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AAN M'N ZOON ERIC
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I. Wie de Witte was en wat hij zich nog herinnerde uit zijn eerste
kinderjaren
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DE Witte werd wakker en deed onmiddellijk zijn oogen wijd open. Zijn eerste
gewaarwording was: verbazing, zoo vlak voor zijn oogen de slaapkamer te zien, het
bed van Heinke daar in den hoek, de oude broeken aan den kapstok tegen den muur,
heel den doodgewonen rommel van de kelderkamer met haar niezigen, onfrisschen
zweetreuk van iederen morgen. Hij droomde juist dat hij te paard zat en vierklauwens
over den steenweg vloog, daarna was 't iets van een nieuwe broek, - toen hij wakker
werd en de alledaagschheid van de dingen in de kamer zoo brutaal op hem neersloeg.
Hij deed zijn oogen weer toe, of 't nog terugkomen zou.. neê, de vervelende weekdag
die weer begon, de school, de meester, verdrongen in zijn kop alle ander denken.

De deur van de kelderkamer kriepte open met een dwazen ruk.
- ‘Witte!’
De Witte verroerde geen lid.
- ‘Witte!!’ riep moeder nu veel harder.
- ‘Heu!’ deed de Witte, alsof hij plots uit een diepen slaap wakker schoot.
- ‘Moakt da ge der ut zijt! - 't es acht ure!’
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- ‘Joa!’ En hij bleef liggen lijk hij lag. Hij hoorde de holleblokken van moeder
wegkletsen naar den stal toe.
Nu loosde de Witte een diepen zucht. Hij lag op zijn linkerzij, en hij wrocht zijn
rechterarm onder de lakens uit en begon zich te krabben, op zijn kop, zijn schouders,
zijn rug, 't jeukte hem overal of hij in rupsenzaad had gelegen. Hij gaapte een paar
keeren met grooten mond, maar had de kracht nog niet zijn lui liggend lijf tot
er-uit-komen over te halen. Hij draaide zich op zijn rug, trok zijn knieën hoog op,
lei zijn handen onder zijn kop, keek naar de vliegen tegen de wit gekalkte zoldering,
en dacht na.
De onplezierige dingen kwamen de Witte 's morgens bij 't opstaan vanzelf in den
geest; naar de prettige dingen moest hij een oogenblik zoeken, als daar vooral dien
uchtend was: donderdag, dus geen school 's namiddags. En dat alleen bracht een
wereld van wonderheerlijke beloften mee.
Door het kleine raam stroomde het gouden lachende licht van de nieuwe zomerzon,
of 't met geweld van daarbuiten werd binnengeborteld. Het vierkante ruitje keek als
een zonnigjeugdig zomergezicht dat alles wilde betooveren en in gouden schijn
zetten, binnen en buiten. Het licht bunselde in de kamer breed open en peuterde in
alle hoeken en vouwen van 't kleergoed dat tegen de muren hing. Als uit een vreemde
wereld klonk hierbinnen het kwieterend leven van musschen en vinken, en 't blij
zangerig jubelen van een leeuwerik hoog boven alles uit, ver af.
De Witte keek nu naar 't raam, en daar kwam zoo medeens met een vluchtig
vedergefladder een musch op den wingerdtak zitten, vlak voor de ruit, de pootjes
wijd uitschoorend om den buigenden steun, 't zwarte kopje vlug wippend links en
rechts voor mogelijk gevaar, in den dikken bek een lange stroopijl. Met een
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schok was de lamheid bij de Witte eruit, en zijn oogen gluurden opeens met gespannen
aandacht op de musch. Ritsss... 't vogeltje was weg, en even snel zat de Witte op zijn
knieën voor 't raam om te zien waar het zijn nesteling heendroeg... Daar vloog de
kelderkamerdeur weer driftig open.
- ‘As ge potverdekke... Wa zitte doar te doen, bengel?’ hield moeder haar eersten
uitroep in, daar ze de Witte in zijn hemd rechtop in zijn bed zag zitten.
- ‘Niks... ik koom ommes!’
- ‘Ge moet et anders moar zeggen as ik oe moet hulpe!’
- ‘Tijd genoeg!’ mokte de Witte, terwijl hij zijn gelapte wekedaagsche broek
aantrok, en toen de deur weer even driftig was toegeklakt: ‘'t Es altijd etzelfde!’ Met
zijn frak onder den arm stapte hij de kelderkamer af, nam in 't waschhok, waar ook
de koeikuipen stonden, den handdoek van den nagel, hing buiten handdoek en jas
over den puthaak, en plonsde zijn twee handen in den emmer water die op de moos
stond. Hij peuterde wat aan zijn vuile vingertoppen, schepte dan zijn twee handen
vol water, en stroelde het blazend en prasselend over zijn gezicht. Met den drogen
tip van den handdoek wreef hij daarna over zijn kaken dat ze er rood van glommen.
Rond de groenbemoste putkuip pikkerden de hennen ongestoord voort. Hij zag
over den vlierstruik heen moeder achter in den hof aan de beeten bezig. - En over de
weiden en het land rondom groeide de glitsheete zonnedag.
Nu kwam de Witte binnen om koffie te drinken. In de huiskamer hing nog de duffe
weepschheid van den morgen, de rolgordijnen waren neergelaten voor de zon die
straks op dien kant van 't huis stond, de vliegen zaten te krieuwelen tegen de zwarte
zoldering en de
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stores, op de muren en op de tafel, en dreven in zachte vlucht door de groote lage
kamer. In den haard was 't vuur uitgebrand, en de zwarte kat zat er naast te slapen,
ineengedoezeld, en de oogen dicht toegeknepen alsof ze glunder te peinzen zat aan
de voorbije dingen van den nacht. De huisklok zwierde heur langen slinger met de
koperen plaat onderaan rustig heen en weer, met lijzigen tiktak, of de dag die zoo
pas begon, nog eeuwig lang zou duren en er hoegenaamd geen haast bij was. Juist
toen de Witte binnentrad kwam er boven in den ronden kop waar 't leven zat,
onzichtbaar, een roezig ronken dat aanhield tot er acht helder metalen klanken
uitsprongen, en dan begon weer het eenelijk effen tiktakken zonder verpoozen. Op
de witglimmende wijzerplaat stak de kleine wijzer in 't volle zwart van de romeinsche
acht, en de groote hing lamlullig naar de één gezakt, of 't hem verder niet meer
aanging en hij 't zijne gedaan had.

De Witte keek naar de klok en mommelde: ‘Ziede wel dat et nog gien acht ure was,’
en dan zette hij zich aan tafel. Naast den koffiepot lagen drie boterhammen voor hem
gereed gesneden. Hij schonk een tas koffie in, keek eens door de openstaande
achterdeur den hof in of moeder niet afkwam - en haalde uit den suikerpot in de
schapraai drie klontjes broodsuiker. Bedaard begon hij dan zijn boterhammen op te
eten, zonder een kruiske te maken nu hem toch niemand zag. Hij lipte telkens
proevend aan zijn koffie, en sloeg naar de vliegen die over heel de tafel, in gaatjes
en spleetjes, aan broodkruimels en nattigbruine koffievlekken te peuteren zaten.
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De drie boterhammen waren spoedig verorberd; hij sneed er nog een van 't brood,
en toen die op was ging een halve, die van 's morgens was blijven liggen, ook nog
achterna.
De Witte was slecht geluimd, zeer slecht geluimd. Eerst dat droomen, waar niets
van aan was, dan de musch die wel nergens zou te vinden zijn, moeder met haar
gewoon gezeur van elken morgen, te weinig boterhammen, die vuile koffietafel op
den hoop toe, - als ze misschien dachten dat hij dien smerigen boel zou opruimen!...
neê, hij kon het even goed laten staan!

Hoe de Witte er uit ziet? - Om met zijn kop te beginnen: sprietel-wit haar,
‘v e r k e n s h a a r ’ noemde hem de meester somtijds, om bij wijze van verkorting
den heelen Witte te beduiden. Een laag voorhoofd, kleine bruine oogskens die overal
te gelijk rondspiedden, een mager gezicht, groote wijd uitstaande ooren, een mond
die tamelijk breed mocht genoemd worden, - iets wat Heinke, zijn oudsten broer,
eens had doen zeggen: ‘Oan onze Witte ze bakkes es 't goed te zien dat èm beter kan
frèten as werke.’ De Witte had dit als een beleediging opgenomen om den toon
waarop het gezegd werd, maar beschouwde het overigens als iets zeer natuurlijks,
zelfs zonder dat bakkes. - Ferme schouders had de Witte, een kloeke borst, stevige
armen en beenen, die door frak
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en broek aan ellebogen en knieën heenwrongen, omdat die deelen het meest van zijn
dagelijksche lichaamsoefeningen te verduren hadden. Over 't geheel een pootige
rakker, waar een struische kerel zou uitgroeien. Hij hiet eigenlijk ‘Lewie’, niet ‘Witte’;
die naam kwam maar van zijn haar. ‘Louis’, op zijn Fransch, noemde hem alleen de
maseur, vroeger in de nonnekensschool, en op zijn schrijfboeken schreef hij plechtig
‘Ludovicus’. De pastoor in de catechismusles zei ‘Wittekop, Vlaskop’, maar dat
vond hij alleszins nog voornamer dan Rosse te heeten, lijk Dries van de Knots.
De Witte was de jongste, negen jaar, Heinke de oudste, en Nis tusschen de twee.
Wat hij zich uit zijn prille jeugd nog het best herinnerde was, dat hij in dien tijd een
fluitjesbroek droeg waarvan hij soms den achterlap vergat vast te knoopen, dat hij
veel met een vuilen neus liep dien moeder dan met heur blauwen voorschoot afveegde,
en als vader het deed met zijn zakdoek, of zoo maar met zijn bloote hand, dan neep
hij zoo hard dat de Witte er telkens van huilde. Hij hakkelde in dien tijd ook, en nu
nog zegt Nis soms om hem te treiteren ‘onze Wi-wi-witte’. Het huilen was ook een
van zijn voornaamste eigenschappen geweest, en wanneer men hem voor iets noodig
had riep men even gemakkelijk: ‘Woar es onze bleiter?’ als ‘Woar es onze Witte?’
Wat hem uit zijn allereerste jaren nog scherp in 't geheugen bleef was zijn schrik
van de hel en de duivels. Dat kwam omdat Heinke, alleen maar om de Witte bang
te maken, hem zoo'n schromelijke dingen vertelde van ‘Menneke-Pek’ die 's nachts
de buiken van de menschen kwam opensnijden, daarin dan een haak sloeg, en hen
zoo dwars door den grond mee naar de hel trok. De Witte was er zoo benauwd van
geworden dat hij 's nachts soms angstig wakker werd en aan zijn buik voelde of
misschien de duivel met hem nog niet
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bezig was. En acht dagen lang had hij geslapen met een koord om zijn arm, die hij
aan een der beddestijlen had vastgemaakt, om Satan te beletten hem mee te sleuren.
Tot op een nacht Nis, die toen bij hem sliep, in het touwtje was verward geraakt en
niet meer wilde dat de Witte er nog mee in 't bed kwam. Behalve de Witte zelf heeft
nooit iemand geweten waarvoor die koord eigenlijk dienen moest. Hij troostte zich
dan maar met Nis zijn hemdslip 's nachts stevig in zijn vuist geklemd te houden, voor
hij insliep; als de duivels dan voor hem kwamen zou Nis 't wel gewaar worden en
hem terugtrekken.

Moeder vertelde hem integendeel altijd van 't kindeke Jezus, van Ons-Lieve-Vrouwke,
van engelen en wijze kinderen, en vooral van den hemel. Als 't daarover ging kon
de Witte - (in dien tijd zei moeder nog: Lewieke) - met mond en oogen wijd open
zitten luisteren. Elken keer moest hij, op moeders schoot gezeten, weer eens hooren
over: alle dagen rijstpap met zilveren lepeltjes, peperkoek, zute-melk met beschuiten,
en dan rijden op een chocolatten ezel. Dien hemelezel mocht ge zoo maar een stuk
chocolat uit zijn oor bijten, het deed hem geen zeer, en 't groeide er dadelijk weer
aan. 't Was in dien tijd dat ze op een nacht allemaal waren wakker geschrokken door
een vreeselijk geschreeuw van Nis, gevolgd door een nog luider geblèer van de Witte.
Toen moeder de lamp had aangestoken en vader zijn jongste op den arm had gepakt,
begrepen ze. De Witte had Nis duchtig in zijn vinger gebeten, en hij schreeuwde nog
harder dan Nis: ‘Ik mènde... ik mènde da 'k in de oêre van diê
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sokkolatten ezel beet.’ Moeder en Heinke waren met de Witte zondags daarop beêweg
geweest naar Sinte-Kernelis op den Blauwberg, ze hadden hem doen overlezen, en
van dan af waren die gevaarlijke droomen verminderd.
Hij herinnerde zich ook nog uit die dagen hoe vader op een zekeren keer naast
den haard zat hout te kappen om den koeiketel af te stoken, en er hem plotseling een
splinter in 't oog sprong, waarbij hij een geweldigen ‘de-dju!’ liet vliegen. De Witte,
die in den hoek met een kruiskool een soldaat op de wetplank zat te teekenen, was
geschrokken bij dien onverwachten ‘de-dju’, en had geantwoord - daarin den vromen
raad volgend van de maseuren uit de bewaarschool - ‘Geloofd zij Jezus-Christus!’
Dat werkte zoo kribbelig op vaders zenuwen dat hij met een tweeden vloek het stuk
hout naar den kop van de Witte gooide, die in razende woede om die
onrechtvaardigheid wetplank en kruiskool in den hoek smeet, naar buiten holde en
achter den gevel ging staan schreeuwen als vermoord, om 't geringe effekt van zijn
vrome bezwering, en om moeder achter in den tuin op de hoogte te brengen van de
vreeselijke baldadigheid die hem werd aangedaan. En toen hij daar een kwartier had
staan huilen zonder dat er hulp opdaagde, kwam vader, die het reeds heel en al
vergeten had, met de handen in de broekzakken den hoek van het huis om, en zijn
jongste daar vindende schreeuwbalken vroeg hij verwonderd: ‘Wa stoade gij doar
zoê te bleite?’ Dat vond de Witte zoo onmenschelijk brutaal dat hij hikkend
terugsnauwde: ‘Moette... hi... hi... da na gedomme... hi... hi... nog vroage... hi... hi...
liêleke sloeber... hi... hi...!’ - en hij kreeg onmiddellijk zoo'n duchtigen schop onder
zijn broek, dat hij met zijn kop de haag invloog.
Zoo leerde de Witte van jongsaf dat het er niet altijd rechtvaardig toegaat onder
de zon, en alle kwaad niet onmiddellijk zijn straf vindt. Zijn vast betrouwen in
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het Geloofd-zij-Jezus-Christus van de maseuren had hij daarmede ook verloren. In
stilte had hij het soms nog wel eens gezegd wanneer hij had hooren vloeken, totdat
hij den leeftijd had bereikt waarop een schooljongen ook wel eens mag vloeken, wat
in den catechismus stond aangeduid, meende de Witte, als: de jaren van discretie of
verstand.

Daar waren nog andere godvruchtige bedrijven geweest waarin de Witte zich had
geoefend. Zoo hing er namelijk thuis in de beste kamer een schilderij die hem een
bijzonder ontzag inboezemde. Het was, in 't midden, een driehoek van waaruit u een
eenig oog zoo dreigend en zoo loensch aankeek dat ge d'r naar van werdt. Bovenaan
stond te lezen: G o d z i e t m i j ! en er onder: H i e r v l o e k t m e n n i e t ! De
schilderij in haar geheel hiet: een Christusoog, en men vindt die in de streek bijna in
alle huizen hangen. Wanneer de Witte iets heel ergs miskeuterd had, kreeg hij
gewoonlijk eerst zijn behoorlijke portie oorvegen, en dan moest hij op zijn bloote
knieën in zijn holleblokken, met uitgestrekte armen Onze-Vaders bidden voor de
Christusoog, die hem dan nog strenger en nog scheler aankeek en hem deed denken
aan Dries de garde. Hij droomde er soms 's nachts van, en dan schoot hij angstig
wakker. Het H i e r v l o e k t m e n n i e t scheen echter weinig invloed uit te oefenen
op vader, voornamelijk wanneer hij zondags 's avonds thuiskwam, of na de zittingen
van den gemeenteraad,
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waar hij eens per maand van twee tot drie uur op het gemeentehuis, en van drie tot
tien of elf in de herbergen, de belangen van 't dorp ging verdedigen. En op een zekeren
dag was de Christusoog, tot groote vreugde van de Witte, van den nagel gevallen, 't
glas was gebroken en de prent gescheurd, en de leege lijst stond nu achter de kleerkast.
Als Nieke van Rozemoeike bij hen was, deed de Witte Nieke wel eens in de kamer
voor hem op de knieën zitten, en hij zelf speelde dan Christusoog: hij nam de lijst
in de handen, stak er zijn kop door, neep één oog toe, keek met het andere zeer streng
naar Nieke en zei op somberen toon: ‘God ziet mij, - hier vloekt men niet.’ Maar
Nieke, die erg dom en dik was, geraakte niet onder den eigenlijken indruk, en de
Witte meende dat het kwam omdat de gebruikelijke oorvegen niet vooraf gingen
zooals bij hem; die dorst hij er echter niet bijdoen.
Hij wist nog zeer wel hoe vervelend hij het vond met moeder mee naar de kerk te
gaan. Dat was altijd rechtdoor naar de kerk, rechtdoor naar huis, zonder te mogen
knikkeren op 't kerkpleintje, of voor de snoepwinkeltjes te mogen stilstaan. Eens was
hij mee de kerk ingestapt met zijn klak op het hoofd, en was zóó op den stoel naast
moeder komen zitten. Zoodra deze het zag rukte zij hem de klak van den kop, maar
greep terzelfdertijd een deel van zijn haar vast, zoodat de Witte hardop geschreeuwd
had: ‘Amai gedomme!’ tot groot schandaal van de geloovige gemeente. Een anderen
keer had hij zijn kop tusschen de leenen van den kerkstoel gewrongen om te kunnen
lezen wat er op den grooten blauwen grafsteen stond vlak vóór hem: H i e r l e y t
b e g r a e v e ... maar daar werden opeens de stoelen omgekeerd voor het sermoon,
en de pastoor had reeds de helft van ‘H e t E v a n g e l i e v a n d e z e n Z o n d a g ’
gelezen eer de Witte zijn kop van tusschen de twee spijlen had kunnen terugtrekken.
Hij was ook een paar keeren
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met vader mee gemoeten, maar die had er gauw genoeg van, zoo'n bengel achter zijn
rug te hebben na de hoogmis. Wat hij zich het best herinnerde van de godsdienstige
oefeningen zijner eerste jaren was dien keer dat hij onder de hoogmis achter den
stoel zat van Jan Piek, die altijd naast Fiene Perdjuu plaats nam. 't Was onder het
sermoon van den onderpastoor. Jan Piek zijn roode zakdoek hing half uit zijn zak,
en de Witte had hem er stilletjes heelemaal uitgetrokken, den stoel van Jan Piek er
mee vastgebonden aan dien van Fiene Perdjuu, en was dan weggeschoven tot op het
uiterste hoekje van zijn bank. Dat was me wat geweest toen die twee na de preek
rechtstonden en heel kalmpjes hun stoel meenden om te draaien! Fiene Perdjuu was
zoo rood geworden als een kool vuur, omdat de menschen nu opeens allemaal zagen
dat ze naast Jan Piek zat, en deze had na veel frutselen den knoop losgekregen, terwijl
hij drie-vier keeren halfluid gesakkerd had. Toen ze het thuis vernamen had vader
hem een ferme pandoering gegeven. Jan Piek was nooit meer naast Fiene Perdjuu
gaan zitten, en wanneer hij in de kerk plaats nam op een stoel, keek hij eerst eens
rond zich of de Witte niet in den omtrek was.
Hij was ook veertien dagen lang misdiener geweest. Op een keer vond hij in een
der oude kasten in de sakristij een zwart-doorrookt aarden pijpje, en dat had hij
oogenblikkelijk in zijn broekzak gefoefeld. Onder de mis nu, die hem telkens zoo
vreeselijk lang duurde, had hij meer aan die gelukkige vondst gedacht dan aan
confiteors en credo's, en stiekem het baardbrandertje uit zijn zak gehaald om 't nog
eens te bekijken. Jakkes, daar moest hij opeens de ampullen aanbrengen! Hij had
nog amper den tijd om het pijpje in de breede mouw van zijn koorhemd te moffelen,
trad den outer op, en... pats! Juist toen hij den wijn in den kelk meende te gieten, viel
het ding voor
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de voeten van den eerbiedig neerblikkenden pastoor. - Dat was de laatste dag geweest
van zijne kerkelijke betrekking.

Zijn eerste opleiding had de Witte genoten bij de nonnekens. Twee jaar lang - 't kwam
hem nu voor als een ongelooflijk iets - had hij het daar moeten uithouden. Al dien
tijd had hij 't gevoelen gehad er niet op zijn plaats te zijn. Men had er hem leeren
stilzitten, slapen, zingen, spelen, letters s c h r i j v e n , - een programma waarvan de
toepassing op de Witte de goede zusters Annunciaden van S i c h e m soms wanhopig
maakte. En, naar maseur Monica aan moederoverste met terneergeslagen blikken
meedeelde, deden de ‘slechte neigingen’ zich nu reeds kennen in de jonge ziel van
de Witte. Als 't speeltijd was, kwam de Witte telkens kijken over de houten afsluiting,
waar de nonnekens zich beijverden met de kleine meisjes. Dat vond zuster Monica
zóó zondig, toen ze 't eens had ontdekt, dat ze de Witte elken dag eenige minuten
langer in de klas hield dan de andere kinderen. Niets had hij bij de nonnen geleerd
buiten ‘Onze-Vader’ en ‘Wees-gegroet’. De Aktes kende hij ook tamelijk wel, al
besloot hij gewoonlijk een ‘Ik geloof vastelijk’ met het vast voornemen dat hij ‘in
deze liefde wilde
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leven en sterven’. Wat hem uit de bewaarschool nog het duidelijkst bijbleef was het
gezicht van zuster Monica, een breed wit gezicht dat uit de bleeke nonnen-kap keek
als iets bevroren, zonder gevoel. Pastoor Munte, met zijn zoeterig heiligengezicht
en zijn zwarte snuiflip, kwam soms ook eens kijken in de school. Hij kwam
binnengekrukkeld, op zijn stok geleund, en stak eerst zijn snuifdoos uit naar zuster
Monica. Dan moesten ze allemaal rechtstaan, en weer neerzitten, en zingen van ‘In
de bosschen zong een sijsje!’ - of dikwijlder nog: ‘Te Lourd op de bergen, Verscheen
in een grot’. De koepletten kende de Witte niet van buiten, maar als 't ‘Ave Ave Ave
Maria!’ was, schreeuwde hij alleen bijna zoo hard als al de anderen te zamen. De
pastoor had hem daarvoor eens vriendelijk op den kop geklopt en gezegd dat hij later
‘kreaal’ zou worden om op 't oksaal te zingen, wat de Witte er toe aanspoorde om
bij iedere zangoefening zijn stembanden nog eens zooveel kracht bij te zetten. Bij
ieder van zijn bezoeken vertelde de pastoor wat van 't kindeke Jezus en
Ons-Lieve-Vrouwke en ‘wijze kinderen’, en dan keek de Witte naar den kant van
de meisjes, omdat hij overtuigd was dat die truterij alleen voor hen was, niet voor
de jongens. Moeder Hyacinta, die de Witte een heilige vrees inboezemde en die een
snor had, noemde hij bij verkorting Moeder Cent, en zuster Monica, hiet hij, bij
verlenging, maseur Armonika.
Toen hij zes jaar oud was mocht hij naar de jongensschool. Daar was voor de Witte
een gansch nieuw leven begonnen. Onmiddellijk was hij ervan bewust geweest dat
hij een ‘jongen’ was geworden, en al was hij de eerste dagen nog een beetje bedeesd
onder al de grootere bengels, na een paar weken had de schoolmeester hem toch
reeds naar waarde kunnen schatten, en de noodzakelijkheid ingezien hem vlak vóór
zich op de eerste bank te plaatsen, om hem gauwer bij de ooren
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te hebben. En toen een paar dagen later vader 's avonds vroeg of hij zijn best deed
bij den meester, antwoordde de Witte: ‘Joa zeker, want ik zit al op d'iêrste bank!’
In de jongensschool! Oh! daar mocht ge vechten en slaan en ravotten naar hartelust!
Daar moest ge niet zoo netjes gewasschen en gekamd zijn, daar moest ge niet slapen
in den zomer, niet in 't hoekje staan als ge gestraft werdt, daar plakte men u geen
temberpapiertjes op den mond, daar kwamen geen nonnen u op het gemak zetten, in die school ging alles op-zijn-jongens. Als ge daar iets miskuischt hadt, dan was 't
de moeite waard, en dan kreegt ge eenige flinke oorvegen, die wel zeer deden, maar
tevens een bewijs waren dat men u niet meer voor zoo half-onnoozel aanzag. Van
de eerste week af dat hij er zat wist de Witte al wat ‘mocht’ en ‘niet mocht’, kende
hij de kracht van 's meesters hand en 's meesters voet, de schooljongens die hij baas
kon en die hij niet baas kon, kortom, wist hij alles wat een van de jongensschool
moest weten en doen om van zijn tijd te zijn.
Twee jaar zat hij in de kleine school bij Staf, den ondermeester, en nu sedert meer
dan een jaar bij den hoofdonderwijzer. Of hij gedurende al dien tijd veel vooruitgang
had gemaakt in wijsheid en verstand, dat liet hem tamelijk onverschillig. Hij vond
het schoolgaan hoe langer hoe meer vervelend. De uren die de jongens in de klas
doorbrachten gingen immer hun zelfden eentonigen gang, zonder ooit eenige
afwisseling. Ieder sezoen bracht wel zijn bijzonder spel en pret mee, maar dat werd
allemaal bedorven door de vast geregelde schooluren, die 't spel en de pret deden
staken als 't op zijn vroolijkst was. 's Winters mocht hij al eens thuis blijven als de
sneeuw te dik lag, in den zomer ook wel eens om de koeien te hoeden, - maar dat
waren zeldzame dagen, en dan had hij toch ook zijn makkers niet. De Witte kon maar
niet begrijpen
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hoe de groote menschen met zoo 'n ernstig gezicht konden beweren dat van 't
naar-school-gaan, en vlijtig-leeren, en zijn-best-doen, zijn later geluk afhing. Hij zag
in dat ‘later’ alleen het geluk niet meer te moeten schoolgaan.
De Witte was 't beu in de school. Alle dagen catechismus, rekenkunde,
geschiedenis, aardrijkskunde, en wat nog meer, en dat alles onderwezen op een wijze
bijzonder geschikt om jonge knapen, ze moesten dan nog geen Witte heeten, er voor
heel hun leven een tegengoesting doen van te krijgen, - het was voor de Witte meer
dan hij verdragen kon.
Aan dat laatste zat de Witte dien morgen te denken terwijl hij zijn boterhammen
opat. En hoe heerlijker de zon daarbuiten boven de wereld rees, hoe zwaarder dat
schoolgaan hem op het hart drukte. Hij benijdde Heinke en Nis, die nu op 't veld
stonden, en wel hard moesten werken, maar toch vrij waren, in de open lucht, in de
zon, buiten.
En achter hem, op de schapraai, lag zijn ‘Kleine Mechelsche Catechismus’, waaruit
hij voor vandaag de les Va n d e We r k e n v a n B a r m h a r t i g h e i d kennen
moest, en waarin hij gisteren avond bij de lamp, met zijn kop in de handen, schijnbaar
had zitten kijken, terwijl hij inderdaad naar de vliegen loerde, die over de tafel allerlei
gekke oefeningen deden, en met gespannen aandacht luisterde naar Victalis, den
strooper, die aan Heinke vertelde hoe hij den garde van de Merode had beet genomen.
Maar telkens als hij den kop had durven op te heffen om beter te luisteren, had vader
hem dreigend gevraagd: H o e v e u l w e r k e v a n b e r m è t t i g h e i d z è n d e r ?
En de Witte had dan weer onmiddellijk in zijn boek gekeken, tot hij eindelijk in slaap
viel, en 's nachts in zijn droomen gekweld werd door een reesem werken van
barmhartigheid die hem een paar keeren rillend deden wakker schrikken. En
niettegenstaande al zijn
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vlijt wist de Witte niet méér van Werken van Barmhartigheid dan een koe van
Spaansch.
't Was kwart over acht. De Witte stond op, duwde zijn klak op zijn haar, nam zijn
catechismus in de hand, en ging de deur uit.
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II. Van de zeven Werken van Barmhartigheid en van Jantje en de
Pruimen
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BUITEN was het de volle nieuwe zomerdag. De zon stond al te laaien ginder hoog
boven het Kraanrijk, en schoot heur gouden vlammen over de meerschen en de
velden, groot en wijd, het al omvattend in haar spetterend licht. Over het koren langs
beide zijden van den steenweg froezelde het wagende windje dat de koelte van den
morgendauw nog door de lucht dreef, en het gouden graan reuzelde heimelijk in zijn
hooge vlumbaardige halmen als 't neuriënd fezelen van al de zonnigheid die er over
lag. Daarboven de leeuwerken, fladderende stippeltjes tegen het effen doezige blauw
van de schoone lucht. In de boomen en de hagen musschen en vinken; 't zat er alles
zijn klare zottigheid uit te kwetteren, en ginder stond een maaier in de weide, en het
rinke-ranken van zijn wetstreek over het vlamschietend staal was een schoone
passende klank.

De Witte stond een oogenblik stil op den steenweg, en keek naar de velden en de
weiden, naar de zon en den maaier, luisterde naar de vinken en de leeuwerken, z i j n leven, dit alles, dat in zijn oogen glansde en in zijn hart klopte, en hij had willen
huilen omdat hij naar school moest.
Haagschool houden!... 't Flikkerde opeens in zijn oogen!... Maar och! het kwam
elken keer uit. Ver-
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leden week had hij het ook nog eens geriskeerd, was gaan zwemmen. Vader vernam
het denzelfden avond nog van den meester, en hij had de Witte op zijn knie gelegd,
zijn broek losgemaakt, en er op gefikkeld alsof het geen menschenvleesch was.
Vaders en schoolmeesters, - twee miseries die in de Witte zijn opvatting tegen elkaar
opwogen.
En kende hij zijn les niet, dan moest hij zeker dezen middag in de school blijven,
en zou hij van vader niet buiten de deur mogen na den noen, - en 't was donderdag.
Met een bedrukt gemoed sloeg hij zijn catechismus open aan de les voor vandaag,
en al voortstappende las hij luidop de vragen.
- Wat zijn Werken van Barmhartigheid?
- Deugden door dewelke wij andere menschen in hunnen lichamelijken
of geestelijken nood in Barmhartigheid bijstaan.
- Hoevelerlei Werken van Barmhartigheid zijn er?
- Tweederlei, lichamelijke en geestelijke.
- Hoeveel lichamelijke Werken van Barmhartigheid zijn er?
- Zeven, te weten: ten eerste de hongerigen spijzen, ten tweede de dorstigen
laven, ten derde...
Wel! dacht de Witte opeens, wat deed men de schooljongens toch 'n hoop
onnoozelheden van buiten leeren. Waar diende dat nu voor? Om 't na te volgen?
Hadden ze aan de Witte de taak eens overgelaten de Werken van Barmhartigheid uit
te vinden, het zou heel wat praktischer van aard zijn geweest: nummer één was zeker
iets voor dien nurk van 'n schoolmeester, nummer twee voor zijn vader... - Kijk nu:
d e h o n g e r i g e n s p i j z e n ... dat was voor de bedelaars en de landloopers, lijk
Zoneke, Guske met zijn trekorgel, Fien Pandoer, en andere. Als die bij hen aan de
deur kwamen ‘lezen’, kregen ze een cent of een boterham;
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alleen Fien Pandoer kreeg altijd een boterham, nooit centen, omdat ze er bij Marie
Lus jenever van dronk. En als er een vreemde kwam, lijk die oude, die bij Vernelen
het kapmes had meegenomen, dan riep moeder zonder de deur open te trekken en
voor dat de bedelaar zijn Onze-Vader had begonnen: ‘Der es niks!’ - waarop de
bedelaar dan zijn gebed afbrak met de woorden: ‘Foert! - te gierig da ge stinkt!’ Op
een maandag van verleden zomer kwam er, juist toen ze 's middags aan tafel zaten,
zoo een binnengestapt die er erg hongerig uitzag, en die begon in 't breed te vertellen
dat hij vaders broer, Dries-oome van Wolfsdonk, ‘heel goed kende’, dat het zoo'n
allerbeste en rechtvaardige mensch was en vlak tegenover hem woonde; en toen die
kerel vijf minuten later met klikken en klakken aan de deur vloog omdat hij geld
wilde ‘leenen’, begon hij van op den steenweg te roepen: ‘Ullen Dries dat es de
groêtste biêst van hiêl Wollesdoenk!’ - D e d o r s t i g e n l a v e n , - iets voor zijn
vader, die zondags 's avonds altijd geweldigen dorst had als hij met de Spin en
Sus-Haas op gang was, en dan ‘gelaafd’ werd in al de herbergen langs den steenweg.
Voor Wannes Raps ook, die zich ‘laafde’ met borrels tegen 't ‘rammetis’. - D e
n a a k t e n k l e e d e n !... verdorie, dat deed de Witte denken, zonder dat hij wist hoe
't in zijn kop kwam, aan Adam en Eva, gelijk ze afgebeeld stonden op de eerste
bladzijde van de Gewijde Geschiedenis, waarop Adam achter een kalm slapenden
leeuw, en Eva achter een bloemstruik half weggestopt zaten. Toen de Witte dat den
eersten keer onder zijn oogen kreeg had hij 't blaadje eens tegen 't licht gehouden in
de hoop dat hij misschien aan den anderen kant wat meer zou zien. Als ze gingen
zwemmen, na de school, dan dachten ze aan geen werken van barmhartigheid, en
dan diende hun klak wel eens voor zwembroek. En toen de Witte nog naar de
nonnekensschool ging, was
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Alinneke van den bakker op de speelplaats eens hals-over-kop voor hem
neergetuimeld, en de Witte had toen gelachen als een gek en geroepen: ‘Et weirlicht!’
terwijl Alinneke, met haar voorschoot voor de oogen, een vreeselijke keel had opgezet
en snikkend aan maseur was gaan zeggen ‘da-at de Wi-witte et ge-gezien had’.
Moeder Cent had hem toen alleen in de klas doen komen en aan zijn twee ooren
getrokken als om te probeeren hoe wijd ze konden uitgeleipt worden, en hem met
vervaarlijke blikken toegesnauwd dat hij in de hel zou komen; en menheer
onderpastoor, die juist in de school kwam en op de hoogte van 't erge feit werd
gebracht, had hem, daar de Witte bij hoog en laag hield staan dat hij zijn oogen had
toegeknepen, en dat hij mocht verrekken als hij iets gezien had, eenige keeren met
een hondenzweepje over de beenen gestriemd, en hem eveneens verzekerd dat hij
zonder eenigen twijfel in den afgrond der hel zou nederdalen. Maar de zweepslagen
vond de Witte op dit oogenblik veel erger dan de hel en al haar duivels. En als hij
het later nog zag weerlichten, dan riep hij niets meer, maar dacht er het zijne over.
- D e v r e e m d e l i n g e n h e r b e r g e n , dat was zeker om ze veel pinten te doen
drinken en hun geld af te luizen. D e z i e k e n b e z o e k e n , - dat deed de pastoor
rond Paschen en met Gedurige Aanbidding, en dan zei hij zondags te voren op den
preekstoel dat de menschen moesten zand strooien voor de huizen en kaarsen voor
't raam ontsteken als Ons-Heer voorbijkwam. - D e g e v a n g e n e n v e r l o s s e n ,
- bij dit werk van barmhartigheid keek de Witte peinzend voor zich uit, zonder
begrijpen. - D e d o o d e n b e g r a v e n , - dat deed in Sichem de Rosse van Tiele
die oorringen droeg, en zondags met het vaan vooropstapte als de processie uitging.
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En dat waren dan de zeven punten waarmede men de schooljongens de kristelijke
barmhartigheid leerde beoefenen, en door het van-buiten-leeren van die onbegrepen
dingen zou de Witte eens een goed geloovig kristen mensch moeten worden.
Aan de statie gekomen deed de Witte zijn catechismus toe, het hielp toch niets.
- ‘Hé, wittekop!’
De Witte keek verrast om en zag een menheer met een bruin valies in de hand van
het statieplein afkomen.
- ‘Wittekop, zijde gij van Sichem?’
De Witte bekeek den vreemde eens van boven tot onder, en vroeg dan:
- ‘Hoe weette gij dat ik Wittekop hiêt?’
- ‘Ik doecht et, zei de vreemdeling lachend, zeg es, woar woênt in Sichem Frans
Swinnen?’
De Witte dacht na. Frans Swinnen was hem onbekend... Hij kende alleen Marcel
Swinnen, in de school, en dat was de zoon van Sus-Baas.
- ‘Hemme ze doar ne Marcel?’
- ‘Weet nie - woaroem dat?’
- ‘Marcel van Sus-Boas zit op d' iêrste bank in 't school en diê hiêt Marcel
Swinnen.’
- ‘En wat doet ze voader?’
- ‘Sus Boas?’
- ‘Joa, Sus Boas.’
- ‘Diên es al lang doêd.’
- ‘Joa joa, moar wat dun ze thuis, bij diê Marcel Swinnen?’
- ‘Et es ne winkel van hummes en sloaplijve en zoê van alles.’
- ‘Dat es 't just, en woar woênt diê?’
De Witte keek eens even de lucht in; hij zou hem dien Wittekop betaald zetten.
- ‘Zijde nog van-ze-leve nie in Ziche geweest?’
- ‘Neie boaske, 't es den iêrste kiêr!’
- ‘Wel, en de Witte wees terug den weg op van
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waar hij gekomen was, ziede ginder die huize stoan?’
- ‘Joa...moar woênt diê Sus Boas buiten 't deurp?’
- ‘Joa zeker, ziede dat huis met diê witte gèvel?’
- ‘Joa.’
- ‘Doar es 't nie, moar dat er veur stoat, met da roêd pannedak, doar es 't.’
- ‘Goed, boaske, bedankt.’
En de vreemdeling draaide zich om, en stapte haastig over den steenweg naar
Averbode toe.
De Witte grinnikte van plezier, en bleef hem nog een tijd staan nakijken. Hij had
er nu willen bijzijn, als die floosmenheer bij den smid binnenstapte, om zijn koleirig
gezicht te zien.
Op de markt ontmoette de Witte eenige makkers, en pratend over de dingen van
gisteren en vandaag kwamen ze aan de school. Voor den muur, die de speelplaats
van de straat afscheidt, stond de schooljeugd het oogenblik af te wachten om binnen
te gaan. Eenigen leunden er tegen den muur of zaten tegen den grond de alledaagsche
voorvalletjes te bespreken uit de jongenswereld. Het grootste getal was in de
Breedestraat aan 't haaske springen. 't Was een rij tot aan het huis van den sekretaris,
en juist toen de Witte aankwam was Krol van Moenskes aan 't vechten tegen Kobe
Luiten, want Kobe die moest ‘staan’, had zich gebukt toen Krol over zijn rug wou
wippen, met het gevolg dat Krol zijn handen in 't ijle grepen en hij met zijn gezicht
tegen den grond viel. Krol scharrelde recht en greep Kobe bij zijn haar, en deze
verweerde zich zoo verwoed alsof hij de beleedigde was, en ze kretsten en beten en
stampten, totdat eindelijk de sekretaris aan den overkant der straat zijn deur opentrok
en riep ‘of hij potverblomme moest komen helpen’. Van den sekretaris hadden ze
meer schrik dan van den meester, en ze lieten oogenblikkelijk los; en Kobe begon
te schreien, waaruit ze allen besloten dat Krol de overwinnaar was.
De Witte had er tamelijk onverschillig staan op
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kijken. Krol tegen Kobe, dat was niet zooveel bijzonders, hij had ze alle twee al meer
dan eens op den rug gelegd. Hij ging eens kijken naar de suikerbollen en horekens
en kramellen voor 't raam van Rezien Boer, loerde eens door 't sleutelgat bij Sooi
Haas, en ging dan bij een vijftal knapen staan die Mauriske van den statie-chef
omringden. Mauriske van den chef was de eenige schooljongen die in de Witte zijn
oogen nooit genade vond. 't Was zoo 'n fijn labbekakske, met korte kousen en witten
kraag, altijd kraak-netjes in de kleeren, de grootste lifleffer van den meester, een
falievouwer van eerste klas, en eigenlijk de domste uil die in de school zat. Vechten
tegen Mauriske was geen eer, daar hij onmiddellijk begon te jenken; op een boom
klimmen kon hij niet; zwemmen, - hij was eens na lang trijzelen mee geweest, en
toen had de Witte hem in 't water zoo brutaal afgetoekt dat Mauriske er een dag was
van ziek geweest.
Mauriske sneed een appel in zooveel stukken als er makkers rond hem stonden,
en toen hij ieder zijn part had gegeven kreeg hij uit zijn zak een tweeden dien hij zelf
begon op te eten.
- ‘Krijg 'k è stuk?’ vroeg de Witte die voor den eersten appel te laat was gekomen.
Mauriske beet nog een paar keeren met groote tanden in zijn appel en gaf dan de
rest aan de Witte.
- ‘De leste es de beste,’ zei de Witte tot de verontwaardigde makkers die vonden
dat de Witte zoo'n groot stuk niet had moeten krijgen.
....................
Het bruine poortje in den hoogen muur ging open en de schoolknapen stroomden
de speelplaats op.
De meester stond naast de deur der klas, met de handen op den rug voor zich uit
te kijken. Hij rookte zijn pijp, en keek met een norsch gezicht naar de binnenkomende
bengels. 't Was een kleine magere
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man met zwarten haarbos en zwarten knevel. Als ge ros van hem kreegt, of als hij u
wilde overtuigen dat ge een ezel of een varken of een ander dier waart, dan kwam
hij met dien knevel zoo dicht tegen uw gezicht dat ge tusschen de haartjes op zijn
bovenlip een groote wrat kondt zien. Dat wist de Witte reeds van den tweeden dag
dat hij in de groote klas zat.

