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De personen uit deze roman zijn dezelfde als die voorkwamen in ‘De Korrel
in de Voor’
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I
UIT een plat korfje, dat ze ieder aan een oor dragen, strooien de kleinsten van
Garvershof het bruidspaar rozeblaadjes voor de voeten. Voorzichtig zetten ze stap
na stap achteruit, van den inrij tot den huisdorpel. Almee begint de feeststemming
los te komen.
Zelfs de twee moeders, de twee weduwen neveneen, komen eindelijk wat uit de
plooi; de bruidsmoeder, over haar tranen heen, knikt haar strooiende drubbels toe,
zóó hartelijk alsof ze hen na maanden afzijn voor het eerst weer terugziet. De andere,
de oudste, de Zwaanwaardin, altijd en bij alles doordrongen van haar eigenwaarde,
groet tegemoetkomend links en rechts de kijkers bij de poort en op het erf. Alle buren
van den Bult staan daar bijeen, groot en klein.
De jonkheid heeft gesierd, kwistig, want echt goed gemeend, - en 't dient gezegd:
zooals er sinds menschenheugenis niet gesierd werd op Garversberg. Maar 't geldt
dan ook Trinette van den Hof, en wie mag haar niet graag lijden en gunt haar niet
oprecht den man van haar keuze, dien jovialen Ferdinand uit de Zwaan? Als een
eereboog is de groote inrijpoort met groene slingers omhangen, en op het breed
kartonnen schild er boven staat in letters van papieren rozen: Hulde aan het
Bruidspaar. Van den inrij tot de stoep leidt het keienpad tusschen twee hagen
bladerrijke canadastakken, en ook de huisdeur is groenomkranst, er boven het
‘Welkom!’ in nog grootere letters van vuurroode rozen. Binnen lijkt het voorhuis een
looverpriëel: guirlanden er kruiselings overheen gespannen, guirlanden tegen de
muren, langs de trapleuningen en op de posten van alle deuren.
Op den zaaldrempel staan Rita en 't Reeke opgesteld, de Weverstweeling, al bijna
elf jaar oud, de ongelijken: zij, welig en donker, tintelend van leven; hij, wèl het
zusje over het hoofd gegroeid, maar dan ook lang en smal en sluik, dorblond als een
uitgedorschte tarwehalm, schuw, en van schuwheid achterlijk en met den dag
onhandiger. Samen heffen ze het welkomstlied aan, ‘Het bruidspaar leef', het
bruidspaar leef', zoo klinken stem en snaren’. - Rita raakt meteen uit den toon, van
schrik omdat 't Reeke onder al die oogen meteen in de woorden blijft steken. Aldoor
schriller zingt ze alleen verder: ‘dat God hun vreugd
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en voorspoed geef', en menig tiental jaren.’ Tot haar gelukkig groote Maria en Lucia
in duo te hulp komen: ‘dat heel hun lot voorspoedig zij, dat hopen, ja, dat bidden
wij,’ - een plechtig slotaccoord, waarbij de opgeschrikte oogen van 't Reeke weer
wegdroomen in hun onbestemde verte.
Dan, voor den tweeling, en ook voor de aanstonds zich aanmeldende drubbels,
kussen met tranen van de bruid, kussen met tranen vooral voor ‘'t Reeke, ocharm,’
- en: ‘Nou hoor, dat was de moeite waard!’ de dreunstem van den bruidegom, en bij
diens vriendschappelijken slag op z'n schouder, tuimelt 't Reeke haast omver.
Achteraf in de keukendeur staan al de gedienstigen van Garvershof bijeen, voorop:
Plonia Broens, de oude getrouwe, de armen stijf overeen onder den omslagdoek,
want ondanks zon en zomer bibbert en beeft ze, kleumend van aandoening en van
meelij met zichzelf. Hoegenaamd nergens is ze meer tegen bestand, en toch meent
iedereen maar, dat haar alles nog even gemakkelijk afgaat als vroeger. Maar ze wil
dan ook voor geen mensch weten hoe ze aftakelt, en 't heft in handen houden in de
achterkeuken, haar eigen rijk vanouds. Ze wil hier staan waar ze staat: voorop! Even
voorop zij, als die eeuwig onmondige Nelis van haar zich natuurlijk weer achteraf
houdt! Juist wil ze hem weer 'ns haar onveranderlijke moederlijke aanmaning
toevoegen: ‘Sta daar toch niet of je geen tien kunt tellen!’ als hij precies onverwachts
vanzelf in beweging komt. Geen moment immers verliest hij ooit 't Reeke uit het
oog, dien doopzoon van hem. Nooit en bij niets laat hij hem ooit in de steek. Dat hij
zich nou zoo opeens naar voren dringt, 't is zonder erg en enkel om dat Lammeke
Gods in z'n bevangenheid terzijde te staan. Ze moesten dat manneke 'ns overhoop
loopen, zoo van streek als-ie-is bij de ongewone drukte vandaag. Alzoo is Nelis, eer
hij 't zelf wil of weet, vlak bij het bruidspaar terecht gekomen. En - de laatsten zullen
de eersten zijn - dezen keer is hij nu 'ns iedereen vóór in huis met z'n ‘Proficiat!’
recht uit het hart.
En als daar zoowaar ook 't Rosalien hem de hand drukt, de bruidsmoeder zelf, en
hem aangedaan toeknikt: ‘Had de meester dit toch nog 'ns mogen beleven, hè Nelis?’
- dan knipperen de wimpers van Nelis tegen z'n zilte tranen in, terwijl hij er
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toch uitbrengt tot haar troost: ‘Alsof die niet evengoed alles met ons meeleeft
daarboven!’ - Afwezig blijft 't Rosalien op dat woord voor zich uitstaren.
Daar wordt het geroezemoes in het voorhuis plotseling overstemd door den aanhef
van den achttienjarigen Colla, luidkeels met z'n gebroken rauwe stem nogeens van
vooraan: ‘Het bruidspaar leef', het bruidspaar leef'!’ - direct begeleid door allen in
koor: ‘Zoo klinken stem en snaren,’ - waarbij de stoet zich weer samenvoegt en
achter bruidspaar en bruidsmoeders aan de zaal binnenschuifelt.
Eindelijk dan is eenieder gezeten. Twee lange tafels aaneengeschoven, gedekt met
de beste spullen uit de Garvershover kasten, alles nog uit den rijken tijd van de
grootouders Garversman.
Op het kostelijk, met jachttafereelen doorweven damast, onlangs door de dochters
opnieuw gewasschen en gebleekt, versch uit de vouwen en geurig en glanzend,
prijken groote bossen witte lelies in kristallen vazen, tusschen de eigengebakken
schuimtaarten en de volbeladen fruitschalen op zilveren voet. - Voor het bruidspaar
jasmijnen en witte giroffels in een hartvormigen krans om hun borden gelegd. - Alsof
de processie moet voorbijkomen: op alledrie de breede kozijnen vazen met roode en
witte pioenen, midden in de wijd open vensters waarachter Moeders bloemhofke
echt zomers geurt en fleurt.
De meidoornhaag, die het bont bloeiende tuintje scheidt van het voetpad langs
den heuvelrand, is in den loop der jaren zóó dicht en hoog gewassen, dat ze met de
platgesnoeide kruinen van de twee linden er voor, één loovermuur vormt, die van
Juni tot einde October het uitzicht op de verte beneemt.
Gezeefd door bladergroen en bloemengeur stroomt de zonnige Juli-middag
zomer-welig door de diepe venstervakken over de hoofden van de bruiloftsgasten,
over den feestdisch, de zaal vol, tintelend en stralend.
Ze is meer dan groot genoeg, de Garvershover zaal, voor zoo alleen maar de
allernaaste familie van weerszijden. De bruid niet meegeteld - ook zonder de andere
twee volwassen dochters er bij gerekend, Maria en Lucia, die bedienen en met de
schotels en schalen heen en weer loopen tusschen de keuken en de
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bruiloftstafel - zijn er van Garvershof zelf nog zeven aangezeten, Moeder en de rest
van haar negental. Van den bruigomskant: moeder Suzan Sanders uit de Zwaan,
natuurlijk als hoofdpersoon, en nog zes uit de stad: de twee zusters en zwagers, ieder
met hun oudste dochter.
Op een eereplaats insgelijks: Peter Reinier Wevers, de grijze nonk Peereneer, het
eenig overgebleven familielid van den Weverskant. - Met Guus Cruts, den oudsten
van Ferdinands schoonbroers, den rijkgeworden aannemer, is Peereneer Wevers, de
koster van Overdael, dezen morgen getuige geweest bij het huwelijk op het raadhuis
en in de kerk. Wel kwam hem die eer ten volle toe, als vadersbroer van de bruid,
maar toch blijft hij het als een poging tot genoegdoening beschouwen, evengoed als
het toeziende-voogdschap, dat hem na Leonardus' overlijden werd opgedragen, - en
zooals nu weer z'n plaats aan tafel hier, vlak tegenover het bruidspaar, - allegaar
pogingen, volgens zijn meening, om over de verwijdering heen te komen, die er
tusschen den suikernonk en Garvershof is ontstaan, sinds de oudste zoon hem zoo
trouweloos heeft begeven. Maar wat moeder en dochters ook in het werk stellen,
Peereneer kan zich daar niet overheen zetten, dat beseft hij beter dan ooit, nu hij hier
dan eindelijk 'ns - tegen wil en dank beiderzijds - in het bijzijn is van dien oudste
met dat meisje, voor wie hij z'n hooge roeping verloochende.
Eigengereid zit de ouwe Weversnonk maar te zwijgen en 't star te vermijden den
kant van dat verloofd paar uit te kijken, of zelfs maar z'n schoonzuster aan te zien,
schuins tegenover hem, 't Rosalien. Juist omdat hij wel vermoedt, hoe graag zij hem
'ns met 'n verstandhoudenden blik zou willen vragen: ‘Wat dunkt je toch wel van
ons Trinette, zwager?’ En onmogelijk zou hij immers kunnen ontkennen, hoe Trinette
'r huwelijk eigenlijk de eerste gebeurtenis in de familie is, waarmee hij 't nou 'ns
oprecht eens kan zijn. Daarom is hij vandaag dan ook niet weggebleven, en ging hij
op alle uitnoodigingen en voorstellen van Trinette in zonder veel tegenwerpingen.
En dit zegt des te meer, omdat hij Trinette al even noode afstaat als 'r moeder zelf,
opgeruimd en behulpzaam als 't kind altijd is geweest, zoo'n echte pak-aan, die ook
bij hem in Wevershuuske na den dood van mameerke den boel altijd op pooten heeft
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gehouden, en door alles heen maar deed alsof ze er niet het minste van gewaarwerd,
dat er iets haperde tusschen hem en Garvershof. - Missen zal hij haar heel erg, hoezeer
hij haar 'r fortuin ook gunt. Dat ze als nieuwe Zwaanwaardin in heel royalen doen
komt, maakt wel veel goed - zelfs dat verschil in leeftijd van bijna twintig jaar, waar
in 't begin zooveel praat over was - al moest iedereen toch toegeven, dat die Ferdinand
wel 'n man is om mee op te schieten en er van puur opgewektheid kranig genoeg
bleef uitzien. Trouwens, nonk Peereneer heeft dat hier immers nogeens beleefd! De
bruidegom twintig jaar ouder dan de bruid: - Trinette doet niemand minder dan haar
eigen moeder na, met een man te nemen die zooveel ouder is dan zij. Met dit
onderscheid: dat 'r moeder den hare in een onderkomen boel binnenhaalde, Peereneers
bloedeigen eerzamen broer Leonardus, die zich gebruiken liet om hier op Garvershof
goed te maken, wat er twee voorgaande generaties verkorven hadden. Terwijl
daarentegen nou de oudste dochter van z'n broer Leonardus - al heeft zij zelf, één
van negen, zoo goed als niks in de melk te brokken - de rijkste partij doet, die er voor
een jongmeisje te doen viel hier in Daelhoven.
De zwijgende nonk Peereneer spint almaar voort aan de overpeinzingen, die er
hem bij slot van rekening toe aandreven vandaag hier tochmaar niet weg te blijven,
al was 't dan nog zoo'n zware stap voor hem. Eigenlijk immers had hij op Garvershof
geen voet meer over den drempel willen zetten, voordat de mislukkeling, die oudste
van z'n negen neven en nichten, 'ns behoorlijk een eerste poging tot toenadering had
gedaan, en 'ns een blijk van goeden wil had gegeven, om tenminste vast 'ns iets af
te lossen van z'n ‘eereschuld’, zooals hij 't zelf eerst zoo hoogdravend heeft genoemd.
Om nogmaar niet te denken zelfs aan eerbied en dankbaarheid, die zoo'n jongmensch
toch wel zou verschuldigd zijn aan z'n ouden peetvader, door wien hij van de wieg
af immers met weldaden werd overladen. Tot den dag, dat dien ouden peetvader de
schellen van de oogen vielen!
Lang en knokig als hij is, zit nonk Peereneer bijna dubbelgevouwen op z'n stoel,
zonder raad te weten met z'n armen en beenen - 'n taaie voor z'n bijna zes en zeventig
jaar. Hij doet het eenige, wat hem hier te doen overblijft: - hij eet - onder
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dit eten den blik aandachtig neergeslagen op z'n bord, en als dit weer 'ns leeg is,
opnieuw peinzend den blik gericht over de hoofden van het bruidspaar heen, naar
den vergulden kop van den schoorsteenspiegel achter die twee gelukkigen. Want
onder almaar eten en prakkezeeren, laat hij toch geen moment den opzet los om
vooral, links van hem, dien Frans en z'n meisje geen blik te gunnen - en met z'n
schoonzuster, schuins tegenover hem, geen woord te wisselen vandaag. Ze moeten
maar beseffen, de heele familie, dat de ouwe Weversnonk hier alleen tegenwoordig
is terwille van die kloeke door en door degelijke Trinette...
Nonk Peereneer's twee tafelburen hebben 't allang opgegeven den ouwen jonkman
aan den praat te krijgen. Bijgevolg praten ze maar tegen elkaar, langs hem heen, de
gezusters Sanders, dorpsschoonen in de stad tot gezeten burgervrouwen geworden,
allebei even welgedaan uitgedost in de zwarte kant en met goud en juweelen behangen
- elk geflankeerd door haar eigen echtgenoot, aannemer de een, steenfabrikant de
ander.
Tegenover deze twee echtparen, met Peereneer in 't midden tusschen hen in, troont
het bruidspaar tusschen de twee moeders, met het uitzicht door de vensters. De bruid
stralend, de bruigom blakend, geen van beiden heelemaal zichzelf. Zij, stemmig in
zwarte tule, met oranjebloesems tot eenige sier. Hij in rok. Wie geeft hem z'n jaren?
Het groot verschil in leeftijd tusschen die twee lijkt vandaag volslagen weggewischt.
De albeschikkende frissche flonkeroogige oudste dochter van Garvershof heeft voor
haar vier en twintig iets heel geposeerds; de eenige zoon uit de Zwaan, in z'n vier en
veertigste, levenslang ‘de jongste thuis’, door z'n zusters bedild en door z'n moeder
onder den duim gehouden, verloor nooit het jongensachtige, dat zoo goed voegt bij
z'n onverstoorbare opgeruimdheid, en dat Trinette nog het meest in hem aantrekt. ‘Ja maar, dan ook Ferdinand uit de Zwaan!’ - ‘Ja maar, dan ook Trinette van
Garvershof!’ wederzijds voor elk van de twee het slagwoord, dat over alle
tegenwerpingen triomfeerde. Stom van verbazing zouden ze zijn, ieder voor zich,
wanneer iemand ter wereld hun gunstig oordeel van den een over den ander niet
deelde. - En daar zitten ze nou, voor het leven vereenigd, hij naast haar moeder, zij
naast de zijne. Stilzwijgend allevier.
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Om hen naast al deze eereplaatsen soms niet te veel opzij te schuiven, bestemden
Maria en Lucia, die de bruiloftstafel aanrechtten, een andere een eigen eereplaats
voor den oudste en z'n Anneke, bovenaan, het diepst de zaal in. Dat verloofde paar?
- een sieraad aan de tafel zouden ze kunnen zijn, de glorie van de familie... En toch
voor nonk Peereneer een nachtmerrie; voor 't Rosalien een ontrustende vraag; voor
anderen, die op hen letten: bevreemding.
Frans Wevers, van nature toch al zoo donker van uitzicht en stil van aard, serieus,
tegenwoordig op het sombere af, - lijkt het niet eerder of hij zichzelf daar in den weg
zit naast dat blond en blank ‘Anneke van den burgemeester?’ Zoo wordt zij in
Daelhoven genoemd, sinds 'r vader na z'n jarenlang secretarisschap tien maanden
geleden z'n eigen vader, den rijken heereboer, opvolgde in dat hoogste ambt van het
dorp. Kinderlijk als dat fijn Anneke Reinders naar het uiterlijk is en blijft, zou zij er
in haar fletsblauw kleedje als 'n Pinksterbruidje uitzien, wanneer ze maar wat meer
kleur had en wat vroolijker uit de oogen keek. Maar hoe zou Anneke ook met den
besten wil in feeststemming kunnen zijn, bij haar bitteren spijt: dat 't wel bruiloft
moest wezen vandaag, maar dan niet die van Trinette en Ferdinand, maar zijzelf de
bruid en Frans de bruigom! Waarbij nog komt, de opdracht haar vanmorgen tot
afscheid door allebei 'r ouders op het hart gedrukt, eenstemmig en onverbiddelijk:
‘Dus jij laat je eindelijk maar eens terdege gelden! Spijkers met koppen slaan, of gedaan er mee!’ - Gelijk hebben ze, groot gelijk! En dus - Anneke zal 't er niet langer
bij laten zitten. Door al de feestdrukte heen wacht ze enkel maar het goede oogenblik
af, om met Frans de dingen eens definitief recht te zetten. Maar juist dit vooruitzicht
maakt het verwende eenig kind zóó zenuwachtig, dat ze er prikkelbaar door wordt
tot in het overdrevene, zij die daarbij, dank haar bijdehante moeder, nooit persoonlijk
de minste moeilijkheid uit den weg had te ruimen! Nu zooiets als dit! En nogwel met
Frans, in wiens wijsheid en verstand zij een onwankelbaren steun hoopte te vinden.
- Wat is er dan toch tusschen hen gekomen, dat ze niet eens meer vrijmoedig met
hem kan spreken, jong en blij als andere verloofden?
Innerlijk begint Anneke zich aldoor bitterder te beklagen, hier
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zoo onwennig te zitten aan die bruiloftstafel, zonder dat Frans ook maar de minste
poging doet om haar te laten vergeten hoe slecht zij er op haar plaats is. Nooit heeft
ze zich eigenlijk goed thuisgevoeld op Garvershof, vandaag minder dan ooit, in het
bijzijn van dien stroeven nonk Peereneer en van die arrogante Sandersfamilie. Frans? Veel meer dan met z'n meisje, bemoeit hij zich, voor aller oogen, met z'n
klein zusje, met dien kwikstaart van 'n Rooske... Dat verwend klein Rooske moest
en zou naast den oudste zitten. Met zeuren en pruilen heeft ze dat ten langen laatste
van moeder en de grooten gedaan gekregen. Die hadden Rita daar willen zetten, het
petekind van Anneke's moeder en als zoodanig kind in huis bij de
burgemeestersfamilie, dus met Anneke even eigen alsof ze al zusjes waren, vooral
Anneke's pupil in alles wat goede manieren betreft, en haar moeders modepop. Maar
half verweesd zesjarig Rooske zit den oudste altijd en overal op de hielen, te pas of
te onpas. Zelfs op een dag als vandaag laat ze hem geen oogenblik met rust met haar
vragen en invallen. ‘Waarbij dat nest doet, alsof ik niet besta,’ vindt Anneke. - En
daarbij nog naast haar, op den anderen hoek, die roerige achtjarige Leonard! Als ze
hier dan toch tusschen de kinderen moet zitten, waarom dan niet 'ns afgeweken van
den regel, dat de tweeling bijeen behoort, en haar niet liever dat gedweeë stille Reeke
tot tafelbuur gegeven? Ze weet wel, dat Maria hem op 't hart heeft gedrukt: ‘Leonardje,
vooral netjes eten, zoo vlak naast Anneke van den burgemeester. Vooral de beenen
stilhouden.’ Maar al driemaal heeft zij met een ruk haar waasblauwen strookenrok
opzij getrokken, omdat hij er tegen schopte, laat het dan zonder erg zijn, - zij, ze kan
niet tegen zooiets, vandaag zeker niet!
Leonardje? Hoe meer hij zich hier in 't nauw voelt naast dat deftig Anneke, hoe
minder hij er tegen doen kan, dat z'n beenen aanhoudend weer vanzelf beginnen te
bengelen. Is me dat ook 'n spin, hier naast hem! Meteen vliegt nog z'n heele bord
met pudding bij ongeluk in haar schoot. Als de oudste er maar niet bij was, zoo vlak
naast hen, ook al met oogen als 'n donderbui...
Leonardje zit z'n kansen te berekenen, om ongemerkt weg te glippen naar het lage
tafeleind, bij de deur, waar 't hem honderdmaal plezieriger lijkt.
Breeduit, op z'n eenigheid aan den smallen tafelkant, heerscht
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daar Colla, de tweede zoon van Garvershof, onlangs achttien geworden, en sinds 'n
goed jaar tegen wil en dank op de stadsambachtsschool, leerling in het smidsvak.
Vanwege z'n rosse haar en z'n blozigen sproetigen kop hebben de kameraden hem
daar van den eersten dag af ‘de Roeie Wever’ genoemd, en vanwege de
welgezindheid, die hij er in hoort doorklinken, is Colla daar eigenlijk trotsch op als
op 'n eeretitel.
Op den eenen hoek naast Colla, stillekes neveneen als twee duiven op de dakgoot:
de zoo oneven Weverstweeling; - tegenover hen: Justien Cruts en Paula Hoeveneers,
de nichtjes uit de stad, zestien en vijftien. Critisch heeft dat stel eerst alles zitten
afneuzen. Maar plotseling komen ze over haar nuffigheid heen, en beginnen Colla
te plagen met z'n reuzeneetlust. Driemaal tast die bij elken gang z'n bord vol, en al
voor de derde maal heeft hij met de voeten onder tafel op den vloer getrappeld,
ongeduldig Maria en Lucia aan 't haasten: ‘Maar avanceer dan toch! Jullie laten de
lui hier van honger omkomen.’
Juist worden voor het dessert de champagnefluiten volgeschonken - Ferdinand
heeft z'n bruiloft niet zonder champagne willen vieren en leverde dien zelf - daar
rijst zoowaar geheel onvoorzien nonk Peereneer in z'n volle lengte uit z'n verstarring
op. Hij weet hoe 't hem betaamt in z'n waardigheid van oudste familielid en van
toezienden voogd in dit gezin, en laat het niet onder zich: rechtstaan, het glas opheffen
en het bruidspaar toedrinken: ‘Gods zegen en een goede gezondheid!’
‘Lang zullen ze leven!’ dat is, vlak daarop, de rauwe stem van Colla. Almee een
ontstelde blik van z'n moeder naar hem, en fel bestraffend en kleineerend over de
lange tafel heen de dreigende blik van den oudste. Tegen hem schokschoudert Colla:
‘Zeg 'ns even! Is 't bruiloft of niet?’ terwijl het heele gezelschap hem immers al
najubelt: ‘Lang zullen ze leven in gloria!’ bekrachtigd door een ‘Hiep, hiep hoera!’
dat het huis er van davert.
‘Wacht maar, we komen er binnenkort nog 'ns op terug!’ belooft Guus Cruts het
jonge paar goedgeluimd. - ‘Hoe meer hoe liever! Plaats genoeg in de Zwaan!’ noodigt
de bruigom. - ‘Van harte welkom, als 't u zoo goed bevalt op onze boerenbruiloft,’
stemt de bruid in, al even gul en gastvrij. - ‘Dat heeft de vrouw me geleerd van
boerenbruiloft te houden,’
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knipoogt Cruts galant naar Liza's kant. ‘Zestig gasten of 't zoo niets was, toen wij
trouwden!’ - ‘'t Zou wat!’ z'n schoonmoeder kan niet laten ook een duit in 't zakje
te doen: ‘Bij ons in de Zwaan? Zestig gasten? In mijn dagen minstens tweemaal
zooveel! Binnen het jaar driemaal, toen Sanders en ik getrouwd zijn: 's Winters
zilveren bruiloft voor m'n ouders; - in 't voorjaar onze groene bruiloft, en dat was er
een, ik zeg 't u, die alleen minstens al voor drie telde: dan ook voor de eenige dochter
en erfgenaam! - Midden in den zomer de gouden bruiloft van m'n grootvader en
grootmoeder. En geen sprake er van, dat iemand er zelfs maar aan dacht, dat 't
evengoed inééns kon worden afgedaan. 't Feestvieren zat ons in 't bloed... Juist als
bij die van Garversman, in den glorietijd van Garvershof!’
Bij dit slotaccoord van de Zwaanwaardin, schiet 't Rosalien wakker uit 'r
afgetrokkenheid. Want vanzelf was ze aan 't peinzen geraakt over haar eigen bruiloft
met Leonardus hier in dezelfde zaal: vijf man met het bruidspaar meegerekend. ‘Die glorietijd van den Hof heb ik hier niet meer meegemaakt,’ zegt ze, bestormd
door duizend oude herinneringen en nieuwe inzichten tegelijk, ‘en die zal hier ook
wel nooit meer terugkomen.’
‘Sapperloot! Mij dunkt, dat 't mooi is, zooals 't hier is!’ Ridderlijk neemt de nieuwe
schoonzoon 't op voor het ouderlijk huis van z'n jonge vrouw, hij, die 't nooit goed
kan zetten, als z'n moeder zich bij alles en tegenover iedereen laat gelden als de
eigenlijke en ware bezitster van de Zwaan, haar ouderlijk huis, waar z'n vader mocht
introuwen en nooit méér is geweest dan de onderworpen dienaar. En daarbij, komt
die grootspraak van pas op een dag als vandaag? en dan nog steken onder water naar
Garvershof op den koop toe! Trinette, die wel ziet hoe verontwaardigd de bruigom
is, legt bedarend haar hand op de zijne. ‘Wij doen hier zoomaar stillekes aan,’ knikt
't Rosalien met een erkentelijken blik naar dien welgezinden Ferdinand. Zij, ze heeft
zich in haar eigen stil-deftige boerenzaal nooit zoo onthuis gevoeld als vandaag met
die Sandersfamilie er bij... ‘Zonder overdreven drukte, ook omdat we nog maar zoo
kort uit de rouw zijn.’ Om zijn nagedachtenis te eeren, wil ze toch 'ns even, hoe
bedeesd ook, het gezelschap herinneren aan den overleden man en vader. En weer,
juist als vanmorgen in de kerk, eer ze er erg in heeft: over haar gezicht een vloed van
tranen om het groot gemis.
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Iedereen kijkt begaan van haar weg en op z'n bord neer, lepelt door, alsof de pudding
z'n aandacht volslagen opeischt. Maar meer dan één zit er onderwijl uit te rekenen:
‘Nog geen anderhalf jaar immers sinds de bruiloftszaal van vandaag, een rouwkapel
was: zwartbehangen, nachtdonker, hooge kaarsen aan 't branden te weerszijden van
de opgebaarde kist in het midden, waar ze nu om den feestdisch zitten...’
Langzaam komen de stemmen weer los. Guus Cruts eerst, welgemeend: ‘We
hebben 't hier waarachtig best naar onzen zin, moeder Wevers.’ En z'n vrouw: ‘Ik
hou vandaag den dag ook allesbehalve meer van zoo'n groot lawaai.’ Daar zijn ze 't
allemaal over eens: ‘Veel plezieriger zoo rustig onder elkaar.’ - Maar moeder Sanders,
die nu eenmaal altijd het laatste woord wil hebben, laat het toch niet over 'r kant
gaan: ‘Ik voor mij hou vol, dat de Zwaan zich in ieder geval beter leent om bruiloft
te houden.’ En daarmee is ze dan, waar ze zijn wou...
‘De bruiloft in 't ouderlijk huis van de bruid!’ herhaalt de weduwe
Wevers-Garversman waardig, wat ze te voren ook aldoor heeft volgehouden tegen
den koppigen aandrang van de Zwaanwaardin met 'r aanmatigende grootdoenerij!
Want al kan die 't nog zoo breed laten hangen, al zijn haar dochters allebei nog zoo'n
gezeten steedsche mevrouws en al staat de Zwaan er zeker florissant genoeg voor, wat aanzien betreft hoeft de aloude heerenhof van de Garversmanfamilie, dank zij
Leonardus zaliger voluit in z'n eer hersteld, toch zeker niet onder te doen voor het
café-logement bij de kerk! En al kan de tegenwoordige meesteres van Garvershof,
zij, 't Rosalien, 'r dochter dan ook weinig méér mee ten huwelijk geven dan 'r ouders
goed voorbeeld en een degelijken uitzet, die grootsche ouwe Suzan Sanders mag
Onzen lieven Heer op 'r knieën danken voor 'n schoondochter als Trinette! Eerlijk
aan 'r eigen bekend: 't Rosalien gunt haar kloeke oudste dochter niet aan die harpij
uit de Zwaan!
Maar in Gods Heeren naam, nou de bruiloft eenmaal volop aan den gang is, zal
de bruidsmoeder de feestvreugde toch zeker niet bederven met zuurkijken! En behalve
dat, zeker is er toch ook alle reden om liever aan den avenanten bruigom te denken
dan aan de kregelige schoonmoeder.
Het gevolg van deze gedachtenloop is, dat 't Rosalien gulhartig
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het bord van haar kersverschen schoonzoon nog eens boordevol ananas met geslagen
room schept... ‘Laat 't je smaken, jongen!’
Uit dank voor die hartelijkheid, begint Ferdinand haar vertrouwelijk moed in te
spreken: ‘U zult eens zien, Moeder, - ook de heele rest naderhand gaat u al evenzeer
meevallen als onze trouwdag vandaag.’ Hij weet immers heel goed wat voor steun
en drijfkracht hij met de oudste dochter aan Garvershof ontrooft.
‘Aan niemand anders gun ik haar, dan aan jou alleen!’ bekent de bruidsmoeder
hem even vertrouwelijk. En de bruigom is zoo opgetogen over dat waardeerend
woord, dat hij meteen z'n bruid den arm om het middel slaat, en glorieus vraagt:
‘Hoor je dat, vrouwke?’ en haar onder aller oogen een klappenden zoen geeft.
‘A la bonne heure, zwager!’ roept Guus Cruts hem toe. ‘Hou haar in eere, die
vrouw van jou! 'n Lot uit de loterij, jongen! Je kunt er mee uitpakken.’ - ‘Hij heeft
dan ook niet voor niks den tijd genomen om goed uit z'n oogen te kijken, die
Ferdinand van ons,’ zinspeelt Liza op het langgerekte jonggezellenleven van 'r broer.
- ‘De laatsten zullen de eersten zijn,’ braveert de bruigom. En 't wordt een kruisvuur
van kwinkslagen en intieme toespelingen tusschen Ferdinand en de zijnen. Waaruit
dan toch wel valt op te maken, dat ze zijn keuze nog niet zoo verkeerd vinden, beseft
't Rosalien. - Zelfs moeder Suzan voelt zich gedrongen te verzuchten: ‘Tenminste
hoop ik nou m'n hoofd gerust te kunnen neerleggen,’ - al weet ze bliksems goed, die
taaie kraak, dat het leven in haar geroest zit.
'r Hoofd gerust te kunnen neerleggen? 't Rosalien is er in de verste verte nog niet
aan toe, daar zelfs maar op te mogen hopen. Heel bang is ze integendeel, dat met het
vertrek van die kordate Trinette, voor haar de onrust eerst echt gaat beginnen. Alles
en alles van Hof en huishouding kon ze immers aan haar overlaten, en misschien
heeft ze dit wel al te lijdelijk gedaan na den dood van Leonardus, en voelt ze zich
daarom na dit anderhalf jaar tijds van haar weduwschap eigenlijk al te verdutseld
voor haar vijftig jaar. En daarom maar 'ns ophouden met dat innerlijk jeremieeren:
wat het toch geven moet op Garvershof zonder die oudste dochter, wie 't beheeren
als aangeboren is, zoodat men haar wel vanzelf alles in handen moet laten en alles
en
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iedereen zich ook voegt naar haar wil en inzicht? In dezen moeilijken tusschentijd
heeft de Voorzienigheid haar aan 'r moeder en den Hof gegeven om vaders plaats te
vervangen. En nou ze heengaat, moet moeder zelf maar weer 'ns wakker worden en
toonen dat ze nog bij lange na niet de suffe doos is, waarvoor ze haar misschien al
beginnen aan te zien. Ze is immers nog in de volle kracht van haar leven! Dat mag
ze zelf niet vergeten, en daar zal ze blijk van geven ook, wanneer Frans nou zeker
binnenkort ook voorgoed het huis uit zal zijn, met z'n Anneke naar den Wildkamp...
Terwijl de gasten allemaal zoo vroolijk tegen het bruidspaar bezig blijven, dwaalt
Moeders aandacht opnieuw naar dit ander jong koppel af... Ze kan 't zich niet
ontgeven, wat ze vanmorgen op den kerkweg ook zoo al 'ns heeft gedacht: ‘Die twee
doen juist alsof ze er niet bijhooren!’ En nou zitten ze daar warentig zoo sip neveneen
te kijken alsof ze zelf niet bijeenhooren ook nog! En toch het fijnste en knapste jonge
paar, dat men zich denken kan, met bovendien de toekomst rijk en geëffend voor
zich... Wat drijft er dan toch voor 'n schaduw over hen? - 't Is waar, Frans heeft zich
bij alles wat het huwelijk van z'n oudste zuster betrof, wel erg zwijgzaam afzijdig
gehouden. Maar zwijgzaam en afzijdig houdt hij zich bij zoowat alles, nadat hij zich
in 't begin alleen heel nadrukkelijk heeft laten gelden om Colla op dien weg van 't
smidsvak te brengen. Voor de rest studeert hij boekhouden en laat hij zich door
Gregoire persoonlijk inwijden in alles wat z'n toekomstig rentmeesterschap betreft.
Soms heeft zij zich weleens afgevraagd, of hij 't zich misschien aantrekt, dat op haar
verzoek nonk Peereneer tot toeziende voogd over de minderjarigen werd aangesteld
en niet hij als oudste broer, - een genoegdoening die zij den Weversnonk wilde
verschaffen, juist omdat de oudste hier 't zoo bij hem verkorven heeft. Maar ook hier
liet hij geen woord over los... Op zichzelf is 't al verkeerd immers, almaar te zwijgen
over het eigenlijke, ofschoon de fout welbezien evengoed bij haar ligt, als bij hem.
Maar hoe er hem bijvoorbeeld op te wijzen, dat ze hem op Villa Weltevreden - moeder
en dochter - volgens haar inzicht veel te veel tot hun eigen inbeelding opvoeren?
Terwijl ze zich van den anderen kant toch ook blijft afvragen, of 't niet tot z'n bestwil
is, dat hij die goede vormen en manieren
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van Anneke overneemt, waar hij als rentmeester van 't kasteel toch z'n
verder-leven-lang met den adel zal moeten omgaan! Haar ‘Heerke’ is er voor in de
wieg gelegd, dat weet z'n moeder wel. Maar daarom hoeft hij er dan nog niet zoo
afgetrokken en neerslachtig bij te worden! Zit hem iets in den weg? Misschien juist
ten opzichte van Anneke? Want waarom geen kom-af maken met dat huwelijk? Ze
weet wel, dat zij al niet meer de eenige is, wie 't bevreemdt. Tot nu toe heeft ze er
zich niet mee willen bemoeien, om ook maar in de verste verte den schijn te vermijden
te vlassen op de rijke partij voor haar zoon. En toch wordt het hoog tijd, dat ze dien
oudste van haar eens heel omzichtig onderhanden neemt... Midden onder het
bruilofts-geroezemoes ziet ze dit plotseling in, ook nou weer: alsof ze is wakker
geschoten uit een langen dommel...
Klein Rooske, in 't wit als een processiebruidje, heeft het nu zoo ver gebracht, dat
ze van haar stoel af, tegen den oudste z'n knie leunt. Frans zoekt tusschen z'n kersen
twee dubbelsteeltjes, en hangt haar die aan de ooren tusschen de rosblonde krullen.
Rooske knikt, dat de krullen en de roode oorbellen schudden alsof 't stormt. ‘Engelenkopke!’ roept Guus Cruts, de kindervriend, haar toe en probeert haar te
lokken met 'n tros van wel vijf kersen bijeen. - ‘Ga ze gauw halen!’ spoort Frans
haar aan. Maar Rooske wordt verlegen nu ze allemaal tegelijk haar kant uitkijken.
Ze slaat Frans de armen om den hals en verbergt haar blosblank gezichtje aan z'n
schouder. - ‘Stel je toch niet zoo aan, vervelend nest!’ komt Anneke er tusschen.
Frans verschrikt van de schrille jaloezie in de stem van z'n meisje. Is dat een toon
tegen een kind van zes jaar? Al weet hij heel goed, hoe hij zich eigenlijk aan die
benauwende bruiloftstafel hier een houding wilde geven in dat spelen met het kleine
zusje. Nog nooit heeft hij zich ergens zoo slecht op z'n gemak gevoeld, als vandaag
hier in hun eigen Garvershoverzaal. En dat is niet alleen door het bijzijn van nonk
Peereneer en door diens stugge vijandelijke gezindheid tegen hem...
Zachtjes heeft hij Rooske van zich afgeduwd. ‘Ga mooi op je eigen plaats zitten,
juist als Leonard.’
‘Leonard is bang!’ verklapt het zusje, met een boozen blik naar Anneke. - ‘Bang
voor wie? Voor mij soms?’ snibt die
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terug. - ‘Voor wie anders?’ 't Is er uit, nog voordat Frans z'n hand op dat al te rappe
mondje legt. - ‘Kinderpraat,’ sust hij, maar 't is al te laat: hij ziet dikke tranen uit
Anneke 'r oogen springen. Zenuwachtig bijt ze op 'r onderlip en frommelt ze het
kanten zakdoekje tusschen de vingers. 'n Huilbui op losbarsten.
'n Uitkomst is in dit kritieke oogenblik het gestommel en stoelenverschuiven om
de tafel heen: de maaltijd is afgeloopen, - iedereen begint op te staan, snakkend naar
de buitenlucht.
‘'t Is de warmte, die haar bevangen heeft,’ zegt Frans in 't voorbijgaan tegen de
gasten uit de stad die bevreemd kijken, dat die twee zoo haastig een heenkomen
zoeken. Hij heeft haar den arm om het middel gelegd, en leidt haar over het achtererf,
de huiswei door. Langs de meidoornhaag komen ze in den Bergbongerd.
Over de breede heuvelglooiing tot onder bij de beek, tusschen kuilen vol braam
en brem en wilderozen, staan hier de appelboomen in vollen wasdom, die vader
Leonardus Wevers er in z'n eerste jaar op Garvershof geplant heeft, ruim een kwart
eeuw geleden.
't Is zoo zondagsstil hier, op dezen bruiloftsdinsdag, zoo volop zomer en hoogtij
in het lommer van de laag neerhangende takken, zwaar van bladeren en van nog
groene onvolgroeide vruchten.
‘Zeg me nou maar 'ns alles rechtuit,’ dringt Frans aan, nu ze blijkbaar tot bedaren
is gekomen. Schuldbewust begrijpt hij, hoeveel ze op 'r hart heeft tegen hem. Toch
geeft het hem een schok, nu ze zich zoo driftig losrukt uit z'n arm. ‘Als iemand hier
spreken moet, dan ben jij dat, dunkt me!’ Dat fijnzinnig Anneke, in haar dauwblauw
kleedje eêl en broos als een porseleinen beeldje, - en toch een vlam als het weerlicht
zoo fel en boos uit haar oogen in de zijne...
‘Maar kindlief!’ stamelt Frans.
‘Begrijp je dan niet, dat 't zoo niet langer kan duren?’ vaart Anneke uit. ‘Mij aan
den praat houden... En onderwijl gaan ze jou allemaal vóór je meisje.’
‘Zoo moet je 't niet opvatten!’ Met alle kracht wil Frans zich heenzetten over den
schroom, die hem bij haar geërgerd verwijt bevangt, nog beklemmender dan doorgaans
ook in het gewone
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doen onder de oogen van haar ouders. Zoo weinig slag heeft hij, oud-seminarist, er
van met menschen en in 't bijzonder met een meisje om te gaan. Al zoo dikwijls heeft
z'n aanstaande schoonmoeder hem dit onder 't oog gebracht, dat hij er ondertusschen
wel van overtuigd is, en... z'n onbeholpenheid eerder nog voelde toenemen. Des te
voorzichtiger daarom, zoekt hij in dit pijnlijk oogenblik naar z'n woorden. ‘Weet je
dan niet meer, dat ik je aanstonds na vaders overlijden heb gezegd, dat we 't hier
eerst nog 'ns moeten aanzien?’
‘Aangezien hebben we 't al véél te lang! Ik zeg je dit: was jij naar behooren voor
ons recht opgekomen, dan hadden wij vandaag onzen trouwdag inplaats van Trinette
en Ferdinand.’ - 't Hooge woord is er uit, en kalmer volgen nu vanzelf de
uiteenzettingen. ‘Jij, als de oudste, had Trinette aan 'r verstand moeten brengen, dat
wij voorgingen.’
‘Meen je dan, dat ik haar dat niet heb voorgehouden?’
‘Nou? En wat zei ze toen?’ Anneke gelooft het maar half, en voelt zich alweer te
kort gedaan, dat hij er haar te zijner tijd niets van verteld heeft.
Al is dat gesprek met z'n zuster een half jaar geleden, 't ligt Frans nog versch in
het geheugen. 't Was kort na Nieuwjaar, en bij een van die opwellingen in hem, om
doortastend te zijn, om vrij-man te worden onder de neerdrukkende overheersching
uit van z'n aanstaande schoonmoeder Reinders en z'n aanstaande grootmoeder
Gregoire, die van den linkschen lomperd, waarvoor ze hem blijkbaar aanzien, een
elegant en galant heer willen maken, zooals ze Anneke ook al veel te veel immers
gefatsoeneerd hebben naar hun ideaal... Dit zijn van die ontstellende heldere inzichten
door al z'n twijfels heen, die zooals de twijfels zelf verzwegen moeten worden tegen
iedereen en in de eerste plaats tegen Anneke, - dat weet hij tenminste genoeg. - ‘Ik
vraag je, wat Trinette toen geantwoord heeft,’ houdt Anneke aan, bij dit verward
stilzwijgen van hem.
‘Als je 't dan absoluut weten wilt: - ‘Ga je gang,’ zei ze. ‘Wie legt jullie iets in den
weg? Ferdinand en ik toch zeker niet? Jij trekt met de zware kar,’ zei ze, ‘dat ligt
nou eenmaal in je aard.’
‘Zie je wel, juist wat ik altijd zeg!’ 't Valt Anneke mee, dat hij 't haar zoo oprecht
woordelijk bekent.
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‘Maar zij beseft toch beter dan jij,’ zoekt Frans er 'n draai aan te geven, ‘dat mij
Garvershof in den weg zit.’
‘Nou weer dáár over?’
‘Je vraagt me immers wat ze zei? - Dat ging toen in het zelfde gesprek door: Zij
en ik, beweerde ze, we zouden samen toch wel mee 'n oog op alles hier kunnen
houden, ook zonder er meer te wonen. We bleven immers in de buurt, zei ze. En dat
er nog zeven anderen bij moeder overblijven, die toch met den dag meer mensch
zullen worden.’
‘Da's tenminste verstandige taal! Waarom me dit allemaal niet 'ns eerder verteld?’
‘Misschien,’ hapert Frans, ‘omdat ik er zelf heel anders over denk. Haal jij je die
zeven anderen ook maar 'ns even voor den geest. Om van Colla maar liever te zwijgen,
- zie jij er één bij - behalve Maria dan misschien, maar wat kan zoo'n jongmeisje hier
uitrichten? - één om zich binnenkort den Hof en zijn bedrijf naar behooren ter harte
te kunnen nemen? Garvershof kan onmogelijk voor jarenlang zonder meester.’
‘Maar wij kunnen niet zonder elkaar!’
‘Kon 't maar samengaan.’
‘Zeg, hoor 'ns! 'k Hoef aan zoo'n gestudeerd man als jij, toch niet het
Evangeliewoord voor te houden: ‘Daarom zal 'n mensch vader en moeder verlaten
en z'n echtgenoot aanhangen?’ - Maar Frans is zóó vervuld van z'n eigen gedachten,
dat hij nauwelijks let op Anneke's tekstaanhaling, die zij al zoo langen tijd achter de
hand hield om haar 'ns op het juiste oogenblik van pas te brengen.
‘Hoe 'k het ook wend of keer, eigenlijk gezegd zie ik maar één oplossing.’ En
uiterst onzeker na dien aanloop tot de wankele slotsom van z'n maandenlang wikken
en wegen voegt hij er aan toe: ‘Daar zouden we eigenlijk 'ns lang en breed over
moeten praten.’
‘De eenige oplossing!’ Anneke lacht hem nu toch uit en blikt hem diep in de oogen.
‘Toe, - zeg 't maar liever met één woord!’ En ze glijdt in z'n armen, 'r geurig kroezig
haar dicht onder z'n lippen: ‘Zeg 't dan!’
‘Ja, ja zeker, - ik hou van je!’
‘Méér dan van alles en van allemaal,’ ze spelt hem dit als 't ware voor, en hij moet
het wel herhalen. Maar voordat ze komen tot
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eenige beslissing in vaste termen, het ‘uitsluitsel’, dat Anneke straks immers mee
thuis moet brengen, worden ze uit hun omarming opgeschrikt door vroolijk rumoer
boven in de Bergbongerd. ‘Hola! Jullie daar! Direct komen! Het bruidspaar gaat
vertrekken!’ Alle jeugd van de bruiloftstafel, klein en groot bijeen, uitgelaten na het
lange stilzitten en dol van plezier, dat ze het verliefde paar betrapt hebben, daar onder
bij de beek.
Tusschen de appelstammen, langs de middelste kuilen, waar het wild groeisel het
dichtst gewoekerd staat, holt de heele troep hun tegemoet, de helling af, waartegen
de twee schoorvoetend beginnen op te klimmen.
De nichtjes uit de stad gillen hooguit, ieder aan een hand woest meegesleurd door
Colla. Onder aan de helling vangen ze allemaal samen Anneke en Frans juichend in
hun kring. Als dan meteen de terugtocht begint, maken Rita en Rooske zich handig
meester van hun aangebeden knappen broer. Paula en Justien haken zich even schielijk
bij Anneke onder den arm, om bij haar ongenaakbaarheid beschutting te zoeken, eer
Colla soms het ruwe spel zou voortzetten, dat ze toch zelf uitlokten.
‘Is dat nou waar, wat die Colla pas weer zei?’ vraagt Rita, vroeg-rijp, bezorgd aan
den oudste, door alle gejoel heen.
‘Wat zei die Colla pas weer?’ wil Frans weten.
‘Dat jij en Anneke nou binnenkort ook gaan trouwen, - en dat hij dan meester
wordt op Garvershof.’
‘Hoe zou je dat vinden?’ vraagt Frans, om z'n schrik en ergernis niet te toonen aan
het kind.
‘'t Is immers toch maar gekheid van Colla!’ Bijdehand Rooske weet wel beter:
‘Garvershof is van Frans, en Frans is van ons!’ En nog al steviger klampt ze zich
vast aan z'n hand.
‘Colla, ga vast zeggen, dat we komen!’ roept Frans als een gezaghebber den rakker
toe, die voorop het stoeien voortzet, nou weer met 't Reeke en Leonardje, altijd z'n
onafscheidelijke trawanten! Telkens weer moeten ze uiteen worden gedreven, die
drie. Daarom alleen al zou zijn wakend oog hier niet gemist kunnen worden,
constateert hij als oudste broer weereens bij zichzelf. En wanneer die belhamel dus
werkelijk omloopt met de annexatieplannen, waarvan hij hem al sindslang verdenkt,
wanneer hij die annexatieplannen zelfs niet meer onder stoelen of banken steekt, noem dat 'ns geen onraad!
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Verbolgen herhaalt Frans z'n commando. En Colla maakt 'n spreektrompet van z'n
knuisten. ‘Hunne Hoogheden zijn in aantocht!’ brult hij tegen den achtergevel van
schuren en woonhuis op.
Onderwijl zijn de twee uit de stad nieuwsgierig dat chiek Anneke aan 't uithooren
- of zij nu ook al gauw gaat trouwen? - ‘Dat zal er van afhangen,’ ontwijkt Anneke.
- ‘Van wat hangt dat af?’ - ‘Vraag dat liever maar 'ns aan Frans,’ wijst Anneke haar
vinnig terecht. Dat gesnap van de twee verveelt Anneke al van het eerste oogenblik
af en met de minuut erger, bij haar nieuwe opwinding om Frans z'n manier van doen,
nu alweer. Waarom ziet hij nou opeens weer heelemaal niet meer naar haar om?...
En als Frans vooraan in de huiswei dan eindelijk met de twee zusjes op de
achterblijfsters staat te wachten, z'n opwinding over dien Colla nogmaar half meester,
- dan doet Anneke uit wraak over zijn verwaarloozing niet de minste poging om los
te komen van haar hinderlijk geleide, om zich bij hem te voegen, zooals haar hart er
toch toe dringt.
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II
EEN huurvigilant uit de stad staat te wachten onder de linden van den Bult, het paard
al met den kop den kant van den terugrit uit: langs den grintweg naar de oude heirbaan.
Tusschen de lindenstammen heeft de jonkheid van Garversberg zich in een wijden
halven kring geschaard, samen met de heele buurt. Voor de inrijpoort staan de
bruiloftsgasten bijeen, behalve dan: Peereneer en Cruts. Die twee maken een praatje
met den koetsier. Nelis Broens voegt zich vanzelf bij hen, alleen om dat stadspaard
'ns goed op te nemen, - Nelis, door z'n moeder naar den put gestuurd, uit respect voor
den hoogen dag en voor het oog van al die stadslui: nogwel met de zelden gebruikte
pronkemmers uit de keuken, - Nelis, zelf ook van top tot teen in 't nieuw vandaag,
opgeboend, geknipt en geschoren, als om door een ringetje te halen. Cruts heeft
plezier in den boerenjonkman, die straalt van feeststemming, terwijl hij om dat
stadsche koetspaard toch bedenkelijk het hoofd schudt. - ‘Die arabier heeft ooit betere
dagen gekend,’ voegt hij hem toe. - ‘Op z'n laatste beenen loopen, en dan nog zoo'n
verren weg heen en weer vandaag!’ Nelis z'n goed hart komt boven, en hij houdt den
armen afgejakkerden knol een van de koperomrande sieremmers vol helder en koel
water onder den gretigen bek.
‘De mageren zijn de taaisten,’ verzekert de huurkoetsier.
‘En daarom maar 'n hangslot op de haverkist,’ spot Cruts.
‘'k Moet erkennen, die Moor van ons heeft weinig van de boerenbonken waar de
heeren hierbuiten aan gewend zijn,’ geeft de koetsier terug. Maar nog voordat de
heer Cruts 't op z'n fatsoen kan trekken door z'n stadgenoot voor 'n dorpeling te
worden versleten, begint de ouwe Weversnonk opeens z'n lang onderdrukte
spraakzaamheid lucht te geven met 'n uitweiding over de stallen van Laag Case, in
den tijd toen hij als jongeman bevriend was met den palfrenier van den toenmaligen
baron, den grootvader van den tegenwoordigen. Dat waren nog 'ns jaren wat de
stoeterij betreft, toen de adellijke heeren met camions vol raspaarden naar de
buitenlandsche wedrennen trokken! - Wat de koetsier de veronderstelling doet
opperen, dat de baron van Case er vandaag den dag wel geen volbloed paarden meer
op na zal houden. Voor den adel is de beste tijd immers evengoed
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voorbij als voor hun stallen. - Peereneer protesteert daar hevig tegen: De koetsier
moet maar 'ns langs Laag Case en den Wildkamp rijden! Waarbij dan nog al het
bosch en bouwland behoort bijna tot Garversberg toe. Wie er zulke possessies op na
houdt, dunkt hem, loopt weinig gevaar voor alsnog achterop te raken, hetzij met of
zonder paarden.
Grootsch alsof het z'n bloedeigen naaste familie geldt, roept hij er Nelis bij tot
getuige. ‘Wat jij, jongen?’ En hiermee heeft nonk Peereneer z'n vertrouweling van
jaren her dan eindelijk weer 'ns aan den haak. Al sindslang heeft hij dit beoogd.
‘Zoolang de lui den vasten grond nog bij hectaren onder de voeten hebben, staan
ze stevig genoeg in hun schoenen,’ stelt Nelis hem in 't gelijk. Cruts, - de aannemer,
die zich rijk heeft gebouwd, eigenaar van halve straten in de nieuwe stadsbuurten, lacht als man van ervaring, dat 't wel dikwijls is: ‘Schijn bedriegt’ vooral wat
grondbezit en onroerende goederen betreft, ‘soms al in de derde hand, zonder dat
iemand er de lucht van heeft.’
‘Onze meester zaliger heeft in dat opzicht voor Garvershof wel beter gezorgd,’
prijst Nelis.
‘'t Is te hopen, dat de kinderen zullen bijeenhouden, wat hun vader in het zweet
zijns aanschijns voor Garvershof heeft teruggewonnen,’ verzucht Peereneer, met een
vorschenden blik op die trouwe rechterhand van wijlen z'n broer, den werkezel.
‘We doen hier allemaal ons uiterste best om alles in stand te houden, zooals de
meester het ons heeft nagelaten,’ getuigt Nelis. ‘Goed voorgaan doet goed volgen.
In dit opzicht, koster, is het voorbeeld van uw broer ons allemaal voor oogen
gebleven!’
‘Dat neem ik graag aan, wat jou en het vrouwvolk hier betreft.’ Peereneer trekt
terug om beter z'n sprong te kunnen doen. ‘Maar wat die twee oudste zoons aangaat,
- op z'n zachtst gesproken: ze zijn hun vader niet!’
Voordat iemand gewaarwordt dat Nelis daar vastzit, heeft Cruts, praatgraag, het
onderwerp van gesprek al overgenomen:
‘En hoe zoons van één vader en moeder dan nog onderling kunnen verschillen!
Nou weer hier: de oudste zoo'n elegante mijnheer naast die prinses van den
burgemeester, - de tweede 'n echte ongelikte beer! Toch kunnen de lui nooit nalaten
alle leden van een familie over één kam te scheren.’
‘Er blijven dan ook altijd gemeenschappelijke familietrekken
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bestaan.’ Peereneer raakt op z'n stokpaardje. ‘Altijd invloeden van aver tot aver, die
zich laten gelden, de kwaadste meestal in de eerste plaats. Al is 't dan doorgaans bij
iederen afstammeling weer op 'n andere manier.’ - De eenzame ouwe jonkman heeft
in de laatste jaren weer veel over die verschijnselen geprakkezeerd, en trok z'n wrange
slotsom toch niet zonder zelfvoldoening: dat hij 't dan tochmaar aan het rechte eind
had, met z'n groote bezwaren indertijd tegen dat huwelijk van z'n eenigen broer met
de dochter van 't Roed Zwijn, berucht losbol en dronkeman, zelf al met een aardje
naar z'n vaartje. Sinds hij zoo bitter bedrogen uitkwam met z'n groote verwachtingen
voor den oudste, z'n doopzoon, zit de Weversnonk als 't ware uit te zien naar ook
verdere bevestigingen van z'n juist inzicht toenmaals.
Nelis snapt heel goed, waar 'm de schoen wringt, en kan niet laten zoo langs z'n
neus weg te zeggen: ‘Ik vraag me soms af, hoe 't bij God mogelijk is! Neem nou hier
den oudste 'ns. Niks van de Garversmans in hem. 'n Wevers op en top, - maar van
aard lijkt hij toch veel meer op u, koster, dan op z'n vader zaliger.’
‘Dat staat nog te bezien!’ De Weversnonk vat vlam, zóó hevig, dat Nelis tochmaar
liever in z'n schulp kruipt: ‘Immers niet als 'n affront bedoeld!’ en hij verbaast zich
weer 'ns over de onbestendigheid van al wat menschelijk is: hoe kort is 't immers
nog maar geleden, dat de toegewijde en hoopvolle peetoom in den zevenden hemel
zou zijn geweest over die gelijkenis tusschen hem en zijn doopzoon, in de dagen
toen ze voor Nelis eigenlijk nog niet aan 't licht was gekomen. - ‘De nonk en de neef
allebei even diepzinnig van gedachten,’ noemt hij 't nou maar. Want Nelis kan
hoegenaamd niet tegen oneenigheid, en zoekt dus het ware woord te verbloemen,
dat zou luiden: ‘Allebei even zwaar op de hand en moeilijk in den omgang.’ Want
dit weet Nelis zeker, 't zou hem z'n vreugd in 't werk voorgoed benemen, wanneer
hij er bij ongeluk aan een van die twee voor toegewezen was, zooals vroeger aan den
meester en den laatsten tijd aan Trinette. Die twee stonden allebei wel danig op hun
stuk, maar wisten toch wat een mensch toekomt, - vader en oudste dochter, die hun
volk enkel al door hun voorgang zoo goed wisten op te wekken tot ijver en volharding.
't Is niet om niks en niemendal dat hij, Nelis, den meester zaliger altijd en tegen
iedereen hemel-
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hoog zal verheffen, - hoe heeft die hem zonder erg, alleen maar door zijn aard en
voorbeeld al, door den neteligen tijd van z'n jonge jaren heengeholpen! Niet om niks
ook, dat Nelis ter eere van die kranige Trinette straks evengoed als de bruigom een
witte bloem in z'n knoopsgat heeft gestoken, al is 't danmaar 'n jasmijnknop, ofschoon hij haar even noode aan de Zwaan afstaat als 'r moeder. Maar juist in dit
besef, is hij vanmorgen den dag begonnen met in alle stilte voor God te zweren, alles
te doen wat met Gods hulp in zijn macht is, dat 'r moeder en Garvershof die
voortreffelijke plaatsvervangster van den meester zaliger zoo weinig mogelijk zullen
missen. Waarbij dan nog komt, de zekerheid dat nou eindelijk en ten laatste de tijd
klaarblijkelijk is aangebroken voor de vervulling van zijn gelofte aan 't Rosalien:
‘Reken op mij!’ bijna 'n kwarteeuw meegedragen in de verborgenheid van z'n hart,
tot hij ze onverwachts toch onder woorden kon brengen op den sterfdag van z'n
meester, woorden die toch eindelijk weleens tot daden mogen worden. Zooveel
levenstijd kon er weleens niet meer te verliezen zijn!
Onder de overpeinzingen van dien verwaaiden Nelis heeft Peereneer het gesprek
voortgezet, al is 't dan maar tegen Cruts apart. Van 't hart moet 't hem: ‘De oudste
hier? Had die zich niet verslingerd aan die rijke prinses van den burgemeester, zooals
u haar gelieft te noemen, - dan stond hij wel ergens anders vandaag den dag! Maar
jawel dan! Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.’
‘Al het overige daargelaten, - toch staat die neef van u er nog niet zoo slecht voor,
dunkt me.’ Cruts is van deze Daelhover geschiedenis natuurlijk sindslang van a tot
z op de hoogte, door z'n vrouw en 'r familie. - ‘Hij vindt daar op den Wildkamp z'n
bed gespreid. En 't dient gezegd: 't laat zich wel aanzien, dat hij daar als opvolger
van rentmeester Gregoire de rechte man op de rechte plaats zal zijn.’
‘'t Is te hopen!’ schampert Peereneer.
‘Daar is geen twijfel aan!’ Nelis is weer wakker geschoten zooals immertoe al bij
voorbaat opgelucht wanneer hij zelfs maar uit de verte hoort gewagen van dat
toekomstig vertrek van heer Frans. Al nemen weliswaar Villa Weltevreden en de
Wildkamp hem bij voorbaat al genoeg in beslag om hem van Garvershof weg te
houden, - de enkele keer dat die oudste zoon

Marie Koenen, Wassend graan

30
zich hier met den gang van werk of zaken bemoeide, was immers al genoeg om alles
in 't ongereede te brengen...
Op dit oogenblik - als uit de lucht gevallen - staat daar plotseling Plonia tusschen
den put en de vigilant. Met een jammergebaar slaat ze de handen boven 'r hoofd! Die
ongeduldig terugverwachte Nelis hier met z'n armen overeen en het juk op de emmers
naast hem! Op z'n dooie gemak aan 't redeneeren, alsof er niks anders te doen is op
'n dag als vandaag.
‘In Gods Heeren naam, waar blijft die wauwelaar?’ valt ze uit, in 'r opwinding alle
pijn en kwalen van 'r ouderdom vergeten. ‘In de keuken meenden we al, dat-ie soms
naar de Maas was om dat water voor de koffie te halen! Da's nou die eenige zoon
van mij: voor 'n ander het vuur uit z'n sloffen loopen, maar vraagt z'n krankelijke
ouwe moeder hem iets, dan is 't strijk en zet morgen nog tijd genoeg! Allo, Zebedeus,
geef hier die emmers!’
‘Ik zeg maar, ieder 't zijne!’ Bedaard laat Nelis ook dit onweer van z'n moeder
maar weer 'ns over z'n hoofd uitrazen, terwijl hij haar met een breed gebaar het juk
op de schouders legt. ‘Moest ik dien braven heerenknol hier soms van dorst laten
versmachten?’ Met 'n paar aaien over den ribbigen rug van het dier, vraagt hij haar
aandacht voor den droefgeestig peinzenden rossinant. ‘Laat hem den anderen emmer
eerst ook nogmaar leegzuipen. Ik put toch nog 'ns opnieuw.’
‘Jawel dan! Onnut! Paarden laten zuipen uit andermans keukenemmers! En wij
zeker aanstonds koffiezetten voor de bruiloftsgasten van het nat, waar zoo'n beest
z'n zeeverbek in heeft gestoken! Dat zal je moeder je afleeren!’ En daar kletst Plonia
meenens nijdig dien anderen pronkemmer leeg over zijn zondagsche schoenen, waarbij Nelis twee voet hoog van den grond opspringt, en de drie anderen schudden
van 't lachen, Peereneer al evenzeer.
Al voortgrommend is Plonia met veel haast en lawaai, nog vlugger en energieker
dan in haar jonge jaren, den putzwengel aan 't zwaaien om 'r emmers nog en weer
om te spoelen en opnieuw te vullen, - terwijl de schuldige zoon uit de nattigheid
wegschuift, met 'n knipoog naar den koetsier: ‘Nou hoef ik tenminste voorloopig
m'n voeten niet meer te gaan wasschen onder in de beek...’

