij al zijn leed gelijk
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vergeten . De kapelaan moist niet van zijn bezoek naar
de kerk van Sint-Jan, noch van zijn redetwisten met
Pol . Het was ten andere beter dat hij er niets van
moist . Irma was wederom, gelijk zij voor hem altijd
geweest was, gedienstig en voorkomend ; hear spot
tende woorden bij Pd hadden hem bitter feed gedaan,
maar zij hadden hem de oogen geopend, hem doers
verstaan dat hij op zijn nederige pleats moest blijven
en niet willen hooger opzien . Waarom zou hij trouwen? Was hij niet gelukkig met die stile, eenvoudige
vriendschap die zij hem betoonde, inniger flu den
ooit, zoo het scheen? Met moeder en den kapelaan
en Irma was hij midden in de farnilie, kind van den
huize ; wet ken hij meer wenschen, nu dat zijn vriend
Pol cok gelukkig was! Zoo was Remi, gedurende de
vergadering, de luimige kerel gelijk vooheen, die
geestdrift in het gesprek wist to houden . Mijnheer de
Kapelaan alleen, in den beginne, miek een uitzondering in de deelneming van de algemeene vreugde . Hip
had Remi aangeraden naar de hand van Laura to
dingen, en deze eat dear n`u als verloofde van Pol ;
maar Remi had hem gezeid dat hij weinig goeste had
van trouwen : hij was zeker niet naar het lof van SintJan gegaan! Remi zou het hem wel gezegd hebben,
had hij dien stag gedaan. Niemand wilt flu van de
zaak ; hij mocht er op rekenen dat Remi wel zou
zwijgen, dat hij hem aangeraden had naar de hand
van Laura to dingen ; ja, hij mocht voikomen gerust
zijn . Allengskens deed hij mee aan het gesprek, bijzonderlijk als de verloofden Remi begonnen to plagen .
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geven to trouwen als ik het deed ; een eeriijk man moet
zijn woord eer aandoen .
- 'k En heb dat maar gezegd 'om to lachen, om u
to doers trouwen,
Welke schande! riepen ze weder, ge hebt het
stellig en ernstig beloofd .
- Als dat zoo is, dan kan het in alle geval maar
zijn, als ik iemand vied die mij past : dat gaat voor
eenieder zoo gemakkelijk niet als voor u, Pol .
- Willen we iemand zoeken voor U? riep Laura .
Dank u wel ; als mijn tijd zal gekomen zijn, zal
ik er wel zeif voor zorgen ; niemand kept beter mijn
goeste dan ik zeif .
Dat zijn de redens van al de oude j ongmans!
loech Pol .
Inderdaad, deed de kapelaan erbij, zwijgt mij
van oude jongmans!
En oude jonge dochters, loech Laura, die, door
de schuld van die durveloozen, daar staan kijken in
de wereld met de leuze die op de viag van de porn
piers geschreven staat : A1tijd bereid en nooit gevraagd!))
't Gezelschap schoot uit in een algemeenen schaterlach .
- Ge hebt gelijk, Laura! riep de kapelaan, in een
vlaag van geestdrift ; er bestaan maar twee Staten op
de wereld : de geestelijke staat en de huwelljke staat,
al het andere is misbaksel .
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- Bravo! riep Pol ; koziin, dat is gesproken!
- Irma, gekte Laura, steel; dat in uw zak, de kapclaan egt dat ge mismaaki tilt .
- 'k in zou er wel niet geerne voor aanzien worden .
- Welnu, ge gaat moeten trouwen!
- Ecu piiester dienen, snapte de kapelaan, die
meende wat to ver gekiapt to hebben, behoort tot den
geestelijken staat .
- Kozijn, ge gaat nichte moeten een nonnenkap
aandoen om u to dienen! gekte Pol .
- Maar de kleeren maken den monnik niet!
Broere, a's de taken zoo staan, schoof er Irma
vcorzichtig tusschen, Silvietje, uw eerste maartje, behoorde tot den geesteiijken staat, en uwe Nathalie . . .
irma wend onderbroken door een luidruchtig geschetter, en moeder stond gedurig op Karen knie to
slaan met de tranen in de oogen van 't lachen .
- Al5 ge daar nog over spreekt, dreigde de geeste
lijke, die hem inhield om niet to giechelen, ik loop
hper nag weg.
- Moeder, vroeg Laura, om bet gesprek flu een
andere wending to geven, er was bier een wekelijksche vergadering voor to kharten, zouden we niet
mogen alle dagen komen - voor een tijd natuurlijk om een potje to jassen?
- Waarom niet? Waarom niet? was bet rappe
antwoord .
't Ware lijk tegen de gewoonte, zei Pol ; als ik

naar haar huffs zou gaan of zij naar 't mijnent komen
men zou er nog kunnen een steert van waken .
De kwezels, wilt ge zeggen ? meende Irma .
--r Maar ik vraag niet beters, verzekerde moeder
Cherhout . Is de kapelaan belet, ik heb al mijnen tijd,
en, zonder hem, zijn we nog mans genoeg .
Cij kunt nergens beter komen dan naar hier,
om alle onnoozele klap to vermijden ! deed de kapelaan erbij .
En meent ge, broere, dat men daarom zal laten
van klappen ? De menschen moeten finch jets doen
met de tong.
Als het zonder redens is, het geklets maakt mij
niet . Ik zou begeeren dat er op die kennismaking niets
to zeggen valt .
Wat zou daarop to zeggen vallen ? schoot moeder verontweerdigd uit . Is het misschien zonde malkaar to kennen voor dat ze trouwen ?
Ja 't, moeder, zei Irma, voor dezen die geenei
vent njgen
-- Van wat anders gesproken, onderbrak de kape .
laan, de jongelingen van de Vakschool gaan dat
nieuws vernemen en ge zult aan een traktaat liggen,
Pol .
Ongetwij f eld verwachten ze het I, voegde Remi
erbij .
Coed, zei Pol, 't is aanvaard . Ik kan het gemakkelijk wederwinnen met wat meet water to gieten in
het bier, dat ik aan uw Volkshuis lever, kozijn .

Dank u voor uw goedheid, spotte de kapelaan ;
maar als ge geen twee hespen ten beste geeft met
bier en de koeken erbij, ge zult hier geenen voet meer
over de zulle zetten voor uwen trouw .
Ik zal die hespen geven, loech Laura, Pol mag
voor bier zorgen . 't Schijnt dat het bier zoo opslaat,
omdat het water to duur is . Remi, die 't fijne van de
brouwerij kept, heef t het aan Irma gezeid op een
eeuwig zwijgen .
--- Wat zegt ge daar ? riep Irma ; ik heb er u geen
woord over gesproken .
En ik nag min ! loech Remi.
Met al dat gelul, besloot moeder Claerhout,
hebben wij van geheel den namiddag geen bladje
kunnen leggen ! 't Is waar, wij hebben ons hartelijk
verzet en 'k bedank u voor de komst . Maar de andere
dagen gaat het moeten anders gaan . Remi, ziet dat
ge wel op uwen post zijt . 't Schijnt dat de nieuwe
trauwers niet beters vragen dan to zeuren met de
kaarten .
-~- Maar, moeder, wij hebben dat zoo niet gezeid !
rtep aura.
1'e zullen ze wel leeren kaarten, als ze niet to
om zijn .