De jongens wachtten nog eenige minuten op de speelplaats, tot de meester naar zijn
horloge keek, zijn pijp uitklopte tegen den vensterdorpel, voor de deur der klas ging
staan en ‘In rang!’ riep. Op een dubbele rij kwamen ze stilzwijgend voor hem staan,
en toen hij binnenging stapten ze achter hem, hingen hun klak aan den kapstok en
gingen op hun plaats zitten. Dan kwam er een stommelen en klabodderen van
holleblokken tegen de houten banken, tot de meester een kruisje maakte, en een
Onze-Vader en Wees-gegroet voorbad. Daarop volgde een foefelen in de banken
van boeken die werden opengelegd en dicht geslagen.
Vóór de Witte zat Dries van de Knots, en achter zijn breeden rug kon de Witte
gerust zijn catechismus openleggen zonder dat de meester er iets van merkte.
De meester nam zijn catechismus en begon te ondervragen over de Werken van
Barmhartigheid. De eerste vraag werd tot Krol gericht, omdat zijn gezicht zoo
verschramd was en hij er nog altijd aan veegde. De tweede vraag, omdat ze maar
kort was, kreeg Mau-
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riske van den chef. Bij de derde keek de meester eens over de koppen, en... de Witte
voelde 't op hem aankomen; hij boog zich over zijn lessenaar naar Dries toe en fezelde
snel: ‘Dries, nie verrure, zelle! ge krijgt èn pèer!!...’ Dries zijn rug herging eventjes...
‘ge krijgt er twiê, drij...’
- ‘Verheyden - hoeveel Werken van Barmhartigheid zijn er?’
- ‘Zeven te weten de hongerigen spijzen de dorstigen laven de naakten kleeden de
vreemdelingen herbergen de zieken bezoeken de gevangenen verlossen de dooden
begraven.’
Hij las dat zoo rats af, op een toon van vanbuitengeleerd, zijn oogen voor hem op
de bank gericht, want hij had de verstandige gewoonte bij een antwoord nooit den
meester te bekijken.
De catechismus liep ten einde en de rekenles begon. Men was aan ‘de
grondbeginselen der breuken’.
De meester schreef op het bord: 3/4 × 2 =
- ‘Verheyden - hoeveel is drij vierden vermenigvuldigd door twee?’
De Witte, die naast Moel Tummer zat, en juist een koord aan 't vertuikelen was
tegen een soldatenknoop, bekeek strak de drie cijfers die daar op zoo onnatuurlijke
wijze naast mekaar stonden. Twee maal drie was zes, dat wist hij, maar wat hij dan
verder met die vier moest doen, dat had hij vergeten.
- ‘Drij vierden vermenigvuldigd door twee is... is... vijf...’ raadde de Witte met
twijfelende stem, terwijl hij wanhopig naar den meester keek. Deze schudde kwaad
het hoofd, en Krol moest het antwoord geven. Krol raadde zes en kreeg een oorveeg.
Moel en Dries wisten 't ook niet, en ze zaten alle vier met groote ronde oogen stijf
naar de raadselachtige cijfers te turen, en roerden de lippen of ze 't in den geest aan
't berekenen waren, al dachten ze alleen aan de oorveeg die Krol er door verdiend
had. En toen Turke
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Leunes gezegd had dat het z e s v i e r d e n was, en de meester ja zei, knikten ze
onmiddellijk verstandig met het hoofd als om Turke gelijk te geven en alsof ze 't ook
op dien eigensten oogenblik gevonden hadden.
Dan was 't speeltijd, en daarna les in de Vaderlandsche Geschiedenis, die voor
gevolg had dat Dabbe 's middags een half uur zou moeten in school blijven, omdat
hij Pepijn de Korte drie keeren P i j p e n de Korte had genoemd. Van de Geschiedenis,
waar de meester een hekel aan had, sprongen ze ineens op de aardrijkskunde, en de
meester vroeg aan Tjeef, den hakkelaar, hem drie vuurspuwende bergen te noemen.
Tjeef werd rood, keek naar de gescheurde landkaart tegen den muur waar hij geen
boes van begreep, en stotterde er uit, op de ingeving van Turke Leunes:
‘Ve-ve-zuviusberg... He-heklaberg...’ Dan stond hij stil. Turke wist ook niet verder.
Nu fluisterde de Witte Tjeef iets in, en deze hakkelde: ‘... en Koekoekelberg’. Eenige
jongens lachten, en Tjeef zou ook een half uur blijven na de klas.
De meester sloeg eindelijk zijn boek dicht, de jongens volgden zijn voorbeeld, en
na een kort ‘de armen overeen!’ zaten ze allen een oogenblik stil, en wachtten op
wie zou moeten voorkomen.
- ‘Leunes, - Jantje en de Pruimen!’
Leunes, het zoetsappig lummeltje, stak zijn voeten in zijn blokken, knoopte zijn
frak dicht, en snoot zijn neus terwijl hij naar voren ging. Met de blikken stijf naar
de zoldering, zijn handen op den rand der eerste bank waar hij voor stond, ratelde
hij in één asem en op denzelfden pieptoon het gedichtje af:

Jantje en de Pruimen.
Jantje zag eens pruimen hangen
O als eieren zoo groot
't Scheen dat Jantje wou gaan plukken...
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De Witte vond dat laatste half uurtje, waarop er gezongen of gedeklameerd werd,
het eenige dragelijke van heel den schooldag, als hij zelf wel te verstaan niet moest
voor komen. Dan kondt ge eens rustig aan 't een en 't ander denken, terwijl ge toch
aandachtig scheent te luisteren. En terwijl magere Dierickx daar vóór hen stond,
dacht de Witte aan heel wat anders dan aan pruimen en brave jongens. Hij staarde
door het raam, waar hij de helder blauwe zomerlucht zoo wijd en heerlijk open zag
over de zonnige wereld, waar alles juichte en joelde van zomersche blijheid. - Langs
de straat daarbuiten riep een zandman een langgerekt: ‘zà-ànd!’, een haan kraaide
heel ver af, een kar schokte zwaar en traag over de kasseien en een stille davering
trilde langs de ruiten en de zwarte inhoudsmaten tegen den wand. Met zijn effen kale
muren, zonder iets dat het oog streelde, leek hem dit school-lokaal iets heelemaal
buiten de wereld, iets norsch en kouds, niet van den tijd. De zon drong daar nooit
binnen, de onderste ruiten van de ramen waren zelfs in mat glas, om toch maar goed
uit te sluiten al wat daarbuiten levende was. Onder den speeltijd stond de deur der
klas open, maar een raam was er nooit opengezet geweest, en daar hing jaar in jaar
uit 'n muffe reuk in het ijle lokaal, als van natte doeken die drogen. Boven tegen de
zoldering zweefden talrijke spinnewebben, zwart van 't stof, als vuile lapjes die er
waren tegengewaaid. De vliegen zelfs vonden het er heel ongezellig; die er waren
binnengeraakt brachten er hun laatste dagen door met wanhopig tegen de ruiten te
zitten kijken naar buiten, tjibbelend tegen 't harde glas, tot zij er dood bij neervielen;
daar lagen er bij dozijnen op de houten vensterbank, van alle grootte, muggen, dollen,
dazerikken, zelfs wespen en hommels. - Zie, daar kwam juist zoo'n kleine zwarte
vlieg op de Witte zijn lessenaar neerstrijken; ze bleef een poosje rustig zitten als om
te bekomen van
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haar tocht, liep eventjes omhoog tot tegen den rug van Dries, peuterde aan den rand
van den inktpot, en kwam terug tot in 't midden van den lessenaar; met de twee
voorpootjes begon ze dan over haar grijs glimmend kopje te wriemelen of 't daar
jeukte, dan met de achterpootjes onder en op de dunne vleugeltjes, die ze vast tegen
haar donker grijs lijfje streek. Wip! ze was weg, recht naar het raam.
De Witte was zoo ver met zijn gedachten van de klas weg dat hij zelfs niet gezien
had dat reeds een paar andere de braafheid van Jantje met de pruimen waren komen
roemen. Hij zat juist te denken aan dien vreemden heer dien hij 's morgens een
verkeerden weg had opgewezen, en dat hij in den namiddag eens zou gaan vragen
hoe die daar uitgemeten was.
- ‘Woar zèn die père naa, zeg Witte?’ vroeg hem opeens Dries de Knots op
fluisterenden toon, zijn rossen kop half omgedraaid, en met zijn hand naast zijn mond
om het den meester niet te laten hooren.
De Witte kwam plots tot de werkelijkheid terug.
- ‘Stekt oe hand moar onder de bank,’ mompelde hij even stil tegen den rug van
Dries.
Dries stak zijn langen arm onder de bank tot bijna tegen de zitplaats van de Witte;
deze lachte eens heimelijk, keek even op of de meester het niet zag, bukte zijn kop
onder den lessenaar, spuwde dan een volle klakke speeksel in de geopende klauw
van Dries en fluisterde achterna: ‘'t Zèn dobbel-fluppe die ge nie moet knabbele.’
Dries trok zijn hand ijlings terug, veegde ze af over zijn broek, en zette zich gereed
om de Witte een duchtigen stomp te geven, en de Witte, die bijna in een luiden lach
schoot, zette zich gereed om den stomp buiten zijn bereik te doen blijven, toen plots
de stem van den meester:
- ‘Verheyden, kom gij 't eens opzeggen, en als ge 't niet kent sla 'k u lam!’
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Dat lam-slaan was zeker geen aanmoediging, en het deed de Witte zijn lachlust heel
en al verdwijnen. Hij trad uit de bank, kwam voor op de houten trede staan, en de
meester plaatste zich vlak achter hem. De Witte zag nog even het roode gezicht en
de vlammende oogen van Dries de Knots, die hem bekeek als een nijdige kat. Hij
voelde de onmiddellijke nabijheid van den meester sterk op zijn zenuwen werken,
en midden over zijn rug, van in zijn haar tot aan zijn hielen, liep een koude rilling.
Met tamelijk vaste stem begon hij:

Jantje en de Pruimen.
Jantje zag eens pruimen hangen
o als eieren zoo groot
Jantje zag... zag... Jantje... èe-é...

- ‘Herbegin!’ klonk het kort en dreigend achter hem, en de Witte herbegon, twee
tonen lager, en zijn schouders jeukten.
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Jantje en de Pruimen.
Jantje zag eens pruimen hangen
o als eieren zoo groot
Jantje zag... zag zijn va...
Jantje zag de pruimen van zijn...

Hij zweeg, angstig, meende eens vluchtig om te kijken, maar pats! hij kreeg zoo'n
geweldige mop tegen zijn linkerwang dat hij bijna tegen den grond tuimelde, en dat
een tweede van dezelfde kracht noodig was om hem tot zijn evenwicht te brengen.
En de meester ging voort met slaan en schoppen, als een echte beul die hij was, overal
waar hij maar raken kon, toornig hem toesnauwend: ‘'k Zal u wel klein krijgen,
bengel!’ - en de schooljongens schaterden het uit, net of zij 't waren die er zoo mochten
opslaan, en Krol maakte van de gelegenheid gebruik om zijn inktpot op den kop van
Mauriske leeg te gieten, als vergelding voor de oorveeg vanwege de breuken. De
meester sleurde de Witte naar de deur, en terwijl ze langs rossen Dries zijn bank
kwamen vond deze nog gelegenheid aan de Witte de vraag te stellen: ‘Kunde ze
knabbele, Witte, 't zèn dobbel-fluppe!’
Met een dwazen ruk trok de meester de deur open, greep de Witte flink bij den
kraag en sleurde hem naar zijn huis toe. Onder 't raam der keuken schoof hij den
grendel van een laag deurtje weg, dat van zelf opendraaide, en met een laatsten
duchtigen stamp onder zijn broek vloog de Witte den kelder in. Het deurtje sloeg
weer toe, de grendel werd verschoven, - en de meester trok terug naar de klas.
Dat de Witte de longen uit zijn lijf geschreeuwd had, hoeft wel niet gezegd. Hij
kwam in den kelder hals-over-kop op een hoop aardappelen terecht, en bleef liggen
lijk hij viel. Hij huilde meer van woede dan van pijn. Die barrabas, die beul van een
meester, - en dan
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moest ge naar school gaan om goede manieren te leeren! De Witte had hem met zijn
nagels 't vel van zijn lijf willen krabben. En Dries kreeg vast en zeker morgen de
Witte zijn pen in zijn bil tot op het bot. Ze mochten met al hun goede werken en
geleerdheid voor de Witte zijn part de lucht invliegen, - hij zou geen hand verlegd
hebben om ze tegen te houden. En uw eigen schoolmakkers begonnen dan nog te
lachen lijk zot als ge zoo 'n groezementigen priggel kreegt.
Bij die wraakgedachte ging de Witte zijn huilbui over. Hij zette zich recht, veegde
met zijn mouw de laatste tranen van zijn wangen, en met een wrokkigen wrevel in
zijn gemoed keek hij in den schemerigen kelder rond. Een laag houten gewelf, dat
vol spinnewebben hing, vier vuile grijze wanden die in vroegere jaren waren gewit
geweest, een paar ruwe kisten, een leege ton, en de aardappelen waar de Witte op
zat, meer was er in den kelder niet te zien. Het licht kwam er binnen door een klein
getralied keldervenster.
De Witte kwam stilaan tot de overweging dat hij hier meer op zijn gemak zat dan
onder de oogen van den rabauwschen meester. De geleerdheid die er voor hem bij
verloren ging kwam niet in aanmerking. Hij wenschte ze in de school nu allemaal
een pandoering toe lijk hij zelf er een genoten had.
Hij kwam eindelijk voor het keldervenstertje staan en keek in den hof van Janneken
Tok, waar niets anders te zien was dan een hoop slommer en een bed savooikoolen.
Kijk! ginder zat Foks, de jonge hond van den meester, in dolle pret met een vuile
vod te spelen. Hij hield den langen lap tusschen zijn tanden, en flapte hem zoo dwaas
om zijn ooren dat hij er zelf van schrok.
- ‘Foks!’ riep de Witte op gedempten toon. De hond liet zijn speelgoed plots liggen,
stak de ooren op, keek verbluft eerst naar de haag aan den overkant, dan in de richting
van de Witte, en scheen zich verbaasd af te vragen wie er zijn naam mocht genoemd
hebben.
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‘Foks!’ - en de Witte stak zijn hand door de tralies. Nu begreep Foks opeens, en hij
holde woest op de uitgestoken hand toe, die de Witte ijlings terugtrok. ‘Fokske!’ zei
de Witte nog eens vriendelijk, en Foks legde zijn ooren in zijn nek, stiet zijn snuit
tegen de tralies, en keek met gespannen nieuwsgierigheid in 't donker keldergat, waar
hij tot nu toe nooit iets merkwaardigs gezien had. Toen de Witte plots zijn gezicht
tot bijna tegen den snuit van den hond stak, verschrok het beest geweldig en trok
met gestreken ooren 'n beetje achteruit. Zijn verbazing scheen ten top te stijgen; met
den kop vooruit en met groote ronde oogen keek hij naar dat lachende vreemde
gezicht, niet begrijpend wat dat dààr achter die staven kwam doen, en of er te bassen
viel of te bijten. - De vriendelijk lokkende stem van de Witte stelde hem gerust over
eenig dreigend lijfsgevaar, en er dan ook maar een pretje inziende, legde hij zich
languit met den buik op den grond, en stak zijn voorpoot vooruit naar de tralies om
te beduiden dat er bij hem evenmin kwade intenties bestonden, en hij geneigd was
tot nadere kennismaking. De Witte stak zijn hand eventjes door de staven om hem
dichter bij te lokken, maar toen de hond nader schoof deed hij opeens hoew! en
snorkte hem vervaarlijk toe. Foks schrok er kolossaal van, vloog recht, en toonde
grommend zijn tanden. Hij vond het een schandelijk antwoord op zijn
vriendschapsbetuigingen, en toen de Witte voortging met grollen begon Foks dreigend
te bassen, sprong heen en weer voor 't keldergat, stak zijn klauw eens vooruit, maar
niet te dicht om mogelijke verrassingen te vermijden, en ten einde raad zette hij zich
plots neer met den rug naar 't keldergat gekeerd en keek onverschillig de
tegenovergestelde richting uit. Hij kon niet beter zijn verachting te kennen geven.
Zijn staart lag tegen de tralies, en snel als de bliksem greep de Witte dien staart vast,
en hield hem stevig in de hand. Foks joenkelde ver-
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vaarlijk, klauwde met zijn voorpooten in den mullen tuingrond, en toen zijn staart
los kwam vloog hij als een pijl uit den boog weg, en ging aan den anderen kant van
den hof, de oogen benauwelijk op dat verraderlijke keldergat gericht, zitten overwegen
de zonderlinge dingen die hem waren overkomen.
Daar hoorde de Witte een dof gebodder en gestommel langs den kant der school,
dan een gekleffer van holleblokken op de straatsteenen. 't Was twaalf uur.
Als de meester nu maar niet vergat hem te komen verlossen! Dat was vroeger nog
wel eens gebeurd! En 't was donderdag! En als hij maar niet in de klas moest blijven!...
Neen... hij hoorde stappen, de grendel werd verschoven, en in de volle klaarte zag
hij de beenen en 't lijf van den meester, niet zijn kop.
- ‘Er uit, bengel! en maak dat ge naar huis zijt!’
Hij schoot onder den arm van den meester door, liep nog even de klas in om zijn
klak, zag op de koer Dabbe tegen een boom staan, aan 't overwegen of 't nu eigenlijk
P i j p e n de Korte of P e p i j n de Korte was, en Tjeef die daar stond te overpeinzen
of Koekelberg al of niet een vuurspuwende berg was - en de Witte liep de straat op,
in de vrije blije lucht.
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III. De Witte en zijns vaders gestrengheid
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TOEN de Witte door het openstaande deurtje van de speelplaats de straat opschoot,
was er in den omtrek geen enkele schoolknaap meer te zien. Donderdags 's middags
gingen ze in den regel recht naar huis om seffens te kunnen eten, en zoo van den
vrijen namiddag langer te genieten. Hier en daar ging nog een dorpsmensch barrevoets,
zijn frak losjes over de schouders geslagen en den breeden biezen hoed op het hoofd,
met langzaam-zwaren stap huiswaarts voor den noen. Maar in die menschen stelde
de Witte weinig belang; die deden hem te veel aan zijn vader peinzen en aan ‘werken
als de school uit is’.
't Was volle middaghitte. De geweldige zomerzon zat daarboven witgloeiend in
de effen blauwe lucht, en de warmte lag zwaar in de breede dorpsstraat, ketste op de
grijze kasseien en tegen de heetgevlamde muren der huizen, en drukte zoo benauwelijk
op het lijf dat de Witte er een oogenblik verduizeld in stond, en 't priemend lichtgeflits
hem de oogen met een pijnlijk ongemak deed verpinkelen en zijn voorhoofd in
rimpels trekken.
Maar er zat een blijheid in al zijn leden die hij moeilijk in zich bedwongen hield
en die hem al dat spetterend zonnegeweld deed heerlijk vinden, omdat die voormiddag
toch weeral achter den rug lag, en hij reeds vooruitgevoelde al de nieuwe geneugten
van den langen achternoen. Zijn miserie in de school was reeds uit zijn kop. Het deed
hem telkens wel wat vreemd aan als hij alleen moest naar huis gaan, omdat alle
menschen dan zoo goed zagen dat hij niet met de anderen was buiten gelaten, en
daar wrokte bijwijlen nog wel eens een wraakbegeerte in hem op tegen Dries de
Knots en den meester, doch 't vervaagde allengskens in het sterker voelen dat het
geen school was dien achternoen.
Hij plaatste zich met den rug tegen een muur, trok
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zijn kousen uit, stak ze in zijn klompen die hij met de holten op elkaar toepaste, en
stapte dan barrevoets door de smalle streep schaduw die aan den linkerkant der straat
langs de huizen voortlijnde. De deuren stonden overal open, en de weepsche reuk
van gekookt middageten sloeg hem in 't gezicht. Telkens keek de Witte eens eventjes
binnen, en hij zag de menschen met losse kleeren en bloote voeten aan den disch
zitten, zwijgend, en blazend van de warmte. Aardigheid vond hij er niet in, tenzij dat
hij een kindje, dat met zijn zuigflesch achter een deurstijl zat, zoodanig door zijn
plots verschijnen voor de deuropening deed verschrikken, dat het kleintje de flesch
liet in scherven vallen en schromelijk begon te huilen. Hij hoorde een bijtendkwade
wijvenstem hem achterna roepen dat hij straks een rammeling zou krijgen, maar de
Witte deed alsof hij 't niet hoorde. Moeders en kinderen trok hij zich heel weinig
aan.
Aan den hof van Roos Baman wierp hij eens met zijn klomp naar den zwaar
beladen kersentak die over den tuinmuur hing, zonder te raken. Bij den kantonnier
deed hij een paar steenen in 't open keldergat rollen. Bij Wizze nevens de Demerbrug
vroeg hij aan Dikke Trien, de fruitverkoopster, ‘of ze gien rotte krieken haa die ze
nie miêr kost verkoêpe’, waarop Trien hem toebeet ‘da ze verdomme noêit èn rotte
kriek verkocht’, maar hem toch met hare vuile zwarte klauw eenige rottig-rijpe kersen
in de hand duwde. De Witte bekeek ze eens met een vieselijk oog en gooide ze dan
uit alle kracht naar Trien haren kop en door het huis, zoo dat ze aan den anderen kant
spattend tegen den muur uiteenkwatsten, en hij riep al wegloopend: ‘Ze rieke te straf
noar oeve sjenèveloasem!’ - Verder trakte hij nergens meer, daar het anders te laat
zou worden.
Aan zijn huis gekomen rook hij al, voor hij de deur opentrok, dat er ajuinsaus was
en spek. Hij trad bin-
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nen zonder goeden dag te zeggen, en de anderen praatten en deden kalm voort aan
den eet, alsof ze de Witte niet eens zagen binnenkomen. Ze hadden hun soep al uit,
en waren bezig de aardappelen met ajuinsaus en spek te verorberen, en de soepkom
stond naast de tafel op den vloer. Ze waren niet gewoon op de Witte te wachten voor
het eten, omdat hij daar eerst en vooral nog veel te jong voor was, en omdat ze verder
nooit zeker waren van zijn thuiskomst. Vader had zelfs op een avond, dat de Witte
ten achte nog niet binnen was, met een vuistslag op tafel verzekerd dat ‘die
verdekkesche lorejas wel èn hiêl weik zaa derve wegblijve’, en Heinke had het
ontkend omdat de Witte altijd zoo 'n grooten honger had. De Witte eischte het
natuurlijk ook niet dat ze op hem wachtten, maar nu dat hij voor éen keer b i j n a op
tijd thuis was, en de voormiddag hem juist niet in een plezierige stemming had
gebracht, zette hij zich met een zuur bokkig gezicht aan tafel.

- ‘Woarveur komde nie wat iêr noar huis, zei moeder, naa es de soep bekanst kaad,’
- en ze schepte hem zijn telloor vol.
- ‘Veur mij moet alles moar goe genoeg zijn,’ moeskopte de Witte tegen zonder
opzien.
- ‘Zwijgt, bengel!’ kwam vader er nu tusschen terwijl hij een grooten aardappel
in zijn mond duwde, ‘blijft den noasten kiêr zoe lank nie miêr onderweg hange, dan
zulde mee ons kunne beginne.’
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- ‘'k Hem ieverans nie blijven hange, en ge had de soep toch ève goed kunnen oep
't vuur loate stoan...’
- ‘Potverblomme, as ge nie zwijgt joag 'k oe de deur uit!’ - Vader kon zich om een
ijlen niet zoo gauw kwaad maken en duldde geen tegenspreken.
- ‘En as ge die soep zoê nie meugt legt er dan oeve kop neffe!’
Om er zijn kop neven te leggen had de Witte hoegenaamd geen goesting, maar
wel om, met zijn arm op tafel geleund, in de soep te plonzeren met zijn lepel, en er
de lange drendels vermicelle uit op te halen en ze weer glibberig te laten neerglijden.
En hij keek ondertusschen zoo stijfkoppig en met zoo'n norsch vertrokken gezicht
in zijn bord, alsof hij aan 't verzinnen was of hij zou eten of het laten staan.
- ‘Moakt è kruske!’ zei vader kort-af, en de klank van zijn stem liet duidelijk
hooren wat hij daarachter meende.
De Witte liet zijn lepel dwaas op den telloorrand vallen, sloeg achteloos een scheef
kruis, duwde zijn twee halvelings gevouwen handen onder zijn kin en keek met
vooruitgestoken stijve lippen eenige stonden over de tafel, sloeg weer een kruis, en
't lepelen herbegon.
- ‘Sakkerdomme!!’ - en pardaf, vader greep hem met de eene hand over de tafel
bij den arm, en sloeg hem, zonder dat de Witte den tijd had zich achteruit te trekken,
de heele kom soep averechts om op zijn kop en liet ze erop hangen. - ‘Naa zulde ze
begot wel meuge!’ wierp hij er met kwade stem nog tusschen.
De Witte uitte een helschen schreeuw, die holbrobbelend van onder de kastrol
uitkwam, terwijl hij ze snel van zijn kop ophief en over den grond liet rollen. De
soep stroelde hem over zijn haar, zijn gezicht en zijn ooren, en liep langs zijn hals
over zijn lijf. Een oogenblik lag een vettigglimmend varkensbeen boven

Ernest Claes, De Witte

51
op zijn kop, maar 't viel er af. En ze moest toch nog zóó koud niet zijn, de soep, want
met wijde keel schreeuwde hij dat hij ‘hiêlegans verbrand’ was. De gladde drendels
vermicelle en de afgekookte selder- en porijspieren hingen hem achter de ooren en
in zijn saamgeplakten haarbos, en gaven hem 't voorkomen van een hond die uit een
vuile gracht komt gekropen. En zijn gezicht verneep hij in zoo 'n huilerigen
jammerplooi, dat Heinke en Nis samen plots in een lachbui schoten die hen een
heelen tijd belette voort te eten. En vader schudde hem nog eens duchtig, zoo dat de
vermicelle van zijn ooren afviel, en moeder raapte de kom op en klaagde met een
kwaad gezicht: - ‘èn hiêl stuk lak van de kastrol - en doar lei naa mèn goei soep, die liêleke stroeskop!’
- ‘Wringt zèn hum ut, dan es er nog genoeg veur mergenoen,’ raadde Heinke aan.
Aan de mishandeling, die de Witte onderging, dachten ze niet, maar wel aan het
stuk lak dat van de kom af was, en of er morgen nog zoo'n soep zou zijn.
- ‘Hier, zei moeder terwijl ze hem een vuilen blauwen voorschoot tegen zijn gezicht
duwde, veegt oeve kop af en moakt dan da ge oe petate binnen hed!’
En terwijl de Witte al snikkend zijn gezicht afdroogde nam moeder een andere
telloor, vulde ze met dampende aardappelen en legde er een stuk bruin gebakken
spek op. En immer door begromde ze hem over de verklaste soep precies of hij 't
zelf was die ze over zijn kop had gegoten.
- ‘En as ge da naa weer nie meugt dan moet et moar zegge, dreigde vader, dan
zulde wel zien wa dat er van kome zal... Ne mens zaa nog schroême doade doen mee
zoê 'ne snotneus!’ voegde hij er wijselijk bij.
De Witte dacht dat er al weinig erger schrome daden konden gedaan worden dan
iemand een kom soep over zijn kop te gieten, maar hij vond het toch geraadzaam
zich nu maar koes te houden, want vader was in staat
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hem ook nog de pan gesmolten spekvet, die in 't midden der tafel stond, in den nek
te gieten. En hij worgde den hikkenden nasnik in zijn keel terug door drie aardappelen
tegelijk in zijn mond te steken.
De Witte verwenschte op dit oogenblik zijn heele familie, en zonder leedwezen
had hij ze naar de maan zien vliegen. Ze mochten allemaal verrekken!... Hij wou dat
het huis in brand stond... of liever dat hij, de Witte, morgenvroeg dood op zijn bed
lag en hun nog zeggen kon: ‘Da 's oemda ge me zoê gejudast hed, sloebers allemoal!’
't Zou dan wat anders heeten dan ‘zou er morgen nog soep zijn.’
- ‘Trek zoê'n liêleke snuit nie!’ snauwde vader hem weer toe terwijl hij de Witte
zijn vork onder den neus hield, als om hem te doen verstaan dat er anders nog ergere
dingen zouden gebeuren. De Witte zweeg, omdat hij wel voelde dat hij nu toch niets
naar hun goesting kon doen, en met de stille vrees de pan vet over zijn kop te krijgen.
Maar nu hij hoorde dat zijn gezicht hun niet aanstond begon hij, precies of het
natuurlijk bij hem opkwam en hij het deed zonder te weten, allerhande scheeve en
averechtsche snuiten te trekken, alsof hij hevige pijn aan zijn mond had en aan 't
probeeren was de aardappelen geheel door te slikken. En hij hield zijn blikken
immerdoor maar neergeslagen, alsof hij niet gewaar werd dat ze hem allemaal in 't
oog hadden. De anderen konden het ook niet langer ernstig blijven aankijken lijk hij
daar zat met zijn wit haar ruigverward en in stijve punten saamgeklist. Ze begonnen
giechelend te lachen dat hun lijf er van schokte, en vader trok zelfs zijn grimmig
gezicht in een lachplooi, er kalmer tusschen mompelend: ‘'k Geluêf dat diê strop nog
hiêlegans zal zot weurre!’
De Witte bekeek hen een oogenblik met bijtend venijnige blikken, want hij had
gemeend ze door zijn scheeve smoelen te treiteren, en niet ze aan 't lachen te brengen.
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- ‘Dat hoalt èm allemaol ut zè verkeshoar,’ zei Nis.
- ‘Onze Witte hee schoên hoar as er pemmade oan es,’ verbeterde Heinke.
- ‘Bezie gij auw oêge, beet de Witte Nis toe, die zaane veul bèter bij è verke passe
as in oeve peerekop.’
Die zinspeling op zijn kleine grijze oogen scheen Nis niet zeer te bevallen, en
zeker zou de Witte een duidelijk sprekende oorveeg gekregen hebben had vader er
niet bij gezeten. Nu verkropte hij zijn nijdigheid, doch wrook zich eenige
oogenblikken later met aan vader te zeggen: ‘Onze Witte moet me dezen achternoen
oan 't hoêi hulpe, - èm hee toch niks te doen.’

De Witte had den lafaard onder de tafel door een
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stamp tegen zijn schenen willen geven. Zijn heele vrije namiddag in gevaar... Hij
draaide onrustig op zijn stoel en wachtte met angstig kloppend hart op vaders
uitspraak.
- ‘Hij moet iêrst noar meniêr Boên goan, zei deze, oem te zegge da 'k merrege zal
komen veur den hof oem te groave.’
De Witte vond zijn vader den besten mensch die er onder de zon liep. Als hij maar
weg was! - en hij zou wel zorgen niet te vroeg naar huis te komen.
Het noenmaal was ten einde. Ze sloegen allemaal een kruis, baden met
saamgevouwen handen een Onze-Vader, en Heinke en Nis trokken met vader naar
de weide. 't Was volop in den hooitijd, en ze moesten van de zon en 't schoon weer
profiteeren. Moeder stond eveneens op, droeg eenige kastrollen weg, goot het vet
uit de pan, en ging naar den stal de koeien melken, na eerst aan de Witte gezegd te
hebben dat hij niet mocht vergeten den hond eten te geven en dat hij bij menheer
Boon beleefd moest zijn.
De Witte zat er nu nog alleen, in de loome stilte van 't middaguur. Hij bleef eenige
oogenblikken met zijn ellebogen op tafel gestut en zijn kin in de handen naar de
vliegen kijken die in gansche zwermen op de tafel kwamen neerzijgen, sloeg er
eenige keeren naar, maar de gedachte aan den langen namiddag, en dat hij nu vrij
was, deden hem niet langer tijd verliezen aan zoo'n prutsdingen.
Hij ging buiten, deed den hond los, die wild en uitgelaten omhoogsprong en de
kiekens verschrikt uiteendreef, en dan met de Witte mee in huis liep. Hier snuffelde
hij eens langs den grond omdat er gewoonlijk iets van de tafel gevallen was, joeg de
kat buiten die in een hoek van den haard onnoozel en slaperig te oogepinken zat, en
toen hij de Witte bezig zag de overgeschoten aardappelen in een aarden kom bijeen
te doen en klein te duwen, plaatste hij zich naast hem, met de
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twee voorpooten op tafel. Hij loerde met ernstige groote oogen naar den inhoud van
de kom; en toen de Witte de peperbus nam en ze eenige keeren over de kom schudde,
keek de hond hem eens nadenkend in de oogen, en de Witte keek den hond in de
oogen met een grimlach op zijn gezicht, waaruit het beest besloot dat het misschien
iets heel smakelijks voor hem was. Hij blikte nog eens over de tafel om te zien of er
niets vergeten was dat ook wel mocht in zijn kom liggen, en daar hij de zwaard van
een stuk spek bemerkte, stak hij heel gretig zijn harigen poot er naar uit. Een ‘foei
Max!’ van de Witte deed hem den poot weer intrekken. Hij keek eens alsof hij wou
zeggen: ‘is dat nu de moeite om zoo hard te roepen!’ en bleef strak staren op den
lekkeren beet. En toen de kat weer voorzichtig kwam binnengeslopen vloog hij er
andermaal naartoe, haar duidelijk te kennen gevend dat zij evenmin recht had op dat
stuk spek als hij.
Toen de Witte de aardappelen had klein geduwd haalde hij een groote pint
botermelk, goot er die over en zette de kom op den vloer. Max begon slabbend en
slokkend te eten, zijn snuit erin geduwd en zijn voorpooten wijd open, en loerde met
één oog over den rand naar de kat of ze 't een derden keer wagen zou zich in zijn
nabijheid te vertoonen.
De Witte ging in het achterhuis zijn handen wasschen, kwam dan terug binnen,
en dacht een oogenblik over wat hij allemaal moest medenemen voor den namiddag.
Hij ging op zijn teenen eens luisteren aan de staldeur of moeder hem niet zou kunnen
verrassen, doch de sjiep! sjiep! der melkstralen die uit den uier der koe in den emmer
spoten, stelde hem gerust. Op zijn kousen sloop hij dan naar de kelderkamer, bij het
bed van Heinke en Nis, nam het pak tabak dat er op den vloer lag, haalde er een volle
handsgreep uit die hij in zijn zak duwde, en legde het pak op dezelfde plaats terug.
Hij meende even zachtjes weer weg te sluipen,
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maar ineens viel zijn blik op Nis zijn zondagsche ondervest die aan een nagel tegen
den muur hing. Hij kon er niet aan weerstaan... trad nader... tastte... verdomd! vier
sollen van vijf cent. Hij peinsde een oogenblik met het verleidelijke geld in de hand,
overtuigde op een oogwenk zijn geweten... dat hij eerst over lang zijn eerste communie
deed... en de vier nikkeltjes gleden zachtjes in zijn broekzak.
Hij kwam terug bij Max die zijn kom glad leeg had, streelde hem heel vriendelijk
over den rug, floot een deuntje om moeder in den stal te doen hooren dat hij nog
altijd daar was, ging haar zeggen ‘dat hij nu wegging’, en trok er van door.
Max sprong hem wild achterna.
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IV. De boodschap bij menheer Boon en het hommelnest
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SCHIJNBAAR kalm en heel gewoon stapte de Witte den steenweg op. Maar der zat
iets zenuwachtig gejaagds in hem, een bangheid dat het door 't een of 't ander plots
zou uitkomen. Loopen durfde hij niet, neen, hij had er zich reeds te dikwijls door
verraden, want ze wisten thuis wel dat, als hij haastig en gejaagd het huis uit ritste,
het enkel zijn kon omdat hij wat gepooterd of een deugnieterij uitgestoken had, met
de kat of den hond, of erger nog, en dat was ook gewoonlijk het geval geweest. Op
zijn gemak, de handen in de broekzakken en een schooldeuntje fluitend, ging hij
over den steenweg. Als hij maar ginder den draai om was, achter het bosch, dan kon
't geen kwaad meer... Ze moesten hem nog eens terugroepen voor een ander werk!...
Ha!... zoo... nu konden ze hem niet meer zien... Achter den hoek van het lage
dennenbosch kwam hij op de zandbaan en bleef hij staan. Hij loerde tusschen de
boomen door naar huis. Was er nu iemand in de deur verschenen die in zijn richting
uitkeek, dan had hij het op een loopen gezet zooveel zijn beenen geven konden. Doch
alles bleef rustig. Het huis lag te blakeren in de volnoenende zomerzon, als
uitgestorven, en niets verraadde dat er daarbinnen iets was dat roerde of leefte had.
Heet!... De Witte liep in de schaduw langs den zoom van 't dennenbosch, waarvan
de dichtgroene kruinen vast saamgetrost tegen elkaar stonden, laf, zonder een speld
of een twijgje te roeren, als voelden ze de vermoeiende ongemakkigheid van 't dicht
opeenstaan in de verschroeiende hitte. Tusschen het groen van hooge beuken en
eiken en 't lage struikgewas aan den anderen kant van de zandbaan, zag hij hier en
daar het pannen dak van een huis als een sterk roode tint uitvlekken. Hij kende ze
allemaal, het huis van de Spin, van Bernades, van Jan Broos, heel het leven daarbin-
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nen, de koeien, de zolders en kiekenkoten, de vogelnesten in de houtmijten en de
fruitboomen in den hof, hij kende er heel den wroetenden slameur van den dag en
hij peinsde op een feitje uit eigen jongensondervinding in elk van die huizen beleefd.
Bij de Spin, die zich ‘kapot dronk’, zegden de menschen, stonden achter in den hof
twee pereboomen vlak tegen de haag; en de Witte was er eens op 't dak gekropen
om aan de druiven te kunnen, was er afgerold en op den mesthoop terecht gekomen,
zonder zeer-doen.
Bij Jef Laar had hij met Stanne Pul, op een donkeren zondagavond, het varkenskot
opengezet. De varkens waren er uit gekomen, hadden den heelen nacht in den hof
rondgeloopen en dezen bijna heelemaal 't onderste boven gewroet. Tegen den morgen
was een van de zwijnen in Bernades' tuin gedrongen, had er de biekorven
omgestooten, en toen was het beest zoo verschrikkelijk aan 't schreeuwen gegaan
dat heel het gebuurt was wakker geworden en in vliegend vaan bij Bernades in den
hof stond... Het was uitgelekt, een week later, omdat Stanne Pul het aan Free verteld
had die Bernades' koeien hoedde. Vader had hem toen eens duchtig afgeranseld, en
sindsdien durfde hij niet meer langs Bernades' huis voorbijkomen. Bij Jan Broos
hadden ze een vechthaan, en de Witte had dien haan op zekeren dag een aan 'n draad
vastgemaakten pier laten inslikken, en dan den draad aangehaald, zoodanig dat de
haan vreeselijk kokhalsde, zijn oogen toesloot en zijn bek wijd opensperde, tot de
draad er weer was uitgeschoten... En op een anderen keer was hij er aan 't spelen
geweest met Krol en Sanderke Broos. De Witte had toen met een versleten koolschop
naar een musch gesmeten op een boomtak, en de schop was op Krol zijn kop gevallen.
Toen was er een uur lang tusschen hen tweeën razend gevochten geworden, totdat
Krol, na een hevigen stomp tegen zijn kin en tegen zijn neus, aan 't huilen viel. Vier
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dagen lang hadden ze toen tegen mekaar niet gesproken.
De Witte floot op Max die ginder tusschen de boomen te snuffelen stond, en
blazend en proestelend van den heeten peper in zijn middageten zijn kop zwikte en
zijn tanden toonde. Deemoedig kwam hij achternageloopen.
De Witte stapte langzaam voort, en het heete zand brandde hem onder de bloote
voeten. Zijn hand speelde in zijn broekzak met de vier nikkeltjes en zijn vingers
waren kleverig nat van 't zweet. Hij had ze al verscheidene keeren achtereen bekeken,
op zijn open hand gelegd, de vier blinkende geldstukjes, twintig centen! Hij tooverde
zich reeds een gansche reeks geneugten voor den geest die hij zich daarmee zou
aanschaffen. Dezen keer zou hij vast een vischlijn koopen, morgen, bij Jan Vos op
de markt... Die had hij al lang willen hebben... Een sterke vischlijn, met een lang
kemelshaar en een klein haakje... Vroegen ze hem thuis waar hij ze vandaan had,
dan zou hij zeggen: gevonden. En wie zei dat men ze ooit te zien zou krijgen!... Een
heel schoone vischlijn, met een witte pen en op een latje gerold... zoo een om brasem
mee te vangen...