Marie Koenen, Wassend graan

31
Juist op tijd komt Nelis zich achter de jonkheid en de wachtende buren voegen, om
bruid en bruigom reisvaardig buiten de poort te zien verschijnen. Meteen gaan ze
den gastenkring rond om afscheid te nemen.
Ferdinand heeft voor z'n zusters en zwagers niet willen onderdoen, moest en zou,
juist als zij indertijd, op huwelijksreis naar Luik en Brussel. Aanvankelijk had z'n
aanstaande schoonmoeder daar veel op tegen: ‘Liever eenvoudig beginnen,’ ried ze
de twee aan, zij, die met haar Leonardus al den eersten morgen den besten na haar
eigen trouwdag, zoo vol ambitie opnieuw aan den slag was gegaan om Garvershof
uit z'n verval op te halen. Toch is 't in de verste verte niet uit bezwaar tegen die
huwelijksreis, dat ze 't bij dit adieu weer 'ns opnieuw te kwaad krijgt. Luchtig
goedhartig klopt de nieuwe schoonzoon haar op den schouder: ‘Over 'n dag of tien
zijn we immers weer terug in de Zwaan!’
‘De Zwaan is Garvershof niet!’ zucht ze. Neen, zelf heeft ze 't nooit kunnen
voorzien, hoeveel 't haar als 't er op aankwam, nog kosten zou afstand te moeten
doen van haar oudste dochter. En was 't dan nogmaar niet aan die hark van 'n ouwe
Suzan! Want hoe moet dat gaan, die twee Zwaanwaardinnen onder één dak? Trinette,
die zoo gewoon is vrij en blij de lakens uit te deelen op Garvershof, - en voortaan
zich voegen naar die kapitein? Al kuste de bruid onderwijl haar nieuwe schoonmoeder
ook even hartelijk op allebei de wangen, als ze 't nu 'r eigen moeder doet. Hoewel
dan tochmaar voor 'r eigen moeder alleen dat troostend woord: ‘Courage, mameerke!
Van nu af hebt ge er immers tien inplaats van negen. En wat voor een, die tiende er
bij!’ - Almee legt die engel van een Maria moeder den arm om het middel: ‘Kom
nou maar liever stillekes mee naar binnen...’ Maar weg hier? Zich laten sussen en
geleiden als een suffe sukkel? Zij? Geen denken aan! Tot het allerlaatste wil ze haar
nog voor 'r oogen zien, deze eerste van de negen, die wegvliegt uit het nest, - onder
moeders vleugels vandaan, - wil zij zich flink houden bij alles wat God wil!
Nu is het bruidspaar bij Frans en Anneke bezig, die juist nog op het uiterste moment
kwamen aanloopen met de rest van de jeugd. ‘Daar waren wij nog bijna te laat!’
verontschuldigt Frans zich. ‘'k Wist niet dat jullie er al zoo vroeg tusschenuit zouden
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trekken!’ - ‘De trein wacht niet, zelfs op geen bruidspaar!’ Ferdinand haalt er z'n
horloge bij uit, meteen aan 't haasten: ‘Geen minuut meer te verliezen.’
Daar deelt Trinette ook haar aanstaande schoonzuster, 'r vriendin van klein kind
af, zoo enkele van haar klappende afscheidszoenen toe: ‘Nou, Anneke, van harte
hoor! - In de hoop, dat jullie ons binnenkort zult navolgen.’ - ‘Jij hebt goed praten!’
Maar de bruid hoort dit spijtig antwoord niet eens, zoo levendig is ze plotseling nog
tegen Frans bezig: ‘Jij zult hier vooreerst wel een oog in 't zeil houden, jongen - daar
reken ik op. En Nelis...’ Verschrikt dat ze Nelis haast vergeten zou, zoekt haar blik
naar hem om, - ‘Nelis!’ gaat 't door de rijen, en waar hij zich daar schuilhoudt tusschen
de jonkheid krijgt hij een por in z'n rug: ‘De bruid vraagt naar je.’ Tegen wil en dank
moet hij naar voren, en eer 't recht te weten staat hij daar met z'n natte schoenen en
natte broekspijpen, de jasmijnbloem in z'n knoopsgat, vlak naast 't Rosalien, allebei
z'n handen in de handen van de bruid, die ze nog en weer stevig en hartelijk blijft
schudden. ‘Met dank voor alles, Nelis, en nogmaals Garvershof in jouw zorg
aanbevolen.’ - ‘Goed zoo, kind, goed zoo!’ knikt Moeder haar toe, stralend van
voldoening en dankbaarheid om dat grootmoedig goed-begrip van haar dochter, in
aller bijzijn eere te geven aan wien eere toekomt!
Met groote oogen heeft Frans het aangezien en aangehoord, strak en effen, maar
innerlijk verontwaardigd en diep gekrenkt door dat uitbundig afscheid van zijn zuster
aan den knecht, na zich van haar oudsten broer zoo vluchtig te hebben afgemaakt.
Waarbij 't hem niet is ontgaan, hoe Anneke van de eene ergernis in de andere beklemd
raakt...
Onderwijl gaat het blij geroep al op van: ‘Goeie reis en Gods zegen!’ en heft de
jonkheid nogeens uit volle borst aan: ‘Het bruidspaar leef', het bruidspaar leef', zoo
klinken stem en snaren...’
‘Frans!’ schril schrikt juist in dit oogenblik de stem van Rita hem op. Opgewonden
trekt het kind hem mee, Rooske ontdaan achter hen aan. - ‘Kom hem toch 'ns
verbieden!’
‘Wat is er aan de hand?’
‘Colla drinkt in de zaal alle kladden uit de glazen, met Leonard en 't Reeke ook
al!’
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't Weerlicht Frans voor de oogen. Hij is de zaal al in, en schudt Colla bij den schouder,
zóó onverhoeds dat de kanjer bijna omtuimelt. ‘Altijd en eeuwig die vlegel! - En nou
ook nog de kinderen kwaad leeren. De deur uit, deugniet!’
't Overkropte gemoed van Frans lucht zich in een woede, als er nog nooit in hem
opstormde. Maar Colla staat alweer stevig overeind, en stoot zich stug bedaard met
schouder en elleboog tegen den oudste aan: ‘Ik voor jou opzij, doodgraver?’ Den
scheldnaam stoot-ie er uit, zonder zelf te weten, waar hij hem opeens vandaan haalt.
't Striemt Frans als een zweepslag. Blind en dol van drift wil hij den lummel
aanvliegen, maar daar werpt 't Reeke zich met een angstschreeuw tusschen z'n twee
groote broers in: ‘Niet vechten!’ - terwijl Rita almee krijtend dat arme Reeke uit het
gevaar wil wegrukken. 't Brengt Frans meteen tot bezinning. Beschermend omvangt
hij den tweeling, en stijf klampt Rita zich aan hem vast. - ‘Schaam je wat!’ roept hij
den belhamel toe, opeens weer uit de hoogte van z'n zelfbewuste meerderheid.
‘Je kunt mij niet uitstaan, da's alles!’ grauwt Colla, schokt met de schouders en
zwaait af, tòch schuldbewust, - wat hem evenwel niet weerhoudt te hoonen: ‘Baron
van Weltevreden tot den Wildkamp!’ - terwijl hij zich door de ordeloos verschoven
stoelen stoot en schuift, de zaal uit, handen in de zakken. In het voorhuis schiet
Leonardje uit z'n wijkplaats tusschen muur en staandeklok op hem toe, z'n vereerder
door dik en dun. - ‘Kom mee, Boer, achterom!’ Veilige schuilhoeken achter schob
en schuur weet Leonard immers bij de vleet!
‘Zoo'n krielhaan van 'n Majoorke!’ spot Colla, toch geroerd door de kameraadschap
van dat pienter manneke. Zij tweeën noemen elkaar nooit anders dan met den bijnaam,
dien ze van klein af zoo vanzelf hebben verworven in den huiselijken kring.
Louter uit dank voor z'n aanhankelijkheid grijpt Colla den rilden kleinen broer
met z'n smidsknuist in den rug en tilt hem met een zwaai boven op de breede
kleerenkast tusschen de zaaldeur en de keukendeur. ‘En nou, koest daar!’ Mee is de
Boer al de achterdeur uit, en maakt Majoorke van den nood een deugd, door zich
boven op de kast plat uit te strekken, muisstil. Want daar komen precies Mank Mielke
Ruiters met z'n nieuwe hobo; Zwart Sanderke Doree met Mielke's afgedankte klarinet;
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Paulus van Drikus Vinken met de trekharmonica en Joep Ruiters met z'n piston, op
de stoep bij de voordeur wachten op Lucia, die het huis binnenholt recht naar de
woonkeuken, - dadelijk terug met haar guitaar, nieuw van Paschen. Lucia monter
als nog van-haar-leven niet, met 'n kleur van plezier. Achter Mank Mielke aan
verdwijnt ze met de andere drie voor Leonardjes oogen buiten de voordeur in de
gloedgouden late middagzon. - Muziek? Daar wil Leonardje bij zijn! Maar nog eer
hij op z'n buik naar den kant kan kruipen, om zich, met de handen aan de koplijst
geklampt, van de kast te laten zakken, - gaat de zaaldeur open en komt Frans met
den tweeling en Rooske het voorhuis in, alle tranen gedroogd. ‘En nou geen woord
meer er over tegen niemand,’ legt de oudste dat drietal het zwijgen op.
‘Wanneer begint de bruiloft nou eigenlijk?’ vraagt nahuiverend 't Reeke, bij wien
alleen reeds dat woord ‘bruiloft’ sindslang een verwachting wekte van enkel feest
en vroolijkheid, waarbij zelfs kermis niks beteekent. - ‘Domoor, - 't is al bijna gedaan!’
Dat is Rooske, altijd blij wanneer zij 't zooveel beter weet, dan die lange slungel van
'n Reeke, vier jaar ouder dan zij...
‘Miauw!’ Majoorke daarboven nog platter dan eerst op z'n kast, kan 't niet laten,
haar en allemaal beteuterd te doen opkijken en rondzien: ‘Waar kwam dat vandaan?’
Voor de tweede maal gaat hij hun den schrik op het lijf jagen, - maar daar komt
Anneke Reinders de trap af, ziet over hem heen, enkel oog voor Frans. - Anneke,
met den hoed al op, haar zwierigen nieuwen hoed van panama-stroo met theerozen
en afhangende zwartfluweelen linten. Anneke, met den ijlen witten sjaal als een
morgennevel over het wazig blauw, - maar de oogen rood geschreid en brandend, 'r
fijn gezicht zoo bleek en weggetrokken, dat Frans z'n hart er bij stilstaat. - ‘Ik ga
maar liever naar huis,’ deelt ze hem mee, kort en dof, een weeklacht en een aanklacht
tegelijk. ‘Barstende hoofdpijn,’ poogt ze tóch zijn schrik te sussen.
‘Jullie nu lief naar de anderen den Bult op,’ wijst de oudste de kinderen van zich
af; en juist als hij met de armen open op Anneke toegaat, - roef - Leonardje tochmaar
van de kast af, en als een pijl uit den boog vlak tusschen de twee door, de kinderen
achterna. Want - de muziek! En allemaal aan 't meezingen!...
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‘In alle opzichten beter, dat ik nu maar naar huis ga,’ houdt Anneke vol,
onverbiddelijk.
‘Ik zal je niet tegenhouden,’ willigt Frans tenslotte in, goedschiks, kwaadschiks.
‘Kom dan maar. We zullen er tusschenuit zien te komen, zonder er iemand mee te
bemoeien.’
Ze gaan gewoon de poort uit, en dan dadelijk naar rechts, het steile pad bergaf.
Niemand let op hen, want terwijl de vigilant met het wuivend bruidspaar om den
Bulthoek verdween, ging het hoera! van het afscheid vanzelf over in de muziek van
de vijf. En de muziek wekte aanstonds volop zang en joligheid, - waarbij de eerste
beweging van Nelis was, om 't Reeke als zesde bij de muzikanten te brengen, - en
zie hem daar nou staan en zich het hart afblazen op z'n mondharmonica! Al sinds
dien ongelukkigen Sinterklaasdag, toen z'n vader zoo doodziek was geworden, loopt
dat braaf manneke om met z'n muziekske in den broekzak, - en nou komt-ie dan 'ns
eindelijk óók tot z'n recht, die muzikale! Nelis vergeet er z'n alteratie bij om die
onverwachte overweldigende eerbetooning door de bruid hem bewezen, en hij glundert
van trots, nou hij hem daar ziet meedoen als de beste, koortsig van geluk en iever:
‘Al op de bergen, - al op de bergen - daar woont m'n zoetelief...’
Onderwijl rijt zich de heele jonkheid hand aan hand, aangevoerd door den plotseling
weer opgedoken Colla. - ‘Spierelingen,’ - waarbij zich alle bruiloftsgasten aansluiten,
in slingerkringen om 't Rosalien en ouwe Suzan heen, die of ze willen of niet, wel
knikken en lachen moeten, zoo zelfs dat de bruidsmoeder met een verzoeningsgezind
gebaar den arm grijpt van 's bruigoms moeder, die zich dit toeschietelijk laat
welgevallen. Blijgemoed en lustig weerschalt de Bult van de feestvreugde: ‘Kom
laten wij een wandeling gaan doen, al in het jeugdig groen. Kom laten wij maar
vroolijk wezen, kom laten wij maar vroolijk zijn.’
‘Dien dans zijn we tenminste ontsprongen!’ verzucht Anneke, nu zij tweeën zonder
nog 'n woord, haastig als werden ze achtervolgd, den berg af zijn, en stilstaan bij het
veldkruis, waar de holleweg en het karrepad langs den dichtbegroeiden heuvelvoet
elkaar snijden. Muziek en zang van daarboven klinken zoo duidelijk in deze eenzame
stilte door, dat er de vogels volop mee kwinkeleeren.
‘Laat ons achterom gaan,’ stelt Frans voor, ‘daar zijn we on-
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gestoord.’ Overmatig zenuwachtig is hij: - alsof de gedwongen fraaiigheid van dat
paradeeren in den bruidsstoet dezen voormiddag, gevolgd door het navrante diner
naast kitteloorig Anneke in bijzijn van den warsen nonk Peereneer soms nog niet
genoeg was, vlak er op die uiteenzettingen daar beneden aan de beek, waarbij al de
tweestrijd van de laatste maanden feller dan ooit bovenkwam; tenslotte die ergernis
om Trinette 'r krenkende minachting, en de woede om Colla... Nou weer de onrust
bij dit vreemde doen van Anneke... ‘Je hebt 't nou zelf bijgewoond,’ begint hij, z'n
stem nog niet meester. ‘Zoo'n mispunt! Bekans 'n kloppartij op den bruiloftsdag.’
‘Wat was er in hemelsnaam eigenlijk aan de hand?’ vraagt ze haast verachtelijk.
Want Frans moet soms niet meenen, dat zij er zoomaar overheen kan! Wat zijn dat
voor manieren, haar zoo opeens in het volle gezelschap zonder 'n woord of 'n blik
aan haar lot over te laten?
‘Hoorde je Rita dan niet? - En vlak daarop de kinderen binnen om hulp schreeuwen?
De heele Bult moet dat wel gehoord hebben. Ik schaam me dood! Zooiets op
Garvershof.’
‘Ik was toen zeker al boven, m'n hoed opzetten.’ - Nu haar driftbui begint te
bekoelen, wordt ze er tochwel wat verlegen om. Bij Frans daarentegen komt bij de
nabetrachting de woede weer boven. Te vol is hij er nog van, om op haar wisselende
stemmingen te letten.
‘Nou weet je 't dan ineens... Dat zit er nou achter... daarom wilde ik het eerst 'ns
aanzien thuis.’ Hoewel hij zelf er nogwel vaag van bewust is te overdrijven, barsten
opnieuw al zijn innerlijke kwellingen en ergernissen los tegen den éénen Colla. ‘Wie
zou dien deugniet in toom moeten houden, als ik er niet meer was? En zoo een durft
tegen de kinderen te zeggen: ‘De oudste weg, dan word ik de meester op den Hof!
Daar loert-ie dus op, die bandiet! Juist als ik dacht. Maar hij zal met z'n pooten van
Garvershof afblijven. Dat beloof ik hem!’
‘Frans toch!’ Nog nooit heeft preutsch Anneke haar ingetogen en eerder afgetrokken
aanstaande zoo buiten zichzelf gezien. Vaalbleek is hij, en tusschen z'n woorden
door stoot hij onsamenhangende klanken uit. Op haar kalmeeren geeft hij hoegenaamd
geen acht.
‘'t Zou er mooi uitzien,’ raast hij door, ‘dit ongeluk heer en
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meester op den Hof! En zonder mij, zou hij er zich natuurlijk meteen wel weten in
te draaien. Dat weet immers iedereen, hoe Moeder hem altijd de hand boven het
hoofd houdt. Dat was onveranderlijk de eenige oneenigheid tusschen haar en Vader
zaliger. Zoowat evenlang als hij er is. Want Vader was zooals ik, nooit anders dan
vol angst, dat die halve gare den aard zal hebben naar z'n twee laatste grootvaders
Garversman. God spare ons voor opnieuw 'n Roed Zwijn op Garvershof!’
‘Je slaat door, jongen! Leer toch af alles meteen zoo donker in te zien!’
‘Jij hebt er geen kijk op, dat begrijp ik wel... Periculum in mora, wat ik je zeg!’
‘Kom nou... trek er je toch niets van aan! De lummel is in z'n vlegeljaren en komt
wel vanzelf tot rede en verstand. Je laat hem nou immers het smidsvak leeren.
Binnenkort is hij wel zoo ver dat je hem hier of daar kunt installeeren met z'n
hoefstal... zoo ver mogelijk van Garvershof en Daelhoven af, ergens achter Terbliet
of zoo. Zooals je dat immers van 't begin af voorhebt.’ Zorgeloos opgegroeid Anneke
hoort niet graag over familie-narigheden, en dien lompen Colla van Garvershof heeft
ze van kind af instinctmatig altijd maar liever over 't hoofd gezien. Toch weet ze,
dat haar grootvader Gregoire z'n peter is, en hoe die als zoodanig 'n soort zwak heeft
voor dezen naamgenoot van hem. Dikwijls genoeg heeft ze haar grootmoeder en ook
haar moeder hem daarover hooren hekelen. Nog laatst, toen hij bij hoog en laag
volhield: ‘Hadden ze dien Godsblok toch z'n zin gegeven en naar de missiepaters
laten gaan! Zoo'n krachtpatser moet uit eigen aandrift z'n eigen weg kunnen banen.’
Daarover zweeg ze maar tegen Frans, en zwijgt ze nog maar. Immers hoe eerder ze
van dit netelig onderwerp ‘Colla’ kunnen afstappen, hoe beter. Er is toch wezenlijk
wel iets aanhangig van veel grooter belang voor hen beiden! ‘Hoe lang moet hij nog
op die school zijn?’ vraagt ze met bedoeling.
‘Als hij overgaat einde Juli, dan nog een jaar.’
‘Dus in elk geval is hij daar nog 'n jaarlang goed opgeborgen.’ Anneke vindt 't nu
dan toch meer dan genoeg. Ze wil en ze moet nu te langen laatste 'ns bij haar eigen
levensvragen terechtkomen. - Het ongeduld in haar toon van spreken, doet Frans
verzuchten: ‘Dat 'k jou in al die zwarigheid moet betrekken!’
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‘Neen hoor, daar bedank ik dan ook voor! Ik haal jou er liever uit! Wat zal ik blij
zijn als we eindelijk met z'n tweetjes goed en wel op den Wildkamp zitten. 't Wordt
hoog tijd!’
‘Als 't maar kon samengaan.’
‘Wat samengaan? Waarmee samengaan? Als jij alles voor mij overhebt, zooals ik
voor jou...’
‘Heb jij dat waar en wezenlijk: alles voor mij over?’ Frans leeft op. ‘Dan zou toch
misschien die eene oplossing...’
‘Allo, jongen, wat dan toch voor 'n oplossing? Daar had je 't straks ook al over.’
‘'n Mogelijkheid meer niet, - en dan nog - als je ouders er niet waren en je
grootouders Gregoire,’ Frans trekt alweer terug, voordat hij begonnen is.
Nu lacht Anneke hem toch uit: ‘Hebben ze er zoo den schrik in bij jou? Die vier?
Wezenlijk, ze meenen het toch zoo goed met je... Enkel beginnen ze 't op hun fatsoen
te trekken, dat jij geen kom-af maakt. Vandaag moet en zal ik met een besluit
thuiskomen, zooals ik je al zei: - onze trouwdag vastgesteld! Anders loopt 't mis.
Daarom - in allen ernst - voor den dag met die ééne oplossing van jou!’
‘'t Zou misschien alleen voor de eerste jaren zijn.’ Angstvallig zoekt Frans naar
z'n woorden... ‘Maar - hoe zou je er over denken, als we voorloopig toch 'ns op
Garversberg bleven wonen? Neen, neen, niet op den Hof, - maar bijvoorbeeld in dat
woninkje, waar Joep Ruiters uittrekt nou z'n gezin er te groot voor wordt... Je weet
wel, dat ligt schuins tegenover onzen inrij, nieuw gebouwd toen de barak van Zwarte
Marjan er is afgebroken. 't Zou voor mij uit-en-thuis zijn, nabij genoeg om over alles
een wakend oog te laten gaan - en Colla met z'n annexatieplannen uit de buurt te
houden.’
Zoo verbluft ziet Anneke hem aan, dat hij zelf de schouders ophaalt: ‘Ik weet wel,
't is niks voor jou, - de dochter van den burgemeester. - 't Zou dan ook maar voorloopig
zijn...’
‘De rentmeester van Laag Case op Garversberg in een arbeiderswoninkje?’ Anneke
tikt 'ns tegen haar voorhoofd, met dat hooghartig lachje, waar Frans juist zoo slecht
tegen op kan. Wanneer zij het hoofd in den nek gooit, als 'r bovenlip optrekt, 'r dunne
neusvleugels trillen, en die heldere blik hem meet en peilt, dan voelt hij zich zoo
volstrekt haar mindere, op 't on-
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volwaardige af. Tegelijk maakt 't hem kregel, vandaag erger dan ooit.
Ze loopen te zwijgen, het karrespoor tusschen hen in. Eerst op den hoek van den
grintweg naar Villa Weltevreden, staan ze stil en zien elkaar vervreemd aan. ‘Zeg
maar rechtuit, dat het te veel gevraagd is.’
Anneke haalt de schouders op: ‘Ik zie me al dadelijk thuis voor den dag komen
met die mooie oplossing van jou!’
‘Maar wat dan?’
‘Trouwen in September, - en op den Wildkamp in grootvaders plaats, zooals altijd
de bedoeling is geweest,’ beslist zij kortaangebonden.
‘Je zet me het mes op de keel!’ Plotseling stelt hij zich ook schrap, met even veel
recht toch zeker als zij!
‘Wees dan ook 'n man!’
‘Juist omdat ik dat wil zijn, een die z'n plicht doet...’
‘Je eerste plicht is - alles voor je vrouw over te hebben.’
‘Heb ik soms niet genoeg voor je overgehad?’ Bij haar uittarting roert Frans daar
iets aan, wat ze steeds hebben doodgezwegen tusschen hen beiden: de priesterstudie
die hij opgaf om harentwil. Hoeveel stof heeft dat niet opgejaagd in Daelhoven en
omgeving. 't Werd háár aangerekend, er hem te hebben afgebracht. Anneke weet dat
genoeg, en 't striemt haar pijnlijk juist in dit moment door hem zelf daaraan herinnerd
te worden. ‘Je hebt toen bij hoog en laag volgehouden, dat het toch je ware roeping
niet was. Dus dat kan je geen offer noemen: dat was eerder 'n uitkomst voor je! Maar ik begrijp 't nu best,’ gaat ze voort, zóó koel en kalm, dat ze er zichzelf over
verbaast: ‘er is te veel tusschen ons gekomen... Hadden we in dat mooie begin maar
direct ons geluk kunnen grijpen, dan stonden we hier niet... zoo...’ Ze heeft op de
lippen: ‘met de scherven in de handen,’ maar zwijgt dat toch...
‘Beproevingen,’ noemt Frans 't nadenkend.
‘Eerst en vooral: jouw eigen tobberige aard, - die heeft te veel tijd en aanleiding
gehad om de overhand te krijgen.’
‘Wat dat betreft... ja... daarin kan ik je geen ongelijk geven.’ Ontdaan verwerkt
Frans dit nieuw zelfinzicht.
‘Ga er dan toch tegen in!’
‘Met jou.’
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‘Dank je wel! Geen eeuwig gezeur, daar pas ik voor. Samen vroolijk en blij!’ 't Wordt
meenens bij Anneke.
‘Neen hè? Niks voor jou - of voor welke vrouw dan ook: 'n man die altijd met z'n
geweten overhoop zou liggen.’
‘Als je 't zoo opneemt!’ Tot het uiterste geprikkeld, trappelt ze met de punt van 'r
lakschoentje driftig op het pad. Maar ze wil en zal bij haar bezinning blijven! Ze vat
al haar kracht en kalmte samen, de laatste rest van haar moeilijk bevochten geduld
met hem: - ‘Toe zeg! Laat ons nu liever eindelijk tot 'n besluit komen. Dus - half
September trouwen en naar den Wildkamp?’
Maar bij die plotselinge overrompeling komt voor Frans, - het burgemeestershuis
met de vierschaar van de afwachtende ouwelui tot achtergrond - even plotseling de
sproetige tronie van Colla opdoemen, die hem triomfantelijk uitlacht: ‘In den val,
baron van Weltevreden tot den Wildkamp! Half September Garvershof voor mij!’ 't Koud zweet breekt Frans er bij uit, en voor 't zelf recht te weten, heeft hij er
uitgestooten: ‘Onmogelijk!’
Al het bloed vliegt Anneke als vuur naar het hoofd. ‘Dan moet je 't verder maar
zelf weten!’ stoot ze terug. ‘Mij even goed. 't Beste er mee. Adieu!’
Nog eer Frans begrijpt, wat ze eigenlijk bedoelt, verdwijnt ze, den weg naar huis
op, - in haar nevelblauw bruiloftskleedje als 'n schim achter de struiken.
Met 'n paar passen haar inhalen en haar tegenhouden? Haar toch tot bij haar thuis
brengen? - ‘Onmogelijk!’ Weer en nogeens: ‘Onmogelijk!’ Een ander woord zou hij
immers niet meer voor haar weten, zoomin als voor zichzelf... ‘Onmogelijk.’
Verbijsterd doolt Frans terug langs het karrepad, - en verder, alvoort, ver weg. - Vrij?
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III
DE hemel staat reeds lang vol sterren, nu Frans, na z'n omzwervingen door de
heuvelbosschen, op Garversberg terugkomt. Buiten en binnen den Hof is alles weer
stil, na den drukken bruiloftsdag stiller dan ooit.
Inrijpoort en voordeur nog wijd open? Opengelaten voor hem? Frans is al bij den
huisdrempel, als hij achter zich onder den inrij iemand de poort hoort sluiten met
den boom in de sleuven. Natuurlijk Nelis. Kan er een muis zich verroeren op
Garvershof, zonderdat Nelis er mee gemoeid is? vraagt Frans zich af, opeens terug
in z'n ergernis over die afscheidscomedie van Trinette.
Verstrooid staat hij den groen-omhangen deuringang aan te staren, ontdekt nu
eerst en spelt dat Welkom in letters van rozen op het schild er boven. Al is 't dan
precies niet voor hem bedoeld, waarom zou hij niet doen alsof? Bittere zelfbespotting
schudt hem wakker: - De oude Garvershof haalt z'n nieuwen meester in! Al komt
die nieuwe meester ook in dubbelen zin ‘ter elfder ure’, hier is hij dan tochmaar!
Zonder banden meer! Geheel bereid tot z'n duren plicht! ‘'n Mooi woord,’ bijt de
spot, ‘voor die verheven taak om hier de waakhond te zijn tegen de gevaren, die het
voorvaderlijk erfgoed bedreigen.’ - En die gevaren? Colla, en nogeens Colla, - bij
de al te goedgeloovige voorliefde van Moeder voor haar Garvermans-zoon; bij de
onzelfstandige meegaandheid van Maria en Lucia, gewend aan den leiband van
Trinette te loopen; bij de domheidsmacht van Nelis, den onmisbaren; bij de
onbeschermde jeugd van de vaderlooze jongsten...
Om er zichzelf van te overtuigen en te doordringen, dat z'n ‘onmogelijk’ tegen
Anneke wel degelijk onvermijdelijk was, heeft Frans in z'n gedachten al die redenen
loopen opsommen en vaststellen onderweg, weer en over. Maar nu de dennengeur
van de versiering hem uit het voorhuis tegenslaat, vertroebelt alle overtuiging meteen
weer bij de herinnering aan de thuiskomst uit de kerk na de huwelijksmis. Was dat
vanmorgen eerst? 't Lijkt hem jaren geleden... De trouwstoet. Anneke en hij achteraan.
Hij? Op den weg heen en terug bij vlagen nog zoo trotsch en verliefd op z'n mooi
meisje! Dan greep hij 'r handje in zijn hand en speelden zijn vingers weer 'ns met
die fijne
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vingertjes van haar, die soms zoo teer en streelend kunnen zijn...
Binnengekomen schuift Frans talmend de nachtgrendels op de voordeur. Tusschen
de dennenslingers door heeft hij al aanstonds licht zien schijnen, - de deur van de
woonkeuken staat op 'n kier. Zijn ze daar zoo laat nog bezig? Daar zal hij zich wel
voor wachten, vanavond nog iemand onder de oogen te komen!
Maar eer hij de trap kan opgaan, staat Moeder al op de keukendrempel, den
paternoster in de hand, Moeder met den zwarten omslagdoek over haar lichtpaars
nachtjak. ‘Goddank, dat je er bent, jongen. Eindelijk!’
‘'t Is later geworden, dan ik meende. Was maar gaan slapen, Moeder.’
‘Is er iets?’ vraagt ze bezorgd. ‘'k Begon er juist over te denken, Nelis naar Villa
Weltevreden te sturen vragen.’
‘Dat mankeerde er nog maar aan,’ bruist Frans op.
‘In de meening, dat Anneke soms ziek was geworden. Je was straks zoo opeens
met haar verdwenen... Iedereen heeft gevraagd: Waar is dat ander jong koppel toch
gebleven?’
't Ontbreekt Frans aan kalmte en kracht om op haar woorden in te gaan. Hij zoekt
zich te beheerschen. ‘We hebben 'n zwaren dag achter den rug, Moeder, u evengoed
als ik. Morgen praten we wel 'ns nader... Laat ons elkaar nou maar liever welterusten
wenschen.’
Maar 't Rosalien heeft al bij den eersten oogopslag gezien hoe ontdaan de oudste
is. Weet hij zelf niet, hoe verfomfaaid hij er uitziet? Altijd nog in gala, maar boord
en das verschoven, z'n fijne slipjas vol boschstrooisel en spinrag, alsof hij er dwars
mee door de struiken is gekropen. Hij anders zoo fattig sekuur op z'n kleeren, onder
Anneke's leiding.
‘Neen, jongen... Kom eerst 'ns even mee binnen. Niet den nacht in misschien met
'n pak op 't hart. Ga daar 'ns een oogenblik rustig zitten.’ En als zij zich ook weer op
'r eigen plaats heeft neergelaten, met de laag-brandende petroleum-hanglamp tusschen
hen in, vraagt ze hem op den man af: ‘Je hebt toch niks met Anneke gehad?’
‘Och...’ Hij poogt onverschillig de schouders op te halen.
‘Laat ons er maar liever over zwijgen, Moeder. Tusschen Anneke en mij is 't uit!’
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En Moeder met 'n schok van schrik: ‘Maar! Dat is toch zeker niet waar?’
‘'t Is zoo en niet anders... En terwille van Garvershof immers ook maar 't beste.’
‘Hoe haal je 't in je hoofd? Toch niet, jij, - om Garvershof - Anneke opgeven?’
‘En als dat zoo zou zijn,’ antwoordt hij afgemeten, ‘moest u toch zeker in de eerste
plaats het waardeeren, dunkt me.’
Er woelt achterdocht in den somberen blik, waarmee hij Moeders blik peilt. Ziet
zij soms al bij den eersten indruk de kansen van haar oogappel Colla verkeken?
vraagt hij zich afgunstig af.
‘'t Waardeeren, als jij je geluk met voeten treedt?’ 't Rosalien begrijpt er hoe langer
hoe minder van.
‘Heeft Moeder zich dan wezenlijk nooit 'ns afgevraagd, wat ze hier zou moeten
aanvangen, zonder Trinette - en zonder mij?’
Om hem te sparen, wil 't Rosalien 't hem niet laten hooren: ‘Zonder jou hebben
we het tot nu toe tochwel altijd moeten stellen!’ Want wat hebben ze op den Hof ooit
aan den oudste gehad, wat het werk betreft? - Waar eerst de studie, toen de diensttijd,
daarna al bij voorbaat Villa Weltevreden en de Wildkamp hem zoo totaal in beslag
namen? - En tóch meenen, dat hij hier onmisbaar zou zijn?
‘Wat zorg en moeite meer of minder, jongen, dat telt 'n moeder niet,’ ontwijkt ze.
‘Het geluk van 'r kinderen gaat haar boven alles!’
‘Nou - alleen dan maar om dat geluk van uw kinderen. Ik voor mij ben er maar
één van. Daar zijn er hier nog meer, Moeder, waarbij vier onder de twaalf jaar... Die
vier alleen tellen al met hun vieren viermaal zooveel als ik, dunkt me. Als de oudste
wil ik hier nou voortaan op de plaats van Vader staan... Voor hen, voor Garvershof.’
- 't Valt Frans zelf mee, hoe hij zich na die lange uren van verwarring en tweestrijd,
nou opeens kan opschroeven tot een manmoedigheid, waarin hij zelf begint te
gelooven. Wel heel onverwacht staat hij er voor, al direct en in den laten avond nog,
z'n houding te moeten bepalen na pas zoo totaal uit het lood te zijn geslagen... 'n
Geluk nogmaar, dat hij tegenover z'n moeder altijd zoo veel beter voet bij stuk kan
houden, dan deze drie jaar lang tegenover Anneke en allevier 'r ouwelui: 'r ouders
en grootouders en zij, vijf samen, die hem in
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hún vorm wilden gieten. Van die benauwenis is hij nu tenminste verlost: Dat begint
hij al gewaar te worden en te toonen! En hij - ja wel zeker! - Anneke heeft 't hem
zelf immers tot slot en besluit gecommandeerd: ‘Wees dan ook 'n man!’ - Toonen
zal hij dat aan haar en haar aanhang, aan zichzelf in de eerste plaats: pas echt een
man te kunnen zijn, juist zonder Anneke en 'r familie. Daarom opgelet! Nou verder
geen woord te veel of te weinig er over, tegenover wie ter wereld ook, - juist zooals
hij 't zich heeft voorgenomen toen hij tenlaatste weer eenigszins tot z'n positieven
kwam. Eerst en vooral er in 't allerminst niet over gewagen, hoe die Colla hem dwars
zit. Want hoe zou die gnuiven, als hem 'ns ter oore kwam, dat hij eigenlijk de
aanleidende oorzaak is van de breuk tusschen ‘Hunne Hoogheden’, zooals hij hen
vanmiddag nog durfde hoonen! De vlegel! 't Zal hem opbreken!
Onder den storm van z'n gedachten door, ziet Frans best; hoe Moeder maar aldoor
het hoofd blijft schudden, en hij hoort haar wel murmureeren: ‘In Gods Heeren naam,
hoe kom je toch bij zulke redenaties? Zooiets! Juist nou ik je hoe eerder hoe liever
onder 't oog wilde brengen, dat 't wezenlijk hoog tijd zou worden voor Anneke en
jou om 'ns eindelijk kom-af te maken en den trouwdag vast te stellen. Zonder ooit
in de verste verte verondersteld te hebben, dat je 't voor òns-hier zoo op de lange
baan schoof! Zeker, ik heb 't me wel voorgehouden: Vader weg; Trinette weg; Frans
binnenkort weg; Colla in 't smidsvak; en ik zelf niet meer zoo alsof 'k vijfentwintig
ben... Maar als God 't zoo wil, dan zal Hij wel weten waarom, en mij op een andere
manier ook weer voorthelpen met Garvershof - zooals Hij dat nou immers al jarenlang
heeft gedaan. Dat ben ik nooit vergeten, hoe de Voorzienigheid mij hier in den
uitersten nood jullie braven Vader zaliger als redder heeft gestuurd, - en nou we hem
als voorspreker hebben hierboven, zal ik toch zeker niet den moed opgeven, als 't
vooreerst wellicht wat moeilijker gaat worden?’
‘Beschouw 't dan maar zoo, Moeder, dat de Voorzienigheid 't blijkbaar tochmaar
beter vindt u den oudste liever op Garvershof te laten!’ - Frans zoekt naar de vroegere
gemoedelijkheid. En na een oogenblik weifelen, bekent hij 't maar vlakweg:
‘Trouwens, wat er tegen te doen? Anneke heeft 't zelf uitge-
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maakt!’ Beter immers tegenover Moeder en zichzelf, de schepen nu ook maar
voorgoed achter zich te verbranden.
Maar verontwaardigd ziet Moeder op: ‘Daar geloof ik niks van! Anneke? Zooals
die altijd op jou gesteld is geweest!’
‘'t Kan verkeeren.’
‘Zeg me nou maar liever alles ronduit, jongen.’
‘Ik ben haar nou eenmaal tegengevallen. Van haar standpunt heeft ze groot gelijk.
Ze wil alles of niets.’
‘Je kunt je moeder immers gerust zeggen, hoe 't tenslotte eigenlijk in z'n werk is
gegaan.’ 't Rosalien wil er nu ook 't hare van hebben, om wellicht voor die twee alles
weer in 't reine te kunnen brengen. ‘Ik weet immers wel, hoe weinig levenservaring
jij hebt. Daarom - 't is misschien heelemaal niet zoo erg als je meent.’
‘Als u 't dan weten wilt - kort en goed: ze heeft mij gewoonweg den rug toegekeerd,
- en daar stond ik met m'n “onmogelijk”.’
‘Wat voor 'n “onmogelijk”?’
‘Trouwen half September en naar den Wildkamp.’
‘Zie je wel! Juist als 'k dacht. Ze heeft haar hoogste troef uitgespeeld... Kunsten,
jongen! Bij zoo'n juffer als Anneke verbaast me dat niks. Heb ik 't niet bij m'n eigen
ondervonden indertijd? Hoe beter 'n meisje 't zelf meent met 'r toekomstigen man,
hoe meer zij hem van zijn kant terugvraagt. En vanzelf begint ze hem dan om zoo
te zeggen: op de proef te stellen, - zonder dat hij daar erg in heeft. Wanneer een
eenvoudige bluts als je moeder in 'r jonge jaren was, al zoo te werk gaat, dan
verwondert me zooiets niks van dat finestig Anneke. - Onnozele hals! Waarom haar
niet achterna gegaan? Geloof mij, daar was 't bij haar om te doen, toen ze jou den
rug toekeerde! Met 'n paar oprechte woorden, was alles weer goed geweest!’
Frans haalt de schouders op. ‘Misschien. Als ik niet direct geweten had: “Beter
voor alles, 't nou ook zoomaar te laten”.’
Maar bij Moeder wil er dat niet in. ‘'k Neem aan, dat je zooiets denken kon, als 't
het ware toch niet voor je was. - Maar dat kan ik bij jou immers heelemaal niet
veronderstellen. Zooveel als jij voor haar opofferde, - en nou, je zoo maar laten
afschepen!’
Nu 't den kant uitgaat, waarover hij absoluut niet hooren of denken wil, op 't
oogenblik nog minder dan ooit, staat Frans
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plotseling op. ‘Hoe en wat ook, - 't is uit!’ snijdt hij af. ‘En graag of niet, u zult mij
moeten dulden als meester op den Hof.’
‘Dat nog buiten sprake gelaten...’ weert ze af, echt geschrokken van z'n bruuske
drift.
‘Geloof me, 't heeft zoo moeten zijn,’ wil hij 't weer goedmaken. ‘Voortaan leef
ik enkel nogmaar voor u hier allemaal. Accoord?’ Met den gedwongen minzamen
glimlach, dien hij zich op Villa Weltevreden heeft aangewend, steekt hij haar de
hand toe.
't Rosalien voelt wel het gekunstelde van z'n doen, maar hoe onwillig ook, ze legt
toch haar stevige werkhand in die smalle blanke welverzorgde heerenhand van haar
oudsten zoon. - ‘Neen, jongen, toch niet! Ik ben 't er op geen stukken na mee eens,
als je dat maar weet!’
‘U zult er op den duur wel anders over gaan denken!’ belooft hij haar, zonder er
zelf veel van te gelooven. Want hoe er nog aan te twijfelen? Al dit wars verzet tegen
wat toch eigenlijk een groote opluchting voor haar moest zijn? Enkel en alleen omdat
er hier andere plannen aanhangig waren! - Daarom - verder geen woord meer.
Doodgewoon zich van morgenvroeg af op de bres stellen...
Hij is al weg, met 'n paar stappen de trap op, boven z'n achterkamer binnen.
Toen hij na Vaders overlijden voorgoed thuiskwam uit z'n anderhalf jaar
militiedienst, heeft hij hier direct de twee kleine broers bij zich genomen. Het
heiligdom uit z'n jongensjaren, z'n studiecel uit betere dagen, is zoodoende één bed
al bed geworden. Geen plaats meer voor z'n schrijftafel bij het venster, en de
schraagkast met de boeken versperd door het breed houten ledikant, waar die twee
samen in slapen, aan het voeteneind van z'n eigen brits. Dit alles om de twee zoo
veel en zoo ver mogelijk van dien Colla af te houden. Al lukt hem dit slecht. Ze
hangen Colla aan, zooals Rooske en Rita hun oudsten broer aanhangen, - en dat stel
kleine meisjes heeft omgekeerd evenveel schrik van Colla, hun boeman, als de
broertjes voor den waakzamen strengen oudste! - 't Is en blijft voor Frans een raadsel,
wat dit tweetal hier toch ziet in dien brak van 'n Colla? Geen van beiden zijn ze
immers, Goddank, van zijn grof soort. Al is dan die uilenspiegel van 'n Majoorke
wel wat al te fel op kattekwaad ge-
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spitst, en al staat 't Reeke natuurlijk veel te veel onder den invloed van z'n
onafscheidelijken Nelis, die zelf frère en compagnon is met Colla, dik bevriend
wederzijds.
Met de kaars omhoog staat Frans naar z'n twee beschermelingen te kijken, eindelijk
'ns een oogenblik afgeleid van zichzelf. - Als een egel ineengerold ligt 't Reeke tegen
het groen gordijn van de boekenkast aan, - Leonardje voorin, stijf en recht op z'n
rug, parmant zelfs in z'n slaap, onveranderlijk met de guitigheid op z'n gezicht. Of
houdt hij zich maar slapend, om aanstonds met een vervaarlijken krijgsschreeuw
recht te springen en den oudste den schrik op het lijf te jagen?
Meer dan eens heeft Frans hooren beweren, dat deze jongste van z'n broers als
twee druppels water op hem lijkt. Maar dan tochmaar alleen naar het uiterlijk, weet
hij zelf heel goed. Hij - op dien leeftijd? Allesbehalve een parmante schalk, maar 'n
wijsneus in persoon! Daar groeide dan ook de pedante vlerk uit, die als eerste-jaars
seminarist al vlaste op z'n inhuldiging als neomist, met het heele dorp in rep en roer
om hem te fêteeren. Jawel dan! De theoloog werd dragonder. Achteraf beschouwd
ook dit niets anders, dan fantastische waanwijsheid: die boetvaardige wil om een
harde leerschool door te maken, vereend met de bedoeling om, behalve een ervaren
paardenkenner en -dresseur, een man van de wereld te worden, die niet al te veel zou
afsteken bij z'n fijn meisje...
Hier wordt Frans opeens gewaar in watvoor netelige zelfcritiek hij verstrikt raakt.
Hij zet de kaars op tafel, en begint met 't Reeke goed te leggen, even recht op z'n rug
als z'n slaapkameraad. Maar nauwelijks ligt 't Reeke naar behooren, of hij wentelt
zich weer op z'n zij terug, zakt van 't hoofdkussen af, en ligt daar opnieuw krom
ineen. ‘Al juist als met m'n pogingen hem van Colla af te houden,’ denkt Frans, die
een warse grimas meende te bespeuren bij den instinctmatigen tegenstand van het
kind. - ‘Om mij te beschermen was 't nou juist niet,’ beseft hij, ‘dat 't wurm zich
straks zoo heldhaftig tusschen ons inwierp, om z'n twee broers te scheiden eer ze
elkaar 'n ongeluk konden aandoen.’ - Bij al de emoties die er op volgden, was Frans
dit bijna vergeten: 't Reeke op dat onzalig oogenblik voor het eerst wakkergeschoten
uit z'n afwezendheid? Leven en wil zitten er dus toch in. Hoe die nu ten goede te
leiden?
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Ziedaar dus een eerste probleem van de taak, die hem wacht. En plotseling rijzen ze
op, probleem na probleem, problemen en opgaven zonder einde... voor z'n
weerzinnigen blik in de toekomst rijzen ze op als een donkere muur. Hier staat hij
dan! Mislukt voor priester. Mislukt voor echtgenoot van het mooiste en rijkste meisje
uit dorp en streek. En bij zelfbestemming voortaan uitsluitend: opvoeder en
beschermer van de jongsten thuis, z'n vaders plaatsvervanger, ook als landbouwer,
hovenier, boomkweeker, veefokker, boekhouder en handelaar, bestierder van
Garvershof en pachter van het kasteeldomein. Terwijl hij tot nogtoe welbeschouwd
op Garvershof niets behoorlijks heeft uitgericht, dan wat Trinette hem soms opdroeg
en wees, en wat hij dan veelal nog ongemerkt van Nelis moest afkijken of maar liever
aan Nelis moest overlaten...
Uur na uur ligt de oudste wakker, en zoo graag zou hij slapen en alles vergeten.
Uur na uur telkens weer over zichzelf bezig, willens of onwillens, met een kleineerend
inzicht als nog nooit. Aanhoudend ook over dat gesprek met Moeder, vanavond 't
laatst, met steeds aangroeiend wantrouwen om haar schrik en teleurstelling, dat ze
hem dus niet zal kwijtraken hier. En daar is hij dan weer volop over Colla aan den
gang, ziet hem aldoor duidelijker in z'n ware gedaante, zooals hij waant: 'n
stompzinnige bruut? Erfelijk belast? Voorbestemd tot den ondergang van z'n
grootvaders? Waarom er nog aan te twijfelen, nadat hij hem vandaag weer 'ns van
nabij bezig zag met z'n lomp lawaai! En dan juist dat fijn Anneke, 't nog willen
vergoelijken - ‘een kwajongen in z'n vlegeljaren’, noemde zij 't. - Jawel dan! Hij
heeft hem gekend van de wieg af en weet wel beter. Eeuwig heeft dat mispunt hem
dwars gezeten. Contrasten als ze zijn? Neen, neen - daar zit het niet in! Trouwens te
goed herinnert hij zich, hoe z'n eigen vader en oom over Colla dachten, die twee
wijze Weversmannen. Wel degelijk: 'n gevaarlijk sujet in wording, voorshands nog
wat in toom gehouden door het goede voorbeeld van hen allemaal thuis, door de
tradities van het familieleven; wellicht nog 't meest, - nu vaders tucht niet meer waakt,
- door Moeders verwennen. Want wie weet wat ze hem heimelijk toestopt en belooft
om hem nog eenigszins naar haar hand te kunnen zetten! Wrok en achterdocht worden voor den slapelooze een torment,
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heviger met de minuut. Tot hij met een schok overeind komt. Dit in geen geval: zich
door dien bandiet nu ook nog de nachtrust laten benemen. Dan tochmaar liever aan
Anneke denken? Zooals eerst, zooals de drie jaren lang dat ze immers alles voor
elkaar waren. Tochmaar denken aan zoo héél veel liefs van haar, aan telkens toch
weer iets onvergetelijk gelukkigs in hun samenzijn. Vanmiddag nog, toen ze elkaar
omarmd hielden, alles en al vergeten! Was dat wezenlijk dezen namiddag eerst? Daar
bij de beek - zij samen? Zoo heel kort geleden pas dat z'n liefde hem nog doorduizelde,
de zwijmel van geluk...
Met brandende oogen star en strak ligt Frans in het nachtdonker te staren, - ziet
tóch niet Anneke, ziet geen Colla meer - ziet plotseling uitsluitend nog nonk
Peereneer, zooals die daar zat aan de bruiloftstafel, óók vanmiddag pas, somber en
verbitterd, hardnekkig hem en Anneke negeerend... Nonk Peereneer? Heel die
stuursche houding één aanklacht tegen hem, één wrekend verwijt tegen zijn ontrouw...
Zoo volslagen liet hij zich door Anneke in beslag nemen, drie jaar lang, dat hij
zich over die verwijdering tusschen nonk Peereneer en hem wel kon heenzetten, even
opzettelijk zonder nagedachten als over die laatste twijfels van z'n seminarietijd.
Waarom dringt nu opeens zoo vlijmend scherp het een tegelijk met het ander tot z'n
geweten door? - ‘De eereschuld!’ Zelf heeft hij 't indertijd zoo genoemd, die
geldkwestie met den Weversnonk, de steeds zoo royale voorschotten en de studiebeurs
uit onbekende bron aan nonk Peereneer te danken, tien jaar lang. ‘De eereschuld?’
Wat blies de pedante Franciscus Wevers, direct weer hoog van den toren, in eeuwig
weer diezelfde grootsche overschatting van al z'n eigen doen en laten! De nuchtere
feiten? Drie jaar lang liet hij den ouden man, eerst z'n allerbesten vriend en
beschermer, doodgewoon links liggen, den doopvader, die al z'n liefde en hoop op
hem had gesteld. Alleen, omdat Franciscus Wevers 't van z'n trotschen kop niet
verkrijgen kon bij dat afkeerig verzet tegen de onverwachte groote wending in z'n
leven, de minste te zijn, al was 't dan maar enkel door er hem naderen uitleg van te
geven. Daarom ook geen woord van zijn kant om uitstel van betaling te vragen, bij
z'n toch eerlijk vast voornemen om het voorgeschoten bedrag plus rente op rente af
te betalen met wat hij, eenmaal getrouwd en
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op den Wildkamp, zou kunnen opzij leggen van z'n tractement als rentmeester. Ook
dát nu verkeken! En natuurlijk nou onherroepelijk, en zoo mogelijk nog dieper dan
eerst, in discrediet bij dien weldoener van hem. - In wat voor afschuwelijk parket is
hij dan toch geraakt? Want behalve dan nonk Peereneer, nu ook nog vanzelf de heele
familie Reinders-Gregoire tegen hem in 't harnas, en een figuur als modder tegenover
den baron, die hem al direct zoo welwillend als Gregoire's toekomstigen opvolger
adopteerde. En hoe zal 't nu voortaan moeten gaan met de pacht van den kasteelgrond?
Hij, telkens tóch in contact met Gregoire of den baron? En hoe zich verder te houden
tegenover Moeder, met natuurlijk Trinette en Ferdinand, Maria, Lucia, Nelis, den
heelen Bult en heel Daelhoven op háár hand?
't Wordt Frans te machtig! Met koortsig verhit hoofd is hij opgestaan en sluipt hij
de trap af, het slaapstilte nog donkere huis uit, de schemerige klamme koelte van den
nanacht in. Onwillekeurig neemt hij z'n weg den Bergbongerd af, terug naar dat
plekje bij de beek, waar tusschen Anneke en hem alles wel weer goed zou zijn
geworden, zonderdat juist op het beslissende oogenblik die verwenschte Colla met
z'n brutaal gebulk hem was komen wakkerroepen in deze folterende werkelijkheid.
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IV
AL den eersten dag na de bruiloft zijn de kinderen 's namiddags uit school
thuisgekomen met het nieuws, dat ze Anneke met haar vader hebben zien wegrijden
in de vigilant van Overdael, een groot koffer er bovenop. Ze hadden nog geroepen
en gewuifd, maar Anneke zag of hoorde hen niet. 't Was juist alsof ze in haar hoekje
zat te huilen.
Hoe die tijding haar ook aangreep, 't Rosalien liet daar de kinderen niks van merken.
Ze deed maar, of 't zoo vanzelf sprak: ‘Ja, da's waar ook, - Anneke zou weer 'ns op
den Wildkamp gaan logeeren.’ - Maar wat was ze blij, z'n moeder, dat de oudste 't
niet hoefde aan te hooren. Juist 'n oogenblik te voren was hij de keuken uitgegaan,
zonderdat ze een van beiden nog een woord meer gerept hadden over wat hun allebei
toch zoo hoog zat. Ze waren dan ook nog geen oogenblik alleen geweest, moeder en
zoon, en hem apart bij zich in de zaal roepen wilde ze niet, juist omdat de wonde
nog al te versch was bij hem zoowel als bij haar zelf. - Geen woord er over ook verder
de week lang, en nog aldoor niet.
Toch scheen alles z'n gewonen gang te gaan op den Hof. Tot Rita, eergisteren,
Vrijdag, thuiskwam met de boodschap rechtstreeks van Villa Weltevreden, dat
Anneke's moeder Zondagmiddag tegen drie uur naar Garvershof zou komen. 't
Rosalien had maar 'ns geknikt: ‘Wel, wel...’ opnieuw om 'r consternatie niet aan de
kinderen te toonen. Naar Frans, die er toen wél bij zat, - 't was onder het middageten,
- had ze heelemaal niet durven kijken. Ze kon immers best begrijpen, dat het
aangekondigde bezoek hem al evenzeer als haar meteen dreigend boven het hoofd
hing.
En hier zit ze dan, Zondagmiddag tegen drie uur, op 'r plaatsje van ouds in den
hoek bij het open zaalvenster, hier zit ze, moederziel alleen, in afwachting als van
gevaar en onheil, den blik tusschen de hooge stokrozen door naar de vuurlelies, die
pas in bloei zijn. Zij, die toch zooveel van alle soort bloemen houdt, precies vuurlelies
kan ze niet goed hebben, - naar die vuurlelies maar liever niet meer kijken...
Nog geen vijf dagen geleden die bruiloft hier in de zaal? 't Lijkt haar eerder of er
een eeuwigheid ligt tusschen toen en thans.
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Bij de zoo onvoorziene nieuwe bekommernis raakte Trinette 'r huwelijk en vertrek
totaal op den achtergrond voor haar. Eigenlijk gezegd, is ze maar blij, dat het geval
met Anneke tot nog toe zoo heelemaal buiten Trinette omgaat. Want wat zou die er
een hoog woord over hebben, natuurlijk Moeder opleggen dit en dat te zeggen en te
doen, zij-zelf Frans onderhanden nemen, wellicht Anneke op haar nummer gaan
zetten, en alles nogmeer bederven! Want als er voor Frans nog iets te redden valt, 't Rosalien begint dit met het uur beter in te zien, - dan kan dat alleen door gebed en
lankmoedigheid.
In ieder geval is het een uitkomst dat ze vanmiddag bij dat bezoek het rijk alleen
zal hebben. Dit kwam zoo vanzelf. Maria en Lucia namen de vier jongsten mee op
wandel naar nonk Peereneer. Nog op aandringen van Trinette zullen ze den ouden
man Zondagsmiddags voortaan zooveel mogelijk gezelschap gaan houden. Frans is
er vanmorgen al vroeg tusschenuit getrokken, - voor zaken naar de stad, zooals hij
voorgaf. Natuurlijk schuwt hij Daelhoven, om de opspraak, die er zeker al volop aan
den gang is, over de verbroken verkeering. - Colla, elke week van Zaterdagmiddag
tot 's Maandagsmorgens thuis van school en uit z'n stadsch kosthuis, ging na den
eten meteen op stap, met hengel en vischkaar naar de Maas.
Ze heeft er op gelet: die twee broers hebben elkaar wel echt opzettelijk ontweken
dezen keer, zelfs geen kort oogenblik bleven ze bijeen. Nauwlijks heeft Colla den
voet in de keuken gezet, of Frans laat er zich niet meer zien. Wel was Frans de heele
verdere week na de bruiloft tegen allemaal en iedereen even afgetrokken en kortaf,
maar die houding van hem tegenover Colla is tochwel erg opvallend. Zoodat zij 't
maar niet uit 'r hoofd kan zetten, wat snapachtig Rooske haar vertelde over die
vechtpartij tusschen de groote broers hier binnen in de zaal, vlak na het vertrek van
het bruidspaar. Als zooiets toch waar zou zijn, hier onder haar dak, haar twee oudste
jongens, die elkaar aanvliegen! Altijd heeft zij wel geweten, hoe slecht die twee
elkaar verstaan, haar Heerke en haar Boer, zoo uiteenloopend van aard en wezen als
ze zijn! Maar dat het ooit tot zulke uitbarstingen zou kunnen komen? Ze zal maar
hopen, dat het is, zooals ze tegen Rooske zei: ‘Och kom, niks anders dan zoomaar
wat bakkeleien, da's jongensmanier, om te zien wie de sterkste is...’
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Met dit al, geen wonder dat haar hart van zuchten zwaar is; dat ze in honderderlei
beklemmende gedachten verstrikt zit, met er tusschendoor schietgebeden tot God
den Heiligen Geest, om tochmaar goed te mogen weten wat te zeggen en wat te
zwijgen, als meteen Anneke's moeder hier voor zal zitten.
Gistermiddag, toen ze voor de linnenkast op den overloop stond, om het zaterdagsch
schoongoed bijeen te zoeken, was daar opeens Frans met z'n verzegeld pakje voor
Anneke bestemd: ‘Geef dit maar aan 'r moeder terug voor haar,’ zei hij schichtig.
‘En verder alles laten, zooals 't nou is. Beloof me dat: er niet meer aan roeren.’
Eindelijk z'n eerste woord, na die vier benauwende dagen lang. 't Ontging haar niet,
hoe slecht hij haar blik verdroeg. ‘Ik heb 't in Gods handen gelegd, jongen.’ Wat kon
zij anders zeggen op dat oogenblik? - ‘Ik ben bang, dat God er zich bitter weinig van
aantrekt!’ had hij geantwoord, en ze was er echt van verschrokken zoo spottend en
schamper als dit er bij hem uitkwam. Wat moest dat nou weer beteekenen? Eer ze 't
hem vragen kon, was hij met 'n schouderschok al weg, de trap af. Kent zij den oudste
dan wezenlijk heelemaal niet meer? Hooghartig, ja, dat is hij wel altijd geweest, maar
nou meteen bij den tegenslag ook nog opstandig en verbitterd? Lieve God in den
Hemel, laat het voor hem met Anneke toch in vredesnaam weer in 't reine komen,
tot z'n redding en behoud, - geef 't me, er voor te doen alles wat in m'n vermogen
is...’
'n Klop op de zaaldeur, kort en krachtig, schrikt haar op uit dit bidden. Zoowaar
precies als in de dagen van weleer: Nelis, die het bezoek aankondigt, al heeft zij er
tegen hem dezen keer toch vooraf geen woord over gerept. - ‘Mevrouw van den
burgemeester.’
En daar ruischt ze binnen, Stefanie Reinders-Gregoire, even deftig als ze
vanmorgen, voor de Hoogmis, door het middenschip op 'r kerkbank aanstevende, in
haar zwart kanten pelerien, met het kleine kapothoedje van gele en paarse primula's
als een kroontje coquet op het hoog kapsel, de smalle zwartfluweelen keelbanden
schuins naast de kin gestrikt. - Stefanie! Geposeerd, maar 't misstaat haar niet,
integendeel ze wordt er met de jaren aldoor knapper op en naar evenredigheid, volgens
de kwade tongen, ook ijdeler en hoovaardiger. In Daelhoven is er nog nooit een
burgemeestersvrouw geweest, die zich zooveel liet
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voorstaan op haar waardigheid. 't Rosalien weet genoeg, dat er in het dorp om
gelachen wordt.
De eerste blik van de bezoekster geldt... de vliegenstolp, die naar boerentrant
midden op tafel onder de koperen hanglamp staat, - het zuur bier zwart van de
verdronken slachtoffers... ‘Ja, die vliegen! Da's een ware plaag dezen zomer!’ leidt
zij het onderhoud in, als 't Rosalien bevangen blijft zwijgen.
Maar al is 't dan over de vliegen begonnen, al heel gauw staat, tusschen de twee
moeders in, de keurig dichtgebonden doos van Anneke naast Frans z'n bruin pakketje
met de roode lakken: - zorgzaam verpakt alle kleine en groote schatten van een
verloofd paar bijeen: ringen, portretten, brieven, cadeautjes, die de een van den ander
zoo trouw vergaarde en bewaarde.
‘Wie had nou zooiets kunnen voorzien!’ verzucht 't Rosalien, - 'n sprong in het
duister om nu maar in Gods naam zoo gauw mogelijk op het apropos te komen.
‘Oprecht gesproken,’ - de burgemeestersvrouw gaat er dadelijk op in, - ‘wij zijn
blij, dat het kind nog intijds tot een beter inzicht is gekomen. Sinds we dien Frans
van jou nader leerden kennen, Rosalien, hielden we ons hart vast, wat 't geven moest
met die twee, zoo uiteenloopend van karakter. En behalve dat, mijn moeder heeft
wel altijd gezegd, dat we nooit onze toestemming hadden moeten geven. Al van 't
begin af, hield die vol: ‘Is me dat nou 'n partuur voor ons Anneke, die jonge Wevers!’
Maar dit dringt 't Rosalien dan toch door merg en been, den naam van haar man
zaliger en van haar kinderen te hooren uitspreken, zóó verwerpelijk, alsof er alles
wat minderwaardig is, in besloten ligt. Toch blijft ze zwijgend op de pakjes neerzien,
en laat ze de andere maar doorratelen:
‘En ik, die altijd nogwel zooveel met hem ophad, 't door dik en dun voor hem
bleef opnemen, - eerlijk gezegd in 't laatste jaar moest 'k wel eindigen met m'n moeder
groot gelijk te geven... 't Is Godgeklaagd, zoo weinig als er is terechtgekomen van
dien zoo veelbelovenden oudste hier! Z'n uiterlijk heeft hij voor, dat zal 'k blijven
erkennen. 't Was ons Anneke al goed gelukt 'n heer van hem te maken. Al te veel
stak hij, zoo op 't oog, niet meer bij haar af. Maar voor de rest? 'n Jongen van niks.
Eerst zoo'n meisje 't hoofd op hol brengen in een tijd, dat hij zich bij heel andere
dingen had dienen te bepalen. Dan haar
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drie jaar lang aan 't lijntje houden, - haar den ganschen uitzet laten klaarmaken, alles
geborduurd met dooreengewerkte W's en R's - Wevers-Reinders - jawel dan! Ze
heeft er haar oogen bij bedorven, 't arme kind. - En daar geeft hij haar de einden in
de hand! - “Wees blij van dien slappeling af te zijn,” heb ik haar al aanstonds gezegd,
toen ze Dinsdag van die bruiloft hier thuiskwam, zóó overstuur, dat we haar forceerden
den volgenden dag naar 'r grootouders te gaan om wat te bekomen. Voorloopig blijft
ze daar nou wel op den Wildkamp, hoe noode we haar ook missen in huis, onze
eenigste. Bonnemama Gregoire zal haar wel tot reden weten te brengen. Enkel
nogmaar één verzoek hier, Rosalien, in naam van onze vroegere vriendschap: Zorg,
dat je zoon geen stap doet om haar soms nog te naderen.’
‘Wat dat betreft,’ de oude Garvermanstrots veert tòch weer 'ns op in 't Rosalien:
‘m'n zoon weet zelf genoeg waar hij staan moet!’
‘'t Is te hopen!’ dreigt de burgemeestersvrouw. Mee verdwijnt het bruin pakketje
in haar kanten riticuul, en staat ze op.
't Doet 't Rosalien opeens terugdenken aan dien winteravond, den laatsten van
Leonardus hier in de zaal, toen diezelfde impertinente Stefanie hun den oudste zoo
behendig kwam aftroggelen voor haar verliefd Anneke. En hoe hij daar rechtkwam,
Leonardus, zoo ziek als hij was, met z'n heftig: ‘Nooit van m'n leven!’ dat wellicht
z'n dood verhaast heeft... En alles wat Leonardus zaliger verder, boven nog tegen
haar zei er over, schiet haar nu plotseling zóó fel-duidelijk te binnen: ‘Zoomin als
we hun vroeger Garvershof lieten inpalmen, krijgen ze nou onzen oudste!’ - terwijl
zij maar doorging met pleiten voor de twee. Uit genegenheid voor Anneke? Dat is
er de rechte naam niet voor. Ook wel om 't goeddoen dat ze had in het geluk van
zoo'n jong koppel, maar hoofdzakelijk toch - in geweten aan zichzelf bekend - omdat
het rijk huwelijk voor haar zoon haar begoochelde! - Vader, Vader, - waarom niet
geluisterd naar je waarschuwing, naar om zoo te zeggen je laatsten wil? - Hier sta ik
nou...
Hier staat ze nou, 't Rosalien, en van al haar heilige voornemens om 't met
lankmoedigheid misschien toch nog ten goede te schikken voor de twee, - niks over!
Juist nog genoeg is ze zichzelf meester, om 'r tranen tegen te houden. De andere
moest
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'ns meenen, dat ze zou grienen van spijt, - terwijl ze juist zoo helder begint in te zien,
hoe slecht haar jongen zou zijn terechtgekomen bij 'n schoonmoeder en 'n
grootmoeder, die 't zoo hoog in den kop hebben en daarbij het hart heelemaal niet
op de rechte plaats. Dat blijkt nu wel!
Werktuigelijk is 't Rosalien opgestaan om de bezoekster uitgeleide te doen, die
zich bij de zaaldeur nogeens naar haar omkeert en opnieuw begint:
‘Je begrijpt: - ons Anneke? Tien aan elken vinger... 't Is de kwestie maar, dat ze
'r gezond verstand moet gebruiken.’
‘Dat spreekt! - Anneke zal wel 'n ander vinden.’
‘Vinden?’ Minachtend blaast de burgemeestersvrouw door mond en neus. ‘Als ik
je zeg, dat de ware Jozef al op haar te wachten staat! 'n Rijke partij zal ze doen!’
‘Dan valt 't wel te verstaan...’ moeder Wevers blijft tòch steken in haar spontanen
uitroep van verontwaardiging.
‘Wat valt er te verstaan?’ daagt de andere uit, strijdlustig.
‘Om 't danmaar ronduit te zeggen: dat er 'n aanleiding moest gezocht worden om
't af te maken met Frans.’
‘Waar zie je ons Anneke voor aan?’
‘Je zegt toch zelf...’
‘Ik zeg, dat 'r ouders en grootouders 't nu verder weleens voor haar in handen
zullen nemen. En daarmee uit!’ Mevrouw van den burgemeester grijpt naar de
deurkruk, spinnijdig, volstrekt tegen haar opzet in, om zich zoo onverschillig mogelijk
voor te doen. En in zooverre is 't haar tochwel gelukt: absoluut niets heeft ze er van
laten blijken, hoe ze er eigenlijk over inzitten terwille van hun Anneke. Want
allesbehalve gerust zijn ze er over, zooals die almaar snikken bleef dien eersten nacht
lang: ‘En toch kan ik niet zonder hem,’ en nou, op den Wildkamp, mismoedig en
versuft voor zich uit zit te turen. 't Zou zoo'n nerveus kind een knak kunnen geven,
waar ze voor haar levenlang genoeg aan heeft.
‘Ja - dan in 's Hemels naam!’ Wat kan 't Rosalien anders dan 't er maar bij laten?
Hoe zou zij opgewassen zijn tegen dien slagvaardigen grooten mond?
Terwille van de wellevendheid wil ze in alle geval meegaan tot de inrij-poort.
Jawel dan! Al op den drempel van de huisdeur wijst de andere haar terug: ‘'k Zal
den weg wel alleen vinden.’
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‘Zooals je verkiest.’
Terug in de zaal, om er de doos van Anneke zoolang maar in Vaders Secretaire
te sluiten, - zij bewaart er den sleutel van, het eenige dat ze zich onder de heerschappij
van Trinette had voorbehouden, - staat 't Rosalien daar minutenlang te dubben,
gegriefd en diep bedroefd tegelijk. Tot haar allerlei antwoorden en verklaringen door
de gedachten schieten, die zoo van-pas zouden geweest zijn: ‘Had 'k haar toch liever
ook 'ns herinnerd aan dien laatsten avond met Leonardus hier. - Had 'k haar toch
liever rechtuit die tegenkanting van Leonardus aan 'r verstand gebracht!’ - Maar 't is
nou eenmaal altijd zoo geweest en gebleven: zij, ze kan 'r mond niet roeren, is meteen
onder 'n hoedje te vangen als anderen brutaal tegen haar ingaan, alleen en vooral
omdat haar dat 'n pijn doet vanbinnen, waarbij al haar kracht tot weerstand meteen
ineenschrompelt. Ze weet 't wel, dat is erger geworden met de jaren, erger vooral
sinds den dood van Leonardus. Door haar eigen Trinette liet ze zich immers totaal
overheerschen. En had ze Frans, toen 's avonds deze week, niet direct veel flinker
moeten te woord staan? Nou weer in een hoek geschoven door die verwende en
verwaande Stefanie?...
Vol misprijzen tegen haar eigen tekort als tegen het al-te-veel van de bezoekster,
komt 't Rosalien in de keuken terug, om er het vuur op te rakelen onder den waterketel.
Ze zal maar koffie gaan zetten, en afwachten wie van de kinderen het eerst thuiskomt.
Algauw hoort ze gestommel in het voorhuis. - Nelis? - Na de dertig jaar en meer,
dat hij hier in- en uitgaat, herkent 't Rosalien aanstonds zijn tred, en ook die bedeesde
manier van binnenkomen is ze gewend van hem: zonder een enkel woord, maar alles
aan hem toch één vraag: ‘Stoor ik u niet?’
Al ontwaart ze wel aanstonds, dat er hem iets bijzonders op het hart ligt, toch kan
zij niet anders dan almeteen 'r eigen overkropt gemoed luchtgeven tegen dien
vertrouweling van welhaast levenslang: ‘Heb je haar wel zien weggaan?’
‘Onze inrij zal gauw te smal zijn voor mevrouw de barones!’ Nelis z'n afkeer van
die pauwin is op 't oogenblik grooter dan ooit. Hij merkt immers genoeg aan 't
Rosalien, dat ze hier niet veel goeds is komen uitrichten.
‘Onder ons gezegd en gezwegen, Nelis, - en jij bent de eerste
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die 't van me hoort: - 't Is uit tusschen Frans en Anneke.’ ‘Auw! Is het 'm dat! In de
laatste dagen begon ik me al echt ongerust te maken dat heer Frans soms 'n ziekte
onder de leden had. Zoo raar als-ie er bij liep.’ - Van alteratie wordt Nelis ongewoon
spraakzaam.
‘We zullen er hem doorheen moeten helpen, Nelis! Want het is tochwel héél erg.
Jong als Frans is, en vol illusies als hij was over z'n Anneke.’
‘Ze voegden anders zoo echt goed bijeen,’ vindt Nelis, ‘allebei heerenkinderen
van 't fijnste soort, en zij bekans al even geleerd als hij, - zoo niks van den boerentrant
geen van tweeën. 't Is haast niet te begrijpen dat twee zulke eenderen elkaar zouden
loslaten. Zou 't niet weer terechtkomen?’ - Nelis zou voor z'n eigen evengoed het
geruststellend vooruitzicht liever maar weer terughebben, dat heer Frans binnenkort
tòch ging vertrekken van Garvershof.
‘Toch heb ik 't me nooit kunnen ontgeven, Nelis, dat jij eigenlijk niet zoo heelveel
met Anneke ophad.’
Nelis verschiet er van, dat 't Rosalien daar acht op heeft geslagen, ongemerkt dus,
terwijl hij meende zich ongemerkt zoo ver mogelijk uit de buurt te houden van dat
ongenaakbaar Anneke. Heeft het hem eigenlijk ooit een woord waardig gekeurd? Al
groette het hem weliswaar meestal tochwel heel genadig in 't voorbijgaan.
‘Och, wat zal ik u zeggen,’ zoekt hij z'n gevoelens voor-en-tegen Anneke tegelijk
aan 't Rosalien en aan zichzelf uit te leggen: ‘Ik zei me wel altijd: zoo'n kind heeft
'r moeder en 'r grootmoeder immers zelf niet uitgezocht. Die fatsoeneerden haar
teveel naar hun eigen model.’
‘Precies, Nelis! Daar zit 'm de knoop. Die twee zullen nooit voldaan zijn, tot het
kind precies zoo impertinent geworden is als ze zelf zijn. En met Frans waren ze
volop ook al bezig. Maar dat is hun dan toch uit de hand gevallen!’
‘Wat dat nou betreft, 't mansvolk daar is zoo kwaad niet, - de heer burgemeester
en de heer rentmeester zouden tochwel 'n goede voorgang zijn geweest voor heer
Frans.’ Nelis wil toch liever maar den kant van den vrede en de verzoening uit.
Maar wat zegt 't Rosalien hem nou daar? ‘Hoor 'ns, Nelis,’ zegt ze, ‘inplaats van
die twee wijze vaders zul jij nou de goede
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voorgang moeten zijn voor heer Frans. Want alles met al, hebben wij nou voortaan
een nieuwen meester op Garvershof.’
Zóó ontsteld staart hij haar aan, dat ze 't nader begint toe te lichten. ‘Dat versta je
tochwel? 't Schijnt bij den oudste juist de groote tweestrijd te zijn geweest: Garvershof
te moeten opofferen voor den Wildkamp. Hij zegt, in 't vervolg hier de plaats van
z'n vader te willen innemen.’
‘Dan ging 't hem dus tusschen plicht en liefde.’ Juist als 't Rosalien zelf, weet Nelis
er ook de mooiste namen voor te vinden. Toch hooren ze allebei aan elkaars stem,
dat 't niet het rechte is.
‘Dat zal de oudste zeker van z'n vader hebben: plicht boven alles!’
‘Zoo zal ik 't dan ook maar zien te beschouwen,’ belooft Nelis, en daarmee wil hij
z'n afschrik voor dien ‘nieuwen meester’ tot zwijgen brengen, terwille van 't Rosalien,
eer die z'n weerzin soms doorzien zou.
‘Ik reken op jou, Nelis!’
God in den Hemel, dàt woord, juist nou! - Ze weet natuurlijk zelf niet, welke
herinneringen dàt in hem opwekt... Maar goed, goed, - het is zooveel geweest als
zijn eed van trouw, al z'n halve leven lang, en hij zal het handhaven, ja zeker, tot z'n
laatsten snik. - ‘Reken op mij!’
Maar nou ze hem vlak er op 'n tas koffie toeschuift en zegt: ‘Ga er toch liever bij
zitten,’ overrompelt hem de gedachte aan dat andere, dat van hem eigens, wat hij
hierbinnen voor het hare subiet vergeten was. Nogwel na er den godsganschelijken
dag mee te hebben omgeloopen, echt in de penarie er over. Zóó lang stond hij er na
den eten over te dubben, alleen bij den put ‘al of niet naarbinnen gaan en 't haar
zeggen?’ tot de burgemeestersvrouw hem onverwachts vóór was. - Maar nou wordt
het dan toch meer dan tijd, er mee voor den dag te komen. ‘Eigenlijk gezegd,’ waagt
hij dan maar z'n aanloop, ‘wat ik zeggen wou... eigenlijk kwam ik u vragen, of 't
goed is, dat ik voortaan maar liever weer thuis blijf slapen? Voorloopig niet meer
op het zolderke... 't Is moeder vannacht in de beenen geslagen. Ze kon vanmorgen
onmogelijk opstaan en naar de kerk. - Voor 't eerst van haar leven op Zondag niet
naar de Heilige Mis. En nou ligt ze daar nog.’
‘Moeder ziek? Die goeie Plonia...’ Ontdaan blijft 't Rosalien
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hem aanzien. Toch wil 't er niet heelemaal bij haar in. Plonia van de been? Den heelen
dag in bed gebleven? Dan moet het tochal iets heel ergs zijn... ‘Zoo gauw als de
kinder uit Overdael terugzijn, kom ik 'ns naar haar kijken. In geen geval haar
alleenlaten, Nelis.’
‘Al véél te lang nou weer,’ schrikt Nelis; en mee is-ie de keuken al uit, z'n koffie
vergeten.
't Rosalien staat te staren naar de deur waarachter hij verdween... Plonia ziek?
Nelis van z'n zolderke weg?... 't Dringt nou eerst tot haar door, - ‘dit ook nogal erbij?’
‘Waar blijven ze toch, die zes?’ 't Huis heeft haar nog nooit zoo uitgestorven
geleken, als nou ze daar staat te wachten om naar Plonia en Nelis te kunnen gaan,
en zich te overtuigen dat het toch zeker maar iets van voorbijgaanden aard zal zijn,
God geve 't.
Zóó doodstil is 't op Garvershof, dat ze daar, na ruim zesentwintig jaar voor het
eerst weer 'ns de ouwe klok in het voorhuis hoort slaan. - Vier uur. - Pas vier uur?
Kan er dan in een uur tijds zóóveel omgaan in een mensch? En nou zoo misschien
nog uren wachten eer de kinderen er zijn? Dat houdt ze niet uit! Dan toch maar vast
naar Plonia en Nelis...