Den Woensdag voormiddag der volgende week
ontving de kapelaan Claerhout een briefje, dat de
maarte van den pastor van Sint ..Jan gebracht had .
Beste Vriend,
Ge zult vreemd: opkijken dat i-k u per brief Uk..
noodig en n~iet persoonlijk u kom vragen . Ge zult
het mij vergeven als ge mijn schrijven gelezen
hebt . 1k ontving daar zooeven een koppel patrijzen en een flesch oude Bourgogne - van voor
den oorl~og a .u.b . - Het is een geschenk als
makelaar voor 't huwelijk van uwen kozijn ; daar
ik in geweten overtuigd ben dat ik dat niet verdie~nd heb, durf ik ze niet alleen opeten . Van een
anderen kant zou ik er geerne bij zijn en zoo,
om mijn geweten gerust to stellen, zoudt ge moe-
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ten dezen middag k~omen middagmalen . 1k zal
mij inbeelden dat gij het zijt die mij uitnoodigt
en gij die mij ontvangt : ge zijt toch var, de familie van uwen kozijn, verstaat ge mij ? De reden
waarom ik zelf niet kan kome~n om u uit te noodigen, is dat de kinders mij wachten in de kerk
voor de maandelijksche biecht en 't zal 12 1/4
zijn als die karwei of is .
Tot dezen middag . Met mijn hartelijksten Pro..
ficiat met de nieuwe ~nicht tewege
Genegen in Christo,
L. Geldhof .
't Ging er gezellig en smakelijk 's middags aan
tafel bij Mijnheer den Pastor van Sint-Jan . Na de
soap diende de maarte een bouillitje op, een kortelingske .
'k Heb flu bouillon voor geheel de week ! bofte
de pastor .
Komt dat ook van Pal?
Neen 't, ik kon hat in mijn hart niet vinden uw
familie geheel hat gelag to doen betalen ; dit eerste
gerecht is op mijn kosten, en 'k ga hat flog goedkoop
of stoven ; wat wear is, 'k zal met den overschot flog
geheel de week weeldig zijn .
'k Kan hat gelooven, zei de kapelaan, maar 'k
wilde dat ik 't zage, zei de blinde .
Omdat gij rijke zijt, ge geloof t gij dat al de pas-
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tars het zoo breed hebben, en yonder andere ik, bijzonderlijk op mijn rijke gepommadeerde parochie .
Gelukkiglijk dat er hier en daar nog van dat oud
treffelijk yolk to vinden is, gelijk uw kozijn b.v., die
er antlers over denkt .
De pastors slachten van de boeren, gekte de kapelaan weer, ze klagen altijd .
J a, en de onderpastors, die geheele dagen in
moeder's beurze mogen putten, de die mogen boff en
en hebben niets to kort, en daarbij nog, ze komen in
ons eigen huffs met ons den zot houden .
Eni wat doet ge met al uw offeranden van de
missen en met de keersen van uw begravingen ?
Hoeveel geeft ge er voor per jaar? Vraag het
een keer aan mijn maarte ; of liever, 'k noodig u uit
om ze elken Zondag to komen tellen van iedere week .
Als gij er het slecht geld uitgegooid hebt, 'k heb op
verre na niet genoeg om mijn wekelijksche brood to
geven aan de bedekte armen van de parochie . De wereldsche menschen zijn juist gelijk gij, ze meenen ook
dat de pastors rijke zijn en dat al het geld voor hen
uit den hemel daalt,
- 'k Hoor u komen, loech de onderpastor ; ge zijt
'hjk weeral bezig met schooien .
Kapelaan, 'k geloof dat ge niet dom zijt ; als ge
mij jets geef t, dat het pakken weerd is, 'k zal het niet
weigeren .
Zo+odat ik nu zou moeten uw bouillitje betalen ?
gekte de kapelaan weder .
-- Maar, ik heb u en uw familia toch een plezier
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gedaan ! antwoordde de pastor, die zich ernstig gebaarde .
Maar ge hebt mij in uv en brief geschreven dat
mijn familie u mete schuldig is .
--~ Ja maar, kapelaan, als uwe familie me nets
schuldig is, uwe gift zal to verdie'nstelijker zijn voor
u ; gij zijt toch katholiek ? meen ik .
'k Ga het overal vertellen ! loech de kapelaan,
die hem een groot blauw briefke van duizend frank
toeschoof .
Ge zijt 'ne goeie vent en 'k dank u hertelijk ;
'k had ze juist noodig . . . Julie! riep de pastor, breng
'nen keer die flesch wijn .
Tot dan toe hadden de heeren water gedronken .
Dat is de beste bereiding, had de pastor gezeid,
om goe en ouden wijn to proeven .
De oude wijn stood r~u op tafel ; daarna bracht Julie
de twee patrijsjes, die met een laagsken gebruind spek
op hun buik op de teel to lachen lagen .
't Is .dat
jammerik die zende niet voorzien heb,
schertste de pastor, 'k zou een week gevast hebben
als voorbereiding
Dat gerecht zal verdwijnen zonder vasten, loech
de kapelaan weer ; g'en hebt me zelf niet aangeboden
een tweeden keer van uwen bouilli to proeven .
Wil ik hem wederom damn opdienen ?
Dank je wel, Mijnheer de Pastor, 'k zie hier
voor mij mijn bekomste .
Hewel, smakelijk, dat is nu uw gerecht, en doe
er meat eer aan.
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Als 't mijn gerecht is, 't is ik die ontvang, sprak
de kapelaan wear, en 'k zal mij bedienen na u .
~- lk hoor dat gij een goede educatie ontvangen
hebt en ik zal mij wel bedienen, ge moogt het niet
vergeten, zei de pastor .
Nu zaten ze beiden hertelijk to smullen .
-- Maar gij hebt mij flog niet verteld, waarom gij
de zende van mijn kozijn niet verdiend hebt ?
Kijk, 't is waar, kapelaan, 'k zou flog het bijzonderste vergeten . Uw kozijn Pol kwam mij Don .
derdag avond verzoeken voor hem de hand to vragen
van Laura ; ik deed het Vrijdag morgen ; Laura wist
van de zaak en heeft Pol seffens aanveerd .
Wat zegt ge daar ? riep de kapelaan verbluft,
- 'k Stond er al zoo verwonderd van als gij tip ;
'k had er willen doekskens aanwinden en haar voor .
zichtig dat aanzoek van uwen kozijn aanbrengen ;
maar zwijg me van 't vrouwvolk ; 'k sprak haar van
een plaats to wege van opvoedster voor kinders, zonder jets to noemen ; ze stond me al l,achend to bezien
en lies me maar mijnen gang gaan, totdat ik eindelijk
het voorstel deed dat ze seffens aanveerdde . Ja, waarlijk, 'k ben er maar kale van of gekomen . 'k Ben er
waarlijk flog beschaamd van . En uw gifte, hoe schoon
dat ze is, is niet to veel voor de pijn en smerte, die ik
ervoor geleden heb .
Maar wie had er haar die inlichting gegeven
over dat aanbod ?
Maar m~oet ge het vragen, beste vriend ? « Cherche,~ 1a femme, loech de pastor, dat is wel Fraansch,