Wat was er 'n blijheid in de Witte zijn gemoed!... Dien ganschen langen namiddag
nog voor hem, vrij, in de zon, in de beemden en de bosschen, geen narigheid van
schoolgaan of thuis te moeten werken, en al
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die schatten in zijn zak!... Hij had het kunnen uitjubelen van overdanige vreugd en
hij liep een eindje driftig voort omdat hij zijn blijheid niet kon inhouden.
Achter Giele's huis sloeg hij een voetpad in dat door 't lage dennenhout aan den
Molenvijver uitkwam. Hij nam dien weg omdat hij wel meende er Dabbe en Krol te
zullen vinden die hij 's morgens iets had hooren overleggen van een eksternest aan
den Molenvijver. Hij zag zijn twee makkers inderdaad in het gras liggen achter de
groene acasiastruiken.
- ‘Hee, Witte, woar goade henne?’
- ‘Ik moet van thuis bij meniêr Boên iet goan zegge... Zijde gijle al lank hier?’
- ‘Neie, sjustekes moar... We mènden èn ekster goan ut te trekke moar de nest is
utgesmete.’
- ‘Utgesmete? Woar?...’
- ‘Drij boême verbij 't kapelleke... 't Es Soêi van Piekes die 't gedoan hee.’
- ‘Zoê 'nen oap! Em es oêk te verveêd oem oep ne boêm te kleffere... Wa goade
dezen achternoen doen?’
- ‘Ik zaa wille goan zwumme in 't gemèntekailke,’ antwoordde Dabbe.
- ‘Doar es onze voader oan 't hoêie,’ zei de Witte, verschrikt bij het denkbeeld
misschien te moeten helpen zoo vader hem onder de oogen kreeg.
- ‘Ik weet nog èn hoemmel have, zei Krol toen, in Hoanes wei... Wille we die goan
uttrekke?’
- ‘Joa! Joa!’ riepen de twee anderen, en de Witte voegde er bij:
- ‘Ik zal geriks deur de weie kome dan zèn ik intijds nog doar, ge moet oe nie
spoeie.’
- ‘Goed, zei Krol, en 't zèn rosse!’
De Witte spoedde zich gauw weg. Door het bosch kwam hij dra op den steenweg
naar Averbode, waar menheer Boon woonde. Geen mensch was er te zien langs den
steenweg, die grijsglinsterde in de strakke hitte-straling der zon. Toch, daar kwam
een Witheer
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van de abdij 't bosch uit, en toen de Witte hem voorbij ging nam hij zijn klak af in
de hoop een sigaar of een cent te krijgen. Maar de Witheer nam ook maar doodbedaard
zijn hoed af en stapte voort, ijverig biddend in zijn brevier, en blazend van de
warmte... Hij zag niet het verlangen in de Witte zijn oogen, en deze keek eenige
stappen verder nog eens om of de Witheer zich misschien niet zou omkeeren om
hem toch maar een sigaar of een cent te geven. Hij ging echter voort, en de Witte
tastte eens naar zijn vier nikkeltjes en stapte ook verder.
Voor het huis van menheer Boon gekomen veegde de Witte met zijn mouw het
zweet van zijn gezicht, wreef tegen zijn broekspijpen het zand van zijn voeten, keek
even schuw op naar het hoog roodsteenen huis, peinsde wat hij krijgen zou, en belde.
De bruin geverfde deur draaide open met een zacht kraken van plakkende verf aan
de voegen, en een meisje met een wit voorschootje aan, stond voor hem.
- ‘Uffraa, zei de Witte en hij nam zijn klak van zijn kop, meniêr Boên es zeker nie
thuis?’
Toen de Witte belde was Max ook voor de deur blijven stilstaan, wachtend op wat
er gebeuren zou aan dat vreemd huis. En toen de deur openging trok hij een weinig
achteruit en keek schuw door de lange witlichtende gang. Opeens een kat op het
uiteind van de gang... En zonder verdere beleefdheidsvormen schoot Max met een
woedenden grol tusschen de Witte en het meisje er op af, botste achter tegen de
glazen hofdeur, terug de kat achterna die buitenstoof en als de weerlicht op een boom
zat. De hond bleef onder den boom zitten kijken of ze d'r zou durven afkomen.
Het meisje had een verschrikten gil geuit, en de Witte, met een grimlach,
verzekerde:
- ‘'t Es niks, uffraa, 't es moar achter de kat, die kan èm nie verdroage... Gistere
heet èm die van de smed nog doêdgebete, de smeirlap!’
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Het juffertje keek al even angstig naar den witharigen bengel als naar den hond, die
onder den boom, de snuit recht omhoog, op zijn zet onbeweeglijk te gluren zat naar
de kat, en de Witte vroeg nog eens ‘of da meniêr Boên zeker nie thuis was?’
- ‘Kom maar binnen,’ zei ze, en de Witte deed het. Het meisje keek nog even naar
het sop van den boom, en deed de deur achter hem toe.
- ‘Wacht hier maar een beetje,’ en ze deed een zijdeur open.
De Witte trad binnen, de deur ging weer toe, en hij hoorde het meisje een trap
oploopen.

Podorie! wat was het schoon in die kamer! Op den grond lag zoo iets lijk floer, maar
veel fijner en zachter dan een floeren broek, met allemaal bloemen doorweven. Daar
stond hij met zijn bloote voeten zóó maar op of 't niks was. Tegen de schouw een
groote spiegel die tot aan 't plafond reikte. Hoe dom!... Wie kon zich daar nu in
spiegelen, zoo hoog. In den hoek een piano. Hij dacht aan de nonnen die ook een
piano hadden, en aan Mauriske van den statiechef die daarop leerde spelen. Te midden
van de tafel, op een soort ijzeren kiekenpoot, een glazen schoteltje, en daarop drie
roode appelen. De Witte kreeg er het water van in den mond. Maar drie... ze waren
zeker geteld! Hij deed een stap dichterbij, nam er een uit, en rook er eens aan. Hoe
goed!... Dat er nu ook sjustekes drie waren! Ze hadden 't misschien wel ekspres voor
hem gedaan! Hij keek schuw rond, en luisterde naar de deur... Zoo hij in een der
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appelen eens beet, en hem dan terug legde met den afgebeten kant naar onder... Ze
zouden 't zien, daar hij misschien wel een te groot stuk zou afbijten... Kek! op die
hooge schouwplank een sigarenkistje! Hij stond er al naast, lichtte 't dekseltje van
het kistje voorzichtig op met de linkerhand, even glurend naar de deur, stond op zijn
teenen, rekte den hals... Gedomme!!! allemaal klein sigaartjes, 't kistje nog half vol!...
Die waren zeker niet geteld! Zijn rechterhand greep in de doos... Vier!... zou er nog
maar twee bij nemen!... zijn zak in... onder zijn zakdoek!... Met een snellen stap terug
op de plaats waar hij eerst stond.
De deur ging open en menheer Boon trad binnen. De Witte had zijn klak tegen
den mond geduwd en beet er zenuwachtig in.
- ‘Ha, baaske, moest ge iets tegen me zeggen?’
- ‘Joa meniêr, onze voader hee gezeid dat èm merrege kome zal...’
- ‘Ulle vader?... Wie is dat?...’
Wat was me dat een lompe Boon!
- ‘Wel, onze voader... die doar tege de stiênweg woênt... ze kennen èm allegoar
en merrege komt èm hier den hof oemgroave.’
- ‘Ah!... nu weet ik het... Ge zijt de jongen van Verheyden... ge heet Charelke,
geloof ik, hé?...’
- ‘Neie, neie, meniêr... Choarelke da's diê loeder van de Spin... ik hiêt Wi...
Ludovicus, meniêr.’
- ‘Ludovicus?’
- ‘Joa... moar ze zeggen altijd Witte tegen me...’
- ‘Waarom zeggen ze dat?’
- ‘'k Weet nie... da zegge ze zoê moar...’ - Menheer Boon kon ook wel aan zijn
haar zien waarom men hem Witte noemde.
- ‘Zoo, zoo, Witte... Maar bijt toch zoo niet in uw klak!’
- ‘Da's niks, meniêr, ik hem thuis toch nog èn zondagse.’
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- ‘En is 't geen school vandaag, Witte?’
- ‘Neie, 't es ommes donderdag... Moar ik gèn nie geire noar 't school as 't zoe hiêt
es... En de miêster zeit altijd...’
- ‘Wat zegt de meester?’
- ‘De miêster zeit altijd “verkeshoar” tegen me...’
Nu vroeg menheer Boon niet waarom de meester hem dien naam gaf.
- ‘En waarom gaat ge niet geerne naar 't school als 't zoo heet is?’
- ‘Wel... he!... oemda... dan... doar krijgde zoê'nen deurst van,’ en de Witte beet
bij dat zeggen heel hevig aan zijn klak en loerde schuins naar de drie appelen.
- ‘Dat kan ik begrijpen,’ zei menheer Boon met een glimlach in zijn oogen... ‘Maar
wacht, ik zal eens 'n pint bier halen... Ge moogt toch bier?’
- ‘'k Zaa 't geluêve, meniêr!’
De Witte had meer dorst naar een van die appelen dan naar bier, maar 't was zoo
toch ook goed. Hij rook nog eens aan de verleidelijke vruchten, paste er een tusschen
zijn tanden met breed-open mond, legde ze terug, en pikte nog gauw twee sigaartjes
bij.
- ‘Hier, zei menheer Boon terug binnentredend, drink eens, dan zult ge geenen
dorst meer hebben!’ en hij reikte de Witte een groot glas bier over.
- ‘Danke meniêr, santee.’
Hij zette de pint aan den mond, dronk ze half leeg, likte met de tong het schuim
van zijn lippen en vroeg hijgend:
- ‘Da's zeker bruine van Cerkel, meniêr?’
- ‘Ja, Witte.’
De Witte dronk bij die verzekering de pint verder leeg, loerend met half gesloten
oogen naar menheer Boon of hij ook in zijn portemonee zou gaan, en als 't glas leeg
was zette hij het op de tafel neer en veegde met zijn klak zijn mond af.
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- ‘Nu zeker nog 'n sigaar?’
- ‘Lak as ge wilt, meniêr...’ En de Witte werd ineens koud van schrik dat menheer
het misschien zien zou... Neen, menheer Boon haalde zonder kijken een sigaartje uit
de doos en reikte het de Witte over, terwijl hij in zijn zak naar lucifers zocht.
- ‘Lèt moar, meniêr, ik hem oêk stekskes,’ en uit zijn broekzak haalde hij, na wat
zoekens tusschen alle ander gerief, een vuilen dikken lucifer, streepte hem in brand
over zijn broek, en smoorde zijn sigaartje aan, de oogen toe voor den vuilen
sulferdamp.
- ‘Nu zijt ge gesteld,’ zei menheer Boon en trok de deur open, ‘en zeg aan vader
dat hij morgen dan maar komt.’
- ‘Joa meniêr,’ antwoordde de Witte, die veel beter ware gesteld geweest met vijf
centen daar hij toch al acht sigaartjes had.
- ‘Dag Witte... Ge moet nóg maar eens komen.’
- ‘Joawel, meniêr...’ en hij meende nog even te vragen of het te gauw zou zijn zoo
hij morgen al terug kwam, - dan stond het sigarenkistje nog wel op de schouw - maar
de deur was reeds achter hem toe.
Hij was op de straat, en floot op Max. Die stond een eindje verder met zijn snuit
in een diep hol dat hij met de voorpooten had uitgedabd. Toen de Witte floot keek
hij verbaasd op, alsof 't hem verwonderde dat het al afgeloopen was daarbinnen, en
kwam dan wild toegesprongen.
De Witte had er deugd van, rookend als een groote over de straat te stappen. Hij
liet het sigaartje los tusschen zijn lippen hangen en rookte met profijtige trekjes. Hij
moest wel een heel man lijken, met de handen in de broekzakken, het hoofd wat
achterover om den rook niet te zeer in den neus te krijgen, - en speeken deed hij ook
niet. Dabbe kon geen twee trekken aan 'n sigaar of 'n pijp doen of hij moest speeken.
Nu moest de meester hem eens zien! Wat zou die dan
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weer een gezicht zetten! En hij had er zoo nog acht in zijn zak. Daarvan zouden er
voor zondag wel een paar overschieten. Tabak had hij ook nog, maar die zou hij nu
maar weggooien. En hij haalde de greep gestolen tabak uit zijn zak en wierp ze naast
den steenweg in de gracht.
Het sigaartje was opgerookt, en nu zette hij 't op een loopje om bijtijds nog aan te
komen voor de hommel. Max draafde in wijde sprongen mee, en telkens als hij een
eindje vooruit was kwam hij teruggeloopen tot bij de Witte om dan weer opnieuw
wild vooruit te schieten.
Aan Hanens wei zag de Witte Dabbe en Krol door de beemden stappen. Hij floot
eenige keeren, en zij wachtten tot hij bij hen was.
- ‘Woar haaft ze ieverans, die hoemmel?’ vroeg de Witte.
- ‘Ginder oan den elzekant... Zeg, hedde niks gekrege bij Boên?’
- ‘Neie, moar ik hem wijn gedroenke.’
- ‘Wijn! Wijn!... Botermelk, joa!’
- ‘Neie, echte wijn, ik stond er bij toen èm et ut de fles goot, èn volle pint... Boên
zag seffes da 'k ne goeie joeng was en toen kreeg ik wijn!’

Van die acht sigaartjes hoefde hij niks te zeggen.
- ‘Wille we naa moar recht noar de hoemmel goan?’ vroeg Dabbe ongeduldig.
- ‘As ze moar nie utgetrokken es, bedacht Krol, Tist van Pannekes hud oan diê
kant zèn koei.’
- ‘We zulle 't seffes zien.’
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Bij een hoogen elzenstruik gekomen, die zijn zware groene takken breed uitspande,
stonden ze stil.
- ‘Hier es 't, zei Krol, doar... zie... oep de rand van de voor.’
Hij bukte zich op de plaats en wees op iets als een klein vlok droog mos dat rond
opbolde tusschen de grassprietels.
- ‘Pas oep as 't rosse zèn, vermaande Dabbe, we moeten er woater oepgiete.’
- ‘Niks te doen... dan es al den honink bedeurve... We zulle der dat droêg gras
oeplegge en et in brand steke... Dan branne z'allemoar de vleugels af.’
- ‘Dan es den honink toch oêk bedeurve!’
- ‘Wacht, zei de Witte, 'k zal ik zegge hoe da ge 't moet doen. Krol, gij moet effekes
oep den nest dave totdat er iên utkomt, ik nijp ze mee mèn klak doêd... zoê moake
we ze allemoar kapot... Dabbe moet ons de hoemmels van 't lijf have die komen
oanvliege.’
Dat vonden ze goed. De Witte zat bezijden het nest gereed met zijn klak in de
hand. Krol, op zijn hukken er naast, duwde er eventjes op met een stokje. Onder 't
droge mos begon het bij die aanraking als brandend te soezelen en te grozen van de
plots gestoorde diertjes, en aan den zijkant, door een klein rond gaatje, kwam
langzaam, sukkelpootend tusschen de dichte grasscheuten, een geel-rossig hommeltje
opgekropen, met blinkende oogjes, stijve voelhorentjes en de open vleugeltjes trillend
van kwaadheid. Het wou op, maar een greep van de Witte en 't zat in zijn klak die
hij vast toeneep.
- ‘Da's iên!’ zei de Witte, en hij schudde de doode hommel uit zijn muts.
- ‘Doar es er nog iên... rap, Witte!’ Een nieuwe greep, en de tweede hommel
onderging hetzelfde lot.
Maar niemand had aan Max gedacht, die hijgend en benieuwd zat toe te kijken bij
heel dat vreemde spel. Toen hij de Witte zoo vinnig grijpen en beestjes van den
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grond opvliegen zag, schoot hij opeens driftig toe, en voor het een van de drie kon
beletten scharde zijn groote lompe poot het nest heelemaal open, en een zwerm
geel-rosse hommels steeg er uit op. De drie bengels stoven als de weerlicht uiteen,
het hout in, maar Max, die geen onderscheid kende tusschen rosse hommels en
gewone vliegen die hem den ganschen dag de ooren ten bloede staken, bleef bedaard
staan en hapte links en rechts naar de om zijn kop gonzende insekten. Opeens een
vreeselijk gejank, de opgestoken staart van Max sloeg als een veer tusschen zijn
achterpooten neer, en huilend als van den duivel bezeten vloog hij de weide over.
- ‘Max! Max!’ riep de Witte van achter 't hout. Maar Max hoorde noch zag, stoof
de heele weide rond, stond hier en daar een oogenblik stil om zijn achterste over de
harde stoppelen van de weide te schuren, en jankte zoo erbarmelijk dat het ver over
de beemden helmde.
- ‘Zwijgt, Witte, riep Krol, as èm gedomme herres komt krijge welle ze oan ons
gat.’
De onverwachte grap met den hond deed hen schokkend lachen... Die domme
Max had nu toch niks geen verstand van hommels.
Boven 't vernielde nest zweefden de diertjes onrustig heen en weer, in dichten
zwerm. Die weg waren gevlogen om de stoorders te straffen kwamen van alle zijden
toegevlogen, en na eenige oogenblikken zaten ze allen weer neer.
- ‘Hoe zaane we 't naa doen?’ vroeg de Witte.
- ‘Hedde giene zakdoek?’
- ‘Neie... gij, Krol?’
- ‘Joa, geluêf ik.’
- ‘Zèn der gien kotters in?’
- ‘'k Weet nie!... neie... zè...’ en hij toonde een smerigen rooden lap die een zakdoek
moest verbeelden.
- ‘Diê moake we nat en we smijten èm over de
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nest en dan stampe we ze allemoar doêd. Den honink zal naa toch bedeurve zijn.’
Krol plonsde den zakdoek eenige keeren in 't water van de gracht, en hem aan
twee hoeken voor zich uithoudend naderde hij voorzichtig. De vod vloog op het nest,
de drie bengels begonnen er als razend op te stampen, vijf minuten lang, tot alle
gegons van de hommels had opgehouden. Ze trapten elkaar daarbij op de teenen en
tegen de enkels, doch dat stak zoo nauw niet.
- ‘Trekt èm er naa moar es af!’ zei Dabbe.
Al de hommels waren plat getreden. Doch de zakdoek scheen ook naar de maan
te zijn, want toen Krol hem wegtrok waren er verscheidene gaten en scheuren in.
- ‘Da's niks, zei Krol, 't es toch diê van onze Soei, en ik hem er giene van doen...’
En de vod vloog de gracht in.
Het spelletje met de hommels was nu afgeloopen, en de drie knapen bleven nog
een wijl praten over 't mogelijke van gestoken te worden, waar er verder nog hommels
hielden en waar ze d'r vroeger nog hadden uitgetrokken. De Witte vertelde van een
wesp, in den eikenkant achter hun huis, die hem eens gestoken had, en dat een paard
kon doodvallen van drie wespensteken op zijn kop. Krol wist van een paardehorzel
die bij Sanders in den muur haar nest had, en dat paardehorzels de geweldigste angels
hadden, bijna een vinger lang. Dabbe verzekerde dat hem eens een bie op het tipje
van zijn neus had gestoken, en dat zijn neus er zoodanig van gezwollen was dat ge
bijna niets meer van zijn gezicht zien kondt, waarbij de Witte verklaarde dat zoo'n
neus als die van Dabbe daarvoor precies zoo erg niet zwellen moest.
Ze hadden zich languit op de wei laten neervallen. Dabbe lag op de zij, zijn kop
gesteund op de linkerhand; Krol er naast, plat op den buik, en de kin op zijn
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overeengeslagen armen; de Witte op zijn rug, de knieën hoog opgetrokken en zijn
klak op het gezicht voor de zon. Een eind verder zat Max, eenzaam en als weemoedig
door al de jammerlijke dingen van dien namiddag, verwezen te kijken over de weiden.
Hoog boven de beemden brandde de zomerzon, wit, met een blindende glinstering
door heel 't gelucht, in het effen blauw van den wijd uitstaanden hemelkoepel. Ze
wendde langzaam naar het Westen toe.
- ‘Van hier kan ik sjustekes den hof van Huibrechts zien, zei Krol, en 't dak van
den Teut zèn huis.’
- ‘Van Victalis zèn huis, joa, moar niet da van den Teut,’ en Dabbe lichtte even
het hoofd op en keek in dezelfde richting.
- ‘Wie es da ginder met die vetuur oep de stiênweg?’ vroeg de Witte en rechtte
zich ook half.
- ‘Diê peuttekesmersjant van Diest die alle donderdoage komt.’
Ze lagen een wijl rustig, niets zeggend. Boven hun hoofden hing, hoog in de lucht,
een leeuwerk te preeken, en de Witte zag hem met één oog door een gat in zijn klak.
- ‘Witte, as ge aa hoar zoê in de zon ziet es 't sjust ne witbeurstel,’ zei Krol lachend.
- ‘En 't aaf sjust koperendroad,’ snebde de Witte nijdig, doelend op Krol zijn ros
haar.
- ‘Liever koperendroad as ne witbeurstel.’
- ‘'k Zal oe seffes es tegen oe bakkes sloage, dan weette wat er 't beste es van de
twiê!’
- ‘Iêr gezeid as gedoan...’ Maar Krol zweeg toch, daar hij tegen de Witte niet aan
kon.
- ‘Gisterennacht hee Wannes Raps è spoêk gezien,’ zei Dabbe opeens en kwam
heelemaal onvereind bij de herinnering aan 't nare verhaal van Wannes.
- ‘E spoêk!... Woar?...’
- ‘Oan de Galgeberg, 't was sjust ne mens, zei Wannes, moar mee nen doêdskop
en è wit loaken oem.’
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- ‘Doar spoêkt et alle nachte, oemdat doar vruger joare de mense wierden oepgehange,
zei de Witte... Ik hem er es èn koord gevonne woardat er iêne oangehangen haa!...’
- ‘Hoe wiste gij da?’
- ‘Wel... doar was nog è stukske vel en è bekke hoar oan...’
- ‘Doar zèn gien spoêke... Wannes liegt, verklaarde Krol, want anders zaa èm doar
zelf 's nachts wel èwegblijve.’
- ‘Joa moar, Wannes heet iet in zèn tes woardeur da spoêke gien macht oep èm
hemme.’
- ‘En as ge tegen è spoêk zegt: “Zijde van God, sprèkt, en zijde van den duvel,
wèkt,” dan kunne ze oêk niks tegen oe doen.’

- ‘Hedde Wannes ze gebedeke al heure zegge tegen hekse?’
- ‘Joa, doar komt iet in van è klein blind peerdeke.’
- ‘Es dat et evangelie van Sint-Jan nie?’
- ‘Neie, Tist Hoas kent et evangelie van Sint-Jan en dat es hiêlegoar anders.’
Ze bleven weer een tijdje rustig, elk in eigen gedachten. Dabbe floot van ‘Rijen
is plezant’, de Witte probeerde om met zijn teen aan zijn neus te kunnen en of hij
zijn klak niet heelemaal in zijn mond kon krijgen. En Krol die had liggen zingen zei
opeens: ‘De toren van Babel’.
- ‘Moete we die les kenne veur merrege?’ vroeg de Witte.
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- ‘Neie, ik paas doar zoê moar oep.’
Stilte... In de verte kwam van achter den Testelschen berg een trein aangeschoten;
een diep daverend zoemen ging over heel de breedte van het broek en door de ijle
ledige lucht klonken drie verre, hel-schrille stoomfluitklanken. Ze keken er even naar
op als naar iets uit een vreemde wereld, oneindig wijd van hen af.
- ‘Da's halver vier...’
- ‘Hedde gij al es mee den trein gereeje, Krol?’
- ‘Joa, al twiê kiêre.’
Krol floot een soldatenmarche.
- ‘Zeg, Witte, weette gij wat “libertu” wilt zegge... 't es frans...’
- ‘Moar joa, da komt in 't lieke van de lotelinge: vivan de libertee...’
- ‘Neie, libertu... t u ... en 't wilt zegge botermelk.’
De Witte bezag Dabbe met een ongeloovigen blik.
- ‘'t Es echt woar... iên van de Woalemanne heet et gezeid.’
- ‘'t Kan zijn, moar èm kan oe oêk iet wijsgemoakt hemme... Trekt da naa oep
botermelk?’
- ‘Tut-mem-sjoos es oêk frans, en 't wilt zegge: 't kan me nie schille!’
- ‘Dabbe, doar es è groêt kot in oe broek.’
- ‘Woar?’
- ‘Doar... sjust oan den noad.’
- ‘Dan moet ik merrege mèn zondagse oantrekke... mèn hum stekt er toch niet
deur?’
Een poos... Dabbe wroetelt met zijn vinger in het gat dat merkbaar wijder wordt.
- ‘Es 't è-zondag percessie van Victorius?’
- ‘Joa, en ik mag Sint-Antonius hulpe droage.’
- ‘En ik mag weer misdiender zijn.’
- ‘Weer zoê stuk roê poater zeker!’ zei de Witte die verleden jaar jaloersch geweest
was op Krol.
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- ‘Dan komt mène petere, en dan krijg 'k vijf cente.’
- ‘Vijf cente... 't es nog al de moeite... Wilde der van mij tien?’ vroeg de Witte
trotsch, zonder opzien.
- ‘Woar zodde gij tien cente hoale?’
- ‘Hier... zè... da zèn der wel twintig!...’ en hij toonde op zijn open hand de vier
nikkeltjes.
- ‘Van woar kome die, Witte?’
- ‘Thuis in mène spoarpot hem ik miêr as vijf frang.’
De Witte was weer op zijn rug gaan liggen, want hij werd een beetje rood. Maar
met het zoeken naar de centen kwamen er opeens twee sigaartjes uit de openstaande
holte van zijn zak gegleden. Krol kreeg het in 't oog, stiet Dabbe zachtjes tegen den
arm en wees hem geheimzinnig naar de twee sigaartjes. Dabbe knikte met groote
begeerige oogen. Krol schoof zijn lijf vast over het gras een weinig dichter bij, stak
zijn hand uit, en had de sigaartjes vast. De Witte voelde echter iets, sloeg de hand
op zijn zak, vloog recht...
- ‘Potverdoezie!... mèn sigare!... Hier, smeirlap!’ en hij zat boven op Krol die niet
bijtijds was kunnen recht komen en den geroofden buit in zijn vuist nu aan stukken
neep.
- ‘Smeirigen dief!’ riep de Witte en gaf hem een stamp tegen de beenen. Maar
Dabbe sloeg hem langs achter opeens de armen om de schouders en deed hem op
zijn rug neertuimelen.
- ‘Bedzijkers! Dieven!... Max! Max! Max!... Pakt ze!’

Ernest Claes, De Witte

76
Daar hadden ze niet aan gedacht. Max kwam met een woedend gegrol toegeschoten
en pakte Dabbe in het kruis van zijn broek.
- ‘Ai-ai-ai!’ schreeuwde deze, maar de hond rukte een paar keeren nijdig, en stond
opeens met heel het achterstuk van Dabbe's broek in zijn muil. Dabbe huilde
vervaarlijk en liep ijlings weg, zijn achterste hemdslip fladderde door het gat achterna.
- ‘Hier! Max... hier!... koes!...’ riep de Witte op den hond die, nog meer opgehitst
door 't in zijn oogen onbeduidende van zoo'n lap, weer op Dabbe toe wou.
- ‘Hier, zeg ik!... Dat hedde der naa mee, hé!... iemand zoe vals willen oanpakke!’
Eigenlijk was de Witte ook een beetje verrast door het erge van het geval. Wat
zou daar nog uit voortkomen?
- ‘Wacht, me-enneke, to-ot merrege!...’ snikte Dabbe van ver, en hij stapte, met
éen hand aan zijn oogen en de andere op de uithangende hemdslip, naar Krol toe die
een eind ver was weggeloopen uit vrees voor Max zijn tanden. Samen gingen ze door
de weiden naar den steenweg toe, zonder eens om te kijken, en de Witte zag nog
lang de witte vlek onder Dabbe zijn rug.
Hij liet zich weer op het gras neervallen, slecht geluimd. Zijn namiddag naar den
bliksem!... Wat zou hij alleen kunnen uitrichten! Hij haalde de overgebleven sigaartjes
uit zijn zak, twee waren heelemaal kapot. Verdommesche sloebers! Hij stak er een
op, maar doofde 't aanstonds weer uit met wat speeksel; het smaakte hem niet. Max
kreeg een stamp.
Een langen tijd bleef hij nog denken aan al die onplezierige dingen. Hij stond
eindelijk recht, en zou dan ook maar naar huis gaan. Hij deed een langen omweg
langs het heesterveld, gevolgd door Max die wild en blaffend omjoeg achter
opvliegende leeuwerken en alle miseries scheen vergeten te hebben. Aan de Lets-
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gracht bleef hij nog bijna een uur op den rand van de beek zitten, met zijn beenen in
't water.
Eindelijk kwam hij thuis. Bij zijn binnentreden was moeder met het avondeten
bezig. Het begon ook al donker te worden. Achter het huis hoorde hij Heinke zijn
zeisen haren, en de korte slagen op het metaal ronkten eentonig en gemeten rond het
huis.
- ‘Bengel, woar hedde weiral zoe lank gezete?’ vroeg moeder, ‘weer goan zwumme
zeker?’
- ‘Nie goan zwumme... Zie moar, mèn hoar es hiêlegans droêg.’
Moeder zei niets meer, maar ze schoot plots op hem toe en greep hem bij zijn oor.
- ‘Lèt m'oe es aftasse!’
De Witte begon te schreeuwen. Alles was ontdekt! Hij weerde zich tegen om uit
moeders greep te geraken, doch vruchteloos. Hare hand schoot recht in zijn broekzak
en haalde er de nikkeltjes uit. Moeder kende al de Witte zijn zakken.
- ‘Zeg es, van woar kome die cente?’ ze hield hem stevig bij zijn oor.
De Witte schreeuwde als antwoord:
- ‘Amai!... Amai!... Amai!...’
- ‘Van woar kome die cente?’ klonk het dreigend.
- ‘Van meniêr Boên gekrege! Amai, maske!’
- ‘Nis, riep moeder, goa es rietepetie noar meniêr Boên vroagen of 't woar es.’
- ‘Joa,’ riep Nis van uit het achterhuis.
- ‘Toch veftien,’ jankte de Witte.
- ‘Nis, zijde geriêd?’
- ‘Toch tien!’
Maar het afbieden diende tot niets. Moeder greep opeens een stok die in een hoek
scheen gereed te staan, en nu kreeg hij een toefeling die hem alle sigaren en centen
vergeten deed. Hij huilde dat het door heel het huis klonk, en jammerde: ‘'k Zal 't
nie miêr doen! 'k zal 't nie miêr doen!’
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En Heinke hield daar achter een oogenblik op met tinken op zijn zeis en vroeg aan
Nis ‘waarom de Witte aan 't zingen was’. En Max stond in 't open deurgat het aan te
kijken of hij misschien weer zou moeten tusschenkomen, niet wetend wat het te
beduiden had met de Witte, maar 't gebeurde nu in eigen familie, en met hangenden
kop en neergestreken ooren droop hij naar zijn hok.
....................
De Witte lag in zijn bed, in 't donker. Binnen in de huiskamer hoorde hij vorken
en lepels rinkelen tegen tellooren. Hij was zonder eten slapen gemoeten, na eerst tien
Onze-Vaders en tien Wees-gegroeten op zijn bloote knieën gebeden te hebben voor
den Kruisen-Lievenheer boven de schouw.
Op zijn been voelde hij nog 'n zeere plaats van moeders bestraffing. Verdekke
toch! dezen keer had hij zijn pere gezien! Dat het toch allemaal zoo moest
tegenvallen... van 's morgens af reeds... Sigaren kwijt... centen kwijt... en morgen in
de school... en Dabbe zijn broek... Als hij nu nog eens iets zou kunnen pooteren zou
hij 't beter wegsteken...
En de Witte sliep.
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V. Van de belijdenis der zonden
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DIEN zaterdag was de Witte er 's morgens vroeger uit dan gewoonlijk. 't Was zondags
de groote jaarlijksche processie van Sint-Victorius, en tegen die plechtigheid moesten
ook de kinderen, die hun eerste communie nog niet gedaan hadden, gaan biechten.
Biechten vond de Witte iets heel gewichtigs, eensdeels wegens den al-wetenden
God, die dus ook alle verborgen en door vader ongestraft gebleven deugnieterijen
van de Witte kende, en het door den mond van den biechtvader op de weerdij van
een akt van berouw vergaf en vergat, en anderdeels omdat het hem een
groot-menschen-werk leek. Als moeder te biechten ging duurde dat altijd een paar
uren, en als ze dan thuis kwam had ze een gezicht precies of ze den Heiligen Geest
in hoogst eigen persoon ieverans was tegengekomen. Dan werd er 's avonds koffie
met suiker gedronken, en daarna 't rozenhoedje gebeden, waarbij vader gewoonlijk
in slaap viel en vervaarlijk ronkte tot het gebed ten einde was.
- ‘Wat doede gij toch zoe lank in de biechtstoel?’ had hij vader eens korzelig aan
moeder hooren vragen.
- ‘Wat ik doen moet, gaf moeder terug, ik kan da zoê nie afroatele lak as 't
mansvolk!’
- ‘Doede gij dan zoeveul kwoad?’
- ‘Da goat oe niet oan, - ik dun noêit van ze leive gien kwoad!’
Toen de Witte die verklaring hoorde dacht hij een oogenblik - (één oogenblik
maar) - dat moeder misschien wel een heilige was. Maar die illusie verdween toen
ze hem een oogenblik later betrapte aan den suikerpot.
De Witte waschte dien morgen handen en gezicht met zeep, en moeder keek daarna
nog eens of zijn ooren wel schoon waren. Hij zette zich aan tafel, bad met
neergeslagen blikken en gevouwen handen zijn Onze-Vader, en at bedaard zijn
boterhammen op.
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Toen hij de deur uitging riep Nis hem van uit de schuur nog eens toe: ‘Vergèt oan
de pastoêr nie te zegge da ge van meniêr Boên twintig cente gekregen hèd!’ Waarop
de Witte antwoordde met een kort en krachtig: ‘Verrekt!’
Op het pleintje vóór de kerk vond hij zijn makkers. Ze waren druk bezig mekaars
geweten te onderzoeken: zóóveel keeren gaan zwemmen, zóóveel keeren gevloekt,
vogels uitgehaald, in de kerk gelachen, en Mauriske van den statiechef zat op een
steen te huilen omdat Fompe hem het briefje had uit de handen gesnapt waarop het
brave jongetje zijn zonden had aangeteekend. Dabbe zat schrijbeens op het
kerkhofmuurtje van waar hij op de speelplaats der nonnekensschool de meisjes kon
zien.
- ‘Dabbe, vroeg de Witte, wa goade gij biechte?’
- ‘Da weet 'k nog nie,’ antwoordde Dabbe die er zoo ver nog niet over gedacht
had.
- ‘Bij wie goade gij?’
- ‘Bij den onderpastoêr, diê verstoat toch bekanst nie wa ge zegt - en de pastoêr
komt nie.’
Ze zagen den onderpastoor de sakristij ingaan, de kerkdeur werd geopend, en ze
drongen binnen, stampend en stootend om op de eerste plaats te zitten. Voor ieder
zijhokje van den onderpastoor zijn biechtstoel stond een rij stoelen; en toen ze na
wat hodderen en bodderen stil zaten kwam de onderpastoor uit de sakristij en nam
plaats in den biechtstoel.
De Witte zat de eerste. Hij moest Fopke Naets van zijn stoel doen tuimelen om er
te geraken, maar hij zat er nu toch, en hij zou de eerste weer buiten zijn. Maar juist
toen hij in het hokje wou treden schoof Petik van de Lange, die de derde zat, achter
hem door den biechtstoel in, en keek van daar met een grinnekend treiter-gezicht
naar hem om. De Witte werd rood tot in zijn haar van ingehouden kwaadheid; hij
dierf echter niets doen omdat de onderpastoor 't gordijntje nog niet
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had dichtgeschoven en hem zag zitten. Zoodra dit gedaan was kreeg Petik een stamp
tegen zijn lijf dat hij met zijn kop tegen de houten wand bonkte. Het gerucht deed
beiden een oogenblik muisstil zitten, maar de onderpastoor was nog niet klaar met
zijn stool en Petik stampte terug van uit den biechtstoel, en raakte de Witte zijn stoel
die omtuimelde.
Het schuifje ging open, de onderpastoor legde zijn gezicht tegen de tralietjes en
vroeg, zoo luid dat de Witte het ook hoorde:
- ‘Wat hedde gedoan, me lief menneke?’
Petik, die op dat oogenblik meer werk had met de Witte dan met zijn zonden,
antwoordde van klaar verschot even luid: ‘Gevloekt!’ en keek onmiddellijk weer
naar de Witte of hij nog zou terugstampen. - De Witte wachtte.
- ‘En wat hedde gevloekt, me lief menneke?’ vroeg de trage stem weer. Die vraag
vestigde Petik zijn aandacht meer op den biechtvader, maar het antwoord leek hem
erg benauwelijk. Moest hij de vloeken zoo maar opzeggen? 't Was de Witte zijn
schuld dat hij het bekend had, hij had het inderhaast geantwoord zonder na te denken
of het eigenlijk wel zoo was. Hij beet op zijn lip, dacht even aan de dagelijksche
vloeken van zijn vader, en zweeg.
't Was een oogenblik heel stil in de kerk. Achter het gordijntje hoorden ze den
onderpastoor een snuifje nemen, Fopke Naets liet zijn gebarsten holleblok van zijn
voet vallen en 't klonk luid en lang door de holle kerk.
- ‘Wat hedde gevloekt?’ klonk het ietwat ongeduldiger, gehoord door al de anderen
die benieuwd en grimlachend luisterden en allemaal hun hoofd dichterbij hielden, maar eer Petik den tijd had nader te bepalen ‘met getal en omstandigheden’, stak de
Witte zijn kop in 't hokje naast dien van Petik en fluisterde snel door de tralietjes:
‘dedju begot verdomme - allemoar duzed kiêre - Petik van de Lange...’
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- ‘'t Es nie woar meniêr den onderpastoêr!’ vloog Petik recht, en gaf de Witte een
stomp tegen zijn kin. En eer deze zich kon achteruittrekken sloeg het deurtje open
en had de onderpastoor hem bij den kraag, en hij kreeg daar, in de aanwezigheid van
al zijn makkers, die erg verdiept schenen in 't onderzoek van hun geweten, een
absolutie met penitentie, die voorzeker de zwaarste schelmstukken moest uitwisschen
voor de oogen des Heeren.
De Witte bleirde de kerk uit, met zijn twee handen voor zijn oogen, bleef in het
portaal staan tot de huilbui voorbij was, en ging toen op het kerkhofmuurtje zitten
om Petik af te wachten. Deze kwam een oogenblik later de kerk uit, maar toen de
Witte op hem kwam toegeschoten zette hij 't op een loopen, en beiden kwamen
hijgend en zweetend op de speelplaats aan, waar de meester zijn gazet stond te lezen.
Een half uurtje later zaten ze weer allemaal in de klas, keken aandachtig naar het
bord en toonden de diepste belangstelling voor de woorden van den meester. Ze
waren de eerste tien minuten tamelijk stil en vlijtig, doordat ze 's morgens in de biecht
het vast voornemen hadden gemaakt ‘hun leven te beteren’, en omdat het dien dag
maar school was tot elf uur en ze den vrijen namiddag niet wilden op het spel zetten.
Ze schenen ernstig te zoeken naar de oplossing der vraagstukken op het bord, die ze
wel wisten vóór elf uur niet te zullen vinden, terwijl de meester achter zijn lessenaar
bezig was een vischlijn in orde te brengen voor den namiddag. Tot opeens Fompe
aller aandacht op zich vestigde. Hij had zijn kous uitgetrokken, zijn been in zijn
lessenaar gewrongen, en door het holletje, waarin de inktpot moest staan, zagen ze
nu allemaal twee zwarte teenen steken die Fompe daar lustig liet spelen. Boven op
de bank deed Fompe met zijn vinger
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allerlei gekke bewegingen naar die twee teenen, net of teenen en vinger mekaar aan
het treiteren waren. In die drukkende stilte werkte dit zoo aanstekelijk op de
lachspieren van de jongens dat er een ingehouden gichelen door de klas begon te
ruischen, en al de koppen naar Fompe waren gekeerd. Zelfs van de laagste afdeeling
waren er eenigen die het zagen. Tjeef moest er zoo danig mee lachen dat hij zich in
zijn speeksel verslikte en van 't geweldig hoesten zijn kop onder de bank moest
steken.
Het deed eindelijk den meester opkijken, zijn blikken gingen als vanzelf naar
Fompe's bank, en met dreigend uitgestoken vinger riep hij woedend:
- ‘Fompe, als ge binnen de vijf minuten dien smerigen teen niet uit dat kot hebt
trek ik u de ooren van den kop.’
De schoolbengels schoten in een luiden lach. Fompe voelde dat hij de groote held
van de klas was, en meenende dat die ‘vijf minuten’ hem nog wel eventjes de
gelegenheid lieten zijn spel voort te zetten, trok hij niet zoo haastig terug... Daar
vloog het boek van den meester naar zijn kop, maar in plaats van Fompe te treffen
kreeg Moel Tummer, die vlak voor hem zat, het in zijn volle gezicht. Moel schoot
verschrikt op, en was zoo kwaad dat hij zich omdraaide en met zijn vuist woedend
op Fompe's teen sloeg. Fompe uitte een pijnlijken kreet, trok zijn been gauw uit de
bank en huilde dat zijn teen gebroken was, en de heele klas stond nu zoo danig
overhoop dat de meester eens tusschen de banken moest doorloopen en links en
rechts eenige klappen uitdeelen. Daarop werd weer wat meer aandacht aan de
vraagstukken geschonken, en de meester ging terug achter zijn lessenaar staan.
De meester liet hen te elf uur de klas uit met de vermaning dat ze recht naar huis
moesten gaan. Op de straat trachtten Krol en Dabbe de Witte mee te krijgen
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om voor den noen nog eens te gaan zwemmen, maar de Witte had er geen lust toe
en trok alleen af.
Voor de brug van den Kleinen Demer bleef hij staan. Aan den watermolen, vlak
naast de brug, was men bezig zakken graan op den zolder te trekken, aan een lang
touw, dat boven 't zoldervenster over een katrol liep. De Witte had er al zijn verkijk
op hoe de zware spannend volle zakken in één zwenk, zonder schijnbare moeite
werden opgehaald, terwijl er toch maar een kleine jongen noodig was om boven op
den zolder van den molen aan 't groote wiel te draaien dat het touw over de katrol
trok. Zoodra de zak voor 't open zolderraam verscheen trok Dore, de mulder, hem
naar binnen, en maakte het touw los dat terug naar beneden kwam gezwingeld. Fox
van Jan-Oomes, die beneden stond, haakte er dan weer een nieuwen zak aan vast,
ging een stap achteruit en riep naar boven: ‘Hoep!’ En de zak ging naar omhoog.
Met Fox was de Witte niet erg bevriend. Die had hem eens, thuis in de schuur, in
een zak aan een dwarsbalk gehangen vlak boven de dorschers, en de Witte had er
een uur lang water en bloed gezweet, doodsbenauwd dat de dorschvlegels hem raken
zouden.
- ‘Hee, Witte, riep Fox opeens, kom es herres, 'k zal oe es noar bove winge!’
- ‘Neie, antwoordde de Witte, moar oan 't wiel droaien oep de zolder wil 'k wel.’
- ‘Doar es al iemand,’ zei Fox.
De Witte kwam naderbij.
- ‘Fox, wil ik hoep! roepen as de zak moet oemhoêg goan?’
- ‘Joa, zei Fox, goat doar stoan en as 'k “allei” zeg moette roepe!’
Dat ging een paar keeren rustig door. Fox maakte het eind van het touw met een
slag aan den kop van den zak vast, en de kleine ijzeren haak moest beletten dat
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het losschoot. De Witte riep ‘hoep!’ zoo luid hij schreeuwen kon, en volgde den zak
met de oogen tot hij verdween in 't zoldervenster. Van Dore was er telkens maar een
uitgestoken hand en een grijs bestoven stuk mouw te zien.
Terwijl Fox in zijn hemdsmouwen over de zakken gebogen stond keek de Witte
hem op zijn rug. Fox zijn vest was grauw-vuil doortrokken van 't zweet, zijn blauw
gestreept hemd spande straf tusschen zijn vest en zijn broekband, en het kruis van
zijn broek blonk zwart lijk een stoofplaat. Daar schoot de Witte opeens iets in 't
hoofd... Juist was Fox aan 't sukkelen met een zak die moeilijk toehield, het touw
kwam naar beneden, de Witte greep den kleinen haak, haakte hem achter de gesp
van Fox zijn broeksband en riep omhoog: ‘Hoep!’
De koord spande, Fox sloeg vervaarlijk met handen en voeten door de ijle lucht,
klawierde een meter boven den grond, en vloekte dat men het aan de statie hooren
kon. De gesp brak, en met een doffen bonk smakte Fox terug op den grond. De Witte
had ijlings zijn holleblokken in zijn hand gepakt en vloog over de Demerbrug zooveel
zijn beenen maar geven konden. In één asem liep hij tot thuis.
Hij kon bij 't middageten geen beet door zijn toegekropte keel krijgen, zoo angstig
was hij dat er met Fox misschien iets heel ergs zou gebeurd zijn... 'n been gebroken...
misschien dood. Hij hoorde bijna niets van wat er door de anderen aan tafel gezegd
werd, en keek voortdurend door de openstaande deur naar den steenweg, verlangend
en vreezend Fox te zien afkomen. Het zweet stond hem in groote droppels op het
voorhoofd en zijn hart toekte geweldig...
- ‘Wat hedde? vroeg vader, zijde ziek?’
- ‘Neie, antwoordde de Witte, 't es van de wermte.’
- ‘'t Es van 't biechte, zei Heinke, - wat hedde veur pennetense gehad, Witte?’
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- ‘De kruisweg...’ Daar zag hij over de hofhaag heen Fox driftig komen aangestapt,
en de Witte liet al staan wat stond, vloog recht, en was op een nik en een gauw langs
de achterdeur het huis uit.
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VI. De vrome kanten van de Witte
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EN daarmee waren voor de Witte ook stilaan de dagen gekomen dat hij moest gaan
denken aan zijn eerste communie. De onderpastoor had op een zondag in de kerk
afgeroepen dat de jongens van het ‘eerste jaar’ voortaan twee keeren in de week naar
de catechismusles moesten komen in de kerk zelf, om voorbereid te worden tot de
eerste heilige communie. Moeder kwam er meê uit de vroegmis, en terwijl ze heur
muts aflegde zei ze tot de Witte, die in zijn hemdsmouwen de schoenen zat te blinken:
‘Noar de kattekiesemes veurtoan, zelle... drij kiêren in de weik, den onderpastoêr
heet et afgeleze... hedde 't verstoan?’ Moeder zei het op een eenigszins dreigenden
toon, vooruit voelende dat heur jongste zoon zich zoo maar niet goedschiks aan dat
kerkelijk bevel zou onderwerpen, en dat zij nog heel wat last zou hebben om hem
zoo ver te krijgen. De Witte had haar een oogenblik aangekeken, zijn borstel even
neergelegd en met zijn hemdsmouw zijn neus afgeveegd. Hij voelde zich zoo wat
stijgen in zijn eigen oogen, omdat het ditmaal hemzelf gold. De eerste communie,
die hem van uit de verte toescheen als een reeks glanzende zondagen, met een nieuw
kostuum, hoed, handschoenen, kerkboek, en twee weken lang geen school, maakte
toch wel een zeer diepen indruk op zijn gemoed. 't Was een der gloriepunten van het
jongensleven, waar zij alleen de echte helden van waren. En op dien eigensten zondag
hadden ze in de kerk op de jongens-bankjes allemaal zeer ernstig zitten luisteren toen
de pastoor het nog eens aflas, en daarna onder mekaar zitten uitrekenen wie er bij
was en wie er niet bij was dit jaar.
Vroeg men in die dagen aan de Witte hoe oud hij al was, dan antwoordde hij niet
meer: ‘In mèn tiende joar,’ maar wel: ‘Ik zit al in 't iêste joar,’ en de menschen van
Sichem weten allen zeer goed hoe veel dat is. Fompe, Krol, Tjeef, Dabbe en de Witte
waren
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allemaal bij de eerste-jaars, en ze meenden dien zondag dat ze opeens braver en stiller
moesten zijn in het vooruitzicht van de komende plechtigheid.
De zaak, welke de Witte in die eerste communie-kwestie het meest op het hart lag
was: of hij op dien schoonen feestdag een nieuw kostuum zou krijgen, of wel het
zou moeten doen met het pakje waarin Heinke, en daarna Nis, reeds hun eerste
communie gedaan hadden, en dat met veel zorg in den linkerhoek van het kleerschap
was weggehangen tegen dat hij zijn eerste communie deed. Als de Witte daar begon
op te peinzen was er voor hem alle plezier af. Hij haatte in die dagen niets meer in
zijn leven dan dit zwarte jasje, dat heelemaal uit de mode was, en zoo de Witte's
voorbereiding tot het naderen ter Heilige Tafel niet met de noodige goede intenties
en de vereischte ingetogenheid is geschied, dan ligt dat enkel en alleenig aan dat
ouderwetsche frakske dat daar als een gestadig dreigement in de kleerkast bleef
hangen.