Marie Koenen, Wassend graan

61

V
GELUKKIG was nu al gauw de oogst in vollen gang. 't Rosalien wist immers wel
bij ondervinding, hoe de roes van dat feestelijk werk in de stralende glorie van zon
en zomer, hen, boerenlui, kan heenhelpen over de groote of kleine zorgen. Zoodat
in de rust daarna, eenieder z'n leven weer 'ns met nieuwen moed mag hervatten...
Zou ze er voor den oudste óók haar hoop op mogen stellen? Ze blijft het zich afvragen,
wanneer ze het mansvolk in de vroegte zoo samen bijeen ziet optrekken, vaardig tot
den slag.
Oudergewoonte doet zij hen elken ochtend uitgeleide tot den drempel van den
inrij, en na haar zegenwensch: ‘Allo dan, geluk er mee!’ blijft ze hen naoogen, tot
ze langs den Bulthoek verdwijnen. Zou ze dat kunnen nalaten? Van den eersten
zomer af, zesentwintig jaar geleden, van dien morgen, toen Leonardus zoo alleen
nogmaar met Nelis en Drikus Vinken opweg toog, heeft zij daar gestaan, zoo tegen
vier uur in den nuchteren ochtend, zomer na zomer elken oogstdag.
En daar gaan ze nou weer, dag na dag, daar trekken ze door den morgendauw en
den dageraad, inplaats van z'n vader hun oudste er bij als de meester: negen man
bijeen. Bij Nelis en Drikus Vinken nog Paulus, de zoon van Drikus; bij de vier
Ruiterjongens nou ook Sanderke Doree, hun oomzegger, Sanderke al in z'n dertiende
jaar en de jongste van den troep, maar mans genoeg, rap en behendig, en praats voor
allemaal samen! Alle negen met zeis en sikkel, den slijpsteen in den broekriem, den
rooden zakdoek om den hals, over het blauw boezeroen los het grondkleurig versleten
vest. Ook Frans nou 'ns niet meer in dat eeuwig houtvesterspak, nog door Anneke
hem opgedrongen, - 't kleedde hem zoo goed, vond die, en 't voegde nou eenmaal
bij zijn toekomstige positie op Laag Case. - Frans? Zoo op den rug gezien, in z'n
vaal huisjasje, den stroohoed in den nek, lijkt hij tochwel veel op z'n vader. Maar
enkel aan dat slungelachtig loopen is al te merken, dat hij zoo heel anders van aard
is, geen die recht en onverzettelijk op z'n doel afgaat, zooals zij 't dien kloekmoedigen
Leonardus hier zag doen, van den eersten dag af.
Als ze hem daar zoo gadeslaat, 't Rosalien, ziet ze genoeg, hoe verstrooid en
onverschillig de oudste dien braven Drikus Vinken,
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naast hem op, maar laat redeneeren; hoe 't zelfs niet in hem opkomt, dat hij eigenlijk
de aanvoerder moest zijn van de kleine compagnie, zooals z'n vader daar van nature
zoo goed slag van had: rustig en monter voorgaan en bij de anderen de opgewektheid
en den ijver er in brengen en houden. Eindeloos veel heeft zoo'n Frans nog aan te
leeren als meester van den Hof, wezenlijk alles en nog wat! Maar waarom al zoogauw
de hoop opgeven, dat het hem op den duur wel vanzelf beter zal afgaan? Als-ie maar
'ns over z'n hartzeer heen is. Daar is alles mee gezegd: hij heeft z'n hart en z'n hoofd
er niet bij. De breuk met Anneke blijft hem dwars zitten, geen twijfel aan, eigenlijk
met den dag erger. Zóó zelfs, dat ze 't geen van allen zouden wagen ook maar in de
verste verte over Anneke of over maar het minste en geringste van den Wildkamp
te reppen in zijn bijzijn.
Voor Trinette heeft het kwaad nieuws de thuiskomst van de huwelijksreis bedorven,
- dat welkom zoo feestelijk toebereid nogwel door ouwe Suzan in eigen persoon, ‘de
bruiloft nog eens dunnekes over’, waarop de familie van weerskanten opnieuw
voltallig was uitgenoodigd, nou tóch in de Zwaan! Van Garvershof is er niemand
geweest dan Maria en Lucia, en aanhoudend kwam het gesprek aan tafel weer op
het onderwerp Frans en Anneke terug. Trinette zou dit en zou dat... Maar zelfs die
doortastende en zoo vrijmoedige Trinette durfde er niet over beginnen tegen hem en
ziet geen kans om Anneke al was 't maar alleen 'ns vertrouwelijk te polsen, zooals
ze dit voorheeft. Geen Anneke meer te bespeuren in dorp of kerk, alsof ze haar op
den Wildkamp van de wereld afgezonderd houden. Terwijl ‘mevrouw van den
burgemeester’ met het hoofd in den nek Trinette en 'r man voorbijgaat alsof ze hen
niet ziet, zooals ze de heele familie Wevers-Garversman voorbijgaat, tot haar
doopdochter en troetelkind Rita toe! Met 'n diepen zucht en hoofdschuddend hervat 't Rosalien na haar bespiegelingen
bij de poort, in die ongewone vroegte maar meteen het dagelijksch werk in huis en
op het erf. Dat is er niet minder op geworden, zonder Trinette, en met Plonia op het
ziekbed. Arme Plonia, die er zooveel slechter aan toe is, dan Nelis en zij eerst
meenden: geen sprake van rheumatiek of vliegende jicht, half verlamd door een
beroerte ligt ze daar, almaar aan 't kreunen om Nelis, die tegenwoordig toch nood-
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wendig zooveel mogelijk op den Hof moet zijn en doodgewoon onmisbaar is bij den
oogst. Die bedil-al van 'n Plonia, langer dan een halve eeuw zoo eigen op den Hof,
ze is nou in 'r hulpeloosheid zoo verlegen als een kind voor de meesteres en 'r dochters.
Alleen moeder Ruiters mag zoo nou en dan Nelis z'n plaats eens bij haar vervangen.
Zoodat ze 't hier op den Hof ook nogal zonder moeder Ruiters moeten stellen. En
toch spelen ze 't met hun drieën zóó goed klaar, dat Maria en Lucia in deze oogstdagen
halverwege den voormiddag al naar het veld kunnen gaan garven binden, en dat
tegen twaalven Moeder zelf de koffie naar de oogsters kan brengen, ook volgens het
gebruik van jarenlang: - de jongsten allemaal mee, deur en poort op slot. - ‘De hond
en de haan zullen wel oppassen,’ zegt 't Reeke.
De kinderen voorop. De zomervacantie is begonnen en ze zien er uit als kleine
zigeuners, zonverbrand allevier, bloote voeten in afgesleten klompen, uitgegroeid
uit de verschoten katoenen broekjes en kleedjes, overgeërfd van de grooten en
afgedragen tot op den draad. - 't Rosalien zelf in 'r zwart baskien, den zwart en grijs
geruiten schort voor, - ze kan er maar niet toe komen de weduwrouw af te leggen, den spitsgevouwen zwart-gespikkelden witten hoofddoek onder de kin bijeengeknoopt.
Voorop 't Reeke en Leonardje, die tusschen hen in de groote waschmand dragen
vol boterhammen, witte kaas, verschgebakken spek-met-eieren, pruimenvlaai, onder
frisch gemangelde keukendoeken tegen vliegen en wespen beschermd. Dan Rita en
Rooske, de eene met de bontgebloemde koffiekommen in de hengselmand, de andere
met de groote melkkan, links en rechts naast Moeder, die den boordevollen koperen
koffieketel draagt.
Al bij den Bulthoek komen ze Nelis tegen, die elken schafttijd, ieder vrij uur, tot
z'n nachtrust toe, aan z'n moeder moet wijden.
‘Ze kan 'ren eenigste nog geen halven voordenmiddag meer missen,’ knikt 't
Rosalien hem toe, vol respect voor z'n toewijding maar begaan met z'n gebondenheid.
Die brave, zoo gewend z'n eigen gang te gaan in den tredmolen van het dagelijksch
werk op den Hof!
‘Men zou 't zoo zeggen,’ verzucht Nelis bij haar bemoedigend woord, en hij drukt
zich opzij tegen de heg aan, om het troepke door te laten.
‘Kom toch met ons mee terug, Neliske!’ roepen de jongens.
‘Zie 'ns, wat 'n mandvol!’
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Maar Nelis schuift bedrukt verder, vlug, vlug. Voor 't Reeke is 't plezier er opeens
af, alweer zonder Nelis, - die mand meteen veel zwaarder om te dragen dan eerst.
‘Spijtig!’ roept 't Rosalien hem nog na, en dat goed woord van haar doet Nelis
omzien, den blik vol schuwe dankbaarheid voor haar moederlijk meelijden.
‘Altijd dezelfde,’ denken ze tegelijkertijd van elkaar, als ze weer ieder huns weegs
gaan. Maar bij hem komt er bij: ‘Toch weet ze 't maar half!’ - het knagend schuldbesef,
dat hij zelf eigenlijk de oorzaak is van de beroerte, die z'n moeder trof. Dat laat hem
niet meer los, sinds de vraag van den dokter, of ze zich soms ergens hevig over
opgewonden had in de laatste dagen... Goeie God, nog toe! Toen, op den bruiloftsdag,
daar bij den put en bij het vigilantpaard! De pronkemmers! En klets, het water over
z'n schoenen... razend van drift, zij, om hèm... Kleine oorzaken hebben groote
gevolgen. Zooiets! Precies terwijl hij zoo plezierig gestemd was, - op en na dien
bruiloftsdag, jong opnieuw, bij al die groote gebeurtenissen toen voor hem, nooit
gedacht of gehoopt: Eerst, al meteen na de thuiskomst uit de kerk, die
vriendschappelijke handdruk van háár, dat aangedaan goedwoord, voor hém het eerst
van allen, ja zelfs voor hem maar alleen! Toen 's middags naast háár geroepen, bij
dien gezegenden dank, door de bruid uitgesproken als uit háár naam...
Naderhand heeft hij pas ingezien, hoe hij door al dit onverwachte opnieuw weer
'ns van de wereld wegleefde, dag na dag, echt door een verjonging van z'n hart in
hem... Vlak er op, - die watjekou voor z'n geweten: zijn schuld, dat z'n moeder daar
nou lag! 'n Straf, - of 'n waarschuwing? Alsof de Voorzienigheid hem aan 't verstand
wil brengen: ‘Voorzichtig, man! Geen voet geven aan die verjonging! Juist omdat
Leonardus er nou niet meer is tusschen haar en jou, heb je dubbel op jezelf te passen!’
De gansche kasteelgrond op Garversberg is van de week al tot stoppelland geworden.
Na die pachtvelden is vandaag, Zaterdag, ‘Garverskamp aan dezen kant’ aan de beurt,
het eigen part van den Hof. Over 't algemeen is 't een goed oogstjaar, 1897, voor
graan en fruit een gezegend jaar, maar nergens stond het koren toch weer zoo vol en
zwaar van aren als op dat ongeëvenaard
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Garverskamp van den Hof. Het ligt, helaas, te smal tegen de wei van Gradus Steeg
op, maar nadat vader Leonardus het al meteen naar den boschkant in de lengte
uitstrekte, heeft hij het zooveel jaren lang nooit anders dan met de uiterste
zorgzaamheid en voorliefde behandeld, alsof het een proefveld moest worden of een
kweektuin.
Nou ze de meesteres met de kinderen uit het gebladerte langs het karrepad opzij
van den akker zien opdagen, leggen de maaiers meteen de zeis neer, wisschen zich
het voorhoofd af met de hemdsmouw, en samen gelijk komen ze naar het lommer
van den boschrand. Frans weer schoorvoetend alleen en de laatste, als ze den ‘Engel
des Heeren’ al begonnen zijn. Want rechts en links in de verte luidt het middag op
de torens, - hun eigen klok van Daelhoven hierboven te hooren als vlakbij, - maar
toch heel goed te onderscheiden door de wijde zonnige stilte: ook de klok van
Overdael, waar ouwe nonk Peereneer aan het zeel trekt...
In een halven kring staan ze, mannen, meisjes, kinderen, ingetogen handen samen
en het hoofd gebogen. 't Rosalien heeft voorgebeden... ‘dat wij door Zijn lijden en
Kruis mogen gebracht worden tot de glorie der Verrijzenis’, met langzamen nadruk
beëindigde ze het nagebed, en na hun ‘Amen’ laten ze zich allemaal bijeen op het
gras neer.
Het praten en lachen komt los, terwijl de uitgestalde voorraad zienderoogen slinkt,
verdwenen in de grage maag van groot en klein.
Sanderke Doree kittelt Rooske met een korenaar in den nek. Zij wil den plaaggeest
die aar afgrissen, en als Majoorke haar ridderlijk te hulp schiet, is het katjesspel van
dat drietal weer 'ns volop aan den gang, midden tusschen de garven.
De tweeling is bij de grooten gebleven. Alsof er ter wereld niets anders voor hem
bestaat, bekijkt 't Reeke het vlierfluitje, dat Nelis Zondag bij moeder Plonia 'r ziekbed
toch nog voor hem gesneden heeft. - ‘Hij kan er den nachtegaal op nadoen,’ prijst
Rita glorieus, ‘dat leert hij zich allemaal zelf.’ Veelmeer is 't Reeke er aan gewend
door Rita telkens weer met soms heel ongeduldig meelijden te worden aangemaand
of voortgeholpen. Bij dien onverwachten lof van haar zoo ten aanhooren van allemaal,
schiet hij wakker. Om te toonen wat hij nogwel méér en
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beter kan, haalt hij manmoedig het mondorgeltje uit z'n broekzak, en zet daar opeens
in: ‘Het bruidspaar leef'! Het bruidspaar leef'!’ het welkomstlied waarin hij op de
bruiloft zoo verlegen bleef steken. Aanstonds Zwart Sanderke en de drubbels als de
kippen er bij, en zij drieën met Rita, Maria en Lucia uit volle borst aan 't meezingen,
algauw begeleid door den dreunzang van het mansvolk.
‘Opnieuw feest!’ lacht Moeder, voor het eerst na lange, lange weken weer 'ns echt
opgevroolijkt, zooals toen bij den rondedans op den Bult. En nou het koor van puur
ambitie en plezier nogeens van voorafaan begint, zou zij haast hebben meegezongen,
als ze niet opeens den oudste erbij gemist had. Frans? Ze had zich juist al verheugd,
dat hij vandaag 'ns wat langer bij het gezelschap bleef, hoe dan ook afwezig met z'n
gedachten. Nou opeens toch weer weggedwaald? Maar ja, dezen keer is 't natuurlijk
om dat lied van de bruiloft. 't Rijt de wonde bij hem open. Maar wie denkt daaraan?
Zij zelf toch eerst al evenmin, de eenige, zij, die hoe zwijgzaam en schuchter ook,
zoo zielsgraag deelen zou in z'n verborgen leed.
Als de zang zich oplost in gelach en handgeklap lacht en klapt 't Rosalien wel mee,
terwille van de kinderen, maar 't gaat haar allesbehalve meer van harte af. Ze staat
meteen op, roept tegen de drubbels: ‘Niet in den weg loopen, en goed naar Maria
luisteren,’ - neemt den leegen koffieketel, en gaat op huis aan, alleen, precies als de
vorige middagen. Het eenig verschil is, dat ze dezen keer niet denzelfden weg neemt,
waarlangs ze samen zijn gekomen. Niet over het karrepad gaat ze en door het lommer
van de hazelnoot-struiken daar. Ze neemt het voetpaadje den grasrand langs, midden
door de blakke zon, den kant uit, waar Frans slentert bij de afrastering van de
Steeg-wei. Want ze wil Frans tocheens toonen, dat Moeder hem niet uit het oog
verliest, en misschien hem eindelijk 'ns wat moed inspreken. - Langs het prikkeldraad
loopt hij daar te rooken, zooals altijd en eeuwig tegenwoordig, de eene sigaret na de
andere. Hij hoort haar voetstap, ziet om en staat stil. Onwillig en beschaamd tegelijk
kijkt hij haar aan. - ‘Moeder is ook niet bang voor de hitte, dunkt me.’ - Ze verschrikt
er van, hoe vaalbleek en betrokken hij er toch uitziet. De zwarte wal onder z'n oogen
maakt z'n blik nog somberder.
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‘'k Wou je alleen maar 'ns komen wegjagen hier!’ probeert ze te lachen. ‘Honderdmaal
beter zou je immers doen ginder onder de struiken languit in het gras den schafttijd
te gaan verslapen, zooals Drikus Vinken en Paulus, en al de anderen. Jij bent dat
zwaar werk niet gewend, jongen. En dan van vier uur 's morgens op. Zonder wat rust
tusschentijds hou je 't niet vol, geloof me. Je ziet er uit als 'n geest.’
‘Geen zorg over mij!’ doet hij luchtig. ‘'k Wilde hier alleen maar die wei van
Gradus Steeg 'ns nader opnemen. Want ik zal 't er niet bij laten zitten, Moeder. 'k
Beloof u alles in 't werk te zullen stellen om dat groote doel van Vader zaliger tóch
nog te verwezenlijken: bij ons ééne derde part ook de rest van Garverskamp weer
terug aan Garvershof!’
Hoe hij ook z'n best doet om 't er zoo resoluut mogelijk uit te brengen, zou z'n
moeder soms niet hooren, dat 't hem toch niet recht uit hart en ziel komt? Daar heeft
zij z'n vader indertijd op een anderen toon over bezig gehoord! 't Vindt bij haar dan
ook niet den minsten weerklank. Alleen doet zich de vraag aan haar op, of 't wellicht
goed zou zijn, hem dat terugwinnen als een doel voor oogen te stellen? Iets om z'n
ambitie te wekken, eer hij soms zelf gaat inzien, dat z'n krachten tekortschieten voor
de taak, die hij op zich nam. ‘Wie weet, wat er nog van komt,’ zegt ze, op haar beurt al evenzeer met veel te
weinig overtuiging. 't Gaat haar te slecht af tegen haar gemoed in te spreken. Daarom
maakt ze er nou maar liever gauw 'n eind aan hier. ‘Geloof me, jongen, ga nou liever
eerst 'ns wat uitrusten!’ spoort ze hem opnieuw aan. En dan, hem dieper in de oogen
blikkend: ‘Vooral den moed er in houden!’
Hij lacht er 'ns om, geringschattend alsof hij haar uitlacht om 'r onnoozelheid: ‘U
doet, alsof ik loop te treuren! Niet vergeten Moeder, dat ik geen klein kind meer
ben.’
En ze gaat met haar koperen ketel, die spiegelt in de zon, - ze gaat, - afgewezen,
- met 'n brok in de keel. Ach, goeie God, neen - 't is niet het rechte meer met den
oudste, ook niet het rechte meer tusschen haar en hem... En als zij nou tenminste
maar wist, hoe hem te helpen...
In de schaduwkoele keuken terug is 't Rosalien meteen druk bezig met het
Zaterdagmiddagwerk. Ze staat er nou alleen voor,
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en geen betere remedie immers voor 'n mensch om z'n zinnen te verzetten, dan maar
aanpakken!
Maar lang duurt het niet, of daar staat onverwachts Colla voor haar oogen, veel
vroeger dan andere Zaterdagen na z'n schoolweek uit de stad terug. Alsof hij een
ondraaglijken last van zich afwerpt, gooit hij z'n propvolle boekentasch op tafel neer.
‘Daar dan!’
‘Alzoo, nou ook vacantie?’ vraagt zij bedachtzaam, want al meteen zag ze de
donderwolk op z'n gezicht.
‘Ze kunnen er voortaan naar mij fluiten!’
‘Wat is er nou weer aan de hand?’ Ontdaan begint ze 't al te begrijpen: blijven
zitten in z'n klas.
‘Ze zeggen zelf, dat 'k er maar liever mee moet uitscheien.’
Bij de woede, die er in z'n oogen broeit, gaat ze er maar niet nader op in. Geen
verwijt. Geen zucht zelfs. Al heeft het haar aangegrepen dat ze er van beeft op 'r
beenen. Naar de kast gaat ze, om de portie, die ze er voor hem opzij heeft gezet:
brood, spekkoek, pruimenvlaai, alles zooals de oogsters 't hadden.
‘'t Scheelde amper, of je was voor een gesloten poort gekomen. Nog geen half uur
ben ik van Garverskamp terug. Met hun allen zijn ze daar aan den slag.’ Al pratend
gaat ze maar weer voort met 'r werk, om hem ongemerkt wat op z'n verhaal te laten
komen. Slordig op 'n stoel gezakt, schrokt hij hongerig z'n boterhammen naar binnen.
Telkens weer schuift hij haar z'n koffiekom toe, die zij ook telkens weer geduldig
volschenkt. Met den blik strak weg, zonder blijkbaar te hooren dat ze spreekt, zit hij
tusschendoor almaar te grommen... ‘Maar nou heb ik er dan ook m'n bekomst van...
Is me dat 'n gezanik! 'n School van niks...’
‘Misschien maar beter, dat je nog eens een jaar bij den smid van Terbliet in de
leer gaat,’ begint ze voorzichtig raad te zoeken. ‘Och wat! Allemaal larie. Smid of
smidse - 't zit me tot daar! Niks dan drijven van dien lammeling, om mij hier van de
baan te krijgen. En nou we allemaal hoopten, dat-ie binnenkort met z'n Anneke naar
den Wildkamp ging trekken, jawel dan! - daar zit Garvershof eerst voorgoed met
hem opgescheept!’
Daar is het onweer dan losgebarsten. ‘Jongen, jongen, draaf niet zoo door!’ bedaart
ze hem. ‘De oudste meent het immers véél te goed met ons allemaal.’
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‘Goed meenen? Die? Wat lekkers! M'n leven lang heb ik zelfs nog geen goed woord
van hem gehad! Altijd en bij alles heeft hij me den voet dwars gezet... Om nogmaar
bij 't voornaamste te blijven: zonder hem was ik best in Germond op studie gekomen.
Maar neen, dat mocht niet van den heer baron! Daar werd meester Jonkers en wie
weet wie nogmeer bijgehaald, om mij tot 'n halven idioot te verklaren. - Ja, ja, Moeder heeft er wel doekjes om gewonden, maar ik heb er genoeg over opgevangen:
“Spaar de Kerk voor hem...” waar of niet waar?’
‘Waar, ja, voor zoover dat ze beweerden: hij heeft geen kop voor die studie. En
dat zie je nou zelf - daarin sloegen ze de plank niet mis... Studeeren? Als de
ambachtsschool nog boven je begrip gaat!’
‘Da's geen vergelijk! Allemaal meetkunde en sommen, en dan tegen m'n zin en
beter weten in! Vooral omdat ik dien nijdas wel heb doorzien! Hoe zou hij 't hebben
verdragen, als “die vlegel van 'n Colla” op den duur bereikt had, wat hij, terwille van
z'n mooi Anneke, zoo leelijk liet zitten? Maar die prinses 'r oogen gingen ook open...
Nog net bijtijds. Dat ziet u! Zou ze hem anders den bons hebben gegeven? En nou?
'n Mooie, die mislukkeling, om hier heer en meester te spelen! - Zoo een? Op
Garvershof Vaders plaats innemen? De fat! Den Hof en ons allemaal naar den kelder
werken, dat zal alles zijn, wat hij kan. Wacht maar!’
‘Zwijg toch liever... Je zoudt hoe langer hoe meer dingen gaan zeggen, waar je
naderhand spijt over krijgt.’
‘Ik wil u enkel maar waarschuwen. Laat hem toch niet begaan! Moeder heeft hier
toch zeker ook nog iets in te brengen? Hij is tot geen boerenwerk in staat, die baron!
Dan zoudt u aan mij wel een andere hebben!’
‘'n Jongen van achttien!’
‘Phh!’ Colla richt zich op, stamrecht, zet een breede borst, buigt en strekt z'n
boksersarmen. 'n Reus van geweld! - ‘Alsof die dandy iets van het labeur kan, wat
ik niet zou kunnen! Achttien? Over zes jaar ben ik immers al even oud als hij nou.
En ook in dien tusschentijd zou ik niet zesmaal maar op z'n minst wel zestigmaal
meer hebben verzet dan zoo een.’
't Rosalien kan niet anders, dan terugdenken aan haar hoop van weleer: dien druisten
tweeden zoon van haar, dien echten
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Garversman, vóór hij ter wereld kwam immers had zij hem al voor den Hof bestemd!
Wat heeft zich daar zooal tusschengedrongen! Eerst, da's waar: ook z'n vaders
mistrouwen in den onbesuisden lobbes. Daarop, wat-ie zelf z'n roeping noemde.
Toen dat drijven van den oudste, met beroep op de uitspraak van meester Jonkers
om hem naar die stadsambachtsschool te krijgen. Voor dien aandrang was zij
bezweken, en Colla op zijn beurt bezweek voor haar overreding: ‘Als Moeder 't zoo
graag wil, allo, dan maar smid!’ - In zooverre was ze er gerust over geweest, dat het
immers nooit kwaad zou kunnen, als hij een ambacht leerde. Voor het overige maar
'ns afwachten, meende ze, welken keer de dingen zouden nemen op Garvershof. En
nou is 't dan zoo geloopen, dat de oudste hier onverwachts en eigenmachtig de teugels
in handen heeft genomen...
‘'t Is zoo jammer,’ zucht ze. ‘Als jullie, twee broers, 't maar beter eens waren!’
‘Ligt dat aan mij? Heb ik hem soms ooit 'n stroobreed in den weg gelegd?’
Nou is 't Moeder, die op haar beurt hém niet hoort. Ze gaat door over wat haar
door het hoofd speelt als een ingeving. - ‘'t Zou eigenlijk voor de hand liggen nou,
zoo opeens maar: - de gebroeders Wevers, samen over Garvershof... Frans het leidend
verstand en Colla de taaie spierkracht.’
‘Ik - onder de directie van dat genie? Nog liever als koloniaal naar den Oost!’
‘Men mag z'n broeder niet haten.’
‘Haat ik hem? Hij mij.’
‘Dat meen je maar.’
‘Maar is Moeder dan ziende blind? Geen boe of ba heeft-ie meer tegen me gezegd
- in geen weken. Z'n rug, méér zie ik niet van hem.’
‘Ja, hoor 'ns, - Moeder weet wel, dat jullie hooggaande ruzie hebt gehad den middag
van de bruiloft. En wie was daar de aanleidende oorzaak van?’
‘Nou ja, Moeder, ik ben precies ook geen heilige...’ Schuldbewust zingt Colla daar
toch opeens 'n toontje lager. En Moeder moet er zoowaar in 'r eigen om lachen, zoo
kinderlijk beteuterd, als hij daar plotseling van haar wegkijkt, die bullebak.
‘'n Heilige!’ Mee vindt ze iets terug van den eenmaal zoo
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vertrouwelijken toon tusschen hen beidjes. ‘Als missionaris had je er zeker meer
kans op gehad, maar 't is altijd toch te probeeren, jongen, wat we toch allemaal
eigenlijk moeten: ons zelf zoeken te heiligen... Jij, Boer, die in je kinderjaren toch
zoo'n goeie vrienden was met je Engelbewaarder... Weet je dat nog?’
‘Jawel, Moeder...’ Sip kijkt de reus haar aan. De Roeie Wever voelt z'n hart week
worden, bij die herinnering uit z'n vroegste jeugd. Tegelijkertijd ziet hij hier met
ziende oogen voor 't eerst sindslang weer 'ns ‘Moeder’ voor zich, nog juist de eendere
immers, als die hem toentertijd vóór slapengaan z'n kruiske kwam geven, dat ééne
oogenblik na elken dag, dat ze samen alleen waren en waarop die kleine rakker
van-toen met kloppend hart en ingehouden adem lag te wachten als op 'n groot geluk.
Nou, na jaren, voor het eerst weer 'ns heel alleen met haar, - en hij zoo te keer gaan
en alles op haar laten neerkomen?
‘Als je nou 'ns begon, met het doen en laten van je oudsten broer niet zoo verkeerd
op te vatten.’
‘U kunt nou eenmaal geen kwaad over dat heerschap hooren!’ De wrok bruist
alweer op, over z'n verteedering heen. Maar, alsof ze dat niet merkt, gaat Moeder
voort: ‘Leer je eigen 'ns: hem te nemen zooals hij is, - en tegelijk: zelf te zijn zooals
je hem graag had!’
‘Moeder heeft goed praten.’
‘Neen, Boer, neen, - nou niet opnieuw er tegenin. Verstandig zijn! Als 't zou
moeten: de verstandigste van de twee, al ben jij dan de jongste... Geduld oefenen en
verdraagzaamheid. Zoo zou je eerst 'ns echt kunnen toonen, dat er 'n geestelijke
roeping in je steekt.’
‘Moeder nog toe!’ Nou kan hij er niets meer tegen doen: de tranen springen hem
er bij uit de oogen. Hij moet Moeders hand wel grijpen en die in z'n knuisten bijna
vermorzelen van puur dankbaarheid... ‘Gelooft u daar dan nog in? Zou 't dan toch
nog kunnen, ooit?’
Maar hoe is 't nou toch in hemelsnaam mogelijk, denkt 't Rosalien, - die rauwe
bengel met zoo'n geheim in het allerdiepste van z'n ziel? - ‘Bidden, Boer.’ Aangedaan
knikt ze hem toe. ‘Bidden en op God vertrouwen. Maar dan nou ook beginnen bij
het begin: van goeden wil zijn. Beloof je me dat?’
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‘Waarom zou ik u dat niet willen beloven? Daar dan - op m'n eerewoord! - En zeg
nou maar: wat nog meer.’ - Gedwee als 'n lam stelt hij zich tot haar beschikking.
‘Eerst nog 'ns effekes wachten,’ glimlacht ze, ‘tot ik 't met den oudste nader
overlegd heb. En dan zal 't er misschien toch van komen... de gebroeders Wevers.’
‘M'n lief mameerke, je bent wijs en je kunt veel, - met mij zou je 't wel klaarspelen,
dat zie je al! Maar dien verwaanden heer baron van jou tot reden brengen? Als 't van
dien moet afhangen, voor mij...’
Tóch is 't weer Colla van vroeger, die z'n boekentasch van de tafel wegsjort, al
kan hij niet laten er uit te stooten: ‘Op den mestvaalt ermee!’
Bij den drempel keert hij zich nog 'ns om: ‘Wat 'k zeggen wou, Moeder, nou Nelis
toch niet meer op 't zolderke huist, zal ik daar maar m'n intrek nemen. Goed?’
Een nieuwe schrik voor 't Rosalien. ‘'t Zolderke? - Niks er van! Dat is en blijft van
Nelis!’ werpt ze op slag er tegenin. Dan eerst begint ze, voor Colla en evengoed voor
haar eigen, naar de beweegreden van haar weigering te zoeken: ‘Als z'n moeder weer
beter is, komt Nelis daar natuurlijk direct terug.’ Maar zooiets zegt ze toch tegen
beter weten in: want met Plonia zal 't een jarenlangen sukkel geven, daar is de heele
Bult 't immers over eens.
‘Nelis zegt zelf, dat-ie 't oud mensch nooit meer alleen zal laten.’ Colla pleit voor
z'n hartewensch.
‘Al zou Nelis dat ook zeggen, - toch laten wij hier 't zolderke voor hem open! Van
toen mijn vader stierf, - lang voordat jullie een van allen bestond, - heeft hij daar
gehuisd. En aldoor, Boer, - jij kunt dat misschien verstaan, - aldoor echt als de
Engelbewaarder van Garvershof.’
‘En nou is Moeder bang, dat er inplaats van dien Engelbewaarder 'n kwaaie duvel
z'n intrek neemt.’
‘Spot er niet mee.’
‘Als ik 't hem nou 'ns eigens vroeg?’
‘Alles nog daargelaten wat Nelis betreft,’ - 't Rosalien komt tot nader inzicht, - ‘'k
heb jou toch maar liever binnenshuis.’ Want dat weet ze immers al vooruit, hoe heftig
de oudste er op tegen zou zijn, dat die vrijbuiter daar zoo apart eigenmachtig
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in- en uitgaan zou hebben. En oppassen moet ze, allen aanstoot voorkomen, legt ze
zich op, - zooveel mogelijk moedereeren tusschen die twee groote zorgenkinderen
van haar.
Colla sjouwt danmaar weer de trap op naar z'n eigen hol. Op den huiszolder heeft
hij dat van vermolmde planken ineengetimmerd, al direct na Vaders dood, - eigenlijk
enkel uit baloorigheid omdat de oudste zich aanstonds in zijn plaats drong bij de
kleine jongens. Alsof hij die kwaad zou leeren! - ‘Ze zullen van mij geen overlast
hebben, en jij niet, en niemand in huis!’ had hij gebraveerd. En daar huist hij nou al
bijna twee jaar in de hanebalken tusschen de ratten en de muizen. Maar allo - z'n
Engelbewaarder is er toch ook! Die Moeder toch, om hem daar zoo precies op tijd
aan te herinneren!
Eigenlijk had ze een beter oogenblik moeten afwachten, om met den oudste over
Colla te spreken, dat begreep 't Rosalien naderhand zelf heel goed. Maar 't was zoo
tegen wil en dank gekomen.
Hoe zwaar 't haar toen al op het hart lag, Zaterdagavond had ze er geen kans meer
toe gekregen: oogsters komen geradbraakt van het veld terug. Dan eerst wasschen
en plassen om stof en zweet er af te spoelen, dadelijk erop het late warm eten met
het huis vol mannen. Toen Frans het eerst van allemaal naar bed, zonder 'n ‘goeien
nacht’, zelfs niet voor z'n moeder. Den Zondag lang geen Frans te bekennen. Daar
zijn ze ondertusschen wel aan gewoon, dat hij elken kerkdag van 's morgens vroeg
tot 's avonds laat van huis is, naar de Mis in de stad, naar de boekhoudles of voor
zaken uit of op voetreis; langzamerhand zonder wie-ook eenige reden op te geven
of zelfs maar te zeggen: ‘Ik ben weg.’ Terwijl er dan ook hoegenaamd niemand van
de grooten of kleinen op den Hof nog naar hem vraagt.
Dien Maandagochtend was zij om halfvier in den nanacht alweer bijdehand, immers nooit een minuut later in den oogsttijd, - dan meteen vuur aanmaken in de
keuken, koffiewater opzetten; en met de noodige voorzichtigheid, - om de twee kleine
broers soms niet tegelijk wakker te maken, zoo lang vóór hun tijd, - den oudste
wekken; op 'r teenen tot vlak bij z'n bed, zonder 'n woord, even maar met 'r hand
door z'n warrig haar.
Nog doezelig en stram van z'n loodzwaren te korten slaap, pijn
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in lenden en leden, was Frans na 'n kwartier, lusteloos en geeuwerig de keuken komen
binnensloffen voor z'n ontbijt. Alweer dood-op voor de dag begon? Wat moest dat
toch geven? vroeg zij zich af. Terwijl daarboven die druiste reus van 'n Colla natuurlijk
weer zooals gisteren 'n gat in den dag zou slapen? Zooiets mocht zij immers niet
dulden? Om te beginnen meteen dien andere in z'n hoog hol gaan wakkerschudden,
maar hem dan ook tegelijk aan 't werk kunnen zetten, gedecideerd kunnen zeggen:
‘Allo, opstaan en direct naar 't veld,’ - die pootige Boer van haar, van nature immers
aangewezen om hier z'n schouders onder het labeur te zetten, en den oudste de taak
te verlichten. Maar, in vredesnaam, hoe het toch aan te vatten, om de twee broers
aan 't samenwerken te krijgen? Al twee nachten had ze er over liggen prakkezeeren,
ook al met dezelfde overtuiging, die zich nou nog nopender aan haar opdrong: dat
ze er geen gras over mocht laten groeien, tot bestwil van allebei...
‘Daargelaten, dat jij zeker weer beter had gedaan tenminste den Zondag te nemen
om 'ns wat te bekomen...’ 't Was maar een aanloop dien ze nam. Toch meteen al viel
hij uit: ‘Laat me toch!’
Maar ze zou zich nu 'ns niet van haar stuk laten brengen. ‘'k Wil alleen maar
zeggen,’ ging ze voort, ‘dat jij 't onmogelijk kunt volhouden zoo. Aan dat zwaar
boerenwerk hier ben jij niet gewend. Daar moeten van jongsaf je spieren tegen gehard
zijn. Je gaat er bij neervallen, dat zie ik duidelijk aankomen. En daarom is 't maar
goed, dat je er nou een fikschen helper bij zult krijgen.’
Hij keek er van op, nog zonder erg: ‘Soms geen geld wegsmijten, Moeder, aan
nog alweer een daglooner er bij...’
‘Niks van nog almeer daglooners! Dat ben ik volkomen met je eens, jongen...
Zooveel mogelijk met eigen volk werken, zooals je Vader dat vroeger altijd hoopte
voor de toekomst... Ondanks z'n negen kinderen heeft hij dat nooit mogen beleven.
Maar nou ligt het onverwachts zoomaar voor de hand. Als je 't weten wilt: je broer
Colla wil hier mee gaan aanpakken.’
Daar was het hooge woord er dan uit, - en daar botste het almeteen af op den
woedenden schrik van den oudste! Vaalbleek was hij geworden, maar nog vóór hij
er 'n woord kon uit-
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brengen, praatte zij alweer door, afwerend, rad en schril als nog nooit: ‘En daar moet
nou maar direct een begin mee gemaakt worden, vandaag nog en van 't oogenblik
af... ...Neen, neen, nou asteblieft er niet tegenin gaan. Ik sta er op, Frans, en heb er
't beste mee voor, zoowel wat Garvershof betreft als voor jullie alletwee... Colla heeft
me beloofd van goeden wil te zijn, en dat zál hij, daar sta ik voor in. Beloof jij me
nou, Frans, hem zooveel mogelijk tegemoet te komen...’
't Was er uit, en zelfs beter dan ze had durven denken. 't Zou immers ook
Godgeklaagd zijn, wanneer zij hier, als Moeder en voogdes, haar gezag niet kon
laten gelden! En trouwens, was 't niet de natuurlijkste zaak van de wereld: twee
broers, die gingen samenwerken, waarbij de een den ander zou aanvullen, haar twee
oudste zoons onder haar wakend oog.
Overheerscht door haar ongewone kalme beslistheid had Frans z'n opbruisende
drift verbeten en haar laten uitspreken, - zweeg nog. Te lang bleef hij zwijgen. Dat
benauwde haar, en toen zei ze, precies wat ze niet had moeten aanroeren: ‘Met die
vakschool heeft 't natuurlijk niks uitgehaald.’
‘Dacht ik 't niet!’ stoof Frans op. ‘Natuurlijk blijven zitten... en nou ons hier
voorgoed in den weg komen loopen?’
‘Ter dege aan 't werk onder jouw leiding... Ik zal wel mee 't oog op hem houden,
wees daar gerust op!’
‘Alsof ik ookmaar 'n halfuur met dien vlegel overweg zou kunnen!’
‘Willen is kunnen, Frans, - dat hoeft je moeder je toch niet meer te leeren? En dan,
bovenal: eendracht, - ook om 't goed voorbeeld aan de jongsten.’
‘En als ik u nou zeg,’ trotseerde Frans, afgemeten in z'n zelfbedwang, ‘dat ik op
Garvershof ben gebleven, juist om er dien oogappel van u te weren, dat ik daarvoor
m'n toekomst heb opgeofferd...’
Maar dat verdroeg ze dan toch niet, dien toon van ijzige uittarting: ‘Je wilt mij
toch niet wijsmaken, dat jij om Colla met Anneke hebt gebroken...’
‘Laat dat er buiten!’ viel hij uit, woest bij 't hooren van Anneke's naam. ‘Over den
kwajongen hebben we 't, - hoe die er al lang op heeft geloerd, om zich hier als heer
en meester in te dringen, zoo gauw Trinette en ik er van de baan zouden zijn... Dat
zien
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we nou alweer: z'n moeder kan hij om z'n vinger winden... Maar gelukkig is er hier
op den Hof dan toch nog één, die hem doorziet en hem aankan... Zeg hem uit mijn
naam - mijn laatste woord aan hem of over hem - dat hij zich bij z'n aambeeld houdt!
Gediplomeerd of niet, dorpssmid kan hij altijd nogwel ergens worden.’
‘Nou, hoor 'ns even, - zoo afgescheept te worden! Heeft Moeder hier ook nog iets
in te brengen, ja of neen?’
Ze begon er haar geduld bij te verliezen, erg genoeg, want nou hij nogal weer 'n
toon hooger: ‘Goeie genade, daar gaat 't toch niet om! We hebben 't over dien bandiet!’
‘Als je me nou eerst 'ns zei, waaraan hij dan toch verdiend heeft, door z'n oudsten
broer altijd maar uitgemaakt te worden voor al wat leelijk is?’
‘Doe nou verder maar geen moeite, Moeder, - al was hij dan de deugd zelf,
samenwerken, hij en ik, dat is doodgewoon onmogelijk.’
‘Laat hem dan naast Nelis opgaan,’ poogde zij het toch nog te redden, ‘die twee
wel, die kunnen 't immers best samen vinden, wezenlijk alsof ze vader en zoon zijn.’
‘O zoo, is dat de bedoeling?’ Daar was weer dat valsche uittarten, bedwongen drift
tot spot geforceerd: ‘Zit er dat achter? - Colla en Co, den oudste den voet lichten.
Goed, Moeder, goed, - laat hen begaan. Ze liggen u allebei even na aan 't hart, die
twee, dat weet ik sindslang. Daar kan ik bij u niet aan tippen!... Maar dit zeg ik u,
zoogauw Colla met of zonder Nelis één stap op 't veld zet, dan gooi ik de zeis
voorgoed neer. Kies nou maar tusschen hem en mij.’
Bij den bliksemslag van dat felle laatste woord, was de oudste de keuken uit,
gejaagd den Bult op, de oogsters achterna. - En daar zat 't Rosalien in de nuchtere
vroegte met de handen ineengewrongen, almaar het hoofd te schudden. Toch dankbaar,
dat ze 't had kunnen zwijgen 't laatste, wat haar naar de lippen drong: ‘Kiezen, heer
Frans? Goed dan, goed! Duizendmaal liever dien rondborstigen door en door
goedhartigen Boer van me, dan een, van wien ik niet meer weet, wat er van te
denken...’
Zoo tergend tegen z'n moeder? Zoo grievend opeens over Nelis, alsof die hier iets
beoogde, - en jaloersch, alsof die haar boven één van 'r kinderen zou gaan?
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Den Hemel zij dank, was haar oog toen gevallen op het Moeder-Gods-beeld op de
commood. Hoe helder van kleur het daar stond in den dageraad! Dat levenslang
gekend goedig wezen zoo blank en rustig naar haar toegewend... Peinzend bleef ze
er naar kijken. Tot ze verzuchtte: ‘Sta me bij, Gij, die weet wat het is, een zwaardsteek
door een moederhart...’
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VI
DE oogst was binnen, en daarvoor van harte dank aan den Gever van alle goeds,
want zonder eenigen tegenslag van regen of noodweer kon de gezegende overvloed
tot den laatsten halm bij zon en helderen hemel in de schuren worden opgetast, en
eenieder had er van het begin tot het einde volijverig voor gedaan wat hij kon, - van
den vijfenzeventigjarigen Drikus Vinken af, tot Zwart Sanderke Doree toe, dat
duvelsjong, rapper dan een aap.
Maar ook op den Bult was er bij het binnenhalen niet meer zoo voluit de feestelijke
stemming geweest van vroeger jaren, - dit was 't Rosalien weer genoeg opgevallen,
- en nou de rust-na-den-arbeid begon te zinken over veld en erf, leek 't haar wel alsof
de onweerswolken, die den oogst hadden ontzien, zich op Garvershof binnenshuis
opeenpakten zwaar en benauwend. Waar bleef de nieuwe moed, waarop ze eerst nog
haar hoop had gesteld, niet voor zich zelf alleen?
Ze wist genoeg, dat zij op Garvershof niet de eenige was, die 's nachts wakker lag
te tobben. Tweedracht onder haar eigen kinderen... Had zij zooiets ooit kunnen
voorzien? Die twee zoons van haar, eenmaal al haar trots en verwachting, als bokken
tegeneen, en al wat Moeder zei of bedacht tot verzoening, bij allebei olie op het vuur.
De oudste, stug en ontoegankelijk volhouden: ‘Hij er uit of ik.’ - Colla dwars: ‘Er
onder krijgt hij me tòch niet!’ - Vijandschap, met den dag aanwakkerend. Zoo in 't
oogloopend, dat de Bult en zelfs het dorp er wel gauw de lucht van zou krijgen, hoe
slecht het boterde tusschen die twee gebroeders Wevers, - al zou hun moeder zich
wel wachten er, tegen wie-ter-wereld ook, een woord over te reppen. Tegen haar
aard in, zweeg ze 't dood, tot nog toe zelfs voor haar eigen groote dochters. Ook al
omdat ze er zich over schaamde en er zich eigens meer en meer de schuld van begon
te geven. Want was 't wel zoover kunnen komen, wanneer ze hen anders had
grootgebracht, die twee? Als ze Frans niet uit-en-ter-na aan dien eigendunkelijken
Weversnonk had overgelaten? Als ze aan dien onbekookten Colla strenger de hand
had gehouden, niet altijd en bij alles zoo z'n partij had getrokken, nogwel, Godvergeve,
tegen z'n wijzen
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braven vader in. Wie weet, als ze hen met inzicht en overleg van kindsbeen-af maar
nader tot-een had zien te brengen, of ze elkaar dan vandaag den dag tenminste niet
wat beter zouden verstaan? - Dat kwam er voor haar nog bij: gewetenskwelling.
Terwijl ze zich onderwijl, tot overmaat van ramp, de vier jongsten als 't ware uit de
handen voelde glijden!
Goed te begrijpen, dat die jonge kinderen geen aard meer hadden bij zoo'n bedrukte
moeder als zij tegenwoordig was, en in een huis zonder vrede en vroolijkheid meer.
Tot hiertoe vroegen ze haar gelukkig geen van vieren, waarom de groote broers elkaar
geen woord of geen blik meer gunden? - Waarom Frans van de tafel was opgestaan
en de deur uitschoof, groen en geel van verbeten drift, den eersten dag den besten
toen ze na den oogst weer thuis zouden eten, en Colla de keuken binnenkwam om
gewoon mee aan te zitten. Sinds at Colla maar in de bijkeuken, vooruit of achterna,
zonder zich morgen, middag en avond verder nog in huis of op 't erf te vertoonen.
Zooiets mocht ze niet dulden, maar hoe kon ze tegen dat ontleg van den jongen op:
‘Eer 't soms tot 'n kloppartij zou komen in bijzijn van Moeder en de kinderen. Want
ik zou hem kunnen kraken, dien neetoor! 't Is erg genoeg, Moeder, maar ik ben daar
geen haar te goed voor!’ - Wat hielp 't, of ze ook al 't hoofd schudde, en zuchtte:
‘Foei toch, foei, foei! Zwijg toch stil!’ - ze wist immers wel wat 'n kracht van geweld
er school in die moker-knuisten van haar Boer, en dat die onbesuisde toch nog
onvolgroeide reus een driftvlaag, God beware, weleens niet zou kunnen verbijten,
zooals de oudste dat vermocht. Daarom, tegen wil en dank, hem met gaan en keeren
maar laten begaan - zoolang - want duren mocht 't in geen geval.
Juist met het oog op het goede voorbeeld aan de jongsten was de toestand immers
onhoudbaar. Want al waren die dan, God zij dank, blijkbaar nog te onschuldig om
erg te hebben in den wrok tusschen de twee broers, zonder dit zelf al evenmin te
bespeuren vervreemdden Rooske en Rita toch van den eerst zoo aanbeden Frans,
alsof ze hem niet meer terugkenden in den eenzelvigen verbitterden zwijger, voor
wien zij niet meer leken te bestaan. Al evenmin vonden Leonardje en 't Reeke nog
hun joligen reuzekameraad van eerst in dien somber broeienden Colla van
tegenwoordig. Nogal een reden er bij, dat zij met hun vieren,
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de jongsten, 't onwillekeurig met den dag meer buitenshuis begonnen te zoeken, 't
Reeke, als in z'n eerste kinderjaren, weer eenkennig Nelis op de hielen, tot bij de
zieke Plonia toe. ‘'k Heb er waarlijk 'n handreiken aan,’ prees Nelis hem tegen ieder,
die 't hooren wilde, ‘en geen beter verzet bij alle miserie voor Moeder en mij, dan
dat zoo'n goed manneke ons daar Zondagsmiddags al z'n liedjes van a tot z op z'n
mondorgeltje speelt, of ons voorleest uit z'n prentenboeken. Want lezen kàn hij,
geloof me, zelfs heele vertelsels die er niet gedrukt staan.’ - Al had 't Rosalien dan
wel altijd geweten, dat die zoogenaamde achterlijkheid van 't Reeke meer uit z'n
schuwen aard en z'n afgetrokkenheid voortkwam, deze getuigenis van Nelis deed
haar tòch goed. Waar zou 't manneke beter bezorgd kunnen zijn, vond ze, dan bij
dien edelaardigen peetvader van hem? Hoe die twee elkaar aanhingen, dat was
wezenlijk hartroerend, zeker voor haar, die niet vergeten was hoe God hun dat
tweelings-jongske zoo echt had gegeven voor den al te veel achtergestelden trouwsten
vriend van de familie... Daarom, toen Maria haar onlangs vroeg, of 't daar bij zoo'n
ziekbed niet veel te triestig was voor 'n kind, had zij zonder bedenken geantwoord:
‘Er staat zooveel tegenover, dat hem niet anders dan goed kan doen.’
Rita, door haar uiterlijk en haar manieren, zoo echt ‘de freule’ van het gezin, miste
behalve dan den bewonderden Frans, in wien ze klaarblijkelijk 't meest haars gelijke
zag, - tegenwoordig ook danig haar zoeten inval bij ‘marraine’, zooals Anneke
indertijd ‘meter Stefanie’ voor haar had omgedoopt. Die educatie en die verwennerij
van Rita op Villa Weltevreden? Daar waren ze nou tenminste overheen, - gelukkig
nog intijds, begreep 't Rosalien achteraf, eer het kind er soms al evenzeer 'r eenvoud
zou hebben verloren als de oudste. - Maar nou had die Rita, tot Moeders en Maria's
groote ontsteltenis, zich zoowaar binnen den Bulthoek laten lokken door Cecile Steeg.
Die eenige dochter van Gradus Steeg en mama Carlien Leclos was al geruimen tijd
volleerd van 'r Waalsch pensionaat terug, en thuis telkens weer kind-alleen, want de
zoon Marcel kwam enkel maar in z'n vacanties naar den Bulthoek. Die was na z'n
kostschooltijd naar Brussel gaan studeeren voor advocaat en notaris. Dat konden de
Steegen zich permitteeren, rijk als ze zich geboerd en ge-
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woekerd hadden, met voor hun tweetal nog de erfenis er bij van Bella. Die had
tenslotte immers alles vermaakt aan Cecile en Marcel: opdat ze, volgens haar laatsten
wil, ‘den Steegnaam tot eere zouden kunnen brengen’, - Bella, na in haar
renteniershuis zich dood te hebben gechagrineerd van ergernis, over dienstboden,
die haar brutaliseerden, buren, die haar negeerden, over de heele stad, die haar met
den nek aanzag. - Enkel als ze in geldnood zaten, dan wisten ze haar wel te vinden,
beweerde ze, zonder er bij te voegen, hoe zij hen dan tusschen de tang neep, en als
schuldeischeres de leeners en hun borgen het vel over de ooren trok. - De kinderen
van Gradus en Carlien hadden zelf de toenadering van den Bulthoek met de suikertante
bewerkt, heimelijk er toe aangezet door hun moeder. In den tijd, dat ze soms urenlang
op hun trein naar het pensionaat en het college moesten wachten, gingen ze haar 'ns
opzoeken, - 't eindigde met overnachten en dagenlang logeeren, met dikke vriendschap
wederzijds - de jongelui trotsch op hun rijke tante - rentenierster, de tante trotsch op
haar presentabele neef en nicht. - Alledrie hadden ze 't even hoog in den bol, met dit
verschil dat de Steegkinderen het ordinaire Steegsche meer en meer begonnen te
verliezen, terwijl het bij de tante bij al haar voornaam vertoon meer dan ooit door
alle kieren en spleten aan den dag kwam. Gelukkig konden de twee als eenige
erfgenamen haar rijkdom opstrijken, voor ze zich al te diep begonnen te schamen
over de bloedverwantschap met ‘de bloedzuigster’, zooals meer en meer haar bijnaam
was geworden in stad en land. Haar tijdige dood voorkwam dat ze haar links lieten
liggen, en de opdracht in haar testament was koren op hun molen. Den Steegnaam
tot eere brengen! Dat ging hun immers af als de natuurlijkste zaak van de wereld, Marcel, met z'n goede hersens, beoogde tochal niets anders dan een hooge en vooral
ook winstgevende positie te verwerven in de maatschappij; - Cecile zou op haar
manier wel zorgen met hem op gelijken voet te blijven, al lieten de schitterende
huwelijksaanzoeken zich wachten, waarop ze haar hoop had gesteld. Hun zeer
eendrachtig streven naar hooger-op was bij alletwee begonnen met zich om te zetten
in een geraffineerde zorg voor hun uiterlijk voorkomen en hun kleedij, waarmee ze
zelfs de vrouw van den burgemeester en haar dochter overtroefden. Maar terwijl
Marcel z'n hooge aspiraties naar
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hartelust kon botvieren in een studieloos studentenleven, begon Cecile zich met den
dag meer misplaatst te voelen op den Bulthoek. Vriendinnen hield ze er niet op na,
- voor haar vroegere schoolkameraden uit Daelhoven trok ze den neus op, en die van
het pensionaat hield ze liever buiten hun boerengedoe en het gezelschap van haar
onbeschaafde ouders.
Deze Cecile Steeg scheen nou opeens Rita te hebben ontdekt. Echt naar binnen
gelokt had ze 't kind en sinds was het er niet meer vandaan te houden: In de chieke
salon van Mama Carlien voorzagen ze samen dan ook Rita's poppen van een nieuwe
garderobe naar de laatste Brusselsche mode, en slag hadden ze er van allebei, dat
dient erkend. De woorden ‘gracieus’ en ‘elegant’ lagen ook Rita voortaan in den
mond bestorven. - Maar Maria had al wel zesmaal Moeder gewaarschuwd: ‘Die
ijdeltuit van Steeg is immers geen gezelschap voor onze Rita,’ of - ‘van Villa
Weltevreden naar den Bulthoek, dat is van den regen in den drup.’
Onderwijl waren Majoorke en Rooske, sinds den oogst, niet meer af te slaan van
Zwart Sanderke Doree, speelden dag na dag tot slapenstijd met hem overal en nergens,
alledrie even onuitputtelijk in nieuwe schavuitenstreken. En al evenmin als bij haar
bezorgde afkeuring van Rita's nieuwe vriendschap, kon Moeder ongelijk geven aan
Maria: ‘dat de drubbels niks anders dan nogmaar meer deugenieterij van dat Zwart
Sanderke zouden leeren.’ - Maar hoe kinderen te verbieden omgang met de naaste
buren te zoeken, zonder die buren voorgoed tegen zich in 't harnas te jagen?
Wat nou in 't bijzonder Zwart Sanderke betrof, - die zou binnenkort wel ophouden
den Bult onveilig te maken, die moest op 't alleronverwachtst in 't gareel en ging
gedrild worden door meester Jonkers. Dat was me kort geleden een begankenis
geweest in de buurt: die brief van Sanderkes vader uit Amerika; met den
uitdrukkelijken wensch, dat zijn zoon de H.B.S. in de stad zou gaan volgen,
‘ingesloten de cheque in dollars om in de eerste kosten van opvoeding en onderwijs
te voorzien’! - Puur van alteratie over zooiets overweldigends lag grootmoeder
Ruiters, zij nou al evengoed, nacht na nacht wakker: haar zorgenkind, dat
buitenbeentje van hun arm Truuke zaliger, zoomaar zonder slag of stoot een
rijkemanszoon! Dat Lange Lex en z'n
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broer goede zaken maakten op hun farm in Argentinië, wist heel Daelhoven sindslang!
En 't was niet de eerste dollarcheque die over den Oceaan in het Ruiterwoninkje
kwam neerdwarrelen, grootsprakig: ‘om in de opvoeding van Alexander Doree junior
te voorzien’. Maar wel voor het eerst was er Zwart Sanderke in eigen persoon zoo
nauw in betrokken. Zelf was de aap drie voet hoog gesprongen, al hadden ze hem
volgens den wijzen raad van meester Jonkers niks gezegd over de cheque, enkel
maar, met veel nadruk, over het studeeren! - ‘Binnen het jaar admissie-examen!’ Dit
geleerde woord lag Sanderke voortaan in den mond bestorven, tot groote verbijstering
van de drubbels: - ‘Da's om later naar Amerika te gaan!’ gaf hij er hun en iedereen
den uitleg van. - En Majoorke had al aanstonds geroepen: ‘Ik ook naar Amerika!’ ‘Jij mag mee en Rooske ook,’ besliste de zoon van Langen Lex grootmoedig. - ‘Gaan
jullie maar met z'n tweeën!’ Rooske stak 'r tong al uit tot afscheid. ‘Ik blijf toch
lekker hier op den Bult!’ - ‘Jij moet lekker toch mee!’ dreigde Sanderke. - ‘'k Zou
niet weten waarom?’ - ‘Omdat wij natuurlijk samen trouwen.’ - Daar stond Rooske
verbluft van te kijken. - ‘Juist als Trinette en Ferdinand?’ - ‘Ja, ja!’ juichte Majoorke
het toe: ‘De heele buurt weer versierd! Eerepoorten en donderbussen!’ - ‘Kom maar
vast!’ stelde Sanderke voor: ‘Het bruidspaar leef', het bruidspaar leef'!’ - En daar
paradeerden ze, onder den arm, Sanderke, die een hooge borst zette, en Rooske, die
schudde met 'r krullen, en al omkeek naar haar toekomstigen sleep...
Majoorke had het, vol na-plezier, oververteld aan Maria, en Maria vertelde 't weer
aan Moeder, die er om lachen moest, eindelijk toch ook weer 'ns lachen kon: ‘Zooals
de ouden zongen, piepen de jongen.’ - Waarop Maria bezwaarlijk: ‘Toch doen we
in alle opzichten beter de kinderen allevier liever binnen te houden, Moeder. Geloof
me toch!’ - ‘Danmaar 'ns probeeren of 't lukt met ganzenborden,’ bedacht Moeder,
en ze kwam den volgenden morgen met een grooten stroopapieren tuit vol peperneuten
uit de kerk thuis. - Allevier de jongsten den heelen dag gespitst op dat beloofde
ganzenborden-om-peperneuten vanavond! En daar zaten ze dan eindelijk in een kring
rond de tafel onder de hanglamp, om het verbruide kartonnen familieganzenbord
heen, de drubbels met de knieën op hun stoel; 't Reeke,