116
maar 't zit char flog zin in, e 'k geloof wel dat uw
zuster Irma dear niet vreemd aan is . Ge weet toch
zeker we1, vervolgde de pastor, dat Laura hear vriendin is .
Ja, 't is zeif door Irma dat ik Laura heb leeren
kennen, loech de kapelaan . Zij is zeif flog een pear
keeren in mijn huffs geweest .
Wel, 't is wel Irma die Laura ingelicht heeft
over Pol's aanvraag tot bet huwelijk .
- Pol heeft me dear niets van verteld .
- Maar hij wilt het zeif niet dat Irma het gedaan
had .
- 't Gaat flu nogal beteren ; komt dat tegen! Maar
wet beteekent dat a!, en Irma die er mu geen woord
over gesproken beef t .
Ja, filosofeerde de pastor van Sint-Jan, wij
priestess, we meenen zoo dikwijls dat we de menschen kennen ; en deze zeif, die ons de naaste zijn,
ontsnappen ons . Alla, hebt ge het niet ondervonden
met uwe twee vorige maarten
- Geen oude koeien uit de dijken halen, spotter!
berispte hem de kapelaan .
'k En zal u van geen oude, maar van nieuwe,
geheel versche dingen spreken ; 'k hen flu zoo oud,
en 'k heb het van mijn 'even tegengekomen . Mijnheer de kapelaan, ledig uw glass zonder dat, 'k zou
bet mijne niet durven vol schenken .
- Hebt ge Remi, uw en Pol's vriend, niet aangeraden om to trouwen?
Wat komt Remj bier to pa'?
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- Ge zult gaan hooren : hebt ge aan Remi niet
beloofd dat gij hem een vrouw zoudt geven?
- Jas beefs dt met Pol's huwelijk to waken
vroeg de kapelaan op zijn ongemak .
- l';debt gij hem niet aangeraden Laura to vragen?
- We gaan daarover eenvoudig zwijgen, zei de
kapelaan bitsig, 'k ben bier Iijk voor een rechtbank
om ondervraagd to worden .
- Maar, beste vriend, suste de pastor, ge hebt bet
mis op, ge woes mij niet antwoorden ; 'k ga flu enkel
voort uitleg geven op de vraag die ge mij gesteld hebt :
Irma, zooals ge weet, had Pol aangeraden met Laura
to trouwen. Gij, buiten de weet van Irma, deeds hetzelfde voor Remi .
- Komt dat tegen! zei de kapelaan .
- Pol, die Laura in mijne kerk gezien had en haar
weerdig vond, kwam een noveen doen in mijne kerk .
Den vierden dag van Pol's noveen was Remi daar
ook, op uw aandringn, om Laura to zien. . .
- Rerni heeft mij daar geen woord over gerept!
riep de kapelaan onthutst .
- Ze kwamen natuurlijk malkaar tegen en waren
verwonderd om dezelfde zaak to gaan, ging Mijnheer
Geldhbf voort . Remi heeft er aanstonds aan verzaakt .
Pal stribbelde eerst tegen, maar besloot eindelijk zijne
aanvraag to doen en dat al van 's anderendaags .
- Komt dat tegen! En moest dat nu zoo haastig
gaan? vroeg de kapelaan .
- 't Ging mondsgemeene komen, de kraaien hadden het al uitgebeld, de kwezels, wil iic zeggen .
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Dan vertelde de pastor, tusschen het ledigen van
dat goe glazeken wijn, Qe vergadering van de godvruchtige zielen aan zijn kerk, het geklap van eenige
kwezels die Laura gingen verongelijken, en hoe dat
Irma, die het vernomen had, aanstonds Laura was
gaan verwittigen .
Ze heeft wel gedaan, zei de kapelaan met meefling, 't was tijd .
Natuurlijk, en ge moogt preusch zijn met uwe
zuster, bof to de pastor ; daar zijn er maar weinig lijk
zij. Had dat spel moeten aanslepen, geheel uw fami-.
lie was aan den klap, en misschien naar den diepen,
zei de pastor, die rechtsprong, zijn glas vulde en dit
van den kapelaan, en tikte, maar 'k zou er bij geweest zijn, vervolgde de pastor met breed armengezwaai, 'k zou u verdedigd hebben tot in het Vaticaan
toe.
Ah, gij droogscheerder ! schertste de kapelaan.
J a, mijn kele was inderdaad droog van klappen
en, als ge het mij toelaat, zou ik wel flog een glazeken
drinken van den wijn van uw families zooveel to
meer dat ge niet kunt peizen hoe blijde ik ben met
de gifte die ge mij gedaan hebt,
--- Ge gaat flog maken dat ik mij over mijn gifte
ga beklagen, met uwe spotternij !
^-- Ge moet nooit beklagen, sprak de pastor met gemaakten ernst, hetgeen ge met een goe meeninge gedaan hebt . Ge preekt het zelve, doet ge niet ? Maar
'k heb flu flog een andere gewichtige zaak to onder .
hanlelen met u .
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- En wat gaat het flu zijn? deed de kapelaan,
nieuwsgierig opkijkend .
- 'k Zou nog willen een panen broek verdienen
aan uw moeder .
- Komt dat tegen! Wordt ge iiu zot, schoot de
kapelaan uit, ge gaat toch mijn moeder niet loan
trouwen, aan hear j aren?
- Als zij het zou begeeren, waarom niet? Maar
dear is flu de zaak fliet .
De pastor en de kapelaan ledigden bun glas . Ze
warden wader vol geschonken .
- Ge zoudt gij Remi moeten een vrouw bezorgen!
zei de pastor .
- Wat is dat nu weere? vroeg de kapelaan .
- Gclijk of ik u gezeid heb . Gij hebt toch Remi
aangeraden om to trouwen?
- En den ?
-- Ge hebt hem beloofd iemnd to bezorgn?
- En wie zegt er dat ik hat niet zal doen?
- 'k Ben blijde dot to vernemen!
- Maar Remi is niet trouwziek, dat moat zoo haas .tig nit gaafl .

Maar ge hebt hem zeif aangerade van niet to
wachten, en Remi is een flinke jongen, ge moet dat
bekennen .
- Dat is hij!
- En hij moat een flinke vrouw trouwen! zei de
pastor .
- Weet je gij er misschien een voor hem? vroeg
de kapelaan .