Op het eerste gezicht schrikten die twee jaar catechismus-les de Witte wel wat af.
Maar eensdeels was het voor de jongens bij pastoor Munte te doen, die niet zoo heel
nauw keek en zich hield aan de gewone gebeden, de aktes en de zonden. Aan den
anderen kant deden ze al spoedig de ondervinding op, dat het toch eigenlijk niet zóó
vervelend was. Om kwart voor acht begon de catechismus, en te half-acht waren ze
reeds allemaal in de kerk. Dan was er niemand meer daar. De houten deur sloeg toe
achter hun rug met een
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rammelenden slag, die hol door de kerk galmde. Hun klompen klabetterden over de
harde vloersteenen, en wie het eerst binnen kwam vond het er zoo geheimzinnig, dat
hij dadelijk weer buiten ging en aan de kerkdeur bleef wachten tot de anderen
kwamen. Dikwijls, ten minste als 't schoon weer was, bleven ze ook spelen rond de
kerk tot dat ze den pastoor zagen afkomen. Op het kerkhofmuurtje was er ruimschoots
gelegenheid tot velerlei oefeningen, waarin de Witte natuurlijk haantje-vooruit was.
Het liefst toch waren ze in de kerk zelf. In het klokkenhuis lieten ze zich dan zwieren
aan het touw der groote klok, klommen op het oksaal en deden den blaasbalg van
het orgel gaan. Aan het orgel zelf durfden ze niet te raken, daar men dat buiten kon
hooren. Van daar klauterden ze ook wel eens hooger, om door de galmgaten te kijken
of om kauwkens en musschen te zoeken, maar dat durfden alleen de stoutsten, zooals
Tjeef en de Witte. Een anderen keer droegen ze de stoelen van de menschen, die er
in de kerk een eigen stoel op nahielden, naar links en rechts, achter een pilaar, op de
eerste of de laatste rij, volgens de bezitters vooraan of achteraan in de kerk zaten,
zoodanig dat de menschen zondags daarop, tot groot vermaak van de bengels, her
en der in de kerk liepen te zoeken naar hun stoelen. Een eigenaardig vermaak was
dan nog: de twee punten van een pen af te breken en die tusschen de spleten van een
stoel te steken met het scherpe eindje naar omhoog. Dan gebeurde het van-eene-pas
zondags in de vroegmis, dat geloovige kristenen, die zich na het evangelie argeloos
neerzetten om op hun gemak te luisteren naar het sermoon of om een dutje te doen,
met een ruk weer recht joepten, om aan hun broek te tasten en daarna op de zate van
den stoel, tot ze het verraderlijke pinnetje gevonden hadden. Dat was onder anderen
den kantonnier eens overkomen. En toen hij met een half ingehouden ‘gotfer!’ was
rechtgesprongen, had hij Krol van
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Moenskes, die op het bankje achter hem de ‘Litanie van de Martelaars van Gorkum’
zat te lezen, een klinkende klets gegeven. Krol was uit zijn vrome historie recht
geschrokken en was al bleitend de kerk uitgegaan. 't Was maar na de mis dat hij
vernam waarom de kantonnier hem die lap gegeven had. En 't was Dabbe die het
gedaan had. 't Was in dien tijd geraadzaam, wanneer ge in de zondagsmis gingt
neerzitten om naar de preek te luisteren, eerst met de hand te voelen over het berd
van uwen stoel, wat dan ook bijna al de Sichemnaars toentertijde deden. Alleen de
nonnekens deden het niet, die hadden toch te veel rokken aan. Hare stoelen werden
met rust gelaten evenals die van den meester, maar voor dezen laatste geschiedde
het om andere redenen.

Op de stompjes kaars werd met veel ijver jacht gemaakt. Was het kaarsje echter nog
wat lang, dan durfden ze 't moeilijk te ratten; brandde het bijna heelemaal op, dan
was het ook de moeite niet meer waard. Onder de hoogmis volgden hun blikken met
vrome belangstelling de kaarsjes, die stonden te flikkerpinken voor het outaar van
Onze-Lieve-Vrouw, voor het beeld van Sint-Antonius en voor de relikwiekas van
den heiligen Victorius. De Moeder van de nonnen had aan Fompe's vader eens gezegd
dat zijn zoon onder de hoogmis zoo devotelijk kon zitten kijken naar het beeld van
de Heilige Maagd. Fompe's vader was over die woorden van de eerwaarde Moeder
zeer verbaasd geweest, en Fompe zelf nog erger, en hij keek den volgenden zondag
met
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nog meer godvruchtig verlangen naar de lichtjes voor het outaar. Om te beletten dat
deze te ver zouden branden slopen ze na de hoogmis wel eens terug de kerk in om
ze uit te blazen. Den maandag morgen waren ze dan telkens zeer vroeg in de kerk,
en staken ze zelf nog wel eens een kaarsje aan tot het genoeg ingekort was om hun
eigendom te kunnen worden. Maria, Antonius en Victorius hadden er dan hun part
ruimschoots van gehad, oordeelden de jongens, en zoo zullen die drie heiligen er
ook wel over gedacht hebben. Die kaarsenonderneming leidde wel eens tot
moeilijkheden met den koster, die daarin een deel van zijn broodwinning zag, en
onder mekaar hadden ze daarover dikwijls te vechten. De kaarsjes dienden
hoofdzakelijk om gekneed te worden tot ge er alle soort figuren van kondt maken,
net zooals met stopverf, maar 't hield beter aaneen dan stopverf.
Bij de kerkelijke vermaken van de catechismusjongens kwamen de biechtstoelen
ook herhaaldelijk van pas. Het was de meest geschikte plaats om verstoppertje te
spelen. Hun holleblokken lieten ze terzij staan om niet te veel tampet te maken. In
den biechtstoel van pastoor Munte rook het vreeselijk naar snuiftabak.
Gedurende dit eerste catechismusjaar was de Witte in den Bamistijd ook moeten
gaan luisteren naar de paters die de Missie kwamen preeken. Die sermonen hadden
's avonds plaats. Het licht van de lampen hulde dan de heele kerk in een geheimzinnige
schemering, en achter de dikke pilaren, op de zijkoren en boven in de hooge beuk
was het bijna heelemaal donker. Men herkende alleen de gezichten van degenen die
vlak onder de lampen zaten. De vrouwen met haar zwarte kapmantels en de mannen
achter in de kerk deden aan spoken denken. De lichten hingen als eenzame roode
dingen in het holle kerkruim. Als dan de pater redemptorist met een stem om zelfs
de heiligen op hun voet-
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stuk tegen de pilaren te doen rillen, aan het preeken viel over den Dood, de Hel, het
Vagevuur en den Hemel, - seezesmarantegoeds! wat heeft de Witte dan dikwijls
gegriezeld tot in het merg van zijn ruggegraat. Den avond na de preek over de hel
had hij bij het naar huis gaan vaders hand stevig in de zijne gehouden, zonder den
kop ook maar eens om te draaien, zonder een woord te spreken. Hij had het vuur zóó
voor zijn oogen gezien. Voor hij insliep bad hij een oneindig getal Weesgegroeten,
's nachts werd hij van de mare gereden, en als hij aan die horloge dacht, die in de hel
ergens tegen een muur hangt en die bij elken tik-tak roept: ‘Al-Tijd... Al-Tijd...’ dan
kroop zijn haar recht. Dat Onze-Lieve-Heer zoo precies alles wist wat iemand dacht
en deed, dat vond de Witte een koejonnatie om nooit geen gerusten moment meer te
beleven. Want een mensch, vooral een jongen van zijn soort, dacht er toch niet altijd
aan wat hij deed. Dat kwam zoo van zelf... In die oogenblikken achtte de Witte zich
een vreeselijken zondaar.

Toen de pater over den hemel gesermoond had, kreeg de Witte dadelijk een oneindig
verlangen naar de eeuwige zaligheid. Hij zag zich reeds

Ernest Claes, De Witte

97
in den hemel, met vleugels aan zijn schouders, in een mooi rood of blauw kostumetje,
en misschien Tjeef en Dabbe en de andere kameraden ook... Als de schoolmeester
maar niet in den hemel kwam, en voor vaders en moeders zou er wel een andere
hemel zijn, veel serieuzer... Eeuwig voor het aanschijn van Onzen-Lieven-Heer te
zitten en liedjes te zingen, dat was waarschijnlijk maar een manier van zeggen van
dien pater, ge kondt dat toch niet altijd volhouden... Na dit troostend en stichtend
sermoon was de hel heel en gansch vergeten. En toen ze terug thuis waren had de
Witte opeens met een heel verlegen gezicht aan moeder gezegd dat hij ook zou willen
pater worden. Moeder was er van geschrokken, en vader had eens gegrommeld: ‘Ge
zod è schoê stuk pastoêr zijn, gij!’ en daarmee was het uit met de Witte zijn vocatie.
Wat hem tot dit plotseling besluit had aangezet was eenerzijds het verlangen om
zeker en vast in den hemel te komen, - als pater waart ge daar immers zeker van, en anderzijds om ook op den preekstoel te staan en de menschen van Sichem te
overdonderen met hel en vagevuur, net zooals die pater, neen, erger nog.
Gedurende de missie was de pater ook eens de catechismus komen doen. Dat was
bijzonder interessant geweest, hij had hun gesproken en verteld over een hoop dingen
waar ze bij Munte nooit over gehoord hadden. Wat had die pater toch veel beleefd
en allemaal persoonlijk ondervonden! Hij stelde ook eenige vragen. Aan Lewieke
Tute vroeg hij wie Onzen-Lieven-Heer aan het kruis had genageld. Het docht Lewieke
dat de pater met opzet die vraag tot hèm richtte en daarbij bijzonder streng keek. Hij
geraakte er de kluts van kwijt, en antwoordde al stotterend dat hij het niet wist, maar
dat hij zelf het zeker niet gedaan had. Tot ieders verbazing stak Tjeef zijn vinger op
en antwoordde met zijn hakkelstem, vol trotsche zelfbewustheid: ‘De so... so...
socialiste ge... gedomme!’ Dat laatste
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woord ontsnapte hem, en daar waren er eenigen die begonnen te gichelen. De pater
zei daarop nochtans niet neen, en zijn zwijgen deed de jongens vermoeden dat, zoo
de socialisten het dan al niet gedaan hadden, zij er toch toe in staat waren. De pater
keek echter met een scherpen blik naar Tjeef, die daarin een afkeuring las van de
socialisten ofwel van de ‘gedomme’, en toen een van de meisjes gezegd had, dat de
‘geuzen’ het gedaan hadden, bleek dit ietwat nader bij de waarheid te zijn. Tjeef
loerde naar dat meisje met een venijnigen blik.
Daarop vroeg de pater aan Krol of hij wist wat het ‘Geweten’ was. Krol stond
recht, maar verder bracht hij het niet; aan zijn rood gezicht was duidelijk te merken
dat hij daarvan nooit had hooren spreken. Turke Leunes, die gewoonlijk alles wist,
antwoordde dat het ‘eene grauwelijke doodzonde’ was, en hij meende er nog wat bij
te voegen, maar vermits de pater het hoofd schudde, zweeg hij. Tjeef zat naast de
Witte in zijn klak te bijten uit vrees dat de pater het aan hem ook zou gevraagd
hebben, daar hij bijna een kop grooter was dan de anderen. Fikske Knut had het
woord in zijn mond om te zeggen, dat het iets was uit het liedje van Janneke Tok:
‘En ha'k et moar g e w e t e , Da gij me zod vergete...’ Een van de meisjes aan wie het
ook gevraagd werd sloeg haar voorschoot voor het gezicht en begon te schreien. De
Witte zat op heete kolen. Hij ‘voelde’ wat het was, maar kon het niet zoo dadelijk
onder woorden brengen. Daar keek de pater naar hem.
- ‘Het gewete... da zèn... da zèn... de niere van ne mens...’
De jongens wisten niet wat ze over dat antwoord moesten peinzen en bezagen het
gezicht van den pater. Deze deed een oogenblik geweld op zich zelf en vroeg dan
aan de Witte wat hij daarmee zeggen wilde.
- ‘Wel, antwoordde hij aarzelend, ge hed toch
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gezeid in 't sermoên da God het hèt en de niere onderzukt... en ik doecht...’
Nu knikte de pater met volle instemming. 't Was wel niet heelemaal dàt, maar het
trok er toch op, en de Witte had goed geluisterd, en goed onthouden, - kortom, de
jongens waren er allen van overtuigd dat de Witte het geraden had, en dat het geweten
van den mensch dicht bij zijn nieren ligt. De Witte steeg geweldig in hun achting.
Den tweeden dag van de missie was er ook een apart sermoon geweest voor de
kinderen. Had moeder niet zoo aangedrongen dat hij daar volstrekt naar toe moest,
dan zou de Witte waarschijnlijk zonder eenige moeilijkheid gegaan zijn, maar nu
het weeral ‘moest’, was er alle aantrekkelijkheid af, en kwam er in de Witte
onmiddellijk verzet. Zoo'n sermoon voor kinderen trok hem bovendien al weinig
aan, hij kon op voorhand raden wat het was. Wanneer het over het Laatste Oordeel
of de Eeuwige Verdoemenis ging, waarbij 'n mensch reierde van de griezeligheid,
en waarvan ge uw billen moest tegeneen nijpen, ja, dan was het de moeite waard.
Toen hij na dat kindersermoon thuis kwam met een schram over zijn wang en de
knie uit zijn broek, had moeder hem achterdochtig bekeken en gevraagd:
- ‘Awel, zijde noar de poater goan lustere?’
- ‘Woar zaa 'k anders geweest zijn! zei de Witte verontwaardigd, ik hem altijd hiêl
stillekes zitte lustere oemda 't zoê schoên was.’
- ‘Van wat heet èm dan geprèkt?’ vorschte moeder verder.
- ‘Wel van de duvels en van d'engelkes en van Ons-Livraake en van Zuzeke en
nog zoê van alles... Ge kunt dat ommes allegoar nie onthave... moar 't was toch hiêl
schoên.’
Moeder drong maar niet verder aan.
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Hoe het onder de jongens gekomen was wist niemand, maar ze meenden allemaal
dat die pater een bisschop was. En dat draaide voor de Witte maar leelijk uit. Want
in den namiddag van dienzelfden catechismusdag moesten de kinderen ‘die hun
eerste communie nog niet gedaan hadden’ te biechten komen. Ze zaten natuurlijk
allen bij den biechtstoel van den pater, de Witte vooraan omdat hij 's morgens geraden
had wat het geweten was. Toen de pater kwam zat hij al dadelijk de zonden van
gansch zijn leven te belijden, al zijn kramestreken en stropperijen kwamen er uit,
‘met getal en omstandigheden’, en 't zou lang geduurd hebben zoo de biechtvader
niet opeens gevraagd had:
- ‘Hoe oud zijt ge al, manneke?’
- ‘Nege joar, meniêr de buskop,’ fluisterde de Witte.
De pater zweeg een oogenblik en keek, wegens dien ‘buskop’, met scherpen blik
door de gaatjes van het traliewerk naar den jeugdigen zondaar.
- ‘En wanneer moogt ge uw eerste communie doen?’
- ‘Ten noaste joar as 't God blieft, meniêr de buskop.’
Weer een onderzoekenden blik door de tralietjes.
- ‘En gaat ge braaf naar den catechismus?’
- ‘Zoê al doarigoemtrent, meniêr de buskop.’
Maar nu werd die ‘buskop’ den pater toch te sterk. Overtuigd dat de bengel hem
voor den gek wilde houden, stapte hij plots uit den biechtstoel, greep de Witte bij
den kraag uit het hokje, herkende even den jongen van de nieren uit de catechismusles,
en met een ruwen zwaai vloog de Witte te midden van de wachtende kameraden.
Tjeef viel van zijn stoel en verstuikte zijn hand. Fompe beet op zijn tong dat hij er
de tranen van in zijn oogen kreeg. Was me dat een verstomming! De
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Witte was nog het meest verwonderd van allemaal. Met een verdwaasden blik keek
hij een oogenblik naar den biechtstoel, waarin de pater weer verdwenen was. Hij
begreep er waarachtig niemendal van.
- ‘Woarveur es èm zoe boekkig?’ vroeg Fompe, en die vraag bracht de Witte weer
tot zichzelf.
- ‘Da's de pennetense die èm vandoag gèft, antwoordde hij, en as èm oe vroagt of
ge goed noar de kattekiesemes goat moette zegge: zoê al doarigoemtrent.’
Maar de bengels betrouwden het niet meer. Ze schoven de eene na den andere van
den biechtstoel weg naar dien van den pastoor, en daar bleven enkel nog twee meisjes
bij den pater zitten. Die pater begreep al evenmin iets van de Sichemsche jongens
als deze van hem.
....................
Zoo stilaan werd het dien morgen dan acht uur, en zoodra ze de deur van de sakristij
hoorden opengaan en den sleffenden stap van pastoor Munte met het tikken van zijn
stok op den vloer vernamen, zaten ze allemaal als onnoozele schapen op de bankjes
voor den biechtstoel van den onderpastoor, waar de catechismusles plaats had. Op
de drie voorste banken zaten de jongens, op de drie achterste de meisjes, en tusschen
de twee geslachten bleef een bank onbezet om de noodige scheidingslijn te trekken.
Munte kwam langzaam afgesloft, en zette zich neer op het korte bankje dat voor de
andere stond geplaatst. Eerst liet hij zijn blikken eens over het groepje gaan, deed
daarna de oogen toe en zei: ‘Onze Vader’.
Allen te gelijk vielen ze dan in, met dezelfde stemverheffing en op denzelfden
deun. Dan volgden de Weesgegroet, de Twaalf Artikelen des Geloofs, en de Vier
Aktes. Pastoor Munte luisterde intusschen met gesloten oogen, en deed die enkel
open om telkens een nieuw
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gebed in te zetten. Wanneer de meisjes soms te hard kwekten keek hij eens streng
in die richting, want Munte hield niet van het meisjesvolk.

De Witte zat altijd op de derde bank. Vandaag zaten ze er maar met twee, Dabbe op
den eenen hoek en hij op den anderen. Terwijl hij dan werktuigelijk meebad gingen
zijn oogen rond over al de dingen die in de kerk te zien waren. Sint-Sebastiaan, die
daar zoo parmantig en krijgshaftig boven het outaar stond met zijn boog in de hand,
de tamelijk dikke heilige Filomena, rood en blauw geverfd, en haar oogen zoo star
naar de zoldering gericht, alsof daar wat te zien was waar ze maar niet overheen kon.
Sint-Rochus, die aan zijn hond zijn bloot been liet zien, de onschuldig kijkende
Gerardus Majella met het kindeke Jezus naast zich, Sint-Jozef die er zoo onnoozel
uitzag met die bles over zijn voorhoofd, ook met het kindeke Jezus, en dan nog een
apart kindeke Jezus dat als een mollig en rozig ventje op een bussel stroo lag, met
zijn armen uitgestoken alsof het wilde gepakt worden, en dat dienen moest voor de
kerstmiskribbe. Wat de Witte maar niet begrijpen kon was dat die heiligen meest
allemaal jongens waren en toch rokken droegen in plaats van broeken. Was dat
misschien in hun tijd zoo de mode? Bij sommigen zou men niet eens geweten hebben
of het een jongen of een meisje was, zoo de naam er niet onder gestaan had. 't Waren
toch allen geen paters? Hij had vroeger aan Heinke eens gevraagd of hij het wist, en
Heinke had geantwoord dat ze in den Hemel allemaal rokken droegen in plaats van
broeken omdat het zoo sletig niet was. De Witte geloofde dat maar half, en was
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overtuigd dat er nog wel wat anders moest achter zitten.
- ‘Is er meer dan één God?’ vroeg pastoor Munte aan Tjeef.
Daar was niemand die zoo verkeerd kon antwoorden op de vragen als Tjeef.
- ‘Neie, antwoordde hij, d...d...doar es er m...m...moar iêne,’ en hij schudde daarbij
zeer krachtig met het hoofd.
En daar dit niet volgens den letterlijken tekst van het vragenboek was, en hij in
pastoor Munte's oogen las dat het niet deugde, voegde hij er gauw bij:
- ‘Eigelèk z...z...zèn der d...drij!’
Want Tjeef wist wel, dat er E e n ofwel D r i j waren, maar hoe het juist in mekaar
zat, daar geraakte hij niet uit wijs. Hij telde dien eenen dan maar gauw bij de drie
andere. Munte keek nog stuurscher, Tjeef zijn oogen werden grooter en grooter.
- ‘... of m...misschien wel v...v...vier...’ stotterde hij met zeer flauwe weifelstem,
terwijl hij met den vinger aan zijn neus wreef.
Wie weet hoe ver Tjeef nog zou gegaan zijn had Munte niet met kwade stem:
‘Neerzitten!’ bevolen. Tjeef wist van toeten noch blazen meer. Had er iemand hem
op dit oogenblik gezegd dat er zeven waren, dan had hij het ook geloofd. Turke
Leunes werd nu gevraagd en die antwoordde vlotweg:
- ‘Neen, er is maar één God,’ - en dit was het juiste antwoord.
Tjeef mompelde in zijn eigen nog eens: ‘Stekt da ge...ge...gedomme zoe n...naa!’
en hij gaf Turke een heimelijken stomp in den rug.
De pastoor vroeg verder nog hoeveel goddelijke geboden er waren, wat het geloof
was, of in den nood ‘eeniegelijk’ mocht doopen, en meer andere dingen van dien
aard, die ze allen kenden. Aan Fompe vroeg hij of hij een kristen mensch was. Of
hij dat ja of neen
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was, wist Fompe zoo zeker niet, maar wel wist hij dat er moest geantwoord worden:
‘Ja, door de gratie Gods’, en dat deed hij dan ook met volle overtuiging. Dan stond
Munte opeens recht, keek naar Krol en zei:
- ‘Zevende gebod!’
Op Krol had Munte het erg geladen, zonder dat deze daarom iets meer misdaan
had dan de anderen. Maar thuis bij Krol was het herberg en daar waren twee meisjes,
waar al de jongens van 't dorp mee verkeerden. Krol's vader bracht ook nooit wat
naar den pastoor als er een varken geslacht werd, en Krol moest nu boeten voor die
herberg en zijn twee zusters en voor die slechte manieren van zijn vader. Bij de
dreigende vraag wat er in het zevende gebod verboden werd, stond hij recht, blikte
een oogenblik met rood gezicht naar de heilige Filomena en begon dan opeens:
- ‘Bovenal bemint eenen God, IJdelijk en zweert noch en spot, Viert de heilige
dagen altegader...’ overtuigd dat, zoo hij ze alle tien opzei, het zevende er ook wel
bij zou wezen.

- ‘Neê, zei Munte kwaad, het zevende alleen.’
Krol geraakte zoo danig van de wijs dat hij op de Witte zijn fluisteren inging en
er opeens uitflapte:
- ‘In deze liefde wil ik leven en sterven!’
De jongens lachten dat ze schaterden, de meisjes ook, wat voor deze laatsten als
gevolg had, dat Munte er een half dozijn de kerk uitjoeg. Dan vroeg hij aan de Witte:
- ‘Zevende gebod!’
De Witte stond recht om te antwoorden, maar doordat alleen Dabbe op het uiterste
hoekje van dezelfde
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bank zat, ging deze door het opstaan van de Witte aan zijn zijde omhoog. Dabbe viel
op den grond, en de bank kwam met een kletter enden slag weer neer.
- ‘Wacht u van stelen en onrechtveerdig leven!’ riep de Witte, maar de bengels
westerden zoo dooreen met dien val van Dabbe dat de pastoor het niet hoorde.
Munte kwam naar Dabbe toegesleft, trok hem bij het oor uit de bank en deed hem
voor het outaar van Onze-Lieve-Vrouw op de knieën zitten. De Witte moest plaats
nemen op de bank naast den pastoor, met het gezicht naar de jongens gekeerd.
- ‘Allemaal gelijk, zei Munte, - zesde gebod.’
- ‘En doe geen overspel nog en kuischheid ooit.’
- ‘Derde gebod.’
- ‘Viert de heilige dagen altegader.’
- ‘Negende gebod.’
- ‘Begeert niemans beddegenoot.’
Ze riepen het zoo hard dat het als een salvo telkens door de holle kerk dreunde.
Dan wachtte de pastoor een oogenblik, en de jongens kenden dat wachten, en zaten
gereed.
- ‘Elfde gebod!’
- ‘Dat es er nie...ie...iet!!!’
Nu brulden ze dat de kerk er van daverde, en de heiligen tegen de pilaren en op
de outaars zeker schrokken. 't Kwam bij elke catechismusles terug, en dat was de
groote grap van pastoor Munte. De Witte zette voor dat elfde gebod zijn keel open
alsof hij met al de kracht van zijn longen wou te kennen geven dat het met tien
geboden al erg genoeg was en er geen elfde meer bij hoefde.
De bank, waarop de pastoor en de Witte nu samen zaten, was eigenlijk een
langwerpige kist op vier pooten, zoo'n specie van trog, waarin de koster een hoop
afval van de kerk gooide, en die naar wierook en kaarsen rook. Op den hoek waar
de Witte zat was er een stuk van het deksel af, en zoodra de Witte dit merkte
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stak hij, achter zijn rug, zijn vingers in het holletje en tastte. Verrrdekke! Allemaal
‘keersestumpkes!’
Het holletje was juist achter zijn rug. Hij trok er den rand van zijn jasje over zoo
goed als 't ging, en haalde dan heel voorzichtig met de vingers een voor een de eindjes
kaars door het gaatje, stopte ze in zijn broekzak en keek intusschentijd met aandachtige
onschuldoogen naar de jongens vóór hem. Hij meende dat niemand het bemerkte,
maar terwijl hij tersluiks eens over al de gezichten loerde, zag hij dat Petik van de
Lange, die de laatste zat op de eerste bank, hem piet in 't oog hield, en met
veelbeteekenende blikken zijn doening afspiedde. Petik knikte geheimzinnig, ten
teeken van verstandhouding 't Sloeg de Witte verschrikkelijk tegen. Die nurk van 'n
Petik moest er ook altijd bij zijn! Maar om het heele spel nu niet door hem te laten
bederven, stak hij achter zijn rug twee vingers omhoog, om Petik te beduiden dat hij
twee kaarsestompjes zou krijgen mits te zwijgen.
Petik zag die twee vingers, en las tevens op het gezicht van de Witte dat hij schrik
had voor verklappen. Hij antwoordde dus met vijf vingers omhoog te steken, en deed
door krachtdadig hoofdknikken daarbij verstaan dat hij het voor niet minder deed.
De Witte probeerde het nog eens met vier vingers, maar Petik was onverbiddelijk
en deed er geen vinger af. 't Is goed, knikte de Witte met een valschen blik. Niemand
had hun stom gesprek opgemerkt.
Dan werd er nog het een en het ander gevraagd over de sacramenten, over de
zonden, en eindelijk stelde de de pastoor de vraag:
- ‘Daar zitten musschen in mijn kriekenboom. Ik schiet er naar met een geweer,
en ik schiet een mensch dood die in den boom zat... Is dat zonde?... Die het weet
krijgt tien cens.’
En eenparig antwoordden ze allen te gelijk:
- ‘Neie, meniêr pastoêr!’
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Want die vraag kwam telkens terug, en was een van de diepzinnigheden van pastoor
Munte's godsdienstonderwijs. Maar op dit antwoord van zijn discipelen zei hij noch
boe noch ba, en bleef met een zoetsappig glimlachje naar de jonge koppen zitten
kijken. Ze wisten dus niet of het zonde was of geen zonde, en dachten trouwens
alleen maar aan de centen die er aan vast zaten, zonder eenige belangstelling voor
den man in den kriekenboom. Zonde of geen zonde, de centen werden toch elken
keer aan Tjenneke Weks gegeven om bollekens te koopen voor den heelen hoop. De
Witte, die de tien cens wel eens graag voor zich alleen zou gehad hebben, had op
zekeren dag geantwoord: ‘Joa, meniêr pastoêr, et es zonde.’ Munte had hem toen
met zijn paraplu tegen de beenen geslagen, zoodus moest het wel geen zonde zijn.
Hij had over den man in den kriekenboom, den eersten keer dat hij Munte daarover
in de catechismusles had hooren spreken, uitleg gevraagd aan vader. Deze had de
Witte dadelijk met scherpe blikken aangekeken, en was daarop den hof ingeschoten
om zich te vergewissen of de bengel niet ieverans een boom had schannegemaakt.
De Witte had later heel dikwijls met een stok of een steen door een kersenboom
gegooid, maar tot nog toe was er nooit een mensch uitgevallen.
Juist was de Witte aan 't scheeve snuiten trekken om Krol en Tjeef te doen lachen,
toen de pastoor een kruis maakte, met gesloten oogen weer ‘Onze Vader’ en
‘Wees-gegroet’ zei, en na het gebed trokken de jongens rij voor rij de kerk uit, achter
Tjenneke Weks die de tien cens van Munte in de hand hield. Recht naar Treske
Bonne, en daar kocht Tjenneke zwarte bollekens van die van acht-voor-een-cent,
terwijl ze met drie voor den toog stonden om op te letten of Treske er niet onder
foeterde...
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VII. Hoe de Witte het zenuwwater kreeg

Ernest Claes, De Witte

111
FOMPE had daags te voren een heel ergen vloek gezegd, en de meester had het juist
gehoord. Hij had den jongen zondaar eerst ros gegeven, daarna opgesloten in het
strafkamertje, hem na de klas daar gehouden om de heele les van ‘De Samaritaansche
Vrouw’ af te schrijven, en hem dan nog een briefje meegegeven om ook aan zijn
vader het schelmstuk mede te deelen. Dit laatste geschiedde met de hoop dat Fompe's
vader zijn zoon ook nog eens over de knie zou houden. Fompe had dit briefje, eens
buiten de school, zelf gelezen, en had het zoo gevaarlijk gevonden voor zijn
persoonlijke veiligheid dat hij het in duizend stukjes scheurde en deze weggooide.
De straf in de school was al wel geweest, oordeelde Fompe, en het was maar het best
vaders daartusschen uit te laten.
Nu kwamen ze achter den meester de klas ingestapt, gingen op hun plaats zitten,
en waren erg woelig, daar ze dadelijk hadden opgemerkt dat de meester er dien dag
goed gemutst uitzag. Alleen Fompe hield zich in het begin nog al koes om niet de
aandacht op zich te trekken.
De meester had wel meer van die loeten. Den eenen dag scheen hij gansch te
vergeten dat hij schoolmeester was, en liet hij de bengels den duivel jagen dat ze de
school dreigden af te breken. Den anderen dag zou hij iemand een ongeluk geslagen
hebben voor de minste vodderij, en het was reeds herhaaldelijk gebeurd dat hij een
der schooljongens zoo erg had toegetakeld dat de ouders kwamen reklameeren, en
dat ze dreigden met overschrijven naar den minister of naar den koning. Wat den
meester er toe aanzette om den eenen dag zus en den anderen dag zóó gezind te zijn,
bleef een raadsel.
Na het gebed nam hij de Vaderlandsche Geschiedenis van Charelke Vrome in de
hand, sloeg het boek onachtzaam open, en zei: ‘Leert de les van het Leen-
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roerig Tijdvak, de twee eerste bladzijden,’ en daarmee gaf hij het boek terug aan
Charelke. Zijn afwezige blik ging even over de koppen, en daar Fompe hem van
achter den rug van Moel Tummer met een schuwen blik aankeek, herinnerde hij zich
opeens, en vroeg half glimlachend:
- ‘Wel, Fompe, wat heeft vader gezegd van het briefke?’
Iedereen stak gespannen het hoofd op. Maar vermits de meester ‘Fompe’ gezegd
had, wist deze wel dat hij geen erg kwaad te vreezen had.
- ‘Em... èm moest er mee... lache, miêster,’ antwoordde hij met flauwe stem.
En met dat antwoord moest de meester nu ook lachen, want hij las duidelijk op
het gezicht van Fompe dat deze het briefje niet afgegeven had. Gelukkig voor hem
dat de meester vandaag in zijn goeie was! De jongens hadden ook allemaal eens
gelachen omdat zij den meester het zagen doen. Eigenlijk hadden ze 't pittiger
gevonden zoo Fompe nog eens troef had gekregen.
De meester ging daarop achter zijn lessenaar staan en begon iets te lezen. Zijn
gedachten waren niet meer in de school. De leerlingen sloegen hun Vaderlandsche
Geschiedenis open, zetten de ellebogen op de bank, wrongen den kop tusschen de
twee vuisten, en begonnen te studeeren alsof ze zich de geschiedenis van de
middeleeuwen voor al hun levensdagen in het hoofd wilden prenten. Ze mummelden
de woorden uit het boek half luidop. Dat was zoo de mode. Ook veranderde hier en
daar een van plaats, en Tjeef was naast de Witte komen zitten. Op zulke dagen kwam
het er niet zoo nauw op aan.
Daar waren er echter niet veel die dat studeeren lang volhielden. Ze wisten dat de
meester toch die les maar opgaf om hen bezig te houden, en als hij tegen het einde
van de klas erover ondervroeg dan was het enkel aan dezen die op de eerste bank
zaten.
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Moel Tummer viel in slaap met zijn kop op de bank. Vlak achter de Witte zat Fikske
Knut een koord te vlechten, Petik van de Lange en Pol van Vos hadden het over
duiven, Tjeef was op den omslag van zijn schrijfboek een kanon aan het teekenen,
en de Witte zat hem daarbij raad te geven. Bij dien ingespannen arbeid stak Tjeef
zijn tong half uit zijn mond, over het hoekje van zijn bovenlip gekruld, en als 't heel
moeilijk werd schoof de tong eens van links naar rechts.
Een kwartier lang was het rustig in de klas. Men hoorde enkel het gemummel van
degenen die maar Japper doorgingen op het leenroerig tijdvak, het wezzelen en
schuiven van een holleblok onder de banken, en nu en dan een stil gefluister.
Fopke Naets was het liedje van den meester aan 't mommelen dat sinds jaar en
dag door alle schoolbengels gekend was:
Boekkeboardje - huhuhu,
Hoaresnoartje - huhuhu,
Zoe lank - huhuhu,
As èn plank - huhuhu,
Zoe dik - huhuhu,
As èn mik - huhuhu,...

en de huhuhu werd door enkelen meegemommeld.
De Witte vroeg fluisterend aan Tjeef:
- ‘Woar es den Dabbe?’
Dries van de Knots, die zich omgekeerd had om met Tjeef en de Witte te praten,
antwoordde:
- ‘Em es ziek, èm heet de dik-oêr, hem ik heure zegge.’
Alle drie benijdden ze Dabbe. Liever de dikoor te hebben dan in die vervelende
school te moeten zitten!
- ‘Dat hem ik verleie joar oêk gehad, zei de Witte, en toen kreeg 'k zute melk mee
kendij-suiker.’
- ‘'k Zaa ik weet nie wat doen oem oêk ziek te zijn!’ zuchtte Dries verdrietig.
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- ‘W...wel, hakkelde Tjeef, 'k he...hem hier n...nen ajuin en as ge diê o...o...onder
oeven erm stekt krijgde 't z...z...zeningewoater.’