Marie Koenen, Wassend graan

84
na elken beverigen worp met de dobbelsteenen weer neerduikend tegen de rugleuning,
afwezig in de schaduw teruggetrokken; Rita rustig rechtop en maar stiekem stil, om
't soms niet opnieuw met Maria aan den stok te krijgen over de pijpekrullen en den
reuzen rooden vlinderstrik in 'r haar, alles aan Ceciel Steeg te danken, al evenzeer
als de parelsnoer, dien ze tegenwoordig om den hals droeg, net echt, en de parfum
op 'r zakdoek.
Daar zaten de jongsten dan toch weer 'ns binnenshuis, en Maria speelde mee, zelfs
Moeder deed mee, al waren ze er geen van beiden met 'r gedachten heelemaal bij,
juist zoomin als 't Reeke. Beurtelings kwamen ze in de herberg, in den put, op den
dood of in de gevangenis, telkens weer op de gansjes, moesten voor-en achteruit
tellen ieder met z'n eigen knoop of kiezelsteentje, Moeder met haar glimmenden
ijzeren vingerhoed, - alles iederen keer om misschien de vier pepernoten uit den pot
te winnen. Daar zaten ze weer 'ns zoo echt gezellig winteravond-achtig bijeen. Maar
wie zat met z'n neus vooraan? Wie had het hoogste woord? En wie ging met het
leeuwendeel van de pepernoten strijken? Zwart Sanderke Doree!
‘Hem het huis uitjagen, Maria, als-ie vanavond weer komt? En in onmin raken
met moeder Ruiters? Daar zal ik me wel voor wachten!’ - Onderweg met den korf
vol uitgewrongen wasch van de achterkeuken naar de huiswei, hadden ze 't er den
volgenden middag over, moeder en dochter.
‘U moet 't dan maar zelf weten,’ gaf Maria te bedenken, ‘maar dit zeg ik u wel: al
die Ruiterjongens hebben hier altijd veel te vrijen voet op den Hof gehad.’
‘Hoe meen je dat zoo opeens?’ 't Rosalien had zich al 'ns meer afgevraagd, of die
ingetogen Maria tegenwoordig niet al te zeer spijkers op laag water begon te zoeken,
voor een meisje van vooraan in de twintig. De Weversaanleg? Of was 't misschien
ook al te wijten aan den druk, die er allewijl over het huis hing? Zij en Frans, die
naar wezen en lichaamsbouw zoo veel op mekaar geleken, ook van aanleg zeker wel
de knapsten en de fijnsten van de negen, - wat waren ze 't vroeger, vooral in Frans
z'n seminarietijd, altijd goed samen eens geweest. Zoolang tot die geschiedenis met
Anneke er tusschenkwam, - juist als nonk Peereneer leek Maria zich maar niet over
die bittere teleurstelling
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te kunnen heenzetten. 'n Al te hoog ideaal had ze zich blijkbaar van den oudste
gevormd, hem omhangen met al haar eigen jonge vrome droomen van uitverkiezing
en één worden met God. Zooals ze die in Anneke met haar tijdelijken waan van
kloosterroeping eerst ookal meende ontdekt te hebben. Na Anneke's pensionaatjaren
waren die twee elkaar zoo echt toegenaderd, op boezemvriendschap af... En
daaropeens: Frans en Anneke tegelijk voor Maria van hun hoog voetstuk afgetuimeld...
't Was Moeder niet ontgaan, wat 'n moeilijken tijd ze er om doormaakte en hoe ze
de twee samen eigenlijk niet goed onder haar oogen kon zien. En nou onverwachts
heelemaal geen Anneke meer en Frans weer voor hen, maar zoo vèr te zoeken die
Frans van weleer! Hoe stond Maria eigenlijk tegenover dien Frans van tegenwoordig?
Daar had 't Rosalien vannacht juist over liggen prakkezeeren, en ze was tot het
besluit gekomen Maria toch maar 'ns in 'r vertrouwen te nemen. Nogwel precies dit
stil oogenblik hierbuiten had ze er toe bestemd, als ze weer samen alleen met de
wekelijksche wasch in de huiswei zouden zijn. Ze wilde Maria eens polsen, of zij
soms geen kans zag om 'r twee oudste broers tot overeenstemming te brengen.
Mogelijk zou zij toch nog meer vat hebben op den oudste, dan z'n Moeder was
overgebleven. Want jong bij jong immers, en daarenboven was 't wellicht een goede
aanleiding om tegelijk deze broer en zuster weer tot een te brengen, twee, die elkaar
toch zoo door en door zouden kunnen verstaan...
En nou - terwijl 't Rosalien daar al over wilde beginnen met dat: ‘Hoor 'ns, Maria,’
op 'r lippen, begon me die Maria zoowaar zelf opeens over de Ruiterjongens! Zag
eerst nogeens voorzichtig om, kwam 'n stap naderbij, vlakbij, en begon, de stem
gedempt als in den biechtstoel: ‘Sinds den oogst heb ik Moeder al lang eerder willen
zeggen, dat we voortaan extra goed op Lucia moeten letten.’
't Rosalien zette er een nieuwen schrik van: - Wat nou weer? Wat had dit uit te
staan met de Ruiterjongens? - ‘Lucia?’ vroeg ze verbaasd. ‘De laatste jaren lijkt ze
immers wel heelemaal over 'r toevallen heen. 't Doet 'n mensch echt goed, om te zien
hoe ze is opgefleurd!’
‘Misschien wel al te veel opgefleurd!’ verzuchtte Maria. ‘Ik
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zal 't Moeder maar liever kortweg zeggen: dat ze 't zoekt bij Mank Mielke.’
Daar moest 't Rosalien zoowaar opnieuw weer 'ns hartelijk om lachen! Ongeloovig:
‘Kom nou toch! Die schuwe steile Lucia van ons!’
‘Serieus, Moeder, ze denkt over niks anders meer. Zóó zelfs, dat ze wrokt tegen
mij, omdat ik er haar van af wil brengen.’ ‘Als jullie, meisjes, nou ook al beginnen!’
Het lachen verging 't Rosalien alweer. En toch - wellicht omdat de oneenigheid
tusschen de twee jongens haar zoo hóóg zat, wilde er Maria's bezorgdheid over Lucia
onmogelijk bij haar in.
‘'t Schijnt in haar te zitten, Moeder. Al in 't begin dat Ferdinand hier over den vloer
kwam, heeft ze mij 'ns gezegd: evengoed te willen trouwen als Trinette. En bij de
bruiloft: “Nou ben ik toch 'ns benieuwd, wie van ons tweeën den eerstvolgenden
keer de bruid zal zijn hier in huis.” - Ik nam dat, ook toen nog, meer als gekheid op,
maar zei tochmaar voor alle voorzichtigheid: “Wij zijn niet voor het huwelijk
aangelegd, geen van beiden: jij niet om je gestel, en ik niet om m'n gemoed.” - Dat
weet u ook wel, Moeder.’
Ja, dat wist Moeder wel, wat Maria betrof, - dat wist en zag iedereen, die haar
kende, vanzelf en al sinds 'r vroegste kinderjaren af: Maria was er een om naar het
klooster te gaan... ‘Als de tijd er toe gekomen is,’ was ze gewoon te antwoorden,
wanneer de een of ander er haar in de laatste jaren op den man af naar vroeg, woord
en weerwoord altijd even onbevangen, juist omdat die roeping van Maria zoo vanzelf
sprak. Waarbij 't Rosalien wist van den eenen kant: dat zij haar kind in geen geval
ooit een stroobreed in den weg zou leggen om haar bestemming te volgen; van den
anderen kant: dat Maria haar in geen geval in de steek zou laten zoolang zij en de
jongsten haar nog zoo hard noodig hadden...
‘En herinnert Moeder zich wel,’ zette Maria haar verslag voort, ‘hoe overgelukkig
Lucia was met de guitaar, die Mielke haar bezorgde? En toen die muzieklessen van
Mielke in de zaal? Wie had er erg in zooiets, als wij bij 't naaiwerk aan de keukentafel,
dat snaargetinkel en die zangoefeningen zoo gezellig tot ons hoorden doorklinken?
Ze zeiden 't elkaar met liedjes, Moeder... Eerst telkens, weet u nog, en we zongen 't
dikwijls genoeg nog
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mee ook: “Beelden uit mijn kinderjaren...” Want dat is zoo: als kinderen zochten ze
mekaar al, twee die onmogelijk met den grooten hoop mee konden doen, - Mielke
te kreupel, zij te zwakkelijk... Dan al die mooie liedjes uit dat oude zangboekske van
uw Moeder zaliger...’
‘Ja, ja,’ knikte 't Rosalien, afgeleid. ‘Daar ben 'k nog blij om, dat de kinderen
grootmoeders zangboekske hebben teruggevonden op zolder... Dat is nog uit den
goeden ouden tijd, toen Lucie Krevel bij haar vader in het Overdaelsche schoolhuis
woonde, voordat haar hier op Garvershof den lust tot zingen maar al te gauw verging.
“Ik zag Cecilia komen, langs eenen watergank. Ik zag Cecilia komen, met bloemen
in haar hand. Zij zag naar haren herder, den herder Floriaan, die ook zijn schaapjes
weidde, langs dezelfde baan...” Lucie Krevels eenige dochter kon 't niet laten, ze was
't vanzelf aan 't neuriën gegaan, zette 'r stem meer en meer uit, terwijl haar toch de
tranen over de wangen liepen:
Cecilia ging zingen,
haar hart docht haar t'ontspringen,
Dit hoorde haren herder,
hij kwam bij haar terstond,
En kuste zijn Cecilia
aan haren rooden mond.’

‘Moeder toch!’ Echt beschaamd schudde Maria het hoofd. ‘We hadden 't over die
twee.’
‘Ja juist, kind, - maar die liedjes! Waarlijk, 't doet me goed, enkel al er aan te
denken... Vreugd ende deugd mijn hert verheugt, - Nochtans zo moet ik treuren - en
dan dat slot: “Liefde te dragen is geen pijn, als liefde met liefde geloond mag zijn...”
Nou gaat me dan een licht op, waarom ze 't zoo uit-en-ter-na herhaalden, die twee
daarvoor in de zaal, - juist dat, - tot zelfs de kinderen 't allemaal al kenden en
nazongen.’
‘Dat heb ik hun toen al verboden, Moeder.’
‘Alsof die onnoozele schapen er iets verkeerds in konden verstaan! En zelf zing
je immers toch nog dikwijls genoeg van: ‘Gekwetst ben ik van binnen, doorwond
mijn hert zoozeer, van uwer ganser minnen, gekwetst zoo lang zoo meer.’
‘Dat is wat anders. Dat kan ook een gebed zijn.’
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Nou op haar beurt Moeder, die deze mystiek van haar dochter al evenmin begreep,
als de dochter de tranen van haar moeder bij die oude minnezangen.
Ze schudden allebei het hoofd, totaal afgedwaald van het onderwerp: ‘Gevaar voor
Lucia!’
‘Zullen we nou maar liever beginnen met den wasch op de bleek te leggen?’ vroeg
't Rosalien.
Maar daar kwam Maria niet van in: ‘Ik begrijp niet, Moeder, dat u 't zoo licht
opvat, wat die twee betreft.’
‘Och kind, ze zijn jong! En dat is zeker: Mank Mielke heeft muziek in z'n hart.’
Waarop Maria verontwaardigd: ‘Ik zal van Mank Mielke geen kwaad zeggen!
Maar voegt zoo'n Ruiterjongen bij ons in de familie?’
‘Kom, kom, - zóó ver is 't nog niet! Voor 'n huwelijk is er een bestaan noodig. En
ik zeg het je: Als die twee soms een huishouden moeten opzetten van dat weekloon
van Mank Mielke bij ons...’
‘Als u haar dat danmaar alvast 'ns goed onder het oog brengt! Want wezenlijk, 't
is al veel te ver met dat koppel. - Op het veld had iedereen 't wel door, hoe ze
aanhoudend maar weer bijeen zochten te zijn. - En nou, met de lange avonden op
komst! Let maar 'ns op, Moeder, hoe ze tusschen licht en donker altijd wegslipt, met
de emmers naar den put zoogenaamd, en dan, meestal tot onder 't avondeten, geen
Lucia meer te bekennen... Moet dat 'n vrijage worden achter heggen en struiken? Een van ons, Moeder, met een boerenknecht?’
‘Wees wijzer, kind,’ paaide Moeder haar. ‘Zoo'n vaart zal 't wel niet loopen!’
Eerlijk aan zichzelf bekend, kon 't Rosalien niet goed verdragen, dat die devote Maria
zoo kleineerend sprak over dat braaf Mank Mielke, die Ruiterjongens zoo diep
beneden hen stelde, en zich immers al te preuts verzette tegen zoo'n eerste liefde,
waar de kinderlijke zuivere oprechtheid toch wel tastbaar bovenop lag! - Al had van
den anderen kant Maria natuurlijk wel gelijk: hoegenaamd geen vooruitzichten dat
zoo'n Mank Mielke aan een dochter van Garvershof een toekomst kan verzekeren
volgens haar stand en komaf. En daarbij: heeft een Moeder niet den plicht, bij
dergelijke aangelegenheden eerder te streng dan al te meegaand te zijn? Liever
voorkómen, dan

Marie Koenen, Wassend graan

89
mee aanleiding geven tot soms groote teleurstellingen en verdriet.
‘'k Zal haar wel 'ns onderhanden nemen,’ beloofde ze dan ook, ‘en als 't moet,
hèm op zijn beurt!’
En gelukkig maar, dat ze Maria tenminste in zooverre had gerustgesteld, want
juist kwam Lucia daar opdagen met den laatsten korf natte wasch voor de bleek,
achterdochtig: ‘Jullie zijn niet hard opgeschoten, dunkt me,’ - 'n rood hoofd, 'n
geërgerde blik naar Maria.
‘Ik zag Cecilia komen’... dacht 't Rosalien, en ze moest haar monkel verbergen,
wist tegelijk, hoe ze 't veel erger zou vinden dan die liefdesgeschiedenis op zichzelf,
wanneer die onafscheidelijke Maria en Lucia, door zooiets nou ookal als kat en hond
tegenover mekaar kwamen te staan... Alsof ze nog niet genoeg te stellen had met 'r
twee groote zoons! Wat voerden die uit, nu de avonden zoo lang begonnen te worden?
Frans urenlang alleen in de zaal, met de kasboeken en pachtbrieven bezig? Juist als
z'n vader vroeger? En die arme verschoppeling van 'n Colla? Dat kon toch niet blijven
duren, dat hij daar avond na avond met Ferdinand en de stamgasten zat te kaarten in
de Zwaan, omdat er thuis geen plaats meer voor hem was?
Wanneer ze met haar nachtelijke overdenkingen op dat punt belandde, kreeg 't
Rosalien 't er telkens weer echt benauwd van, en probeerde ze meestal vergeefs
opnieuw van vooraan te beginnen aan den zeker al zesmaal onderbroken Rozenkrans,
om den raad en den bijstand van de Moeder der Zeven Smarten in te roepen.
‘'k Moet me afvragen wat Leonardus er van zou zeggen,’ hield ze zich dan voor
wanneer ze wat begon te kalmeeren. Vannacht weer: ‘Wat zou Leonardus-zaliger er
van zeggen?’ Hij, daar in het Eeuwig Licht, vanzelf in het volle besef hoe zij zonder
hèm, hier voor alles alleen staat...? Daar wist ze 't opeens: ‘Maar praat er dan toch
'ns met Nelis over,’ zou hij zeggen, ‘die heeft immers al zoo menigen keer raad voor
ons geschaft.’ - Ja, dat zou ze - er 'ns met Nelis over praten, bij de eerste gelegenheid
de beste. Maar hoe lang kon 't nog duren, eer die gelegenheid zich zou opdoen!
Wanneer zag ze Nelis eigenlijk nog ooit 'ns zoo onder vier oogen? Twee waren er
die Nelis van den vroegen morgen tot den laten avond heel en gansch in beslag
namen:
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de oudste hier, die hem nagenoeg het heele labeur op de schouders schoof, - en z'n
zieke moeder bij hem thuis, die zich altijd nog even hulpeloos en verlaten voelde
zonder hem.
'n Paar dagen later kwam Trinette weer 'ns Garversberg op, - dat gebeurde dikwijls
genoeg, al te veel zelfs, vond Moeder, voor een jonge huisvrouw, die immers in de
eerste plaats in 'r eigen huis en bij 'r man hoort. Maar Trinette kon er, heimweeachtig,
niet goed aan gewennen nou niet meer thuis te hooren op den Hof, en kon soms ook
maar kwalijk haar ergernis verbergen over de ongedurigheid en de bemoeizucht van
'r schoonmoeder. Zoo slecht kon Ouwe Suzan 't uithouden op de mooiste kamers
van de bovenverdieping, waar ze haar toch zoo deftig hadden geïnstalleerd, - ‘als 'n
kanarie in 'n kooi,’ noemde ze 't zelf. Waarop Ferdinand met 'n lach en 'n gek: ‘Dan
toch zeker als 'n papegaai, - van kooi gesproken!’ Van Ferdinand kon ze nog wel 'ns
iets verdragen, puur uit trots, dat die z'n gevatheid en z'n radde tong van z'n moeder
had meegekregen. - ‘Maar dan toch met het hart van m'n vader!’ noemde Ferdinand
't zelf. Wat z'n moeder alweer grif moest toegeven, met een diepen zucht over den
vroegen dood van dien goeien braven Sanders. - Terwijl die goeie brave Sanders bij
z'n leven geen goed bij haar kon doen, wist Trinette door Ferdinands ontboezemingen.
Vandaag evenwel geen sprake van de Zwaan! - Trinette kwam met een opgezet
zeil, expres en apart om Moeder dadelijk de zaal mee binnen te loodsen, en haar
opgewonden te vragen: of ze 't wel wist dat er in 't dorp volop praat was over Lucia
en Mank Mielke? Gelukkig maar, dat 't Rosalien haar opgewonden oudste dochter
direct den mond kon snoeren, met de mededeeling dat ze er al 'n stokske had
voorgestoken. Juist gistermorgen had ze Lucia meegenomen, hier ook de zaal in, om
'ns kalm en bezadigd met haar te praten. Want al te straf mocht ze dat arm wicht
immers ook niet aanpakken, eer de kwaal soms weer de overhand op haar kreeg,
juist nu ze daar zoo gelukkig doorheen scheen te groeien.
‘En wat gaf ze ten antwoord?’ wilde Trinette weten.
‘Ja, wat zei ze? Niet veel meer, dan gedurig: ‘Als 'k nou eenmaal van hem hou,’
- en dan ik als Moeder, er tegenin: ‘Je verstand gebruiken, kind, aan de toekomst
denken.’
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‘Had liever gezegd: aan de eer van de familie denken!’ vond Trinette, die toch
onmogelijk aan Ferdinand dat Mank Mielke tot zwager kon geven! 'n Ruiterjongen
in de permetatie brengen van schoonmoeder Suzan en 'r stadsche dochters?
‘Zeker, over stand en staat had ik 't ook tegen haar. - Wat ze daarop antwoordde?
- Ze zette me vast, met m'n eigen woorden van weleens ooit: dat 'n mensch immers
alleen waard is, wat hij is in Gods oogen... En of er dan wel 'n bravere jongen in heel
Daelhoven is, dan Mank Mielke, die nog nooit aan iets anders heeft gedacht, dan aan
z'n muziek en aan haar...’
‘Dat kan allemaal wel waar zijn,’ begon Trinette toch wel wat in te binden, ‘maar
een dochter van Garvershof mag zich toch niet afgeven met een daglooner! En dat
nog daargelaten, stel u dat 'ns voor: die twee ooit getrouwd! En dan onze Lucia, van
kind af zoo ontzien en verwend. Behalve dan nog de groote vraag, of ze voor het
huwelijk wel geschikt is?’
Waarop 't Rosalien haar oudste dochter een getrouw verslag begon te geven, over
haar onderhoud met Mank Mielke zelf. Ze had hem binnengeroepen en hem onder
vier oogen 'ns duchtig de ooren gewasschen, al ging 't haar echt aan 't hart, zoo
verbouwereerd als hij daar stond te kijken, en maar telkens herhaalde: ‘Ja, madame,
- ik kan er niet voor, madame, - 't is zoo vanzelf gekomen, enkel door de muziek...’
Maar tot slot en besluit kwam hij daar onverwachts kort en bondig voor den dag: ‘'k
Wilde madame tochal tegen Allerheiligen den dienst opzeggen, om voor organist te
gaan studeeren.’ En als hem dat lukte, om 't op die manier tot iets te brengen in de
wereld, of hij dan later toch nog 'ns om Lucia terug mocht komen. Van haar kant
had Lucia hem ook trouw gezworen.
‘Heb ik van m'n leven!’ riep Trinette uit: ‘Trouw zweren aan Mank Mielke! En,
Moeder?’
‘Wat kon ik anders, dan hem aanraden in alle geval maar zoo gauw mogelijk met
die studie voor organist te beginnen?’ lachte 't Rosalien.
‘Dat was zooveel als hem voet geven!’ Trinette 'r verontwaardiging steeg en dat
wakkerde den lachlust van 'r moeder nog meer aan: ‘Jij hebt goed praten,’ en ze
schudde haar 'ns even aan 'r arm, ‘in het volle geluk met je Ferdinand...’
‘Ja maar, dan ook Ferdinand uit de Zwaan, of Manke Mielke!’
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‘Als Lucia 'r hart nou eenmaal voor Mank Mielke heeft gesproken, evenals dat van
jou voor Ferdinand? Gun het arm kind toch ook 'n kans op het levensgeluk, als haar
roeping in 't huwelijk ligt. En wat Mank Mielke betreft, geloof me maar, hij is van
dat slag, waar meer in steekt dan iemand zou meenen...’
En 't Rosalien verzweeg maar, wat haar nog verder door het hoofd speelde: ‘...Van
dat slag, waartoe ook Colla behoort en die goeie Nelis, van dat slag eenvoudigen van
hart, die mij op den duur veel meer waard zijn dan zelfs een Ferdinand uit de Zwaan
of een Anneke van den burgemeester...’
‘Moeder neemt het veel te lichtvaardig op,’ wierp Trinette haar voor de voeten...
‘Als ik u toch zeg, dat het gansche dorp er om lacht!’
‘Er komt nou immers vanzelf een eind aan, als Mielke naar de stad gaat studeeren.’
‘Alsof hij dan toch niet telkens op den Bult terug zal zijn...! En zelfs al zoudt u
hem hier buiten de poort houden... daar is de put, en daar is de holleweg en de beek.
Houd ze maar vaneen, twee die elkaar zoeken, terwijl ze natuurlijk allang doorhebben,
dat Moeder er toch niet zoo heel erg op tegen is...’
‘Wat wil jij dan?’
En daar kwam Trinette meteen voor den dag met de afdoende oplossing van haar
practisch inzicht: ‘Stuur Lucia voorshands naar Overdael, om bij nonk Peereneer het
huishouden te doen. Dien kunnen we toch niet langer aan z'n lot overlaten op z'n
ouden dag.’
Wel, dat was zoo kwaad nog niet bedacht, vond 't Rosalien, en ‘zeker patent om
Lucia wat meer zelfstandigheid bij te brengen’. - Waar Trinette nou ook weer 'ns om
lachen moest. ‘Die daar? Zelfstandig genoeg, dunkt me, als 't maar op de liefde
aankomt!’ - Dat Moeder 't zoo direct met 'r voorstel eens was, viel Trinette erg mee.
Zoo zou de eer van de familie dan gered worden! En heel eensgezind overlegden ze,
hoe de boontjes in de week te leggen zoowel bij nonk Peereneer als bij Lucia zelf,
en niet te vergeten: bij Maria, die immers in de eerste plaats erkend moest worden
in al wat haar beschermelinge-van-ouds aanging. ‘Geloof me, dat ze met hart en ziel
op jouw hand zal zijn!’ Meer liet 't Rosalien tegen 'r oudste dochter maar niet los
over Maria's verontwaardigd verzet tegen de idylle.
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Gerustgesteld dat het geval ‘Lucia en Mank Mielke’ nou wel tot bevrediging van
alle partijen op goede wegen was gebracht, kon 't Rosalien niet anders dan verzuchten:
‘Waren we nou ook maar zoo ver met die twee bullebijters op voet van oorlog!’ Tegen Trinette hoefde ze er niets van onder stoelen of banken te steken, die wist van
meet af, hoe 't sinds begin Augustus stond tusschen den oudste en Colla, tusschen
Moeder en den eenen en den anderen van dat weerspannig tweetal.
‘Had de oudste z'n Anneke maar niet laten schieten!’ dat bleef Trinette hoog zitten
en daar bracht ze alles op terug, zeker niet ten onrechte. ‘Geen twijfel aan, Moeder,
dat zit hem in den weg en dat zal hem nog heelemaal van de wijs brengen. En zag
ik nou tochmaar kans om die twee al was 't maar één stap nader tot elkaar te brengen.’
- Haast erger nog dan het geval op-zich was voor de energieke oudste zuster die
volslagen onmogelijkheid om te bemiddelen. ‘Wat er van te denken, 'k weet het niet,
- maar er wordt gezegd, dat Anneke met alle geweld naar 'r pensionaat terug wil,
zoogenaamd om verder te studeeren, voor Fransch of zoo. Er zal wel achtersteken,
dat ze 'r kloosterplannen weer heeft opgevat.’
‘Maar m'n lieve hemel, Trinette nog toe! Als dàt toch waar zou zijn!’ - Waarom
die groote ontsteltenis bij dat nieuw gezichtspunt: Anneke naar 't klooster? 't Rosalien
vroeg 't zich zelf af, en ook of ze dan in de verborgenheid van 'r hart toch de hoop
nog niet had opgegeven, dat 't wellicht op slot van rekening wel weer terecht zou
komen voor dat paar? De eenige redding, die zij met haar menschelijk inzicht zou
weten voor den oudste evengoed als voor Colla en mee voor haar zelf en voor heel
Garvershof. Want als 't zoo moest doorgaan, waar ging 't dan naartoe, God beware!
En leelijk zag 't er uit, wanneer zelfs Trinette geen raad wist, al zou 't dan vooreerst
alleen maar zijn: om Colla aan 't werk te zetten. In dit opzicht was Trinette het met
den oudste ten volle eens tot nou toe: hem naar de ambachtsschool terugsturen en
de klas danmaar laten doubleeren. Want: ‘voet bij stuk houden’, zeker waar 't zoo'n
verwaaide als Colla betrof. Maar kon 't Rosalien dan soms den Roeien Wever, tegen
z'n wil in, aan 'n hand naar die school terugbrengen, als 'n tegenspartelend klein kind
naar de bewaarschool? Hem overreden, tot hij uit eigen beweging zou gaan? Wat ze
in dit opzicht
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ook tegen hem opperde of aanvoerde, 't was allemaal aan doovemans deur gepraat,
ook als ze begon over den smid van Terbliet, waar zij eerst nog 'r hoop op gesteld
had. Sinds de oudste hem niet op de Hof duldde, had Colla den kolder in den kop.
Doe er maar iets tegen!
Den volgenden morgen was 't Rosalien dan toch 'ns eindelijk onverwachts met Nelis
alleen. De kinderen naar school; Colla naar de Maas om tenminste voor vandaag
weer 'ns z'n eigen kost bijeen te hengelen, zooals de arme drommel 't haar noemde;
de rest onder toezicht van den oudste achter Garverswaze aan 't aardappelrooien.
Nelis kwam uit den Bergbongerd met een mandvol van de eerst geplukte flonkerroode
sterappels de achterkeuken in. Toevallig stond zij daar juist het beslag voor de
pannekoeken te roeren. In het eerste oogenblik keken ze elkaar aan, alsof ze niet
wisten of ze droomden of waakten.
‘Wel Nelis,’ begon zij maar dadelijk, eer er soms weer iets tusschen zou komen,
‘als je wist hoelang ik al naar je heb uitgezien, om jou 'ns raad te vragen!... Eerst en
vooral: Wat toch aan te vangen met onzen Boer? Wat dunkt jou daar eigenlijk van?
De eenige, jij, die hier alles hebt zien worden, en alles wel weet en verstaat zonderdat
ik er woorden voor hoef te zoeken.’
In het eerst stond Nelis als met stomheid geslagen te staroogen. Waarom had hij
zoo'n rood hoofd opeens en leek hij bekans door te zwikken in z'n knieën, zoo wankel
en amechtig alsof hem een duizeling had bevangen. ‘Te zwaar gedragen?’ wilde ze
al vragen. Maar daar vond hij z'n stem toch terug, van heel diep en heel ver, en niks
anders kwam eruit dan: ‘Als-ie het toch 'ns ging probeeren bij de paters in Germond?’
- zoowaar precies wat zij zich zelf in het allerdiepste van haar gemoed ook al gedurig
had afgevraagd, zonder er nader op te durven ingaan. 't Deed haar moederhart goed,
dat zoo'n wijze man als Nelis, dus het vertrouwen in Colla toch ook niet had
opgegeven. Ze kon niet anders dan hem zeggen, wat haar als een lichtstraal door de
gedachten schoot: ‘'t Is me alsof de meester zaliger tot me spreekt door jou, Nelis!
En toch had z'n vader nooit groote verwachtingen van onzen Boer, weet je dat
nogwel?’ - Maar die schichtige Nelis was alweer aan 't weggaan, mompelde alleen
nog iets van ‘verklaarde oogen’, meer verstond ze er niet van.
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Jammer genoeg, want het doelde natuurlijk op Leonardus in de eeuwige zaligheid...
Wonderlijk zooals zij zich den verderen morgen als van een zwaren druk ontheven
voelde, en er geen oogenblik meer aan twijfelde of 't zou met Colla tochwel goed
terechtkomen. Toen ze hem dien middag in de achterkeuken z'n opgewarmd eten
opschepte - z'n vischvangst moest en zou ze voor haarzelf en de kinderen bewaren
- begon ze er maar meteen over tegen den stakkerd. ‘'t Kan zoo niet duren, Boer, jij
hier als 't vijfde rad aan den wagen. Daar ben je mij toch te goed voor! Wat dunkt
je, zal Moeder 'ns voor je naar Germond gaan, of de paters je misschien toch nog
willen aannemen?’
Getroffen zag hij naar haar op, - zij, dàt voor hem willen doen? - en 't kwam er
maar langzaam uit en erg spijtig: ‘Daar ben ik al lang zelf geweest, Moeder.’ - ‘En?’
- ‘'k Zou daar bij kleingoed van elf en twaalf jaar op de schoolbanken moeten zitten,
en dan nog natuurlijk de domste van allemaal. Mijn schuld is 't niet, dat 't nou te laat
is er voor, en de uwe al evenmin. Laat er ons maar liever over zwijgen.’
‘Neen jongen, nou 'ns doorpraten en tot 'n besluit komen. Je wilt toch geen
lanterfanter worden? 't Gaat om je toekomst.’
‘Als Moeder dan zou willen,’ komt Colla los... ‘me wat geld geven voor de reis
en voor den eersten aanvang, - laat me dan tochmaar met zoo'n schip van Antwerpen
uit, direct door naar de missie, - zoomaar, - om er als losse arbeider de paters te
helpen, misschien op den duur toch nog als leekebroeder.’
‘Hoe haal je 't in je hoofd! Nooit van m'n leven, jij op goed geluk de zee over!’
‘Als Moeder dáár dan eerst 'ns met de paters in Germond over zou willen praten...’
Maar daar kwam Moeder niet van in. En zoo was de radeloosheid nog grooter
geworden dan eerst. Tot weerslag van de hoop, die zoo wonderbaar in haar was
opgeklaard vanmorgen, - nou een nieuwe angst: als die vagebond rondliep met zulke
avontuurlijke plannen, dan pas op! Kwam hem vandaag of morgen het vuur al te na
aan de schenen, in staat zou hij zijn met de noorderzon te verdwijnen, - zelfs voor
haar 't niet langer kunnen laten... En wat had hij dan ook eigenlijk aan zoo'n Moeder,
die geen beteren uitweg voor hem wist?
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Dienzelfden middag nog sprak 't Rosalien er met Maria over, dat zij met Lucia en
allevier de jongsten tochweer 'ns den beeweg naar Scherpenheuvel moest doen. Want
maar al te veel was er den Hemel immers af te bidden, - dat zag Maria immers zelf
ook wel in, al roerden ze 't ook zoo min mogelijk met woorden aan.
‘Ja, Moeder, ik weet er alles van,’ knikte Maria bedenkelijk. 't Rosalien wist al
genoeg dat zij maar half ingenomen was met het plan om Lucia naar Wevershuuske
te doen, vooral omdat Lucia zelf er direct zoo welgemoed op inging. Maria zag
aankomen, dat die twee elkaar in Overdael evengoed konden treffen als hier op den
Bult, al moest ze Moeder toegeven dat die ontmoetingen dan toch zeker maar heel
zeldzaam en kort zouden zijn, alleen al met het oog op Mank Mielke z'n kreupel
been, waardoor hij tegen den verren afstand immers slecht opgewassen was. - Maar
dan nog: konden ze Lucia eigenlijk wel missen op den Hof, zonder Trinette en zonder
Plonia, en mét den oudste, die beter anderen commandeeren kon dan zelf mee
aanpakken? - Wegens al deze bezwaren van Maria, was Moeder er niet zeker van of
zij het geval Lucia en Mank Mielke soms niet voor het eenig doel van de beevaart
zou houden.
Daarom viel het haar erg mee, toen ze Maria na het avondgebed tegen de jongsten
de intentie voor de beevaart hoorde vaststellen: ‘voor alle noodwendigheden op
Garvershof, en om rust en vrede en Gods zegen voor Moeder en het gansche
huisgezin’. Want morgenvroeg zouden ze maar meteen den tocht naar Scherpenheuvel
ondernemen, eer somtijds, na dit zonnig Sint-Michiels zomerke, onverwachts de
herfstbuien kwamen opsteken. Zoo trokken ze dan voor dag en dauw op weg met
hun zessen en vier kalebassen vol boterhammen met spek en kaas en peperkoek.
Lucia monter erbij, met 'n gezicht van: nou zullen jullie weleens zien, wie gelijk
krijgt! - 't Rosalien stond hen na te oogen aan den inrij, juist zooals ze twee maanden
geleden de oogsters had staan naoogen den anderen kant uit. Het halfduister en de
stilte van den nanacht hingen nog over den Bult. Zelfs geen Zwart Sanderke te
bekennen. Juist om de drubbels geen kans te laten hem het groote plan te verklappen,
hadden zij er zelf eerst gisteravond over gehoord op het laatste oogenblik, bij het
bidden en naar bed gaan.
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Maar hoewel de gansche Bult dan ook nog sliep, toch schoven er klompenstappen
aan tusschen de donkere stammen, - over het voetpaadje van Plonia's huisdeur naar
de poort, - Nelis om te gaan melken. Mee dat ze hem hoorde, bleef hij stilstaan, nog
tusschen de boomen. Zag hij haar of zag hij haar niet? Ze lachte om z'n schrik, en
zei: - ‘Wel, Nelis.’ - Waarop hij naderkwam. - ‘Ik kon m'n oogen niet gelooven!’ ‘De jeugd is al den berg af.’ - ‘Hoe zoo?’ - ‘Met hun zessen vandaag heen en terug
naar Scherpenheuvel, de meitskes en de kinderen. De Moeder Gods moet uitkomst
geven, Nelis.’ - ‘Dat zàl ze!’ - 't Rosalien hoefde 't hem niet nader uit te leggen, Nelis
verstond 't immers allemaal vanzelf. - ‘Zooals in vroeger dagen, Nelis, - weet je nog?
- Toen jij voor me ging bidden om den tweeden zoon?’ - Zou Nelis dat vergeten zijn?
Hij kreeg er nog een kleur om en moest van haar wegkijken. God zij dank, dat het
nog geen klaarlichte dag was. Door het halfdonker ontwaarde ze blijkbaar niks van
z'n verbouwereerdheid. Ze praatte alweer door: - ‘En daar kwam onze Boer! Echt
als 'n Godsgeschenk! - En daarom, geloof jij nou ook niet, Nelis, dat alles nogwel
op goede banen zal komen voor hem?’ - Ja, daar was Nelis al eveneens heilig van
overtuigd... ‘Al zal 't daar in Germond wel niks uithalen,’ vertelde 't Rosalien, en al
zou Nelis haar moeten helpen den onbesuisden lobbes dat gevaarlijk plan uit het
hoofd te praten, om zich danmaar op goed geluk toch in te schepen voor de missie
in Afrika. - God beware, ja, dat zou Nelis niet nalaten! ‘Maar wat dan?’ Daarin waren
ze 't heelegaar eens, dat ze al hun vertrouwen moesten stellen op de Moeder Gods
en de goddelijke Voorzienigheid...
Al pratend waren ze voet voor voet uit den inrij den spronk opgedrenteld, en daar
stonden ze nog in hun gesprek verdiept, toen de oudste de huisdeur uitkwam,
verschrikt inhield en naar hen keek. - ‘Bent u dat, Moeder?’ - Zoo pertinent die vraag
van hem, dat zij van den weeromstuit even pertinent antwoordde: ‘Ja, Frans, dat-ben-ik!’ met den nadruk op elk woord. Wat in Godsnaam zocht hij er achter, dat
z'n Moeder hier met dien braven Nelis stond te praten?... Ze wilde 't zich niet eens
verder duidelijk maken, wat ze tegen wil en dank eigenlijk tochwel begreep. Zooiets!
Door z'n argwaan haar op 'n gedachte brengen, die al 'r levensdagen nooit bij haar
was opgekomen!
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Te verontwaardigd om hem ook maar de minste verklaring te geven van haar
aanwezigheid hier in de vroegte, ging ze den oudste voorbij het voorhuis in. Toch
hoorde ze Nelis wel zeggen: ‘Uw moeder heeft de beevaartgangers uitgeleide gedaan,
heer Frans.’ - Waarop 'n snauw tot antwoord: ‘Wie vraagt jou iets?’ - Die goeie Nelis,
alsof hij ook al de lage achterdocht voelde en haar wilde vrijpleiten, - wat haar nogal
dieper beschaamde. Want wat moest Nelis eigenlijk wel denken? 't Was haar opeens
of zij en hij elkaar nooit meer zouden durven aanzien.
Gelukkig maar, dat al vroeg in den voormiddag Trinette daar onverwachts kwam
opdagen. Die bracht tenminste wat afleiding bij de zenuwachtige opwinding, waarover
't Rosalien, in dit leeg huis alleen, zich onmogelijk kon heenzetten. - Ja, Trinette had
de zes voorbijgangers dezen ochtend vroeg, boven uit het venster ‘goeie reis en goeie
devotie’ toegewenscht, nadat Rooske en Majoorke haar buiten hadden staan wakker
roepen: ‘Kom 'ns kijken naar de pelgrims voor Scherpenheuvel!’ En daar had Moeder
nou 'ns heel groot gelijk in, het gebed van Garvershof zooveel mogelijk kracht bij
te zetten, vond Trinette, ofschoon ze bang was, dat Lucia juist om het omgekeerde
zou bidden als Maria, wat Mank Mielke betreft...
‘Och, die onnoozele geschiedenis met Mank Mielke! Wat maken jullie daar toch
'n drukte over! Er zijn wel ergere dingen aan de hand, dunkt me.’
En op die voor Moeders doen zoo ongewoon wrevelige terechtwijzing, begon
Trinette dan maar dadelijk over die ergere dingen, waarop ze haar leek te doelen.
‘Dat kwam ik u juist 'ns vertellen, Moeder, - goed nieuws voor dien leeglooper hier...
Ferdinand heeft er zich 'ns voorgespannen. Lang en breed hebben we er gistermiddag
samen met Guus Cruts over gesproken, en die wil 't dan wel 'ns met hem probeeren
- als opzichter in het aannemersvak. - Wel te verstaan: als ik er voor insta, dat-ie
goed zal oppassen. En dat beloof ik u: in toom zal ik hem houden, om te beginnen
hem 'ns ongemakkelijk de ooren wasschen...’
‘Ja, ja - dat is jou toevertrouwd!’ Er kwam toch weer 'ns een lach over Moeders
gezicht, weer 'ns die vraag van weleer bij haar boven: Hoe Leonardus en zij toch aan
zoo'n kadee van
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'n dochter kwamen? Mameerke van Wevershuuske herboren, maar vertiendubbeld
in overwicht en gezag!
‘Van meet-af zal Guus Cruts hem laten beginnen. Wil hij naderhand de werklui
naar behooren kunnen nagaan en commandeeren, dan dient hij natuurlijk eerst zelf
de knepen te kennen van ieders vak. Eerst dus als opperman mee den steiger op,
maar ook krullenjongen bij de schaafbank en in de bouwkeet leeren teekenen. Morgen
den dag kan-ie daar in de stad aan den slag. En dat moet nu ook zonder uitstel of
pardon. Stuur hem vanmiddag maar 'ns bij ons.’
Zeker, dat zou Moeder doen, al keek ze er wel vreemd tegen aan: haar Boer
opperman bij de metselaars op den steiger en krullenjongen bij de timmerlui aan de
schaafbank? Maar allo, door Trinette en Ferdinand zou hij zich misschien wel laten
overreden en gezeggen.
‘Waar hangt-ie uit?’ wilde Trinette weten.
‘Al van negen uur op weg, winkelwaar voor me halen in Overdael.’ Om twee
redenen tegelijk was 't Rosalien blij, dit te kunnen antwoorden aan Trinette: eerstens
omdat er haar uit blijken zou, hoe de jongen toch nogwel iets ten nutte voor haar
deed. - En dan, omdat ze hem nou immers onmogelijk hier bij die doortastende oudste
zuster van hem in de keuken kon roepen. Want die uiteenzettingen over dat
oppermansschap en wat er mee samenhing, liever maar ginder in de Zwaan dan soms
hier in haar bijzijn. Vandaag had zij wezenlijk ook zonder dat, al genoeg te
verkroppen!
Onderwijl was Colla wel waarlijk voor Moeders boodschappen op weg naar Overdael.
Maar met alweer zoo'n godsganschelijken dag van verveling voor den boeg, had hij
vanzelf den grooten omweg genomen achter de bosschen van Laag Case om. Loopen
om te loopen! 'n Luiwammes mochten ze hem tenminste nooit kunnen noemen, hoe
leelijk 't dan ook al begon over ‘lanterfanter’... Gang zou hij er in houden, in dat
vijfde rad aan den wagen! Immers nou niet lang meer, of 't was er voorgoed van
weggerold, den kant uit van z'n ware bestemming... De kwestie was alleen nogmaar
ergens wat geld los te krijgen voor onderweg, dat-ie niet als een schooier langs de
deuren zou hoeven te bedelen, te voet of per trein op reis naar de boot.
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Kon hij zich daar maar eenmaal laten aanmonsteren als stoker of kolensjouwer, dan
was 't ver genoeg. Want vanzelf zouden ze er wel direct in de gaten hebben, dat er
een voor hen stond met armen aan z'n lijf... Aanpakken? Voor zes tegelijk als ie 't in
den zin had. Moeder? Die treurde zich nou immers evengoed ziek om hem, oud vóór
'r tijd... En véél erger zou 't voor haar zijn, als-ie zich vandaag of morgen 'ns vergat
tegenover dien nijdas thuis! Want dat zou er nog echt van komen, God vergeve, 'n
losbarsting in 't wilde weg van al den opgekropten wrok in hem. Razend wordt-ie
enkel al nou z'n gedachten tegen wil en dank daar weer belanden... Alzoo: Opgerukt
Roeie Wever! Je eigen een stomp in je ribben geven en vandaag nog ergens dat tientje
zien los te krijgen om op gang te komen. Duvelstoejager op de boot. Duvelstoejager
in de Missie, hoog stelt-ie z'n doel niet. Maar Onze Lieve Heer zal er immers wel
alles van begrijpen, ook wat zoo'n uil als hij onmogelijk onder woorden kan brengen,
zooals ze dat noemen: ‘de intentie’ - tot boete en verzoening voor den broederhaat,
waar-ie uit z'n eigen niet overheen kan, en alles tot geluk en zegen voor Moeder en
Garvershof... Maar dat tientje om in z'n eerste onderhoud te voorzien? - Moeder kan
hij er onmogelijk nogeens om vragen, nou hij 'm stiekem moet smeren, precies omdat
zij er tegen is. - Nelis? Die heeft hem allang door, en wil 't niet in de hand werken
juist om Moeders wil. - Ferdinand zou natuurlijk z'n mond niet houden tegen Trinette,
en die er in gemoeid - vaarwel dan Roeie-Wever-lichtmatroos! - Nonk Peereneer?
Dat het meerendeels om z'n Garversmanstiep is, dat hij bij den Weversnonk van
kindsbeen af voor minder dan oud vuil gold, heeft Colla zoo langzamerhand wel
doorgekregen. Zooals hij over z'n grootvader 't Roed Zwijn ook gaandeweg meer
dan genoeg heeft gehoord, en dan liefst nogwel, dat hij als twee druppels water op
dien zwierbol van 'n reus lijkt! Plezierig zooiets, waardoor men al bij voorbaat in 't
verdoemboekske raakt bij zwartkijkers als den taaien Nonk en bij dat ongeluk van
een doodgraver thuis!... Maar God-weet, als hij bij dien taaien Nonk nou 'ns alles
open en bloot ging leggen over z'n roeping, nou hij vanmorgen toch in Overdael
komt? Hem bijvoorbeeld zooiets zou zeggen als: ‘Nonk Peereneer, dat moet dan toch
zeker wel van den Weverskant komen?’
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- Och kom, onzin dáár z'n hoop op te stellen, nadat de oudste 't met z'n roeping van
den Weverskant zoo verkorven heeft bij den Weversnonk!...
Maar meer dan erg vindt Colla het tochwel, dat hij na al deze weken nou nog
rondloopt zonder tenslotte raad of uitkomst te weten: om zoo'n kale tien gulden
reisgeld machtig te worden! Zonder bij al dat prakkezeeren over die centen er zoowaar
nog benul van te hebben waar hij eigenlijk gaat of staat! Want eerst op 't oogenblik
komt hij tot de ontdekking, al op het voetpad te zijn langs den boschrand, vlak achter
het kasteel. Opgeschrikt door dat hondengeblaf en die voetstappen, - daar rechts in
den wemel van de morgenzon tusschen de stammen? - Meteen herkent hij rentmeester
Gregoire al, die met geweer en weitasch op jacht gaat, den hond nog aan den band.
‘Nou slaat God den duvel doed!’ roept Gregoire uit. ‘Colla van Garvershof! Wat
voer jij hier uit?’
‘Waarlijk niet aan 't stroopen, petenonk! Al zou dat er nog van komen, als 't zoo
moest aanhouden met mij.’
‘Wat is er aan de hand, manneke?’
‘Precies, dat ik niks aan de hand heb!’
‘En je zoudt smid worden!’
‘Met Sint-Juttemis! Zette de oudste me den voet niet zoo al-eeuwig dwars, dan
had ik 't voor Moeder en de kinderen met Nelis op den Hof willen aanpakken. Geen
denken aan.’
‘En nou loopt me hier die krachtpatser met z'n ziel onder den arm.’
‘Koffieboonen en suiker halen voor z'n moeder.’ - Ten bewijze haalt Colla het
boodschappennet uit z'n jaszak en houdt het omhoog.
‘En dat is iemand, die bergen zou kunnen verzetten als-ie wilde.’
‘Goeie wil genoeg, maar...’
‘Nou, wat te “maren”?’
Neen, Colla kan 't toch niet van zich verkrijgen tegen z'n peter van ‘het’ plan te
spreken, enkel al uit angst om dan ook soms over dat tientje voor reisgeld te beginnen.
Eerder z'n tong afslikken, dan zelfs maar den schijn wekken bij hem op den korf te
slaan om die tien pop. Voor schooier blijkt de Garvermansche Colla dan tenminste
niet in de wieg gelegd! - 't Loopt uit op
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de verzuchting: ‘Als 'k eerst maar 'ns ergens wat verdienen kon!’
Gregoire heeft hem bij dit aarzelen 'ns goed opgenomen, dien reus, toch nogmaar
'n kind, één bonk betrouwbare goedhartigheid, voor wie met hem zou weten om te
springen. Ook hij laat z'n gedachten 'ns even den vrijen loop... ‘Van verdienen
gesproken - als 't daar op aankomt,’ spreekt hij hem moed in, ‘daar zou tochwel 'n
weg op te vinden zijn.’
‘'k Zou niet weten waar.’
‘Wel - ik zou zoo zeggen: bij mij! - Ronduit gesproken, jongen, al evenzeer als jij
ben ik leelijk gesjochten door dien oudste van jullie. Alles had ik er de laatste twee
jaar op gesteld om hem mijn baan over te doen, - en nou zit ik nog met de baan! Da's
op zich wel niet zoo'n doodwond, want 't ging me genoeg aan 't hart, na bijna vijftig
jaar van den Wildkamp weg te moeten. Maar 't lag zoo voor de hand: ons Anneke 'r
man mijn opvolger... Kortom, dat is nou misgeloopen. Maar 'n wildvreemden
snoeshaan hier binnenhalen? Geen haar op m'n hoofd dat daaraan denkt! Dan maar
liever tot m'n laatsten snik zien aan te blijven. Ik sta m'n man nog! Al moet ik me op
mijn leeftijd wel wat in acht gaan nemen, vooral vanwege de jicht in den rug, weet
je... Daar mag de heer baron soms niet de lucht van krijgen, dat de ouwe Gregoire
af en toe opeens niet meer vooruitkan, al trek ik me dat zelf nog zoo aan terwille van
het landgoed. Zooals verleden winter, toen ik hier alles wekenlang zonder toezicht
moest laten liggen... Als jij nou 'ns mijn rechterhand zoudt worden, zooiets als mijn
vleugeladjudant, - laat ons 't noemen boschwachter, of nog beter jachtopziener... Zoo
iemand met jouw postuur en jouw knuisten is daar geknipt voor, jij, die daarbij hier
elken stam en struik, alle konijnenpijpen en ieder eksternest kent... Nou, wat dunkt
je?’
Verstomd staat Colla. Hij heeft z'n ooren niet durven gelooven. Zooiets! Maar
zoogauw kan hij nogniet z'n gedachten van de hem onbekende zee ginderwijd
afwenden naar de bosschen hier. Is 't waken of droomen, dat-ie doet?
‘Bij onzen hovenier kun je best in den kost komen. Van dezen middag te beginnen,
als je wilt,’ zet Gregoire door. ‘Weliswaar, - 't vrouwvolk bij mij thuis, zal er
ongetwijfeld 'n hoog woord over hebben, - dat ik er nou toch een van Garvershof op
Laag
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Case binnenhaal. Want Garvershof heeft afgedaan, dat begrijp je wel, nog meer bij
'r moeder en grootmoeder dan bij Anneke zelf. Zooals dat gaat... In elk geval weten
ze alledrie, dat Colla van Leonardus Wevers en van 't Rosalien nou eenmaal altijd
'n streep bij me vóór had. Ronduit bekend: ik heb m'n doopzoon van de wieg af altijd
zoowat beschouwd als 'n kleinzoon van me, als dien eenen, waarop ik jaar in jaar uit
wachtte voor niks, al evenzeer als vroeger op een eigen zoon, en in de laatste jaren
op dien schoonzoon van m'n eenige dochter - Enfin, kort en goed, - accoord er mee?
- Laat ons zeggen: om te beginnen vrij kost en inwoning en tien gulden in de maand...
Als je goed oppast, elk halfjaar opslag. Zeg 'ns iets...’
‘God in den Hemel, petenonk! Is 't dan tòch waar?’ Dikke tranen springen Colla
uit de oogen, mee dat z'n lach over den heuvel davert, dat de kraaien er van
opfladderen uit de boomtoppen.
‘Dus - je komt?’
‘Al vóór vanmiddag drie uur! Welbedankt! Danke wel! Danke! Danke! Da's nog
'ns 'n goed werk: zoo iemand als mij zoo onverwachts op de been te helpen! Nou
zult u ook weten, wat u aan me hebt!’
‘En Moeder?’ geeft Gregoire hem te bedenken.
‘Moeder! Weet u wat die zal zeggen? “Zie je nou wel, Boer,” zal ze zeggen, “de
Engelbewaarder!” Al weet ze dan nog-geen-eens wat ik eigenlijk in m'n schild
voerde.’
‘Biecht op!’
‘Nou, als u 't dan weten wilt: ik was al dagenlang aan 't speculeeren op tien gulden
reisgeld, om er met de noorderzon vandoor te gaan, rechtstreeks naar de Afrikaansche
Missie.’
‘Dus die Missie heb je toch nog niet uit je hoofd gezet?’
‘Ik ga er bij u voor sparen.’
‘Ja, maar... soms niet bij mij op twee gedachten hinken! Honderd procent voor
Laag Case zijn. Daar moet ik op kunnen rekenen.’
‘Zoolang als u me noodig hebt, zal ik u immers niet in de steek laten! Daar kunt
u vast van op aan! 'k Zal toch geen goed met kwaad vergelden? M'n eerewoord...’ En wat nog nooit gebeurd is, daar schudden die twee reuzen mekaar de hand, zóó
hartelijk dat hun vingers kraken.