120
Mijnheer de kapelaan, zonder 'uw kwalijk nemen,, 'k peize van ja . Uw zuster, bij voorbeeld.
De kapelaan verschoot ;oodanig dat hij rechtsprong,
bij zooverre dat hij zijn glas en dit van den pastor
omver gooide, met de flesch erbij .
--~ Daar ze, riep de pastor, met weemoed in zijn
stem, 't is toch jammer van al dien ouden, kostelijken
wij~n ; hij ligt daar flu en de flesch is uit ; en mijn
versch ammelaken dat zoo deerlijk gehavend is ; 't is
toch een troost voor mij, 'k mag algelijk zeggen aan
mijn maarte dat het mijn schuld niet is .
Zeg wat ge wilt, giechelde de onderpastor, die
niet kon laten van lachen als hij dat beklijsterd tafelkleed bezag ; ge hebt me waarlijk doers lachen met
dat voorstel van huwelijk tusschen Remi en mijn
zuster .
Maar, Mijnheer de kapelaan, hebt gij hem zelve
de goeste niet gegeven, van trouwen ? 'k Ben overtuigd dat hij Irma zou begeeren .
Vat weet gij daarvan ? Irma is maar een kind,
wat zou at op trouwen peizen .
-- Een kind van drie en twintig jaar, Mijnheer den
onderpastor, als het met uwe goedheid overeenkomt ;
en dat ze op geen trouwen zou peizen ? ou dat een
mirakel zijn dat een meisj e van drie en twintig jaar
op trouwen peist ?
In alle geval ben ik overtuigd dat Remi op Irma
niet peist . Gij komt zelf juist to zeggen dat hij naar
Sint-Jan geweest is om Laura .
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- Dat west ik ; maar hij is er enkel geweest uit
nieuwsgierigheid en cm u to voldoen en heeft bevonden dat Laura de gepaste vrouw is voor Pal . En 'k ga
ik u in vertrouwen flog meer zeggen : Remi had geen
de minste goeste near Laura omdat hi Irma geerne
zag en zij hem .
- En heeft Remi u dat gezeid? vroeg hij verschrikt .
In 't geheel niet .
- feet ge hat misschien van Irma?
- Nog veal mm, 'k heb hear niet gezien .
- Komt dat tegen! Maar hoe west ge hat den ?
- Van Laura en van Pal, die mij er over gesproken hebben en die overtuigd zijn dat de zaken alzoo
stamn .
- Ja, vermoedens, vermoedens, riep de onderpastor, dat kan niet ernstig zijn . Ge west toch wel dat
moeder Irma niet kan missen, en ik ook niet . 'k Zou
tech niet geerne de ellende wear beleven die ik met
mijne twee eerste maarten beleefd heb .
- Maar, baste vriend, ge west toch wel dat ik u
die ongemakken niet wensch .
- Moest Irma trouwen hoe zou moeder hat met
een maarte gewennen? Zij is gewoon meester to zijn .
lie zou er nog bij mij willen komen dienen?
- Gij moat dat niet overdrijven en 'k zal u hepen
als het nood doer . Gij moogt altijd op mij rekenen .
- En heeft men aan Remi daarover gesproken?
- Neen.
- En met Irma?
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Mijnheer de kapelaan, 'k moet u zeggen, 'k geloove
dat er lets op het spel staat dat Pol en Laura buiten
de wete van Remi en Irma gaan uitvoeren orn dat
huwelijk to verwezenIijken .
- Maar dat is toch hun zaak niet .
- Het kan zijn, Mijnheer de kapelaan, maar
heb u flu verwittigd, en last gij mu toe u mijne meefling to zeggen?
- En waarom niet?
- Is Remi geen flinken vent?
- Maar ik heb u daarop al geantwoord!
- Ware Irma uw zuster niet, die ge denkt nu,
noodig to hebben voor uw huishouden, zoudt gij ze
hem niet geven?
- Dat zijn geene vragen. Ge weet toch wel dat ze
niet kan gemist worden .
Beste vriend, besloot de pastor, meent ge niet
dat gij handeit uit eigen belang en dat ge het weizija
van uw zuster en van uw vriend Remi uit het oog
verllest ?
- Mijnheer de pastor, ge hebt nu genoeg gezeid .
'k Zou liever hebben dat ge er over zwijgt . In dad
apes kan er niets antlers zijn dan eene zaak van kalverliefde, en met de vergaderingen in mijn huffs wat
to verminderen, zal dat wel uit zijn .
- Als ge u maar Diet bedriegt, zei de pastor tot
of scheid ; en als ge door hetgeen er gebeuren zal ooit
moet in nesten zitten, ge weet dat gij op mij moogt
rekenen . Tot in 't korte .