En Tjeef haalde een rond ajuintje uit zijn broekzak en toonde het aan Dries.
- ‘Es 't wel echt woar?’
- ‘Zeker, bekrachtigde de Witte, 'k hem dat al honderdduzed kiêre heure zegge...
'k mag verrekken as 't nie woar es.’
Dries nam den ui en keerde zich met het gezicht naar het bord. Hij trok zijn hemd
boven zijn broeksband wat omhoog en foefelde hem onder zijn linkeroksel. Dan
drukte hij den arm stevig tegen zijn lijf om het verhoopte zenuwwater spoedig te
doen uitbreken en naar huis te mogen.
De Witte moest even onder de bank wat zoeken, en toen hij zijn kop weer boven
stak fluisterde hij Tjeef in het oor:
- ‘Tjeef, loert es onder de bank, den Dries zèn humslip hangt hiêlegans ut zèn
broek.’
Tjeef keek nu ook. Inderdaad, Dries had met dien ajuin onder zijn arm te steken
zijn hemd naar omhoog gewerkt, en dat hing nu sermantelijk over zijn broek. Tjeef
stikte er bekanst van.
- ‘'t Es sju... sjustekes è... èn schotelvod,’ hakkelde hij.
Al de jongens, die Dries konden zien, amuseerden zich geweldig, en een heimelijk
gichelen roezemoesde door de klas. Ze pasten echter goed op er Dries niets van te
laten merken, om er lang plezier van te hebben.
- ‘Dries, vroeg de Witte over de bank, komt et zeningewoater nog nie?’
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- ‘'k Weur nog niks gewoar, fezelde Dries, mène mond es nog zoe druêg as ik weet
nie wa.’
- ‘Ge moet ge...ge...gedomme pasjense hemme!’ zei Tjeef.
Dries zat daar zoo dom als een onnoozele geit, hij bemerkte wel dat hij de oorzaak
was van de pret der anderen, maar hij meende in zijn onschuld dat het was omdat hij
zich ging ziek maken met dien ajuin. Aan zijn hemd dacht hij absoluut niet.
Maar het gedoken lachen en gibberen stoorde den meester in zijn ernstige
overwegingen. Zou hij dan nooit een oogenblik rust hebben met die rakkers! Zijn
blik ging onopgemerkt over de koppen, eerst naar Fompe, of die misschien weer zijn
teen door de bank had gestoken... Neen, Fompe zat aan zijn neus te pulken en scheen
daar al zijn verstand op te zetten. De meester merkte dat het te doen was nabij de
bank waar de Witte en Tjeef zaten. Hij stapte van de trede af, ging schijnbaar
onverschillig de klas door, - en ja, nu zag hij de hemdslip van Dries ook hangen.
Woedend schoot hij opeens vooruit, gaf Dries een mep tegen zijn rossen kop, zoodat
hij verschrikt zijn armen omhoog stak om zijn ooren te beschermen, en de ajuin gleed
onder zijn oksel uit, en rolde onder de bank. De meester zag er gelukkig niets van,
en de Witte raapte den ajuin gauw op.
Dries kreeg nog een paar peezen, en overtuigd dat het altijd om dien ui te doen
was, schreeuwde hij:
- ‘'t Es den Tjeef zènen ajuin, miêster, èm wilde me 't zeningewoater doen krijge!’
- ‘Da's ge...ge...domme geloge!’ protesteerde de beschuldigde.
Maar de meester begreep niet het verband tusschen die hemdslip en zenuwwater,
zag alleen het uithangende vaan van Dries, en plaatste dezen op de knieën vooraan
op de trede, met zijn neus haast tegen het bord. Nu zag heel de klas die hemdslip
hangen, en
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de bengels schreeuwlachten als dol. De meester gaf ook nog een smeer aan Tjeef,
zonder eigenlijk te weten waarom, en deed hem achteraan op de laatste bank gaan
zitten. Tjeef was woedend, daar hij overtuigd was gansch onschuldig in de zaak te
zijn betrokken.
De Witte was er goed van afgekomen, en hij had bovendien den ajuin zonder dat
iemand het opgemerkt had. Hij zou nu de proef op zich zelf nemen, want dat ge d'r
ziek van werdt, dat had hij inderdaad menigen keer hooren zeggen.
En op zijn beurt frutselde de Witte nu den ajuin onder zijn oksel. Het voelde zoo
vreemd aan, die gladde koele knol op zijn bloot vel. Evenals Dries drukte hij den
arm vast tegen zijn zij, en hij tastte een paar keer achter op zijn broek om zich te
vergewissen dat ook zijn hemd er niet uithing.
Maar het ‘zeningewoater’ kwam bij hem evenmin als bij Dries. Hij begon te
gelooven dat het maar fontonten waren, en ongeduldig van het lange wachten haalde
hij na een poosje den reeds warm geworden ajuin weer voorzichtig onder zijn oksel
uit. Hij bekeek het glimmend roode bolletje met een kwaden blik, rook er eens aan,
en toen schoot hem in den kop: als ik het nu eens opat... Ja, het pikte wel wat, maar
hij zou er zeker ziek van worden, en dan was hij de straat op.
En de Witte stak het ajuintje in zijn mond, beet er een paar keeren op met de oogen
vast toegeknepen, slikte met een snuit alsof hij op zijn eigen maag aan 't bijten was,
en daar klonk opeens door de stille klas een benauwelijke kreet: ‘Euh! euh! euh!...
'k Moet spave!’... De schooljongens staken het hoofd op, de meester kwam haastig
bijgesprongen, zag de Witte met een groen en paars gezicht kokhalzen alsof hij keien
aan 't slikken was, en hij dacht dadelijk te beginnen met zijn gewoon middel van
oorvegen. 't Kwam hem echter te vreemd voor, hij dacht dat het ditmaal met de Witte
ernstig niet in den haak was, en hij
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meende hem reeds te helpen rechtstaan, toen de Witte opeens met een zucht van
verlichting en met heesche stem zei: ‘Em es er deur!’ Hij hijgde als een dempig
paard, en het zweet brak hem langs alle kanten uit.
- ‘Wat is er door?’ vroeg de meester verwonderd, terwijl hij hem streng in de oogen
keek.
- ‘Niks, miêster... 't Es van de wermte, geluêf ik... 'k Mènde da'k moest spave... 'k
Was bekanst kapot...’
Maar Tjeef, op de achterste bank, raadde opeens wat er gebeurd was.
- ‘'k Geluêf dat èm m...m...mènen ajuin i...i...ingesloekken h...hee, miêster, oem
et z...z...zeningewoater te krijge...’
Het brullend gelach der schooljongens beaamde deze woorden, en ze riepen allen
samen, zelfs degenen die er niets van wisten: ‘Joa, miêster, 't es van den ajuin!’ De
meester snapte het. Hij had ten andere maar het roode gezicht van de Witte te bekijken,
en zijn mond die nog altijd scheefzuur vertrok van den wrangen nasmaak, om
verzekerd te zijn dat het niet van de ‘wermte’ was. Dries had daar ook iets laten van
hooren, en toen had hij niet begrepen... 't Was dus weer die verdommelijke wittekop
die de klas overeen gezet had.
En in plaats van kompassie, in plaats van naar huis te mogen, gaf de meester hem
een duchtige pandoering en schopte hem de koer op. Na de klas zou hij nog een half
uur in de school blijven. Dries, die nu eigenlijk eerst goed wist wat er gebeurd was,
mocht zijn hemdslip weer in zijn broek steken en terug op zijn plaats komen zitten.
De Witte stond op de koer nog wel een kwartier lang te tuffen en scheeve snuiten
te trekken van dien ajuin. 't Was hem of er een kool vuur in zijn maag stak.
Hij was bovendien gloeiend kwaad, vooral op Tjeef, omdat deze hem verraden
had, terwijl hij toch zelf den ajuin had medegebracht. Ook op dien fafoel van
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'n Dries, die eigenlijk de schuld van alles was, en op Moel, en Petik van de Lange,
die hem nog uitgelachen hadden, en hij stond te verzinnen hoe hij hun dat zou betaald
zetten.
Als hij op zijn teenen stond kon hij door het hooge raam in de klas kijken. Hij zag
enkel den ruigen haarkop van Lewieke Saenen, die juist onder de plank met de
inhoudsmaten zat. Hij hoorde ook dat de meester over iets aan 't ondervragen was
en dat zijn stem erg kwaad klonk.
De groote speelplaats lag vol zon. De musschen hadden er nu vrij spel, en
fladderden lustig neer van uit de twee fruitboomen die armtierig langs den straatmuur
stonden, en van het dak en de muren ommetom. Die koer zag er nu vreemd verlaten
en smerig uit. In de lucht hing de stank van de gemakken. Van uit het dorp klonken
de geruchten gedempt tot hier door.
Opeens hoorde hij den meester weer eens losbulderen. Daar kreeg er een ros, de
deur vloog nogmaals open, en Monne van Wizze kwam bij de Witte staan met een
verwaaid gezicht en tranen in zijn oogen.

- ‘Wat hadde gedoan?’ vroeg de Witte dadelijk.
- ‘Niks, - èm vroeg wa nen trekvogel was of zoê iet.’
- ‘En wat hedde gezeid?’
- ‘Ik zei “èn vlieg,” en toen wierd èm zoe boekkig da 'k piês kreeg, de sloeber!’
antwoordde Monne met een wrokkig gezicht.
De Witte zei dat naar zijn gedacht een vlieg geen trekvogel was, maar dat misschien
een ‘vlieremuis’ of een ‘kroenekroan’ iets in dien aard waren.
- ‘Dan had èm da moar moete liêre, mokte Monne... Hij mee zèn trekvogels!...
Wie heet doar naa

Ernest Claes, De Witte

119
oêit van gehuêrd?... Ik doecht iêrst dat èm èt oep èn trekeurgel haa.’
In de klas was nu alles veel stiller. De Witte en Monne hoorden Turke Leunes een
les opzeggen, en nu en dan grolde daartusschen de zware basstem van den meester.
Ware 't niet voor dat blijven na de klas, dan hadden ze 't plezierig gevonden hier
buiten te staan.
Een musch kwam op twee meter van hen af in het stofzand liggen luizen. Monne
speekte er naar, en de musch ging op het schoolmuurtje nijdig zitten kwetteren. En
toen hadden ze een lang gesprek over de kwestie of musschen ook trekvogels waren.
't Sloeg twaalf uur. In de klas hoorden ze de jongens hun schoolboeken toeslaan
en hun lei in de banken schuiven. Een oogenblik diepe stilte volgde terwijl de meester
het gebed deed. Dan rammelden de deuren open, en dringend en stootend kwamen
de jongens buitengeborteld, liepen als wilden de koer over en door het poortje de
straat op. Tjeef riep in het voorbijgaan de Witte toe: ‘Ajuinefrèter!’ Fompe deed
eens: ‘euh! euh!’ zooals de Witte in de klas gedaan had, Dries stak de tong naar hem
uit om zich te wreken over de hemdslip en hij riep: ‘Da's percies te-goei!’
- ‘Da krijge ze allegoar vroem,’ mommelde de Witte, en daarmede stapte hij met
Monne het nu ledige schoollokaal binnen, om nog een half uur lang straf te schrijven.
Te half-een kwam de meester, die dan al gegeten had, hen buiten laten. In plaats
van recht naar huis te gaan, sloeg de Witte de Breedestraat in, keek eens schichtig
door het raam in 's meesters huis, nam zijn klak af voor den sekretaris, die voor zijn
deur stond en hem met een strengen blik nakeek, en ging wat verder bij Moel Tummer
binnen. Ze zaten daar aan 't middageten, en de Witte ging recht op Sooi Tummer,
Moel's vader, toe en zei ineensdoor:
- ‘Soêi, de miêster hee gevroagd of da ge dezen

Ernest Claes, De Witte

120
achternoen es bij hem zod wille komen.’ Daarbij keek hij met een veelzeggenden
blik naar Moel, die verstomd had opgezien bij de Witte zijn binnentreden, en, nu hij
dezes boodschap gehoord had, rood werd tot in zijn haar. Sooi Tummer blikte dadelijk
met gerimpeld voorhoofd naar zijn zoon, en eer de Witte nog over den dorpel was,
had Moel reeds een paar oorvegen gekregen. Want die vader kon uit het verzoek van
den meester niets anders besluiten dan dat zijn zoon een erge deugnieterij had
uitgehaald. Van daar ging de Witte naar het huis van Tjeef, en herhaalde er dezelfde
boodschap. Tjeef meende onmiddellijk de deur uit te vliegen, maar zijn vader had
hem bij den kraag, zette hem voor den Kruisen-Lievenheer op de knieën, en hij zou
van den heelen dag geen eten meer krijgen. Tjeef dacht dat het echt was, vanwege
dien ajuin. Bij Krol, en Fompe, en Dries, en nog vijf andere schoolkameraden, ging
de Witte de vaders uit 's meesters naam verzoeken in den namiddag naar de school
te komen. En overal had het voor onmiddellijk gevolg dat die schoolkameraden een
pandoering kregen van de vaders. Deze hoefden nog niet eens te weten wat de meester
hun te zeggen had, zij begrepen dadelijk hun plicht. - Zoo wist de Witte zich te
wreken.
Wel was hij er graag bij geweest wanneer die tien vaders in den namiddag in de
school aankwamen, en ze een voor een van den meester zouden vernemen dat hij
van niets wist, maar hij vreesde ook tien keer ros te krijgen, en...
En de Witte kwam thuis met zijn twee handen op zijn maag gedrukt, en klaagde
zoo jammerlijk over pijn in den buik, dat hij naar bed mocht, en dat moeder hem een
kommetje ‘zute melk’ met beschuit kookte.
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VIII. Hoe de Witte zich door anderen tot het kwaad liet verleiden
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DONDERDAGS daarop moesten er in den namiddag drie koopen hooi binnengehaald
worden. Nand van de Weef en zijn vrouw kwamen helpen, en hadden hun kindje,
een klein spartelding van zeven maanden, meegebracht.
Toen de Witte 's middags uit de school thuis kwam, keek hij verbaasd en met een
zeer wantrouwenden blik naar de wieg die onder 't raam stond, hùn wieg, door moeder
voor de gelegenheid van den zolder gehaald. Hij kwam er naast staan terwijl Joo,
Nand zijn vrouw, het kleintje onder de dekens stopte.

- ‘Es dat ons wieg?’ vroeg hij.
- ‘Joa, zei Joo, doar hedde gij oêk nog ingelege.’
- ‘Kan me nie schille,’ antwoordde de Witte, en toen hij 't kleintje wat nader bekeek,
voegde hij erbij: ‘Wat è schoê kinneke!... Es 't è jungske of è maske?’
- ‘E maske... 't hiêt Anneke.’
Heinke kwam er ook bijstaan.
- ‘Sjust onze Witte toen èm klein was, zei hij, alliên da zèn hoar wa zwètter was.’
De Witte voelde wel dat het zijn wit stekelhaar gold, maar hij antwoordde niet,
om Joo in den waan te laten dat vroeger zijn haar niet zoo wit was.
Aan tafel zat hij tusschen Nand en zijn vader, en terwijl de anderen aan 't praten
waren over de lange droogte en 't schoon hooi van dien zomer, dacht hij na over den
namiddag. Hij moest nu de weide in, daar was geen uitkomen aan. Maar 't was ginder
in het broek
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nabij de kuilen, en hij zou er wel iets op vinden om er van door te ritsen.
- ‘Onze Witte, zei moeder opeens, moet dezen achternoen thuis blijven en oep 't
kind passe.’
De Witte verslikte zich bijna. Daar hadt ge 't nu! Den gronzigen namiddag bij
zoo'n klein schreeuwbakkes blijven zitten! Hij keek zoo nijdig en gefnoken over de
tafel naar de wieg dat Nand hem vroeg:
- ‘Doede 't nie geire?’
- ‘Woaroem kunde 't nie mee noar de wei neme?’ vroeg de Witte.
- ‘Doar es 't veul te werm veur zoê klein schapke,’ zei moeder.
- ‘En schriêve doet et noêit nie as 't zè bukske vol hee,’ deed Joo erbij.
- ‘Onze Witte zal 't wel èn mem geven as 't schriêft,’ lachte Heinke, maar de Witte
snauwde hem onmiddellijk terug:
- ‘Aa hiêl gezicht es èn mem!’ iets wat de lodderige Joo zoo onbedaarlijk aan 't
lachen bracht dat Nand haar moest op den rug kloppen om het te doen overgaan.
Moeder kwam natuurlijk af met een reesem verhalen over zuigelingen en kinderen
opvoeden, waar zij te pas of ten onpas telkens de Witte bijbracht, en onder meer
meedeelde dat hij, de Witte, geen vijf minuten droog in zijn wieg had gelegen, en
twee keeren zijn suikerlots had ingeslikt.
Gelukkig maar dat Krol of Dabbe dat niet hoorden, ze hadden de Witte zijn leven
lang ‘de suikerlots’ genoemd.
De noen was gauw afgeloopen, want de voerman zou met paard en kar tegen één
uur in 't broek zijn. Om na te knetsen was er nu geen tijd, en 't mansvolk sloeg algauw
'n kruis en trok met gritsels en gaffels de beemden in. Joo bleef nog wat natrijzelen
bij de wieg, en ging dan de anderen achterna. Moeder moest eerst de
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koeien melken, en toen dat gedaan was, legde ze de Witte nog eens goed op ‘giên
prutsen ut te steke mee 't kind, en dat èm è-zondag twiê cente zaa krijge’ - waar de
Witte niks van geloofde. Te vier uur zou ze terug komen voor de koffie en Anneke
dan een flesch geven.
De Witte bleef een tijdje in de huiskamer rondfleeren. Hij vond het wel heerlijk
zoo voor een keer heelemaal alleen thuis te zijn, en al de verborgen hoekjes, alle
schuiven en laden, waar 't anders streng verboden was de pooten aan te steken, op
zijn gemak te kunnen afneuzen. In de ‘witte kist’ op de kelderkamer, waar al het spul
in lag van moeder, met heur zondagsche muts en heur zijden hoofddoek, bleef zijn
belangstelling vooral stil bij de groote kartonnen doos. Daarin lagen het trouwboekje
van vader en moeder, 't portret van ‘matant’ uit Leuven, een spaarboekje, twee
eerste-communieprenten, doodsbeeldekens, notarisakten, - en andere zaken die de
Witte met scherpe aandacht bekeek zonder er veel van te begrijpen. Toen hij alles
weer zoo goed als 't ging op dezelfde plaats had gelegd, zag hij in een hoekje van de
doos nog een klein gevouwen pakje liggen, in wit papier gehuld, en toen hij het
openvouwde viel er een wit kanten kindermutsje uit. De Witte was zeer verbaasd.
Dat was toch niet van Anneke!... Neê, waarachtig... dat was nog een van hem zelf,
van toen hij klein was. Hij liet het deksel van de kist terugvallen, kwam in huis voor
den spiegel staan, en zette het
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mutsje op zijn kop. Verdorie! wat leek dat gek! Het bedekte maar de helft van zijn
kop, en zijn wit stekelhaar stak priemend door de gaatjes van de kant. De Witte begon
luidop te lachen, zoo...
Bof! daar ging de deur open en de garde kwam binnen...
- ‘Es ulle voader thuis, Witte?’
- ‘Neie, garde, noar 't hoêi oan de kuile!’... Hij had het mutsje bliksemsnel in zijn
broekzak gefoefeld.
De veldwachter keek hem eens streng in zijn rood verlegen gezicht en ging weer
verder.
Anneke was van 't gerucht wakker geworden en zette een vreeselijke keel op. De
Witte trachtte het kleintje te sussen zoo goed hij kon, noemde het ‘mè schubbeke’
en ‘mè pirrewieteke’, maar de lieftalligheden van de Witte hadden enkel voor gevolg
dat Anneke tot in de hoogste schreeuwnoten geraakte. De Witte probeerde ten slotte
met scheeve gezichten, en dat werkte meer bedarend. Anneke keek eerst met een
paar groote vreemde oogjes naar de onhebbelijke snuiten en den breeden mond van
de Witte, lachte dan eventjes zeer vriendelijk, stak het duimpje in den mond, en viel
weer in slaap.
De Witte rookte een paar trekken uit Heinke's pijp die op de vensterplank was
blijven liggen, maar 't pikte hem te zeer op de tong. Dan ging hij op den dorpel van
de voordeur zitten, en zong er al de liedjes die hij op school en op straat geleerd had.
Het eerste was het vaderlandsch: ‘O voaderla-hand hó hédel land der Bij...ij...hèlzen,’
en 't laatste: ‘Van tingelingeling den ijzerendroad, Maskes kussen es gien kwoad!’
wat hij nooit durfde zingen als vader thuis was.
- ‘Hee, Witte!...’
Gust en Tist van Jef den radermaker stonden op den steenweg vlak voor 't huis
stil, twee pootige vieze bengels, barrevoets en blootshoofds, die maar tusschen-
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door eens naar de school kwamen, en leefden als vogels in 't wilde.
- ‘Kom es herres!’ riep de Witte. - ‘Woar goade hene?’
- ‘Ieverans nie... zoê moar!’ Ze kwamen naderbij en gingen voor de Witte op den
grond zitten.
- ‘Woar zijde hene geweest?’
- ‘Ieverans nie... Onze Gust krijgt èn armoneka,’ zei Tist, vol van 't groote nieuws.
Gust keek met trotsche blikken naar de Witte, wat hij daar wel van dacht, en deze
was een oogenblik verbluft over de ontzaglijkheid van zoo'n prachtig ding als een
harmonica.
- ‘Van wie krijgt èm die?’ vroeg hij benieuwd.
- ‘Van de pastoêr, zeit onze voader, den iêrste kiêr dat èm zonder snotneus noa de
kattekiesemes komt.’
Gust keek heelemaal niet meer trotsch, maar gaf zijn broer zoo 'n duchtigen stamp
tegen zijn schenen dat hij over den grond tuimelde. Tist trok het zich niet erg aan,
hij bleef liggen waar hij viel en keek doodgewoon naar de lucht.
- ‘Ik ken de noten al,’ zei Gust tot de Witte.
-‘Kunde gij oep ulle voader zène bugel spele?’ vroeg de Witte, die voor Jef den
raêmaker hoogen eerbied koesterde, daar deze bekend stond als de beste bugel-solo
van de fanfare van Oxlaar.
- ‘Den do-re-mi kan 'k al bloaze, zei Gust, en onzen Tist kan al è stuk van ne
pardeblee.’
- ‘Ne franse pardeblee,’ verduidelijkte Tist.
De Witte voelde zich erg overschaduwd door die twee rakkers van ‘achter den
zandberg’. Die hielden bijna elken dag haagschool, en toch wisten zij een boel dingen
meer dan hij van wat de groote menschen kenden.
- ‘Kunde gij in 't frans è kruske moake?’ vroeg hij almedeens aan Gust. Hij wilde
ook zijn kennis eens toonen.
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Gust keek bij de vraag eerst naar de lucht, dan naar zijn voet, alsof hij aan 't zoeken
was om het te raden.
- ‘Neie, antwoordde hij eindelijk bedachtig, kunde gij da?’
- ‘Joa... in-de-nondepeir-endefis-endesentespriet en susmatil!...’
- ‘Krieus, zei Tist, en es da sjust è kruske lak as in 't vlams?’
Ze keken beiden vol bewondering naar de Witte; dat leek hun minstens zoo sterk
als een do-re-mi of een Fransche pardeblee.
- ‘Wa gèfde veur diê soldaoteknop?’ vroeg Tist opeens, uit zijn broekzak een
blinkende soldatenknoop opdiepend.
De Witte loerde met begeerige blikken naar de schoone knoop.
- ‘'t Es er iêne van nen euverste,’ maakte Tist het aanbod nog aantrekkelijker.
De Witte keek achter zich om het huis in. Daar lag niets om te vertuikelen. Hij
tastte in zijn zakken, zijn mes... zijn dop... spel kaarten... Nee, dat had hij allemaal
te zeer noodig.
- ‘Ge meugt me der tien doempe veur geve!’
- ‘Doar doe 'k et nie veur,’ zei Tist.
- ‘Twintig!’
- ‘Oêk nie.’
- ‘Wille we der es veur vichte?’
- ‘Neie joeng, - oem mène knop kwijt te zijn en nog sloag bij te krijge, zeker?’ en
vreezende dat de Witte te veel zou aandringen op dit ruilmiddel trok Tist drie stappen
achteruit.
- ‘Zeg, wilde der da mutske veur?’ en de Witte toonde, wel ietwat verlegen, het
kindermutsje dat hij op de kelderkamer ontdekt had.
Tist bekeek het mutsje en de Witte met vragende blikken. Hij vatte niet zoo dadelijk
waartoe het dienen kon, maar toen de Witte het hem op zijn ros stekelhaar
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had gezet en Gust bijna de stuipen kreeg van 't lachen, gaf hij zonder aarzelen de
soldatenknoop aan de Witte.
Anneke begon daarbinnen opeens weer te huilen.
- ‘Van wie es da kind, Witte?’
- ‘Van Nand van de Weef, - diên es veur ons oan 't hoêien oan de kuile.’
- ‘Weette wa' ge moet doen as 't blèt?’
- ‘Wiege?’
- ‘Neie, oep oeve vinger loate zuige, dan mènt et dat et èn mem es,’ zei Gust.
- ‘As ik klein was en as ik blètte stak onze voader me zèn pijp in mène mond,
vertelde Tist, en dan zweeg ik seffes.’
De Witte vond dat middel zoo eigenaardig dat hij dadelijk rechtstond, Heinke's
pijp van 't vensterbord nam en met Gust en Tist bij Annekes wieg kwam staan. Maar
juist toen hij de gewaagde proef wou beginnen, en den pijpesteel in Anneke's huilend
snuitje ging steken, verscheen moeder in de deur. In een oogwenk zag ze wat de
bengels doende waren, en haar hand koofde hen alle drie zoo bliksemsnel om de
ooren dat ze den tijd niet hadden amai! te roepen. Gust en Tist stoven met hoot en
poot de deur uit, maar de Witte bleef onder hare moederlijke handen, en al schreeuwde
hij ‘dat den Tist et gedoan had en dat et moar veur te lache was’, toch kreeg hij een
pandoering die zeker niet om te lachen was.
- ‘'k Gèn me verzuipe!’ riep de Witte, huilend dat het door 't heele huis klonk,
‘miêr sloag as ete krijg ik hier... en as den Tist er dan nog de schuld van es!’ en hij
vloog eveneens de straat op, nogmaals verzekerend dat hij zich ging verdoen.
De Witte blèerde de Worp over, Gust en Tist achterna, die geen lust schenen te
toonen om op zijn gezelschap te wachten, en 't opnieuw hadden over ‘de armoneka
en de franse pardeblee’. Hij trok door de weiden naar den Meuleberg, en ging er
tusschen de
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jonge dennen in 't zand liggen. Het verdrinken was niet zoo ernstig gemeend, - hij
wou ze thuis maar eens den schrik op het lijf jagen. Ze behandelden hem nog erger
dan een hond, vond de Witte, daar was in heel Sichem geen enkele jongen die zooveel
priggel kreeg als hij, en hij was dan nog ‘'t joengste kind van den huize’.

De Witte bleef op den Meuleberg lui in 't zand liggen en naar de lucht kijken, tot het
stilaan avond werd. De zon zat achter den Testelschen berg, en over 't broek en 't
Kraanrijk kwam de grauwe avond gedeemsterd. De wittige dauw hing in lange
vlokkige slierten boven de grachten en voren, en de hooioppers en heukels staken er
boven uit als dikke ronde blutskoppen.
Hij trok langzaam terug naar huis. De voordeur was dicht, en hij keek even onder
't gordijn door of hij 't wagen kon binnen te komen. De lamp stond op het schap.
Moeder was de tellooren op tafel aan 't plaatsen voor het avondeten, de ketel
aardappelen stond op den vloer naast den haard te dampen, en vader zat in den hoek
rustig zijn pijp te rooken en keek in de vlammen. De Witte kwam langs de achterdeur
stillekens binnen, zette zich in den anderen hoek van den haard en keek eveneens in
't vuur, tusschendoor schuw opblikkend naar moeders gezicht. Maar moeder had het
dien dag zoo druk gehad en was te zeer tevreden dat het hooi droog in de mijt stak,
om aan Anneke en de Witte nog te denken.
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Na 't eten gingen Nis en Heinke hun pijp zitten rooken op den dries, bij een paar
jongens uit de buurt. Vader praatte nog een poosje met moeder over 't werk van
morgen, en ging dan slapen. De Witte meende ook nog even naar buiten te ritsen,
maar moeder riep hem terug.
- ‘'k Hem gistere èn nief hum meegebrocht, zei ze, trek et es oan oem te zien of
et past!’
- ‘Naa seffes?... As onze Nis binnenkomt...’
- ‘Tut tut... da ge naa oan hed is veul te kapot... doar es anders giên moake ne miêr
oan.’ En de Witte, die niet te veel durfde tegenpruttelen om geen herinneringen aan
daar straks wakker te roepen, speelde zijn goed uit en trok het nieuwe blauw gestreepte
hemd aan. Moeder bekeek het eens langs vóór en langs achter.
- ‘Oan de erme en de schavers es 't goed, moar van achter es 't è bekke te keurt,’
zei ze meer tot zich zelve dan tot de Witte, ‘trek et moar ut, 'k zal der algaa è striêpke
oan zette.’
De Witte trok het hemd uit, en moeder naaide er een stuk aan dat min of meer op
de stof geleek; maar toen de Witte het daarna opnieuw aanpaste, was door dit
aangenaaide stuk de achterste slip van het hemd zoo lang dat ze bijna tot aan den
grond reikte.
- ‘Ik wil dat hum nie mee zoê 'n lange slip,’ begon de Witte te grinsen, en hij trok
nijdig aan het lange vaan.
- ‘Doar en es niemand die da ziet, keef moeder terug, en da 's werm tege de winter.’
Moeder was zelf kwaad dat heur naaiwerk zoo slecht uitgevallen was. ‘As ne mens
's oaves muug gewerkt es ziede da zoê nie miêr... En gaaw naa, 't bed in!’
De Witte hoorde Nis de achterdeur openen, en nog erger onheil vreezende, trok
hij de kelderkamer op. Hij liet zich op zijn bed vallen, zoo nijdig over al die
hardvochtigheid, en noch hemd noch eender wat,
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't kon hem niets meer schelen. Ze zouden wel zien wat er van komen ging.
En juist toen hij stilaan in 't slaap aan 't soezen was, kwam Heinke ook slapen, en
langs hem voorbijgaande greep hij iets in de hand dat over de Witte zijn bedrand
hing.
- ‘Es da nen handdoek dat hier hangt?’ vroeg hij.
- ‘Da's mèn hum, joeng, lèt er oe poêten af,’ en de Witte trok het bij zich in bed.
Toen Heinke neerlag vroeg hij nog eens:
- ‘Witte!’
- ‘Hé?’
- ‘Es 't woar da ge oe eigen hed goan verdrinke?’
- ‘Joa zeker... drij kiêren onder geweest...’
- ‘En nog nie verzope?... da 's èn tiêke dat er te veul wind in oe zit.’
Toen antwoordde de Witte niet meer, en sliep in.
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IX. God schept den dag...
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ZOO zonder dat er iemand aan dacht had de meester daags te voren in de klas opeens
gezegd: ‘Morgen is 't geen school.’ Dat viel als een frissche heerlijkheid te midden
der saaie stilte van dien broeiend heeten namiddag; zelfs de witte muren met de
landkaarten en de inhoudsmaten schenen er paf van te staan, en de vijftig
schooljongens staken verrast den kop omhoog, de oogen glunderend van blijde
verwachting op den meester gericht, of er ook misschien iets na zou komen... Een
oogenblik was het muisstil. Ze hoorden allemaal zeer duidelijk dien kruiwagen
voorbijrijden buiten over de kassei... Dan keek de Witte eens eventjes om naar Dabbe
en Krol, en daar lag in zijn blik een wereld vol ‘dingens’... De meester boog het
hoofd weer over zijn lessenaar, en de jongens gebaarden voort te doen aan hun
vraagstukken met meer ijver en gedienstigheid om toch maar door niets het schoon
vooruitzicht te bederven.
En vandaag dan was de Witte opgestaan, een uurtje later dan anders, in een
zondagsche stemming en met een onnoemlijk getal heerlijke plannen in zijn kop.
Zijn gedachten waren onmiddellijk gevallen op al wat er gisteren afgesproken was
met Dabbe, Krol, Tjeef en nog anderen. Hij bleef er een oogenblik over soezen welk
van die plannen hem het meest aantrok, vooraf reeds genietend van al het plezier dat
hij ging hebben, maar toch voelde hij zich dezen morgen minder gebonden door de
afspraken van gisteren, en was hij bereid op zijn eentje ook wel de noodige afleiding
te zoeken. Hij had eerst hier en daar wat geravot rond het huis, had Max wat geplaagd,
die zijn twee ooren stijf had opgestoken van loutere verbazing, omdat de Witte niet
naar school was op een zaterdag, had voor moeder de eieren uit de nesten gehaald
en brood gesneden voor de kiekens, was aan vader, die in den tuin aan 't werken was,
gaan vragen: ‘Moet ik nie hulpe, voader?’ waarop
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vader dadelijk geantwoord had: ‘Neie, hulpt ons moeder moar liever,’ en tusschendoor
had hij zijn heel schoolrepertorium afgezongen. Hij gooide eens met een aardappel
naar de duiven op de vorst van het dak, ging in de houtmijt even zoeken of die musch
met ‘vlugge joeng’ nog niet uitgeleid was, en floot, achter de schop verborgen, een
paar keeren op Dries den garde, die over den steenweg naar Averbode toeging, en
tot groote pret van de Witte telkens omkeek, meenende dat hem iemand nariep. Zoo
was 't stilaan halfvoornoen geworden, en moeder riep van aan de achterdeur om
koffie te komen drinken.
De Witte zat de eerste aan tafel, en hij had reeds twee boterhammen op toen Heinke
en Nis binnenkwamen. Na zijn derden boterham schonk de Witte zijn tas nog eens
vol en vroeg een vierden.
- ‘Ik weet nie woar dat èm et stêkt, zei moeder, dat es naa al zèn vierde snee... En
dan es èm nog zoe moager as nen heirink.’
- ‘Moar 't es sjustekes oemda 'k zoe moager zèn da 'k veul moet ete,’ antwoordde
de Witte met zijn mond vol brood.
- ‘'k Hem noêit zoê nen deurjoager gezien, kwam Heinke er ook tusschen, en 't es
al zèn vijfde sjat kaffee.’
- ‘Da's oem de kotters vol te giete die nog leeg blijve,’ verklaarde Nis.
- ‘Ik kan toch giene kaffee drinke zonder boterhams, verzette de Witte nu geraakt,
en as 'k naa hoenger hem?’ Hij werd kwaad omdat men hem niet ongestoord liet
eten.
Dit gezamenlijk koffiedrinken was voor de Witte en zijn vrijen dag vol gevaar.
Alleen maar om hem te treiteren zou Nis kunnen zeggen: ‘Onze Witte zaa oan dees
kunne hulpe of zaa dàt kunne doen,’ en vader en moeder waren altijd bereid om ook
van die meening te zijn. Daarom had de Witte zijn Gewijde Geschiedenis naast zijn
tas gelegd, en al etend keek hij met de meeste
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aandacht op ‘Daniël in den Leeuwenkuil’. Vader kwam gewoonlijk niet koffiedrinken
te halfvoornoen, omdat hij later opstond en ontbeet dan de anderen. Maar nu hoorden
ze hem opeens driftig binnenkomen langs de achterdeur.

- ‘Wie heet er begot in die pèer gebete oep da klein boêmke?...’
Dat kleine boomke stond daar slechts sedert verleden jaar, kwam uit Tongeren,
en vader hechtte zeer veel gewicht aan de ééne peer, die er op gekomen was. De
Witte had gisteren in die peer eens eventjes gebeten, zooals ze daar in de zon te
groeien hing, in de overtuiging dat de rest van de vrucht daarom wel rijp zou worden
om vader te laten proeven van wat soort en smaak ze was.
- ‘Ik zèn der nie oan geweest,’ zei Heinke.
- ‘Ik oêk nie,’ voegde Nis er bij.
- ‘En ik zeker nie,’ beweerde de Witte met veel meer klem dan de anderen, terwijl
zijn gezicht vuurrood werd, ‘ge wèt toch wel da 'k gien gruun père mag.’
- ‘Komt dan es mee oem oe voete te passe,’ zei vader tot alle drie. En Heinke en
Nis, die het heel ernstig schenen op te nemen, stonden dadelijk recht om vader te
volgen. De Witte moest onder de tafel eerst een paar minuten naar zijn klompen
zoeken, en volgde schoorvoetend. ‘'k Weet nie wat da'k hem,’ zei hij eerst aan moeder,
‘'k hem den hiêle mergend al pijn in mène buik.’
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Het boomke stond tegen den gevel van het bakhuis, er omheen was de aarde met de
rijf netjes gegritseld, en daarin stonden nu twee duidelijke sporen van een voet.
Heinke probeerde eerst. Zijn voet was bijna eens zoo lang als het verraderlijke spoor.
Dan Nis, - van dien kon het ook niet zijn. En toen de Witte al sidderend naderbij
trad, vast besloten zijn voet wel zoo'n draaitje te geven dat het toch niet paste, greep
vader hem bij den arm, en zonder naar verdere bewijzen van zijn onschuld te vragen,
gaf hij hem een oplichter onder zijn ruggegraat, dat de Witte in twee stappen terug
de achterdeur binnen was. In de huiskamer dreigde moeder hem ook nog eens dooreen
te rammelen, en hij had schoon te schreeuwen dat hij ‘der zoe onnuêzel oan was as
è schoap’, en dat ze toch wel wist, dat hij geen groene peren lustte, - moeder liet zich
niet overtuigen, en de Witte moest na het koffiedrinken in huis blijven en aardappelen
schillen voor het noeneten.
Hij had wel kunnen huilen van spijtigheid. Voor één keer dat het nu eens geen
school was, op een zaterdag nog wel, moest hij daar die stomme patatten zitten
schillen! Krol en Dabbe en de anderen, die waren er zeker nu al op uit, die trokken
het bosch in of gingen vogels zoeken, zonder dat er vaders of moeders zich met hen
bemoeiden. 't Was buiten zoo'n echte zonnedag, maar in de Witte zijn hart was het
barre winter. Was hij er maar uitgeritst in den morgen, dan hadden ze hem hier nu
niet zitten! De heele dag was bedorven... Maar hij zou al de putten in de patatten
laten... Dan gingt ge Nis weer een gezicht zien trekken...
Naast hem op de bank zat de kat zoetjes te slapen, de pootjes schoon gevouwen
onder haar lijf, de staart er langs met het puntje bijna onder haar neus, en de oogen
vast toegeknepen. Mie-Poes had het zeker 's nachts te druk gehad om te slapen, en
moest nu heur scha inhalen. Soms trok er eventjes een snelle beving over haar snuit,
en zenuwachtig trilden dan de lange snorhaartjes.
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Die kat had het eigenlijk veel beter dan hij zelf, dacht de Witte. Die kon daar zoo
maar godsjeudig liggen slapen en iedereen liet haar met rust, terwijl hij... Het was
zeer stil in de huiskamer. In den zwarten haard, waar de Witte vlak voor zat, lagen
nog eenige kolen te vonken onder de asch, en de moor en de koffiepot stonden er
broederlijk naast mekaar met hun totel naar 't doode vuur gekeerd. De oude sloor
van 'n hangklok tikte zoo lammenadig de minuten voorbij alsof ze 't nooit tot aan
den avond zou volhouden. De vliegen zweefden langs de zoldering en over de tafel,
lui en rustig, en kwamen allemaal eens peuteren aan koffievlekken en
broodkruimeltjes. De zon wierp door het raam een groote bloemige vlek over den
vloer en de tafel. En de arme Witte draaide maar immer door de aardappelen tusschen
zijn vingers, liet de schillen in lange krullen in 't mandje vallen, en gooide dan den
witten knol met een plons in den emmer water. Bij iederen plons deed de kat eventjes
één oog open om daarna weer rustig voort te maffen. Ze wist wel, dat ze in de
nabijheid van de Witte goed deed maar met één oog te slapen. Die kat ergerde hem
meer en meer.
Moeder's naaikistje stond ook op de bank, en boven er op lag een grijze kous met
een stopnaald er dwars door gestoken. De Witte kreeg die stopnaald opeens in het
oog, zonder het minste gerucht te maken trok hij ze er uit, boog zich wat over de
bank, en prikte opeens Mie-Poes verraderlijk in haar achterwerk. Met een verschrikten
jauw!!! vloog de kat recht, keek een oogenblik met groote angstoogen naar den muur,
met een enkelen sprong was zij over de tafel, en pardaf!... een tas op den grond! Het
gekletter van de scherven deed moeder in het bakhuis schrikken, en ze riep dadelijk:
‘Wa zijde doar aan 't befettere, bengel?’
- ‘'t Es de kat, schreeuwde de Witte terug, een beetje bang geworden door die
onvoorziene gevolgen van den naaldenprik, - ze hee gedorie èn sjat van de toafel
gesproenge!’
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Moeder kwam af. Alleen aan haar stap hoorde de Witte reeds dat zij hèm weeral
verdacht het zelf gedaan te hebben.
- ‘Die smeirige kat, zei hij gauw zonder moeder den tijd te laten vragen te stellen,
ze springt doar iniêns zoê over de toafel... ze zal zeker weiral vol joeng zijn en pijn
in heure buik hemme!’
Moeder keek hem een moment met scherpen blik in de oogen, raapte de scherven
op, en ging weer naar achter zonder een woord te spreken. De Witte vond die manier
van doen een schandalige verongelijking. Had hij het moeten doen, 't heele huis had
overhoop gestaan. Nu 't de kat was, zei ze niets, en geërgerd riep hij moeder na: ‘'k
Moest ik et es doen, geluêf ik, ge zod è lawaat huêre!’ Maar moeder ging niet in op
dit protest, en de Witte gaf lucht aan zijn verbittering door de aardappelen zoo nijdig
en ruw van hun schil te ontdoen dat ze erg klein en verneuteld in den emmer water
terecht kwamen.
- ‘Zeg, maske (wanneer de Witte boos was op moeder noemde hij haar kortaf
“maske”), ik geluêf dat er petate genoeg zèn.’