Marie Koenen, Wassend graan

104
En Colla, zonder winkelwaar, holderdebolder naar Moeder terug; Gregoire
schoorvoetend langs de hovenierswoning terug op den Wildkamp aan, 't vrouwvolk
inlichten... Terwijl 't bij geen van tweeën opkomt: wat 'n slag in 't gezicht voor den
oudste!
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VII
EEN slag in den oudste z'n gezicht? Toen Moeder 't hem denzelfden dag nog, voor
slapengaan, zoo angstvallig aankondigde: ‘Z'n peetvader heeft zich over Colla
ontfermd,’ - toen tot hem doordrong, wat ze eigenlijk bedoelde en hij hoorde over
dat jachtopzienerschap, door Gregoire aan den kwajongen opgedragen, heeft hij zich
zooals doorgaans tegenover háár wel kunnen goedhouden. - ‘Wat 'n promotie!’
heeft-ie gezegd, kortaf. Maar ondertusschen, - 't knauwde hem, dat hij er bijna bij
neerduizelde. Al direct dan die overtuiging bij hem: dat heeft Trinette natuurlijk zoo
bekokstoofd, met Moeder op haar hand, en met Nelis er weereens tot bemiddelaar
op uitgestuurd. - Tegelijk ging hem een licht op, dat ze dus hierover vanmorgen in
de vroegte samen op de stoep stonden te beraadslagen, Moeder met 'r toevlucht in
den nood! Dat familiestuk Nelis? Houd hem in de gaten...
De achterdocht groeide sindsdien bij Frans aan met den dag. Z'n houding in huis
werd er nog dwarser op. En tegen Anneke's familie begon zich de wrok in hem vast
te zetten, even star als z'n haat tegen Colla. Dien Colla bij hen binnenhalen! Als om
hem in bescherming te nemen tegen z'n broer, tegen dien onmogelijken oudste, die
hem immers - och arm! - nooit anders dan miskend en verschopt had, al even
laaghartig als hij hen met hun mooie berekening voor Anneke en den Wildkamp
bedrogen liet uitkomen...
Toch besefte hij wel, hoe 't van den anderen kant eigenlijk maar goed was, dat er
nu iets zoo afdoende was tusschengekomen: Want juist in deze laatste weken, had
z'n eenzame tweestrijd hem er toe gebracht bij en om den Wildkamp te gaan
rondzwerven, in de bange hoop daar misschien Anneke nogeens tegentekomen. Al
zou hij niet geweten hebben, hoe haar dan te naderen en wat eigenlijk tegen haar te
zeggen, toch was het verlangen naar haar hem in die eerste maanden telkens nog te
machtig geworden. Dit was nu uit! De afschrik soms door Colla - den jachtopziener!
- in de Laag-Caser bosschen betrapt te worden op een van z'n verliefde afdwalingen,
was toch nog sterker dan z'n hunkeren naar 'n weerzien. Ook kwam er kort nadien
nog iets anders bij, om hem wat Anneke betrof, wat
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sterker tegen zichzelf te maken. - In de dagen, die haar vertrek naar Wevershuuske
voorafgingen, was Lucia hem voor 't eerst van haar leven toegenaderd. Zijnerzijds
had hij eigenlijk nooit op haar gelet. Lucia? Ze behoorde er nu eenmaal bij en zoolang
ze met die toevallen behept was geweest, behoorde zij er in zijn oogen eigenlijk
alleen maar bij als een noodzakelijk kwaad. Nu ze door haar kwaal leek heengegroeid,
zonder door iets anders, in haar onbeduidendheid, ook maar voor het minst de
aandacht te trekken, schoof ze, als Maria's schaduw, zóó ongemerkt tusschen hen
negenen door, dat Frans haar eigenlijk doorgaans vergat mee te tellen. - En daar was
Lucia nu opeens de eenige van de familie, die zich niet van hem afkeerde! Allemaal
immers lieten ze hem links liggen, meende hij, de grooten willens, omdat ze met
Moeder mee partij trokken voor Colla, - de jongsten misschien zonder erg, maar
vanzelf beïnvloed door die instelling tegen hem van heel de rest. - Lucia echter bleek
zichzelf als een lotgenoote van hem te beschouwen. Duidelijk gaf ze hem te verstaan,
best te begrijpen wat er in hem omging, dat ze 't met hem meevoelde en hem groot
gelijk gaf. Zij precies eender door al de anderen gedwarsboomd, en straks erger nog:
het huis uitgestooten! - Hij, die haar vrijage met dat Mank Mielke te kinderachtig
vond om er dieper op in te gaan, liet haar maar praten, had zichzelf 'ns laten ontvallen,
- eigenlijk om van haar af te komen: - ‘Je zult zien, dat het voor jullie nogwel 'ns
goed terechtkomt!’ Maar juist door dat gretig opgevangen bemoedigend woord van
hem kwam haar vertrouwelijkheid eerst echt los. - ‘Zoo denk ik er voor jou juist
eender over,’ had ze hem geantwoord. ‘Vooral nou Anneke gaat doorstudeeren op
'r vroeger pensionaat!’ - Dit nu was groot nieuws voor Frans, bracht hem zelfs innerlijk
weereens hevig in beroering, al was 't dan minder woest dan bij dat fnuikend bericht
over ‘Colla op den Wildkamp’. Daarbij - ongelijk kon hij Lucia niet geven bij den
troost, dien ze aanstonds voor hem gereed had: ‘Beter studeeren, dan soms verkeering
met 'n ander.’ Met deze waarheid paaide ze zichzelf zeker ook. Want Mank Mielke
wijdde zich tegenwoordig immers ook met hart en ziel aan z'n studie voor organist,
- hoorbaar over den heelen Bult als hij morgen en middag lang zich volijverig, in
moeder Ruiters' voorkamer met de vensters open, zat te oefenen op een heesch
tweede-
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handsch harmonium, aangeschaft van de dollars voor de opvoeding van Zwart
Sanderke.
‘Jij bent er niet tegen, Frans, dat weet ik immers wel,’ overrompelde Lucia hem
een volgende maal, vlak voor haar vertrek. ‘Er’ dat waren haar trouwplannen, het
eenige dat haar bezighield, - nadere toelichting vond ze daarom overbodig.
‘Hoor 'ns hier, dat zijn dingen, die ieder maar voor zichzelf moet weten,’ ontweek
Frans, die er feitelijk weinig mee ophad, den gewezen koejongen van Garvershof
ooit tot zwager te zullen krijgen. Maar - er tegen? Natuurlijk hij er vóór, juist omdat
de heele familie er wel tegen was, Trinette voorop, - Trinette, die haar oudsten broer
geen blik meer waard keurde, - volgens Lucia vooral omdat hij sinds haar huwelijk
nog geen voet over den drempel van de Zwaan had gezet. Wat kon Lucia weten van
dat samenspannen achter zijn rug? - Daar hielden ze Lucia vanzelf buiten, omdat ze
al evenzeer samenspanden tegen haar...
In haar toenemende vriendschap voor den lotgenoot vertrouwde. Lucia hem zelfs
toe, 't eigenlijk heelemaal niet zoo erg te vinden naar Overdael te moeten verhuizen.
Met nonk Peereneer zou ze immers wel op goeden voet weten te komen, en... ‘wie
weet!’ - Hiermee brak Lucia haar ontboezeming zekerheidshalve toch maar liever
af. Maar Frans raadde wel zooiets van haar toeleg om den Weversnonk juist als haar
oudsten broer tot bondgenoot te krijgen. ‘Laat haar maar los, die Lucia!’ prees hij
haar om die vrouwelijke liefdelist... Daarmee won hij dan ook Lucia's hart volkomen,
zoo zelfs, dat ze 's avonds vóór haar vertrek heel apart afscheid van hem kwam
nemen, toen hij als gewoonlijk in de zaal zoogenaamd met de boekhouding bezig
was. - ‘En als ik soms iets voor je doen kan,’ - stelde ze hem welgemeend voor, ‘zeg
't dan maar gerust.’
‘Nou,’ had Frans weifelend geantwoord, ‘je zoudt misschien aan nonk Peereneer
'ns de complimenten van me kunnen doen, en hem zeggen dat ik aldoor nog hard
aan 't sparen ben voor de afbetaling.’ - Wat 'n geweldige zelfoverwinning hem deze
boodschap aan den Weversnonk kostte, kon Lucia in de verste verte niet vermoeden,
en juist daarom vermocht hij 't er tegenover haar wel uit te brengen. En zoo tenminste
'ns eenigszins z'n geweten gerust te stellen over die eereschuld! Dat hij na meer dan
vier jaar amper tweehonderd gulden van de ettelijke duizen-
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den bijeenhad, daar kraaide immers geen haan naar! En al-met-al: waarom zou hij
niet 'ns ooit opnieuw de kans krijgen en ze zich dan in geen geval nogeens laten
ontglippen: om van elke honderd honderdmaal zooveel te maken?
‘En verder, kind, zullen we de hoop maar niet opgeven!’ Dat was z'n broederlijke
afscheidsgroet geweest aan Lucia, die er dankbaar den volgenden morgen - nog
veertien dagen voor Allerheiligen - mee opweg ging naar Overdael. Welgemoed
hield ze 'r paraplu bijwijze van reisstaf in de eene hand, in den linkerarm het foudraal
met de guitaar er in stijf tegen 'r hart gedrukt. Op den huisdeur-dorpel stond Maria
haar na te oogen, bleek van verdriet om het koele: ‘Nou, goeien dag dan,’ - en ‘Hou
je goed,’ - gewisseld tusschen haar, de twee onafscheidelijken van weleer! Tot op
den poortdrempel deed Moeder haar uitgeleide, zoende haar hartelijk op allebei 'r
wangen en zei door haar tranen heen: ‘En nou maar 'ns toonen wat je kunt en wie je
bent.’ Daar ging Lucia! Voorop 't Reeke en Majoorke op hun zondagsch, die de
kleine sluitmand met haar spullen tusschen zich in droegen. Terwijl over den Bult,
door de open vensters van moeder Ruiters' voorkamer, Mielke's harmonium galmde:
Ik zeg adieu,
Wi twee, wi moeten scheiden,
Tot op een nieuw
Zo wil ik troost verbeiden.
Ik laat bi U dat herte mijn,
Want waar gi zijt, daar zal ik zijn...

Na Lucia's vertrek kwamen al spoedig de stormen en vlagen van den herfst opzetten
en begon voor Frans in de sombere korte dagen en gedurende de lange leege avonden
eerst voorgoed de groote verlatenheid, het wroeten en tobben over zichzelf en over
alles wat los en vast met hem samenhing. Door alles heen evenwel bleef hij uitzien
naar de voldoening, die hem de terugkomst zou verschaffen van Colla ‘met de kous
op den kop’. Voor de anderen een harde les, voor hem een triomf! Waar bleef Colla?
Gregoire moest ondertusschen tochwel doorhebben wat voor vleesch hij in de kuip
had aan dat nieuw exemplaar jachtopziener!
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Maar van Colla geen sprake in zijn bijzijn, van Colla geen schim of schaduw ooit te
zien op Garvershof, of 't moest zich achter zijn rug afspelen, zooals heel de rest wat
Colla betrof. - Zat Gregoire nog aldoor met den vlegel opgescheept? Ze hadden er
op den Wildkamp en Villa Weltevreden wel wat voor over om geen ongelijk te
bekennen, dat wist Frans genoeg, en dus zeker waar 't hun wraak op hèm betrof.
Dat ze fel gebeten waren op hem, de ouderparen Reinders en Gregoire, Frans had
er sinds z'n breuk met Anneke geen oogenblik aan getwijfeld. Maar de hel moest het
hun tochwel hebben ingeblazen, vond hij, om hem zoo doortrapt te tergen, door in
zijn plaats dat mispunt tot zich te trekken en bij zich te houden, de aanleidende
oorzaak zelf tot die fatale breuk. - ‘Fataal’, ja juist! Ziedaar het ware woord ervoor,
‘fataal’ voor hem in hooge mate. Onzin immers, vond hij, om 't voor zijn laatste grein
eigendunk nog langer te verbloemen, dat hij met Anneke en z'n mooie toekomst, z'n
evenwicht had verspeeld, z'n houvast aan welke illusie ook. En erger: mèt het geloof
in de menschen en in zichzelf, - had hij er dieper op willen ingaan, - zou hij op den
duur ook nog het geloof in een rechtvaardigen God van liefde en ontferming verspelen.
Doordenken daarover? Dàt vermocht hij zich tenminste te verbieden. Uit ingeroesten
eerbied? Of enkel uit angst om nog verder en dan ook heelemaal van de wijs te raken?
Om te verzinken in wie weet wat voor 'n jammerpoel van zielsellende, zooveel
drassiger nog dan het moeras van twijfel en tegenzin, waarin hij 't nu al tot stikkens
toe benauwd kon hebben... Liever er maar overheen glijden als over glad ijs, zooals
hij Zondags over z'n mishooren heengleed en naderhand ook wel zou heenglijden
over dat biechtspreken omtrent Paschen. Terwille van Moeder en de kinderen, voor
het oog van de wereld, om traditie en atavisme zou hij z'n godsdienstplichten immers
nooit laten schieten, dàt niet, - al werd de weerzin in hem aldoor sterker, tegelijk met
toch een zekere gewetensangst, zielskwellingen, waarvoor lichtzinnige
oppervlakkigheid wel de beste uitredding moest zijn. Dit begon hij nu te begrijpen,
en 't deed hem snakken naar afleiding.
Het eigenaardige bij deze innerlijke tweespalt was, - dat zag hij zelf in, - dat er
haast geen dag voorbijging, of op 'n gegeven oogenblik dreigde hem de drang te
machtig te worden, om de
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boeken uit z'n seminarietijd eindelijk weer 'ns voor den dag te halen, - uit hun
versperring daar achter het ledikant van de kleine jongens. Om er in na te slaan, wat
hem van hun inhoud in het geheugen was blijven hangen, vaag en onbestemd, na
meer dan vier zulke veelbewogen jaren. - Wat hield er hem van terug? Tòch de
afschrik om soms opnieuw geboeid te worden door de studie, waarin hij zoo plotseling
was blijven steken, nadat hij er in den loop der jaren immers wezenlijk meer en meer
in opging? - Of school er in dien afschrik een heimelijke angst, om tenslotte soms
nòg meegesleept te worden naar het doel, dat hij had prijsgegeven? Door alle treurige
ervaring heen, een inkeer, die hem uiteindelijk zou nopen tot een dan ook absolute
overgave, en die tot zalig besluit, van den lamlendigen mislukkeling een in God
verloren trappist zou maken? - 't Is meer gehoord. - Maar hij, wankele wroeter, ooit
zooiets aandurven en volhouden? En daarbij dan zeker ook nog dien schamperen
tweede in hem aldoor hooren smalen: ‘De boetepij kleedt je al even goed, heer Frans,
als je dragonderuniform, als je gala-slipjas, als je houtvesterspak... Zou je er
ondertusschen liever niet eens over gaan denken om tooneelspeler te worden, nieuwe
meester van Garvershof?’
En daar dan ook weer 'ns die sensatie, alsof hem een klauw in den nek greep, om
hem met z'n gezicht op de werkelijkheid te duwen: - Garvershof! - ‘Denk er om, je
zoudt den boel hier bewaken, in stand houden, rechtzetten, zuiveren en vrijhouden
van kwade elementen, en boven alle dreigende gevaren opvoeren tot den bloei, door
je vader beoogd!’
Ja, hij wilde wel, bij vlagen zelfs met wanhopig verzet tegen z'n eigen onmacht.
Het beheer, het toezicht, de boekhouding, 't ging hem zoo héél slecht nog niet af,
vooral in de dagen, dat hij er z'n gedachten bij kon houden. En voor het werk, dat
z'n vader daarbij nog had verzet met z'n taai uithoudingsvermogen, zou hij desnoods
wel 'n paar krachten kunnen huren, drie of vier mettertijd. Terwijl hij zich dan zelf
beter zou kunnen toeleggen op de moderne landbouwstudie en eens nasporing kon
gaan doen, naar de maai- en dorschmachines, die ze tegenwoordig op de groote
boerenbedrijven begonnen te gebruiken. Als 't aan zijn wil en wenschen lag wezenlijk niets liever dan van Garvershof een modelboerderij maken!
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Wat hem daarbij nog 't meest in den weg zat? - Ver er naar te zoeken niet noodig: Nelis, en nogeens Nelis! Juist omdat hij hem nog geen half uur en niet bij het minste
of geringste kon missen. En toch - van samenwerking met hem of onderling overleg
geen sprake. En dit niet alleen, omdat hij zich in geen geval de onbekwame mindere
wilde toonen aan den onmisbare. Van den aanvang af, bij hem de verbazing hoe
gewillig Nelis zich schikte onder zijn gezag, zonder ooit een woord van tegenspraak,
al waren en bleven de verordeningen van den nieuwen meester er maar al te dikwijls
zóó vlak naast, dat het falikant uitliep, en hij Nelis dan wel toevoegen moest: ‘Had
't dan gelaten!’ of ‘Had 't dan gedaan, zooals 't behoort.’ Waarop Nelis dan
onveranderlijk bleef antwoorden: ‘Heer Frans is hier de heer, en ik maar de knecht.’
- Waarin heer Frans dan niets dan wrange jaloezie meende te hooren. Olie op het
vuur van z'n kwaad vermoeden, dat Nelis hem heimelijk graag den voet zou lichten,
door hem over te laten aan z'n eigen groot tekort als heereboer.
Want daar was ‘de schampere tweede’ in den nieuwen meester van Garvershof
ondertusschen wel zeker van: evenzeer als hij er z'n moeder in den weg zat voor haar
gedroomd compagnonschap ‘Colla en Nelis’, - zat hij er Nelis in den weg voor zijn
droom: ‘de weduwe van den meester en den onmisbaren meesterknecht’. Laat het
bij dien meesterknecht dan ook volstrekt geen berekening of eerzucht zijn, maar eerst
en vooral de drang van zijn hart...
Alsof zijn speurzin in dit opzicht verscherpt was bij den ongelukkigen drang van
z'n eigen hart naar Anneke, hem door alles heen nog steeds te machtig, - had heer
Frans dit hartsgeheim van den onmisbare ontdekt.
Nadat hij er voor het eerst erg in kreeg bij het afscheid van Trinette op haar
trouwdag, - toen dat boersche Neliske van vroeger en altijd, daar zoo kruiïg in z'n
heerachtig nieuw bruin pak, met 'n bloem in z'n knoopsgat, blozend en verheerlijkt,
hoe dood-verlegen ook, naast z'n meesteres stond, op de leege plaats van den meester,
- bewierookt, al te uitbundig bedankt door de oudste dochter; stralend van voldoening
aangeblikt door de meesteres zelf, die in dat moment voor het eerst en plotseling
over haar rouw leek heen te komen. Hoe dikwijls hebben de
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argusoogen van heer Frans daarna Nelis niet zien blozen en in de war zien raken, als
hij z'n meesteres zag naderen; hem zien sidderen van bevangenheid, wanneer ze hem
aansprak; weer 'n andermaal heel z'n wezen zien opleven en de aanbidding hem uit
de oogen zien glanzen, wanneer hij, onbewust, haar als verdroomd bleef aanstaren...
Die moeder van negen kinderen, die er eerst zoo laat toe kon komen den rouw af te
leggen, grootmoeder welhaast... Maar hoe frisch en knap kon ze er dan ook nog
uitzien, levendig en jeugdig soms alsof ze de oudste zuster was van haar dochters...
Frans begreep heel goed, dat het bij haar stillen aanbidder niet iets was van den
laatsten tijd. De oudste zoon van 't Rosalien Garversman heeft z'n gedachten 'ns laten
weiden over het verleden, en kwam tot de gevolgtrekking, dat die bovenmenschelijke
trouw en opoffering van Nelis Broens aan Garvershof uitsluitend en zeker van jongsaf
't Rosalien Garversman heeft gegolden; dat z'n slaafsche gehechtheid aan haar huis,
z'n aanhankelijkheid aan haar kinderen, z'n gewillige onderwerping jarenlang aan
haar man en nu aan haar oudsten zoon, dat al z'n doen en laten, z'n gaan en staan,
enkel en alleen voor háár waren, - en dit niet argeloos, maar wel verborgen en
verzwegen uit deugdzaamheid en uit ontzag voor háár meerderheid bij zijn
knechtschap.
Vader zaliger heeft er in z'n zuiveren eenvoud natuurlijk nooit erg in gehad, begreep
Frans, - en Moeder zelf? Al zou ze ook gevoeld hebben, dat er iets van anderen aard
school onder die diepe vereering van Nelis voor haar, dan heeft zij 't wel in goede
banen weten te houden tot hun eigen bestwil... Maar nou is ze weduwe, en heeft ze
op den Hof inplaats van den zorgzamen en edelaardigen man en vader, als meester
iemand naast zich, die haar wel tot wanhoop en ergernis moet zijn, die er tot-nog-toe
meer bederft dan hij er goedmaakt, met wien geen mensch kan opschieten, die haar
dwarsboomt in haar wenschen voor haar oogappel Colla, en tegenover wien ze
vervreemd en bevangen staat, al is 't dan haar eigen oudste zoon...
Frans kwam ertoe zich af te vragen, of hij er niet precies op tijd tusschen is
gekomen, dien vroegen morgen op 't laatst van September, - toen hij de twee samentrof
op de stoep voor het huis. Laat het dan over Colla en den Wildkamp zijn gegaan, de aanleiding tot een meer vertrouwelijke toenadering was er, en
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wie weet wat daaruit gegroeid zou zijn, juist in dat verbond tegen hém! Wanneer de
onmisbare zich bijvoorbeeld 'ns vermand zou hebben te zeggen: ‘Twee samen kunnen
meer dan één alleen,’ als z'n meesteres daarover 'ns aan 't nadenken was gegaan, en
ze zou ingezien hebben, dat Garvershof bij Nelis en haar samen, toch zeker in betere
handen zou zijn dan bij dien stoethaspel van 'n oudste?
Dat heeft hij, heer Frans, dan tenminste kunnen voorkomen. En al zou dit ook het
eenige zijn, wat hij voor Garvershof ooit zou kunnen uitrichten, - was 't niet iets om
er zich voldaan over te mogen voelen? Kwaad uitgeroeid, voordat het wortel kon
schieten! Want het ontging hem niet, dat de onmisbare en de meesteres elkaar
angstvallig bleven vermijden, sinds hij hun vroege samenspraak op de stoep kwam
verstoren. - Moeder? Misschien tot inzicht gekomen, waar haar argelooze
vertrouwelijkheid toe leiden ging? En Nelis, - bang voor zijn wakend oog? Voor dat
troebel wakend-oog van heer Frans...
Midden in deze eenzame overwegingen, in dat eeuwig innerlijk gemier van hem, op
een van de donkere dagen voor Kerstmis, hoorde Frans daar opeens van Rita: ‘Weet
je, wat Cecile Steeg van je zegt?’ 't Was in het voorhuis bij de trap. Van tafel kwam
ze hem nagehuppeld, Rita, heel en al leven en beweging. Opgeschrikt had hij haar
aangezien, ontwend aan de kameraadschap van de kinderen. Ze wierp haar
pijpekrullen in den nek en plagerig schitterden haar oogen in de zijne. ‘Nou?’ Hij kon niet laten er in te loopen! - ‘Die oudste van jullie, zegt Cecile, is
de knapste en elegantste van ergens hier, - en dat zij van Anneke niks kan begrijpen.
Maar dat jij er des te interessanter bij geworden bent!’
't Lag hem op de lippen: ‘Complimenten van mij aan Cecile Steeg, en dat ze met
mij of met Anneke niks heeft uit te staan!’ - Maar hij zweeg dat toch, blies Rita weer
'ns als van ouds den rook van z'n sigaret in 'r ondeugend glunder gezicht, en zei alleen
maar: ‘Kom zeg, bemoeien jullie je liever alleen maar met de poppen.’ - Want over
die poppen-uitdossing had hij zoo gaandeweg van Rita en Rooske aan tafel al genoeg
moeten aanhooren.
Evenwel - sindsdien begon hij er eerst erg in te krijgen, hoe die Cecile Steeg hem
eigenlijk voor de voeten liep, en zelfs al tot
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binnenshuis bij Moeder en Maria begon door te dringen met een of andere boodschap
voor haar favoriet Rita. Tegelijk: dat die Cecile Steeg wezenlijk nog zoo mis niet
was, - nou ook al in de twintig immers, - na haar pensionaat: ‘een meisje van educatie’
zooals Anneke dat noemde, met in de verste verte niets Bulthoeksch of boersch meer
aan haar. Opgemaakt en aanstellerig? Maar dan toch niet onknap, fijn en gracieus
zelfs ook in haar kleeding en haar houding; tenminste op het oog: een gedistingeerde
stadsche jongedame, voor wie hij vanzelf altijd heel hoffelijk den hoed afnam.
De buren-vriendschap van den Bulthoek voor Garvershof kwam gaandeweg weer
'ns in een periode van opleving. Zóó zelfs, dat mama Carlien met dochter en zoon
heel plechtstatig een vooraf door Rita aangekondigd nieuwjaarsbezoek kwam brengen.
Tegen wil en dank, maar toch naar behooren, ontvingen Moeder en Maria hen 's
middags in de zaal, de koffietafel gedekt, de schalen vol eigengebakken brosse
goudgele wafeltjes, die nou eenmaal op Nieuwjaarsdag niet gemist kunnen worden.
Frans had zich liever niet willen vertoonen, maar kon niet wegblijven nu de zoon
ook meekwam. Marcel, de student op vacantie, klampte hem direct aan, zooals hij
beweerde: blij eindelijk 'ns iemand op den Bult gevonden te hebben met wien te
praten viel. En spraakzaam was Marcel bovenmate, schrander en ontwikkeld niet
minder. Frans? Na 'n kwartier zou hij zichzelf al niet meer hebben teruggekend,
wanneer hij nog aan zichzelf gedacht had. De spraakzame bezoeker wist zijn
spraakzaamheid los te slaan na het lange sombere zwijgen. Frans viel zichzelf enorm
mee. Toch nog iets over in hem, dat niet hoefde onder te doen voor dien pienteren
Marcel! De spontane sympathie bleek wederzijdsch te zijn. Marcel zou hem dit en
dat boek 'ns ter lezing brengen, en stelde hem voor dezer dagen 'ns mee naar de stad
te gaan. Hij had daar 'n gezellige club, waar hij hem zou introduceeren. - ‘Afleiding,
eindelijk 'ns doorslaande afleiding!’ dacht Frans. De afspraak kreeg haar beslag, en
zoo kwam Frans, kort na Nieuwjaar, om Marcel af te halen, voor het eerst op den
Bulthoek. Cecile verborg 't niet, dat ze spijt had niet mee te kunnen stadwaarts: ze
verveelde zich dood zoo alleen op dien Bult hier. - ‘Wacht maar, we trekken er ook
nogwel 'ns met ons drieën op uit,’ beloofde Marcel. En nog geen zes weken
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later kwam Marcel daar apart voor over: met hun drieën zouden ze in de stad
Vastenavond gaan houden! 't Lokte Frans weinig aan, maar bij het eerste woord dat
hij er tegen in bracht, lachte Cecile hem in z'n gezicht uit. ‘Dat ontbreekt je juist: je
kent het leven niet,’ verklaarde ze hem kameraadschappelijk. ‘Wat dat betreft zou
ik je nog veel kunnen leeren,’ en haar oogen met de groote pupillen flonkerden in
de zijne. ‘Begin nou toch 'ns eindelijk met je vrij te maken van je zelf en de rest...’
Wat ze met die rest bedoelde, liet ze hem te raden over. En te raden begon hij 't eerst
goed, sinds hij na den derden avond en halven nacht dansen en drinken, wakker was
geworden tusschen het hooi, vooraan in den stal, en recht in de verschrikte oogen
van Nelis blikte. Die stond daar vóór hem als aan den grond genageld, de nuchtere
ochtend om hem heen, in iedere hand een nog leegen melkemmer, een zwart aschkruis
midden op z'n rimpel-voorhoofd. - Stom staarden ze elkaar aan, en toen het tot Frans
doordrong, dat het tòch geen nachtmerrie was, vond hij meteen voor Nelis 'n uitleg:
‘'t Was laat gisteravond, en 'k wilde de lui in huis niet wakker maken. Daarom bleef
'k maar hier slapen.’ Doezelig herinnerde hij zich, dat Marcel hem uit de vigilant had
geholpen. - ‘Koest nou maar, koest, in Godsnaam,’ paaide hij Nelis, juist zooals
Marcel hem had gepaaid, het laatste wat hem van de Vastenavondvreugde was
bijgebleven...
‘Slaap maar uit, heer Frans,’ Nelis kwam tot bezinning en hij ging de staldeuren
sluiten op de binnengrendels. Zelf zou hij wel over de hooivliering weer buiten
komen... ‘Het werk begint toch later op Aschdag. Ik zal u wel roepen, eer ze straks
uit de achture-Mis thuiskomen.’ - ‘Ja juist, Aschdag, Memento, homo, quia pulvis
es,’ knikte Frans. - ‘En dat ge tot asch zult wederkeeren,’ voegde Nelis er langzaam
en nadrukkelijk aan toe. - ‘Ja hoor, ja, - je hebt gelijk, groot gelijk - maar dronken
was 'k niet, alleen maar bevangen door de nachtlucht, - van dronken geen sprake.
Dien kwaaien aanleg heb ik niet, - die zit enkel in dien Garvermanschen Colla. - 't
Roed Zwijn, Nelis. - Jij en ik, we weten er alles van.’ - ‘Precies, heer Frans, houd u
daarboven!’ - ‘Om te waken over Garvershof, onmisbare.’ En daarmee rolde heer
Frans zich op z'n zij en sliep alweer. Maar eer Moeder met Maria en de kinderen uit
de kerk terugkwamen,
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ook met hun aschkruisje op het voorhoofd, lag heer Frans, door Nelis geholpen, op
z'n eigen brits boven op de achterkamer. Geradbraakt. Maar 't hart murw om Nelis
z'n kameraadschappelijk goed begrip en z'n zorg, alsof-ie met 'n zieke te doen had:
- allemaal om Moeder te sparen, begreep Frans. En dit inzicht bracht hem voor het
avondeten zoowaar weer op de been, evengoed terwille van Moeder. Gewoon kwam
hij mee aanzitten, en gewoon ging Moeder haar gang, ook tegen hem, alsof er niets
was voorgevallen. Dat viel hem buitengewoon mee. Al ergerde hem er des te meer
de houding van Maria door, die hem ijzig negeerde.
Eerst den volgenden Zondag kwam Moeder er nogeens op terug tegen hem. Uiterst
voorzichtig. ‘Zorg nou, dat zooiets niet meer voorkomt. Behalve dan, dat je gestel
er niet tegen opgewassen is, dat gezelschap deugt niet voor je.’ - Maar hij was toen
alweer over z'n vermurwing heen, had juist het oogenblik tevoren een invitatie van
Marcel aangenomen: vanavond zouden de vrienden uit de stad met hun meisjes op
den Bulthoek komen soupeeren, en tegelijk afspreken om samen halfvasten in Brussel
te gaan vieren. Daar hoorde hij ook bij. - Ja, waarachtig, ze hadden gelijk: daar hoorde
hij ook bij! - Daarom - wat kon hij anders dan de schouders maar 'ns ophalen bij
Moeders boersche kortzichtigheid... ‘Als u dáár al over valt! Goeie genade, u moest
'ns weten, wat er in de wereld zooal te koop is!’ Hij sprak reeds als een man van
ervaring, en kon tenslotte al evenmin z'n nieuwe leus tegen haar verzwijgen, door
Cecile hem bijgebracht: ‘De jeugd moet zich nou eenmaal kunnen uitleven! Dàt is
mij juist altijd tekort gekomen!’
Nog geen week later kwam Cecile weer 'ns de Garvershover keuken binnenwippen,
ditmaal met een armvol vuurroode tulpen, waarbij de bloemgeur van haar zelf uitging:
‘violettes de Parme van Pivers, Paris’, Frans kende 't al bij naam. 't Vlamrood van
de tulpen stak prachtig af bij haar duchtig geaccentueerd donker type en bij het zwart
velours-chiffon van haar kort manteltje. En hoe nonchalant gracieus was het gebaar,
waarmee ze haar bloemenrijkdom bij Moeder op tafel legde ‘om bij uw Madonna te
zetten.’ En al staken de tulpen er evenveel bij af, als Cecile zelf bij hun boerenkeuken,
kon Maria anders dan er aanstonds de lichtblauwe glazen vazen mee vullen bij de
Moeder Gods
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op de commood, die nog winterleeg stonden te wachten op de ‘keizerskronen’ na
Paschen? Kon Moeder anders dan Cecile vriendelijk bedanken en haar een tas koffie
presenteeren? Als de beste buren zaten ze samen te praten, - Frans ook in het
gezelschap, geanimeerd en geestig! - Tot zij weer opstapte, niet zonder opnieuw de
onverdroten uitnoodiging aan Moeder en Maria om nou toch eindelijk ook 'ns op
den Bulthoek te komen. Waarop Moeder vanzelf weer het excuus voor de hand had,
dat er haar voor bezoek, waar of bij wie ook, nooit tijd overschoot. Met Maria deed
Frans de charmante bezoekster uitgeleide. - Wezenlijk, was ze soms niet allerliefst?
vroeg hij zich af. Onmogelijk kon zooiets toch comedie zijn bij iemand nog zoo jong
als zij. - Maar op den terugweg van poort tot huisdeur kwam de vrome zus Maria
eindelijk 'ns los tegen hem: ‘Jongen, neem je toch in acht! Ze heeft het op jou gemunt,
da's duidelijk genoeg! Is dat nou iemand voor Garvershof, die geparfumeerde
coquette!’
Ijzig bedaard had hij toen geantwoord: ‘Mocht 't zijn zooals jij meent, - dan is 't
in de eerste plaats de vraag, dunkt me, of ze iemand is voor mij! En wat Garvershof
betreft: 't zou immers zoo mis nog niet zijn, als we de Steegsche Garverskamp zoo
zonder slag of stoot eindelijk toch nog bij ons derde-part konden voegen, - op den
duur wellicht met den heelen Bulthoek en al z'n grond er bij!’
‘En dat Frans Wevers, die zooiets zegt!’
Hem 'ns even herinneren aan z'n vroegere aspiraties en aan den hoogen dunk, dien
zij en iedereen indertijd van hem had? 't Ergerde hem zóó geducht, dat hij er een
wrange voldoening in vond, zich voor haar nog zwarter te maken, dan hij al was: ‘Je
zoudt blij mogen zijn, meisje, als er eindelijk 'ns wat frisch bloed in de familie kwam,
inplaats van al dat wijwater!’
‘'t Is wat moois!’ Ontsteld alsof ze den Satan in eigen persoon naast zich had,
keerde Maria hem den rug toe, nou wel definitief! Gejaagd streek ze het voorhuis
in, terwijl hij haar hardop uitlachte. Tegelijk flitste 't hem door de gedachten: ‘Ziedaar
dus de manier en de kans om hun allemaal hun troeven terug te geven: te doen alsof,
zonder er toch een snars van te meenen. Dàt zouden ze er dan 'ns van hebben, na dat
konkelen achter z'n rug.’
Daarmee was het spel begonnen, de opzet werd met den dag
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beslister, en sloot er algauw den Wildkamp bij in, en ten slotte zelfs - Anneke! Háár
eens toonen, dat er best een andere voor hem op de wereld zou kunnen zijn, ná haar,
- een andere nogwel, die de rest van de jongens hier uit den omtrek nog hooghartiger
met den nek aanzag dan zij, en die zich wist te houden en te bewegen met een savoir
faire, waar zij nou 'ns met recht jaloersch op zou mogen zijn, terwijl hij wat hem
betreft van deze andere of haar familie de eerste klacht nog moest hooren, dat hij
zoo slecht met de menschen en in 't bijzonder zoo slecht met 'n meisje kon omgaan!
't Hangt er maar van af, mama Reinders en bonnemama Gregoire, of de menschen
en in 't bijzonder een meisje van hun kant met een man weten om te gaan! Met hèm
omgaan, die vrijgevochten onbekrompen Cecile kon dat al heel buitengewoon! Ziehier
nou 'ns iemand, die hem wist los te maken van z'n Weversaard zonder er over te
kikken. Zwaar op de hand zijn bij Cecile? 't Bestond niet!
Jawel zeker, halfvasten zouden zij met hun drieën en de heele kliek in Brussel
petit-carnaval gaan vieren. Hij mocht er dan heimelijk wel erg tegen opzien, vooral
wanneer hem in heldere oogenblikken soms die kille angst bekroop, zelf soms de
dupe te worden van z'n toeleg om ‘de rest’ te tergen, - van den anderen kant: naar
afleiding had hij immers eerst hopeloos gesnakt en nou hem die afleiding zoo volop
werd aangeboden, zou hij toch niet zoo dwaas zijn om ze zich te laten ontgaan? Hoe
geanimeerd wist Cecile ze op gang te houden, die afleiding voor hen beiden, ballingen
op den Bult! - Afgesproken dus, dat hij Zondagmorgen met Cecile en de club uit de
stad, met den trein van twaalf uur in Brussel aan de Gare du Nord Marcel zouden
ontmoeten, die hun verder den weg wel zou wijzen. Maar liever er vooraf geen woord
over loslaten, eer ze er hem thuis natuurlijk duizend dingen voor in den weg gingen
leggen, - daar kon Cecile al zoo goed inkomen. ‘Je bent hun nou eenmaal ontgroeid,
- zooals Marcel en ik aan den Bulthoek.’
Frans z'n city-bag stond al ingepakt in z'n kast, - voor de zooveelste maal ergerde
't hem dat hij, met die twee kleine dwarskijkers op z'n kamer, alles zoo diefachtig
ongemerkt moest doen, - en daar, den avond tevoren, kwam er voor de reis naar
Brussel een kink in den kabel, door het onverwacht overlijden van Plonia, de moeder
van Nelis.
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‘Iets bijkomstigs,’ noemde hij het tegen Cecile, ‘maar ondertusschen, ik zit er mee
vast!’ - 't Bond Nelis immers minstens drie dagen de handen, dit sterfgeval. En den
Hof zonder den onmisbare ook nog zonder den meester laten? - Onmogelijk! Tot z'n
verbazing zag Cecile die onmogelijkheid direct ook in. ‘Dan maar 'ns uitstellen,’ zei
ze grif. 't Viel Frans bijzonder mee, hoe soepel ze er zich in schikte, al kreeg hij 't
wel wat benauwd toen ze er aan toevoegde: ‘Ik blijf dan ook maar thuis, - zonder
jou is het plezier er voor mij af.’ - Hij deed maar, alsof hij dat niet verstond,
gerustgesteld door de zekerheid, dat het avontuur: met haar de wereld in van vertier
en levensgenot, tenminste voorloopig tòch van de baan was. Al brak 't hem al gauw
op, Nelis z'n taak bij het vee en de varkens te moeten waarnemen, en in huis telkens
te stuiten op de rouwstemming terwille van Plonia.
‘Ze heeft 't altijd zoo goed met Garvershof gemeend,’ zei Moeder Zondag 's
middags aan tafel, ‘alles hier meegemaakt met jullie grootmoeder, al voordat ik er
was, bijna zestig jaar in lief en leed neven ons gestaan. We zijn haar veel dank
verschuldigd, de trouwe ziel.’ De kinderen werden er stil van, zoo plechtig als Moeder
die woorden sprak. - En alsof hij zich op troost voor haar bezonnen had, begon 't
Reeke bij het avondeten: ‘Nou zal Nelis wel gauw weer op 't zolderke komen wonen,
nietwaar Moeder?’
‘Wat dat betreft,’ liet Frans zich daar opeens gelden, ‘over dat zolderke wilde ik
allang eens praten. Ik ben namelijk van plan, om daar m'n intrek te nemen, nou die
twee kornuiten groot genoeg worden om op zichzelf te passen.’
‘Jij - op het zolderke, Frans?’ Opgeschrikt had Moeder hem aangezien. ‘Hoe kom
je dáárbij?’
‘Och - 'k wil tenminste weer 'ns gemakkelijk bij m'n boeken kunnen!’ loog Frans,
terwijl hij zichzelf aanspoorde: - doorzetten!
Moeder zweeg. Maria sloot de lippen opeen, en keek nog verder van hem weg dan
anders.
Afkeuring? Dàn expres tegen den keer in! Al was 't maar alleen om zich er boven
op te houden.
‘Jullie moogt me morgen helpen verhuizen,’ beloofde hij aan de kinderen. En toen
hij gewaarwerd, dat ze daar heelemaal niet
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enthousiast op ingingen, terwijl 't Reeke zelfs uitdrukkelijk ‘neen’ schudde met z'n
hoofd en hem strak aankeek, uitdagend van verontwaardiging, - beet hij dien woedend
toe: ‘Jij dus niet? Goed, dan vragen we Zwart Sanderke maar! Die telt wel voor drie
van jouw soort!’
Waarop de anderen nog dieper verstomden, want mee was 't Reeke opgesprongen,
plotseling vuurrood, vlammen in z'n oogen: ‘Wat Zwart Sanderke kan, kan ik net
zoo goed! Maar ik wil niet! Want gemeen is 't, echt gemeen! 't Zolderke is van Nelis!’
- voor de eerste maal van z'n leven 't Reeke buiten zich zelf van drift. Reeds had Moeder hem verschrikt naar zich toegetrokken: ‘En nou stil allebei, in
Gods naam!’ gebood ze, met 'r arm stevig om den sidderenden jongen heen, die dicht
tegen haar aan, in woeste snikken uitbarstte.
Frans was de keuken al uitgeschoven. Geërgerd om ieder en alles, en toch nog het
meest om zich zelf. Naar boven. In z'n opwinding trok hij er z'n kleerkast open, smeet
de volgepropte laden leeg op z'n bed, om maar vast te beginnen met opbreken uit dit
bedompte gezanik, onder al die verwijtende oogen vandaan...
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VIII
TOEN hij eenmaal goed en wel op het zolderke was geïnstalleerd en schijnbaar
iedereen met hem daar aan gewend begon te raken, vond Frans dat z'n spontaan idee
op dien chagrijnigen Zondag bepaald 'n heel gelukkige inval was geweest: dien
eeuwigen Nelis definitief den pas afgesneden om opnieuw binnen de poort te waken
voor den drempel van z'n aanbeden meesteres en tegelijk over het komen en gaan
van z'n nieuwen meester! - De onmisbare en iedereen, ze moesten nu maar voor ééns
en voorgoed begrijpen, dat die nieuwe meester in de eerste plaats meester verkoos
te zijn over z'n eigen gangen en wegen.
Op aanraden van Marcel maakte hij 't zich zoo behaaglijk mogelijk op z'n wigwam,
zooals Sanderke 't de drubbels had leeren noemen. Toen 't er op aankwam, hadden
die twee hem toch nog vol ambitie bij de overhuizing geholpen, en ze waren
opgetogen zoo prachtig als dat kale hol van eerst er nu uitzag: met een karpet op den
vermolmden vloer; platen en Chineesche waaiers tegen het nieuw behang; rieten
leunstoelen; gordijnen voor het venster en de bedstee herschapen in een bibliotheek!
Daar stonden z'n boeken nou in ordelijke rijtjes op versch gebeitste planken. Maar
hoe goed hij er tegenwoordig ook bij kon, ze stonden er nog zooals hij er ze had
gerangschikt, onaangeroerd! Ze dienden hoogstens om er de gele Fransche romans
tusschen te verbergen, die Marcel hem in de Paaschvacantie weer begon te leenen,
en die hij las tot walgen toe, alleen om er met hem over te kunnen praten. Want de
heiligeboon wilde hij nou juist ook niet uithangen tegen dien jongen viveur.
't Bleek meer en meer, hield Marcel vol, dat zij tweeën van een eender verfijnder
maaksel waren, een moderner soort, echte vertegenwoordigers van de jonge generatie
fin-de-siècle, gecompliceerd en tot zelfanalyse geneigd, bewustelingen, totaal
ontgroeid aan hun omgeving hier. Geen wonder dus, dat ze 't hoe langer hoe meer
bij elkaar zochten. Ze waren veel samen, met of zonder Cecile. Marcel had hem
overgehaald ook een ‘velo’ aan te schaffen. Verleden zomer bij z'n eindelooze
eenzame voetreizen had Frans z'n zinnen daar al op gezet. Maar toen zag hij er nog
te veel tegen op wegens de kosten en ook om, na de
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jonge Steegen, in het dorp de eerste te zijn, die met zooiets luxueus nieuwerwetsch
voor den dag zou komen. In dezen tusschentijd had hij echter genoeg geleerd het
menschelijk opzicht aan z'n laars te lappen, tegelijk met z'n zuinigheid en die
onaflaatbare rem: de eereschuld aan nonk Peereneer.
'n Echte Cleveland wist Marcel hem te bezorgen, in twee termijnen betaalbaar,
die na drie maanden de spaarpenningen voor de eereschuld dan ook totaal had
opgeslokt. 'n Kwellend probleem werd daarbij: het groot verteer in dat royaal-levend
gezelschap van Marcel en consorten. Maar er ging immers genoeg geld door de
handen van den meester van Garvershof, en waarom z'n eigen loon niet 'ns verhoogen
nu en dan?
Aldus - dit voorjaar kwam de oudste onverwachts met een fonkelnieuwe fiets de
poort van Garvershof binnen. Tot groote ontsteltenis van Moeder en Maria, tot
opgetogen bewondering en ontzag voor de kinderen. Het eerste van den nieuwen tijd
op dien oer-ouwerwetschen Hof en voor hem eindelijk afleiding en vrijheid van
beweging naar hartelust. - En dat nogwel juist nou na den langen winter het groot
labeur opnieuw ging beginnen! - Al sprak Nelis dit niet uit, heer Frans meende toch,
geërgerd, hem de afkeuring van 't bedenkelijk gezicht te lezen. ‘Je bent immers
tochmaar 'n fantasieboer.’ Aldoor luchthartiger plaagde Cecile hem met het poover
overschot van z'n verantwoordelijkheidsgevoel, en den laatsten tijd ook telkens weer
met z'n correcte gereserveerdheid jegens haar. ‘Doe toch niet altijd zoo op 'n afstand!
Wezenlijk, ik ben niet van kraakporcelein zooals Anneke Reinders. Ik kan best tegen
'n stootje.’ Wat ze feitelijk bedoelde, begreep Frans niet goed, maar meer en meer
werd 't hem alsof ze zich als een slang om hem heen kronkelde. Al telkens had hij
z'n hand bruusk teruggetrokken, wanneer ze die onderweg op z'n stuur op de zijne
legde. Ze scheen 't niet te bemerken, ook niet dat hij den blik afwendde bij haar
gelonk, beschaamd in haar plaats. En bij dien toenemenden physieken afkeer van
haar begon hij zich af te vragen: ‘Zit Anneke me toch nog dwars?’
Onlangs opeens Marcel: ‘Als ik jou was, ging 'k nog rechten studeeren. Zoo fataal
misplaatst als jij bent in dat boerenbedrijf. Iemand van jouw capaciteiten! We kunnen
nog best collega's worden mettertijd!’
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‘Jawel dan!’ Frans had er maar 'ns wrang om gelachen. ‘Ik ben de baron van Laag
Case niet!’ Waarop Marcel lichtvaardig als steeds: ‘De kosten? Daar zou immers
best in te voorzien zijn.’ - ‘Feestelijk bedankt voor eereschulden!’ Kortaf gaf de
gewezen beschermeling van nonk Peereneer het gesprek een andere wending.
'n Paar dagen was dat geleden, en toen, - Vrijdagavond, - kwam Marcel weer 'ns
oploopen, met de cognacbottel en den koker vol havanna's in z'n binnenzakken. Dat
deed hij meer sinds Frans als vrij-man op z'n wigwam huisde, en dan zaten ze daar
in wolken van sigarenrook veelal urenlang samen te boomen. De flesch begon
vanavond alweer aardig leeg te raken, toen Marcel plotseling op z'n apropos leek te
komen: ‘Wat ik je zeggen wilde,’ begon hij, en dan: ‘om nou maar 'ns open kaart
met je te spelen, kerel, - je bent blijkbaar te abstract om er zelf erg in te hebben en
dat trekt háár natuurlijk des te meer in je aan, - toch beter voor allebei, dat je 't maar
weet: m'n zuster is smoorlijk van je.’
Frans was opgeschrikt. Maar hij wist zich groot te houden: ‘Dat zal wel weer
overwaaien!’
‘Eerst heb ik dat ook gemeend - maar dezen keer is 't haar ernst, da's aan alles te
merken. Jou wil ze en geen ander. Ze komt er recht voor uit. Ook tegen moeder. Jij?
Zonderdat je 't wil of weet, ben je geschapen om succes te hebben bij de vrouwen.’
‘Dan kunnen ze nog lang naar me smachten - want trouwen is voor mij uitgesloten...
'n man zonder positie of vooruitzichten.’
‘Dat idee alleen is, dunkt mij, al genoeg om je naar den kelder te helpen.’
‘Daar zal ik je geen ongelijk in geven.’
‘Daarom - grijp het toch met twee handen aan, wat je wordt voorgesteld.’
‘Ik versta je niet.’
‘Wel, we hadden 't immers kortgeleden over studeeren. - Weet je wat Cecile zich
in 't hoofd heeft gezet? Jullie trouwen zoo gauw mogelijk voor wet en kerk - dat
hoort er nou eenmaal bij terwille van de tegenwoordige en toekomstige familie, - je
vestigt je samen in Brussel, en daar staan voor jou alle wegen open. Je weet, de
geldkwestie is bijzaak voor ons, dank de spaarduiten van tante Bella.’
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‘Dus jij meent, dat ik -’ Frans bleef steken, voer van z'n stoel op in z'n volle lengte,
boog voorover en omgreep de rugleuning - ‘ik?’ ...met het plotseling opgevlamde
oud-boerenbloed in hem raasde 't hem door het hoofd ‘me laten koopen door dat
stinkend Steeggeld van jullie?’ Maar Marcel had hem 't woord al afgesneden, door
ook op te staan, doodbedaard:
‘Je weet het nou: denk er 'ns kalm over na. Ik begrijp, dat 't je eenigszins vreemd
in de ooren klinkt - je bent er nog te veel boerenzoon voor, al te zeer esprit de clocher.’
‘Jawel, ja, ja - als dat dan zoo is...’
Weer onderbrak die gladde Marcel dat woedend gestotter. ‘Versta me goed, jij
met allen aanleg in je om 'n man van de wereld te worden, en zooals je reilt en zeilt
in je goeie oogenblikken met 'n charme, die onweerstaanbaar is, - dat ondervind je
nou weer 'ns bij Cecile, - Godgeklaagd zou 't zijn als jij je hier op den Bult liet
verkankeren. ...Vooruit! Overleggen jullie de rest liever samen... We trekken morgen
voor onbepaalden tijd de Ardennen in, Cecile en ik. Ga mee! Als onze gast! Dat
kwam ik je eigenlijk voorstellen. Afrit klokslag halfrien. Eerst per fiets naar Luik.’
‘Feestelijk bedankt!’ Met een wijd afwijzend handgebaar verwierp de ontsnappende
prooi van de twee Belialskinderen verachtelijk hun valstrik. ‘Ik zal niet van de partij
zijn,’ op denzelfden ijzig onverschilligen toon, dien Marcel aansloeg.
‘Aha! Zeker vanwege den oogst?’ En aan Nelis en z'n aanhang kun je dat niet
overlaten zooals de rest? Enfin. Graag of niet. We steken je de reddende hand toe,
als je dat maar begrijpt. Maar als jij liever hier in den mest versmoort - moet je zelf
weten.’
Marcel schoof de deur uit. Frans streek zich, met de vijf vingers gesperd, door z'n
haar tot het een warbos werd, nam de bottel van tafel, hield ze even tegen het
lamplicht, smeet ze dan met 'r laatsten klad het venster uit en hoorde ze op het
keienpad in scherven neerrinkelen, mee dat Marcel het knarsend zijpoortje opentrok.
‘Mis, Steegvolk, mis! - Als 't er op aankomt, laat 'n zoon van Garvershof zich tóch
niet vangen in jullie netten, dat zie je!’ Met die gedachte was Frans ingeslapen op
z'n brits, niet uit z'n
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kleeren, en met die gedachte schoot hij wakker, midden in den nacht, en bleef hij
liggen staren, blind het donker in. Tot het in hem opkwam: ‘Maar wat, als ik die twee
ook nog verlies, de eenigen en laatsten, die me tot-nog-toe boven water hielden? En
als zij 't nou zelf wil, Cecile Steeg? En of zij 't nou is of 'n andere? - Anneke is immers
toch voor mij verloren. En of ik nou zus of zoo naar den kelder ga?’
Maar daar stond hij dan-ook overeind, eer 't zelf te weten, voor het open venster,
snakkend naar lucht en ruimte.
Toen Nelis in de opklarende vroegte uit den inrij op den stal aankwam om de koeien
te melken, kon hij z'n oogen niet gelooven. Heer Frans al in z'n werkpak op het erf?
‘Je ziet: ik loop hier op je te wachten,’ zei heer Frans doodgewoon. ‘'t Belooft een
prachtdag te worden vandaag. De hitte zindert nou al over de daken. Trommel de
oogsters bijeen. We gaan beginnen!’
‘Ja maar...’
‘Niks te maren.’
‘De zaak is, dat we er 'n paar daglooners voor hebben aangenomen, maar eerst
tegen komenden Maandag.’
‘We? Wie? En waarom? Allo, spreek!’
‘Omdat Drikus zoo oud wordt,’ haperde Nelis. ‘En nou Mank Mielke en Sanderke
Doree ook al niet meer kunnen meedoen wegens hun studie, en - ja, met alle respect,
nou heer Frans z'n handen er immers hoe langer hoe minder naar staan...’
‘Mij, de handen verkeerd staan? Dat zullen we dan 'ns zien...! Geen vreemd volk
op onzen grond! Ik sta hier op de plaats van m'n vader, dat weet je, - en aan vaders
leus en voorbeeld blijf ik getrouw!’
‘Des te beter dan!’ paaide Nelis die opgewonden grootspraak. Niet het minste
vertrouwen stelde hij in dit opsteigerend verzet van heer Frans tegen z'n eigen ik.
En toch was heer Frans zoowaar de anderen al vóór dezen Zaterdagmorgen. ‘Met
Garverskamp beginnen!’ had hij Nelis nog verordonneerd, en toen deze een uur later
met André en Joep Ruiters kwam aanzetten, was de heer zelf op z'n eenigheid al
druk-op aan den gang. Zoo doldriftig sloeg hij er met de zeis op in, alsof hij er alles
op stelde te toonen wat hij vermocht,
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om zoodoende z'n gezag terug te winnen bij de mannen. Hij kwam er zelfs toe tegen
André en Joep te erkennen, dat het koren véél te schraal stond van 't jaar, al te vol
onkruid, blijkbaar omdat de kunstmest niet gedeugd had, die hem zoo was
aangeprezen. Ze zouden dit najaar 'ns dubbel diep ploegen en in alles weer tot de
beproefde oude gebruiken terugkeeren.
Bij het overhaaste begin kwamen de jonge helpers en helpsters maar langzaam
opdagen de een na den ander, - Rita en de oudste dochters van André Ruiters voor
de eerste maal als bindsters; 't Reeke met sikkel en maaistok, vol ijver om den oudste
te toonen, dat hij toch zeker wel even veel kon als Zwart Sanderke verleden jaar.
Tegen twaalven de drubbels en Ida, de vrouw van André Ruiters, met de koffie.
Moeder en Maria konden onmogelijk thuis weg, lieten ze zeggen, hadden er met het
Zaterdagsch werk niet op gerekend. - Geen vreugd of deugd had er tot nu toe in
gansch den geforceerden aanvang gezeten, en bij deze middagrust zonder den Engel
des Heeren, zakte de stemming nog dieper. Schichtig keken ze allemaal tegen ‘den
heer’ op, die zich opeens zoo geweldig liet gelden, die wel in den kring bij den
koffieketel en de proviand bleef, maar zweeg omdat zij zwegen. Terwijl zij juist
zwegen, omdat bij dit zwijgen van hém de spraak hun beklemd raakte... Eén voor
één schoven ze weg, zoo gauw ze zich den mond konden afvegen, zoo ver mogelijk
van die benauwende neerslachtigheid en van het geblakerde veld vandaan, zoo diep
mogelijk het lommer en de eenzaamheid in voor den middagslaap. De jeugd deed
Ida van André uitgeleide in de schaduw van het karrepad.
Frans stond alleen, verdrietig om de bedruktheid, die hij maar al te duidelijk van
zichzelf op hen allen had voelen overgaan. Maar - nu opnieuw geen muizenissen,
die hem soms weer meteen van kwaad tot erger zouden brengen...! ‘Ze moeten maar
aan mij wennen,’ dacht hij, ‘mij maar nemen zooals ik ben. - Als ze maar
gewaarworden, dat ik 't meen dezen keer, en niet meer loslaat! - 'n Stroeve rem voor
jong en oud? Ik? Maar dan toch niet voor het werk voortaan. Dat zal ik hun toonen!
- Slapen? Nelis al evengoed als de rest. Maar ik niet! Pak aan, meester, eer 't je soms
nogeens begint te malen in je brein zooals vannacht... De oudste van Garvershof, de
eerste Wevers-Garversman, 'n boer is hij tòch, - Steegadel, - 'n rasechte volbloed
Boer!
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Ma chérie, de coquette, de cocotte, - dat kunnen we nou immers wel op onze vingers
natellen, waar jij zult belanden! Maar zonder den charmante, ma belle! Daar ben ik
dan toch nog te goed voor, met mijn eerlijken Weversnaam jouw Steegnaam te
dekken!’
Frans z'n zeis hieuw en sloeg, slag op slag, het graan zeeg ruischend neer, voor
en over z'n voeten. - Zoo lang, tot de zon zelf plotseling als een draaiend rad door
z'n hoofd om en om wentelde met een oorverdoovend suizen en razen...
André, Joep en Nelis vonden heer Frans achterovergeslagen op de afgemaaide
reken, buiten kennis...
Zoomaar een flauwte, tengevolge van de hitte en de vermoeienis? Een zonnesteek?
Hartkramp, zenuwtoeval of hersenberoerte? De dokter sprak van een lichte attaque
door al te groote inspanning bij langdurige overspanning, en schreef minstens zes
weken absolute rust voor, alle emotie, alle bezoek en gesprekken streng verboden,
stil achterover blijven liggen en ongemoeid worden gelaten...
‘In Godsnaam, wat is er aan de hand?’ Dat waren heer Frans z'n eerste woorden,
toen hij 's Zondagsmorgens eindelijk begon bij te komen, en recht in het bezorgde
gezicht keek van Nelis, die hem meteen de handen tegen de schouders drukte, toen
hij zich wilde oprichten. - ‘Pas op, heer, geen vin verroeren! De hitte heeft u bevangen
gistermiddag in het koren, dat is degansche-al. En nou “koest” voorloopig, heeft de
dokter gelast... Trek er u maar niks vanaan. Vandaag is het toch Zondag, en morgen
gaat verder alles gewoon z'n gang. Met uw goedvinden, heer, zal ik wel voor u en
al het overige zorgen. En hiermee basta!’
‘Ik begrijp er niks van.’ Dit was het eenige, wat de zieke nog zei, tegelijk dommelde
hij in. Zoo bleef het in de eerste dagen duren, slapen, almaar slapen.
Toen volgde er een tijd, dat hij aanhoudend naar de deur lag te kijken, en telkens
weer van Nelis wilde hooren, waar hij toch eigenlijk was en hoe hij er kwam. - ‘Op
uw eigen kamer,’ zei Nelis dan, wien ondanks al z'n goeden wil en z'n weekhartige
vergevingsgezindheid het woord ‘zolderke’ niet over de lippen wilde. Al te zeer had
hij 't zich aangetrokken er zoo onderkruiperig uitgestooten te zijn. Maar van dit en
van al het andere
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uit het naaste verleden was er bij heer Frans absoluut geen notie meer over, dat begon
Nelis met den dag beter in te zien. ‘'t Zal wel langzaam bijkomen,’ beloofde de dokter,
dien hij er 'ns over aansprak, terwijl hij hem uitgeleide deed naar z'n tilbury. ‘'t Had
heel wat erger kunnen zijn.’
Intusschen zag Frans zelf aldoor nog niet in, dat er voor hem een stuk uit den tijd
was weggevallen. Hij bleef naar de deur liggen kijken, in de hoop en de vaste
overtuiging aanstonds Anneke te zien binnenkomen, dat Anneke van den eersten
middag, toen, in het Caser bosch bij de tortelduiven en tusschen de varens en de
purperen klokken van de digitalis. Dáár was z'n leven blijven stilstaan, meende hij,
en daar begon 't nu weer langzaam te ontwaken, tegelijk met de zaligheden en de
angsten van dien schoonen prillen tijd van hun liefde.
Nog, toen z'n bewustzijn de werkelijkheid van de naaste omgeving en van de latere
gebeurtenissen steeds beter begon te onderscheiden, bleef het onwezenlijk verlangen
naar Anneke's komst in hem voortleven. Dan begon hij zich vast te klampen aan de
gedachte: ‘Hadden al die wederwaardigheden en heel de rest zich maar niet tusschen
haar en mij kunnen dringen! Waren we maar met z'n tweeën alleen gebleven, eens
en voor altijd... Ongestoord met z'n tweeën alleen voorgoed? - Getrouwd en op den
Wildkamp zou dat immers bereikt zijn geweest. - Met dit antwoord op z'n steeds
bestemder zoeken nam z'n gemijmer 'n andere richting, verdiepte het zich enkel
nogmaar in wat had kùnnen zijn, tot hij het in z'n zwevende verbeelding met den dag
duidelijker beleefde: dat geluksleven van Anneke en hem samen alleen op den
Wildkamp.
's Morgens vroeg, tusschen de middaguren, 's avonds vóór slapen gaan, kwam en
ging Nelis op z'n sokken het zolderke op en af, om hem als een ware ziekenbroeder
te verzorgen. Van zieken oppassen had Nelis slag gekregen, zooveel maandenlang
bij z'n moeder, die hem tot het laatste toe aldoor veeleischend was blijven drillen.
Bij haar vergeleken was heer Frans waarlijk een engel van geduld, dat moest Nelis
erkennen. 't Spreken verboden, en spreken deed hij niet. Hij vroeg naar niets, lag
almaar voor zich uit te zien met een raadselachtig zachtzinnigen glimlach op z'n
gezicht. Alles, zelfs eten en drinken en de allernoodzakelijkste oppas, 't scheen buiten
hem om te gaan. - ‘'t Is niet
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natuurlijk,’ vond 't Rosalien, die al meer en meer 'ns een uurtje bij hem kwam zitten,
met 'r naai- of breiwerk aan het open venster. Hij scheen dat heel gewoon te vinden,
hoe dankbaar hij haar ook toelachte bij haar komen en gaan. Maar altijd wachtte ze
nog op een eerste vraag van hem. Terwijl hij tochwel moest hooren, dat de oogstkarren
binnenrolden, dat ze met hun allen de schooven aflaadden, hoeveel stiller alles ook
in z'n werk ging dan anders, juist om den zieke.
Niets vroeg Frans aan haar of aan Nelis, bang het eenige te vragen, wat hem
onveranderlijk bezighield: ‘Waar blijft Anneke toch?’ - Waarbij hij toch heel goed
begon te weten, hoe 't enkel maar een spel van z'n droomen was, dat ze als
jonggetrouwden op den Wildkamp woonden en zij elk oogenblik kon binnenkomen.
Op 'n middag begin September, toen Moeder daar weer zoo stilletjes half afgewend
bij het open venster zat te breien, - over het oude leien huisdak viel de goudgloed en
de rust van den nazomer om haar heen, - terwijl zij daar al breiend zat te bidden en
te peinzen over de wondere wegen van Gods Voorzienigheid om het bidden te
verhooren, - terwijl Frans al even stil maar liever deed alsof hij sliep, - klonk er
opeens muziek tot hen door, zoekend ingezet vioolspel, dat alaan dieper en inniger
van toon werd, een smeekend Ave Maria, doortrild van eerbied... Ora pro nobis,
nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Allebei hadden ze den adem ingehouden om te luisteren. Maar nu het zweeg en
niet opnieuw begon, zag Moeder met een glimlach naar den oudste om: ‘Dat was 't
Reeke,’ zei ze zachtjes.
‘Roep hem toch 'ns naar boven,’ vroeg Frans.
En daar kwam 't Reeke ontdaan van verlegenheid aan het voeteneind van z'n bed
staan, met viool en strijkstok in z'n neergezakte hand.
Nog niet bekomen van z'n aandoening - want eindelijk en ten laatste dan toch weer
een gebed, het eerste gebed waar z'n heele hart in meeleefde en meesnikte, dat over
alles heen nòg in hem nazong, - bleef Frans hem even aanzien vóór hij z'n woorden
vond, dien zonderbaren broer van hem, met wien hij zich nooit door een enkelen
band verbonden had gevoeld, die hem hoogstens af en toe geïrriteerd had door z'n
schuwe overgevoeligheid
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en z'n eenkennige voorliefde voor Nelis. Moest hij vanmiddag voor de eerste maal
zien, hoe dit Reeke eigenlijk volstrekt geen dorre schrepele achterblijver meer was,
deze zonverbrande slanke lenige jongen-in-z'n-groei, maar wel 'n heel bijzondere
knaap, met dien welvenden schedel en dat hoog en breed voorhoofd onder het
lichtblonde haar; met dien verwonderden opslag van de diepe donkere oogen, het
smalle fijnbelijnde ondergezicht, kinderlijk door den even-open weeken mond... Daar
stond hij, z'n sleetsche jasje en z'n gelapte broek te kort, de knokige polsen véél te
lang uit z'n opgekreukte mouwen, 'n koeknechtje, bloote voeten in afgetrapte klompen,
en toch iets prinselijks voornaams aan hem...
‘Sinds wanneer speel jij viool?’ vroeg Frans. Maar bij die stem, hem vreemd
geworden, waarbij de oudste z'n hand zich van het bed naar hem uitstrekte, nog veel
hoekiger, langer en witter dan hij ze vroeger gekend had, beving de schuchterheid 't
Reeke weer 'ns even beklemmend als bij de nooit-vergeten ondervragingen van den
geleerden groote in z'n klein-kinderjaren.
‘Zeg 't maar,’ moedigde Moeder hem aan. ‘Frans is verbaasd, zoo goed als jij al
speelt.’
‘Sinds Kerstmis,’ vermande 't Reeke zich dan.
‘Vertel nou 'ns aan Frans,’ hielp Moeder hem weer, ‘dat je de viool toen van Nelis
hebt gekregen. Nogwel een echte, Frans, heelemaal geen speelgoed meer.’
‘Ja,’ knikte 't Reeke, ‘om voor Moeder Plonia te spelen.’
‘Engelenmuziek noemde Moeder Plonia 't.’ 't Rosalien kon niet nalaten dàt te
vertellen. Zoo goed had haar dat woord gedaan, midden in dien ellendigen tijd toen.
‘En kon je dat dan zoomaar?’ wilde Frans weten.
‘Mank Mielke heeft 't me eerst gewezen.’
‘En nou neemt die hem elke week tweemaal mee naar de stadsmuziekschool,’
voegde Moeder er aan toe. ‘Want de school bij meester Jonkers hebben ze nou af,
de tweeling, - twaalf jaar geworden met Pinksteren.’
't Reeke knikte, stralend van genoegdoening bij de opsomming van al deze
verbazende feiten uit zijn leven tegen den oudste, die misschien altijd nog meende,
dat hij heelemaal niets kon.
‘Wel,’ prees Frans hem, ‘we zullen hem voortaan bij z'n waren naam Reinier gaan
noemen, inplaats van 't Reeke. Dat wordt
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bepaald te kinderachtig. Met reuzenschreden gaat hij vooruit, dunkt me. En nou
verder? Studeeren voor muziek, juist als Mielke?’
‘Wèl viool leeren,’ zei de nieuwe Reinier vastberaden, ‘maar toch samen met Nelis
op Garvershof werken.’
‘Heeft hij 't niet goed voor!’ lachte Moeder, trotsch op deze kloeke beslistheid van
het ventje, dat ze zoo dikwijls over z'n blooheid had moeten heenhelpen. ‘En
aanpakken kan hij, Frans. Niks is hem ooit te veel of te moeilijk, zegt Nelis. Wacht
maar! We gaan echt 'n steun aan hem krijgen op den Hof.’
Allicht meer dan aan mij, - dacht Frans, zonder het uit te spreken. Het
minderwaardigheidsgevoel, dat bij Moeders lofprijzing nu wel voorgoed van Reinier
Wevers afgleed, sprong op Frans Wevers over en deed hem plotseling mat en afgetobd
in de kussens terugzinken.
‘Ga nu maar stillekes weg,’ beduidde Moeder haar in-de-wolken-gestoken violist.
‘Laat hem toch blijven,’ protesteerde Frans. ‘Nog 'ns meer voor me spelen. 't Doet
me juist goed.’
‘Later - als je er beter tegen kunt.’
Later? Ja, die tijd kwam, en al eerder dan men had durven hopen. 't Reeke werd op
het zolderke de trouwste gezel van den herstellenden zieke. ‘De speelman’ noemde
Frans hem, en iederen keer moest hij beginnen met z'n Ave Maria, - ‘om me weer
te leeren bidden,’ zei Frans. - 't Reeke dacht dan weer opnieuw aan lang geleden,
toen hij tusschen de knieën van den oudste z'n weesgegroet stond te stamelen,
broddelend van angst en ontzag. - En nou zou hij het den oudste moeten leeren? Wel wist hij, dat Nelis hem al lang voordat Frans ziek werd, gezegd had: ‘Bidden,
manneke, en 't nooit overslaan, dat de oudste voor Moeder behouden mag blijven.’
Ook had hij heel goed bemerkt, maandenlang, dat het niet meer was als vroeger in
huis, nooit meer en bij niets. En was de vroolijkheid van eertijds er somwijlen ook
al 'ns even opgeleefd, hoe die aanstonds weer neersloeg, zoogauw de oudste zich
maar vertoonde. - Terwijl Colla niks meer met den oudste wilde te maken hebben,
dat had hij hem zelf in vertrouwen gezegd, en daarom moest hij Colla, al zoolang
als die bij den hovenier op Laag Case woonde, 's Zondags-
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middags tegemoet komen, achterom langs Garverswaze, en hem zeggen of de oudste
goed en wel de poort uit was en de baan dus vrij voor Colla's wekelijksch bezoek. Geen van allen hielden ze eigenlijk meer van den oudste, dit had 't Reeke genoeg
beseft. En hij zelf? Vroeger nooit anders dan echt bang van hem, maar sinds hij Nelis
zoo hatelijk z'n zolderke had afgenomen en hij bijna met hem aan 't vechten was
gegaan, had hij eigenlijk echt 'n hekel aan hem gekregen. - Maar Nelis had hem
voorgehouden: ‘Altijd kwaad met goed vergelden,’ en ook dien middag onlangs had
Nelis gezegd, dat hij den oudste nou maar 'ns onder het venster van het zolderke z'n
Ave Maria moest laten hooren, omdat muziek zoo goed is voor 'n zieke, zooals ze
dit immers wel gezien hadden aan moeder Plonia. Dat wist Nelis van Sint Franciscus:
Die was zoo dikwijls ziek geweest, en wanneer hij dan naar muziek verlangde om
weer wat beter te worden, kwam er een Engel onder z'n venster op de citer spelen.
Niemand was er dan te zien, maar aan de muziek kon Sint Franciscus heel goed
hooren, dat die onzichtbare hemelsche speelman heen en weer liep... Zoo met heen
en weer loopen kon 't Reeke nog niet op de viool spelen. Hij moest nog al te veel
zoeken en luisteren naar z'n eigen tonen... Maar de oudste had tochwel goed verstaan,
dat hij Ave Maria speelde, en sinds waren ze opeens goeie vrienden, zooals nog
nooit, en leerde 't Reeke er wel bijna iedere week een nieuw lied bij op z'n viool,
heel apart voor den oudste.
Rita, Majoorke, Rooske waren 't Reeke al gauw komen nasluipen, de trap naar het
zolderke op, en van den overloop waagden ze zich den volgenden middag al de kamer
in. In de schaduw vlak onder het venster zaten ze tegen den muur op den vloer met
groote oogen en open ooren, muisstil eerst, tot Rita na enkele dagen vanzelf zachtjes
ging meezingen, als 't Reeke weer begon uit grootmoeder Lucie's zangboekske...
Ik zie die morgensterre,
Mijn lievekens klaar aanschijn.
Men zal ze wekken met zange,
Die alderliefste mijn...