X

Rond vier ure was de kapelaan thuis gekomen van
zijn bezoek bij den pastor van Sint-Jan ; hij was gewo~on eerst recht near de keuken to gaan om wet to
klappen met moeder en Irma ; flu was hij recht near
zijn studiekamer getrokken om alleen to zijn met zijn
gedachten . Hij vergat zijn pup to ontsteken ; met de
ellebogen op de schrijftafel, hat hoofd in de handen,
begon hij to overdenken aan al dat onbekende nieuws
dat }ij van zijn vriend vernomen had : over hat algemeen was hat goad nieuws . Maar waarom hadden
Pol en Irm a dear gaan woord met hem over gesproken - voorzeker met moeder ook niet . Hetgeen hem
hat meest gesiegen had, was dat m'ogelijk huwelijk
tusschen Irma en Remi . Ja, de pastor kon moppen
verkoopen, maar nu was hij ernstig geweest, hij had
hat gevoeld dat hij sprak met overtuiging ! En wilt
hat zeker, zei hij, door Pol en Laura ! En nu dacht
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hij na op de zinspelingen die ze over Irma's huwelijk
gemaakt hadden, zij ook, en hij had daarin meegedaan ! De pastor van Sint-Jan zei dat noch Remi nosh
Irma met elkaar er over gesproken hadden . Als die
twee bet niet wisten, hoe zouden anderen bet weten ?
J a, wederzijdsche genegenheid bestond er tusschen
beiden en dit van kindsgebeente of . VIat was er natuurlijker ? Ze Karen samen opgegroeid op hetzelfde
hof waar, hij zelf,, als student, zijn verlofdagen over
bracht. Ik ken ze alle twee beter dan wie ook . Irma
is ernstig en door..godvruchtig en is bier overgelukkig
bij mij en heur moeder, die ze aanbidt . Remi beef t
mij bekend dat hij weinig goeste had van trouwen .
Daarbij, de pastor van Sint-Jan heeft mij gezeid dat
hij naar Sint-Jan geweest is om Laura . Is dat geen
bewijs dat hij aan Irma niet denkt ? De pastor zegt
uit nieuwsgierigheid . Dat kan ik niet gelooven, maar . . .
hetgeen mij verwondert, is dat Remi, die mijn ver
trouweling is, geen woord gerept beef t over dat be
zoek.
Mocht bet nochtans waar zijn dat ze malkander
liefde toedragen om to trouwen, wat staat er nu to
doer?
Ik moet bekennen dat Irma geen kind meer is,
daaraan had ik no'oit gedacht . Zij heeft recht haar
keus to doen en, moest ze er ooit aan denken to trouwen, wie ware er wel geschi .•t er dare Remi, met al
zijn gaven, en die zoo langen tijd van de familie is,
een rechtschapen hart, gelijk men er weinig vindt .
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Nlaar dat gedacht van zijn zuster to verliezen, gaf
hem een grow ; hid zoo weerom moeten even met
dienstmeiden ; hij had er van geproefd, hij zoo nie •
m and meer kunnen betrouwen, hij had to bittere da .
gen gesleten . Wet zoo moeder lijden, moest dat gebeuren ; zij verlangde zoo near de trouw van Pal om
lrma voor hear gansch alleen to hebben . Wet zoo ze
verechieten dit to vernemen ; in pleats van een dochter
een vreemde maarte krij gen ! Zou er wel een maarte
bij een priester willen dienen, wear zijn moeder mees~
ter is?
Dat is eigenbelang, zegt mij M . Geldh-of ; ware ik
zeker dat zij het van beide kanten begeren, ik zoo
er mij niet willen of durven tegen verzetten . . . ; maar
hij was toch niet verplicht dat huwelijk to bewerken,
zooveel to meer dear hij overtuigd was dat zijn zuster
niet gelukkiger kon zijn den zij nu was .
De kapelaan was nog aan zijn overwegingen doende teen ahneteens aan de bel getrokken werd . Dei
deur weed geopend urn de kaarters binnen to laten .
De kapelaan zat deerlijk in nesters dat de kaartpar .
tijtjes, die maar wekelijks voorvielen, flu dagelijks
zouden pleats hebben en dat op de vraag van Laura
en met zljn eigen toestemmmg en eze van zijn moe..
der . Had hij dat alles geweten, hij had het getal kon
nen verminderen . Mistevreden tegen zijn eigen, moest
hij zich geweld aandoen urn zijn gevoelens to kunnen
onderdrukken . Pol, Laura en Irma, kenden zijn bezoek bij den heer Geldhof, en raadden de oorzaak
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van het ongemak van den kapelaan, die zoo weinig
van zegs was en char flu zat met een overgoten bitter'
wezen . Ze deden alles wat ze konden om leven en
leute in het gesprek to krijgen, maar de onderpastor
bleef koel . Remi, die oak eerst meegeholpen had nom
Mij heer Claerhout tot luimighjeid to stemmen en die
geen het minste vermoeden had van de reden van de
ongewone houding van den geestelijke, voelde lijk
ook een zekere ~ongemakkelijkheid over hem komen .
Zou Mijnheer misschien vernomen hebben wat er ge .
beurd was in de kerk vary Sint-Jan ? Wat moest hij van
hem denk en ? Hij had er hem geen woord over gesproken, aan hem, zijn weldoener en man van vertrouwen .
Maar wat gaat er hier om ? riep moeder, Karen
noon beziende . Zijt ge ziek misschien ?
-- Moeder, loechen de verloofden, hij is zeker bekommerd met ons huwelijk . Wie weet zou hij niet
begeeren dat we beelen ?
De kapelaan bezag hen met een glimlach, zonder
sDreken .
-- Ofwel heeft kozijn liever dat we naar hier niet
meer komen ?
't Ware maar dat to kort ! riep moeder . Alla,
Irma, waar zijn de kaarten ?
$inst het kaartspelen had de kapelaan zijn uiierst
best gedaan en zich zel ren geweld aangedaan om
spraakzaam en gezehig to zijn . Remi nochtans was
versehillende keeren vermaand geweest van moeder
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Claerhout dat hij verstrooid was, dat hij beter op zijn
spel moest letters of dat ze gingen verliezen . Moeder
won en was uiterst tevreden . Men scheidde hertelijk
van elkander en Remi met Pol, volgens afspraak,
geleidden Laura naar huffs,

's Anderendaags, in de vergadering, was Irma niet
meer to zien . De onderpastor had gemeend dat die
schamele kinders van Pol niet alleen konden blijven .
Irma veistond maar al to wel wear hear broeder naartoe wilds en Pol en Laura hadden ells moeite om niet
to moeten lachen als zij ears kozijn vroegen waaroxn
zijn zuster nu in de brouwerij noodig was : de twee
minsten waren al to bed en J antje bleef op met de
meid tot hunne terugkomst .
- 1k had gemeend dat zij er noodig was, stamelde
hi'J •
- Waar'om mij den last van de keuken laten, als
bestrafte moeder hem .
zij dear ken gemist wordenr
Dien avond was de kapeiaan op zijn gemak, maar
trachtte zijn gewone luimige doenwijze to behouden .
Remi, die bemerkte dat er jets scheelde, bleef in zijn
weerhoudenheid, wilt niet wet er mocht orngaan, lette
niet op zijn spel en verloor slag op slag, aihoewel
Pol al gedaan had wet hij kon om to verliezen .
Moeder had er waarlijk geen dugd van :
-- Maar, Remi, wear waart ge toch met uwe ge-
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dachten, gij en hebt in uw levee zoo slecht niet gespeeld! klaagde ze .
- 'k West Iijk niet hoe het k'omt, maar mijn hoofd
stond dezen avond naar 't kaarten niet, verzekerde
Remi .
- Moeder, hielp Pol, ik geloof dat hij jaloersch is
van inijrie trouw, maar 'k zal hem langs den weg, in
het naar huffs gaan, zijn bolls wasschen .
't has maar een karig of scheid dien avond.
***
Als de kaarters naar huffs trokken, was het bij Pol
Claerhout een vast besluit een einde to waken aan
dien verwarden toestand ; hij sprak er geen woord
over met Remi, die hem vergezelde naar het huffs van
Laura .
- Remi, sprak Po!, als ze flu aan 't scheiden waren
aan de brouwerij, ge gaat flu recht naar het collegie?
- 1k denk het zoo .
- Cue moogt mij flog dezen avond op uw kamer
verwachten . Eerst ga ik naar huffs om Irma wederom
naar de onderpastorij to leiden ; dan kom ik u vinden ;
it heb u over geheel gewichtige zaken to spreken .
A13 Pol flu Irma van uit de brouwerij naar haar huffs
vergezelde, verhaalde hij hoe de kapelaan door moeder berispt word haar naar de kinders gezonden to
hebben in de brouwerij en hoe beteuterd hij geantwoord had op hare vraag naar de reden van dat weg-
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tigheid van Remi, die zeker iets raadde van hetgeen
nu op handen was, en hoe dat moeder spijtig was
verloren te' hebben door de verstrooidheid en hat mis
sen van Remi .
Maar dear ,zoo baser een einde aan komen ;
waarom moat hij nutteloos lijden? sprak Irma die,
door hare eigene gevoelens, daze van Remi allerbest
verstond .
- 1k ban ten voile van uw gedacht, antwoordde
Pol ; de zaak mag niet longer aanslepen ; ik ga hem
alias vertellen wet er gebeurd is en hem spreken over
zijn huwelijk met u dat wij willen doordrijven .
- k Mag toch zeker zijn van ijn wederliefde?
vroeg ze .
- Hebt ge er ooit aan getwijfeld? loech Pol . Ge
hebt hat seders lang geraden gelijk Laura en ik, maar
ik mag zijn geheim niet uitbrengen . Hij heeft hat zelve
gedaan!
- Nu west ik genoeg! Dat de zaak maar klaar
Dome, hoe ear hoe beter . 1k ban zelf op mijn ongemak ;
voor moeder en de kapelaan ban ik niet benauwd
- Gij moogt op mu rekenen, nichte ; ik ken u nooit
vergelden wet ge voor mij gedaan hebt, onderbrai
Poi .
'k Deed hat geern voor u, dat west gel
- 1k west hat, en daarom ook doe ik hat met zooveel to meer liefde flu voor u ; hat zal inderdaad niet
moeilijk vailen moeder en den kapeiaan to overhalen ;
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ik vrees het meest nog de bedeesdheid van Remi,
maar wij hcbben een rnachtige hulpe in den pastor
van Sint-Jan ; en ge moat weten dat ik ook jets to zeggen heb op mijnen vrienci Remi, gelijk gij op Laura .
- Wat hen ik u dankbaar, Pol!
** *
Ails Poi nu op de kamer van Remi oegekomen was,
vond hij dezen flog ongeruster den toen hij hem pas
verlaten had .
- Maar, vriend, wet gnat er met u om? vroeg Pol .
- Vindt ge de doenwijze van den kapelaan niet
vreemde seders twee Brie dagen en onnatuurlijk .
- !nderdaad, zei Pol, maar waarom met u dat
verontrusten?
- Zou hij niet ingelicht zijn over mijn bezoek near
de kerk van Sint-Jan?
- Maar ik had u gevraagd het hem niet kenbaar le
maken?
- J a wel, maar waarom moest ik hem verzwijgen
dat ik er geweest was?
- Omdat ik het u gevraagd heb het niet to zeggen .
- En als hij dat nu vernomen had?
- Gij hebt gelijk ; hij heeft alles vernomen door
den pastor van Sint-Jan Woensdag laatst .
--Wet zegt ge dear ? riep Remi verschrikt . wet
moet hij flu denken van mij? Is dat de dankbaarheid
en het vertrouwen dat ik mijnen weldoener schuldig
hen?