Moeder kwam eens kijken, vond dat er inderdaad genoeg waren, en dan moest de
Witte ze spoelen, in den ketel gieten, over den haard hangen, 't vuur oprakelen en
hout bijleggen tot de vlam weer opflakkerde, allemaal dingen die hij tot in den grond
van zijn hart verfoeide, en die hem deden voelen hoe ongelukkig zijn bestaan was.
Hij deed het laatst van al een handvol zout op de aardappelen en ging dan aan tafel
zitten om na te
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peinzen. Moeder had hem gezegd te zorgen dat het eten ‘flink deurkookte’. Want
het liep zoo stilaan tegen den noen, en het mansvolk had gaarne zijn eten op tijd.
De Witte begon met een echte verwoesting aan te richten onder de vliegen. Hij
sloeg er zoo geweldig naar met zijn Gewijde Geschiedenis, en met zijn klak
achtervolgde hij ze zoo woest op de tafel, tegen de muren, aan het raam, dat de arme
diertjes niet meer wisten waar ze het hadden met die onverhoedsche baldadigheid,
en angstig langs de zoldering dreven, waar ze nog eenige veiligheid vonden. Tegen
den witgekalkten muur waren aldra talrijke sporen merkbaar van het bloedig werk
van de Witte, op de tafel rond de koffievlekken lagen een menigte vliegenlijken, en
elken keer dat de Witte er verraderlijk met zijn klak naar sloeg grommelde hij:
‘Doar-zè, da zal elle liêre ne mens doen petate schelle!’
Van uit het bakhuis klonk het dreigend: ‘Wa zijde doar in goedsnoam toch weer
bezig?’ en een oogenblik later kwam moeder zelf eens kijken of haar zoon wel voor
het vuur zorgde en geen te erge kwaeperten uithaalde. Ze lichtte het deksel van den
ketel even op en vroeg: ‘Es er wel zaat oep de petate?’
- ‘'k Geluêf da 'k et vergeten hem,’ loog de Witte, die het wel lijden kon dat er aan
die aardappelen van hem iets haperen zou. Misschien zouden ze hem voortaan dan
niet meer dwingen zoo'n stom werk te verrichten. En moeder haalde daarop ook een
grob zout uit den steenen pot en wierp het in den ketel.
- ‘Liêr naa oe les, zei moeder goedig, dan meugde dezen achternoen è bekke goan
spele.’ En op een oogwenk was de Witte tot de karwei van een-les-leeren bereid, en
vóór moeder nog de huiskamer verlaten had zat hij reeds met de ellebogen op tafel
en den kop in de handen, in allen ernst te turen op ‘Daniël in den Leeuwenkuil’. Lang
hield hij dat echter niet vol, en
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zoodra hij weer alleen zat schoven zijn blikken als van zelf van het plaatje, waarop
de argelooze leeuwen zoo dood onnoozel rond den braven Daniël zaten, over het
tafelblad. Dat ‘beetje spelen’ zou wel den heelen namiddag duren, want vóór het
donker was zou hij zich zeker niet meer in huis vertoonen. Voor die les had hij morgen
nog den heelen zondag, en hij zou zich op school achter den rug van Dries Knots
wel uit den slag trekken. Daarover maakte de Witte zich niet de minste zorg.
Hij sloop stilletjes naar de schapraai, sneed er twee dikke boterhammen van 't
brood, die hij in zijn binnenzak stopte, en nog een derden dien hij dadelijk ter plaatse
binnenworgde, en ging terug voor zijn boek zitten, alle leed vergetend in 't vooruitzicht
op den blijden namiddag.
Hij nam even tusschen duim en wijsvinger een lamgeslagen vlieg, trok den kop
er af en pletterde dien tusschen een vouw van een der bladzijden van zijn Gewijde
Geschiedenis. Toen hij de vouw weer openplooide stond daar waarachtig in den hoek
van de bladzijde een gek rood figuurtje, zonder eigenlijk iets te beteekenen, maar
zoo fijn en gelijk alsof het gedrukt was. Een tweede vliegenkop teekende weer een
andere illustratie op de volgende bladzijde, en de Witte vond het zoo leuk, dat hij
voorzeker tot het laatste blad van zijn boek door middel van vliegenkoppen zou
versierd hebben, zoo hij niet aan de achterdeur de stappen had vernomen van Heinke,
die al naar huis kwam voor het eten, en daardoor weer teruggeroepen werd tot den
profeet Daniël.
- ‘Zèn de petate nog niet murrig?’ riep Heinke, terwijl hij op de moos zijn handen
waschte.
- ‘Ze broebele toch al!’ schreeuwde de Witte terug.
Heinke kwam daarop binnen, keek eens naar de klok, dan naar de Witte, en ging
het deksel van den ketel oplichten om zich te overtuigen dat hij niet te lang meer te
wachten had.
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- ‘Ons moeder hee toch weer nie vergete er zaat oep te doen, zeker?’ vroeg hij, wetend
dat dit een vergetelheid was, die bij moeder wel eens meer voorkwam.
- ‘Da weet ik nie, loog de Witte weer eens, na een oogenblik aarzelens, 'k hem
toch niks gezien... As 'k er goed op paas geluêf ik nie da ze der zaat oep gedoan hee.’
Heinke ging daarop naar het zoutvat, greep er op zijn beurt een handvol zout uit,
en voor den derden keer werden de aardappelen van de Witte gepekeld. Dan ging
hij weer naar buiten om daar nog aan 't een en 't ander te frullen tot de tafel gedekt
werd.
De Witte grinnikte. Wat zouden ze allemaal snuiten trekken dezen middag. Dat
zou hun leeren hem een werk op te leggen dat zij zelf moesten verrichten. Hij zag
vader reeds den eersten aardappel, dien hij aan den mond bracht, over de tafel gooien
met zijn gewonen ‘dedju!’ Hij hoorde Heinke al grommelen, dat het was om van
dood te vallen, en Nis... ja, ze zouden daar alle vier op mekaar een oogenblik zitten
kijken of ze azijn gedronken hadden, en dan zouden ze woedend allemaal wat zeggen,
en ze zouden vragen waar de Witte was. Laatst van al dacht de Witte aan zich zelf,
en wat voor gevolgen de driemaal gezouten aardappelen voor zijn persoon konden
meebrengen. Want een eigenaardigheid van zijn geweten was, dat het hem niet aan
zijne misdaden zelf herinnerde, maar alleen aan de onaangename gevolgen die er
konden uit voortspruiten. Toch kreeg hij een beetje schrik, en oordeelde het
geraadzaam zich terzij te houden. Hij had toch al een boterham op, en nog twee in
zijn zak. In de schapraai vond hij nog een stuk koud spek van gisterenavond, - en
toen moeder de huiskamer binnenkwam om de tafel te dekken, schoof de Witte
zonder iets van zijn inzicht te laten blijken het huis uit, hield zich achter de houtmijt
een tijdje verborgen tot hij zeker was dat ze allemaal binnen waren, en zette het dan
op een loopje,
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den hof door, waar hij vier dobbel-flippen van een boom trok, en de wijde beemden
in.
....................

Hij was linksaf den beemd ingeslagen omdat hij aldus verborgen was achter het
korenveld van de Worp en ze hem niet meer konden terugroepen. Onder een grooten
elzenstruik liet hij zich vallen, na eerst gekeken te hebben of er geen brekken of
muurzijkers in 't gras zaten. Nadat hij uitgeblazen was ging hij van puur plezier een
paar keeren op zijn kop staan om op die wijze naar de lucht te staren, die aldus veel
hooger en wijder was, dan wanneer ge ze rechtstaans bekeekt. Heel die gouden
namiddag lag voor hem, en het was pas noen. Nu zaten ze thuis op hun kin te kloppen
bij die zoute patatten, en de gezichten die ze zouden trekken! De Witte zag het zóó
voor zijn oogen, en hoe meer hij er aan dacht hoe beter hij het zag, en hij moest de
handen op zijn buik houden van het danig lachen. Hoe nijdig zouden ze zijn dat ze
hem niet onder hun handen konden krijgen!
't Was smachtend heet op dit volle middaguur. Over het wijde broek zat de zon
zoo groezementig te stoken alsof de lucht aan 't smelten was, en daar hing over de
vlak uitgespreide beemden een tintelende lichtschittering die den kop aan 't duizelen
bracht. Geen vogel was er in de lucht te zien. Alles lag dood gebrand, vergaan in de
ontzaglijke hitte. De hooge grashalmen lieten hun vlummige koppen topzwaar
neerhangen, de baar-
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dige aren van het wilde gers waren dor grijs, als verschroeid, en in 't droog rutselend
gras kondt ge de sprinkhanen hooren knisperen. De Witte zag de statie liggen met
haar rooden gevel en zinken dak, vlak in de felle zon, en daar achter de hoekige
daken van 't dorp rond de kerk. 't Was of de harteklop van 't leven met een slag was
stilgevallen, en of de dingen lagen vastgestold op de eendere plaats waar ze stonden.
Daar was iets benauwelijks aan. De Witte voelde hoe het hem naar den kop steeg,
en hij zocht naar iets dat leven had en bewoog vlakbij. Een rosse, zwartgebuikte
hommel zat al haar geweld te doen op een purperen klaverbloem, en een weidekrekel
liet hier en daar zijn armelijk gesjierp hooren. Heel ver, nabij de gemeentekuilen,
stapte een mensch door het hooge gras, van de Dulpe naar de Letsgracht toe.
Hij trok zijn jasje uit, haalde de twee boterhammen, het stuk spek en de vier peren
voor den dag, legde alles naast zich op het gras, en begon dan profijtelijk te eten. Hij
had tijd genoeg en zou, als hij hier wat gelegen had, maar eens dorpwaarts slenteren
om Krol en Dabbe op te zoeken.
Eerst ging het stuk spek naar binnen, dan een boterham en twee peren; den tweeden
boterham en de overblijvende peren legde hij terzij voor later in den namiddag. Dan
ging hij op zijn rug liggen met den kop op zijn jasje, de knieën opgetrokken en zijn
bloote voeten in het gras. Hee! de deugd die hij ervan had. Dat de groote menschen
toch maar eens wilden begrijpen wat een onzeggelijk genot het was, voor jongens
van zijn soort, vrij te kunnen beschikken over hun zomerdagen, zonder
schoolmeesters, zonder vaders of moeders, zonder catechismussen of rekenlessen.
Wat konden ze toch soms iemand doodkoejonneeren! De Witte keek naar de blaren
van den elzenstruik boven zijn kop, en hij zag de kleine beestjes, zoo groen als de
blaren zelf, er rustig overheen kruipen. Tusschen twee takjes had een spin
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haar net gespannen, en midden er in hing een verlepte vlieg te bengelen als een
waarschuwing voor alle andere vliegen. Zijn beenen lagen buiten de schaduw en de
zon brandde krieuwelend op zijn kuiten, maar daar kon de Witte zijn vel wel tegen.
Hij lag er zoo gelukzalig te genieten, er kwam hem niets in het hoofd dat zijn geluk
kon verzuren; neen, de Witte dacht enkel aan de dingen van het oogenblik, niet aan
die van voor of na, en zoo soesde hij langzaam in slaap.
En om hem laaide de schoone zon over de verre beemden, kriepten de weidekrekels
met hun schor erbarmelijk stemmetje, geurden klaver- en koekoeksbloem onder het
lage gras, en boven zijn hoofd hingen de loome blaren van den elzenstruik te snakken
van de warmte. Om de Witte zijn slaap waakten en zongen al de mooie dingen van
het leven.
‘Witte, zongen de roode hanebloemen, de blauwe vergeet-me-nietjes, de witte
madelieven, de purpere klaverbol en de paarse koekoeksbloem, Witte jongen, rust
en slaap in de kleur en den geur van 't zomerland...’
‘Witte, zongen zelfs het nederig sprietelgras, de gele ratel, hondsribbe en distel,
bies en lisch, Witte jongen, 't is maar ééns lente, 't is maar ééns zomer...’
‘Witte jongen, sjierpte de krekel van op een zurkelblad, de groote menschen kennen
d'r niks van... ge zijt maar ééns negen jaar oud... en schoone liedekens duren niet
lang...’
‘Witte jongen, gonsde een hommel van op een klaverblom, zuig thans den honig
uit al de levensbloemen.. Weet, ge moet er uw heel leven mee doen...’
En de mier en de tekker, de koperen-smid en de brek, piepten ook van diep onder
het gras: ‘Witte jongen, ge zijt maar ééns negen jaar oud... 't is maar ééns lente, 't is
maar ééns zomer...’
En al de kleine bloemetjes, en al de kleine beestjes, en alles wat er groeit ende
bloeit en ongezien en onge-
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weten daar leeft op Gods schoone zonnewereld, het boog allemaal zijn hoofd naar
de Witte toe daar onder de plechtig loome blaren van den elzenstruik, en 't zong
allemaal: ‘Witte jongen, ge zijt een deel van ons, ge zijt een stuk uit die allerschoonste
wereld, lijk een schitterende bloem of een gouden insekt... Aan u zeggen we 't daarom,
aan u maar alleen, weet: 't is in 't leven maar ééns lente... 't is... maar... ééns... zomer...’
Door het koren ging een fluisterende siddering. Het was in den bloesemtijd en de
hooge aren hingen als in een wasem.
En de zon stond als een gulle lach boven de groote schoone wereld.
Met de knieën hoog opgetrokken, de gevouwen handen over de borst, den mond
eventjes open, sliep de Witte in de wijding van het zomerland. Zijn adem deed zijn
borst regelmatig op en neer gaan. Aan zijn slapen parelden kleine droppeltjes zweet...

En al de mooie dingen van het leven waakten en zongen om zijn slaap...
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X. ...En de Witte vliegt er door.
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TOEN hij wakker schoot meende hij eerst dat hij zijn heelen namiddag verslapen
had, en dat zou nu wel het ongelukkigste geweest zijn!... Neen, toch niet, daar kwam
de trein van drie uur juist achter den Testelschen berg uit, en in de Broekstraat werden
de eerste koeien naar de weiden gedreven. Tegen de spoorwegafsluiting van zwarte
palen zag hij ze langzaam voortbewegen, met een jongen of een meisje er achter, in
kudden van vijf of zes en een paar zotte muttens, en aan de kleur van hun huid kon
de Witte raden van wie ze waren.
Van aan de statie zag hij opeens een vijftal bengels aangedraafd komen, woedend
nagezet door Dora, den hond van Jef Weynants, en ze liepen dwars door de weiden
recht naar het zwemkot toe. Ze staakten hun vaart halverwege, om niet te erg in 't
zweet te zijn, wist de Witte, en hij herkende ze medeen alle vijf: Fompe, Turke
Leunes, Krol, Dabbe en Tjeef van Voskes. Alleen Tjeef had een klak op, al de anderen
waren blootskop. Daar was er een bij die een dikke varkensblaas in de lucht zwaaide,
en daarmede telkens op de anderen sloeg zoodat het dof door de weiden klonk. Dat
was Turke Leunes, die zonder blaas niet zwemmen durfde en het daardoor ook nooit
leeren zou. Al voortstappende rispten ze het zaad tusschen hun vingers van de hooge
grashalmen, sprongen spannevoets over de voren en grachten, knauwden zurkel,
joegen achter mekaar, tuimelden in het gras, en schreeuwden en riepen daarbij dat
het tot ver over het broek helmde. Die ginder verder bij de koeien moesten blijven
kregen daarvan den weemoed in 't hart. Hunne stemmen brachten opeens weer klank
en joel in de stille meerschen, 't was of het leven uit zijn loomen slaap geschoten
was, en nu hing er ook weer een leeuwerk te klarewieteren boven het korenveld. Het
zwikte de Witte in zijn beenen, en alsof er een veer in hem losgeraakt was zette hij
het op een
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wilden loop in de richting van de kameraden. Van verre riep hij reeds: ‘Kro...ó...ól...,
Fompe...ê...ê...ê..., Tjee...ê...ê...ff!’ tot de anderen door een woest gehuil te kennen
gaven dat ze hem gezien en gehoord hadden. En zoodra ze bijeen waren begonnen
ze wederzijds te vragen wat ze in den voornoen hadden verricht.
- ‘Wèlle hemmen oep de vest gespèld... vuur gestokt,’ zei Fompe.
- ‘Ik zèn goan vogels zuke, loog de Witte, twiê keizemuskes, drij liêwerke en iêne
geile weewoal mee vlugge joeng.’
- ‘Woar?’ vroeg Tjeef, die voor gele wedewaals een bijzondere vereering scheen
te hebben.
- ‘Oan de Meuleberg.’
- ‘Ge...ge...domme, zei Tjeef, ha...ha... 'k da gewete!’
Dan vertelde de Witte tot in de kleinste bijzonderheden hoe hij een voor een de
zes vogelnesten ontdekt had, en de anderen luisterden vol belangstelling. Want vogels
zoeken was hun grootste plezier, en de Witte kwam er bij het vertellen zoo danig in
dat hij zelf bijna meende dat het waar geweest was. De kameraden wisten wel, dat
hij van vogels meer kende dan zij, daar hij verder buiten het dorp woonde.
Ze bleven nog een tijdje op den Dulpkant liggen omdat zij het te warm hadden.
Dabbe vertelde dat de hond van Sooike Tummer thuis een kloek had doodgebeten,
en dat ze die nu dezen middag hadden opgegeten, wat de anderen deed watertanden.
Fompe zei dat hij geen kiekenvleesch zou willen eten als 't van een doodgebeten hen
was.
- ‘Doar krijgde de blekkees van,’ beweerde hij.
- ‘En diên hond moest es roastig zijn,’ opperde Krol.
- ‘Dan weurd den Dabbe oêk roastig,’ zei de Witte. Dabbe geloofde daar allemaal
niets van en voelde wel dat de anderen jaloersch op hem waren.
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- ‘Ik eet liever pense, meende Turke, en ons hiêl schauw hangt nog vol hespe.’
- ‘I...i...ik, zei Tjeef, hem v...v...verleie weik we... wel twiê heiringe ge...ge...vonne
oep de stiêweg.’
- ‘En wat hedde dermee gedoan?’ vroeg Krol.
- ‘I...i...in mèn botte gesloage, kunde ge...ge... domme toch wel paaze.’
De Witte sprong opeens recht, had met een paar zwaaien van armen en beenen
zijn jasje, hemd en broek uit, legde zijn klak daar op, en van bovenop den kant
plompte hij in het water. De anderen sprongen hem al dadelijk achterna, en telkens
platste het water in hooge stralen op, klotste zwalpend tegen de kanten en in
verschrikte golfjes stroomafwaarts. Alleen Turke had wat meer werk om de zwemblaas
op zijn rug vast te maken, en toen ze stevig tusschen zijn schouderplaten zat, met
een koord om zijn borst, liet hij zich voorzichtig over den kant in 't water glijden.
Een kikvorsch kroop haastig tegen den steilen oever op, zijn lange achterpooten
schrap uitgezet zoo wijd hij kon, en van achter het gers bleef hij een oogenblik met
benauwde oogen zitten kijken naar de vreemde monsters die daar opeens uit de lucht
kwamen gevallen.

Tjeef had een bruin pezig vel, met sterke heupen en breede schouders, Fompe en
Dabbe waren wat kleiner, maar beter in 't vleesch, Krol had een heel wit vel,
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precies of hij van beteren deeg was dan de anderen, Turke Leunes zag er nog een
beetje uit als een kind, was ook de jongste van den hoop, en de Witte was de magerste,
maar de rapste van allemaal. Zes straffe beren van jongens, want daar zit ras in de
bengels van Sichem.
Bij dien eersten hoogen plons verdwenen ze allen een oogenblik onder het water,
om dadelijk den kop weer boven te steken, proestend en blazend, en met hun handen
aan de oogen wrijvend. Hun natte haren hingen sluik tegen hun slapen en voorhoofd,
en 't gaf hun een heel ander voorkomen. Nu ze verkoeld waren en elkander eens goed
hadden bekeken, begonnen ze polsen, armen en borst flink te wrijven, want dat
hadden ze van de groote mannen afgekeken, en 't was een voorbehoedmiddel tegen
het stollen van 't bloed. De plaats waar ze zich bevonden was een twintig meter
voorbij den draai, en het water reikte hun daar slechts tot aan de heupen. Naarmate
ze meer naar den draai toegingen werd het dieper, zoodat ze er heelemaal konden
onder gaan. Ze baadden dan naar de gevaarlijke kolk toe, en zwommen van daar
terug naar de ondiepere plaats. Alle zes tegelijk schoten ze vooruit door het heldere
water, de armen gerekt en de handen vlak tegen elkaar om het water te klieven, en
dan begonnen ze te slaan met de armen en de beenen, zoodat voor en achter hen het
water brobbelend opdratste. Krol kon nog maar enkel ‘gronddabben’, 't is te zeggen
dat hij op de ondiepere plaats bleef, waar hij met de handen aan den grond kon; met
zijn beenen maakte hij echter des te meer spektakel, zoodat het toch den schijn had
dat hij zwemmen kon. Tjeef en de Witte waren de beste zwemmers, konden ‘zwierens’
en ‘dabbens’ over de kolk, en ze riepen aan de andere zijde de kameraden toe hen
na te zwemmen.
Fompe en Dabbe geraakten er ook over, maar Dabbe slechts met groote moeite,
en hij moest twee keeren
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water slikken. Voor Turke met zijn blaas was het geen aardigheid. Als Turke zwom
zag men alleen zijn kop en daarachter, als een dik gezwollen bolleding, de blaas, die
hem boven hield. Hij sloeg bijna niet met zijn beenen, roeide vooruit met zijn magere
armen en liet zich om zoo te zeggen meedrijven aan zijn zwemtoestel. De Witte had
schoon voor te stellen het hem te leeren zonder blaas, Turke durfde niet.
- ‘Mène kop es te zwoar,’ antwoordde hij elken keer.
Ze haalden dan in de beek al hun kunsten uit, duikelden, kropen onder het water
eenige meters voort, tuimelden over elkaar, of heusden met de handen hooge stralen
over elkanders ruggen. Water-treden, op den rug zwemmen, zonder beenen slaan,
waren allemaal dingen die zij bij elke zwempartij probeerden, en bleven probeeren
totdat ze 't konden. Ze wipten den kant op om van daar weer in wijden sprong te
midden van de beek neer te plonsen, of klauwden achter elkaar om er een onder het
water te kunnen houden.
Daar was voor hen noch uur noch tijd en geen bekommernis om wat ook. Ze
genoten van hun leutig en wild gespeel en van 't bruisend leven dat in hun lijf jeukte,
zooals jongens dat doen kunnen. Wat daarachter zou komen of wat morgen zijn
moest, vond geen plaats in hun klare koppen, en ze joelden hun felle blijdschap uit,
omdat het zomer was en ze vrij mochten doen wat ze wilden.
Als ze een uur geplonsd en gemeurd hadden, kroop Tjeef den kant op en liet zich
neervallen in het lange gras. De anderen kwamen er ook uit, en ze lagen dra in een
kringetje, met de koppen naar mekaar toe, en de zon brandde op hun bloote flikkers.
Turke's blaas hing te drogen op zijn rug. Een eindje verder lagen hun kleeren, zes
kleine hoopjes, wild dooreengesmeten. Ze haalden hun boterham voor den dag, want
dat vergaten ze nooit als ze gingen zwemmen. 't Water geeft honger.
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Dabbe kreeg uit zijn zak twee tegen elkaar geplakte sneden roggebrood waar de
plattekaas tusschen uit preste. Hij likte eerst den witten rand er af, trok de sneden
dan langzaam van elkaar, legde er eene vóór zich op het gras, en beet in de andere
een diepen hap, zoodat er twee witte lijntjes kaas van zijn mond naar zijn ooren
liepen. De Witte, wiens boterham erg droog geworden was en die stoefte met zijn
peren, moest lachen toen hij Dabbe bekeek.
- ‘Et es sjustekes of da g'in acht doage gien te-frète nie miêr gehad hed, zei hij aan
Dabbe... Van die kloek van deze noen hedde nie veul gehad, zeker?...’
- ‘'t Zèn allemoar gien druêge broêd frèters lak as gij, mummelde de andere terug
met een vollen mond, 't es oemda gij moar alliên vet oep oeve boterham hed, hé?’
- ‘Neie boter, protesteerde de Witte tegen dit affront, 'k hem ze der zelf oep
gesmeird!’
Daarop beet Dabbe nogmaals tot achter zijn ooren in zijn keeze-boterham, en de
Witte, nijdig geworden om het snebbige antwoord, sloeg opeens den boterham tegen
Dabbe zijn gezicht, duwde er nog eens flink op, en toen de ongelukkige Dabbe de
snede terugtrok was zijn heele snuit tot in zijn haar één kaaspleister; 't hing hem in
zijn oogen en onder zijn kin, en van zijn stompneus was bijna niets meer te zien.
De anderen kregen bij dat gekke figuur van Dabbe zulk 'n onbedaarlijke lachbui,
dat ze niet meer konden voorteten en over het gras rolden. Dabbe keek met oogen
als van een wesp naar de Witte, die zich zekerheidshalve op een afstand hield.
- ‘Dabbe, zei Tjeef, die eenige droge korsten zat te knauwen, v...v...vijf cente as
ik ge...ge...domme oe ba...bakkes mag a...aflekke.’
- ‘Ze zeggen as ge veul keis êt da ge dan kunt fluite lak as nen achtergoal, lachte
Krol, wel, fluit naa es, Dabbe.’
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Maar Dabbe had lust noch om zijn gezicht te laten aflikken noch om te fluiten. Hij
had het liefst van al de Witte verscheurd. Vernepen stond hij eerst een oogenblik te
kijken naar zijn boterham die in 't gras gevallen was, en dan begon hij zwijgend met
zijn vinger de kaas van zijn gezicht te vegen en dien vinger daarna af te likken. Het
lachen der anderen werkte bovendien zoo aanstekelijk dat hij opeens naar Fompe
sprong, dezen zijn vettigen snuit in den hals duwde en daarop de beek in wipte.
Fompe achterna, en in 't water zaten ze elkaar dan eenige oogenblikken af te toeken
en te treiteren, tot hun gezicht weer schoon was en ze opnieuw bij de kameraden
kwamen liggen.
Ginder ver over den steenweg dokkerde een bierwagen. Daarachter stapten een
jongen en een meisje. Turke herkende zijn broer.
- ‘Ginder goat onze Fons mee zè maske,’ zei hij tot de anderen.
- ‘Heet diên oêk al è lief?’ vroeg de Witte.
- ‘En woaroem zaad èm gien lief hemme? antwoordde Turke... En ik krijg er altijd
iet van oemda 'k zaa zwijge... 'k Hem verleie zondag nog è perlagrekske gekrege.’
- ‘Zoê 'ne snotneus lak as gij, zei de Witte op een toon alsof hij er alles van wist,
wèt nog nie wat dat èm moet zwijge.’
- ‘Ons Lies, kwam Dabbe er tusschen, had toen oêk es è lief en ze had er èn eêre
pijp veur gekocht mee nen oap oep... en toen was 't af.’

- ‘'k Ge...geluêf oe ge...ge...gedomme wel!’ opperde Tjeef met zeer philosophischen
ernst.
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- ‘Witte, vroeg Krol, kunde gij rap achteriên zegge: twiê witte pullen oep èn witte
putkuip?’
De Witte probeerde, maar versprak zich al bij den tweeden keer. Dan vroeg hij op
zijn beurt aan Krol:
- ‘En kunde gij rap achteriên zegge: iêste-gebod-twiêde-gebod-dedde-gebod...’
Krol probeerde ook, doch het derde gebod kwam er al verkeerd uit, en ze
schreeuwden allemaal dat hij vloekte.
- ‘Wie kent er dees groadselke, riep Turke: Holder-Klabolder liep over de zolder
mee zè bakkes vol mensevliês.’
Ze raadden onmiddellijk: ‘ne kloenk’. Turke keek een beetje gefnoken omdat ze
't zoo gauw wisten.
- ‘Wie wèt er dees, stelde Dabbe voor: De percessie goat verbij, en last de weg
goat er nen hoan oep èn hin zitte. Woaroem doet èm da?’
Ze keken vol spanning naar Dabbe zijn gezicht alsof daarop een mirakel ging
gebeuren. Neen, ze wisten het niet.
- ‘Wel, zei Dabbe, oemdat èm beter de percessie zaa zien.’
Ze snapten het maar half, evenals Dabbe die 't van de groote menschen afgehoord
had. Eigenlijk vonden ze dat niet zoo dom van dien haan.
- ‘Ik ken er oêk iên, zei de Witte: 't hee vier poête en twiê horens en...en...en 't kan
frans klappe...’
Met al de wijsheid van hun verstand keken ze naar de Witte. Deze had een gesloten
gezicht. Die vier pooten en die twee horens, dat konden ze wel raden, maar dat
Fransch klappen...
- ‘Wat es 't?’ vroeg Krol na vruchteloos zoeken.
- ‘Wel... èn koei!’ antwoordde de Witte zeer geheimzinnig.
Nu begrepen ze d'r nog minder van, en ze keken naar de Witte zijn gezicht alsof
het de tafel van vermenigvuldiging zelf was.
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- ‘Joa moar... èn koei kan toch gien frans klappe?’
- ‘Dat hem ik er oêk moar bijgedoan oem 't moeilek te moake,’ verduidelijkte de
Witte nu.
Dat vonden ze flauw, gemeen, treiterachtig van de Witte. Ze waren alle vijf kwaad,
en Turke gaf hem opeens een kletsenden slag op de bloote billen. De Witte vloog
recht, zette door de weiden Turke na wiens varkensblaas op zijn rug zottig op en
neer wippelde. Hij kreeg die blaas te pakken, het touwtje waarmee ze vastzat brak,
en triomfantelijk kwam hij er mede terug. De anderen waren door hun spel ook in
vuur geschoten, en ze holden achter mekaar door het gras, schreeuwend als echte
gekken, tot ze weer op hun vorig plaatsje kwamen uithijgen.
De zon schetterde op hun bloote ruggen.
Tjeef had de blaas bemachtigd, en bond ze met het touwtje op zijn buik. Hij stond
op den rand van de beek met zijn rug naar het water gekeerd, en roffelde met de
vingers op de blaas als op een trommelvel. Krol sloeg er opeens met de vuist tegen,
Tjeef hikte, viel achterover, en kwam met een dwaze buiteling in het water terecht.
't Zou niets geweest zijn ware het touwtje van de blaas hem in het vallen niet over
de beenen geschoven, maar nu hing Tjeef daar met den kop onder water, en er bleef
niets van hem te zien dan de groote blaas en daarnaast rechtop zijn twee beenen, die
wanhopige en vergeefsche pogingen deden om los te komen. Aan het brobbelen
konden ze zien wat een soortgelijk geweld zijn armen onder het water deden. Tjeef
hing in het ijle aan de verraderlijke blaas. Het pakte hun alle vijf een oogenblik op
den asem. Ze gleden bliksemsnel de beek in, de eene greep Tjeef bij zijn been, de
andere zocht onder 't water naar kop of arm, en in een oogwenk hadden ze hem recht
en was hij gered. Tjeef spuugde al hikkend en blazend een hoop water uit zijn keel,
steunend op zijn kameraden die intusschen de blaas al hadden losgemaakt, en als 't
wat over was, hakkelde hij:
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- ‘Ge...ge...gedomme bekanst v...v...verzope... 'k Zag al st...stare.’ Tegen Krol vloog
hij koleirig uit: ‘Ge m...moet gij de n...noaste kiêr be...be...beter zien w...woar da ge
ne...ne mens vastpa...pakt!’ En toen hij Turke in het oog kreeg, die weer de hand op
zijn zwemtoestel had gelegd, schreeuwde hij woedend dat hij hem zou vernebbelen
zoo hij met dat smerig ding nog durfde komen zwemmen. Turke ging met een bewust
gevoel van verongelijking de blaas bij zijn kleeren leggen, en kwam in het ondiepe
water staan bij Krol, waar hij kon gronddabben.
Met Tjeef liep het voor de voorderest goed af. Ze bleven plonzen in het lauwe
water, zwommen weer over de kolk, tastten onder het lisch aan den kant of er geen
rutsen zaten, en Tjeef vertelde nog ettelijke keeren dat hij de starren reeds voor zijn
oogen gezien had. Dabbe kroop eens even den oever op, maar hij liet zich dadelijk
terugglijden en riep verschrikt:
- ‘Witte! Witte! èlle moeder komt af!’
De Witte zijn hart stond er van stil. Een enkele blik overtuigde hem van het
naderend gevaar in den persoon van moeder. Hij klawierde aan de andere zijde den
kant op, vloog als een pijl uit den boog door de weide en liet zich vallen in een droge
gracht. Vandaar stak hij zijn kop boven het gras om af te loeren wat er gebeuren
ging, terwijl hij met de hand de afgerukte klaverblommen tusschen zijn teenen uittrok.
Moeder kwam tot aan de zwemplaats. Op den oever bleef ze staan. Ze keek eerst
met een veelzeggenden blik naar de Witte, ginder in de weide, dan naar de vijf
bengels. Ze hield de handen op den rug, en ze zagen dat ze daarachter een stok
verborg. De jongens stonden pal in 't midden van de beek, het gezicht omhoog gekeerd
naar de streng blikkende moeder van de Witte, gereed om te antwoorden als 't zijn
moest.
- ‘Hedde onze Witte nie gezien?’ vroeg ze op een
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schijnbaar kalmen toon waarachter de bengels nochtans een verschrikkelijk dreigement
raadden.
- ‘Neie, we hemmen niks gezien,’ antwoordde Krol.
- ‘Wie es dat dan ginder in de wei?’
- ‘Da goat oe ge...ge...gedomme nie oan!’ zei Tjeef brutaal.
- ‘Da's Nand van Mie Boot,’ riep Turke.
Ze hadden daarbij elk van hen maar één gedachte: dat het, gelukkig, hun eigen
moeder niet was.
Opeens keerde ze zich om, stapte naar het hoopje kleeren, nam broek, klak, vest
en hemd van haar spruit onder den arm, en trok er mee vandoor zonder nog iets te
vragen. Haar voet stiet tegen de zwemblaas van Turke, en die raapte ze bij het touwtje
ook op.
- ‘Turke, zei Krol die op den kant gekropen was om te kijken, ze nèmt oe bloas
oêk al mee.’
Turke klauterde den oever op en riep dreigend:
- ‘Zeg, goade mèn bloas vroem geve?’
Moeder draaide even het hoofd om, Turke gleed verschrikt terug de beek in, maar
hij zag toch dat ze de blaas in de weide neerwierp en dat ze medeen de Witte zijn
klak liet vallen.
Zoodra ze een eindje weg was, kwam de Witte met een vernepen gezicht uit de
gracht. Hij had van verre gezien wat moeder gedaan had, en hij kon van pure
ontsteltenis bijna geen woord over zijn lippen krijgen. Hij baadde door de beek,
kwam bij de anderen staan terwijl ze hun kleeren aantrokken, en begon opeens luidop
te snikken. Ze wisten niet goed wat zeggen en keken een beetje verlegen.
- ‘Moette nie v...veur bleite,’ trachtte Tjeef te troosten, en Krol bracht hem de
achtergelaten klak en zei: ‘Doar-zè, oe klak kan nog diene veur zwumbroek.’
Maar de Witte was niet te troosten, en toen de anderen weggingen kwam hij met
lange schreden achterna, en met zijn klak droogde hij zijn tranen af. Aan de
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Dulpbrug gingen de vijf kameraden Sichem-waarts, en hij moest in de
tegenovergestelde richting. Op den steenweg zag hij eenige menschen die van hun
werk kwamen, want het begon zoo stilaan avond te worden. In zijn bloot schabbernak
moest de Witte langs hen voorbij. Uit schaamte verstopte hij zijn gezicht achter zijn
rechterarm, en met de linkerhand hield hij zijn klak voor den buik. En zoo zag hij
de menschen niet die allemaal gichelend bleven staan, en hem vroegen wat dat
kostumeke wel kostte.
Toen de Witte door de openstaande voordeur de huiskamer binnentrad zat vader,
met zijn rug naar hem toegekeerd, een tas koffie te drinken, om daarna naar den
barbier te gaan zooals hij elken zaterdag deed. Vader had hem niet hooren
binnenkomen, en toen opeens die piernaakte bengel op zijn bloote voeten langs hem
heenschoof, verschrok hij zoodanig dat de koffie hem in een verkeerd keelgat schoot
en hij geweldig aan 't hoesten viel.
De Witte wipte de kelderkamer op, zag er zijn goed liggen, had het op den weerdij
van een-twee-drie aan het lijf, en was den hof in.
Toen het late avond was sloop hij geruischloos de slaapkamer op, kroop onder de
lakens, scheel van honger, maar dacht er enkel aan dat het 's anderdaags weeral
zondag was.
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XI. De Witte krijgt een nieuwe klak.
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DE trein vertrok eerst te negen uur, maar van halfacht af stond de Witte reeds gereed,
gewasschen en gekamd, zijn zondagsch kostuum aan, en hij had gisterenavond een
uur lang over zijn schoenen geborsteld. De Witte mocht namelijk dien zondag
voornoen met vader mee naar Diest om een nieuwe klak te koopen. Hij had zijn beste
klak zondags te voren in den Demer laten vallen met zijn kop tusschen de ijzeren
brugleuning te steken. Moeder had hem een halven dag in den kelder gesloten, en
vader had gedreigd hem naar 't verbeteringsgesticht van Hoogstraeten te zenden,
maar met dat al kon de Witte nu zondags toch niet blootskop loopen, want dat eerste
communiehoedje van Nis, dat hij in de week droeg, was veel te slecht om mee naar
de kerk te gaan.
Eerstens een nieuwe klak, en zeker een van de leste mode met een verlakte klep
en een gouden bandje, en tweedens met den trein naar Diest rijden, en derdens in
‘De Keyser’ gaan korentenkoeken eten met Diestersch bier, dat was meer dan genoeg
om de Witte op dien zondag voornoen het leven langs zijn zonnigste zijde te doen
inzien.
Moeder was pas uit de vroegmis thuis en maakte de koffie klaar nadat ze vader
was gaan wakker roepen. Heinke en Nis waren nog niet thuis, daar zij zich na de
vroegmis lieten scheren bij Cleynen.
- ‘As ge naa dees klak nog v'lore doet dan maok ik er iên van è stuk zak,’
vermaande moeder.
- ‘Die ander was toch te klein oan 't weurre,’ antwoordde de Witte.
- ‘Dan zal ik er iên moake die tege 't wasse kan... En naa moette moar zonder klak
noar Diest goan.’
De Witte zweeg maar liefst, overtuigd dat er tegen moeders toch geen gelijk te
halen was, en daarin was hij het eens met vader.
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Deze kwam eindelijk ontbijten, en na van moeder 't noodige geld te hebben ontvangen,
trok hij met de Witte de deur uit. De Witte voelde 't leven tintelen door zijn armen,
zijn beenen en zijn kop, hij floot zijn lustigste deuntjes, gooide aan de Dulp eens
naar 'n musch, en eer ze aan de statie waren had vader hem reeds bij zijn haar moeten
pakken en moeten dreigen hem terug naar huis te zenden.
De statie had voor de Witte altijd een bijzondere aantrekkelijkheid; het was iets
dat rechtstreeks in verband stond met de groote wereld buiten Sichem, en de menschen
van 't dorp, die er stonden te wachten, leken hem daar veel gewichtiger dan in hun
wekelijksch doen. Vader ook, die zoo juist wist waar ge de kaartjes moest vragen,
en hoe ge die moest vragen, kwam hem daar veel verstandiger voor dan thuis, en hij
voelde zijn eigen kleinheid hier erg afsteken naast al wat de groote menschen wisten
en deden.
't Was nog veel te vroeg.
Door het raam, dat op het perron uitgaf, keek de Witte naar de spoorlijnen. Hij
was zoo echt blij om dit reisje naar Diest, dat hij maar bevreesd was op 't laatste
oogenblik iets te zien gebeuren dat het spel bedierf. Hij hield zijn armen stijf tegen
zich aangedrukt uit angst dat hij ergens zou aankomen dat niet mocht, en hij had aan
vader willen vragen of de trein toch zeker wel komen ging. Maar de menschen in de
wachtzaal zaten allen doodgewoon op de banken te wachten, en vader rookte rustig
zijn pijp, - dus zou 't met dien trein wel in orde zijn.
Daar deed de kaartjesknipper opeens de deur open en riep met een stem dat de
ruiten er van trilden: ‘Diest, Hasselt, Maastricht,’ en een oogenblik later: ‘Aarschot,
Leuven, Brussel.’ - 't Eerste was voor den trein die naar Diest ging, en het tweede
voor den trein die van Diest kwam.
Vader en de Witte gingen met al de anderen mee
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naar buiten, de trein hield schurend en daverend stil, en ze wipten binnen. De Witte
ging recht aan den anderen kant van den leegen wagen naar 't raam, en stak er zijn
kop door. Vlak voor zijn neus stond de andere trein, die van Diest kwam. De wagen,
waar hij inkeek, zat vol menschen in hun zondagsche kleeren, die gereekt naast
mekaar op de banken zaten en allen even naar de Witte opzagen. Hij keek den trein
langs, en een weinig verder stak een boer ook zijn kop door een raam van dien anderen
trein, blikte eerst in de richting van de Witte, en dan den anderen kant uit. Hij droeg
op zijn kop een zwarte lakensche buisklak, lijk vader, en de Witte zag ook dat hij
kaal was tot in zijn hals.
De trein van de Witte pufte langzaam in gang, de Witte kwam dichter en dichter
bij den uitkijkenden boer in den anderen trein, en hoe 't opeens in hem schoot wist
hij niet, het tintelde onwillekeurig door zijn vingers en zijn armen - en roef! hij greep
de zwarte buisklak van den boer zijn hoofd af. De Witte zag nog even den
rood-glimmenden kaalkop van den uiterst verbaasden boer, hoorde daarop een vloek
boven 't gerucht uitklinken, - en... daar stond hij in den wagen met die vreemde klak
in de hand.