Vanzelf leerden ze 't zoo alledrie, en werd 't aldoor helderder en duidelijker, zooals
ze 't zongen.
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Dan lag de oudste met 'n gelukkig gezicht te luisteren. Eens, toen ze 't weer gezongen
hadden, zei hij: ‘Ja, kinderen, ja - zoo is 't - men zal ze wekken met zange,’ - zonderdat
ze begrepen, wat hij eigenlijk bedoelde. Dat begreep 't Reeke eerst ook maar half,
dien morgen toen ze weer eens alleen waren, en de oudste hem zei: ‘Jij hebt 't me
geleerd, speelman: “Men zal ze wekken met zange,” - iets goeds wekt iets goeds,
muziek weer muziek, ware liefde alleen ware liefde.’
‘Ja,’ zei 't Reeke, ‘dat is zoo! Alleen als ik 't zelf in me hoor zingen, zingt de viool
het ook eerst echt.’
Daags daarna had de oudste twee boeken onder z'n hoofdkussen liggen. Die was
hij zelf tusschen de andere op de nieuwe planken in de bedstee gaan zoeken, den
eersten keer dat hij achter 'n stoel aan door de kamer was geschuifeld, dol en duizelig,
onzeker op z'n voeten. Toch was 't hem gelukt. Hij had 't gevonden: - een Nieuw
Testament en een verzenboek.
‘Ga daar 'ns even zitten, Reinier,’ zei hij tegen 't Reeke, en toen die zich neerliet
op het voeteneind van de brits, begon hij hem voor te lezen: - ‘O, 't ruischen van het
ranke riet.’
Met adembeklemmende verwondering hoorde 't Reeke dat aan. ‘Klinkt het niet
juist als jouw viool?’ vroeg Frans.
‘Ja,’ bevestigde de speelman. ‘'k Hoor het zingen.’ - En weer en over moest Frans
't voor hem lezen.
Zoo werd het gaandeweg op het zolderke tot een uitwisseling van liederen en
verzen tusschen de twee broers. De gevreesde oudste en 't vreesachtig Reeke, ze
hadden elkaar gevonden.
‘Hij is zoo echt aan 't wakker worden,’ zei Frans tegen Nelis, wiens hart hij allang
had teruggewonnen door die nieuwe vriendschap voor zijn zielezoon.
‘Dat doet 'm de muziek!’ verklaarde Nelis, zonder toch iets af te weten, van die
pas-ontloken levenswijsheid hier op het zolderke: ‘Men zal ze wekken met zange!’
- ‘Ik bedoel,’ lichtte hij z'n meening toe, ‘sinds hij gewaarwordt iets te kunnen beter
dan de anderen, begint hij ook de rest te kunnen, alles, waarin de anderen hem eerst
de baas waren.’
‘Ja,’ zuchtte Frans, ‘zelfvertrouwen is iets goeds, zoolang 't geen zelfoverschatting
wordt.’
‘'t Reeke zal daarin wel de juiste maat behouden!’ verzekerde Nelis. ‘Daarvoor
heeft-ie 'n al te harde leerschool gehad bij die
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bangelijke blooheid van z'n kinderjaren. En ook nog, omdat hij altijd dacht geen
goed te doen en het toch wilde, kwam hij tot dat taaie volhouden, dat in hem zit...
Soms meen ik, dat hij nog 't meest van u alle negen naar uw vader zaliger zal gaan
aarden.’
‘We zouden hem moeilijk iets beters kunnen toewenschen,’ zei Frans nadenkend.
't Rosalien, die alles wat er omging op het zolderke zag en voelde gebeuren, sprak
er geen woord over, maar dacht overgelukkig en dankbaar: ‘Stroomen van genade
naar den oudste z'n ziel.’
‘Moeder,’ vroeg hij op 'n middag, ‘zijn ze weer aan 't ploegen?’ - ‘Ja, jongen,
volop.’ - ‘Dubbel diep, zooals 'k gezegd heb?’ - ‘En flink ook!’ ‘Er was veel te veel
onkruid van 't jaar.’ - ‘Da's waar: magere aren en onkruid bij hoopen!’ - ‘'t Is wel
echt de vijand geweest, die hier is omgegaan, Moeder, om onkruid te zaaien onder
het graan, - de duivel zelf.’ - ‘Dat heb 'k allang eerder gedacht.’ - ‘Dan hebt u 't zeker
ook al veel eerder begrepen als ik: hoe leelijk de Satan mij in z'n klauwen had. Maar
dat is nu uit, Moeder. Voortaan zeg ik elk oogenblik: Va d e S á t a n a , wat Christus
hem zei in de woestijn. En vanzelf hebben de Engelen de overhand gekregen.’
Met die ‘Engelen’ bedoelde Frans eigenlijk z'n Moeder zelf, Nelis, de kinderen.
Maar 't Rosalien verstond het anders. Zij dacht terug aan die diep-ellendige nachten,
als ze met de handen ineengewrongen lag te luisteren, of ze hem nogal niet hoorde
thuiskomen en ze alle Bewaarengelen van 'r kinderen tegelijk had aangeroepen om
hem op den goeden weg terug te brengen. Tòch kon ze hem nou antwoorden, zonder
't uit te snikken: ‘We houden dan ook niet op allemaal voor je te bidden.’
‘Ook Maria? - en - de anderen...?’
‘Ook Maria en de anderen. Zijn m'n kinderen dan één van allen zoo, dat ze hun
Onze-Vader zouden bidden, zonder het te meenen? ‘Vergeef ons onze schuld, zooals
wij vergeven onze schuldenaren...’
‘Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo,’ voltooide Frans, zonder
haar meer te durven aanzien. Allebei dachten ze immers aan Colla.
't Werd weer langen tijd doodstil op het zolderke. Eerst toen ze
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aanstalten begon te maken, om zoo stillekes mogelijk weg te gaan, sloeg hij weer de
oogen op, en zei: ‘Soms niemand boven laten, Moeder. Ik zou er nog niet tegen
kunnen. Heelemaal niemand anders dan de jongsten...’
‘Geen mensch, hoor! Wees maar gerust,’ en omdat ze wel raden kon, wie hij eerst
en vooral bedoelde, voegde ze er aan toe: ‘En wat de jonge buren van den Bulthoek
aangaat, daar zul je geen last van hebben, die zijn in Spa verzeild, vertelde me hun
moeder, en daar blijven ze voorloopig wel.’
‘Daar zijn ze goed!’ Frans poogde er maar 'ns om te glimlachen. Er was hem veel
van het hart genomen dezen namiddag. Maar de ééne groote onzekerheid bleef, die
bij alles weer het eerste en laatste voor hem was geworden: ‘Anneke?’ - Hoe zou hij
haar naam over z'n lippen kunnen brengen? 't Bleek hem weldra: zelfs nou niet meer
tegen Lucia...
Want tegen alle bezoek-verbod in, kwam Lucia den Zondag na dit gesprek tusschen
Moeder en hem, 's middags opeens, hoe voorzichtig ook, heimelijk het zolderke op.
- ‘'t Mag wel niet,’ ze lei den vinger eerst 'ns op de lippen, ‘maar zooiets goeds als
ik je te vertellen heb - dat zal je tochwel geen kwaad doen! Miel is door z'n eerste
examen als organist, schitterend geslaagd! En dezen morgen, - denk toch 'ns aan! heeft hij bij ons in Overdael onder de Hoogmis het orgel gespeeld - met een toegift
er na, zóó prachtig, dat heel Overdael er vol van is. “Dat wordt een groot meester,”
zeggen ze. En nonk Peereneer trotsch! “Nogwel mijn aanstaande neef,” heeft die
tegen den pastoor gezegd en tegen ieder, die 't hooren wilde.’
‘Wat!’ Daar kwam Frans toch 'ns recht bij zitten. ‘Is 't al zóó ver?’
‘Mond dicht! Alleen Moeder en jij mogen 't weten - vooral niet Maria of Trinette.
Die zetten we liever voor het voldongen feit. Nogmaar zus of zoo, Frans, en Miel
komt voor vast in Overdael, organist en tegelijk opvolger van nonk Peereneer als
koster - daar zal ik hem dan wel 'n hand bij helpen, - zooals ik nou al maandenlang
den ouwen Nonk hielp, en géén beetje ook! We trouwen natuurlijk in Wevershuuske
in. Op die manier blijft dat meteen in de familie.’
‘Wel, wel, wel,’ knikte Frans verbluft. ‘Wat heb jij dat prachtig klaargespeeld!’
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‘Ja maar - 't is nog niet zoo ver, 't zijn enkel nog maar plannen! Daar zie je nou, dat
zoo'n groot talent als Miel vanzelf z'n weg vindt.’
‘Hij wordt nog de glorie van de familie, die toonkunstenaar van jou!’ lachte Frans.
- Lucia knikte verheerlijkt, legde nogeens den vinger op de lippen, en gliste weg
zooals ze gekomen was.
‘Ik zal haar wekken met zange!’ Toen hij weer alleen was, bleef dat Frans opnieuw
en aanhoudend door de gedachten spelen. ‘'t Is Mielke beter met Lucia gelukt, dan
mij met Anneke.’ - Zoowaar, bijna zou hij jaloersch worden op die twee gelukkigen...
Afgunst? Zat dat in hem? Anderen benijden als 't hun goed ging, inplaats van er
zich over te verheugen?
Den volgenden dag vroeg hij 't zich opnieuw af, maar véél heviger, zooals alles
toen heviger was. Ook weer bezoek op het zolderke tegen alle verbod in: Ferdinand!
‘'t Mag wel niet, maar laten kan ik het onmogelijk. Zooiets als ik je te berichten
heb! Hij is er! Sinds 'n uur! Leonardus is er! Acht pond en alles goed afgeloopen zelfs buitengewoon voor 'n eersteling... Je moest hem zien! Ze zeggen “juist z'n
vader!” - dat ben ik... Lieve Hemel nog toe, een zoon van mij, - mijn zoon!’
Zwager Ferdinand, uitbundig als nog nooit, huilend en lachend tegelijk, heel en
al opgetogenheid, aandoening en opluchting!
‘Leonardus?’ vroeg Frans, die er zelfs met geen gelukwenschen kon
tusschenkomen.
‘Ja, ja, precies! - Leonardus - naar jouw vader. De twee grootmoeders lagen al
zoowat negen maanden geleden met mekaar overhoop, hoe 't kind zou heeten. Daar
ben ik toen als de wijze rechter Salomon tusschengekomen: “Is 't een meisje dan
Suzanna en mijn moeder de paat, is 't een jongen dan Leonardus en hier moeder
Wevers de paat.” - Die overgelukkige meter zal zich dadelijk wel komen vertoonen
aan je, op 'r Paaschbest, die neem ik mee naar de Zwaan voor den Doop... Zoo'n
kind! Kerel nog toe! Alles opeens anders! Vrede en zegen voor de heele familie...
Bij ons tenminste al direct! Als je nou m'n moeder 'ns zag bij Trinette! En hoe Trinette
me zei: 't Vooral ook zelf aan Frans gaan zeggen. En 't beste van al - zul je
gewaarworden: groote verzoendag tusschen de twee schoonmoeders!’
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‘En nou vooruit!’ lachte 't Rosalien, die daar al kant en klaar de trap was opgekomen,
in pontificaal, den kapothoed met de paarse pensees op, de pelerien van kant en gitten
over het zwart zijden kleed, juist als veertien maanden geleden in den bruidsstoet. ‘Frans kan nog niet tegen zooveel rumoer. Die Ferdinand! Hij stelt zich aan, alsof
er nog nooit ergens op de wereld 'n kind werd geboren!’
‘Die zoon van mij dan ook nog nergens!’
‘Heb je 't gehoord? Leonardus zal hij heeten!’ knikte 't Rosalien den oudste nog
toe, glorieus!
Toen verdwenen ze, de grootmoeder en de vader, allebei in hun staat nieuwelingen,
die hun trotsch en hun geluk niet op konden!
‘Leonardus?’ overwoog Frans in de terugkeerende stilte... ‘Leonardus Sanders?
Dat klinkt immers heelemaal niet! Hoe kan Moeder daar nou zoo blij om zijn? Immers
toch niet het ware. Als 't nou een nieuwe Leonardus Wevers zou wezen.’ En daar plotseling - kwam 't over hem: ‘Maar dat had eigenlijk evengoed kunnen zijn! Als
het toen onze bruiloft was geweest inplaats van de hunne, zooals Anneke dat zelf
zoo graag had gewild. Als zij en ik op dien dag getrouwd waren, dan nou of misschien
al eerder: een zoon van haar en mij, - een Leonardus Wevers, en Moeder de meter,
en al dat geluk voor ons op den Wildkamp!... Terwijl ik nou hier neerlig, lamgeslagen
lammeling... En Anneke? - mij vergeten? Of nog erger: terwijl Anneke wellicht op
dit eigen oogenblik tegen 'r moeder zegt: ‘Wat 'n zegen, dat ik nog net intijds van
hem afkwam - zoo'n man van niks...’ Om z'n snikken te smoren, wierp Frans zich
om, voorover in de kussens.
Moeder vond hem afgetobd en zenuwachtig, toen ze tegen den avond van het
doopfeest terugkwam. In het halfdonker zag ze z'n roodgeschreide oogen niet, maar
hoe vol geluk ze ook was over haar eerste kleinkind, toch zei ze er anders niets over,
dan: ‘'t Is wezenlijk 'n wolk van 'n jongen, die nieuwe Leonardus. Maar 'n Ferdinand
in 't klein. Van z'n grootvader Leonardus zaliger zal hij wel niet meer weghebben
dan den naam.’
‘En dan enkel nogmaar den voornaam!’ Frans kon niet laten haar dat onder 't oog
te brengen, vol sympathie met haar lichte teleurstelling. ‘'n Leonardus Wevers zou
wel beter op z'n grootvader hebben geleken.’
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Ze scheen niet te verstaan, wat hij eigenlijk meende, ging er tenminste niet op in, en
daar lag hij opnieuw alleen met z'n groote vraag: ‘Anneke?’ geworden tot pijn en
smart als nog nooit. Wat moest dat geven in de naaste toekomst? Juist nu de dokter
hem beloofd had: ‘de volgende week mag je 't zoo langzamerhand 'ns gaan probeeren
weer op de been te komen,’ - met de uitdrukkelijke waarschuwing er bij: ‘maar
voortaan voorzichtig in alle opzichten! Alcohol en rooken verboden. Geen
oververmoeienis. Geen opwinding of inspanning.’ - Jawel dan! Zeker leven als een
kasplant, en het innerlijk getob alle gelegenheid geven om vrij-uit voort te woekeren,
zooals 't immers alweer volop aan den gang was? De kans zal hij 't niet laten om hem
soms opnieuw van kwaad tot erger te brengen, en daarom - zich inspannen, naar
lichaam en geest, dag en nacht als 't moet, zoogauw z'n krachten weer toereikend
zijn, en dat zullen ze worden, jong als hij nog is. Zou hij dat zelf soms niet het beste
weten? - Na zulke vlagen van oplevende hoop en energie, volgden ook telkens reacties
van moedeloosheid, zoodra hij weer eens gewaarwerd hoe bitter weinig
uithoudingsvermogen hij eigenlijk nog had.
Zoomaar 'ns onvoorbedacht begon hij er op 'n avond over tegen Nelis: ‘Geloof je
wel, ouwe, dat ik er echt tegen opzie om weer op m'n eigen beenen te moeten
staan-en-gaan binnenkort?’
‘Dat kan ik me voorstellen.’
‘Had 'k maar iemand naast me - voorgoed - 'n hulp en steun... Wat dunkt jou:
Anneke zal wel niks meer van me willen weten, he?’
‘En al zou dat zoo zijn, - er is en blijft toch altijd Onze Lieve Heer zelf, die de
Zijnen niet verlaat.’
‘Dat is 't juist, wat me mankeert: - iemand om me bij Hem te houden. Minder dan
ooit zal ik Anneke uit m'n hoofd kunnen zetten, dat voel 'k aankomen. Ik ben zoo
bang, dat het zonder haar toch weer misloopt met me.’
‘Bidden, heer Frans.’
‘Precies wat 'k het slechtste kan.’
‘Danmaar de onmacht en het harteleed aan God opdragen.’
‘Hoe weet je dat allemaal zoo goed?’
‘Van den ouden Pater Bernardinus in Germond, - en als ik heer Frans een goeden
raad mag geven, dan raad ik hem: Ga
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'ns naar hèm toe, - laat dat uw eerste gang zijn op eigen beenen.’ Frans bleef hem
een oogenblik aanzien, met dien glimlach wetend en verlegen tegelijk, melancholisch
en toch kinderlijk, die z'n moeder en Nelis zoo stilaan over hem hadden zien komen,
terwijl hij hier ziek lag, waarvoor ze geen van beiden een naam wisten, maar die hen,
zonderdat ze 't van elkaar konden weten, op juist dezelfde wijze aantrok en verteederde
met onberedeneerd diep medelijden. Terwijl hij Nelis dan zoo aanzag, zei heer Frans:
‘Wel is mijn geval heel anders dan dat van jou, ouwe, veel ingewikkelder en
hopeloozer.’
Bevangen van schrik stond Nelis. Wat bedoelde heer Frans er mee? Hun geval?
Eendere liefde en trouw, die sterker was dan alles in hen en met hen? Waar ze met
den besten wil niet overheen konden komen? Had heer Frans het dan tòch doorzien,
dat diepverborgen zielsgeheim van den armen kluiver, tòch, zooals Nelis 't eerst op
dien vroegen morgen in September, daarna in die kwaaie dagen van dezen winter en
voorzomer zoo van tijd tot tijd al 'ns vermoed had, om het zich dan op den duur weer
te ontgeven...?
Frans zag die verbijstering, en greep opeens Nelis z'n harde eeltknuist warm in
zijn twee handen: - ‘'k Heb er respect voor, ouwe, diep respect... en hoe je voor ons
alle negen tòch een vader bent geweest en aldoor nog blijft, - nou weer al deze weken
hier voor mij.’
Diep ontdaan had Nelis z'n hand al meteen teruggetrokken uit dien onvoorzienen
zoo hartelijken greep. Maar dat hem nou die vermaledijde tranen nog almeer moesten
verraden...
‘Laten we er maar 'ns om zuchten, ouwe,’ zei heer Frans om er hem doorheen te
helpen. En dit bracht Nelis waarlijk weer tot z'n eigen.
‘Bidden, heer Frans,’ herhaalde hij; en met de deurkruk reeds in z'n hand: ‘vooral
ook uw heiligen patroon Sint Franciscus niet vergeten... Wat ik aan dien te danken
heb - geen mensch zou 't gelooven!’
Tegen Moeder begon Frans er den volgenden middag direct over, nu heel kalm
en vastbesloten: ‘Als ik weer goed en wel op de been zal zijn, dat beloof ik u: m'n
eerste gang is naar Pater Bernardinus, volgens den raad van Nelis.’
‘Ja, jongen, doe dat - ga 'ns naar Pater Bernardinus!’
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Zonder soms al te veel van haar groote vreugd te toonen, streek ze hem heel zachtjes
met de vingertoppen z'n haarlok van het voorhoofd weg, zooals ze dat eertijds deed,
wanneer ze hem 's morgens kwam wekken. ‘Ik weet het wel, Heerke,’ zei ze, ‘dat
alles alleen maar kwam, omdat je ziek was, ziek van ziel en geest, - zooals je zelf
onlangs zei: door dat onkruid van den kwaaien vijand.’
Dankbaar om dit woord van vergiffenis greep hij nu ook haar hand in den innigen
druk van zijn twee handen, en ze zagen elkaar aan, zwijgend.
Hij wist van haar, dat ze weer den naam van Colla op de lippen had, zonder dien
te willen uitspreken, - zij wist van hem, dat hij aan Anneke dacht, zonder haar naam
te durven noemen. - 't Was al met al immers nog maar een begin, veel te teer om het
verder nog aan te roeren.

Marie Koenen, Wassend graan

141

IX
EERST was Rooske met 'n paar perziken komen aandragen, 's Zondags tegen
zonsondergang. Toen de oudste opzag uit z'n gemijmer - of had hij toch weer geslapen,
zonder 't zelf te weten? - stond zij daar aan z'n bed, en hij wist niet, wat hem wel het
vriendelijkst toelachte: het blanke kind met 'r vlosse rosse krullen gouddoorsponnen
in de avondzon, met de kuiltjes in 'r perzikwangen, 'r pareltandjes bloot bij haar
stralenden lach, - of de prachtvruchten, die ze hem triomfantelijk voorhield, op elk
van haar mollige handjes één op 'n frisch groen druivenblad: ‘Voor Frans!’
‘Maar m'n rozeknopke nog toe! Waar heb je die opeens vandaan gehaald?’ Meteen
had hij immers al gezien, dat ze van edeler gewas waren dan de peezen van hun eigen
leiboomen.
‘Echte marketons van Sinterklaas!’ zei Rooske, zooals 't haar blijkbaar was
voorgezegd. En eer hij somtijds nog meer ging vragen - zij weg!
‘Weet je waar die marketons van Zondag naar smaakten?’ vroeg Frans haar, den
eersten keer den besten, dat ze weer 'ns mee naar binnen gliste achter ‘Reinier den
speelman’ aan.
‘Natuurlijk naar méér!’ lachte Rooske gevat.
‘Mis hoor!’ De oudste liet zich nu ook 'ns niet vangen, nadat hij zoo zalig had
liggen droomen en hopen: - misschien toch - Anneke? - wie weet? - Anneke, die bij
Moeder naar hem was komen vragen en haar die perziken voor hem had gegeven.
Want immers juist iets voor Anneke, hem zoo fijn te laten verstaan: Meen soms niet,
dat ik je een kwaad hart toedraag...
‘Wat proefde jij er dan aan?’ wilde Rooske weten, bij haar vergeefsche pogingen
om 'r handjes los te krijgen uit de groote hand van den oudste.
‘Zal ik 't je dan maar zeggen? Heel erg smaakten ze naar den tuin van het kasteel.
Is dat goed geraden?’
Rooske zei niet nee of niet ja, maar proestte 't uit, rukte zich los, tolde 'ns om en
om op 'r hielen, en liet zich neerzinken tegen de plint onder het venster. ‘Speel maar
weer van: ‘'k Zie de morgensterre’, spoorde ze 't Reeke aan, die nooit goed durfde
beginnen.
- 't Is zooals ik dacht, - Frans meende 't nu wel zeker te weten: - Anneke is er
geweest! -
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En hij stelde 't zich voor oogen, hoe ze daar vlug en licht over den grintweg was
komen aantrippen, dien Zondagmiddag door de Septemberzon, met dat zoo
veelbeduidend klein geschenk voor hem in 'r hand, en 'r hoofd en 'r hart even vol
vragen en herinneringen over hem, als hij hoofd en hart vol had van Anneke, sinds
hij haar zag als in een nieuw licht, los van de schaduw, waarin z'n eigen
zwaarmoedigheid haar had verduisterd.
Zoowaar, den volgenden Zondag tegen den avond, opnieuw Rooske, dezen keer
met een reuzen-tros lichtende witte druiven. ‘Voor Frans!’ lachte ze al even
triomfantelijk met al haar pareltandjes en al haar gouden krullen. ‘Echte muscadellen!
Wel zoo groot als pruimen en je kunt er doorheen kijken. Zie maar!’
‘Ik ben benieuwd,’ zei Frans, ‘of ze ook dien kasteelsmaak hebben van de perziken.’
‘Niks er van! Ze smaken alleen naar de mars van Sinterklaas. Proef maar!’
‘Samen!’ En daar begonnen ze den tros leeg te plukken. Gretig verpletterden de
pareltandjes druif na druif, en na elke, die Frans genoot, langzaam als 'n fijnproever,
herhaalde hij: ‘En toch proef ik de serres van Laag Case.’ - Maar Rooske, immers
in haar negende jaar, had klaarblijkelijk afgeleerd haar mondje voorbij te praten, en
hield maar vol: ‘En toch komen ze van Sinterklaas,’ even hardnekkig als bij Frans
de zekerheid de overhand hield: ‘een fijne geste van Anneke’...
Enkele dagen later - weer Rooske, nu niet meer op het zolderke maar op het erf,
- Rooske almeteen naast hem, toen hij dien middag voor het eerst naar onder was
gekomen en den voet buiten zette.
Want hoe zou hij nog rust vinden voor z'n rustkuur, bij dit nieuw geloof in een
nieuwe toenadering van Anneke?
‘'t Is nu meer dan lang genoeg met luieren en nietsdoen,’ had hij tegen Nelis gezegd.
‘Laat den dokter maar praten. Ik voel dat zelf toch zekerwel het beste! En 't wordt
wezenlijk meer dan hoog tijd, dat ik al de goeie voornemens eindelijk 'ns ga ten
uitvoer brengen.’
Nauwlijks dan was hij tastend de trap van het zolderke af en stond hij daar op den
dorpel van den melkkelder, of Rooske kwam van den overkant op hem aanvliegen,
alsof ze er op de stoep van de voordeur op hem had staan wachten.
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‘Mooi zoo,’ begroette hij haar blij. ‘Kom jij den oudste maar 'ns opnieuw leeren
loopen.’ Voetje voor voetje treuzelden ze samen naar de huiswei, hij slap en wankel,
met de eene hand steunend op den wandelstok, de andere licht op Rooskes schoudertje,
terwijl hij heel dankbaar besefte tot wat 'n grooten moreelen steun het kind hem was
bij dezen eersten gang opnieuw het leven in, den ouden erfgrond op, waarvoor z'n
blik zoo lang blind was geweest, z'n hart versloten.
‘'t Is allemaal nieuw in m'n oogen,’ zei hij, ‘of zijn m'n oogen nieuw?’
‘Nieuw? Er is hier heelemaal niks nieuws, hoor!’ antwoordde Rooske. ‘Alleen de
goudfazant! Die is er verleden week pas bij gekomen.’ Mee kwam Leonardje tusschen
de appelboomen op hem aanstormen, uitgelaten blij bij de verrassing daar zoo
onverwachts den zieken oudste weer genezen te zien. ‘Nou moet Frans ook eerst 'ns
naar den goudfazant komen kijken!’ Spontaan bedacht hij dat, het eerste en eenige,
dat hij wist te vinden voor een feestelijk welkom.
‘Natuurlijk de goudfazant!’ zei Rooske, verontwaardigd, dat iemand meende of
zij daar niet aan denken zou! ‘We gingen er juist op aan, hè Frans?’
Daar stapte de goudfazant in z'n volle pracht en waardigheid, met z'n stralenden
kraag, z'n vlamrood vest, z'n zwierigen sierstaart, - prinselijke balling achter het
verroeste kippengaas van een voormalig konijnenhok tegen den blinden achtergevel
van de bijkeuken.
‘Hij is van ons allebei!’ verklaarde Rooske. Ze kon niet uitstaan dat Majoorke
precies deed, alsof hij alleen van hèm was.
‘Van Colla gekregen!’ lichtte Majoorke nader toe. ‘Ook laatst een echten levenden
egel.’
‘Brrr!’ griezelde Rooske, ‘die mag jij gerust heelemaal alleen voor jou! Ik hou
veel meer van 't sijske.’
‘Ook al 'n sijske?’ vroeg Frans, van de eene verbazing stijgend in de andere.
‘O, nog véél meer! Elken keer als-ie komt, brengt Colla iets mee,’ roemde
Majoorke. ‘Moeder zegt, dat-ie niet alles moet weggeven, wat-ie heeft en krijgt.
Maar hij kan 't toch niet laten. - Immers voor Frans ook, die perziken en die druiven!’
‘Hè nou!’ schrok Rooske. ‘Nou verklapt die domoor het toch!’
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‘Mocht Frans dat dan niet weten?’
‘Immers van Sinterklaas!’ En ze knikte den oudste bemoederend toe: ‘Tòch van
Sinterklaas, hoor! Die uil daar weet er niks van.’
‘Ha zoo,’ bracht Frans er nog uit, ‘ja, ja...’ En opeens vond hij verder geen enkel
woord meer voor de kinderen.
Wat was dat voor 'n gevoel, alsof z'n hart in hem wegzonk? Zoo leeg en duizelig
z'n hoofd... Hij moest steun zoeken tegen den muur. Ontdaan zagen de twee naar
hem op.
‘'t Kan niet zoomaar opeens heelemaal beter,’ stelde hij hen gerust, toen hij zich
wat voelde bekomen. ‘Nou maar weer op het zolderke aan.’
Tusschen de twee stilgeworden en bezorgde drubbels in, schuifelde hij over het
erf terug, bang bij dit zwak en duizelig strompelen soms Moeder of Maria of Nelis
tegen te komen. Maar er was niemand, tegen wien hij zich groot hoefde te houden,
eer hem soms opnieuw het vrije bewegen verboden ging worden. - ‘Morgen weer
'ns een stap verder,’ beloofde hij bij het afscheid aan het tweetal. ‘Oefenen!’
‘Dan gaan we morgen naar de nieuwe rozen kijken in Moeders tuintje!’ beloofde
Majoorke van zijn kant, opmonterend. ‘Trosrozen! Tegen de muur en overal.’
‘'t Ziet er rood van!’ roemde Rooske al evenzeer.
‘Ook al allemaal van Colla!’ besloot Majoorke de lofprijzing, vol dankbare
bewondering voor de tooverachtige gaven van den royalen broer.
‘Ook al allemaal van Colla!’ 't Bleef Frans den avond lang door het hoofd malen,
toen hij daar weer neerlag, uitgeput als in geen weken. ‘Ook al allemaal van Colla!
- en wat van mij ooit voor de kinderen of voor Moeder of voor wie ook? - Allemaal
van Colla... En die fijne geste naar mij: “Meen soms niet, dat ik je een kwaad hart
toedraag,” dus niet van Anneke, maar ook al van Colla, zonderdat hij 't weten wil...’
Den volgenden dag, tusschen morgen- en middagschooltijd, stond Frans op 'n
gegeven oogenblik, graag of niet, daar toch - vóór hij 't wist - verrukt tusschen Colla's
rozentoover in Moeders bloemhofke, links van hem de rosse krullenbol van Rooske,
rechts Majoorkes zwarte lokkenkop, in den karmozijnen weerschijn van den weligen
trosrozenbloei tegen den muur en over de struiken.

Marie Koenen, Wassend graan

145
‘Weet je wat daar prachtig zou staan tusschen dien rooden rozenbloei?’ Frans wees
op den verweerd-witten huisgevel tusschen de achterste zaalvensters.
Zoowaar, Majoorke raadde 't op stel en sprong: ‘Een kruisbeeld, juist als tegen
het Molenhuis!’
‘O ja, zeg! Een kruzzefiks!’ juichte Rooske. ‘Zoo een onder 'n geblauwseld schuin
afdakje!’
‘Dan mondje dicht!’ legde Frans hun al bij voorbaat geheimhouding op. ‘Zoo
gauw als ik er alles voor bijeen kan halen, zullen we er samen aan beginnen. 'n
Verrassing voor Moeder.’
‘Ook 'n lantarieke met 'n lichtje er bij!’ ried Rooske aan, er al volop in.
‘Daar mogen jullie dan voor zorgen, dat het nooit meer uitgaat.’
‘En altijd een frissche krans er om heen!’ Rooske wilde nogwel veel meer op zich
nemen.
‘Maar eerst samen op het zolderke komen helpen, het Kruis zelf maken. 'n Héél
mooi en héél groot. Zooals het er eigenlijk al lang had moeten zijn.’
‘Hoe zou 't komen, dat daar nooit iemand aan gedacht heeft? En wij nu wel, zoo
opeens?’ Majoorke begon tegenwoordig meer en meer naar redenen en oorzaken te
zoeken.
‘Iedereen had 't zeker altijd even druk met andere dingen,’ verontschuldigde Frans
zichzelf en al z'n voorzaten. ‘En dat was toch niet goed. Zooals Jesus immers zelf
gezegd heeft: “Slechts één ding is noodzakelijk,” - dat is: aan God te denken en te
luisteren naar Zijn woord.’
De kinderen stonden verstomd van eerbied bij deze onverwachte ernstige
onderrichting, en luisterden gretig.
Maar Frans sloeg alweer 'n anderen toon aan. ‘Wij met z'n drieën zullen nu 'ns
eerst en vooral tijd zien te vinden, voor dat Kruis hier. Laat het ons vandaag aan
Jesus beloven.’
‘Ja, ja! dat doen we,’ viel Majoorke hem geestdriftig bij. ‘En een gelofte moet
gehouden worden, dat staat in den kristenleer!’
‘Nou, dan doen we nou met z'n drieën een gelofte aan Jesus, dat Kruisbeeld hier
te zullen hangen tot Zijn meerdere eer. En we vragen Hem Garvershof met Zijn
uitgespreide armen te willen steunen en te zegenen.’
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Rooske was er stil van geworden. Maar Majoorke keek de eindeloosheid in van de
blauwe lucht boven de heg, en zei: ‘Van hieruit zal 't zijn, of Hij het heele Maasdal
zegent.’ Eerst in den laatsten tijd had Majoorke het vergezicht over het Maasdal
ontdekt en sinds deed hij niets liever dan naar de onbekende wijde verschieten uitturen.
‘Dat zál Jesus ook, het heele Maasdal zegenen,’ verzekerde Frans hem.
‘En Majoorke er bij,’ schoot Rooske weer wakker, ‘als die komend voorjaar
daaronder langs den kerkweg gaat om z'n eerste Communie te doen.’
‘Wel, wel! Wat hoor ik daar? Is 't al zoo ver met dien peuter?’
‘Peuter!’ stoof Majoorke op. ‘Elf jaar word ik dezen winter! 'k Zit al in de hoogste
klas. Niet eens 'n jaar meer, dan doe 'k admissie-examen!’
‘En dan?’ wilde Frans weten.
‘Juist als Sanderke,’ ving Rooske hem het antwoord af, toen Majoorke zoo
heelemaal tegen z'n gewoonte in plotseling verlegen aarzelde. ‘Juist als Sanderke,
studeeren om naar Amerika te gaan en millionnair te worden!’
‘Ze weet er net zooveel van als de kat!’ protesteerde Majoorke verontwaardigd.
‘Niet naar Amerika, maar naar Afrika, en geen millionnair maar missionaris!’
‘Hoe kom je daar opeens zoo bij?’ vroeg Frans getroffen.
‘Niet zoo opeens - 'k weet niet - allang zoo vanzelf. Colla heeft me altijd verteld
over de Missie. En meester Jonkers zei me toen de groote vacantie begon: dat ik 't
er wel brengen zal...’
‘De eerste van de klas!’ roemde Rooske, opeens trotsch op hem.
‘Dan maar bidden, dat het Gods wil voor je mag zijn, en je die genade dan waard
zult worden en blijven.’ Nou was Frans er op zijn beurt stil van geworden. Opnieuw
voelde hij zich plotseling totaal afgemat, echt doodop. Aangegrepen, niet door dat
kindergekeuvel, maar door de onvoorziene vraag: ‘Zou deze jongste van Moeders
vier zonen dan de ware geroepene zijn?’ Terwijl hij zich voorhield: ‘Verder het niet
aanroeren.’ Rooske het zwijgen opleggen? Beter immers 't haar als de natuurlijkste
zaak van de wereld te laten beschouwen en er haar nou al aanstonds van af te leiden,
door opnieuw over het ‘kruzzefiks’
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te beginnen. ‘De eerste maal dat 'k weer in Overdael kom, zal ik dus het eikenhout
er voor gaan bestellen...’
Weer op het zolderke terug, uitgeput op z'n brits, oogen dicht zonder slaap, begon
hij zich meer en meer te verwonderen over dat half uur met de kinderen tusschen
den weligen rozenbloei in Moeders fleurig en geurig tuintje. Wat al liefs en goeds
onverwacht aan ingeving en nieuwe mogelijkheden! Alles door Gods genade? Al
zoo meteen en zoo rijkelijk, enkel bij den vasten wil, dien hij zich dezen morgen bij
het ontwaken had gevormd, om tegen zichzelf en z'n ziekelijke kleinzeerigheid in te
gaan en voortaan alleen nogmaar het geluk van Moeder en de anderen te beoogen?
In het dringend besef, dat er zoo eindeloos veel viel goed te maken en in te halen,
en vooral ook van z'n grooten achterstand bij dien goedhartigen, gulhandigen Colla!
't Was nu vanzelf een aangenomen gewoonte geworden, dat de drubbels na den
eten den oudste kwamen afhalen voor z'n wandeling naar den goudfazant of naar de
rozen, algauw èn naar den goudfazant èn naar de rozen, dan dag aan dag verder de
huiswei of den moestuin in, en zelfs den Bult over naar den heuvelrand. Honderduit
hadden de twee hem telkens opnieuw te vertellen, en zoo werd hij vanzelf
langzamerhand weer in het daaglijksch leven van huis en school, van dorp en berg
opgenomen, nader dan hij er ooit mee geweest was.
Onlangs kwamen ze, op den terugweg het erf over, Maria tegen, die met den
bruinaarden teil vol gouden maïs-korrels in 'r handen, op weg was naar de hennen.
Na zich, de zes weken lang dat hij daar zieklag, niet op het zolderke vertoond te
hebben, kon ze nu toch niet anders dan stilstaan om den herstellende te begroeten:
‘Zoo? En hoe gaat het?’ - ‘Goed aan de beterhand,’ antwoordde Rooske voor den
oudste, die bij de koele plichtmatigheid in Maria's toenadering, z'n goeden wil danig
voelde verkillen. Toch begreep hij 't heel goed: ter liefde Gods wilde zij de minste
zijn. Daarom hij ook, ter liefde Gods, zelfvernederend: ‘Ik zal maar zien, Maria,
voetje voor voetje weer op den goeden weg te komen.’
‘Dan maar sterk tegen d'n eigen in,’ raadde Maria hem aan. Waarop ze weer ieder
hunsweegs gingen. Maar 't duurde lang eer Frans kon loskomen van dien donkeren
blik vol warsen twijfel. - Die diepe oogen van Maria, dacht hij, - vroeger zoo

Marie Koenen, Wassend graan

148
ontroerend van zuiver kinderlijke vroomheid, ze zijn al te ernstig en te streng
geworden voor een aanmoedigend levenden blik van zusterlijk meevoelen. - Toch
wist hij wel zeker, dat Maria noveen na noveen voor hem gehouden had, misschien
wel moeilijke beewegen had ondernomen, geloften had gedaan en offers gebracht
voor de bekeering van den afgedwaalden broer... Maar hem opnieuw haar hart
overgeven met een milden lach vol hoop en vertrouwen, zooals Moeder van het eerste
oogenblik af, dat was haar niet mogelijk. Daarom - als hij nu voortaan op zijn beurt
'ns voor háár ging bidden, dan zou 't moeten zijn om de liefde, waarvan Paulus
spreekt, die alles bedekt, alles gelooft, alles hoopt, alles duldt, - zooals hij ze in hun
Moeder meer en meer verpersoonlijkt begon te zien. Maar hoe verontwaardigd zou
Maria opkijken, als ze dat wist: Hij voor haar een genade vragen? De afvallige voor
de zoo rijkbedeelde getrouwe? En toch zou hij 't doen, tòch deed hij 't! Zooals hij
voortaan ook niet meer zou ophouden met dat andere gebed: - ‘Geef mij voor Colla,
en aan Colla voor mij, de ware broederliefde’... waarmee hij was begonnen
Zondagavond, nadat Majoorke hem onbewust den blik voor Colla's karakter had
geopend, en hem tegelijk z'n nieuwe hoop op Anneke benam...
Toen 't Rosalien in deze dagen 'ns onverwacht in den voormiddag het zolderke
opkwam, zat de oudste bij z'n tafeltje vol boeken en geschriften aan het venster, juist
als ze hem vroeger zoo menigen keer op z'n bovenachterkamer had gevonden.
‘Ja, Moeder,’ zei hij wat verlegen, ‘u ziet het: voor zoolang 'k nog niet echt de
hand aan den ploeg kan slaan, heb 'k de studie maar weer opgevat.’
‘Wat zou je beter kunnen doen!’
‘Dat vraag ik me ook af. Hoe 't me ontbroken heeft, besef 'k nou eerst. 't Is voor
mij de rust en de kracht, Moeder, bezonkenheid en beschouwing, die me opheffen
boven dat eeuwig wroeten in me zelf.’
‘Maar nou soms met die studie weer niet al te hard van stapel loopen, Heerke!’
‘Niet meer, dan voor zoover ze me dienen kan tot hartversterking! Alles wat 'k
tegenwoordig doe en laat, Moeder, 't is alleen om weer zoo gauw en zoo goed mogelijk
in de rij te
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komen... En 't helpt! 'k Voel me wezenlijk met den dag vooruitgaan.’
‘'t Is je aan te zien, God zij dank. En daarom - raad 'ns wat ik je eigenlijk vragen
kom?’
Gespannen zag hij haar aan, een of ander plan of besluit verwachtend voor de
naaste toekomst Garvershof betreffend. Terwijl hij zelf toch geen enkele beslissing
voor de toekomst zou durven nemen, aleer den raad te hebben ingewonnen van den
zieleleider, door Nelis hem aanbevolen. Dit had hij zich vast voorgenomen: vader
Bernardinus' uitspraak af te wachten als de openbaring van Gods Wil voor hem.
Want zelf kiezen? De Alwetende wist het immers, hoe hij meteen naar drie kanten
tegelijk werd getrokken, zoodra hij maar even waagde over z'n levensstaat in de
naaste toekomst te denken: - de studie? Anneke? Garvershof? ‘Och, 't is maar iets heel gewoons van onder-ons,’ zei Moeder, alsof ze zijn
verwarring bespeurde. ‘Niks anders - dan 'n voorstel aan je, om aanstaanden
Zondagmiddag ook bij het feest te komen. Ja, hoor, 'n echt groot feest: Trinette zal
voor den eersten keer den berg opkomen, - voor den eersten keer de kleinzoon op
Garvershof! Dat vieren we, in de zaal, met alle kinderen samen alsof 't nogeens
doopfeest is. En als jij er nou ook bijkomt, zoomaar vanzelf... 't zou zoo goed zijn:
opeens alles weer in orde en op z'n ouds, ook met Trinette...’
Frans keek van haar weg, bladerde werktuigelijk in het boek dat voor hem openlag:
Augustinus' Confessiones.
‘Ja, Moeder,’ - weifelde hij - ‘'t zou wezenlijk 'n mooie gelegenheid zijn - zoo de
heele familie bijeen...’
‘Allemaal!’ Daarin lag opgesloten: ‘Ook Colla, - en wie weet: ook nonk Peereneer,’
de twee namen, die haar altijd nogmaar niet over de lippen wilden tegen den oudste.
‘'t Is wel erg jammer, dat het zoo samentreft... 'n Week later was wellicht beter
geweest,’ haperde Frans, - ‘maar 't er om uitstellen gaat toch ook niet... U mag 't
gerust weten, Moeder, ik heb me namelijk voorgenomen en alles er op gericht om
juist aanstaanden Zondagmiddag dien eersten gang te doen, - dien tocht van m'n
gelofte, u weet wel, waarover ik u al 'n maand geleden sprak. En dat wordt tijd, hoog
tijd... Trouwens, Nelis heeft 't al voor me afgesproken in Germond:
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Pater Bernardinus verwacht me, - niet in den biechtstoel maar op z'n kamer...’
‘Ja - dan, jongen, dàt gaat voor! Eerst met Onzen Lieven Heer alles in 't reine
brengen, - je hebt gelijk! En wat zou ik liever wenschen!’ 'r Moederhart was
opgesprongen van geluk, en toch deed ze alsof ze 't heel kalm opnam.
‘Als ze 't nou maar niet verkeerd opvatten, Trinette en Maria,’ beangstigde Frans
zich. ‘Want het eigenlijke hoeven ze er niet van te weten, - dat blijft tusschen u en
Nelis en mij.’
‘En laat ze 't dan nogmaar 'ns verkeerd uitleggen desnoods.’ Moeder voorzag dit
ook wel. ‘Maar als 't eenmaal zoover is met je, - volgt de rest immers vanzelf! Ook
ten opzichte van hen, één voor één.’
‘Zooals ook ten opzichte van Garvershof,’ wilde Frans haar toch 'ns laten verstaan.
‘Alles wat Pater Bernardinus me aanraadt, zal ik doen, - en ik zal er u niet
buitenhouden, wees daar zeker van.’
‘Dan - Goddank! - voortaan samen op!’
‘En zeg maar aan Trinette - dat 'k heel binnenkort 'ns naar de Zwaan kom, om
kennis te maken met uw kleinzoon.’
‘Zoo 'ns op 'n morgen uit de kerk, met mij en de kinderen mee... Geen dag sla ik
over, ik die 't eerst bekans niet van mezelf verkrijgen kon een voet over den drempel
van de Zwaan te zetten. Je kunt niet gelooven, wat 'n aantrekkingskracht zoo'n kind
in de wieg heeft. Vroeger hebben je vader en ik er nonk Peereneer om uitgelachen,
hoe die op jou gesteld was, onzen eerste... Nou ben 'k zelf net eender op dien kleinen
Leonardus gesteld.’
‘En ouwe Suzan? Zitten die twee grootmoeders van den éénen kleinzoon elkaar
niet aanhoudend in 't haar?’ Frans wilde liever maar zoo gauw mogelijk over het
netelig onderwerp ‘nonk Peereneer’ heen.
‘Dat is te zeggen...’ 't Rosalien betrok. ‘Hoe dikwijls ik al heb moeten hooren:
“Hij kan nou wel Leonardus heeten, maar 't is toch op en top Ferdinand...” En dat
is-ie ook, tot-nog-toe, met z'n rond rood gezichtje en z'n kaal kopke. Maar wacht 'ns
effekes tot de Weverskrullen er zijn, en die oogen bruin worden inplaats van blauw.’
‘Wel ja! Laat de Zwaan maar praten, Moeder. Die nieuwe Leonardus is tòch van
ons!’
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En bij dit welgemeende ‘van ons!’ waarmee hij het jonkske en tegelijk zichzelf zoo
heel en gansch weer in de eenheid van het Garvershover huisgezin betrok, greep
Moeder hem van hartelijke dankbaarheid met allebei 'r handen bij de schouders,
zooals ze daar achter z'n stoel stond. Waarbij hij vanzelf, zooals lang geleden, z'n
hoofd tegen haar hart drukte, heel even maar. Toch lang genoeg, dat ze er geen van
tweeën in het eerste oogenblik 'n woord konden uitbrengen.
‘Nou dan - zooals afgesproken,’ vond 't Rosalien eindelijk den afscheidsgroet.
‘Ja Moeder, zooals gezegd.’
Dit was Donderdagmorgen. ‘Nog drie dagen!’ Zonder 't van elkaar te weten, telden
ze 't allebei op hun vingers af, toen ze weer alleen waren.
De drie dagen zijn om. - Eind October, Zondag vóór Allerheiligen, na den middag
drie uur. De zon wint het vandaag niet van den mist, die toch aldoor ijler wordt, een
zilvergrijs nevelwaas, waarin de wereld verdroomd schijnt. Toch vlamt hier en daar
nog helder geel en rood en levend groen in het kreupelhout en in het wilde groeisel
van braam en boschrank langs den berm. Over de dorre bladerlaag op het breede
wegdek der aloude heirbaan kleurt, goud over goud, de weerschijn van het laatste
loover tusschen de takken der reuze-olmen. Met hun stammen als machtige zuilen
van verweerd arduin staan ze daar te weerszijden, rustige wachters. Tusschen die
zuilen door het zondagsstille landschap, ingetogen in z'n mijmering. Heuvelachtig
de streek, ook nog hier. Rechts hooger de winterkorenakkers over breede glooiingen
vruchtbaar aan 't ontkiemen, met sappig groene sprieten over de versch geëgde veiige
klei; links golvend weiland, boomgaarden, bosch. Hier, tusschen Overdael en
Germond, een afstand van vier kilometer, zijn de huizen te tellen langs den weg, en
liggen de hoeven en de gehuchten er zoo ver van verwijderd, alsof ze 't, wereldvreemd,
in de eenzaamheid van het binnenland veiliger vinden dan langs de groote baan, die
van het onbekende zuiden naar het onbekende noorden voert.
Wanneer de oudste van Garvershof zoo af en toe 'ns opziet uit z'n gedachten,
verrast hem telkens weer de schoonheid en de
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meditatieve rust van dit herfstland. 't Is hem of hij z'n eigen geboortestreek nu eerst
ontdekt en er zich tegelijk opnieuw in voelt overgaan, één er mede en opgenomen
er in zooals in z'n vroegste jeugd, toen ze voor hem de heele wereld was. En dan
vraagt hij zich af, of hij 't ook aan de zielseigen sfeer van dit landschap te danken
heeft, z'n bezonken kalmte in dit uur, waartegen hij immers maar al te veel met angst
en vreeze heeft opgezien. Dan glimlacht hij er opnieuw om, dat zijn zenuwachtigheid
van eerst, in het laatste oogenblik daarboven bij den put op Garversberg, wel op Nelis
scheen overgeslagen. Nelis die na al z'n wijzen vaderlijken raad en na hem met
zooveel toewijding den weg geëffend te hebben tot dezen boetegang, hem er zoowaar
nog van trachtte tegen te houden, nu er het uur toe gekomen was... ‘'t Is te vroeg,
heer Frans! Ik zie 't nu eerst. Uw krachten zullen nog niet reiken tot dien verren weg.’
‘Daar komt de fiets nou nog 'ns goed voor te pas,’ stelde hij hem gerust. - ‘Dat
duvelsrad?’ - ‘Jij zoudt me zeker liever in de vigilant van Overdael op weg zien gaan!
Maar ik wil nou ook 'ns iets goeds met dat duvelsrad doen, waardoor het misschien
wel tot een werktuig van de Voorzienigheid wordt gewijd. Er niemand iets van
zeggen, Nelis, maar 'k rij er enkel mee tot Overdael, breng het daar eerst in den
rijwielhandel om het te verkoopen! Dan te voet verder naar Germond. En van Pater
Bernardinus terug, ga ik het geld ophalen - voor nonk Peereneer. Want met leege
handen kan ik bij den Weversnonk niet aankomen, dat versta je, na al deze jaren zoo
diep bij hem in de schuld gestaan te hebben. En na de absolutie van den biechtvader,
wil ik toch ook de absolutie van dien doopvader van me... M'n geweten heeft me nou
lang genoeg gekweld over die eereschuld!’ - ‘Allemaal goed en wel, maar veels te
veel ineens voor 'n eersten gang!’ waarschuwde Nelis. ‘Niet al te veel hooi op den
vork nemen, heer, zoolang uw handen nog zoo beven.’ - ‘Is me dit allemaal maar 'ns
van het hart, ouwe, dan zul jij 'ns wat anders zien! Van bevende handen dan geen
sprake meer!’
Wegpeddelend had hij bij den Bulthoek nog 'ns omgezien, en daar stond Nelis
nog, bij den put, tusschen z'n twee emmers in, hem na te oogen en het hoofd te
schudden. Tot afscheidsgroet had de overmoedige nog 'ns z'n hand in de hoogte
gestoken. En waarachtig: van bevende handen geen sprake meer, zoodra

Marie Koenen, Wassend graan

153
ze het stuur hadden omvat. Alles in hem, nu nog en aldoor, één dankbaarheid, dat
hij zich zoo zelfzeker voelt op dezen grooten dag van vandaag... ‘De vogel is
gevlogen, Nelis, wezenlijk zonder er iets van gewaar te worden, dat z'n vleugels
gekortwiekt zijn, zooals de dokter dat klaarblijkelijk aan jou al evengoed als aan mij
wilde wijsmaken met z'n, voorzichtig, vooral voorzichtig'!’
Overdael heeft Frans al goed en wel achter den rug - de zaken er afgedaan, immers
zonderdat iemand er ook maar het minste van gewaarwerd met 'n pas-herstelde zieke
te doen te hebben. ‘Het duvelsrad’, zoo goed als nieuw, brengt hem zoowaar nog
tweederde van den kostenden prijs op, en veel hoeft daar niet af aan eikenhout om
voor Moeders tuintje het ‘kruzzefiks’ te maken met de drubbels... Straks zal hij die
eerste bankjes van tien uittellen voor de opklarende oogen van den verbaasden en
overmanden nonk Peereneer! Voortaan ook weer vrede en vriendschap voor hem in
dat dierbaar Wevershuuske, tegelijk met den hernieuwden vrede hierboven! Nog
geen half uur meer misschien, en bij Gods liefde en genade zal hem de zondenlast
van het hart zijn genomen. - ‘Hier ben ik,’ zal hij zeggen tegen Pater Bernardinus,
‘en m'n zonden zijn rood als scharlaken...’
Neen, hij zal naar z'n woorden niet behoeven te zoeken. Dag na dag, de laatste
weken, als hij daar op het zolderke aan z'n tafeltje zat, in de schaduw of in den
weerschijn van het eeuwenoude leien huisdak tegenover hem, wanneer hij daar zoo
zat te lezen in de Psalmen of in de brieven van Paulus, in Augustinus of in Thomas
a Kempis, - kwam er telkens weer een oogenblik, dat hij over het boek gebogen, met
het gezicht in de handen verborgen, tòch reeds voor Pater Bernardinus zat en hem
alles en alles poogde uit te zeggen. En 't was geen leege formule dat mea culpa, mea
culpa, mea maxima culpa, waarop deze eindelooze ontboezemingen telkens weer
uitliepen. Want hij, de zoon van zulke zielezuivere ouders, die zonder het zelf te
gissen, volkomen leefden naar de Evangelische Raden van de Bergrede: arm van
geest, kinderlijk van hart, barmhartig, rechtvaardig, - hoe zou hij in z'n afstamming
verontschuldiging durven zoeken voor z'n willooze inzinkingen? De schuld van z'n
eigen zonden gooien op z'n grootvaders van Moeders kant, die 't zoo danig verkorven
hebben in hun tijd? Soms ook nog zich beroepen op
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de uitputting van dat Weversgeslacht, waaruit zoowel z'n vader als z'n Moeders
moeder stamden, en waarin na driehonderd jaar Wevershuuske weleens geen bloed
of bloei genoeg meer over kon zijn?... Oorzaken wellicht om hem den levensstrijd
niet gemakkelijker te maken, maar ook om hem te nopen zich des te dringender met
al z'n doen en laten te beroepen op den bijstand van zijn Schepper. En ziedaar wat
zijn groote schuld is geweest en zijn ongeluk, zich van zijn Schepper te hebben
afgewend, - Adamskind, dat beet in de vrucht van den boom der kennis van goed en
kwaad. En ofschoon er zoowaar dan ook nog sprake is van ‘goed’ bij dien gevaarlijken
boom, al 'n heel bijzonder vergiftigen appel ervan heeft de Satan hem laten
voorhouden... Va d e S a t a n a ...
‘Mijn zondenregister is eindeloos,’ zal hij aan Pater Bernardinus zeggen, ‘maar
toch ook met één woord samen te vatten: “nietswaardigheid”. Waardoor er van mij
tenslotte niets over was, dan de aardworm om onder den voet vertrapt te worden. En
zie - toch heeft Gods genade me gespaard en Gods liefde me opgericht... En hier ben
ik, om u te vragen, hoe nu verder? - Garvershof? Maar hoe dan er me bovenuit te
houden? De Bulthoek zoo vlakbij, de Wildkamp niet veraf... en als dat opnieuw zou
beginnen? Als ik u zeg, Pater Bernardinus, hoe alles in me er eigenlijk naar hunkert,
dat u mij zult gebieden mezelf Gods gareel aan te leggen, en leekebroeder te worden
in de Achelsche Kluis...’
In dit oogenblik wordt Frans z'n aandacht getrokken door een heerengespan, dat
daar komt aanrijden, hem tegemoet midden over den weg, stapvoets de helling op,
het laatste end, waarlangs hij nog omlaag moet, - want Germond is vlakbij - tusschen
de stammen daagt het klooster reeds op. Maar nog dichterbij - die dogcar op gele
wielen. Die fijne vos met het groote witte voorhoofd? Hij herkent het gerij van het
kasteel. Is de baron van Laag Case op wandelrit met z'n vrouw? Niet zoo lomp zijn,
spoort hij zichzelf aan, om hen voorbij te gaan zonder den hoed af te nemen. Groeten,
en voor zich kijken...
Maar hij groet niet, kijkt niet voor zich, weet niet meer wat hij doet of laat. Want
plotseling heeft hij die twee herkend daar op de dogcar van het kasteel: - Colla, die
ment, en naast Colla - ja - dat is - Anneke! - Even verschrikt als hij haar aanstaart,
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staart Anneke hem aan - en mee - zijn ze elkaar voorbij... Kijkt ze om? Wil ze zeker
weten, of hij 't is of niet is? Omkijken? Hij? Het uitschreeuwen van benauwenis...
Want groen en grijs, schemert 't hem voor de oogen, en de olmenstammen zwaaien,
zwaaien omver... Zich bergen moet hij, ergens binnengaan... barmhartige God...
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X
ONDERWIJL was 't bij Nelis dezen Zondagmiddag leeg en verlaten als nog nooit,
zóó leeg en verlaten alsof het dak hem op den kop ging vallen. Daar zat hij dan, z'n
eigen meester in z'n eigen woning, met de voeten onder z'n eigen tafel, met gansch
den armoei van z'n ouders versterf voor hèm alleen... Zou hij, de balling van het
zolderke, ooit nogeens aard kunnen krijgen hier in dit geboortehuis van hem en van
z'n vader en z'n grootvaders? 't Broenshuuske mocht het wel genoemd worden,
evengoed als er immer en altijd van Wevershuuske sprake was. Maar Wevershuuske
stond daar van brikken en hardsteen gebouwd als 'n eigenmachtig klein kasteeltje,
en dit oud kavaalje van hem hier, vlak tegenover de poort van Garvershof, van leem
in vakken van rechte en schuine balken, onder z'n strooien dak, - leek het niet als in
den grond gekropen van onderdanigheid? - Sinds Moeder Plonia's dood en begrafenis,
nou al acht maanden geleden, sinds het tot hem doordrong, dat heer Frans zich zonder
boe of ba op zijn zolderke had genesteld, was Nelis aan 't probeeren geweest danmaar
in Gods-Heerennaam van deze kelderachtige achterkeuken hier z'n zolderke te maken.
Zonderdat hem dit ookmaar een halve seconde lang lukte. Z'n bed had hij er gezet,
z'n kleerenkist, bij den aanrecht met potten en pannen en bij het fornuis van z'n
moeder zaliger, met nog al haar geraniums in vollen bloei voor het eenige venster.
Proper hield hij z'n kluis genoeg; geen vrije in- en uitloop hier voor den haan en de
kloek met de kuikens, voor de tamme of voor de wilde konijnen, voor de katten uit
de buurt! Maar, hij, er aard hebben? - Al was 't dan dezen namiddag wel nog erger
dan anders met hem gesteld, zoodanig zelfs, dat hij geen rust of duur had, en er nog
toe zou komen te verzuchten: dan maar liever bij m'n vader en m'n moeder in het
graf...
Al wel driemaal en meer stond Nelis op den achterdorpel te kijken, eer hij er erg
in had, stond hij daar zoomaar te staroogen naar de hennen, want iets anders bewoog
er niet op het koerke tusschen de regenton en het schob. En als de hennen dan direct
allemaal kakelend op hem toekwamen, in de veronderstelling, dat hij voer ging
strooien, - hij, schielijk de achterdeur dicht, en terug naar z'n kerkboek opengeslagen
bij de boetpsalmen...