131
-- Dat neen ik op mij en ik zal mijn kozijn wel
doen vezstaan waarom gij zoo gehandeld hebt . Maar
er is jets antlers, vriend, dat u aan 't harte knaagt !
Wat zou het zijn ?
lk ben gekomen om het u to zeggen ; Irma heeft
aan mijn toekomende bekend dat zij u beminde .
Wat zegt ge daar ? stamelde hij nu, bleek als
de dood.
--- De waarheid, vriend ! Ik weet dat gij die liefde
beantwoordt .
Ge hebt toch zeker mijn geheim niet verraden ?
Bezie mij in de 'oogen, Remi, Ben ik daar bekwaam toe?
Ik geloof u
Laura heeft aan den pastor van Sint-Jan laten
kennen dat Irma u beminde en overtuigd was dat die
liefd'e wederzijds was ! Vrouwenoogen zien zoo klaar,
zei mij Mijnheer Geldhof . Daarbij hebt gij het nog
`uit het huffs van
onthouden als Irma, die dan juist
Laura kwam, u al lachen ze ;de dat gij op Laura verliefd waart, dat gij in een hevig verzet uitriept ; a Dat
is Been wa .r ! » Daar hebt gij u verraden, vriend
Remi begon hevig to snikken . . .
Pol bezag hem zonder een woord to spreken . Ira
een tip
Vriend, sprak hij, gij hebt voor mij gedaan wat
niemand zou doen . Ik ben verplicht u gelukkig to
maken ; gig moet en ge zult met rma trouwen .
Hoe zal ik nog mijn aangezicht durven toonen ?
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Ja, verwerp de lief de van dot edel kind om de
dwaze vooroordeelen, en dot ge haar niet weerdig zijt!
Ge weet hoe hoog ik mijn lieve nicht acht, en ik verzeker u dot gij zoo hoog stoat als zij .
- En wet gaan Mijnheer de kapelaan en vrouw
Claerhout daarvan denken, die mij van straat geraapt
hebben?
Zij zullen hurLne toestemming geven en ge1uk
kig zijn u hunne dochter toe to vertrouwen .
- Nu weten ze nog niets? vroeg hij .
- Moeder Claerhout en de kapelaan vermoeden
wel iets ; maar van mijn bezoek near u geen woord .
'k Moet wachten tot de pastor van Sint-Jan iemand
gevonden heeft om Irma bij haar broeder to vervangen ; dan zal alles van stapel loopen beter nog of tusschen mij en Laura . . .
- En weet Irma van uw bezoek?
- Lij is het die mij gezonden heeft, verzekerde
0 en ze verlangt near u, meer nag of ik near Laura .
Vat stoat er mij to doen? Nu is het mij onmogeiijk nog near de onderpastorij to gaan .
- 1k heb daarop ook gedacht : morgen is het Zaterdag ; neem van morgen noen verlof tot Zondag
avond om uw ouclen vader to bezoeken ; maar v66r ge
' ertrekt, moet ge morgen om 11 uur - ge zijt dan
vrij - den pastor van Sint-Jan een bezoek brengen ;
Lij verwacht u .
- Maar wet moet ik hem zeggen?
Hij zal u zelf zeggen wet ge moet doen ; hij is
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de hertelijkheid zelve, is man van ondervinding en
goeden read ; hi zegt viakaf zijn gedacht en werpt u
de waarheid : in hat aangezicht ; hij is hat die mij de
oogen geopend heeft en de dwaasheid deed inzien u
to wipen dwingen met mij Laura's hand to vragen?
Wat moat ik hem dankbaar zijn : ge weet hoe dat ik
den durf niet had Laura to vragen uit vrees dat ze mij
to hoog stond, gelijk gij nu denkt over Irma! Na hetgeen ik er van gehoord heb, moest hat nog to doen
zijn, ik zou niet meer aarzelen zeif de hand van Laura
to vragen .
- Maar Laura had geen familie die er tegen opkwam! zuchtte hid .
- Weet je gij of de familie van Irma tegen dit huwelijk moeilijkheden zou maken? En ik den ? Beloof
mij van to gaan near de pastor van Sint-Jan, hat is
apes wet ik vraag .
- 1k zal gaan! stamelde hij . \Vat is mij 't leven
vreemde ; ik leaf als in een droom!
- Baste vriend, heb gode hoop ; wees Zondag
avond thuis ; van Maandag, v66r de avonavergadering, zult ge wel nieuws hebben .
De vrienden scheidden met 'net warmen handdruk .
** *
In de vergadering van den Zaterdag had Pol den

kapelaan en moeder verwittigd dat Remi tot Zondag

avond in verlof was . Moeder meende dat hij wel ge-
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lijk had ; hij scheen sedert eenige dagen vermoeid en
de paar dagen rust zouden hem deugd doers . De kapelaan was eenigszins verwonderd dat Remi zeif hem
niet vermaand had, maar verstond van een anderen
leant dat hij dat verlof wel verdiend had .
Irma was al levee en bewegen' : nag nooit was ze
zoo opgetgen geweest. De verloofden schenen uiterst
verblijd en moeder deelde in de blijdschap .
Bij het kaarten was de kapelaan met moeder tegen
de twee trouwers, en gansch den tijd ging het verzet
tig : Laura had een paar keeren pogen to zeuren met
kaarten to loochenen, maar werd elken keer door moeder betrapt en lag ears twee honderd punters boet voor
straf.
***
Den Zondag na de Hoogmis trokken Irma en moeder near het huffs van Laura, die ze had uitgenoodigd ;
de kapelaan was nog in bezigheid in de vakschool .
Pol was thuis gebleven om de keuken to besturen,
wear ze 's middags verwacht waren en gansch den
Zondag zouden overbrengen .
Van zoo moeder en dochter to Laura's binnengekomen waren :
- Laura, vroeg moeder, mag ik 'nen keer uw huffs
zien?
Laura had hear overal boven en beneden rond geleid .
-- Hoe viva t ge het, moeder?