De Witte was door zijn plotse daad, waar hij zichzelf nog geen rekenschap van gaf,
zóódanig uit zijn lood geslagen, 't was zóó bliksemsnel gebeurd, dat hij nu beduusd
de klak in zijn twee handen hield en met groote stomme angstoogen naar vader keek.
Op 't laatste oogenblik was er in den wagen een andere boer gestapt, een kennis van
vader, met ook een kleinen jongen bij zich. Maar vader had toch nog juist gezien
wat er gebeurd was. Hij keek een oogenblik sprakeloos en verstomd op zijn zoon,
werd dan rood tot in zijn hals, en met een van woede hokkende stem donderde hij
los:
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- ‘Bengel, as ge potvernondedoezie deze kiêr nie in 't kot geroakt verstoa 'k er niks
ne miêr van!...’
De angst krievelde de Witte door zijn haar. De boer, die bij vader was en 't gebeurde
onmiddellijk raadde, nam het niet zoo erg op. Maar vader, die nog kwader werd
omdat hij daar in den trein aan zijn gramschap geen lucht kon geven, greep opeens
de klak uit de Witte zijn handen, sloeg ze hem op den kop, en smakte met een dwazen
duw de Witte op de bank in den hoek van den wagen.
- ‘En as ge ze gedorie nie oep haaft goei ik oe deur de venster!’ dreigde hij.
De Witte bleef stom als een visch. Hij kwam er nog niet overheen hoe hij zóó iets
had durven uithalen. Nee, hij kon er dezen keer echt niet aan doen, 't was zoo opeens
gebeurd zonder dat hij het had gewild... Waarom moest die stomme boer ook zijn
kop uit den trein steken?... Maar dat er ditmaal de gendarmen en de gevangenis
zouden mee gemoeid zijn, daar twijfelde hij geen oogenblik aan... Hij had kunnen
huilen van benauwdheid om hetgeen er nog uit volgen zou... Ziet ge wel, dat het
weeral moest tegenvallen, dat die dag niet zoo plezierig zou zijn als hij zich had
voorgesteld!...
De Witte had zijn handen in zijn broekzakken geduwd, de lakensche buisklak hing
hem tot op de ooren, en hij moest zelfs het hoofd een klein beetje achterover houden
om van onder de klep door 't raam te kunnen kijken. De klak rook erg naar zweet en
sjiektoebak.
De andere boer die, aan zijn spraak te hooren, van Oxlaar of die kanten kwam,
was met vader in een druk gesprek gewikkeld over hout te koopen, en ze schenen
aan 't gebeurde niet verder meer te denken. De vreemde jongen die, van toen hij in
den trein kwam, vol belangstelling door 't andere raam had staan kijken, en niets
gemerkt had van het voorgevallene, moest nu van zijn vader naast de Witte komen
zitten. ‘Ge kunt noêit wete wat er veurvalt,’ zei hij waarschuwend, en
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zijn zoon, die erg braaf scheen te zijn, gehoorzaamde onmiddellijk. 't Was een jongen
ietwat ouder dan de Witte, met een vuurrood gezicht vol zomersproeten. Zijn broek,
- zijn eerste-communiebroek waarschijnlijk, - was zoo kort dat zijn bloote knieën
tusschen de kousen en de broekspijpen uitstaken. Op zijn kop droeg hij een bruin
strooien hoedje, van een ouderwetsch model, waarop hij erg fier scheen te zijn. Hij
draaide 't voortdurend van de eene zijde naar de andere, en nam het van tijd tot tijd
eens af om er naar te kijken. Dat zag de Witte zoo van terzij, onder zijn klep door,
en ook dat die jongen zijn knieën niet gewasschen had.
Hij voelde hem vast tegen zich aanzitten, en zijn been werd er warm van. Zonder
te weten waarom had hij een ergen hekel aan dien vreemden jongen.
Deze kon geen oogen van de Witte zijn klak afdoen. Hij scheen er geen kop aan
te krijgen waarom die klak zoo groot was. Dat was er toch geen voor een kleinen
jongen!... Tot de Witte hem opeens met een venijnigen blik in de oogen zag en hij
voor zich keek.
Die sproetensmoel, dacht de Witte bij zichzelf, heeft er niets in te zien. Hij werd
kwaad op dien vreemde omdat hij naar zijn klak keek, en hij wrong zich opeens erg
ruw tegen hem aan om hem meer plaats te doen maken...
Naarmate de trein voortvloog en de Witte over de beemden zijn oogen en zijn
gedachten liet waren, ging zijn angst wat weg.
- ‘Zeg, vroeg hem opeens de roode jongen, woaroem es aa klak zoe groêt?’
De Witte keek hem aan met een blik vol haat.
- ‘Woaroem zèn aa oêre zoe lank?’ vroeg hij terug. - Wat ging het hem ook aan!
De vreemde keek een anderen kant uit. Hij haalde langzaam uit zijn zak twee
peren, en begon eene daarvan bedaard op te eten. De Witte werd milder gestemd.
- ‘Hier zèn de Hussekoten,’ zei hij nu zelf, met
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een oog op de heele peer die de andere in de hand hield, en door 't raam wijzend naar
den rotsachtigen heuvel van 't Grasbosch, waarin, volgens een Sichemsche
overlevering, in den ouden tijd de Hunnen hebben gewoond. Maar de andere scheen
ook geen belangstelling te voelen voor de Hunnenkoten van de Witte.
De Witte kreeg het erg warm; hij voelde 't zweet over zijn wangen biggelen onder
die zware boerenklak, maar hij durfde ze uit angst voor vader niet aanraken. En de
gedachte dat hij er zoo erg potsierlijk moest uitzien deed het hem in dien treinwagen
nog benauwder vinden.
- ‘Zeg, fluisterde hij zachtjes tot den rooden jongen, met een blik op vader of deze
't niet hooren zou, krijg èkik die andere pèer?’
- ‘Veur nen halve cent, antwoordde de roode even stil en met een blik op zijn
vader, ze koste twiê veur ne cent.’
De Witte schoot in zijn vestzak en haalde er een duitje uit. Hij bezat vijf enkel
centen en drie duiten; één centiem minder bleef nog zes cent, - dat was toch nog een
ronde som, dacht de Witte. ‘Hier-zè!’ en de koop werd gesloten.
- ‘Hoe hiêtte gij?’ vroeg de Witte.
- ‘Nele.’
- ‘Ik doecht et wel, oan oe gezicht te zien... Bij onze Rikusoême hemme ze oêk
nen Nele.’
- ‘En hoe hiêtte gij?’
- ‘Lewie.’
Nele keek de Witte nu scherper aan of het aan zijn gezicht ook te zien was dat hij
Lewie hiet.
- ‘Woar hedde die klak gehoald?’ vroeg hij daarop, wel veronderstellend dat de
Witte niet op normale wijze in 't bezit van zoo 'n groote klak gekomen was.
- ‘Gepikt, antwoordde de Witte fluisterend, es 't gien schoên?’

Ernest Claes, De Witte

171
Nele keek hem ongeloovig en verstomd aan.
- ‘Z' es veul te groêt.’
- ‘Da 's moar è gedacht... as mène kop nog è bekke dikker weurd es ze sjustckes
groêt genoeg... Moar zoê 'n hoeike lak as gij oep hed da zèn aaw hoeie die ze
oep-te-nieft geverfd hemme...’
- ‘Da 's nie woar... 't es ne nieve van verleie joar,’ antwoordde Nele, en scheen de
eer van zijn strooien hoedje met kracht te willen verdedigen.
De trein vertraagde zijn vaart, reed langs de vestingen en de eerste huizen van
Diest, en stond stil. - De Witte keek naar zijn vader, de angst kwam weer in hem
voor wat er om zijn schelmstuk hier gebeuren kon.
- ‘Oephave!’ zei vader met een strengen blik, ‘as de sjanderme hier g'riêd stoan,
wete ze wie ze hemme moete...’
Ze stapten alle vier uit den trein, en wrongen tusschen 't volk door naar den uitgang
van de statie. De Witte durfde van onder zijn klep niet opkijken van klare
benauwdheid. Hij had een gevoel of ze met een gloeiend ijzer achter zijn rug zaten,
en zijn beenen beefden van zenuwachtigheid. De gendarmen! de gendarmen! Die
stonden hier altijd aan de statie, en hij wist ook dat zij door de ijzerdraden die aan
de telegraafpalen hingen van de eene statie naar de andere konden spreken. Hij hield
aan de eene zijde de hand van Nele vast in de zijne geklemd, en aan de andere zijde
bleef hij zoo dicht mogelijk naast vader... Hij zag niet eens dat de menschen hem
lachend achterna keken.
Door 't houten hekje kwamen ze eindelijk buiten de statie, en had de Witte gedurfd,
hij had het op een loopen gezet van hier tot in Sichem.
De twee knapen gingen voorop, en de twee vaders kwamen al pratend achteraan.
De Witte had nu de hand van Nele losgelaten, maar de verlegenheid over
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zijn toestand overviel hem hier veel erger dan in den trein. Bijna alle menschen die
hij ontmoette bekeken hem lachend, en hij trok ten slotte de klak zoo diep over zijn
oogen dat hij juist nog genoeg van de straat zag om nergens tegen aan te loopen. Hij
liet Nele maar doorpraten. - Toen ze door 't Sint-Job-kwartier gingen liep er een vuile
Diestersche bengel een eindje langs hem op al vragende: ‘Klak, woar goade mee da
boerke hene?’ Aan den omdraai van de straat schoof de Witte zijn klak een beetje
achteruit, keek eens vluchtig om of vader nog achter 't hoekje was, en eer de
Diestersche straatjongen het verwachtte, kreeg hij een stamp onder zijn ruggegraat
dat hij jenkend over de straat vloog. De Witte ging daarop weer onmiddellijk naast
Nele voort, en gebaarde van niets. Nele was 't met de Witte heelemaal eens en zei
overtuigd: ‘Ge had èm moete doêd stampe, diê snotneus!’

Ze gingen eerst in ‘De Keyser’ een pint Diestersch bier drinken. 't Smaakte de Witte
echter niet, hij voelde zich te doodongelukkig omdat hij die leelijke groote klak moest
ophouden... En vader scheen niet eens te zien hoe alle menschen hem spottend
aankeken.
Ze togen daarop naar de tien-uren-mis in de hoofdkerk, en zetten zich naast elkander
achter een pilaar. De Witte had zijn klak aan de kerkdeur onder zijn
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jasje gestopt en hield dit goed toegeknoopt. Vader zette zijn bril op en las in zijn
groot kerkboek, de vader van Nele bad aan een rozenkrans, en de Witte en Nele
hielden de handen gevouwen op de bovenste lat van den kerkstoel, en moesten op
hun vingers bidden.
Zoo 'n mis in de stad had wel veel bekijks. Al die vreemde gezichten van mannen
en vrouwen, die kleurige hoeden en kleeren, die zoo echt deden merken dat het
allemaal rijk volk was, lieten de Witte niet toe zich hier in erg godvruchtige
beschouwingen te verdiepen. Opeens schrok hij... Drie rijen verder viel hem ineens
een roode kaalkop in 't oog!... Maar neê, 't was een menheer, en op den stoel waarop
hij knielde lag een hoed. De Witte verademde, en al kijkend naar dien kop begon hij
te denken hoe 't met den boer, wiens klak hij onder zijn jasje had steken, nu vergaan
zou. Hoe zouden ze hem hebben uitgelachen in den trein! Die zal er minstens even
gek hebben uitgezien als hij met zijn groote klak. De Witte kon het zich zóó
voorstellen!... Hij kreeg opeens goesting om luidop te lachen.
- ‘Zeg,’ stiet hij tegen Nele zijn arm.
- ‘Wat es er?’ vroeg deze zachtjes.
- ‘Zie doar es wa ne kletskop!’...
Nele zocht een oogenblik en zag hem dan ook.
- ‘'t Es sjust è bloêt gat van è klein kind,’ fezelde de Witte, en Nele moest haastig
zijn twee vuisten voor zijn mond duwen om 't niet uit te proesten.
Boven in de hoogste beuk van de kerk kwieterde opeens een vogel. De Witte keek
op, en zag een musch van 't hoogouter naar het oksaal, en omgekeerd, heen en weer
vliegen. Zijn oogen gluurden er naar vol belangstelling, en daar kwam plots een
gewaarwording over hem of alles hier toch niet zoo vreemd was...
Opeens was 't vogeltje niet meer te zien... En terwijl de Witte nog af en toe naar
omhoog keek, merkte hij opeens vlak boven zijn hoofd een engel die met
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uitgespreide vleugelen tegen den pilaar hing, in vereering voor den heiligen Petrus
die op een voetstuk daar hoog tegen denzelfden pilaar stond, en in vrome aandacht
scheen te kijken naar den heiligen Antonius, die tegen den pilaar aan de
tegenovergestelde zijde met even gelukzalige blikken naar den heiligen Petrus keek.
Dat was op zichzelf nu wel niets buitengewoons, maar de engel boven de Witte
zijn hoofd had een been verloren; de plaaster was er afgevallen, en naast het eene
mollige beentje stak uit het lijf van den engel een zwarte ijzeren staaf.
De Witte schoof zijn elleboog over de stoelleuning en stiet tegen den arm van
Nele.
- ‘Zie es... diê mankepoêt van nen engel!... Da 's zeker iêne die ut den hemel
getuimeld es...’
Nele volgde den blik van de Witte, en toen hij het in 't oog kreeg, hikte hij opeens
zoo hoog en zoo hard dat de menschen vóór hem allemaal achterom keken. Nele's
vader gaf over de Witte heen zijn zoon een stomp tegen den kop, terwijl de Witte de
lippen roerde alsof hij voor den Heer boetvaardigheid deed over al zijn vroegere
wandaden.
Na de mis gingen de twee anderen huns weegs, en de Witte en vader gingen naar
Polleke Voets om een klak. Toen ze 't winkeltje binnenkwamen deed Polleke, een
klein dik ventje met een roode kwabkin, net alsof hij vaders beste vriend was, en
vroeg hoe 't met de ‘pachtès’ was. Hij keek daarop eens vriendelijk naar de Witte,
die de groote klak bij 't uitgaan der kerk niet weer had opgezet, en zei:
- ‘Veur aa hem 'k hier è schoê klekske.’ - En zonder lang zoeken zette hij de Witte
een splinternieuwe klak op, met een stijve verlakte klep en een gouden bandje, juist
lijk de Witte gehoopt had.
- ‘Da 's sjust wat èm hemme moet,’ zei Polleke Voets.
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De Witte gloeide van trots; die was nog schooner, docht hem, dan de nieuwe klak
van Fompe.
- ‘Ze past sjustekes,’ zei hij dadelijk.
- ‘Wa kost ze?’ vroeg vader bedachtig, niet zoo geestdriftig als zijn zoon.
- ‘Twiê frang, oemdat et veur aa es,’ zei Polleke met het eerlijkst gezicht van de
wereld, - ‘'t zèn allemoar klakke van twiê frang en half...’
- ‘E kwoartje moette der afdoen,’ zei vader.
- ‘Neie, zei de andere, want dan zaa 'k er oep verspele... Moar èn pint doe 'k er
wel bij.’ En vooraleer vader betaald had, kreeg hij van Polleke vijf cent. Vader gaf
daarop twee frank, de winkelier zei nog eens: ‘ne goeien dag oan de pachtès,’ en ze
verlieten den winkel.
Vader telde op straat eens de centen na die hij nog over had van de reis.
- ‘Voader,’ zei de Witte, die zich nu zeer dankbaar voelde, en bijna niet meer dacht
aan de lakensche buisklak die nog altijd onder zijn toegeknoopt jasje verborgen zat,
‘voader, ik zal tegen ons moeder zegge da ze drij frang kost, zelle!’
Vader keek hem van terzij eens smoenzelend en half glimlachend aan, zei ja noch
neen, en sprak ook niet meer van de andere klak.
In ‘De Keyser’ troffen ze Nele en zijn vader weer aan, en Nele had naast zich op
de bank een ronde hoedendoos staan.
- ‘'k Zèn ons wijf heur muts goan hoale, zei Nele's vader, ze moet è-zoaterdag noa
de bruileft goan.’
Vader stak zijn pijp aan een bestelde weer een pint Diestersch bier, en nu vond de
Witte 't zoo lekker dat hij zijn lippen ervan aflikte. Hij zat naast Nele op de bank, de
hoedendoos stond tusschen hen twee. Nele kon geen oog van de schoone klak van
de Witte afdoen.
- ‘Woar es naa die groête klak van toen strak?’ vroeg hij.
- ‘Onder me kamezool,’ antwoordde de Witte,
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heel stilletjes om vaders aandacht er niet weer op te trekken.
- ‘Dees es èn veul schoênder,’ zei Nele vol bewondering.
- ‘Da 's è wat anders dan zoê 'n hoeike, èh!’
- ‘Joa moar, et aaw es toch moar èn klak en 't mijn es nen hoed...’

Ze aten daarop nog elk twee korentenkoeken en trokken dan terug naar de statie.
Daar het te vroeg was voor den trein werden nog ettelijke herbergen bezocht en
ettelijke pinten Diestersch gedronken, en de twee vaders raakten al drukker en drukker
in hun gesprek, en keken naar de jongens niet meer om. En de Witte begon te
verzinnen waar hij met die lakensche buisklak ging blijven. Ze ergens weggooien
zou de argwaan van Nele hebben opgewekt; en liet hij ze vallen, dan kon iemand het
merken en ze terugbrengen. Neen, niemand mocht het zien.
Nele had erg veel last met de ronde doos, die hem voortdurend tegen de beenen
sloeg.
- ‘Wil ik ze è bekke droage?’ vroeg de Witte gedienstig.
Nele gaf ze gaarne over.
In 't laatste winkeltje van de straat, voor ze aan de statie kwamen, schoot Nele
eventjes binnen om bollen te koopen.
Toen hij terugkwam had de Witte een oplossing voor de klak gevonden.
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- ‘Zeg, Neleke, vroeg hij, wa gèfde veur die klak?’ En behoedzaam trok hij ze onder
zijn jasje uit.
Nele had aan dien koop niet gedacht. Hij bekeek ze een oogenblik, peinsde dat ze
voor vader in de week nog wel dienen kon, en zei:
- ‘'k Geef er ne cent en twiê babbeleirs veur.’
- ‘Doar krijgde ze veur,’ gaf de Witte toe. Nele overhandigde hem den cent en de
twee suikerbollen, en de Witte hielp hem de klak in de doos stoppen bij moeders
beste muts.
De terugreis naar Sichem liep kalmer af. Als een trouwe kameraad droeg de Witte
zorg voor de doos van Nele, had ze op de wagenbank naast zich staan, en liet er
bezorgd zijn arm op rusten. Om die hechte vriendschap kreeg hij van Nele's vader
twee centen, en Nele kreeg ook wat van de Witte zijn vader.
Toen ze te Sichem uit den trein stapten, keek de Witte nog wel eens schichtig om
of de boer met zijn kaal hoofd nergens te zien was. Niets, alles was rustig.
Buiten de statie gekomen gaf hij dadelijk de doos terug aan Nele, en zonder naar
vader of de anderen nog om te zien liep hij naar huis.
Hier was hij op eigen grond.
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XII. De Witte en "De Leeuw van Vlaanderen"
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DE jongens van de hoogste klas waren bezig hun hersens te oefenen aan de oplossing
van een vraagstuk dat op het zwarte bord voor hen geschreven stond: wat een koopman
winnen zou op zóóveel zakken graan van 100 kilogrammen, als hij het verkocht de
eene helft aan zóóveel en de andere aan zóóveel, en er dít nog bij en dàt nog af was,
met al de moeilijkheden die de jongens moesten inwijden in de geheimen der
rekenkunde. De meester zat slaperig op zijn stoel voor de banken van de lagere
afdeeling, waar ze zich beijverden aan de ‘schriftelijke oefeningen in de moedertaal’.
Zoo waren ze allemaal beziggehouden, en de meester genoot een zalige geestesrust.
De zwoele warmte van den zomernamiddag hing drukkend in de klas. De zon
wierp haar volle stralenbundels door de ramen, en de jongens mochten een plaats
kiezen op de banken die in de schaduw lagen.
Ze waren allen al even slaperig als de meester, en noch aan het vraagstuk noch
aan de schriftelijke oefeningen in de moedertaal werd scherpe aandacht geschonken.
Het was bijna volkomen stil. Soms het kloeferen van een holleblok of het schuiven
van een lei, en griffels die piepend krasten.
Vóór de Witte zaten Dries van de Knots en Fompe. Fompe schreef de oplossing
van het vraagstuk af van Turke Leunes die voor hem zat, en Dries wachtte geeuwerig
tot Fompe klaar was om het op zijn beurt over te schrijven. Daarna zou de Witte het
krijgen van Dries.
De zon gloeide door de vensters.
- ‘Fompe, zei Dries opeens, veur diê broeksband geef ik viêrtig merbels.’
- ‘Direkt!’ aanvaardde Fompe. Hij gespte zijn broeksband los en gaf hem aan
Dries.
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In 't volle knikkersezoen zou zoo'n stoffen broeksband geen veertig marbels waard
zijn, maar nu de tijd van dit spel bijna voorbij was, - (ge kondt er voor één cent reeds
zestien krijgen in plaats van acht) - gaf men er zoo veel niet meer om.
Dries kreeg uit zijn zak voorzichtig zijn knikkersbeurs, die hij elken dag mee naar
school bracht, en begon te tellen.
- ‘Iên, twiê, drij, vier, vijf, zes...’ en telkens tikte er een neer in de hol-open handen
van Fompe.
De Witte zat er met een onverschilligen, slaperigen blik op te kijken. Hij zou nooit
een broeksband vermangelen tegen veertig knikkers... Opeens keek hij op naar den
meester, die het hoofd op de borst had laten zakken, en schoot onder zijn bank...
't Was bijna doodstil in de broeiend heete klas.
- ‘...drij-en-dèttig, vier-en-dèttig, vijf-en-dèttig...’ telde Dries voort, - maar daar
vloog opeens de Witte zijn voet zoo krachtig tegen de open handen van Fompe dat
de vijf en dertig marbels de lucht in vlogen, en rekketekkend over de banken en den
vloer door de klas ruttelden. 't Gaf een lawaai of opeens al de ruiten werden ingegooid;
de klas stond heel en al overeen, de slaperigheid was er met den slag uit, en de jongens
keken benieuwd langsheen de banken waar de laatste knikkers met een stillen rrrr...
voortrolden, en met een korten tek tegen de splinten of banken aanbotsten.
De meester was geschrokken van zijn stoel opgevaren, en blikte een oogenblik
verwilderd door de klas. De jongens van de hoogste afdeeling tuurden zoo
ingespannen naar de cijfers van den graankoopman, alsof hun eigen fortuin er in
betrokken was. Die 't niet gedaan hadden wilden daardoor bewijzen zoo aandachtig
met het vraagstuk bezig te zijn dat ze niet waren afgeleid, en de schuldigen zetten
een gezicht alsof ze heelemaal niets gehoord hadden. De jongens van de laagste
afdeeling stonden recht tusschen hun banken,
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benieuwd om hetgeen er bij de grooten gebeuren ging, of ze zaten onder de bank om
de knikkers op te rapen.
- ‘Wie - heeft - dat - gedaan?...’ De meester zag wit van woede, en zijn oogen
keken scherp als een vlijm.
De stilte woog nog zwaarder... De geestesinspanning op de graanzakken van den
koopman bereikte haar toppunt. Fompe sloeg met zijn lippen, de oogen toe, of hij
inwendig de uitkomst nog eens narekende, en de Witte telde op zijn vingers, piet
starend op zijn lei, of de gevonden uitkomst klopte.
- ‘Wie - heeft - dat...’
Opeens rolde uit Dries zijn zak een achtergebleven knikker... Hij viel eerst op den
houten voet van de bank en rolde dan ineens door tot achter in de klas... 't Gerucht
van dien rollenden knikker had iets onheilspellends in de volslagen stilte, veel akeliger
dan al 't andere, of opeens iets verschrikkelijks geschieden zou...
De meester werd nog bleeker, hij liet den verraderlijken knikker rollen tot hij stil
lag... Dan stond hij met een stap tusschen de banken, zijn tuchtroede kwam striemend
terecht op den rug van Dries, die plots uitschreeuwde:
- ‘'t Es de Witte die 't gedoan heet!’ - En Fompe, die evenveel voor zichzelf
verwachtte, riep dadelijk met een huilerigen grins: ‘Joa, 't es de Witte, miêster!’
De Witte meende verontwaardigd te protesteeren, maar de meester keek hem plots
in 't wit van zijn oogen, en vuurrood stamelde hij: ‘Ik kost er nie oan doen... 't was
moar oem te lache, miêster!’ De meester greep hem met beide handen bij de
schouders, trok hem uit de bank, en droeg hem tot voor de deur van 't ‘kamerke’.
Met een stamp vloog die deur open, en de schop die daarop de Witte verder bracht
was de hoogste krachtsinspanning van den meester, en deed de Witte bots tegen den
anderen wand terecht komen.
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En daar leerde de Witte ‘De Leeuw van Vlaanderen’ kennen...
Want nadat hij een behoorlijk aantal keeren over de zeere plaats had gewreven,
en met allerlei wreedaardige wraakvoornemens tegen Dries en Fompe de pijn gestild
en zijn woede had gekoeld, keek hij het ‘kamerke’ rond. 't Was daar eigenlijk de
rommelkamer van de school. Tegen den muur een verhakkelde landkaart vol
inktvlekken, een oud ingelijst portret van Leopold I, op den vloer heele hoopen
verfomfaaide schoolboeken en schrijfboeken van vroegere jongensgeslachten, een
wereldbol die in 't midden van Azië een erge bluts had gekregen en een witte kalkplek
vertoonde, twee lessenaars op elkaar, een paar stoofbuizen, gebarsten leien en nog
allerhande oude prullen die uit de school waren gekomen. Een dof licht viel door
den waaier boven de dubbele deur die op de Breedestraat uitgaf. 't Rook er vunzig,
en het was er veel koeler dan in de klas.

En de achterste wand van dit kamertje was geheel bedekt door een groote boekenkast;
daar stond name-
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lijk de ‘gemeentelijke bibliotheek’ van Sichem. Nog nooit had de Witte zooveel
boeken bijeen gezien. Hij herkende ze nochtans zeer wel. 's Winters liet vader daar
ook boeken halen, maar de Witte had er nooit de handen mogen aansteken. Jongens
van zijn jaren, meende vader, moesten enkel zorgen goed hun catechismus te kennen.
En nadat de Witte van de drie onderste rijen al de verschillende titels had gelezen,
die in vergulde letters op den rug van ieder boek stonden gedrukt, trok hij er een uit
waarvan de titel hem meer scheen te zeggen dan al de andere: ‘D e L e e u w v a n
V l a a n d e r e n ’. Het woord ‘Leeuw’ maakte op de Witte altijd een diepen indruk.
En de Witte begon daar in dat stille koele rommelkamertje, gezeten op een hoop
oude schoolboeken, te lezen, te lezen dat zijn kop er van gloeide, dat hij uur en tijd
vergat. En toen het gestommel in de klas daarnaast hem aankondigde dat het vier
uur was, en hij den meester eveneens de klas hoorde uitstappen, foefelde hij het boek
onder zijn jasje, deed zachtjes de deur van 't kamertje open, ritste de klas uit, en liep
in één roef tot aan het veld naast zijn huis. En daar kroop de Witte het koren in, en
las voort tot het donker werd en hij naar huis moest.
Ruzie en kijven om het laat thuis komen konden hem ditmaal niets schelen. Hij
was met zijn gedachten ver weg, bij het boek dat hij in 't korenveld had weggeborgen,
en na het avondeten trok hij onmiddellijk naar bed, om in den donker te droomen
van Vlaanderens helden.
En vier dagen achtereen, waaronder een heele zondag, zat de Witte al den tijd dat
hij niet moest thuis, in de school of in de kerk zijn, daar op die plaats te lezen. Hij
zat daar heel en al van de wereld afgezonderd, de zon stond boven het korenveld te
laaien, het gele gouden koren reuzelde zachtjes, en 't was als een ver, ver ge-
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ruisch uit een wondere wereld, als de stemmen van verdwenen heldengeslachten. En
aandachtig luisterde hij even naar de geheimzinnige geluiden die om hem ruischten,
en hij meende den daverenden dreun van stormende rossen te hooren, en 't galmen
van heldenstemmen, en de zware slagen van kampende ridders... En dan keek hij op
naar de oneindige hooge blauwe lucht die koepelde boven de landen, en hij zag alles,
âlles gebeuren zooals 't geweest was, en hij was er bij...
Hij voelde van 't liggen of 't zitten geen pijn in zijn rug of zijn schouders.
En toen het boek uit was bleef de Witte een lange poos droomend naar de blauwe
lucht staren, terwijl hij languit op zijn rug in 't koren lag, en daar kwam zoo medeen
'n onzeggelijke droevigheid in hem, zooals hij nooit gekend had, hij wist zich opeens
zoo grenzenloos ongelukkig in 't leven staan, zonder te weten waarom; 't was hem
precies of er iets overheerlijks langs hem was voorbijgegaan, dat nu weg, voor goed
weg en verdwenen was... En, - hij dacht er opeens aan wat 'n meelij hij had gehad
met Adam en Eva, toen hij den eersten keer las van dat wegjagen uit het Aardsch
Paradijs.
Maar toen hij weer recht was en uit het koren, en zijn jonge armen en beenen
voelde, en de zomerzon die hem krieuwelde in zijn hals en op zijn handen, toen werd
hij weer de Witte, en kregen Robrecht van Bethune, Breydel en De Coninck weer
de bovenhand.
En hoe meer de Witte aan dezen dacht, hoe geweldiger het in zijn boezem begon
te stormen.
Hij had willen vechten, al was het tegen een boom. Hij had lust om met zijn hoofd
als een stormram ergens tegen aan te bonzen, iemand omver te rennen. Daar er echter
niemand in de nabijheid was, liep hij met de armen in de lucht naar huis, en
schreeuwde: ‘Heil Gent, hier is Jan Borluut!’ of een anderen strijdkreet uit het schoone
boek. Hij trok een spar uit de
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houtmijt, ging op den grond zitten in de schaduw van 't karhuis, en begon te werken.
't Was warm, en na eenige oogenblikken gesnipperd en gekerfd te hebben, trok hij
zijn jasje uit. En dat bracht hem opeens de armen van Jan Breydel voor den geest;
hij stroopte zijn hemdsmouwen op om te zien of hem ook de ‘spieren als koorden
op de armen lagen’ zooals bij Jan. De blauwe aders op zijn magere armen leken
echter de Witte nog wel zeer zwakke ‘spieren’ naast die van den geweldigen slachter
van Brugge, maar ze waren er dan toch, en daar kwam in de Witte een trotsche
blijheid op om de gelijkenis. Jan Breydel zal in zijn kinderjaren ook wel niet zoo'n
herkuul geweest zijn als later. Had hij dien eens als schoolkameraad gehad...
Hij werkte voort aan zijn spar.
Max, die voor zijn hok lui in de zon lag en van verre de Witte bezig zag, kwam
naderbij en zette zich op eenige stappen van hem af, uit eerbied voor den langen stok.
- ‘Max joeng, zei de Witte, we zullen es loate zien dat er nog Vloaminge zèn!’
Max keek met scheeven kop, en zijn linkeroor half over zijn oog, benieuwd toe.
De Witte sneed een scherpe punt aan de spar, en de ‘goedendag’ was klaar.

Nu stond hij recht, zijn wapen in de hand. Het deksel van den koeiketel, dat naast de
putkuip lag, was zijn schild, en hij drukte het stijf tegen zijn borst met den linkerarm.
Dan wierp hij een zoo uitdagenden blik in 't ronde, dat Max voorzichtigheidshalve
een paar stap-
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pen achteruitkroop. Zóó zou de Witte gestaan hebben op 't Groeningerveld, en voor
geen enkelen Franschman zou hij een voet zijn achteruitgeweken. Leunend op zijn
speer nam hij alle houdingen aan van de helden die hem te binnen schoten; hij
probeerde ook eens met één oog toe, lijk Pieter De Coninck, maar hij hield het liever
met Jan Breydel, die sterker was.
De Witte zag opeens tegen de doornenhaag van den hof, een tiental meters verder,
een verlaten schoof stroo staan. Hij zette zich in postuur, hield de speer stevig onder
zijn arm geklemd, en stormde er op los, roepend dat het over 't hof klonk: ‘Vlaanderen
den Leeuw! Wat walsch is valsch is, sla dood!’

Max meende nu ook halvelings te begrijpen en holde langs hem op, en op een paar
stappen van den vijand af sprong hij zoo wild tegen de Witte aan, dat de speer naast
den schoof mikte en de Witte zoo geweldig met zijn kop in de doornenhaag vloog
dat hij er tot aan zijn hals instak. Hij uitte een schreeuw die nog veel hooger klonk
dan zijn Vlaamsche strijdleus van daareven. En toen hij zijn kop al jenkend uit de
haag had teruggetrokken, waren zijn gezicht, zijn ooren en zijn hals zoo
verschrikkelijk verschramd en bebloed, en trok hij zoo'n naren snuit, alsof heel het
Fransche leger van 1302 hem over 't lijf was gerend. Max, die meende dat het spel
nog niet uit was en de speer bijna door zijn ribben had gekregen, greep den
‘goedendag’ tusschen de tanden en holde er nu mee door den tuin.
Moeder, die op de kelderkamer de bedden aan 't opmaken was, hoorde het
schreeuwen van haar zoon, en kwam toegeloopen om te zien wat er gaande was.
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- ‘Heet den hond oe gebete?’ riep ze verschrikt, toen ze hem met zijn bebloed gezicht
naast de haag zag staan.
- ‘N...eie, snikte de Witte, i...in...de...hoag ge...val...le...’
Moeder keek verwonderd van zijn gezicht naar de haag.
- ‘Hoe es da naa meugelek...?’
- ‘Diê...diê... schoêf stroê...was...ne...fr...franschman... en...en...’ Hij dacht er
bijtijds aan dat moeder de ‘Leeuw van Vlaanderen’ niet kende.
En moeder meende dezen keer waarachtig dat er bij haar jongsten spruit iets in de
hersenen scheelde, en medelijdend vatte ze hem bij de hand.
- ‘Kom, mène joeng, zei ze, 'k zal oe gezicht è wat afwasse.’
Ze putte een emmer water, en hielp hem zijn bebloed gezicht afwasschen. Het
koude water deed de Witte zijn huilen overgaan, en koelde in zeer hooge mate zijn
bruisende Vlaamschgezindheid.
's Avonds kookte moeder voor de Witte een kommetje zute melk met mastellen.
Toen hij slapen ging kwam ze hem zelf onderdekken, en de Witte was over dit alles
ten uiterste verbaasd, en kon maar niet begrijpen vanwaar hem opeens die ongewone
zachte behandeling te beurt viel.
- ‘As we mee onze Lewie moar nie goan soekkele,’ zei moeder na 't avondeten,
met iets ernstigs en meewarigs in de stem.
- ‘Joa, zei Heinke, 'k hem èm de leste doage van-iêne-pas ieverans mee zèn erme
in de loecht zien stoan sloage... en èm es gedurig hèd-oep in zèn eigen oan 't klappe...’
- ‘Och, mommelde vader daarop, 't es dat èm mee zèn kroamerij giene weg kan...’
Maar moeder zuchtte: ‘We zullen in ieder geval
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moar es bèeweg goan naar Sinte Kernelis oep de Blaaberg.’
En dien nacht schrokken Heinke en Nis plots wakker, daar de Witte in zijn droom
opeens riep: ‘Vlaanderen den Leeuw! Sla dood!’
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XIII. De Witte gaat naar Sint-Jansmarkt
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TOEN de Witte dien morgen wakker werd, schoot hij onmiddellijk zijn broek aan,
met zoo'n haast dat hij ze 't achterste-voor aantrok en opnieuw moest beginnen, en
als hij dan medeen opmerkte dat de morgen als een gouden zonnelach door het kleine
raam glansde, begon hij dadelijk te fluiten en te zingen om lucht te geven aan zijn
blijde stemming. Want van heel de heerlijke kermisweek was voor hem deze dag de
schoonste. 't Was Sint-Jansmarkt te Averbode, en daar mocht hij naartoe. Dat stond
hem in zijn blijden kop als de zon daarbuiten in den klaren zomerdag. Nis lag in het
andere bed nog te slapen.
In de huiskamer zat Heinke in zijn hemdsmouwen bij de koffietafel. Hij zag er
wat verwallebakt uit na al het dansen en bier-drinken van den vorigen avond, en aan
de manier waarop hij op zijn stoel lag was duidelijk te merken dat hij nog niet
uitgeslapen was.
- ‘Woar es ons moeder?’ vroeg de Witte.
- ‘Z'es al lank weg noar Sint-Jansmèrt,’ antwoordde Heinke zonder op te kijken.
Dat viel de Witte zoo verschrikkelijk tegen dat hij dadelijk zijn lip liet hangen.
Ziet ge wel, ze trok er weeral alleen op af, en liet hem maar achter zonder iets te
zeggen. En gisteren-avond had ze zóó vast beloofd dat hij met haar mocht meegaan.
In moeders kost ge al evenmin vertrouwen stellen als in andere menschen.
- ‘Woaroem hee ze me nie wakker gemoakt?’
- ‘Da weet ik nie... Ze moest hoeigritsels koêpen en ze ging iêrst noar de mis.’
De Witte drong maar niet verder aan. Hij waschte zijn gezicht, trok zijn zondagsch
kostuum weer aan en kwam ontbijten. Heinke ging buiten zijn pijp staan rooken. De
zon zat vlak op het raam, en door de open voordeur schoot ze heur geweld naar
binnen. Het licht was zoo fel dat de witte muren er van glinsterden.
De krentenboterhammen en het stuk vlaai werkten
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weldadig op de Witte zijn humeur, en om dat vroegtijdig vertrek van zijn moeder
wou hij toch ook zijn heelen dag niet bederven. Op den tijd van niets was hij klaar,
zette zijn klak op zijn wit haar, en vroeg dan aan Heinke op een zeer gewonen toon:
- ‘Woar heet ons moeder mèn veftien cens geleid?’
Heinke keek verwonderd op.
- ‘Wa veur veftien cens?...’
- ‘Wel... ze zee gisterenoaved da'k veftien cens zaa krijge...’ En ondertusschen
zocht de Witte op de schapraai, de vensterbank, de tafel, alsof hij vast overtuigd was
dat het geld wel zeker ergens liggen zou.
Moeder had hoegenaamd niets gezegd van vijftien cent, maar de Witte hoopte, als
hij het zoo kordaat hield staan, dat Heinke hem misschien... En inderdaad, deze kreeg
zijn portemenee uit zijn zak en ‘verschoot’ aan de Witte vijftien cent, twee sollen en
vijf enkel centen. Heinke was ook in een kermisstemming, zag den blijden dag over
het land liggen, dacht aan den avond en aan zijn lief, en was bovendien verzekerd
de voorgeschoten som van moeder weer terug te krijgen.
Als een kermisvogel was de Witte den steenweg op. De jeugdige zottigheid kittelde
hem in de armen en de beenen. Daar zat zoo'n driest en blij geweld in hem dat hij
begon te loopen zooveel zijn beenen geven konden, en Heinke, die hem van aan den
gevel van 't huis nakeek, kreeg het voorgevoel dat het met die vijftien cent niet in
orde was.
De Witte had van ongeduld wel willen vliegen van thuis tot in Averbode. Daar dit
echter niet ging en hij van het draven ook te warm werd, zette hij het op een flinken
stap, en zong:
Laat ons gaan zien en daar komen de soldaten,
Met hun muziek trekken ze door de straten,
Door bosch en veld, 't geweer al in de hand,
Vivat de piotten van ons Bel-ze-land!
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Op het veld naast den steenweg stond het dauwversche koren te blinken in de
ochtendzon. 't Scheen het licht en de warmte in te zuigen uit de puurblauwe lucht,
zooals het daar roerloos lag te koesteren, met hier en daar een opgeschoten halm
bovenuit die, even neergebogen, zwijmelde alsof er tegen geblazen werd. Uit een
elzenstruik vleerde een schielooze musch, in de lucht klonk het als een fanfare van
tierelierende leeuwerken. Aan den anderen kant van den steenweg lag het broek als
een weelde van sappig groen, doorspikkeld met gele boterblommen en witte
madelieven. In de lucht hing de fijne geur van het bloesemend koren.
Naar dat alles keek de Witte vandaag niet. Hij was zelf een stuk van dien
zomerschen morgen.
Aan de danstent van den Teut en aan die van Victalis zaten al eenige bengels te
spelen. Bij den Frits hadden ze den avond te voren gevochten, en vóór het huis lagen
de buitengekeerde scherven van ruiten en pinten. Bij Jan van Gille waren ze een ton
bier aan 't lossen, en een hoop kwaejong, ongewasschen, half aangekleed, met
borstelig haar en barrevoets, stonden er op te kijken. De Witte zag wel eens met een
blijden blik naar de grauwe zeilen van de dikronde tenten, die zoo vreemdkleurig
uitbultten tusschen de roode pannendaken en 't groen van de boomen, maar hij liet
zich niet afleiden. Voor dat alles had hij den heelen namiddag nog over. Hij ging
recht op zijn doel af, naar Sint-Jansmarkt. Van her en der gingen nog vele andere
menschen dien kant uit. Moeders met een paar kinderen achter hun rokken, mannen
in groepjes van drie en vier, met hun zwarten kiel aan en zijden klak op, en de Witte
zag den blauwen tabaksdamp over hun koppen wegkrullen.
Aan den schoenmaker waren drie jongens aan 't schreepke schieten. Hij kon aan
de bekoring niet weerstaan, en stond eventjes stil om toe te kijken. Dan riskeerde hij
ook een cent, was de eerste om op te werpen, en daar vielen er twee kop en twee
letter. Hij
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won dus één cent. Den tweeden keer verloor hij dien cent. Den derden keer verloor
hij weer en den vierden keer ook, en toen trok hij er nijdig vandoor. Dat was twee
centen zoo maar weggegooid!
Met veel minder geestdrift stapte de Witte verder. Hij telde zijn centen nog eens
na, van uit zijn rechterhand in zijn linker, en overdacht ondertusschen wat hij op de
markt koopen zou. Een blikken fluit, dat stond vast, en die kostte vijf cent. Dan iets
om op te sneuken, kramellen, of warme-rek, of horekens. Voor de rest zou hij zien.
Misschien was 't beter wat over te houden voor den achternoen. Maar die blikken
fluit moest hij in ieder geval hebben. En zag hij moeder, dan zou hij maar niets zeggen
van de vijftien cent van Heinke, en misschien kreeg hij dan nog wat...
- ‘Hee, Witte... Goade oêk noar de mèrt?’
Dat was Tist van Sus Truien, een vuile verwilderde bengel die den heelen dag in
de bosschen leefde en nog nooit de school had gezien, die kon vloeken als een groote,
jenever drinken, pijpen smoren, stroppen zetten, en een hoop andere dingen die hem
in hoog aanzien brachten bij al de jongens van zijn jaren. Hij woonde achter den
Zandberg, in 't Kraanrijk, en wanneer ze thuis maar hoorden dat ze de Witte in Tist
zijn gezelschap gezien hadden, dan was het volop horem.
- ‘Joa,’ antwoordde de Witte weigerlijk op Tist zijn vraag, terwijl hij dezes
gescheurde kleeren en vuile voeten bekeek. Want Tist was natuurlijk barrevoets. In
den grond hield hij wel van Tist, maar voor een kermisdag zag deze er toch wat al
te schorremorrig uit; en tevens bestond er gevaar dat moeder hem zag...
Hij hield zich behoedzaam aan den anderen kant van den steenweg, en Tist begreep
dat heel goed, was daar aan gewoon, en dacht er zelfs niet aan het kwalijk te nemen.
- ‘Ik hem ne frang!’ verklaarde Tist opeens