Marie Koenen, Wassend graan

157
M i s e r e r e m e i , D e u s , s e c u n d u m m a g n a m m i s e r i c o r d i a m t u a m ...
Vijf minuten was al heel lang, dat hij daar zoo op z'n stoel bij de tafel kon blijven
zitten, den rechterwijsvinger bij de letters onder z'n oogen...
In éénen door aan het stommelen en toefelen, aan 't wanten-weven alsof-ie
paardsvleesch gegeten had?... Openhartig aan z'n eigen bekend, kwam dat tòch nog
veelmeer door het feestelijk eerste bezoek van den kleinzoon op Garvershof, dan
door de groote gebeurtenis van heer Frans z'n pelgrimage naar Germond. - Sinds hij
dien straks, toen 't er opaankwam, zoo monter zag wegfietsen met al z'n goede
voornemens en z'n groote plannen, - jong opnieuw na z'n ziekte, jongensachtig zooals
hij hem in z'n jongensjaren eigenlijk nooit kende, - is de zorg over heer Frans hem
wel van het hart genomen, God geve: voorgoed! Dat hij hem, op het laatste oogenblik,
vol agitatie veel liever nogmaar thuis had gehouden, kwam zeker door de zorgelijke
verantwoordelijkheid bij dien langen oppas. Loslaten durfde hij hem bekans niet,
juist eender als 'n moeder haar dupke bij z'n eerste stappen niet durft loslaten. - En
daar ging heer Frans dan! Herleefd door Gods genade, en in Gods handen aanbevolen
door Nelis, weer en nogeens, telkens als z'n gedachten op hem terug- komen, en dat
is om zoo te zeggen: aanhoudend. Aanbevolen in Gods handen vanzelf ook door z'n
moeder, vandaag nog meer dan anders, ondanks alle vreugd en vroolijkheid
rommentom haar dezen namiddag. Hoe zouden zij en hij den oudste in deze uren
ookmaar 'n moment kunnen vergeten? Nadat ze, een gansch jaar en nog langer, zonder
er elkaar ooit iets over te zeggen, immers ook vereend waren in dat bidden voor den
verloren zoon, - daarop, nou en voortaan aldoor vereend in het gebed, voor zijn
volharding wat betreft het meewerken met het wonder van gebedsverhooring, dat
aan Garvershof z'n geluk heeft teruggegeven.
't Rosalien en hij, Nelis? Evengoed als hij het van haar weet, moet zij het immers
wel weten van hem: die dankbaarheid voor den inkeer van den oudste na den slag
van Gods reddende hand. - Maar bij heer Frans z'n ziekbed heeft hij haar geen enkelen
keer ontmoet, en geen woord wisselden ze er over, wanneer ze elkaar bij het werk
een dood-enkelen keer onmogelijk uit den weg konden blijven.
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M i s e r e r e m e i , D e u s , m i s e r e r e ... Wat toch te denken van die schuwe
verwijdering tusschen hen, dit angstvallig elkaar vermijden, dit bange zwijgen,
waarbij zijn leven met den dag beklemder verstart? - God weet en ziet het: ook deze
nieuwe beproeving zou hij wel weer geduldig willen verdragen. Maar dat smartelijk
zoeken naar de beweegreden er van, hij kan 't niet laten. En dan telkens weer blijft
hij zich afvragen, of 't Rosalien ten langen leste dan toch tot het besef is gekomen
van wat die lompe Nelis Broens voor haar in z'n hart omdraagt? En is dat wezenlijk
het geval, dan hoeft hij daar heer Frans of wie ook immers niet de schuld van te
geven, dan ligt dat aan niemand anders dan alleen aan z'n eigen, aan dat stamelen en
blozen en beven van hem zoo gauw ze hem maar aanziet, waar hij levenslang niet
tegen bestand zal blijven... Nog 'n wonder mag hij 't noemen, dat ze 't al niet veel
eerder ontdekt en verstaan heeft. Maar nou 't dan zoover is - kan het anders? - heeft
Nelis dan ook afgedaan bij 't Rosalien, gansch en al en voor immer. Al is ze natuurlijk
veel te goedhartig, 't Rosalien, om hem dit anders te laten blijken dan door haar
terughoudendheid, veel te edel van inborst om hem aan de deur te zetten, den zoon
van Plonia en ouwen Nelis Broens, den kleinzoon van grampeer Nelis Broens, en
van ouwen na jongen Nelis Broens, van aver tot aver aan Garvershof verknocht.
Verwijten zal ze hem niets, enkel hem maar op 'n afstand houden. En zeker is dit
ook weer even nobel als alles van 't Rosalien, maar die stroefheid, tegen haar open
gullen aard in, moet haar het leven tochwel lastig maken, - terwijl het er voor hem
met den dag ellendiger door wordt. - Even maar is hij uit dien druk opgeleefd, - den
avond van z'n moeders sterven, toen daar opeens weer 't Rosalien uit vroeger dagen
zoo hartelijk gemeend allebei z'n handen in de hare greep: ‘Nelis, Nelis, wat hebben
wij aan háár verloren!’ - Maar dit is dan ook het leste geweest van al die hartewoorden
van 't Rosalien aan hem z'n leven door, waarvan hij er nooit 'n enkel heeft vergeten,
al is 't van dertig jaar en langer terug. - Het leste, dit, - mèt dat gezegde van heer
Frans, enkele weken geleden, - want wat moest zooiets toch opeens beduiden?
Onthouden zou Nelis 't, dit al evengoed levenslang, met den toon van die stem, met
de uitdrukking van die oogen en van den lach op dat bleek en ingevallen fijne gezicht
van den zieken oudste. In éénen door dan,
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met de schuchtere verteedering waarmee hij hem over Anneke had gesproken, - toen
tegen hem: ‘jouw geval is niet zoo hopeloos als het mijne,’ en nog meer van: ‘respect’,
en ‘hoe jij voor ons allemaal tòch 'n vader bent geweest’... Woorden recht en diep
uit den grond van het hart, dat was er aan te hooren, en allemaal met dezelfde
bedoeling. Maar boven al deze overige woorden uit, is hem dat ééne woord
bijgebleven: ‘niet zoo hopeloos’. 't Is hem geworden meestentijds tot een nieuwe
kwelling, somwijlen toch ook een heel kortstondig opleven... ‘niet zoo hopeloos’?
En dit doelend op dat ééne en éénige zielsgeheim van hem, - daaraan geen twijfel al
evenmin als aan de goede meening van heer Frans op dat oogenblik, - doelend op
dat martelend en gemarteld harteleven van hem, die woorden als een balsem er over,
zoolang tot ze door z'n eigen gedachten tot 'n bijtend venijn werden... Van den kant,
waarvan hij toch zeker niet het minste van dezen aard verwacht zou hebben: een
bemoediging om hoop te hebben... Maar al meteen bij hem de vraag: Hopen? Wat
hopen?... Schamen moest deze Nelis Broens zich, deze miserabele schobbejak, om
zelfs maar in de verste verte te durven veronderstellen, dat zij, 't Rosalien, de
weduwvrouw Wevers-Garversman, zou dulden, dat welke mansmensch ter wereld
ook 't zou durven wagen te hopen haar ooit te mogen naderen, al was 't alleen maar
naar haar te mogen opzien, anders dan met ootmoedig ontzag...
Terwijl, hij, Nelis Broens, haar loontrekkende knecht dezen middag hier toch zit
en staat en geen goed doet, enkel omdat, - jawel dan, ja, ja, daar zit 'm de knoop, enkel omdat zij hem niet gezegd heeft: ‘Je komt toch ook, Nelis, bij dat bezoek van
Trinette met den kleinen Leonardus? Daar hoort Nelis Broens immers ook bij, als
voor den eersten keer het eerste kleinkind op Garvershof komt.’ - Doodgezwegen
heeft ze 't voor hem, - en, alsof ze de kinderen ook het zwijgen heeft opgelegd, geen
van allen, zelfs 't Reeke niet, dat hem vroeg: ‘Kom toch ook, Nelis! Doopfeest
opnieuw! Sokkerbeschoet, tartepomkes, rijstevla en krentenmik!’ - Natuurlijk, al had
zij hem wèl genoodigd en al hadden de kinderen nog zoo aangehouden, - geen haar
op z'n hoofd zou er aan gedacht hebben zich bij dat familiefeest in te dringen, alsof
hij eigens wezenlijk zou meenen er bij te hooren. Ofschoon hij er wèl zou bijhooren,
wanneer tusschen
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't Rosalien en hem alles was gebleven als tijdens de bijna vijfentwintig jaar van haar
huwelijk, - hij, die immers zoo van harte gelukkig alle negen haar eigen kinderen
mee verwelkomd heeft, één voor één, en dien zesden keer de twee tegelijk, waarbij
die ééne voor hem, de bovenstbeste van allemaal, dat Reeke met z'n hart van goud...
M i s e r e r e m e i , D e u s ... Weer van z'n boetpsalmen weg is Nelis ditmaal en
opnieuw zonder erg uit de achterkeuken in de voorkamer van z'n Broenshuuske
beland, moeders sterfkamer, waar hij anders nooit een voet meer zet. Met de handen
op het houten kozijn gesteund, staat hij achter de dichtgeschoven vitrage-gordijn
naar de poort van den Hof te staren. Door hout en steen heen ziet hij tòch 't Rosalien
met den kleinzoon in de armen, den glans van het nieuw geluk op 'r gezicht. - Jong
opnieuw? Alsof ze anders oud is, zij! Alsof 't niet eerder lijkt, dat ze daar nog staat
met 'r eigen laatste Rooske in 'r armen, met den een of den ander van haar eigen
jonggeborenen, zooals hij haar het eerst zag met haar kleinen Franciscus - ‘den onze!’
- Zou Nelis vergeten zijn, hoe ze daar in de huiswei onder de bloeiende appelboomen
haar jongske naar hem voorover reikte, met z'n mondje tegen dat harde voorhoofd
van hem?...
Nou nog beginnen hem de oogen er van te steken en te pinken, tot hij ze wel moet
afvegen met z'n zondagschen schoonen zakdoek, en maar liever naar z'n boetpsalmen
teruggaat, na een schichtigen blik naar z'n moeders sterfbed, met de hoog opgestapelde
dekens en kussen, door de vrouw Ruiters onder een helderwit laken verborgen.
Nauwelijks in z'n keuken weerom, mee dat hij er zoowaar over begint te denken
het vuur 'ns op te rakelen om tochmaar koffie te gaan zetten voor z'n eigen alleen, wat is dat opeens voor 'n spektakel aan de voordeur? - Geroep van: ‘Nelis! Nelis!
Doe 'ns open! - Kom 'ns kijken!’ Alle kinderen tegelijk? Losgebroken en uitgelaten...
Nelis staat al op den dorpel, - en daar vlak voor hem, glorieus: Trinette, die hem
haar windelkindje voorhoudt, tsschen haar twee handen omhooggestoken, haar kleinen
Leonardus. Tusschen de doeken en festons niks van hem te zien dan het kreukelig
rood snoetje met het mopneuske en de verschrikte blauwe oogen. - Om moeder en
kind heen: Rita en 't Reeke en de drubbels
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vooraan, en achter hen Zwart Sanderke met zoowat al het overige nakroost van de
vrouw Ruiters: zes van André, vier al van Wimke, zeven van Joep, - waarbij Mank
Mielke zich ook nog komt voegen, weggehinkt van z'n harmonium, - want Lucia is
er ook bij, Lucia met warentig nonk Peereneer in eigen persoon, en op den achtergrond
Maria met 'r wijzen glimlach naast den stralenden Ferdinand. De heele wereld, behalve
't Rosalien, - dat heeft Nelis al bij den eersten oogopslag ontwaard, en wat zou hem
de heele wereld zonder 't Rosalien tellen? - wanneer niet die Trinette hem als 't ware
overrompelde met de hartelijkheid, die ze zoo volop van 'r moeder heeft overgeërfd.
‘Als nonk Nelis niet naar hem komt, komt hij naar nonk Nelis, die van ons! Wat
zeg je toch wel van zoo'n bolleboos, Nelis-nunkske?’
Nelis z'n oogen zijn nog niet droog meer geweest sinds zooeven aan het
voorkamervenster, maar nou loopen hem toch de tranen over z'n gezicht eer hij er
erg in heeft. En Trinette, al even aangedaan bij die aandoening van den trouwhartige,
zegt tegen haar zoon: ‘Geef Nelis-nunkske maar 'n puneke, schat,’ en buigt het dupke
naar hem over. En zoowaar, nadat hij juist precies heeft teruggedacht aan dat puneke
van zesentwintig jaar geleden, voelt Nelis onverwacht nogeens opnieuw effekes weer
een open lauw mondje tegen dat leerharde rimpelvoorhoofd van hem...
‘Gods zegen,’ stamelt hij... ‘Zooiets te mogen beleven! Danke, medam Trinette,
danke duizendmaal!’
Maar 't is nog niet gedaan! Daar steekt 't Reeke hem een broodbak toe, bestapeld
met tartepomkes, krentenmikboterhammen, rijstevlaai en sokkerbeschoeten met de
muizenkeutelkes er rose en wit 'n vingerdik bovenop... ‘Die heeft Leonarduske voor
nonk Nelis meegebracht!’
‘Maar kom dan toch binnen, m'n lief lui!’ Nelis verschrikt zich 'n ongeluk, dat hij
in de alteratie er de wellevendheid heelegaar bij vergat.
Maar binnenkomen? Geen denken aan. ‘Grammeerke kan 'ren kleinzoon niet zoo
langen tijd missen,’ lacht Trinette. En daar trekt de stoet weer terug langs het
drie-eeuwen-oude voetpad tusschen de linden, van de voordeur van het Broenshuuske
naar de inrijpoort van Garvershof: Maria met haar zwager voorop,
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even deftig in de plooi als ze bij 't komen met hun tweeën achteraan drentelden; dan
Trinette met 'ren zoon en al het kleingoed, de heele jeugd van den Bult in een dichten
zwerm er omheen. Achteraan - ja toch - nonk Peereneer, die den optocht sluit, nonk
Peereneer in z'n volle eigendunkelijke waardigheid, tusschen Lucia en Mank Mielke
in, z'n beschermelingen tegen de oppositie van de familie, Lucia in den zevenden
hemel, Mielke de musicus, met z'n zwarten das in een zwierigen strik, met z'n krullend
haar van z'n breed voorhoofd achterover gekamd, half lang op z'n kraag... ‘'n
Beethoven-tiep,’ zegt Zwart Sanderke, die overal verstand van krijgt sinds hij geregeld
heen en weer fietst naar z'n geleerde school in de stad, waar hij gemakkelijk de primus
van z'n klas kan worden als hij z'n best doet, heeft meester Jonkers beloofd, en waar
ze hem van den eersten dag af ‘den Amerikaan’ hebben genoemd...
Opgemonterd is Nelis met z'n schotelvol in de keuken teruggekomen. De waterketel
staat er razend te koken op 'n vuur als 'n hel. Terwijl hij aan den anderen hoek van
de tafel de koffie opschenkt in z'n blauw-email koffiekan, worden z'n oogen
aanhoudend getrokken door de tractarie van het nieuwe doopfeest. Achter het
M i s e r e r e , - met inkt-zwart gebleven letters diep geprent in de verweerd gele
bladzijden van z'n overgrootmoeders gebedenboek, - staan gebak en bestrooide
beschuiten zoo vrindelijk te kleuren en te geuren, dat z'n keuken er gansch en al van
opvroolijkt, met hem zelf mee... Wie anders dan 't Rosalien heeft dezen appetietelijken
overvloed dan ook op die schaal getast, zij, met 'r milddadige goedgeefsche handen...
Nelis heeft er den blik nog niet van afgewend, of opnieuw gestommel aan de
voordeur. Klaarblijkelijk vergat hij die dicht te doen, want meteen zware voetstappen
de gang in, - en daar op den keukendrempel - Colla! - 'n bleek bestorven Colla, dien
hij haast niet zou terugkennen, - Colla ontzet en buiten zichzelf van zenuwachtige
opwinding.
‘Nelis! God in den Hemel, nou moest 'k ook nog wachten, me achter den put
verborgen houden tot ze weg waren, weer de poort in, dat groot gezelschap...’ Colla
heeft z'n hoed op 'n stoel gegooid, grijpt hem weer, rukt z'n overjas los en knoopt
hem ook weer dicht. Rukken en plukken doen z'n handen, trampelen z'n voeten. Z'n
mond trekt als bij 'n kind, dat 't gaat
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uitsnikken, valt dan weer halfopen of hij er 'n schreeuw wil uitstooten, die vast blijft
zitten in z'n keel. Z'n oogen glariën langs Nelis heen, zien hem dan weer opgeschrikt
aan, smeekend, één ontsteltenis en wanhoop...
‘Maar m'ne goeie jong - wat is er in Gods-Heeren-naam aan de hand?’ De schrik
is algelijk op Nelis overgeslagen, en doet hem razelen op z'n beenen. - ‘Zeg 't dan
toch! Spreek, zeg ik je!’ Colla laat zich uitgeput neer op 'n stoel aan de tafel, buigt
voorover op z'n ellebogen en duwt de knuisten in z'n oogkassen...
‘Zooiets!... 'n Ongeluk, Nelis. Het allerergste wat er gebeuren kon, - met den
oudste...’
‘Iets met heer Frans? Toch niet - soms opnieuw... onderweg?’
‘Ja, ja, toch, juist onderweg...’ Colla staat alweer recht, plotseling bedaard en
bedarend: ‘Zwijg stil, Nelis. Stil zijn! Eer ze 't soms hooren buiten op den Bult. Maar
jij moest het weten, eerst jij... en nou weet je 't...’
‘Ik het weten? Niks weet ik... De oudste? Opnieuw er bij neergeslagen? 'n
Voorgevoel had ik ervan, toen ik hem gaan zag... Dàt was 't! Had 'k hem maar
tegengehouden!... Waar en hoe? Zeg dan toch alles? En hebben ze jou er bij geroepen?
Maar spreek dan toch!’
‘'t Is gedaan met hem, Nelis! Maar hij heeft den Heiligen Olie nog gehad... Om
zoo te zeggen in mijn armen is-ie gestorven, - daar lang den weg... 'n Goed uur
geleden.’
Daar staat Nelis als aan den grond genageld, en staart Colla aan, zooals Colla hem,
wezenloos van ontzetting.
‘Maar z'n moeder?’ Dat is het eerste wat Nelis er uit kan brengen. ‘Ja, Nelis,
Moeder!’ jammert Colla. ‘Van het eerste moment af, is zij me niet uit de gedachten
geweest... Hoe zal 't mogelijk zijn, zooiets aan Moeder te zeggen? En toch zal dat
moeten. Meteen al. Als ik m'n hoop niet op jou gesteld had er voor... dan was 'k er
ook bij neergeslagen op weg naar hier, - enkel maar door de gedachte háár die tijding
te moeten brengen... Jij zult het wellicht beter kunnen dan ik, Nelis...’
Maar Nelis schudt het hoofd, met z'n oogen dicht, een smartelijk bevend
hoofdschudden. ‘Ik? Háár dien slag toebrengen?’
‘Een van ons tweeën zal dat tochwel moeten. En jij bent de oudste, Nelis, jij hebt
al zooveel meegemaakt, - veelmeer gestaald er tegen dan ik... Mij is 't niet mogelijk.’
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‘En zou 't mij dan wel mogelijk zijn? Heb ik soms een hart van steen? En dan tegen
háár!’
Radeloos staroogen ze elkaar aan.
‘Zullen we misschien - Drikus Vinken roepen?’ zoekt Colla naar uitkomst.
‘Neen - dat ook niet - geen vreemden er in halen - 't is aan ons, die haar 't naast
zijn...’
‘Uitstel lijdt het niet, Nelis, en ik zal dan wel gaan... als 'k maar een voet kon
verzetten op huis aan, een woord er uitbrengen...’
‘Samen!’ beslist Nelis, die mannenmoed wil vatten.
‘Goed, dan samen. Als jij het woord maar doet...’
‘Ik het woord doen? God sta me bij... Maar wat is er dan toch eigenlijk gebeurd?
De oudste? Heelegaar geen hoop meer, dat-ie bijkomt? Toen, op het veld, lag hij ook
voor dood... Avond en nacht duurde 't eer hij de oogen weer opsloeg...’
‘Maar ik heb je toch gezegd: hij ligt daar - al opgebaard bij de Paters in Germond...
God geve hem den Hemel en de eeuwige rust...’
Er komt een vlaag van kalm inzicht over Nelis, mee dat hij ontwaart hoe leeg en
duister alles rondom is geworden. De wereld zinkt weg. Niks blijft er meer dan de
bange stilte van dood en rouw, en daarin, verlaten, Colla en hij, zij met hun tweeën
die hier nog maar alleen van het ongeluk weten en 't aanstonds moeten gaan zeggen
op Garvershof... Den dood aanzeggen? Immers keer na keer werd hem dat opgelegd
in den loop der jaren: - gestuurd door z'n moeder, eerst den dood aanzeggen van
Nicolas Garversman, den grootvader; gestuurd door den meester, den dood aanzeggen
van de weduwe Lucia Garversman-Krevel; gestuurd door 't Rosalien en haar kinderen
den dood aanzeggen van Leonardus Wevers, den meester zelf... Dan liep hij daar op
z'n zondagsch over den grintweg naar den Wildkamp en naar Overdael, later heel
Daelhoven rond, - en aldoor de lange rimram over het overlijden en de uitvaart en
begrafenis aan 't om-en-om malen in z'n hoofd, en z'n hart bedrukt en zwaar van
rouw en leed... Maar wat had dat aanzeggen bij vreemden te beduiden, vergeleken
bij wat hem nou te wachten staat: - aan een moeder de eerste tijding brengen van den
dood van haar kind? En duizendmaal erger nog: hij, aan 't Rosalien zeggen wat den
oudste overkomen is...
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‘Maar wat dan toch eigenlijk?’ wil Nelis weten. ‘Vertel me nou, in vredesnaam,
eindelijk 'ns alles - precies zooals 't gegaan is. Dat moet ik toch eerst zelf onder de
oogen zien, - voor we daar tegenover je moeder zullen staan...’ Nou Nelis zich zoo
weet in te houden, begint Colla ook wat tot bedaren te komen. Zoekend, telkens
struikelend over z'n woorden, brengt hij 't er tòch uit, aldoor kalmer door z'n eigen
vertellen: ‘Wat nog nooit gebeurd is - ik moest Anneke van 'r pensionaat gaan halen,
onverwachts, omdat de ouwe madame Gregoire zwaar ziek is van 'r galkwaal - ook
al ten volle bediend, gisteravond nog laat. - Anneke moest overkomen, zonder uitstel.
Daarom stuurden ze mij om haar, met de dogcar van 't kasteel. En op den terugweg
waren we juist Germond al door, daar ging iemand ons voorbij aan den kant van den
weg... Omdat ik het paard in 't oog moest houden - 't is aan mij niet gewend - lette
ik zoozeer niet op de voorbijgangers. Maar daar zei Anneke opeens: “Colla, dat was
je broer, -” met 'n stem zonder klank. - “Frans?” vroeg ik, en keek onwillekeurig om.
Tegelijk zag ik hem wankelen, den arm uitstrekken om zich ergens aan vast te grijpen,
en daar lag hij. - “Hij valt,” zei ik, mee gaf ik Anneke den toom in handen, en liep
op hem af... Ja, hij was 't - Frans - maar hoe veranderd en verouderd, - daar lag hij,
achterover, z'n handen tastten nog om, de vingers krampten ineen. “Stil maar,” zei
ik, “'k zal je helpen opstaan.” Maar geen antwoord. Z'n oogen rolden zoo vreemd.
De angst beving me. Alleen laten kon 'k hem niet. Niks kon ik, dan Anneke wenken.
Die had onderwijl het gespan omgekeerd, was vlakbij, - hoegenaamd niemand anders
op den weg zoo Zondags. - 'k Riep: “Rij door, 'n pater halen...” Ze begreep 't direct.
Daar had ze 't paard al in draf, op het klooster aan, niet meer dan driehonderd meter
afstand vandaar... Toch leek 't me een eeuwigheid eer ze terugkwam, met jouw Pater
Bernardinus zelf, Nelis. Die had juist op den oudste van Garvershof zitten wachten,
volgens z'n zeggen, om drie uur zou Frans bij hem komen, en 't wàs drie uur... En
daar zat ik naast 'n boom op m'n knieën, met den oudste half opgericht in m'n arm
tegen me aan... Zoo heeft de Pater hem de absolutie gegeven en het Heilig Oliesel.
'k Wist alles nog van den dag dat Vader zaliger bediend werd. - En Anneke? Die zat
er op 'r knieën bij te bidden zoo wit als 'n doek... Er na greep ze z'n handen en riep
hem bij

Marie Koenen, Wassend graan

166
z'n naam... “Frans,” riep ze, “hier ben ik, jongen, Anneke, voor jou, heelemaal voor
jou,”... en zoo meer van dien aard. Ze zegt, dat hij de oogen nogeens heeft opgeslagen
en haar aanzag... We zullen haar maar in dat geloof laten. Want hoe ze te pas is - dat
had ik nooit gedacht, hoe zij hem nog aanhing. Zonder ooit 'n woord over hem te
hebben losgelaten tegen mij of iemand...’
‘Ja dat gaat zoo,’ zucht Nelis... 't Heeft niet mogen zijn voor die twee... Nou blijkt
het dan duidelijk genoeg, dat God iets anders met hen voorhad... Maar hing zij dan
toch nog aan hèm, hij hing háár aan, onveranderd - dat weet ik.’
‘Heeft hij je dat gezegd?’
‘Duidelijk genoeg laten verstaan,’ knikt Nelis, in gedachten terug bij dat
onvergetelijke aangrijpende gesprek tusschen den oudste en hem, 's middags op het
zolderke. ‘En wat jullie moeder en Trinette altijd hebben volgehouden, dat was ook
zoo: al dat doen en laten van heer Frans dit laatste jaar, niks dan van hartzeer om
Anneke...’
Weer zitten ze allebei stil en stom voor zich uit te staren, tot het Colla opnieuw te
benauwd wordt: ‘Nelis,’ zegt hij, ‘terwijl 'k daar zoo met hem zat aan dien verlaten
weg, - in die tien minuten als 'n eeuwigheid - ik met hem in m'n arm en tegen m'n
hart - de twee broers, die elkaar met geen mogelijkheid ooit konden naderkomen en
meenden, dat ze elkaar haatten... en toch nog dit samentreffen: “Hoe is 't bij God
mogelijk?” vroeg ik me af. En dat vroeg Anneke zich natuurlijk al evenzeer af, wat
háár aangaat. Die zei 't al meteen, toen Pater Bernardinus haar de hand op den
schouder legde, om haar tot zichzelf te roepen. - “Als u alles wist, Pater!” - “Maar
ik weet veel, m'n kind,” zei de Pater toen, “en wat ik niet weet, kan 'k wel gissen.
Wees er van overtuigd, dat het de Voorzienigheid is, die je hierheen heeft geleid op
dit uur, zooals ze er hem ook heeft gebracht.” - “En mij dan al eveneens, Pater,” zei
ik toen. - “Vroeg of laat zullen jullie wellicht leeren inzien waarom,” zei de Pater. “Dat weet ik nou al,” zei Anneke daarop. Zij schijnt 't alweer aanstonds begrepen te
hebben, terwijl ik me nog aldoor afvraag, of die verzoening op het laatste oogenblik
- want dat was 't toch wel wezenlijk, ook zonder 'n woord, - of 't bij Gods liefde en
genade is geweest? Om mij niet levenslang te laten rondloopen met spijt en wroeging
over m'n onverdraagzaamheid tegen hem,
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om het kwaad hart, dat 'k hem al te lang heb toegedragen, diepe verachting zelfs bij
z'n mislukking op Garvershof... Hoe 't ook zij, één ding geloof ik rotsvast: We staan
hier voor een wonderwerk van Gods hand...’
Nelis staat almaar ‘ja’ te knikken, nadenkend één oog dicht, het ander neergeslagen
naar den vloer... ‘Van alle eeuwigheid zoo bestemd,’ mompelt hij, ‘en bij al 't gebed
van 'n moeder, en bij zijn inkeer en goeden wil ten leste, tot z'n eeuwig behoud...
Wat God doet is welgedaan. Nou ook weer wat jou betreft, Colla, dat zie je...’
‘Zeg,’ hervat Colla, nou heelemaal gekalmeerd: ‘over Anneke heeft hij 't dus
nogwel 'ns gehad tegen je, maar over mij?’
‘Ja toch!’ leeft Nelis op. ‘Nog niet zoo lang geleden, dien avond nadat hij voor 't
eerst buiten was geweest, met de drubbels de huiswei in... Weet je wat hij zei? “Colla heeft 't van me gewonnen, Nelis!” zei hij. - Wat er in hem was omgegaan,
God mag 't weten, - maar den volgenden morgen begon hij opnieuw: “Nou weet ik
't wel, Nelis,” zei hij, “me de mindere betoonen moet ik, en daarom plaatsruimen
voor Colla op Garvershof. Bij jou is hij in goeie handen -” zei hij “en wat mij betreft
-, dat moet Pater Bernardinus beslissen, en dan hoor je er wel nader over van me, als
God blieft, jij het eerst...” Zoo waren letterlijk z'n eigen woorden.’
‘Wat zou hij er mee bedoeld hebben?’
‘'k Heb 't hem natuurlijk niet durven vragen. En Pater Bernardinus heeft 't nou ook
niet meer van hem gehoord... Dat voornemen neemt de oudste mee in 't graf, Colla.
Maar 'n goed voornemen was 't, dat bleek uit alles. Weet je, dat hij op weg was om
z'n biecht te spreken?’
‘God zal den goeden wil voor de daad nemen,’ zei de Pater, toen hij 't ons vertelde.
En dat we gerust kunnen zijn over z'n ziel en zaligheid.’
‘Laat ons daarmee beginnen, aanstonds, tegen Moeder...’
En na het uitstel, staan ze daar weer juist eender als eerst, verslagen op te zien
tegen den harden plicht háár de ongelukstijding te moeten brengen... 't Is hun allebei
alsof ze door een zwaren zwarten muur heen moeten...
‘Laat het ons aan God opdragen voor de rust van z'n ziel,’ bedenkt Nelis.
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‘Dat heb ik al gedaan,’ bekent Colla... ‘En toch - blijft 't me te moede, alsof 'k geen
voet verzetten kan, den kant van den Hof uit.’
‘Zal ik dan tochmaar alleen gaan?’ Ondanks al z'n goeden wil kan Nelis dat voorstel
er toch bekans niet uitbrengen. 't Koud zweet breekt er hem bij uit.
‘Neen, Nelis... laat mij maar - ik heb meer aan hem goed te maken dan jij.’
‘Dat meen je maar! Ik heb hem eerst ook allesbehalve 'n goed hart toegedragen.’
‘Dan tochmaar samen,’ vermant Colla zich opnieuw. ‘Kom!’ ‘Ja, kom.’
Maar eenmaal met looden voeten buiten op den Bult, staan ze er algauw tusschen
de linden weer pal stil, zij, twee jobsboden... Want daar komt juist als uit een hoorn
van overvloed de heele familie de inrijpoort uit: - Trinette met den fonkelnieuwen
witten kinderwagen; Ferdinand er naast; de jongsten met Zwart Sanderke er omheen;
er achter, tot op den dorpel, Moeder zelf en nonk Peereneer en Maria en - Lucia met
Mank Mielke hand in hand, - in het laatste licht van den dag: één jubel van
levensvreugd en geluk...
‘Terwijl de schaduw van den dood al over hun hoofden valt,’ denkt Nelis. Ze
hebben elkaar niet hoeven tegen te houden, Colla en hij. Ze staan daar als verstard
tusschen de stammen. Maar 't Reeke heeft hen meteen ontdekt en komt op hen
toeschieten, levendiger dan ooit bij al die opgewektheid den middag-lang: ‘Nou is
Colla toch nog juist op tijd om den nieuwen neef te zien! Kom gauw, Boer!’
‘Stil, manneke,’ mompelt Nelis, ‘niks zeggen! Ze zullen zoo verschrikken. Er is
iets heel ergs gebeurd. Iets met den oudste... Laat het je niet te zeer aangrijpen. Blijf
maar bij mij...’
Verstomd staart 't Reeke de twee aan, aanstonds even vaalbleek en ontdaan als
zij...
‘'t Kon niet erger,’ stoot Colla er uit, ‘neergevallen langs den weg.’
Zoo vreemd ontdaan blijven die drie daar achteraf, dat Rita verbaasd komt
toeloopen: ‘Maar, wat mankeert jullie?’
‘Frans,’ zegt 't Reeke haar toonloos, ‘iets met Frans.’
‘Opnieuw 'n toeval,’ vermag Nelis er uit te brengen.
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‘En nog erger dan den eersten keer - veel erger,’ laat Colla haar verstaan. En bij den
versmoorden klank van zijn stem, roept zij 't uit, hoog en schril: ‘Toch niet dood?’
De twee zwijgen. Intusschen is Ferdinand er ook bij gekomen. Hij wilde Colla
begroeten, den laatkomer, maar bij Rita's angstkreet, raadt hij 't ook al meteen.
‘Genadige God, - de oudste?’... Tegelijk zijn ze opeens allemaal daar in den schemer
tusschen de stammen om hen heen. - Wie 't eigenlijk aan Moeder te kennen gaf?
naderhand wist niemand dat te zeggen. Toch heeft ze 't al op het eerste oogenblik
begrepen: ‘Ik ga direct naar hem toe!’ zegt ze, alsof ze hem nog redden kan.
‘Samen,’ zegt Colla. - ‘En ik,’ biedt Ferdinand zich aan. - ‘En wij,’ zegt Lucia. ‘Allemaal!’ Rita wil ook mee, en 't Reeke. - ‘Niks ervan,’ beslist Trinette, die
ondertusschen almaar den kinderwagen staat heen en weer te duwen om 'r huilend
wakkergeschrikt Leonarduske te sussen. ‘Wij blijven hier wachten en bidden. Moeder
gaat alleen met Ferdinand en Colla.’
‘En Nelis,’ voegt 't Rosalien er aan toe, hulpzoekend, ‘zooals die hem heeft
opgepast.’ Mee komen haar tranen los, terwijl ze er toch het hoofd om schudt en
zegt: ‘Alles wat God wil!’
‘Requiem in aeternam, dona ei, Domine’... Dat is, diep en donker, de stem van
nonk Peereneer, mompelend, maar zóó plechtig en somber, dat de stilte van den dood
en de rouw er mee komen neerdalen over heel Garversberg.
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XI
DE jonge meester van Garvershof, langs den weg bij Germond plotseling
doodgebleven, werd uit het aloude vaderhuis naar het graf gedragen, daaronder, in
de schaduw van de Daelhover parochiekerk, met een uitvaart even plechtig als voor
ieder van zijn voorgangers van eeuw tot eeuw. Z'n moeder had dit zoo gewild, en
het meerendeel van de Daelhovenaren gaf haar gelijk. Toch bleven er kwade tongen
beweren, dat ze beter zou hebben gedaan, hem maar liever uit het klooster en uit de
kapel van de Germonder paters in alle stilte te laten begraven. Zoo lag 't immers voor
de hand, nadat hij bij Gods wil om zoo te zeggen bij den drempel van dat paterklooster
was komen te sterven en de familie er hem al afgelegd had moeten weervinden.
Zooveel ophef hoefde er waarlijk niet over hem gemaakt te worden, oordeelden de
vitters. Die zoogenaamde jonge meester had op Garvershof immers nooit anders dan
er maar bij- en naast-geloopen, er allen last van arbeid en beheer op de schouders
geschoven van dien waardigen Nelis Broens, om zelf z'n gang te kunnen gaan,
bedenkelijk ver al op de dwaalwegen waar z'n zwabbers van grootvaders hem
voorgingen. - En mocht iedereen, die in de zwartbehangen zaal van Garvershof den
gang om de baar heen had gedaan en het wijwater over hem gesprenkeld had, ook
er van onder den indruk zijn geweest, hoe hij daar lag in het licht van de hooge
waskaarsen, - in het lange fijngeplooide witlinnen lijkkleed met dat koord om de
lenden, juist een pas-gewijd priester, het kleine zwarte sterfkruis tusschen de
gevouwen wasbleeke handen, een glimlach van verheugde verwondering over z'n
als vergeestelijkt gezicht - ook waren er genoeg in Daelhoven, die niet konden nalaten
er aan te herinneren, dat hij het priesterschap had verzaakt voor de rijke erfdochter,
die hem kort voor het huwelijk den bons gaf, - toch zeker weinig tot zijn eer! Wat
hij welbeschouwd eigenlijk waard was geweest? Zij, Daelhovenaren, ze waren immers
zonder uitzondering allemaal te dom en te boersch voor iemand zóó geleerd en zóó
voornaam, alleen die verwaande lichtmis van 'n Marcel Steeg had genade gevonden
in z'n oogen. Zei dat niet meer dan genoeg?
‘God geve hem de eeuwige rust, en het eeuwige licht verlichte
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hem,’ bad héél Daelhoven toch, als ze de drie dagen vóór de uitvaart, morgen, middag
en avond, de doodsklok hoorden luiden voor den verongelukte. Maar toen het Requiem
was uitgezongen, en de zoon bij zijn respectabelen vader en bij al z'n voorzaten van
moeders kant den doodsslaap sliep, was hij in Daelhoven gauw vergeten, deze
eersteling van den onvoorzienen weder-opbloei van dien oerouden Zuid-Limburgschen
boerenstam.
'n Leegte liet Frans Wevers niet achter in het dorp, zelfs geen voetspoor van zijn
voorbijgang. Geen mensch leed er schade of had er voordeel bij zijn dood, niet de
minste menschelijke verrichting of onderneming werd er door uit haar verband gerukt
of ook maar een kort oogenblik opgeschort.
Zoo heel anders was 't op Garvershof zelf. Daar leek 't wel, of de jonge meester
eigenlijk eerst de jonge meester was geworden, sinds hij er werd uitgedragen. - Er
naast en er bij had hij geloopen, er van af gedwaald was hij, en alleen er toe
teruggekeerd eerst om er ziek te liggen, dan om er opgebaard te worden. Niet eens
had hij er mogen sterven...
En toch iedereen op Garvershof, ieder die er thuishoorde of er door welke banden
ook mee verbonden was, - allemaal bleven ze van opstaan tot slapen-gaan en dikwijls
nog 's nachts in slapelooze uren, bleven ze, ook na de begrafenis, in de verborgenheid
van hun hart over hem bezig. Eigenlijk met den dag meer kwam hun doen en laten
te staan onder den invloed van zijn aandenken.
Daar was bijvoorbeeld Maria, die almaar het ‘de Profundus’ bleef bidden voor
zijn zielerust, waarbij ze zich wel wezenlijk heel droefgeestig in de diepten voelde
met wat haar telkens als snikken uit het hart drong, wanneer ze met zichzelf alleen
was: ‘Had ik maar intijds, toen het goede oogenblik er zich toch meer dan eens toe
voordeed, had ik toch maar een goed woord voor hem gevonden, - inplaats van me
zoo vol eigendunk van hem af te keeren.’
Zooals Trinette 't zichzelf niet vergeven kon, hem jaar en dag aan z'n lot te hebben
overgelaten, zonder ookmaar één enkele poging te hebben gedaan tot dien stap naar
Anneke, waar ze toch klaar en duidelijk had ingezien, dat het z'n behoud zou zijn
geweest. Waarom niet intijds over haar kleingeestigheid heen-
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gestapt, gekrenkt door z'n wegblijven uit haar nieuw tehuis? Zij, die z'n eenzelvigen
bijna menschenschuwen aard toch kende, en z'n eenzaam tobben wel vermoedde.
Wat tegemoetkoming van haar kant had er hem ten opzichte van de Zwaan immers
wel overheen kunnen helpen, en tegelijk misschien voor haar zelf z'n vertrouwen
gewonnen, genoeg om hem de helpende hand te kunnen reiken.
Zooals Lucia zich nauwlijks 'r geluk gunde om haar publieke verloving met Mank
Mielke, waar de heele familie 't nou goed mee eens was, behalve zij zelf! Omdat ze
er nou zooveel spijt en berouw over had zoo egoïstisch almaar aan de verovering
van haar eigen geluk te hebben gedacht, - waarbij ze zoowaar die boodschap van
den oudste aan nonk Peereneer bij haar eerste afscheid van thuis, heelemaal vergeten
was. Niet eerder had ze daaraan gedacht, dan 'n jaar naderhand, op dien vreeselijken
Zondagavond, toen ze met Miel naast den ouden man op, achter Moeder en de anderen
aan, op weg was naar Germond. Sinds had de Weversnonk niet meer opgehouden te
lamenteeren: ‘Kind, kind, waarom me dat niet eerder gezegd! - Is 't dan tòch waar?
Bleef hij er tóch aan denken? Tòch nog denken aan mij...?’
Zooals Colla. Nou zou hij z'n leven er voor willen opofferen, om ook maar één
enkele week in broederlijke vriendschap met den oudste samen te mogen zijn. - Mea
culpa, mea maxima culpa bad Colla bij het inzicht, hoe hij, lomperd, dien
fijnbesnaarde altijd moest geërgerd hebben, die hem met z'n groot verstand toch wel
goed doorzien en beoordeeld had. Met den dag meer begon dit aan Colla te blijken,
terwijl hij tegelijk het tekort en het falen van den oudste met heel andere oogen bezag.
- Wat zou hij hem veel te vragen en te vertellen hebben, als zij tweeën nu nog 'ns
echt als broers eindelijk en voor het eerst vertrouwelijk met elkaar konden praten...
Daar was dan vooral ook Nelis, die op zijn schouders schuld op schuld voelde
gestapeld.
Waarom toch, waarom een zieke, voor wien hij immers de verantwoording droeg,
ontijdig z'n gang laten gaan, den dood tegemoet? Waarom hem niet met kracht en
klem overreed om den biechtvader tochmaar liever bij hem op het zolderke te laten
komen? Waarom zich niet in dat laatste moment, dien Zondag-
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middag bij den put, met hand en tand verzet tegen dat vertrek van heer Frans met
die overmaat van plannen, - inplaats om, al aanstonds er op, daar 'n geruststelling in
te vinden en den verderen middag enkel nogmaar aan z'n eigen te denken...
Maria, Trinette, Lucia, Colla, Nelis, ieder op zijn manier, almaar aan het tobben
over schuld en verzuim ten opzichte van den doode, - waarbij ze geen van allen
vermoedden, hoe z'n moeder aanhoudend maar innerlijk bleef verzuchten: ‘Is hij
schuldig in uw oogen, barmhartige God, dan is 't door mijn schuld. Alles van hem
neem ik op mij. - Want hoe liet ik hem van mij vervreemden en hem verworden, den
lieven eersteling, door u mij toevertrouwd met zijn ziel van een uitverkorene... En 't
is enkel door al dit verzuim van mij, dat Gij hem in Uw vaderzorg tot U moest nemen,
eer soms zeven duivelen terug zouden komen, waar hij den eerste had verjaagd.’
Zoo liet de doode hen in die eerste weken geen van allen met rust. Riep zijn ziel
om gebed? Ze baden. Wel den winterlang zouden ze den Rozenkrans willen
voortzetten, zooals in de dagen vóór de begrafenis, met heel Garversberg en half
Daelhoven neergeknield op de plavuizen van voorhuis en keuken, de dreun van de
stemmen begeleid door het knapperen van de kaarsen naast de baar, onderbroken
alleen bij tusschenpoozen door de eerbiedwekkende diepe stilte, die de zwartbehangen
zaal vervulde...
Ze vonden zich na de begrafenis voor hun gebed zoo alleen, zij, drie groote
menschen en de vier kinderen - Moeder, Maria, Nelis, de tweeling en de drubbels, dat ze de Ruiterfamilie vroegen om toch te blijven komen elken avond. En daar kwam
dan grootmoeder Anna en grootvader Stoffel om de beurt, met den heelen aanhang
van groot en klein. Waarbij Sanderke Doree nooit ontbrak, 't zij tot z'n eer gezegd,
- Sanderke wiens verborgen vereering voor den oudste van Garvershof na diens dood
nog grooter was geworden, - Zwart Sanderke elken avond voorop, ernstig als een
misdienaar bij de absoute.
Van Allerheiligen tot den Advent, den Advent door tot de vigilie voor Kerstmis,
avond na avond de keuken van Garvershof een bidkapel met tot middelpunt het
antieke Moeder-Godsbeeld tusschen de kaarsen, en de galm van de vele stemmen,
laag en hoog, in beurtzang met de ernstige altstem van Maria, die voor-
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bad en de driemaal vijf mysteries van den Rozenkrans elken keer besloot met haar:
‘Uit de diepten roep ik tot U, Heer; Heer verhoor mijne stem. Laat Uw ooren luisteren
naar de stem mijner smeeking. Als Gij neerblikt op onze ongerechtigheden, Heer, o
Heer, wie zal dan bestaan...?’
Tot Moeder op de vigilie van Kerstmis terwille van de kinderen zooals jaar na jaar
het Stalleke van Bethlehem te voorschijn haalde, en daar, juist eender zooals reeds
in haar eigen vroegsten kindertijd, aan de voeten van hun Moeder-Gods weer het
Kribje stond tusschen Maria en Jozef in, met al de Engelen, de herders, os en ezel
en de schaapjes, tusschen veel kaarsen, tusschen hulst en dennengroen, door de
jongsten bijeengezocht. Zingen moesten ze, zingen en zingen, - vooral en aanhoudend
opnieuw van voor tot achter van ‘de Herderkens lagen bij nachte’. Tot ze weer
kwamen aan dat laatste ervan:
Och Kindje, och Kindje, dat heden
In 't needrige stalleke kwaamt,
Ach, laat ons Uw paden betreden,
Want Gij hebt de wereld beschaamd.
Gij komt om de wereld te winnen,
Den machtigen vijand te slaan:
De kracht Uwer liefde van binnen
Kan wereld nog hel weerstaan.