135 -- Een scho~on en gerievig huffs, bevestigde vrouw
CC;laerhout ; en wat schikt ge er mee to d'oen ?
lk beschik het voor jonge trouwers, loech ze ; de
huizen zijn kwa' krijgs, en deze verdienen de voorr
keur .
En weet ge al van iemand ?
'k Moet lijk zeggen ja en neen ! Voor Irma bij
voorbeeld ?
Ah, gij zottemutse ! Zijt ge char weeral met
Irma ; orndat gij trouwt, wilt ge maar elkeen doen
trouwen .

- Waarvoor niet ? Het is een Sakrament en daarbij
nog van de levende ; en Irma is en van de die .
Wat zotte praat ? giechelde moeder .
Irma, vroeg Laura, zou je gij ;niet willen trouwen ?
Ba ja'k, als ik maar een krijg die mij aanstaat !
Wat is dat nu ? riep moeder.
Maar, moeder, zijt gij 5niet getrouwd ? ketste
Laura weder .
God zij gedankt, ja! Maar hoe spreekt gij flu
wed'erom van Irma's huwelijk ?
Omdat ze zou trouwen 'lijk ik en God mogen
danken 'Iijk gij,
Kon ik 'nen man krijgen 'lijk Pol, zoudt ge er

tegen zijn ? vroeg Irma .
--

Waarachtig neen ik, maar vindt ze mij !,
Ik ken een ! riep Laura .
lie? vroeg moeder nieuwsgierig .

136 -- Remi Soete .
Na een oogenblik kwam er een zaligen glimlach
over haar gelaat .
- lnderdaad, riep moeder, het is de beste en treffelijkste jongen, die i,k ooit heb tegengekomen 1k
heb nooit zoo ver gedacht orndat hij to dicht bij ons is .
- Maar, zou hij mij willen? zei Irma .
- Waarom zegt ge dat? vroeg moeder . Zoudt gij
hem willen?
- Zou het wel zijn?
- Voor mij, ik zou niet beter vragen .
- En de kapelaan?
- Die heeft ook zijn gedacht gedaan' . 1k zou het
willen weten
- Opperbest, moeder . Maar de vraag blijft nog of
Remi Irma geerne ziet? opperde Laura .
- Wat zegt ge daar? Hij zou voor haar door 't
vuir loopen, van als hij flog een klein kind was
- Ja maar , moeder , kinderliefde en groote men ..
schen!iefde is 't zelfde niet . Nu we zullen seffens
weten of de liefde tusschen Irma en Remi wederzijds
is? 1k ga de kaarten leggen .
- Wat gaat ge nog al uitmeten? loech moeder .
Laura kwam uit de keuken met een spel dat ze van
to wren wel bereid en geschaveeld had, gebaarde ze
to verkappelen en lei ze op tafel .
'iVIag men bij waarzeggers en toovenaars to rade
gaan? giechelde moeder .
- 1k heb de toelating van mijn biechtvader! Is het
Been waar, Irma?
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Gij zegt het ten mi .nste .
Gij zotte katteils alle twee ! riep moeder.
't Gaat beginners, riep Laura, die recht sprong
met de kaart in de hand . Moeder, ge moet eerst op
de kaart blazers .
Deze kon niet van 't geweldig lachen .
Blaas gij ! riep Laura tot Irma .
Irmaa deed alle geweld en proestte 't fait dat geheel
de kaart nat was .
't Is een goed teeken, verklaarde Laura, natte
kaarten zeggen altijd de waarheid .
Dan lei ze een en twintig kaarten open op de tafel
gelijk ze die to voor had bereid .
Drie is bet getal van de volmaaktheid~ en zeven
dit van veelvuldigheid, drie maal zeven is een en
twiintig, bijgevolg bet getal om volmaaktelijk veel
nieuws to geven .
Irma en moeder zaten to lachen dat ze schokten .
Dan bezag Laura de kaarten
Flier is Remi, klaver beer, riep ze ; van klaver
beer telde ze zeven kaarten : een, twee, drie, vier, vijf,
zes, zeven ; bet was herte vrouw, ~dat is Irma ; natuurlijk, dewijl ze Remi geern ziet, zij heeft bet al bekend ;
van hertevrouw telde ze tot zeven, 't viel op pijken
peer, dat is de kapelaan, zei ze, dat is geen goed
teeken dat die in 't spel is, hij is maar goed om alles
to verbroddelen ; `yacht, wat zie ik daar ? Nevens
hem ligt betters beer, dat is pastoor Geldhof, en koeken beer, Pol ; hij gaat hem mogen koest houden en
niet verroeren om stokken in 't wiel to steken !
---