Ernest Claes, De Witte

197
triomfantelijk, en tusschen duim en wijsvinger stak hij het geldstuk in de lucht. ‘Thuis
gekrege... Kunde nie wissele, Witte?’
- ‘Neie, 'k hem oêk gien klein geld,’ antwoordde de Witte op een toon of hij enkel
in bezit was van napoleons en bankbriefjes. Hij was er ten andere zeker van dat Tist
dien frank gestolen had.
Tist vertelde uitvoerig wat hij allemaal koopen zou op de markt. Een mes moest
hij vooral hebben, om er mee te vechten, om er een den kop mee af te snijden... Hij
wilde de Witte verbouwereeren met zulke dingen, maar deze gaf hem gelijk en om
even dapper voor te komen vroeg hij op een onverschillig toontje:
- ‘Zaane der revolvers te koêp zijn oep de mèrt, Tist?’ En hij dacht ondertusschen
aan zijn vredelievende blikken fluit en aan zijn dertien centen.
Zoo kwamen ze aan het huis van Jan Knop, en van daar konden ze de markt zien.
Die werd gehouden op het kruispunt van den steenweg naar Testelt en den steenweg
naar Herselt. Ze viel op het eind van Juni, midden in de kermisweek, en in dit schoon
sezoen lokte ze van wijd en zijd vele menschen. Ze zagen eerst de witte huiven van
de kramen, de lange lat van den ‘slag’, het geschilderd plakkaat van den liedjeszanger,
en ze hoorden het ronken van het schreeuwerig orgel van den paardjesmolen. De
vroegmis in de kloosterkerk van Averbode was al een poosje geëindigd, en tusschen
de kramen en tenten liepen reeds vele boeren
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en boerinnen op hun zondagsch. Op de kegelbaan, vlak voor de herberg van Peer
Pastrij, waren ze al volop aan 't kegelen.
De Witte en Tist schoten in een loop, en kwamen hijgend te midden van het
gedrang. De Witte keek niet meer om naar Tist. Hij kon zijn gezelschap best missen,
en hij was ook een beetje venijnig wegens dien frank. Zijn hart toekte van het plezier
er te zijn. Hij bleef eerst een oogenblik staan gapen naar het heele spel, om het volle
genot ervan in zich op te nemen. In de lucht hing een geur van smoutbollen, de
menschen zagen er allemaal feestelijk en gelukkig uit, de kramen blonken zoo
verleidelijk dat de Witte zijn gemoed voelde opengaan van pure geneugte.
De tenten stonden op de vier straathoeken langs den weg gerijd, met smalle
tusschenruimten voor het karretje of den kruiwagen waarmee het gedoe werd vervoerd.
Eerst keek de Witte eens naar het tafeltje van den tandentrekker, waarop in een kastje
met glazen deksel een paar gebitten met bloederig rood tandvleesch ten toon lagen,
en daarnaast twee medalies die blonken als goud. De tandentrekker was er nog niet;
daar stond een oud leelijk wijf naast het tafeltje, en elken keer dat er iemand voor
bleef stilstaan, zei ze dadelijk met een flauw smeekende stem dat ‘menheer’
onmiddellijk komen zou, dat hij inderhaast naar het klooster geroepen was om een
der heeren een tand te trekken. Dat was natuurlijk een geweldige recommandatie die
op de menschen indruk maakte, en ze keken naar het wijf met een zeker respect. De
Witte vond dat ze een onuitstaanbaar gezicht had, en hij stak dan ook zijn tong naar
haar uit toen ze toevallig naar hem keek. Een beetje verder stond hij stil voor een
kraam waarop in de bontste mengeling lagen dooreengespreid allerlei zaken, groote
en kleine poppen, tollen, trommels, zweepen, blinkdoozen, kammen, zeep, garen,
borstels, veters, almanakken van Snoeck, Sint-
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Jozefkens en Antoniuskens, van alles lag er wat, en daar stonden dan ook een hoop
menschen, vooral vrouwen, naar te kijken. De Witte wrong er door heen, zag de
blikken fluiten vlak voor zijn neus liggen, probeerde er dadelijk een, en betaalde vijf
cent. Hij vocht zich weer buiten het gedrang, zette het fluitje aan zijn mond, liet zijn
vingers over de zes gaatjes glijden en speelde vol aandacht een do-re-mi. Daarna
stopte hij het weg in zijn binnenzak, en dacht terzelfdertijd dat er hem maar acht
centen meer overbleven. Die kon hij nu echter met een gerust hart verteren. Voor
het kraam waar ze met de ringen wierpen, stonden een hoop jongens met begeerige
blikken te kijken naar al de mooie dingen die ge voor vijf cent winnen kondt.
Pennemessen, vernikkelde potjes, flesschen likeur, dolken, vergulde beeldjes, waren
met een beetje geluk en handigheid te winnen. Als ge 't zoo voor u zaagt leek het
een niemendal om er den ring rond te werpen, het scheen maar op een meter afstand,
en toch bleek het niet zoo gemakkelijk. Sooi van Frans Pastoor probeerde eens; de
eerste ring vloog met zoo'n geweld tegen een nikkelen Napoleon dat deze ervan
waggelde, - maar de ring lag er naast.
- ‘Wel bogot! mompelde Sooi die er zelf van verschoot, ik smeet noar diê poenjaar
en ik haa bekanst è posturke.’
- ‘'t Es èn bloas!’ spotte de Witte.
- ‘Ge moet è bekke hoêger smijte,’ raadde er een aan.
Sooi probeerde zijn tweeden ring, mikte wat hooger, met gespannen lijf, het
linkerbeen achteruit, de oogen strak gericht op den dolk, en zijn rechterarm ging
langzaam van onder naar boven. De ring vloog te hoog, en viel verloren tusschen
het tuig. Sooi zei nog harder: ‘Wel bogot!’ Hij kon het niet begrijpen.
- ‘Nog èn bloas!’ lachte de Witte die dicht naast hem was komen staan. Sooi bekeek
hem met een nijdigen blik en grijnsde hem toe:
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- ‘'k Zal oe seffes es èn bloas oep oe bakkes geve, zelle snotneus!’
Hij gooide nu zijn derden ring, weer zonder iets te treffen. De Witte, die een beetje
achteruit geweken was, riep nog eens: ‘Weiral èn bloas!’ Sooi was erg boos omdat
hij voelde dat ze hem uitlachten, en hij snauwde den baas van het kraam toe:
- ‘Ik geluêf nie dat oe spel hiêl rechtveerdig es!’
De man protesteerde gemaakt verontwaardigd, haalde er zijn vaderzaliger en zijn
heele familie, levenden en dooden, bij, en beweerde dat Sooi enkel om zijn eigen
lompigheid kwaad was. Sooi sprak daarop van zijn boeltje overhoop te stampen.
Feel van den Schacht kwam er toen gelukkig tusschen met ook voor vijf cent ringen
te vragen, en hij gooide van den eersten slag een blauw popje. De baas van 't kermiskot
riep Sooi toe: ‘Ziede wel dat et moar oan aa leit!’ Alleman lachte, en Feel nog meer
dan de anderen. Met de twee overblijvende ringen had hij echter niets.
De Witte ging eens even kijken naar de plaats waar ze hooigritsels verkochten of
hij daar moeder niet zou aantreffen. Ze was echter nergens te zien. Hij vroeg aan
Lieske van den Buskop, die aan een ander kraam voor Dorus Buskop een nieuwe
klak aan 't kiezen was, of zij ze niet gezien had. Jawel, maar ze was al weg.
De markt was nu volop in gang. De menschen liepen er van het eene kraam naar
het andere, stonden hier wat te kijken en daar wat te praten, en te oordeelen naar hun
blij lachend gezicht vonden zij het erg plezierig. 't Krioelde er van kleine kinderen
op hun zondagsch best, met een suikerstok, een fluitje, een pop of wat anders in de
hand. Het mannenvolk werd vooral aangetrokken door den liedjeszanger en de
kegelbaan van Peer Pastrij. Ze praatten met luide wabberstemmen, riepen elkaar
dwaze dingen toe, rookten geweldige pijpen, dronken groote pinten bier, en hielden
afspraak voor den avond. Het jong volk stond rond en tusschen
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de kramen te vrijen dat het kletterde. De jongens hielden zich groot en preutsch,
kochten voor hun lief een kleinigheidje op een der kramen, een broche of een zakje
kramellen, en de meisjes met den kopdoek achter op het hoofd geschoven, lieten
zich gaarne omflodderen, gichelden en lolden en zagen rood als hanekammen van
de deugd die zij ervan hadden. Op alle gezichten blonken de glans en de vreugd van
den schoonen kermisdag.

De harmonika van den liedjeszanger, het roepen van de venters, het draaiorgel van
den paardenmolen, het lawaaien rond de kegelbaan, 't maakte alles bijeen een feestelijk
gejuich dat opsloeg tusschen de hooge eikenboomen langs den steenweg, en de nog
immer aankomende menschen van verre reeds in een kermisstemming bracht.
Gust van Sanderkes stond er met zijn ‘slag’. Voor één cent mocht ge met een
zwaren hamer op een houten blok slaan, waaraan een lange ijzeren lat was gehecht.
Als ge hard genoeg slaan kondt vloog er langs die lat een ringetje omhoog tot boven
tegen den top, waar het een ketsend knalletje gaf, en dan kreegt ge een roosje om in
uw knoopsgat te steken. Frakke, Gust zijn zoon, stond er naast om de centen te
ontvangen, en als ge niet goed uit uw oogen keekt dan gaf hij op een sol maar drie
centen terug in plaats van vier. Tist de Brats stond er met smoutbollen. In den zwarten
ketel, waarin het vet kiste, liet hij uit een houten lepel het
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beslag lekken dat dadelijk dik opzwol, en terwijl de smoutbollen op het vet nog lagen
te drijven wezen de bengels, die er rond stonden, reeds aan welken bol elk voor zich
uitkoos. Soms waren ze nog niet geheel gaar als de ongeduldige jongens er in beten,
en dan mochten zij ze eventjes terug in den ketel gooien. De Witte koos er ook een,
een heel dikken, maar juist toen hij zijn hand vooruit stak om hem van 't spaan,
waarmee Tist ze uit den ketel opvischte, af te nemen, greep Kloek van Mainske den
bol er af, en beet er dadelijk in.
- ‘Smèrigen dief!’ beet de Witte hem nijdig toe.
Kloek liet zich dat zoo maar niet gezeggen, en hij gaf de Witte een stomp tegen
den schouder. Deze sloeg terug, en Kloek zijn smoutbol viel op den grond. Al de
bengels tegelijk grepen er naar. Kloek had de Witte bij zijn haar, en het zou een echte
vechtpartij geworden zijn zoo de vettige schepspaan van Tist niet bijtijds op eenige
koppen en schouders was terecht gekomen.
- ‘Lèt ne mens zène kommèrs doen, snotjoeng!’ keef Tist, en de ‘snotjoeng’ hadden
zoo veel werk om het kleverig beslag van hun kleederen te vegen dat er aldra orde
kwam.
De paardenmolen van Jan Petrol had veel aantrek. 't Was maar een armzalig ding,
de houten paardjes zagen er erg gehavend en verkleurd uit, om kompassie mee te
hebben, maar het draaiorgeltje dat er midden in stond maakte alles goed door een
valsch en schor lawaai dat de heele markt overklonk. De kinderen vochten om de
plaatsen, de kleinsten werden door de moeders op de paardjes getild met de vermaning
goed vast te houden, en ze zaten er op met een gezichtje dat straalde van geluk. De
groote bengels sprongen wild en rewaans over en tusschen de paardjes, zaten averechts
of met de beenen over den paardenkop gekruist, en haalden al hun zotheid uit om de
bewondering van de groote menschen op zich te trekken. Ze hielpen Jan Petrol den
molen in gang stooten om eens
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gratis te mogen meedraaien, en vochten als de duivels voor den ‘ring’. Naast den
molen stond namelijk een paaltje waaraan een ring was vastgemaakt; wie den ring
grijpen kon mocht een toer gratis meemaken. Een lange loeder, met een vuil baardig
gezicht en gevaarlijke leepoogen, hield bij het paaltje stand en deed den ring op en
neer wippen om het grijpen moeilijk te maken. Die vent kreeg van de jongens dan
ook heel wat naar zijn kop, maar hij stoorde er zich niet aan, en deed zijn werk bij
het paaltje alsof er zijn zielezaligheid mee verbonden was. De Witte ging natuurlijk
ook eens op den molen zitten, greep bij de eerste ronde naar den ring en pakte er
naast, greep bij de tweede ronde met meer aandacht, juist trok de man toen het paaltje
achteruit, en de Witte viel bijna met zijn snuit op den grond. Bij den derden draai
was de ring al weg, de Witte snauwde den man in 't voorbijvliegen toe: ‘Schiêven
djut!’ en herhaalde dit woord telkens als hij langs hem voorbij draafde, om uiting te
geven aan zijn ergernis. De vent bleef echter philosophisch kalm, alsof hij wel voor
heeter vuren had gestaan in zijn leven. Bij een tweeden toer had de Witte niet meer
geluk, en hij werd zoo nijdig op den man bij het paaltje, wien hij de schuld er van
gaf, dat hij dicht naast hem kwam staan om het hem op de eene of andere manier
terug te lappen. De andere boog zich opeens naar hem toe en zei op stillen toon:
- ‘Hoalt mèn pint doar es... dan meugde der es veur niet oepzitte,’ en hij wees met
den vinger naar een rijtje halfleege en volle pinten op de vensterbank van de herberg.
- ‘Wa veur iên es 't?’ vroeg de Witte, onmiddellijk bereid het daarvoor te doen.
- ‘Die twiêde doar!’
De Witte haalde de volle pint, de vent dronk ze leeg, goot het onderste kletske
over den grond en gaf ze terug aan de Witte. Deze mocht daarop een toer meemaken
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zonder betalen. Toen hij daarna op den molen stond te kijken, en met zijn rechterhand
in zijn broekzak de vijf centen telde die hem nog overschoten, zag hij opeens dat de
vent van het paaltje ook aan Heinke van Freeke iets vroeg, en daarop zag hij Heinke
eveneens naar de vensterbank trekken, er een nog bijna volle pint wegnemen en ze
naar den man brengen. De Witte vroeg zich verwonderd af of misschien al die pinten
van dien kerel waren. Hij hield het in 't oog, en toen een beetje later Kal van de Potter
ook een glas ging halen, zag hij Diktes Vernelen opeens op Kal toevliegen, hem de
pint uit de handen rukken en hem een klinkende oorveeg geven. Kal stond er puur
van bedonderd.
- ‘Da's gedorie mijn pint!’ schreeuwde Diktes.
- ‘En diê vent doar zee da ze van hùm was,’ antwoordde Kal kleinmoedig, half
meenende dat hij misschien een verkeerde pint had genomen.
Maar ‘diê vent doar’ deed net of hij niets gezien of gehoord had, en scheen al zijn
verstand noodig te hebben voor zijn ring en de voorbijvliegende paardjes. De Witte
snapte het echter heelemaal, en het werd hem nu duidelijk dat de man zoo ernstig
keek en zoo dwaas met het paaltje rukte omdat hij een stuk in den kraag had.
En de Witte, die dorstig was geworden van de warmte en van den smoutbol, keek
nu ook verlangend naar de rijen pinten op de vensterdorpels van de herberg en op
de bank tegen den gevel. Ze behoorden aan de mannen bij de kegelbaan, die met den
rug naar het huis stonden gekeerd en met alle aandacht den rollenden bol en de
vallende kegels gade sloegen. Ze schreeuwden allen tegelijk bij iederen gelukkigen
en ook bij iederen ongelukkigen worp, en telkens hadden ze dan geweldigen dorst,
grepen naar hun pinten, zetten die met een uitgestoken elleboog aan den mond, en
lieten den koelen drank naar binnen loopen. Dan tikten ze tegen de ruit, en Katoke
van Peer Pastrij kwam de glazen weer vullen.
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De Witte stond naast Gust van den Teut het spel van anker-en-zon te bekijken. De
kermisman deed goede zaken, 't ging er druk toe rond zijn tafeltje, en als er één won
stonden er onmiddellijk tien liefhebbers gereed om te verliezen.
- ‘Gust, zei de Witte, hoalt mèn pint doar es... de twiêde oep die bank doar...’
Gust keek zeer verwonderd op, eerst naar de Witte die zoo dood ernstig het spel
bezag alsof hij er een erfdeel ging aan wagen, dan naar de bank. Hij kon blijkbaar
niet goed aannemen dat de Witte daar ook een pint staan had.

- ‘As ik es mag meedrinke,’ antwoordde hij met een sluwen glimlach.
- ‘Da's van eiges, gaf de Witte grootmoedig toe, as 't moar dat es.’
Gust ging recht naar de bank, nam er een vol glas weg juist toen de kegelaars al
hun oogen op het spel staan hadden, en kwam er mee terug. Hij dronk het zelf eerst
half leeg, daar hij de Witte niet betrouwde, en gaf hem toen de rest.
- ‘Moar gij moet ze vroem droage,’ deed Gust er nu als na-voorwaarde bij.
Daar de Witte duidelijk merkte dat Gust het geraden had, schoot hij in een zotten
lach en ging de leege pint op een andere vensterbank plaatsen. Met hun beiden wilden
ze dan het spelletje voortzetten, en ze waren na hun eerste slagen al een beetje stouter
geworden. Ze gingen kloekweg achter de kegelaars staan, en elken
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keer dat de aandacht ten volle op de kegels gevestigd was, snapten ze een pint en
dronken die gauw leeg. Maar 't duurde niet lang of een der spelers had het in de gaten.
Gust werd opeens zeer onzacht bij den kraag gevat door Hein van den Hoed, en hij
kreeg een pandoering dat zijn ooren er van singelden. De Witte was juist bijtijds
tusschen het volk verdwenen. Zijn kop stond een beetje warm, en hij ging aan den
anderen kant van de straat staan luisteren naar den liedjeszanger.
Op een stoel stond de man met de harmonika, en op een tweeden stoel de zanger
met een pak liedjes in de eene hand, en een geer in de andere. Tusschen hen, aan een
kruiselingschen stok hing een groot vierkant plakkaat met bonte kleuren, zoo'n soort
groot mannekens-papier op doek. Onder het luisterend kermisvolk stond een jonge
vrouw met een pak liedjes; zij en de man met den stok zongen, en de harmonikaspeler
begeleidde. 't Zag er een drietal verwezen landloopers uit, die maar schraal aan den
kost schenen te komen. De muzikant had een verzworen gezicht, de vrouw droeg
een dikken zwarten haarbos, met een grooten kam opgehouden, en had gemeene
brutale oogen; nummer drie, die de baas scheen te zijn, droeg een rooden zakdoek
om den hals, daar hij geen hemd aan had.
Juist toen de Witte naderbij kwam begonnen ze het liedje:
Alfons was achttien jaar,
En hij moest de wapens dragen,
Hij maakte veel bezwaar
Toen hij moest vertrekken gaan...

Daar werden veel liedjes gekocht, en enkele boeren zongen bij de laatste koepletten
reeds stil mee. Na ieder refrein was er een korte poos waarvan de man met den rooden
zakdoek gebruik maakte om met zijn geer kletsend tegen het plakkaat te slaan en
iets te
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roepen tot de menschen verder af, om die naderbij te lokken. De muzikant liet
ondertusschen eenige zachtere fugen en trillers uit zijn instrument piepen, waar de
kinderen vooral bewonderend naar luisterden. Het wijf verkocht liedjes, stopte ze
gewoonweg in de handen van al degenen die om haar stonden, zonder dat ze 't
gevraagd hadden, en dan durfden de menschen al niet anders dan vijf cent betalen
om geen complimenten naar het hoofd te krijgen. Bij elke poos kwam het lawaaierige
orgeltje van den paardenmolen boven het gerucht weer hoog uitklinken.
Nu volgde een vrijersliedje:
En als mijn lief een pater was
En ik was een begijn,
Dan zou 'k er bij te biechten gaan
Om bij mijn lief te zijn...

en daar had vooral het jonge volk veel spik in. Eenige oudere boerinnen, met kinderen
aan hun rokken, verlieten den kring, een beetje geschandaliseerd. Toen dit uit was
duwde de harmonikaspeler zijn ding heelemaal toe, en de andere sloeg een paar
keeren geweldig op het gekleurde plakkaat. Met een schorre stem, in één asem,
schreeuwde hij daarop:
- ‘Mense naa zulle we veur den dèrde kiêr et lieke zinge van et edel kind van
Napolion de Groête et schoênste lieke dat er oeit in de Belsjiek gezoengen es in tien
komplette ge hed allegoar al wel van Napolion gehuêrd diê groête keizer die den
hiêle weireld overwonnen haa en diê deur de langen duur van den engelsman geklopt
wierd te Waterloê tegen Brussel dan heet den engelsman diê groête keizer oep et
eiland van Sinte Lena oepgesloten in nen doenkere kelder en èm doar ochèrme loate
kreveere van hoenger en verdriet want den engelsman heet è slecht karaktèer... Moar
dat erm jungske et kind van diê groête keizer da
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wist nie wat er mee ze voader gebeurd was en et kon et oep den duur nie miêr
verkroppen en oep ne kiêr zeet èm tegen ze moeder dat èm wilde goan zuke noar ze
voader... Hier ziede (hij wees met zijn stok op het eerste plaatje) da keizerskind veur
ze moeder stoan... Lewie (tot den muzikant) gêft den toên es... allee Rozelien, gèf
moar droad...’
En zijn versleten basstem, gemengd bij het schelle schreeuwen van 't wijf, ving
aan:
Die kleinen zoon van Napolion den Groote,
Die sprak zijn moeder eens met droefheid aan,
Ge moogt uw kind zijn eenige bede niet verstooten,
Of ik zal van verdriet het graf in gaan.

En de twee laatste regels werden herhaald als refrein.
Ik wil gaan zoeken naar het lichaam van mijn vader,
Och moeder lief, en geef me dat konsent,
Want al het bloed verstijft mij in die aderen,
Ik zal eer niet gerust zijn of kontent.

De gezichten van de toehoorders stonden opeens strak meewarig. Ze voelden dat het
hier groote en verheven dingen gold.
Die keizerin zij sprak met zoete woorden,
Kind spreek daarvan uwen grootvader aan,
Gij weet een kind moet onderdanig wezen,
Aan zijn ouders gelijk ik heb gedaan.

Bij ieder nieuw koeplet gaf de liedjeszanger eenige woorden uitleg, en toonde op de
schilderij de verklarende illustratie. In zijn stem lag een tragische ernst, en hij zette
een gezicht alsof hij een lijkmis aan 't zingen was. De boeren stonden er bij te gapen
van
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ontroering, het wijf had geen handen genoeg om de klanten te gerieven.
Die jongeling zijn hart dat was bevangen,
Viel zijne moeder als een kind te voet,
Hij openbaarde, ik zou niet veel verlangen,
Als Bonapart aan mijnen wil voldoet.
Dat edel kind begost te voejazeeren,
Naar Sint Helena heeft hij zich gewend,
Hij kwam zich aan dat graf te presenteeren,
Onder eenen boom stond hij met veel droefheid.

De zanger wees immerdoor met zijn stokje op het verklarend plaatje. Met wat goeden
wil herkende men een menschelijk wezen, met hel witte kousen, hel blauwe broek
en hel rood jasje, met een plat bleek gezicht, die ‘dat edel kind’ moesten verbeelden.
Het stak zijn houterig stijve armen uit naar een zwarte vlek op den grond, die een
doodkist moest voorstellen. De toehoorders stonden verpaft, in 't hart geslagen. Ze
vonden het verschrikkelijk ongelukkig voor dat ‘èrm jungske’. Tusschen twee koe-
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pletten in piepte de open-en-toe een weemoedig intermezzo alsof er zoo dadelijk
iemand zou gaan schreien. Het gezicht van de boeren werd langer naarmate het liedje
vorderde, hun kin zakte, hun mond stond half open, en ze vergaten hun pijp in de
hand op de hoogte van hun kin. Een van de boerinnen moest eens hevig aan haar
rokken trekken, alsof ze d'r warm was van geworden. Aller oogen stonden strak en
in vromen ernst op den zanger gericht, en telkens als hij naar een der plaatjes wees
op zijn schilderij, keken ze daar onderzoekend naar en knikten instemmend even met
het hoofd.
Daar heeft hij met een luider stem geroepen,
Verschuift den steen en laat mij niet alleen,
'k Ben keizers zoon en doe ja die kist maar open,
Ik wil bij mijnen waren vader zijn.

Gust den Heul snoot zijn neus met zoo'n geweld dat de menschen een oogenblik de
harmonika niet hoorden. Dores van Sanders hokte even naar zijn asem, en met veel
aandacht stak hij daarna zijn pijp weer eens aan. Het publiek werd immer talrijker,
en de verkoop was schitterend.
Napolion, hoe ligt gij hier verslonden,
Sprak zijnen zoon met d'oogen vol getraan,
Gij hebt zoo vele landen overwonnen,
Waarom moest gij de wereld toch afgaan.
Geheel Euroop moest voor uw wapens beven,
Door 't gal en dal van uwen grof kanon,
Kostet gij 't menschdom ja doen in vreugde leven,
Vader staat op men vraagt u wederom.

Lewie Vernelen schudde zijn kop en zei hardop in zich zelf: ‘'t Es gedekke toch
vriêd!’
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Maar al zijn klachten konden hem niet baten,
Verliet Sint Helena met een droef gemoed,
Men zag de tranen vloeien al van de soldaten,
Daarmee steld' hij den eersten voet aan boord.

- ‘Het leste koeplet!’ riep de zanger.
Adieu, riep hij, waren vader geprezen,
Adieu, riep hij, eer ik van hier afscheid,
Dat groot verlies zal kosten mijn jonk leven,
Want heel Europa is in mij verstoord.

De Witte had staan luisteren met open mond en open ooren. Hij vond dit het mooiste
liedje dat hij ooit gehoord had, en ware hij niet gegeneerd geweest voor al die
menschen, dan was hij zeker aan 't schreien gegaan. Hij keek met verliefde oogen
naar de illustraties op het plakkaat, en hij had zoo'n verschrikkelijke kompassie met
het arm manneke van Napoleon, dat hij van den liedjeszanger wel had willen
vernemen of het schaap nog leefde.
De stilte bleef nog eenige oogenblikken nahangen, en de boeren bleven naar den
zanger staan gapen alsof ze verwachtten dat er nog wel 't een of 't ander zou volgen.
Maar de muzikant deed zijn harmonika een nieuw voosje kweiken, dat de menschen
den toon uit het hoofd speelde en hun zwaarmoedige stemming brutaal verdreef. De
liedjeszanger wist eenige oogenblikken niet wat zeggen of doen. Onder het zingen
volgde zijn valsche blik aandachtig het meisje alsof hij ze niet betrouwde met het
ontvangen geld, en hij las ondertusschen op de gezichten wie er lust had om een
exemplaar van zijn poëzie te koopen. Als er een was die durfde schuddekoppen
verzocht hij dezen plaats te maken voor andere menschen, en hij voegde er gewoonlijk
nog een hatelijkheid bij. Degene die de plaats innam van den eerste voelde zich
natuurlijk moreel verplicht een liedje te koopen.
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Dan begon hij opeens, samen met de vrouw, het oude wijsje:
Van tingelingeling den ijzerendraad,
Maskes kussen is geen kwaad,
Ho-la-la ik ben mijn Mieke v'loren,
Ho-la-la ik ben mijn Mieke kwijt...

maar de boeren vonden dat flauwe kul, en ze hadden bovendien dorst gekregen van
het Edel Kind van Napolion den Groote. De oudere vrouwen vonden aan dien
tingelingeling iets onzedelijks, ze zagen er een verdachte toespeling in op de meisjes,
omdat een paar jonge blaren aan 't gibberen gingen, en ze trokken de kinderen met
zich mee achteruit.
De Witte kon geen vijf cent meer besteden voor een liedje, maar uit den zak van
Sus Boets, die voor hem stond, trok hij heimelijk het exemplaar dat Sus zich
aangeschaft had, foefelde het in zijn eigen zak en ging er vandoor. Een paar stappen
verder begon hij al dadelijk het liedje te herlezen en hardop te zingen.
De markt was nu op haar hoogtepunt. Venters en kramers riepen hun kelen schor,
het heesch valsche orgeltje van den draaimolen jankte in razend tempo, en de paardjes
vlogen in wilden zwaai rond; de grootere jongens en meisjes zaten er nu op, en het
was een gichelen en gillen dat de oudere menschen er vlakaf schand van spraken. 't
Kwam niet aan, zoo'n zot jong volk. De wereld was aan 't slecht worden! En dan,
dat rokkengefladder van de vrouwliê als ze op de paardjes zaten rond te draaien. 't
Was allemaal om de jongens te verleiden...
De herberg van Peer Pastrij was zoo gestampt vol dat er bijna geen mensch in of
uit kon. De dochters van Peer zag men daar soms doorheen dringen, met vuurroode
gezichten en den schuimvlokkenden bierpot in de hand. Aan de kegelbaan werd er
al luider en luider
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geroepen, en eenige Sint-Jans-gasten, als Victor-oome, Rikske Goris en Dores van
Jeppes hadden al het hooge woord. De Spin zat te zingen van ‘Antwèrpèèè, die
schoêne stad, Zoê leve wij alle doage...’ Tist Haas was in de herberg het evangelie
van Sint-Jan aan 't opzeggen, de smid zong met Hein van Merten het liedje van
Malbroek en van Worteleer, en Wannes Raps was bezig van zijn ‘Kloar blind
peerdeke’.
De Witte drentelde nog een paar keeren de markt rond, speelde eenige verloren
noten op zijn blikken fluit, sneukte hier aan een kraam, haalde daar een deugnieterij
uit, zong ondertusschen eens: ‘'k Ben keizers zoon en doe ja de kist maar open’, en
hoorde verbaasd de peperkoekvrouw roepen: ‘Menschen, koopt toch want na de
markt moet ik alles weggeven omdat ik het niet kan meenemen...’ en zoo kwam hij
weer aangeland voor het tafeltje van den tandentrekker. Hij had dien mageren vent
al lang zien op zijn stoel staan, maar het boezemde hem weinig belang in. Nu bleef
hij daar omdat het wijf hem zoo nijdig aankeek, daar zij in hem den bengel herkende
die daar straks zijn tong had uitgestoken.

Die tandentrekker zag er zeer deftig uit. Hij droeg een hoogen hoed, een wit vest,
een langen ietwat verschoten pitteleir, en maakte met dat alles een zeer geleerden
indruk. Toen de Witte naderbij kwam
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was hij voor de zóóveelste maal aan 't uitleggen waar hij overal reeds tanden getrokken
had, te Brussel, te Parijs, te Londen, en van wat soort geweldige kiezen hij aldaar de
grootste personaliteiten verlost had. En het wijf, dat beneden hem naast het tafeltje
stond, beaamde telkens zijn woorden met tot de omstaande vrouwen te zeggen: ‘Da
kan èm allemoal... 't Es toch zoê'ne geliêrde kadee.’ En ze wees daarbij op het glazen
kistje met de gouden medalies en de bloederige gebitten.
Daar stonden vlak voor den pratenden tandentrekker Kernelie Gijbels, de Witte
Potter, Rikus van Noei en de Das, en achter hen nog enkele andere menschen die om
de eene of andere reden belang stelden in wat de man vertelde.
- ‘Ik gèn diên tantist es loate probeere, zei opeens Rikus van Noei tegen den Das,
't es naa gedomme al èn hiêl joar da 'k er sjenèvel oep giet en et hulpt niks.’
En hij zei tot den kwakzalver: ‘Hier-zè, trekt den deze der moar ut.’ Daarmee
legde hij twee frank op het tafeltje, die het wijf onmiddellijk wegnam, zette zijn
mond onnoemlijk ver open, en wees met den vinger op een van zijn zwarte kiezen.
De man daalde van zijn stoel af, nam bedaard zijn tangetje, liet zich nog eens goed
aanwijzen welke tand er weg moest, en toen hij dien stevig vast had rukte hij Rikus
zijn kop een paar keeren zoo woest van links naar rechts, dat Rikus er bijna van tegen
den grond viel en de menschen eenige stappen achteruitweken. Uit Rikus zijn keel
gorgelde iets als een gesmoorde vloek, zijn klak viel af, en juist toen hij de hand
ophief om den man bij de keel te pakken, trok deze de tang met een laatsten ruk naar
zich toe, en de tand was er uit. Hij stak het bloedend ding triomfantelijk in de lucht.
Rikus klauwde twee-drie menschen omver, liet zich op den grachtrand neervallen,
en de eenige klank die uit zijn mond kwam
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was: ‘Miljaar-miljaar-miljaar!!!’ een oneindig getal keeren. Hij spuwde en brabbelde
tot men hem een emmer water bracht en hij zijn mond kon spoelen.
De Witte lachte zich bijna dood.
Toen Rikus nog een heele reeks verwenschingen had geuit, bijna een halven emmer
water als spoelsel had gebruikt en twee druppels gedronken, was de pijn wat gestild.
Hij moest nog wel voortdurend het bloed uitspuwen, maar dat was het minst. Hij
kwam nog even terug bij het tafeltje staan, fier over zijn durf, en toen de man hem
vroeg of het nog zeer deed, antwoordde hij met een bleek gezicht en een scheeven
mond dat het niet zoo erg was. ‘Moar lak as gij tanne trekt zoê kan ik et oêk,’
beweerde Rikus.
De Potter had ook wel lust evenveel moed aan den dag te leggen, maar hij liet het
om de twee frank. Toch moest hij aan den man laten hooren dat hij ook een hollen
tand had en hem al drie keeren had laten overlezen. ‘Zie moar es,’ zei hij tegen
Kernelie Gijbels. Deze keek in den open mond naar den hollen tand, maar de Potter
moest eerst zijn sik wegdoen.
- ‘Ge kunt er bekanst oeve vinger insteke zoê groêt kot es er in,’ zei Kernelie, en
daar de Das niet dadelijk zag welke kies het was, stak zij zelf heur vinger in den open
mond om dien aan te wijzen. De Potter stond met het gezicht omhoog gericht, 't lijf
wat achterover gebogen, en juist toen Kernelie haar vinger in zijn mond stak om den
zieken tand te toonen, gaf de Witte, die er vlak voor stond, hem zoo'n brutalen stomp
in den buik dat de Potter met een verschrikten hik zijn mond toeknapte en in Kernelie's
vinger beet. Deze uitte een kres die boven al het kermislawaai uitgilde, en gaf de
Potter terzelfdertijd een woedende klets tegen den kop.
Hoe het verder afliep zag de Witte niet meer. Hij verdween bliksemsnel onder de
menschen, en na nog eens de markt te zijn rondgeloopen trok hij op huis af.
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Het liep nu tegen elf uur aan. Het land lag te gloeien in de zomerzon, daar roerde
geen blad en daar wiegde geen korenaar.
En de Witte floot een do-re-mi op zijn blikken fluit, zong het koeplet: ‘Dat edel
kind begost te voejazeeren’, dan van ‘Tingelingeling den ijzerendraad’, dat het galmde
door de ijle lucht, en hij stelde met voldoening vast dat hem nog anderhalve cent
overschoot.
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XIV. En hoe 't verliep met de Witte
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HET was op den avond van dien zaterdag toen de Witte, in het naar huis komen uit
de school, een ruit had uitgegooid bij Jef Joris. 't Was een abuis geweest, natuurlijk,
daar hij naar Dabbe zijn klak gooide die in een boom hing, en de steen afgeschampt
was tegen een tak en zoo in de ruit was terecht gekomen. Dries de garde, die dat per
ongeluk juist gezien had, was het aan vader komen zeggen. Hij had er dan behoorlijk
priggel voor gekregen en was zonder eten naar bed gemoeten.
De kelderkamerdeur stond open, en de lamp, die in de huiskamer op de tafel stond,
wierp een lange streep licht over het plafond boven zijn hoofd.
De Witte lag met de oogen open, en keek nadenkend naar den kram in de zoldering.
Als zwarte nagelkoppen zaten daar ook eenige vliegen. In de huiskamer was moeder
aan 't kousen stoppen en vader rookte zijn pijp. Heinke en Nis waren het dorp in om
zich te laten scheren. Door het groote huis hing de stilte van den avond.
- ‘Ik zal merrege die root moar goan betoale,’ hoorde hij moeder opeens zeggen.
En een oogenblik later antwoordde vader daarop:
- ‘Ik weet potverblomme nie wa da we mee diê bengel moete goan doen... Mee
Boames moet èm thuis blijven ut et school... Em es naa bekanst dèttien joar.’
- ‘Den tiende van de anderheiligemoand,’ volledigde moeder.
- ‘En èm liêrt in 't school toch niks anders as deugenietestreke.’
De Witte, die het hoorde in zijn bed, had willen roepen dat het inderdaad zoo was.
- ‘As de vakanse begint goat èm et veld in,’ hoorde hij vader na een poosje nog
zeggen.
Dan werd het heel stil. De Witte lag nog een tijd met open oogen te denken wat
hij er zou mee doen, en viel eindelijk in slaap.
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....................
's Anderdaags, een zondag, was hij te Averbode in het Lof, en bad er zijn hart uit
zijn lijf. Toen alle menschen de kerk hadden verlaten, behalve een paar goede zielen
van de congregatie, ging de Witte bellen aan de deur van 't klooster, erg benauwd
voor hetgeen hij wou ondernemen.
De witte deur draaide open met een hotterend gerucht, en de kloosterbroeder vroeg
hem wat hij daar doen kwam.
- ‘Es diê pastoêr thuis van wie dat de drukkerij van 't kloêster es?’ vroeg de Witte
schuchter.
- ‘'k Zal es gaan zien, antwoordde de broeder, - voor wat is 't?’
De Witte had lust om te vragen: ‘Goat et oe oan?’ maar hij hield zich bijtijds in,
zoo'n broeder kon misschien nog een goed woord voor hem doen.
- ‘... 'k Weet nie... 't Es misschien wel oem in de drukkerij te geroake... Wa paasde
gij der van?’
- ‘Wacht hier maar 'n moment.’ En daarmede liet de broeder hem in de
spreekkamer.

De Witte bleef in de groote kamer naast de tafel staan met zijn klak in de hand. Hij
hoorde zijn hart kloppen. Op de tafel stond een glas half vol vuil water met een
verdroogd palmtakje erin, en een kerkboekje lag er naast. Daar lag ook een ‘Bode
van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart’. Aan den muur, tegenover de twee hooge
ramen met
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groenachtige ruitjes, het portret van een prelaat. Op de schouw een
Lieve-Vrouwe-beeldje onder glazen stolp. Hij keek eens naar het hoekje naast de
schouw of daar misschien niet een sigarenkistje stond...
De deur ging open - (de deuren rammelden daar allemaal zoo geweldig) - en een
Witheer, de bestuurder van de drukkerij, kwam binnen. De Witte had altijd met een
zekere schuwheid naar de heeren van 't klooster opgezien, maar toen hij van dichtbij
in die doorvriendelijke oogen keek was alle schroom weg.
- ‘Wel, baaske, zoudt ge willen naar de drukkerij komen?’ Hij wist het dus al.
- ‘Joa meniêr.’
- ‘En hoe oud zijt ge?’
- ‘Dèttien joar, meniêr.’
Toen de twee vriendelijke oogen door de brilglazen hem echter wat scherper
aankeken, werd hij rood tot in zijn hals, en voegde er onmiddellijk bij: ‘In mèn dèttien
joar wil 'k zegge, meniêr...’
- ‘En hoe lang zijt ge naar school geweest?’
- ‘Tot gisterenachternoen, meniêr.’ En de Witte dacht benauwd aan de stuk
gegooide ruit bij Jef Joris, en vreesde dat daarover ook iets ging gezegd worden.
- ‘Wat zeggen vader en moeder er van?’
- ‘Niks, meniêr, die zegge dat et goed es...’ Dat zou de Witte zelf wel klaar spinnen.
- ‘Schrijf nu hier uw naam eens.’
En rechtstaande tegen de tafel schreef hij op den witten rand van den opengeslagen
‘Bode van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart’, met de verroeste pen: L u d o v i c u s
Ve r h e y d e n . 't Was niet al te best gelukt, de L was nog al scheef en de V veel te
hoog.
- ‘As 'k oep ne stoel zit kan ik et veul schoênder,’ verklaarde hij verlegen.
- ‘'t Is goed, 't is heel goed zelf... Kom maar eens mee naar 't bureau.’
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En de Witte werd op het bureau gebracht, en toen hij daar nog eens aan alle
vormvereischten had voldaan, en eens gezongen had van Napoleon, en verteld van
de school, van Fompe en Dabbe en Tjeef, toen kreeg hij van ‘meniêr Schoenaers’
een stuk chocola, en van ‘meniêr Franken’ een sigaar, en werd hem medegedeeld
dat hij reeds den volgenden dag op het bureau mocht komen werken. Van dit
oogenblik af zou de Witte zich dood gevochten hebben voor die twee Witheeren.
Toen de Witte bij zijn thuiskomen vertelde dat hij zijn examen al gedaan had om
den drukkersstiel te leeren, schikten vader en moeder zich in het onvermijdelijke.
Als de heeren van 't klooster het zoo beslist hadden, ja, dan moest het wel goed zijn,
en dan was daar niets tegen in te brengen, en dan moesten die zelf maar zien wat ze
met de Witte deden...
....................
En 's anderdaags te acht uur zat de Witte op het bureau van de drukkerij, bij Frans
Snoeckx, Driske Bergen en Bettes van Victor-oome, en schreef in een groot register
een onafzienbare reeks ‘leden van het Broederschap van Onze Lieve Vrouw van het
H. Hart’.
..... En dat was het einde van mijn heerlijken deugeniet!
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