138
Irma .

Maar, hoe is

't met

Remi en zijn liefde ? riep

Wacht ! lNevens hem ligt herte zot, den boar
van 't geluk, dat wil zeggen dat hij zot verliefd is op
u, Irma !
-- Newel, wat zegt ge flu van de kaarten ? vroeg
Laura aan vrouw Cluerhout, die daar to schudden zat
en geen woord kon antwoorden .
- Hewel, moeder, zouden wij seff ens hat huffs niet
pachten ? vroeg Irma .
Zoo zeer niet, riep Laura, ge moat dat vragen
aan Pol ; de vrouw moat den man gehoorzamen !
'k Ben er wel mee ! giechelde Irma, als 't van
hem moat komen !
' k Ga nu een druppelken Elixir opschenken op
den twee+den trouw en 't moat denzelf den dag zijn
van den omen .
Vertel maar uw prullen niet voort ! gebbede
moeder .
Zijt maar gerust, 'k zal zwijgen lijk vermoord !
verzekerde Laura .
In alle gavel moat broere er niet van weten ; hij
zou er zijn slapen voor laten, tinsde Irma .
Moest hat toch zoo ver komen, zei moeder, nu
wear ernstig, 'k zal ik hat hem zeggen, maar wij hebben nag al den tijd ; ge kunt maar gelukkig zijn in den
staat waarin ge nu zijt .
Moeder had in hear leven flog nooit zooveel verzet
gehad .
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Den Maandag namiddag was Pol near de Pastorij
van Sint-Jan de noodige inlichtingen gaan nemen ;
daarna trok hij near het Collegie om to zien als Remi
ingekomen was ; van dear was hij bij Laura gaan
bellen, alleen wedergekeerd near de brouwerij, wear
hij Irma vond die dezen namiddag uit eigen beweging near Pol's gegaan was om voor de kinders to
zorgen .
Als flu het uur van de vergadering gekomen was,
belde Pol rond vijf uur aan de onderpastorij . Vrouw
Claerhout moest zelf de deur opendoen .
1lelkom, Pol, 'k weet niet wear dat Irma mag
zlJn .
t'Onzent I zei Pol .
En Laura?
'k Geloof dat ze vandaag belet is .
Binnen gekomen,
--~ Kapelaan, sprak moeder spijtig, waarom hebt
ge Irma wederom weggezonden ?
Maar, moeder, 'k weet er waarlijk niets van ;
is ze niet thuis ?
En Remi ?
Hij is thuis gekomen, zei Pol . Nu, 't is misschien zoo wel . Ik zou geerne met u bei~den een geheel ernstig gesprek hebben . Er bestaat tusschen Irma en Remi een innige en wederzijdsche liefde .
Hoe weet ge het ? v roeg de kapelaan .
'k Verzeker het u, kozijn . Is mijn eerewoord u
niet genoeg?
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- 1k geloof u, sprak moeder ; dat moat .al ears tijd
aan de gang zijn, al is hat dat ik er tot gisteren nooit
aan gedacht heb .
- Zij hebben hat aan malkander nooit bekend, of
liever niet durven bekennen ; voor Irma, omdat ze
verzet vreest van uwentwege, en dat ze u geen verr
drier zou willen aandoen ; van den kant van Remi
omdat hij denkt dat zij voor hem to hoog staat en
hij zijn weldoeners niet wil misdoen, aan wien hij
alles verschuldigd is .
- En wie zegt er dat ik mu tegen dat huwelijk zou
willen verzetten! riep moeder ; zij heeft her recht haar
goeste to doen en ik zeif bars uiterst blijde dat haar
keus op dien eerlijken jongen gevallen is .
- De deftigste en christelijkste die ik ooit tegengekomen heb, bekende de kapelaan . Als de zaken
zoo staan, ben ik in geweten verplicht mijn toestemming to geven . Maar wat gaan we hier doen zonder
Irma? Gaan we wederom hat ongelukkig sukkelleven
moeten beginners met maarten, na al hetgeen ik tegengekomen heb?
- Ben ik hier niet? sprak moeder .
- Gij kunt toch hier alleen hat werk niet doen,
moeder? kloeg de geestelijke .
- Daarin is voorzien, zei Pol, die een brief over
handigde die hij van den hear Pastor van Sint-Jan
ontvangen had .
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Lieve Kozijn,
De Goddelijke Vooxzienigheid heeft u waarlijk
gezonden om ons ter hulp to komen . We waxen
welstellend voor den oorlog, gelijk ge weet, en
met den opbrengst van omen winkel konden wij
nog wat van kante leggen . Al ons geld plaatsten
wij in Staatsrenten, die nu op onbeduidende
weerde gevallen zijn . Onze winkel brengt tegenwoordig zoo weinig op dat we waarlijk niet weten
wat gedaan, ik en mijn zuster . Om onze oude
moeder niet to laten voelen dat we waarlijk in de
armoede zijn - 't zou hare dood kosten - hadden wij meermaals gesproken om eene bediening
to zoeken voor een van ons ; maar wij vonden
niets dat schikte ; uw brief kwam toe ; wij hebben aan moeder gezeid dat ik dien dienst niet
kon weigeren : eenen priester, die uw vriend
is uit den nood to helpen ; zij beef t aanstonds gezeid dat ik die plaats aanveerden moest om u piezier to doen . Die arms, goede vrouw I, die niet
vcrmoe dt dat wij bet zoo noodig hebben ! Een
min om to eten, kozijn, en dan nog een kleine
vergoeding, die zoo we1 zal gekomen zijn thuis
om moederke to doen peizen dat ze flog rijk is .
1k ben overgelukkig priestersmaarte to worden
om niet vex van de kerk to zijn en mijn gewone
godvruchtigheden to mogen onderhouden ; maar
ik ben niet overdreven, zij moeten mij maar zegp
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gen als hat wel of to veal is ; zijn plicht doen is
hat baste gebed heeft mocder ons g1eleerd .
Gij schrijft mij, kozijn, dat de moeder van den
priester bij hem inwoont, ik ban er gelukkig om,
als ik hear bezQrg, zal ik peizen dat hat moederken is .
Wij danken u alien hartelijk, kozijn, omdat gij
aan ons gedacht hebt en verlangen near het
nieuws dat ons zegt wanncer ik mag komen .
1k vraagl uwen zegen voor moeder en mijn
zuster en voor mij .
Dankbaar,
Augusta Corneilie .
Binst die lazing zaten moeder en de kapelaan met
trance in cue oogen .
- Wat zegi ge nu van uw vriend van Sent an .
zei Pol .
- 't Is 'n pak van rnijn pert, zei de kapelaan ; dat
ire maar trouwen, hoe car hce liever . Moeder gaat
alleen niet zijn en die hear komt bijstaan is een angel .
Dat ze maar aanstonds komt, deed moeder ; zeg
let aan den pastor van Sint-Jan ; en ga maar seffens
cggen dat Remi moat komen ook .
- Maar, moeder, hebt ge vergeten dat Remi zoo
verlegen is en nooit u de hand van Irma zal durven
\iagenw
opperde Pol .
- Als hat maar dat is, zei moeder, dat is gemakkelijk to verhelpen ; 't is wel de gewoonte dat de man
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de vrouw vraagt ; 't moat niet altijd hetzelfde zijn .
Alla, Albert, dat is uw werk, ga vraag aan Remi in
mijnen naam en ook in uwen naam of Remi zijn hand
geeft aan onze Irma ; en ziet dat ge bet wel d'oet .
De kapelaan sprong op vol begeestering,
oe er, ge moogt gerust zijn !
En gij nu, Pol, naar Irma . Ik geef haar vijf minuten om bier to zijn ! riep vrouw Claerhout . Daarna
eerst naar den pastor van Sint-Jan en dan naar uw
verloof de, ge kunt dan arme in arme door de staid
naar bier komen .
Met de toelating van den pastor van Sint-Jan, die
zijn rechten afgestaan had op Laura, had bet dubbele
huwelijk plaats denzelfden dag in de hoofdkerk van
0 . L . Vrouw . Als bet koppel trouwers, bij bet spelen
van den orgel, de kerk v'erlieten, stond bet plain vol
yolk om den gelukkigen stoat to zien voorbijgaan .
J uffrouw Dads stond er oak met toegenepen lip
pen to langhalzen .
De priestess zijn al dezelfde, fluisterde ze in bet
oor van dibbeke Pavot ; zij kunnen schoone preekei~,
in barmen preekstoel, over bet gevaar van 't verkeeren, maar ze laten bet zelf toe in bun eigen huffs ; ik
zal in alle geval bij dien Claerhout naar e biechte
niet meer gaan !
EINDE