Dan liepen Moeder en Maria wel de tranen over het gezicht, maar ze lachten toch
gelukkig. En de zware druk was opgeheven van Garvershof, de sombere rouw uit de
hoeken verdreven...
Niemand ter wereld dien Kerstavond zoo in de wolken als Rooske: om het kribje,
om het zingen, - zonderdat ze 't zelf besefte: om eindelijk de opleving in huis, waar
zij, de argeloosste, het allereerst en allermeest in deelde, opgetogen, en waarvan ze
toch de oorzaak scheen te zoeken en te vinden. Want onverwachts vloog ze Moeder
om den hals en fluisterde haar in 't oor: ‘Nou zingt onze Frans, bij Jesuke in den
Hemel, Gloria met den Engelenzang mee, hè Moeder?’
‘Samen met Vader,’ bevestigde 't Rosalien, die haar zonnige jongste inniger dan
ooit aan haar hart drukte, en bij de speelsche zoenen van het kind, moest denken aan
het voorjaar en den bloesembloei.
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Al deze weken leek het leven op Garvershof wel te hebben stilgestaan, - als een beek
opgevangen in een diepen donkeren vijver, waarin almaar dezelfde boomen
weerspiegelden, lucht en bosch, triestig, roerloos van triestigheid, - maar nu plotseling
hervatte het z'n loop met een aandrang van alle kanten, alsof het oponthoud moest
ingehaald worden.
Op Nieuwjaarsdag, - op den eersten dag van dat laatste jaar der eeuw, 1899, begon
het al meteen. 's Morgens al vroeg, - ze zaten nog aan het ontbijt, - was Colla komen
binnenvallen, - Colla, elken keer als hij thuiskwam, nogal grooter, breeder, struischer,
meer en meer een man-van-sta-vast, z'n rauwe stem tot een sonore bas geworden, Colla, - behalve met z'n alles-overstemmend ‘heil en zegen en 'n goê-gezondheid!’
- met een haas van de klopjacht, zoo groot bekans als een jonge reebok, voor Moeder,
cadeau nogwel van den baron in eigen persoon; Colla, met een groot pak
verschgebakken wafelen, die Angelique en Jeske, de dochters van z'n kostbaas den
hovenier, hem als Nieuwjaarsgroet voor Moeder en de kinderen hadden meegegeven;
Colla, met z'n zakken vol suikeren harten, voor ieder het zijne... ‘Ook van Angelique
en Jeske? Of van Jeske alleen?’ vroeg hem die plaaggeest van 'n Rita. - ‘Eerlijk van
m'n eigen spaarcenten, ondeugend nest!’ Colla wilde haar afslaan als een lastige
wesp, maar allemaal zagen ze 't, dat hij een kleur had gekregen tot achter z'n ooren.
- ‘Om je spaarcenten hoef je toch niet zoo te blozen!’ hield Rita aan, en zelfs Maria
moest lachen om de hulpelooze verlegenheid van den reus. ‘Laat hem maar begaan,’
zei ze, ‘zoo mis nog niet, dat Jeske van den hovenier! Echt een die tusschen de
bloemen is opgegroeid!’ - ‘De roos van Laag Case!’ noemde Colla haar nou zelf,
terwijl hij met duim en wijsvinger in de lucht knipte en zich oprichtte in z'n volle
lengte, zoo recht en stram als een boom. - ‘Maar, Boer?’ kwam Moeder er tusschen
weer 'ns goedlachs op 'r ouds, ‘Wat moet ik hooren? Heeft 't hart gesproken?’ - ‘Men
zou 't zoo zeggen,’ verzuchtte de Boer bedenkelijk. - ‘En de Missie?’ - ‘Daarin heeft
de oudste zaliger toch gelijk gehad, Moeder,’ beleed Colla, plotseling beschaamd.
‘'t Was m'n roeping niet.’ - ‘Dus - Jeske?’ - ‘Als Moeder 't er mee eens zou zijn...’ ‘Lieve Hemel, jongen, - daar moeten we toch eerst 'ns nader over praten.’ 't Rosalien
kon 't zoo gauw niet verwerken, na
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zich zooveel wekenlang te hebben afgevraagd: ‘Zullen we Colla nou thuis moeten
halen voor den Hof, of hem maar laten betijen daar op Laag Case en afwachten wat
hij zelf wil?’ waarbij haar altijd nog de gedachte aan dien gedwarsboomden wensch
van hem de zekerheid benam of haar Boer zich wel voorgoed aan Garvershof zou
willen binden. En daar moest toch binnenkort over beslist worden. Vooral de
practische Trinette drong er op aan, dat het beheer van den Hof in vaste handen moest
komen, in ferme mannenhanden, - waarbij ze dan de hoop uitsprak dat Colla mogelijk
wel veel bijgeleerd zou hebben onder rentmeester Gregoire, die zoo goed voldaan
over hem was... De rouw en de winter hadden het moeilijk probleem op den
achtergrond gehouden, maar nou drong 't zich daar plotseling weer aan 't Rosalien
op, verwikkeld en onzeker als nooit tevoren... De liefde in 't spel bij zoo'n jongen als
haar Boer? Ze kende hem genoeg om te begrijpen wat 'n oer-krachten van geluk en
trouw dat in hem verwekken zou, en besefte blij en dankbaar te moeten zijn, dat het
juist dat lieve eenvoudige Jeske van den hovenier gold, 'n kind van brave en degelijke
ouders over wie ze nooit iets dan goeds had gehoord, jong als hij zelf, en vief en
kwiek, heelemaal van het soort van haar eigen Rooske... Bij Jeske zou haar Boer in
goede handen zijn, dat wist ze zonder den minsten twijfel, en ook dat ze 't kind direct
als een van haar eigen zou kunnen beschouwen... Daarom, dit onverwachte nieuws
van Colla met alle andere belangen, die ermee samenhingen, maar aan God overlaten,
en den jongen niet tegenwerken...
In minder dan geen tijd, had Moeder voor zichzelf al uitgemaakt, hoe zich te
houden in dit onvoorziene geval. En daar kwam Maria zoowaar ook nog met 'r: ‘'t
Zou zoo kwaad nog niet zijn, dunkt me,’ alsof zij 't al evengoed direct er mee eens
was. ‘'k Zou 't hem gunnen!’ zei Moeder gulweg. ‘Maar de vraag is, of hij haar waard
is in de oogen van 'r vader, en of die 'r zou willen missen, zooals hij daar zit,
'weduwnaar met twee dochters...’
‘De hovenier en ik, Moeder?’ Colla zwaaide z'n armen de ruimte in, alle bezwaren
aan den kant! ‘De beste vrinden van de wereld... En die zal genoeg weten, dat 'k hem
Jeske niet afneem, maar hem m'n eigen er nog bij geef...’
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En opnieuw drong 't Rosalien maar weer terug wat haar naar de lippen wilde:
‘Garvershof?’ want ze voelde heel duidelijk, dat de toekomstplannen van haar Boer
meer op Laag Case lagen dan op het voorvaderlijk erf...
Met groote oogen hadden de kinderen naar het gesprek staan luisteren, en Rita die
vroeg-wijs almeteen begreep welken kant het uitging, begon al te juichen: ‘'t Eerste
nieuws in 't nieuwe jaar: Colla en Jeske!’ Waarop Moeder haar nadrukkelijk het
zwijgen oplegde: ‘Hoor 'ns hier, geen mensch heeft er iets mee uit te staan, en zeker
geen kinderen!’ - ‘Ziezoo, freule!’ voegde Colla haar toe, triomfantelijk, ‘die zit!’
Hij kon z'n vreugde niet op, maar begon tegen de kinderen nou weer juist te doen
alsof 't gekheid was. Colla kwam op dreef, alsof hij had besloten Garvershof nou
ookmaar voorgoed over den rouw heen te helpen, zooals Jeske 't hèm had gedaan, Jeske! - goud 'r hart, goud 'r haar, oogen als sterren, blank en frisch als een
appelbloesem, z'n Engelbewaarder in persoon... Zoo af en toe moest Colla z'n oogen
'ns dicht doen, z'n vingers in z'n handpalm nijpen. - Was dat onverwachts 'n goed
begin van 't nieuwe jaar: Moeder en Maria 't eens met Jeske en hem!...
Toch kwam hij, door alles heen, pront maar danig bevangen, tegen Moeder met
z'n boodschap namens Anneke voor den dag: of ze Moeder 'ns mocht komen
bezoeken, en wanneer dit dan het beste gelegen kwam?
't Rosalien schrok er van op. - ‘Anneke? Ja, natuurlijk. Laat haar maar komen.
Zeg maar, op Driekoningen, 's middags tegen drieën.’ - Daarmee was voor Colla de
korte onderbreking afgeloopen, en werd hij nogal opgewekter, omdat 't hem zoo
kolossaal meeviel, dat Moeder tegen dat pijnlijk bezoek van Anneke blijkbaar toch
niet al te erg opzag.
Ze hield zich goed, 't Rosalien, al voelde ze enkel reeds bij 't hooren van Anneke's
naam de versche wonde in haar hart weer openscheuren. - ‘We moeten dien stap van
toenadering waardeeren,’ zei ze 's avonds tegen Maria, die er al meer dan eens
aanmerking op had gemaakt, dat Anneke geen taal of teeken meer van zich gegeven
had, nadat ze toch met Colla en Pater Bernardinus zoo vol toewijding Frans in z'n
laatste oogenblikken had bijgestaan. Zelfs bij de uitvaart had ze zich afzijdig
gehouden, al liet weliswaar burgemeester Reinders niet na hem voluit mee
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de laatste eer te bewijzen, en al was er van rentmeester Gregoire een brief gekomen
met hartelijke woorden van deelneming namens de heele familie. Tegelijk vroeg hij
daarin gebed voor z'n vrouw, die er heel ernstig aan toe was. Kort er op liep 't dan
ook af met grootmoeder Gregoire, en was de rouw dus ook over den Wildkamp en
Villa Weltevreden gekomen. - Sindsdien was Anneke bij den ouden man gebleven,
af en toe samen met haar moeder, meestal alleen. - 't Rosalien zoowel als Maria
waren te veel van Anneke vervreemd, om zelfs maar te kunnen gissen, hoe 't eigenlijk
met haar gesteld zou zijn, al geloofden ze toch Trinette niet, die beweerde dat ze
immers al te egoïstisch was om te treuren om wie of wat dan ook.
Vrieshelder weer was 't, dien Driekoningenmiddag, en het land alom wit door een
dunne laag sneeuw en rijp, die glinsterend van de takken rijzelde. - Maria had vuur
aangelegd in de zaal en er de gordijnen wijd opengeschoven. Klaar en koel scheen
er de winterzon binnen met den afglans van het wijde witte doodstille landschap.
Voor den eersten keer kwam 't Rosalien weer in de zaal, sinds de oudste er werd
uitgedragen. Aarzelend bij den drempel, kon ze niet anders dan een kruis maken...
Met de jongsten om haar heen zou 't haar zeker minder zwaar zijn gevallen er binnen
te gaan, maar zooals elken Zondagmiddag in de laatste maanden waren die allevier
met Nelis en Sanderke naar Vespers en Lof in Daelhoven. Wegens den ernst van het
verwachte bezoek ook maar goed, dat ze het huis uit waren, al had Moeder met hen
er bij misschien wèl moed gevat, zich op haar oud plaatsje aan het hoekvenster neer
te laten. Nou bleef ze er maar rechtop staan, en kon er toch niet weg, zooals ze
afgewend van wat er binnenkamers was, door haar tranen heen naar buiten keek,
zonder iets anders te zien dan de kleurlooze tintelklare lucht.
Maar lang hoefde ze niet te wachten. Precies op den afgesproken tijd, - daar was
Anneke, binnengelaten door Maria, die zich na de vluchtige begroeting weer terugtrok.
Anneke, die nu eerst den rouwsluier opsloeg, en haar zóó bleek bestorven en
bevend naderde, dat 't Rosalien 'r hart er meteen week bij werd. Vóór ze 't zelf wisten,
hielden ze elkaar omarmd en mengden zich haar tranen.
‘Vergeef me toch, vergeef 't me!’ snikte Anneke.
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‘Wat zou ik je te vergeven hebben?’
‘Alles - van 't begin tot 't einde. Mijn schuld is 't! En toch heb ik 't niet zoo bedoeld.’
‘Kindlief, als je wist hoe schuldig ik me zelf voel.’
‘'k Had zoo heel anders voor hem moeten zijn.’
‘Juist als ik 't m'n eigen ook immertoe voorhoud: had ik tochmaar dit gedaan voor
hem en dat gelaten: dit maar gezegd en dat liever gezwegen... En toch, kind, - zijn
uur was gekomen, van eeuwigheid zoo bestemd, - en God zij dank, die hem niet
verloren liet gaan.’
‘En ik, die almaar wachtte op taal of teeken van hem - sinds dien Juli-avond van
de bruiloft hier.’
‘Had hij dat maar geweten!’
‘En had ik maar geweten, hoe hij er voor stond. Mezelf opnieuw aan hem
opdringen? Dat ging toch niet.’
‘Gods wil had 't dan ook anders bestemd voor jullie, - dat is nou duidelijk genoeg.’
‘En toch - hebben we zoo ontzettend veel van elkaar gehouden... In dat laatste
oogenblik, Moeder, - toen eerst hebben we 't ingezien.’
‘Ja, Anneke, ja - juist als ik 't me denk - zijn ziek zwak hart verdroeg den schok
niet van dat inzicht... Maar dat hoef jij je toch niet te verwijten!’
‘In den eersten tijd, Moeder, niet zoo zeer zelfverwijt, maar aldoor die bittere
klacht: ‘Was ik 't maar geweest! Was ik maar bezweken in zijn plaats! Of samen
tegelijk. - Ik heb hem benijd, dat God hem het leed heeft bespaard, dat Hij mij te
dragen gaf. Maar nou is dat over, Moeder. Sinds ik me voorhoud: alle leed en lijden,
alles offeren voor de rust van zijn ziel en tot verzoening van m'n eigen groote schuld.’
‘Dan is 't goed, kind. Wees dan maar gerust. Als 'n mensch maar zoo ver is...’
Ze zaten nu bij de tafel, hadden de tranen weer 'ns gedroogd en de zelfbezinning
teruggevonden. En daar kwam Anneke opeens kalm en beslist voor den dag met haar
groot nieuws: ‘'t Heeft me bij de ouwelui niet weinig woorden en overreding gekost.
Maar 'k heb het tenslotte toch gewonnen. Vooral ook omdat Moeder zelf heel erg
onder den indruk is van het dubbel sterfgeval, waarbij we zoo nauw betrokken zijn.
Zij, die immers
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'r leven lang veel te veel door het geluk en den voorspoed is verwend geworden,
eigenlijk nog meer dan ik... Zij, en ook vader en grootvader hebben me op Kerstdag
hun toestemming gegeven. Vóór ik die had, wilde 'k niet naar u toe komen. Na thuis
bent u de eerste, die 't van me hoort: - met Maria-Lichtmis ga 'k terug naar m'n
pensionaat, maar nou niet om te studeeren, maar om in te treden bij de Zusters, eerst
'n jaar als postulante.’
‘Is 't tòch waar!’
‘Ja, Moeder, na alles tòch naar het klooster. Tenminste als God het toelaat.’
‘Zou God dat niet toelaten? Waarom daar een oogenblik aan te twijfelen?’
‘Omdat ik Hem eerst zoo lichtzinnig een priester afhandig heb gemaakt!’ Opnieuw
snikt Anneke het uit.
‘Zoo moet je 't niet noemen, lief kind... Frans z'n roeping, nou weten we 't immers,
dat was deze vroege dood.’
‘Waardoor ik dan ook tot m'n ware roeping gebracht ben... Zou 't zoo zijn, Moeder?’
‘Zoo en niet anders!’ - Bij deze vaste overtuiging klaarde Anneke op. ‘'t Doet me
zoo goed,’ zei ze, ‘dat woord van u, en 'k ben u zoo dankbaar - ik - die zoo bang was
voor uw klachten over mij... In uw vergiffenis voel ik de zijne... Nou durf 'k u ook
vragen voor mij te willen bidden - dat 'k mag bereiken, wat 'k hoop.’
‘Eerlijk gesproken, - sinds, ja al sinds den zomer, dat jullie 't samen eens werden,
m'n kind, heb 'k niet meer voor Frans kunnen bidden zonder ook aan jou te denken,
- zelfs later, door alle leed heen, - en nou nog altijd... Kan 'k daar nou mee blijven
doorgaan: bidden voor jullie samen tegelijk?’
Anneke blikte die lieve kinderlijk trouwhartige Moeder Wevers diep ontroerd en
nadenkend aan. ‘Ja,’ knikte ze dan, ‘doe dat, bid voor ons samen, zijn ziel en de
mijne vereend in de liefde van God.’
‘In het allerheiligste Hart van Jesus.’ 't Rosalien vond er den naam voor, die haar
zooveel nader was. En hier waren ze gekomen, waar ze wezen en blijven moesten.
Dat Anneke nou opstond om te gaan, verwonderde Moeder niets... ‘Spreek er
voorloopig liever nog met niemand over. Alleen misschien met Maria.’
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‘Ja, alleen aan Maria zal ik 't zeggen,’ beloofde 't Rosalien.
‘En mag 'k dan vóór m'n vertrek nog één keer bij u terugkomen? Samen met
Moeder, als u 't goedvindt. Ze heeft me zelf opgedragen u dat te vragen.’
‘Wel,’ antwoordde 't Rosalien, zonder haar groote verbazing te kunnen verbergen,
‘zeg haar maar, dat moeder en dochter me van harte welkom zullen zijn.’
Even opgelucht als na haar generale biecht voor Kerstmis, stapte Anneke naar den
Wildkamp terug, door het winterstille blank doornevelde laatste daglicht.
‘Ik word geleid en geholpen,’ dacht ze, ‘en dat dank ik aan jou, Frans... toch nog
m'n waren weg te hebben gevonden, den Weg, de Waarheid en het Leven...’
Onderwijl zat op Garvershof 't Rosalien opnieuw in de zaal, en nou nog wel tegenover
nonk Peereneer in eigen persoon. Nadat ze Anneke uitgeleide had gedaan tot bij de
poort, kwam hij in het voorhuis direct op haar toe, uit de keuken, waar hij bij Maria
ongeduldig had zitten wachten tot dat hinderlijk ander bezoek bij Moeder weg zou
zijn... ‘Die prinses van den burgemeester? God moet me dat maar met de gansche
rest vergeven: maar van m'n leven zal 'k haar niet kunnen luchten of zien!’ had hij
aan Maria bekend. In haar vermurwde stemming nam Maria 't meteen voor Anneke
op, en zei dat ze op haar manier zeker ook wel veel zou hebben geleerd door de harde
les, en dat alle menschen immers eerst wijs werden met vallen en opstaan. Waarop
de Weversnonk zich verder maar bepaalde tot de eene tas gloeiend heete koffie na
de andere.
Zoo was hij, al eenigszins losgedooid en uitgerust, samen met 't Rosalien de zaal
binnengekomen. - ‘Gelukkig,’ zei hij, ‘dat het vorig bezoek niet van langen duur is
geweest. Want veel tijd heb 'k niet te verliezen, wil 'k vóór den donker weer thuis
zijn.’
‘Alle respect voor uw courage,’ knikte 't Rosalien hem toe. ‘Die verre weg heen
en terug door de kou, en dat op uw ouwen dag!’
‘De duvel is oud!’ gaf nonk Peereneer te verstaan, tòch gestreeld door de
bewondering, ‘en m'n beenen willen Goddank nog net zoo vlug mee als in m'n jonge
jaren. Dank zij ook de
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goede verzorging, die 'k allewijl geniet! - Want dat dient gezegd, zwagersche, die
Lucia van u, 'k zou haar niet meer kunnen missen. Al zou, rechtuit gezegd, precies
Lucia indertijd wel de laatste zijn geweest, die 'k uit de negen hier gekozen had. Zoo
gaat het in de wereld: Schijn bedriegt... En 't is niet alles goud wat er blinkt. Daar
kan ik van meepraten - tot m'n schande.’
Kon hij nou nog niet nalaten te zinspelen op z'n teleurstelling met den oudste?
vroeg 't Rosalien zich af, gekwetst en al gereed 't voor zijn nagedachtenis op te nemen.
Maar Peereneer scheen zelf verschrokken te zijn van z'n aanmerking, want zoo haastig
mogelijk holde hij er overheen: ‘Laat me nou maar liever direct met de deur in huis
vallen,’ hernam hij. ‘'t Betreft dat aanstaande huwelijk van Lucia met den jongen
Ruiters.’
‘Aanstaande huwelijk!’ Dit was dan voor de derde maal binnen deze eerste week
van 't jaar, dat 't Rosalien verbaasd opkeek. ‘Er is voor die twee nog geen sprake van
trouwen, - al zijn ze 't dan samen eens, en al hebben wij dat goedgevonden, - dank
zij vooral uw beloften voor hun toekomst.’
‘Precies, - mijn beloften voor hun toekomst. Maar die toekomst is nou
aangebroken!’
‘Dat ging dan wel vliegensvlug in z'n werk!’
‘Op z'n ouwen dag, zwagersche, heeft 'n mensch niet veel tijd meer te verliezen.
Op 't oogenblik ben 'k nog mans genoeg om van onzen nieuwen organist ook een
goeien koster te maken, mijn opvolger in Overdael. Volop ben 'k daarmee aan den
gang. Dat samenwerken met dien gewilligen jongen bevalt me uitstekend, en 't zal
nog beter gaan, als we onder één dak wonen, en 'k hem altijd voor alles direct bij de
hand heb. Omdat Lucia bij dat samenwonen onmogelijk voor de huishouding gemist
kan worden, zit er, dunkt me, niks anders op dan dat die twee maar vast in de
huwelijksboot stappen. Omdat Paschen laat valt van 't jaar, hadden we zoo gedacht:
nogmaar vóór Aschwoensdag. Dan zijn we 't met het Paaschfeest al gewend met ons
drieën in Wevershuuske, en met ons tweeën, hij en ik, voor de zorg in de kerk tijdens
de drukke dagen van de Goede Week.’
‘'k Wil wedden,’ lachte 't Rosalien, ‘dat 't zoo hoofdzakelijk wijs overleg is van
onze Lucia eigens.’
Maar dat liet de nonk toch niet over z'n kant gaan: hij zich om den vinger laten
winden door zoo'n jong ding? - ‘De Voor-
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zienigheid, zwagersche, heeft toch ook 'n woord mee te spreken bij onze
aangelegenheden, - en die spreekt zich in dit geval al heel duidelijk uit. - 't Komt er
nou nog maar alleen op aan, dat Moeder 't goedvindt. Maar ik heb de twee beloofd,
niet zonder uw toestemming in Overdael terug te komen.’
‘Dan schiet er mij weinig anders over dan maar ja te zeggen,’ zuchtte 't Rosalien.
‘Behalve dan, dat ik me permitteer tenminste één eisch te stellen: - geen huwelijk in
ons gezin, voordat het eerste halfjaar van onzen rouw voorbij is, - dus niet nog vóór
de Vasten, maar goed en wel na Paschen.’
‘Daar moeten ze dan in vredesnaam maar genoegen mee nemen,’ zei de
Weversnonk, en alsof hij plotseling op heete kolen zat, stond hij op.
‘En dan hecht ik er aan, dat m'n dochter trouwt hier uit het ouderlijk huis in ons
eigen parochiekerk,’ liet 't Rosalien nog verder haar rechten gelden. ‘Alzoo - we
zullen ruilen, nonk Peereneer, - met Aschwoensdag komt Lucia hier bij mij terug, en zal Maria bij u zoolang Lucia's plaats innemen.’
‘Overleg dat allemaal maar naar uw eigen inzicht... nou we 't maar over de
hoofdzaak eens zijn.’ - Heelegaar inschikkelijkheid was de Weversnonk, maar tegelijk
schichtig aan 't haasten om weg te komen, voordat er somtijds andere onderwerpen
aangeroerd zouden worden. 't Rosalien doorzag dat wel: - 't woord ‘rouw’ had hem
doen verschieten, en - ‘de naam van Frans wil hem niet over de lippen tegen mij,’
dacht ze, ‘evenmin als bij mij tegen hem.’ - Maar tòch, - één ding mocht ze niet
laten... ‘'n Oogenblik!’ - hield ze hem tegen, terwijl ze de secretaire al opensloot.
‘Dit ligt hier al sinds half November voor u -'n enveloppe met 'n anderhalf honderd
gulden. Dat is me uit Overdael gebracht, de opbrengt van de verkochte Cleveland,
volgens overeenkomst met onzen lieven oudste zaliger op dien laatsten middag. Voor
u bestemd, zooals hij 't aan Nelis nog heeft gezegd, - als eerste aflossing, u weet
wel...’ Moeilijk bracht ze 't er uit, maar 't moest en zou, - 't gold hier een laatsten wil.
De Weversnonk nam de enveloppe van haar over, ten uiterste verbaasd. Maar
meteen lei hij ze met een afwerend gebaar op de tafel neer. ‘Laat Nelis 't aan den
pastoor brengen voor de armen van Daelhoven, tot zielerust van vader en zoon
Wevers. Gever onbekend.’
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't Kwam er bij hem al even hortend uit, als eerst bij haar. Maar nou welde 't haar
vanzelf gulgauw naar de lippen, dat: ‘God zal 't u loonen,’ uit den grond van haar
hart, dat dankwoord duizendmaal van de armen gehoord bij haar aalmoezen aan de
huisdeur. Voor het eerst van hun leven zagen Peereneer Wevers en 't Rosalien
Garversman elkaar aan in sprakeloos wederzijdsch begrijpen, als broer en zuster.
‘En wat het overige hier betreft,’ kwam de Weversnonk nou ook verder los, opeens
vlot over z'n stugge terughoudendheid heen, ‘dat weet ik bij u in goede handen. Maar
mocht ge raad en daad van doen hebben, - ik ben tot alle hulp bereid.’ - Dit was
tegelijk z'n afscheidsgroet. Eer 't Rosalien hem volgen kon tot de stoep, verdween
hij al onder den inrij door...
Toch bleef ze daar 'n oogenblik op den voordeurdrempel talmen, misschien langer
dan ze meende, - niet om Peereneer na te oogen, maar wel om naar Nelis uit te zien.
Driekoningen en daarmee de schoone Kersttijd mocht immers niet verstrijken,
zonderdat deze onverwachte gift voor de armen van Daelhoven voor de zielerust van
haar dierbare dooden aan den pastoor was gebracht. ‘Gever onbekend...’
Onwillekeurig zocht de blik van 't Rosalien den kant van het zolderke uit, waar ze
Nelis vroeger strijk en zet kon beroepen, als ze hem zoo onverwachts 'ns noodig had.
- Ze moest er algelijk met 'n treurigen glimlach het hoofd om schudden: - Wat lag
er niet zoo-al tusschen vroeger en vandaag! - Nelis? Wel weer terug uit het Lof op
het oogenblik, en natuurlijk met al de kinderen thuis bij hem, bij den reuzen
koningskoek, dien Maria met het oog op dezen feestavond extra voor hem en de
jongsten had gebakken... Eten om de boon, en wie de boon trof zou zwart worden
gemaakt, de vergulde kroon van bordpapier op 't hoofd krijgen, koning zijn en
opnieuw moeten tracteeren. Allemaal vlasten ze er op, de jongsten en Sanderke, om
Nelis zelf te kunnen kronen en zwart smeren...
'ns Even hier tegenover in dat Broenshuuske om de deur gaan kijken...? 't Rosalien
was bekans al opweg, maar toen bedacht ze zich toch. Zooals ze zich in het laatste
jaar altijd bedacht, bij den drang van haar hart naar Nelis. Behalve op dien rampzaligen
avond in Germond, toen ze daar bij die doodsbaar zou zijn neer-gewankeld, als Nelis
haar niet had gesteund en zij z'n hand niet in de hare had kunnen klemmen.
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‘Jij alleen weet het, Nelis, niemand ter wereld dan jij alleen...’ Hoe dikwijls na dat
uur, had ze hem dat opnieuw willen zeggen, om 'r moedersmart uit te klagen bij dien
trouwen vriend met z'n groot goed hart, ze wist het nu wel: voor haar in dezen éénen
vereend de drie, die ze had verloren, haar lieve moeder, haar wijzen Leonardus, haar
armen oudste, die de laatste weken van z'n leven zoo nauw en innig met hem bevriend
was geraakt - alledrie zag zij hen in Nelis terug, die hen dan ook van zoo nabij gekend
had, even lang als zij hen had gekend. En toch geen woord of geen blik meer hadden
Nelis en zij gewisseld, na dien verschrikkelijken avond in Germond.
Te verstrooid kwam 't Rosalien in de keuken terug, om er aanstonds acht op te slaan,
hoe Maria er op 'r eigen plaats aan de tafel, - de lamp al aan, - over een boek zat
gebogen, met de saamgevouwen handen tegen het voorhoofd de oogen beschermend,
zóó verdiept, dat ze van Moeders binnenkomen niets scheen gewaar te worden. Met
Maria was 't zoo geweest van kind-af - ze waren daar wel aan gewoon: gunde ze zich
eindelijk weer 'ns den tijd en het groote genot van te lezen, dan ging ze er ook zoo
volslagen in op, dat er van de buitenwereld voorloopig niets meer voor haar bestond.
‘Als ze maar 'ns wist, wat 'k haar te vertellen heb,’ dacht 't Rosalien, terwijl ze
zich tegenover haar neerliet, ook op 'r eigen plaats aan de groote ovale tafel, die
wegens Driekoningendag op z'n zondagsch prijkte met het rood-en-zwart gebloemde
kleed.
Meer dan onthuis voelde 't Rosalien zich opeens hier in hun eigen keuken bij die
afwezige Maria, en zonder er, zooals op werkdagen, dadelijk opnieuw almaar weer
bezigheid voor haar handen te vinden. Beklemd als in nood en gevaar, zij, na dat
weekhartig heimwee naar verloren geluk zooeven? Hoe had ze 't met zichzelf? - Om
er tegenin te gaan, klampte ze zich vast aan dat nieuws voor Maria. Al durfde ze nog
zoo slecht te beginnen tegen haar over die kloosterplannen van Anneke, die
trouwplannen van Lucia, - uit angst haar soms aanleiding te geven tot spijtige
vergelijkingen. - ‘Al de anderen vrij om hun roeping en hun weg te volgen,’ zou
Maria denken, ‘en ik?’ - Een afgunst, die ze voor niks ter wereld zou laten blijken,
maar
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die haar den verborgen tweestrijd nog alweer zwaarder zou maken. Zou Moeder haar
Maria niet kennen? - al meende Maria zelf het tegendeel en begon ze haar moeder
hoe langer hoe meer als een kind te beschouwen, dat zij ten goede moest leiden,
vooral in de godsvrucht.
‘Je hebt het vroeg avond gemaakt!’ Omdat ze het stilzwijgen niet meer verdroeg,
waagde ze 't dan toch maar om Maria eindelijk te doen opzien van het boek. En ze
zag op, Maria, maar toen begreep Moeder, dat die wereldvergeten verzonkenheid
maar een voorwendsel was geweest, alleen om te verbergen, dat ze 'r oogen rood had
geschreid, 'r gezicht bleek en ouwelijk. - Om haar den uitleg er van te besparen, zocht
't Rosalien maar aanstonds verder te praten:
‘Door die sneeuw en de klare vrieslucht is 't buiten nog helder dag! Nonk Peereneer
hoopte nog voor het donker thuis te zijn.’
Maria zocht vergeefs naar 'n weerwoord. - Ze scheen toch wezenlijk wel boven
het aardsche uit. - Haar gezicht trok nog valer weg, haar lippen trilden. Mee sloeg
ze de handen voor de oogen, en daar braken de bedwongen tranen los, bij snikken
en klagen: - ‘'k Kan 't niet helpen, Moeder, - maar 't heeft me al te zeer aangegrepen.’
‘Maar, m'n lieve kind, jij, die je altijd zoo verstandig weet te houden! Wat is er
gebeurd?’
‘Niks is er gebeurd, niks dan - dit boek hier - zooals ik dat vond op den oudste z'n
tafeltje.’ Toen ze 'r stem weer meester werd, kwam 't verhaal los: ‘Van de week,
gisteren en eergister, hebben we het zolderke leeggehaald, - dat moest toch eindelijk
'ns gebeuren, en 'k sprak er maar liever niet over met u... Rita en de drubbels hebben
me geholpen... Alles staat nou beneden in den melkkelder zoolang. De rest van de
boeken in kisten gepakt, - “later voor mij!” zei Majoorke, - maar dit ééne, het lag
open op het tafeltje alsof Frans er tot het laatste oogenblik nog in zat te lezen, - dit
- de Heilige Schrift, - nam ik voor mezelf mee als gedachtenis, den bladwijzer op de
plaats waar 't lag opengeslagen. 'k Had me voorgenomen het daar op te slaan, in het
eerste stille uur het beste. En dat was vanmiddag, Moeder, terwijl 'k hier alleen zat.
Zooals het daarboven openlag, ligt het hier nou weer open... Toen 'k las wat daar
staat, was 't me
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alsof 'k Frans z'n stem hoorde, die 't me voorlas... En nog, Moeder...’ weer stokte
Maria in tranen.
‘Kindlief, is 't eigenlijk wel goed, je zoo over te geven aan je gevoel?’
‘Ja, Moeder, ja - noem 't zoo maar: m'n gevoel! Nou is 't er weer, God zij dank,
maar 't was weg, - maandenlang, al eerder, - verstard, 'k weet niet hoe... Alles enkel
nogmaar plicht en wil, maar wat me ontbrak, nou besef ik het... Luister, Moeder.’
En ze begon te lezen, ijl en haperend: ‘Al schenk ik weg, al wat ik heb, al geef ik
mijn lichaam om mij te laten verbranden: zoo ik de liefde niet heb, het dient mij tot
niets. - De liefde is geduldig. De liefde is goedertieren. De liefde is niet afgunstig...’
‘Wakkergeschud hebben me die woorden, Moeder, uit m'n blinden eigenwaan. En
nou weet 'k het: Alles dient me tot niets, want wat is er van die liefde in mij? Niet
het minste of geringste van die liefde! Heelemaal geen leven zelfs meer. Alles dor,
dood...’
‘Weet je, wat ik geloof, Maria?’ eindelijk vond Moeder de woorden: ‘dat het voor
jou ook tijd wordt, hoog tijd om je ware roeping te volgen... juist als voor Anneke
en Lucia. Als ik je nou zeg, dat, terwijl jij hier die stem uit den Hemel hoorde, - want
dat was 't, daar hoef je niet aan te twijfelen, - dat in één en hetzelfde uur Anneke mij
kwam vertellen met Onze-lieve-Vrouwe-Lichtmis naar 't klooster te gaan; - en wat
Lucia betreft, dat nonk Peereneer me doodgewoon het voorgenomen huwelijk kwam
aankondigen van z'n twee beschermelingen, - ja hoor, niks meer of minder, en dan
enkel nogmaar op mijn gezag uitgesteld tot tusschen Paschen en Pinksteren... Jij bent
vandaag de derde, Maria, voor wie ik den waren weg open zie. Al kenden we dien
al sindslang - te veel kwam er zich tusschen stellen. Maar nou zeg ik je, meenens,
en ééns en voor altijd: laat niks je meer tegenhouden, kind. Als jij je leven aan God
wilt wijden, dan gaat dat vóór!’ - Nou was 't er dan opeens uit, wat ze immers al
sindslang had moeten zeggen tegen Maria, en maar altijd uitstelde en naliet, omdat
ze haar toch wezenlijk onmogelijk missen kon... Maar daaraan nou niet meer denken!
Het offer brengen, wetens en willens! Hoe meer 't haar kostte, hoe beter immers.
‘En luister nou 'ns, kind,’ hervatte ze en 't klonk blijmoedig
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genoeg: ‘hoe gelukkig het een met het ander samentreft... 'k Heb nonk Peereneer
beduid, dat Lucia nou op z'n laatst in 't begin van de Vasten in het ouderlijk huis
terug moet komen, en dat jij zoolang in Wevershuuske haar plaats zult innemen, tot
ze met Mielke getrouwd bij hem intrekt. Daar woon je dus voorloopig vlak naast de
Zusters van Overdael, bij wie je dan al vasten voet kunt zoeken als je wilt... Wel,
wel, had je grootmoeder 't nog mogen bleven! Een van 'r kleindochters daar met
de-kap-op! - zij, die haar kloosterroeping eigenlijk was misgeloopen, zooals ze
meende, en toen mij er voor bestemde... Jij gaat het goedmaken voor haar en mij
allebei... Zooals Majoorke, als God blieft, misschien later voor nonk Peereneer en
jullie twee oudste broers.’
't Rosalien bleef maar aan 't praten, juist omdat Maria zoo in extase naar haar bleef
opzien, 'n warme blos over het eerst zoo matte gezicht, de diepe oogen stralend
opgeleefd. ‘Zooiets -opeens,’ stamelde ze. ‘En ik die meende het heelemaal en
voorgoed van me te hebben afgezet! Omdat het zoo duidelijk onmogelijk kon, meende
ik 't niet waard te zijn... En nog. - Hoe kan 't eigenlijk? U hier alleen met de kinderen
achterlaten? En Garvershof tochal met aldoor minder eigen volk...’
‘God zal er in voorzien! Als we Zijn wil maar volgen. En wat jou betreft, is die
wel klaar en duidelijk, dunkt me.’
‘En toch, - Moeder meent 't nou wel zoo echt van harte, maar of ik bij nader inzien
't zal aandurven, die verantwoording: u in de steek te laten?’ Angstvallig begon Maria
terug te trekken, maar almeteen lachte Moeder die bezwaren weg: ‘Hoor 'ns, dat zou
er wellicht nog bijkomen op den duur, dat je scrupuleus ging worden! - Kom, kom,
meen nou niet, dat hier alles van jou afhangt!’
Mee dat ze 't zei, opeens gestommel aan de voordeur, het voorhuis in, even 'n
onderdrukt lachen en mompelen, en daar hieven de jonge Driekoningen-vierders hun
liedje aan:
Al op een Driekoningenavond,
En al op een Driekoningendag,
Zat Maria Magdalena
Al op Heere Jesus z'n graf.
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Sta op Maria Magdalena,
Sta op van den bitteren dood.
Uwe zondekens zijn U vergeven,
Al waren ze nog zoo groot...

Wijd was de keukendeur opengevlogen, en daar stonden ze: Zwart Sanderke voorop,
zwarter dan ooit, want met roet gezwartseld, hij, de koning van de boon, - de kroon
op z'n kroeskop, z'n tanden schitterwit tusschen de bloedroode lippen, - een Moriaan,
- maar met prinselijken zwier droeg hij de verschoten oude overgordijn als mantel
en Nelis z'n pook tot schepter.
Ze waren al aan hun volgend liedje van: ‘Herodes de koning sprak met 'n valsch
hart: hoe ziet er de jongste van dreien zoo zwart?’ - en Maria, die haastig haar
geheiligde Heilige Schrift bij de kerkboeken in den schouwhoek in veiligheid had
gebracht, dook naar de ben met appelen en noten onder in de kast, en zette die bij
Moeder op tafel midden onder de lamp. De koning uit Morenland kwam almeteen
gretig naar voren, maar z'n gevolg bleef nog achter in een gestrubbel van: ‘Nelis
ook!’ - ‘Kom nou mee, Nelis!’ - ‘Doe nou niet opeens, alsof jij er niet bijhoort.’ Rooske, Rita, Majoorke, die zich gelden lieten tegen de schaduw op den achtergrond.
Ze grepen Nelis bij pols en mouw, wilden hem goedschiks, kwaadschiks mee naar
voren trekken, geboeid tusschen hen in.
‘Zeg nou 'ns zelf, Moeder,’ - dat was 't Reeke-Reinier zooals de anderen hem
vanzelf waren gaan noemen, in gedachtenis aan den oudste, - 't Reeke-Reinier, opeens
Driekoningen vergeten, om hier voor de hoogste instantie het pleit op te vatten, nadat
hij er den heelen dag al vergeefs tegen Nelis over bezig was geweest. ‘Moet Nelis
nou voortaan niet weerom op het zolderke komen wonen? Hoort hij daar nou niet
thuis?’
‘Ja, ja, ja!’ jubelde Rooske weer 'ns vannieuws, schetterschel als 'n vink in het
voorjaar. En Rita al even geestdriftig met haar mee: ‘Immers véél gezelliger voor
hem en voor ons allemaal!’
‘Wel ja, Nelis,’ viel Maria hun bij, ‘de kinderen hebben groot gelijk! Veel beter
voor alles, dat de meesterknecht binnen de poort woont, om dag en nacht een oog in
't zeil te kunnen houden. Een inwonend manspersoon is hier op den duur on-
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misbaar, Nelis. Dat zul je toch zelf wel moeten erkennen.’ Er was geen leven of
beweging in Nelis te krijgen, geen boe of ba uit hem. Strak bleef hij voor zich uitzien,
als vastgeworteld waar hij stond, daar in 't halfduister achteraf. De aandrang van de
kinderen, Maria's overreding, alle wenschelijkheid of noodzaak, 't leek hem langs
z'n kouwe kleeren af te glijden.
‘Waarom dan toch niet?’ riep 't Reeke vertwijfeld, hij die anders zoowat alles
meteen van Nelis gedaan kon krijgen.
‘Hoor 'ns,’ kwam Moeder er tusschen: ‘jullie moeten Nelis met rust laten... Stop
hem de zakken maar liever vol met appels en noten. Dan heeft hij iets voor onderweg.
Want Nelis zal wel zoo goed willen zijn, om nogeens even voor me naar den heer
pastoor te gaan, - met een boodschap, die 'k er zoo graag vanavond nog zag gebracht,
tot besluit van den Kersttijd. - Wat dunkt je, Nelis?’
‘Met alle plezier!’ Verademd stelde Nelis zich ter beschikking, dankbaar dat 't
Rosalien hem zoo ontziende uit het nauw wist te helpen.
Tot zwijgen gekomen op Moeders gezag, waren de kinderen op de appels en noten
aangevallen om er de mooiste en dikste voor Nelis uit te zoeken. - Onderwijl bedacht
't Rosalien met schrik, dat ze de envelop met het geld door nonk Peereneer voor de
armen van Daelhoven bestemd, in de zaal op tafel had laten liggen. Ze nam den
blaker van de schouw, stak de kaars aan, en zei: ‘Kom maar even mee, Nelis.’ - Wat
kon ze anders doen?
En toen ze daar tegenover elkaar stonden in de zaal, de kaars op de tafel tusschen
hen in, zoodat het gouden schijnsel hun gezicht verlichtte en de schaduwen om hen
heen deed wijken naar het zware donker achter hen, - nadat ze hem met enkele
woorden de opdracht liet verstaan van den ‘gever onbekend’, - terwijl ze zag hoe die
toch zoo reuzesterke werkknuisten van den armen drommel weer beefden en hoe
ontdaan en gedeukt van schuwheid hij daar weer voor haar stond, kreeg het groot
meelijden van haar moederhart de overhand tegen alle terughoudendheid en
vrouwentrots in, en zei ze warm en hartelijk: ‘Laat de kinderen maar praten over het
zolderke, Nelis. Ik kan best begrijpen, dat jij veel liever in je Broenshuuske blijft...
Iemand van jouw leeftijd heeft er behoefte aan z'n eigen meester te zijn in z'n eigen
huis.’
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‘Dat is 't niet!’ schoot Nelis daar onvoorziens los uit z'n beklemming, ‘denk dàt niet!’
Ontsteld ving haar blik zijn blik op, den blik van een zieken hond naar z'n meester,
smeekend, aanhankelijk, ten doode bedroefd...
De tranen sprongen haar uit de oogen, al schudde ze er zelf het hoofd om...
‘Ja, Nelis, ja... daar staan we nou!’ bracht ze er uit, even radeloos als hij.
‘'k Zal wel gáán,’ steunde Nelis: ‘'t Beste is, dat ik maar ga.’
‘Wat bedoel je?’
‘Ik - weg hier - ergens ver weg - voorgoed.’
‘Jij - weg hier? Maar we kunnen je niet missen! De kinderen niet, Garvershof niet.
Jou ook al kwijt? - Niks er van. - Blijven, Nelis... Sterk zijn! - Misschien beter de
waarheid 'ns recht onder de oogen te zien. Ik begrijp nou wel, wat jou in den weg
zit...’
‘Al levenslang!’ onderbrak Nelis haar, en mee dat hij 't er uitstiet als een
angstklacht, doorduizelde hem de drang om z'n armen om haar heen te slaan, hart
aan hart zich in haar te verliezen... Toch bleef hij pal en star haar aanzien, terwijl
haar stem als van heel ver over hem kwam, ijl en onwezenlijk: ‘Niks zal me liever
zijn, Nelis, dan jou voortaan nou ook heel en gansch als een van m'n kinderen te
beschouwen - alsof jij me gegeven bent in plaats van den oudste... Dáár! Is 't nou
goed?’ Ze stak hem allebei 'r handen toe. Maar hij greep die niet. Verwezen staroogde
hij langs haar heen. ‘'t Is veel, héél veel,’ stiet hij er uit, ‘en duizendmaal dank...’
‘Ga nou maar stillekes naar den pastoor 't geld brengen, - je weet er alles van: voor
de armen van Daelhoven tot zielerust van vader en zoon Wevers... Gever onbekend.
- En morgen voormiddag met Joep Ruiters 't slaghout achter Garverskamp vast 'ns
gaan opnemen.’
‘Zooals gezegd.’
Weg was Nelis, zonder op- of omzien meer, weer even schichtig als immer.
‘Maar verder mocht ik toch niet gaan! God in den Hemel... Ik?’ - 't Rosalien blikte
neer in de kaarsevlam en sterren dansten voor haar oogen... ‘Den godganschelijken
middag, ik, den mond vol wijsheid, tegen Anneke, tegen nonk Peereneer, tegen
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Maria over 'r kloosterroeping... En nou, bekans... - Leonardus, sta me bij - bekans
zou ik dien trouwsten van alle vrienden in m'n armen hebben genomen, - anders dan
als m'n kind, - ja, ja, omdat ik van hem houd, Leonardus, - anders dan ooit van jou,
die me man en vader tegelijk was. Hij? Tegelijk m'n kind en m'n vriend, en meer
nog - God vergeve me - m'n jeugd herleefd, jonger dan ze ooit was. Als 't mocht, en
ik wilde. Maar ik wil niet, omdat het niet mag en niet kan... En toch, neen, gaan laat
ik hem nooit - houden moet ik hem - ons aller behoud.’
Nog voor ze de zaal verliet, blies 't Rosalien werktuigelijk de kaars al uit. Door
het donker moest ze tasten, het voorhuis door, - al bleven haar de sterren toch voor
de oogen dansen.
‘Kom, kinder, zing nogeens van Maria Magdalena,’ zei ze, toen ze de keuken
binnenkwam, monter, maar haar stem had er een oneigen klank bij, dat hoorde ze
zelf heel goed. Huiverig als van kou sloeg ze de armen overeen, terwijl de kinderen
aanhieven:
Sta op, Maria Magdalena,
Sta op van den bitteren dood...

Weer en nog eens uit volle borst. Omdat Moeder 't zoo graag hoorde...
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XII
‘IK mag haar de kroon niet van 't hoofd stooten!’ Met kracht van woorden, duidelijk
en nadrukkelijk juist deze woorden, was die gedachte Nelis door hoofd en hart
geslagen, al aanstonds bij dien schok van geluk, daar - alleen met haar in de zaal. Wat was 't voor een wonder geweest? - hij, gedrongen, zij, aangetrokken door wat
hem te machtig werd? de kracht hem ingeschapen, te lange leste haar toch nog
ingestort? 't Was zoo geweest, geen twijfel er aan: één ademtocht nog, één beweging
- die beweging van hem naar haar, en ze zouden verstrengeld geweest zijn in elkaars
armen... Als niet plotseling dat felle inzicht van haar verhevenheid en z'n eigen
onwaarde hem doorflitst had en verlamd. - ‘'k Mag haar de kroon niet van 't hoofd
stooten!’ - En hij met z'n verbroken geheim teruggejaagd in de worsteling tegen z'n
eigen, in de droefenis van al z'n levensdagen, - hier liep hij nu!
‘Niet haar de kroon van het hoofd stooten...’ Gebreideld had hem die bezinning,
en hij bleef er zich aan vastklampen, als aan z'n laatste behoud. 't Had hem weggeduwd
- van haar vandaan, - voortgestuwd, - maar z'n verstand had hij er toch niet bij
verloren. Naar behooren was hij op de pastorie de boodschap gaan afgeven, zooals
zij 't hem had opgelegd, en wetens en willens liep hij door, den avond in, om misschien
al voortloopend tot bedaren te komen. Langs de Maas had hij gedoold, mee met het
klotsend en spoelend water, stroom af, - en - God vergeve hem die vlaag van wilde
vertwijfeling - maar opgekomen wàs 't in hem: ‘één sprong de diepte in, en de
vergetelheid spoelt over me’. Tegelijkertijd toch het bewustzijn, dat hij haar zooiets
al evenmin mocht aandoen als dat andere. Hij, om harentwil zich overgeven aan de
eeuwige verdoemenis? Want dat het om harentwil zou zijn, ze zou 't begrijpen, nou
ze het eigenlijke ook begrepen had. En er bijna voor bezweken was, zij ook? Enkel
en alleen dan tochmaar omdat 't hem zelf haast overmand had. En dat mocht niet
nogeens gebeuren, nooit van z'n leven meer. Daarom, almaar verderdoor, - de wereld
uit, weg van haar... Groote gek, hij! Z'n eigen schuld, z'n eigen domme schuld, dat
hij haar aldoor maar angstvalliger had moeten schuwen, en voortaan - alsof ze de
pestilentie voor hem was, zij!
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Toen bevroren en oversneeuwd kreupelhout hem het visscherspad langs de Maas
versperde, had hij daar stilgestaan in den vorstklaren maan-en-sterren-avond, - om
z'n gezond verstand wakker te stompen. - Met Gods hulp probeeren den toestand
kalm onder de oogen te zien... Verdwijnen, hij? Terwijl hem haar bange uitroep nog
in de ooren klonk: ‘Maar we kunnen je niet missen!’ Ja, dat had ze gezegd, en dan:
‘Neen, neen, - blijven Nelis. Sterk zijn!’ - en bij dat woord had ze zelf haar sterkte
teruggevonden, was ze op slag weer de aanzienlijke meesteres, de moeder van negen
kinderen, de ongenaakbare voor hem, - de heilige met de kroon... En hij? Sterk?
Goed... Maar hoe? Langer dan dertig jaar had hij dat bredsig paard in hem telkens
wel weer kunnen beteugelen. Nou nog 'ns van vooraan daarmee beginnen? Misschien
nog 'ns twintig jaar lang opnieuw, tot in het uur van z'n dood? Met kwaadaardige
rukken aan den toom, met zweepstriemen het in bedwang houden, tot het eindelijk
en ten langen leste tochwel 'ns voorgoed getemd zou zijn - misschien? Zou hem dat
lukken? 't Is waar: vroeger had hij wel meermalen voor korter of langer tijd geloofd:
‘Nou ben ik het meester.’ - En wellicht zou 't met bidden en versterving tenminste
weer ooit zooals in die dagen kunnen worden, als hij maar boven die bezetenheid
van het laatste half jaar kon uitkomen. Boven die hoop, door heer Frans zoo kort
voor z'n dood hem bijgebracht, als 't ware in een profetie, die zoo gauw bewaarheid
werd, nogwel bij den onverwachten dood van den voorzegger zelf. Want hoe kon
hij, Nelis, hij hunkerende hongerlijder, anders dan tòch gaan hopen, tegen alles in
tóch hopen, - nadat die arme Rosalien bij den allerhardsten slag, die een moederhart
kan treffen, in de eerste oogenblikken vanzelf haar steun en troost zocht bij hem, zoo
heelegaar van nature bij niemand anders onder allemaal dan alleen bij hem, - waar
hij daar ook neven haar bleef zonder bijgedachte of bevangenheid, omdat het zoo
behoorde al evengoed van nature...
Naderhand eerst was het begrip er van tot hem doorgedrongen, al meteen 's nachts
er op, toen hij slapeloos lag te kreunen en te snikken en zich weg te graven in z'n
peluw, omdat hij haar nou alleen moest laten met 'r smart en rouw. - Die tijd van
einde October tot vanavond? Nauw tien weken, en toch schijnt 't hem langer dan de
volle dertig jaar, die er aan voorafgingen, - alleen
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door die hoop, waarbij op den langen duur z'n wil en z'n bezinning verloren raakten,
- tot hij haar bijna - vandaag? misschien nog geen uur geleden? - de kroon van 'r
hoofd had gestooten. - Zooiets? Nooit van z'n leven meer! Maar wat dan wel? - Sterk
zijn? Nooit nogeens dat snakken en smachten om, zij 't alleen maar uit de verte zij
't niet meer dan een schaduw van haar te zien, zij 't ook maar den naklank van haar
stem te hooren, en toch bij het naderen van haar voetstap van sidderen en beven
bevangen weg te glissen als 'n schaduw hij-zelf? - Sterk zijn? Ja, zooals 't zou
behooren, en zooals - God weet - zooals hij 't waarschijnlijk ook wel zou vermogen,
zonder die sloopende zielsziekte in hem - vrij en vrank samen met haar den Hof
beheeren, samen met haar de jongsten tot hun staat en bestemming brengen, samen
heer Leonardus z'n levenswerk voortzetten en voltooien en Garvershof opvoeren nog
hoog boven den welstand en het aanzien van vroeger dagen uit. - 'n Man zijn met
moed en zelfvertrouwen, zooals hij dat toch voor het werk is geworden met de jaren
en zooals hij 't zich tenminste voor haar kinderen, groot en klein, God zij dank, meer
en meer vermocht te betoonen. Zoo - sterk - haar kalm en ronduit zeggen: ‘Dit en
meer zou ik willen en kunnen voor Garvershof, maar dan ook enkel samen met haar
voor wie ik ben geschapen.’ - Spreken? - Als hij maar niet die arme slokker van 'n
Nelis was, haar knecht en mindere, - en zij niet, die ze was en blijven moest, de
waardige en eerbare...
Jemig nog toe! Op welken zijweg was hij nou toch verdoold? Weer 'n pad dat
doodliep, nou tegen een heg tusschen weilanden. - Naar alle kanten keek Nelis
zoekend om, tot hij rechts in den schemerlichten avond den kerktoren begon te
onderscheiden, links de daken van den Groenenkant. Terug dus naar den karreweg,
die achter de kerk uitkwam, opzij van de Zwaan. Eerst de noodzaak om van z'n
dwaalwegen af te raken, toen de naburigheid van de Zwaan, 't bracht hem vanzelf
tot de nuchtere werkelijkheid terug.
‘Denk nou maar 'ns alleen al,’ hield hij z'n eigen voor, ‘aan medam Trinette, wat
die zeggen zou als ze wist, wat er omgaat in dien Nelis Broens, op wien zij zoo
rotsvast bouwt en vertrouwt! En hoe zouden Maria en Lucia 't opnemen en Colla?
Als ze konden gissen waartoe hij in een onbewaakt oogenblik
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hun moeder bijna zou gebracht hebben? - Daargelaten dan nog die lieve argelooze
jongsten, - wat staat er ook weer in 't Evangelie van de ergernis en den molensteen
aan den nek? - Ook nogal nonk Peereneer! Wanneer die steile wijsgeer 'ns vermoeden
kon, dat hier iemand van achter de mestkar vandaan, er over had loopen denken, het
levenswerk van z'n broer zaliger te volmaken, onder conditie dat diens weduwe z'n
vrouw zou worden! - Eén woord zouden zij met hun allen, de heele familie, er maar
voor weten: ‘Stapelgek die Nelis Broens!’ En gelijk zouden ze hebben. Maar, bij
Gods barmhartigheid: Nelis Broens zal 't zoo ver niet laten komen. Terwille van háár
eer zal hij ook z'n eigen eer weten hoog te houden! Hij heeft het bidden immers nog
niet gansch en al verleerd. En Sint Franciscus is er ook nog. Wacht 'ns even!
Langs welke wegen aan genen kant van kerk en dorp hij weer opnieuw aan 't zwerven
was geraakt, nou in die betere gedachten verdiept, Nelis zou 't niet meer kunnen
zeggen, al evenmin of 't laat in den avond was of al diep in den nacht, - maar
thuisgekomen was hij tenslotte in z'n eigen keuken, - en nogwel klaar wakker,
doodbedaard en vastbesloten. - Sterk! - Tòch sterk, zooals zij 't hem had opgelegd.
Hij wist nou vast en duidelijk wat hem te doen stond: - Gáán! - Maar niet met 'n
dollen kop als 'n onbesuisde kwajongen. Integendeel: gáán, zooals zij dat het beste
zou kunnen waardeeren en zonderdat zij of iemand van de kinderen met teleurstelling
of verachting aan hem hoefden terug te denken. - Weg uit de bekoring van haar
bijzijn, - maar niet anders dan na alles ordelijk voor haar te hebben geregeld, alles
naar behooren te hebben afgedaan wat er vooreerst te doen viel, - bergen werk te
verzetten! - tot hij het hooien en het oogsten, het plukken en het rooien aan de
Ruiterjongens in vertrouwde handen kon overlaten, onder toezicht van André, den
oudsten, die immers al meer dan vijfentwintig jaar meedeed aan 't labeur en er hart
genoeg voor zou hebben, daarbij ook wel kennis genoeg van den gang van zaken
zelfs om Colla op dreef te helpen, wanneer die mogelijk het beheer in handen zou
komen nemen, al werd daar tot-nog-toe geen woord over gerept. - Sterk zijn! - Geen
voor en tegen overwegen. Als God hem 'ns onverwachts tot Zich riep door 'n ongeluk
of 'n ziekte, zou
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hij 't werk immers ook wel aan anderen moeten overlaten. Daarom: net eender doen
wat hij doen zou, wanneer hij wist: ‘binnenkort ga ik den hoek om. Aan
terugkrabbelen geen denken meer!’ Met dit verschil, dat hij preparatieven zou moeten
nemen niet voor z'n begrafenis, maar voor z'n reis, - en 'n afscheid, niet op z'n sterfbed,
maar - sterk! - met opgeheven hoofd 't vooruit te kennen geven, op een oogenblik
dat God hem er wel voor zou aanwijzen, - 't beste nog aan haar en alle anderen
tegelijk: - dat hij gaan moest om nogeens 'n nieuw leven te beginnen, eer 't daar àl
te laat voor zou worden. - En als ze natuurlijk verbaasd zouden vragen wat en hoe?
- hij antwoorden: ‘Als leekebroeder mee, den eerstvolgenden keer dat er weer
missionarissen uit Germond naar Afrika zullen vertrekken.’ - En daarmee uit. Zooals
't voor hem zelf daarmee uit was geweest, van het gezegend oogenblik af, dat deze
ingeving hem op z'n nachtelijke dwaalwegen werd ingestort, dank zij ontegenzeggelijk
de tusschenkomst van z'n lofwaardigen beschermheilige Sint Franciscus, machtige
voorspreker bij den Hemelschen Vader. - ‘'t Niet meer loslaten!’ heeft Nelis toen
aanstonds z'n eigen gecommandeerd. En vaster en vaster hield hij het omgrepen,
krampachtig had hij er zich aan vastgeklemd voor eens en voor altijd, aan dat
denkbeeld tot z'n redding en behoud, - uit alle macht het vastgehamerd in z'n geweten,
onverbiddelijk. Want zoo en niet anders moest en zou 't dan zijn, met den bijstand
van Sint Franciscus: - weg - tot boete en offer, alles tot één gebed voor haar, die hij
tegelijk met z'n vast voornemen voor eens en voor immer aan God had aanbevolen
en aan wie hij nou en voortaan nieteens meer denken wilde - streng en sterk tegen
z'n eigen in...
Nelis had de tanden opeen gebeten en zooals in vroeger tijd den paternoster als
een boei om z'n kneukels gewrongen. - Zeker, doodkalm was hij bij z'n voornemen,
maar slapen kon hij niet, bidden al evenmin. Hoe lang had hij zoo op z'n bed gelegen,
verstard in z'n wil, ijzersterk en steenhard als nog nooit van z'n leven? En waar kwam
daar opeens die heldere kinderstem vandaan, de kantige klare stem van Majoorke:
‘'t Was een gelofte, en een gelofte moet men houden evengoed als een eed.’ - Mee
zag hij dat parmantig manneke voor zich staan, - buiten, in den laatsten zonneschijn
van het Allerheiligen-zomerke, zooals
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ze er samen hadden gestaan bij het besnoeien en afdekken van de rozenstruiken in
het bloemhofke, op het oogenblik toen hetzelfde Majoorke hem het geheim
toevertrouwde van het crucefix dat tegen den huisgevel moest komen, afgesproken
met den oudste in de laatste week voor z'n dood. - ‘'n Gelofte is heilig!’ stond
Majoorke hier nou opnieuw tegen hem te beweren, en Nelis verschrok er van... ‘Maar,’ ging hij er tegenin, - ‘een gelofte heb ik immers niet gedaan. 't Is immers
niet meer dan een vast voornemen!’ - En die ijzersterke steenharde van vlak te voren,
voelde z'n hart alweer zoo week worden als was, - want achter Majoorke stond ook
't Reeke, en die keek hem aan met juist eendere angstoogen als dien Zondagavond
onder de boomen op den Bult, toen ze daar stonden, Colla en hij, beladen met dat
schrikkelijk nieuws over den oudste. - ‘Ik wel,’ hield Majoorke aan, ‘ik deed wel
een gelofte. En al zou je honderdmaal weggaan, Nelis, jij, met je vast voornemen:
dat crucefix komt er toch!’ - ‘Ja, m'n jongske, ja, je hebt groot gelijk! Dat crucefix
moet er komen!’ - Nelis kreeg 't er benauwd van tot stikkens toe. - ‘Ik zal wel zorgen,
dat het er hangt,’ wilde Majoorke hem geruststellen, ‘eer ik in de Missie bij je kom.’
- ‘En ik zal wel zorgen, doordrijver,’ antwoordde Nelis toen naijverig, ‘dat ik jou
vóór ben ook met dat crucefix!’ - Mee schoot hij wakker en hoorde zichzelf nog
hardop roepen: ‘Hei daar!’ Maar van Majoorke of 't Reeke geen spoor meer. Niks
dan de nacht en de stilte, en eerst langzaam aan het besef, dat het maar een droom
was geweest. - Meenen klaar wakker te liggen en tòch droomen? En wat voor 'n
droom nogwel! - Na alles zooiets! Maar nou dan ook eerst en vóór alles: dat crucefix!
Bang om er soms opnieuw den kluts bij kwijt te raken, had hij 't, na z'n vast
voornemen, met alle geweld vermeden soms al meteen te gaan denken aan de
honderdduizend plichten en noodzakelijkheden, die hem tijdens de korte weken vóór
z'n vertrek van den morgen tot den avond geen asem meer zouden laten, al die bergen
werk te verzetten, - en daar dook vóór alles uit die overstelping nou dit eenige op,
waaraan hij buiten dien droom wellicht het laatste en te laat gedacht zou hebben: z'n
ander vast voornemen, dat van omtrent Allerheiligen: om zonder er iemand mee te
moeien in de eerstkomende Vasten te zullen zorgen voor dat crucefix, tot 'n groote
verrassing
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voor Majoorke bij z'n eerste Communie. Dat Kruis van gegelofte...?
Nelis stond al op z'n keukenvloer, aangekleed en wel, zooals hij zich bij z'n late
thuiskomst op z'n bed had laten neervallen, zonder er zelfs aan te denken z'n schoenen
uit te trekken. Hij stak de stallantaarn aan. - In zoo'n ontijdigen stand, dat hij z'n
oogen eerst niet gelooven kon, wezen de wijzers op z'n wekker kwart voor vier... Hij
kneep mond en oogen dicht, zuchtte diep, streek met z'n vijf vingers door z'n kuif,
en stond maar te knikken, alsof hij 't nog tegen Majoorke had: ‘Ja, natuurlijk, dat
crucefix, - dat Kruis tegen het huis...’
En zoo ging Nelis in dien nanacht van Driekoningen met de lantaarn z'n koerke
over naar het schob om er den eikenhouten balk 'ns nader te bezien, waarop z'n
moeder zaliger sinds jaar en dag haar houten emmers en kuipen te drogen had gezet.
Gaaf en belegen hout, - hij, klompenmaker van ouds, had daar oog genoeg voor, en
durfde 't best aan: zagen, schaven, timmeren, 't handde hem van jongsaf en onder
heer Leonardus had hij er zich winter na winter in kunnen bekwamen: alle
schrijnwerkers-loon wisten zij samen immers altijd uit te sparen, door alle groote en
kleine reparaties in het huis en de bijgebouwen eigenhandig klaar te spelen.
Binnen minder dan geen tijd had Nelis onder deze overpeinzingen den balk al de
keuken ingekanteld, stond hij hem daar al met den duimstok op te meten, en warentig:
zielsvergenoegd stond hij te monkelen, die Nelis, bij alweer een nieuwen gelukkigen
inval: ‘Nachtwerk er van maken, om alle gedachten te verdrijven, die 'k nou nooit
meer denken wil, om zelfs niet meer haar naam bij m'n eigen te noemen... Dat crucefix
zal er hangen, eer iemand er erg in heeft, - ja juist: al op Aschwoensdag, om tegelijk
met de Vasten m'n afscheid in te wijden! - Een gelofte? Waar en wezenlijk, Majoorke,
dat is nou een gelofte, een gelofte van Nelis, zoo heilig als een eed, - alles om raad
en sterkte!’
Al heel kort na Driekoningen zat rentmeester Gregoire daar tegenover 't Rosalien in
de zaal: ‘voor 'n ernstig onderhoud’, zooals hij 't daags tevoren door Colla had laten
aankondigen. 't Ging over Colla zelf, en 't kwam hier op neer, dat hij hem doodgewoon
niet meer zou kunnen missen, nog minder dan
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eerst, nou hij immers binnenkort heel alleen op den Wildkamp zou achterblijven.
Als weduwnaar bij z'n dochter gaan inwonen, nou die 'r huis al even uitgestorven
zou zijn als de Wildkamp na Anneke's intrede in dat klooster? Hij zag z'n eigen daar
al zitten op Villa Weltevreden! Ronduit gesproken: langer dan 'n uur had hij 't er
nooit uitgehouden en dan nog terwille van de vrouwlui. Zet 'n sperwer maar in een
kanariekooi of laat 'n ouwen jachtbrak maar 'ns opzitten en pootjes geven... Had hij
't haar al niet aanhoudend gezegd, hoe goed hij 't met dien trouwhartigen Colla kon
vinden? En zag ze niet met eigen oogen, hoe Colla tot z'n recht kwam op Laag Case?
- Zeker, hij kon er best inkomen, hoe zij na het verlies van den oudste niet anders
dacht dan Colla naar Garvershof terug te roepen, en hij was er haar dankbaar voor
daar tot vandaag toe nog met geen woord van gewaagd te hebben.
‘Uit respect voor uw eigen rouw,’ verklaarde 't Rosalien. ‘M'n dochters en ik
vonden 't beter alles eerst nogmaar 'ns even te laten betijen. Maar 't ligt tochwel voor
de hand, dunkt me, dat Colla hier nou de aangewezen meester zou zijn.’
‘Tenminste,’ gaf Gregoire haar te bedenken, ‘als u Nelis niet had.’ En omdat hij
meende, dat ze hem zoo staroogend bleef aanzien, omdat ze zelf eigenlijk niet ten
volle besefte, wat Nelis wel voor Garvershof beteekende, begon hij daar 'ns nader
over uit te meten:
‘Iedereen weet dat immers, hoe Nelis Broens hier de spil is, waarom alles draait.
Zelfs de heer baron zei me onlangs nog: “Dank dien Nelis Broens blijft Garvershof
zich door alles heen tochmaar prachtig handhaven op het niveau, waarop Leonardus
Wevers het weer wist te brengen. Eere wien eere toekomt.”’
‘'k Zal u dat niet bestrijen, heer rentmeester.’ Hoe kon 't Rosalien anders dan 't
dankbaar erkennen? ‘Ondanks de zware beproevingen in de laatste jaren, marcheert
't labeur hier om zoo te zeggen vanzelf, - zonder ookmaar een gulden minder opbrengst
dan in de laatste jaren van Leonardus zaliger.’
‘En daarom - u hebt hier toch Nelis Broens, laat mij danmaar Colla houden! Waarbij
nog komt, dat het ook voor z'n toekomst niet anders dan tot z'n bestwil kan zijn. En
- dat hij zelf niet beter verlangt! Zeker nou hij 't zoo goed eens is geworden met dat
Jeske van den hovenier.’
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‘En daar zijn we dan, waar we wezen moeten!’ leefde 't Rosalien op, en als
zonneschijn kwam de gulle lach van weleer eindelijk weer 'ns over haar gezicht.
‘Zegt u me nou toch 'ns, wat 'k daar van denken moet? Is 't wezenlijk ernst met dat
koppel?’
‘Zoo heilige ernst, dat heel Laag Case er plezier in heeft.’ Opgelucht door de
gelukkige wending in hun zwaarwichtig onderhoud ging Gregoire er 'ns bij verzitten...
‘En 't mooiste van alles: nou ook letterlijk iedereen, die de twee kent, is 't er dadelijk
mee eens: ze zijn voor elkaar geboren, dat paar prachtkinderen van 't land hier. En
mee ook klaarblijkelijk: geboren voor Laag Case en den Wildkamp. Laat er nogeens
een jaar overheen gaan, - ze zijn immers alletwee te jong om jong te blijven, - nogeens
'n jaar, als God blieft en altijd met uw goedvinden, Rosalien, dan neem ik dat jeugdig
echtpaar bij mij in huis, - hem als m'n opvolger, en haar, in de plaats van 'r ouwere
zuster, want die komt na Anneke's aanstaande vertrek zoolang m'n huishouding
waarnemen. Zoo heb ik dat bij mezelf voor 't beste overlegd, heelemaal alsof ik hun
grootvader ben, - en in m'n hart ben ik dat ook wezenlijk.’
‘En de heer baron? Laat die u zoo maar de vrije hand om te beschikken over den
Wildkamp en over uw ambt, voor dien Boer van mij?’
‘Als ik u zeg, dat precies de heer baron me aanried: “Ga nou maar 'ns eerst met
z'n moeder er over praten, dat is een verstandige vrouw”.’
‘Verstandig?’ 't Rosalien schudde bedenkelijk het hoofd. Het geloof in zichzelf
had ze sinds Driekoningenavond zoo heelemaal verloren dat ze er op dit oogenblik
'ns diep om moest zuchten. - ‘Maar dit toch wel, heer rentmeester, de laatste zal ik
zijn en blijven om het geluk van m'n kinderen of van wie-ter-wereld ook ooit in den
weg te staan... En daarom, - houdt u Colla danmaar op Laag Case - wij zullen ons
hier wel zien te redden.’
‘Geloof me, - wist ik niet dat u Nelis Broens hebt, laat me dat herhalen, - dan had
ik nieteens met m'n voorstel voor den dag durven komen. En nog ben 'k er verlegen
mee. 't Is veel te veel, al te veel... Zoomaar dat Godsgeschenk van 'n jongen aan mij
afstaan!’
‘Maar hij blijft toch de mijne, heer rentmeester!’
‘Meer dan ooit! Dat zult u 'ns zien. Hij zal er u om zegenen...’
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Z'n moeder er om zegenen? Dat deed Colla ook, maar echt op zijn manier. Dienzelfden
avond nog, opeens de heele keuken vol van z'n geluk: ‘Moeder, moeder!’ 'n omhelzing
waar ze ‘Auw! Auw!’ bij riep. - ‘Nou is 't er dan ook door - en over 'n jaar bruiloft
op den Wildkamp. Allemaal vast hartelijk geinviteerd!’
Feestelijk gejuich ging er op in de keuken! De jongsten en Sanderke meteen als
klitten om en aan hem. ‘Colla, de bruigom!’
‘Maar dan zullen we toch eerst Jeske 'ns nader moeten leeren kennen!’ vond
moeder.
Zondag er op: Colla met Jeske op de koffie in de zaal; Lucia met Mielke; Trinette
en Ferdinand met hun kleinen Leonardus; Maria met 'r kloosterplannen, waarvan de
heele familie al op de hoogte was. Want Maria had er geen gras over laten groeien:
tweeden Pinksterdag, vlak na Lucia's huwelijk zou zij intreden bij de Zusters van
Overdael.
‘Moeder laat ons allemaal maar één voor één onzen gang gaan.’ Dat was Trinette,
die er tochwel wat bezwaard tegen opkeek dat Garvershof zoo ontvolkt raakte.
‘Alles wat God wil!’ Sinds den dood van den oudste lag dit woord nog meer dan
tevoren Moeder op de lippen.
‘'t Is waar,’ en ook Trinette herhaalde woorden die haar op de lippen lagen al sinds
'r eigen trouwplannen indertijd: ‘'t Kan allemaal, omdat u Nelis immers hebt.’
Waarmee het heele gezelschap 't volkomen eens was: ‘Ja, die Nelis!’
Terwijl toch niemand anders dan Moeder en 't Reeke er iets van bemerkten, dat
Nelis zich weer in geen velden of wegen liet zien bij deze groote familie-bijeenkomst,
- Moeder, die 't al aanhoudend pijnlijk had ervaren, hoe Nelis zich sinds
Driekoningenavond nog schuwer teruggetrokken hield dan eerst; - 't Reeke, omdat
hij al direct naar Broenshuuske was gegaan om hem te halen: ‘Je hoort er toch zeker
ook bij, Nelis, om kennis te maken met Jeske!’ had hij hem willen zeggen, - en daar
vond hij Nelis z'n deur potdicht! Nelis uit, zonder er tegen hem 'n woord van gerept
te hebben? - dat was nog nooit gebeurd. Daarom had 't Reeke-Reinier geen rust meer
bij het feest om Jeske, van wie hij eerst toch de oogen haast niet kon afwenden. Zoo
lief en mooi vond hij haar, dat hij almaar moest denken aan
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hun lied van dezen zomer bij den oudste op het zolderke:
Ik zie die morgensterre,
Mijn lievekens klaar aanschijn.

Hij had gemeend, dat lied nooit meer te zullen spelen, puur herinnering moest dat
blijven, zooals alles van die laatste weken met den oudste, 'n wijding voor z'n verder
leven, als een toevlucht voor z'n gedachten. En toch, nou opeens, voor Jeske had hij
't wel opnieuw willen spelen, en dan zouden de anderen het ook vanzelf wel weer
aan 't zingen zijn gegaan, zonderdat de wijding verloren ging...
‘Laat de viool 'ns hooren, Mug,’ zei Colla, die hem 't liefst altijd nog bij dien naam
uit z'n kleinkindertijd noemde.
Maar speelman Reinier schudde treurig van ‘neen’, en een oogenblik later glipte
hij de zaal uit, naar den heuvelrand uitzien waar Nelis toch bleef. Nelis, die den
laatsten tijd tochal zoo vreemd tegen hem spreken kon en verzuchten: ‘Was jij maar
zoo ver, dat je de teugels hier in handen kon nemen. Want onthou het goed: dat moet
je: Vaders opvolger worden, - laat hun dat maar verstaan, als ik er soms 'ns niet meer
zou zijn. Men weet nooit, wat er gebeuren kan. Welke mensch is zeker van den dag
van morgen?’ Somber en stil was Nelis in den laatsten tijd, dan weer verstrooid en
gejaagd, als had hij een voorgevoel dat er iets ergs ging gebeuren, juist zoo'n
voorgevoel als er nou ook over 't Reeke zelf was gekomen bij die gesloten voordeur
van Nelis.
In de zaal hadden ze elkaar vragend aangekeken bij dat schichtig wegglissen van
't Reeke, omdat ze wel zagen, hoe 't huilen hem nader stond dan 't lachen.
‘Hij heeft de viool niet meer in handen gehad, sinds het overlijden van onzen Frans
zaliger,’ zei Maria. Mee zonk er een stilte over den kring om de tafel, en zagen vooral
Colla en Jeske, Lucia en Mielke schuldbewust naar Moeder, opeens verlegen om
hun geluk en hun jonge vroolijkheid.
‘Alles wat God wil...’ Bij dat schietgebed was 't haar telkens wel alsof ze zich
vastgreep aan de liefderijke vaderhand van den almachtigen God zelf. Maar toch
bleef het zoo, en had 't Rosalien bij al haar verborgen nieuwe zielskwelling ook nog
schrikkelijk
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veel kopzorg over Garvershof, zelfs met den dag meer. Viel dat te verwonderen? De
oudste haar ontvallen, de grooten één voor één op hun bestemming, zoodat ze over
enkele maanden alleen met de jongsten op den Hof zou achterblijven, allevier toch
nogmaar kinderen. Hoe ze zich dan ook groothield tegenover Trinette en Maria, bij
haar evengoed kwamen de bezwaren boven, zelfs met den dag meer. De vraag, wat
er moest worden van het voorvaderlijk erfgoed, tot tweemaal toe aan haar
verantwoording nagelaten: eerst bij den dood van 'r vader, den laatsten Garversman;
toen bij 't heengaan van Leonardus. Doodzonde van verzuim zou 't immers zijn,
wanneer zij Garvershof niet ophield in den gezegenden wederopbloei te danken aan
dien edelen man van haar en aan zijn liefde voor haar en hun kinderen. Het
Garversmanshart in haar? - Ja, het liet zich gelden, dringender nog dan in haar jonge
jaren, maar geen zweem meer van boerentrots of familie-eerzucht er in gemengd, alles enkel en alleen: gehechtheid aan het geboortehuis en den eigen grond, waarmee
haar wezen onafscheidelijk samenhing, dat voelde ze meer dan ooit. Garvershof en
zij? Nog daargelaten, dat ze er overerfelijk zat vastgeworteld, - na alles wat ze er aan
vreugd beleefd en aan leed en moeiten doorstaan had, - vergroeid waren ze tot één.
- En dan kon ze zich wel voorhouden, dat 'n mensch zich immers niet zoo hechten
mag aan z'n aardsch tehuis; dat het leven, zelfs voor haar op Garvershof, niet meer
dan een voorbijgang is, - alles goed en wel, maar voor haar levensduur hier op aarde
was Garvershof haar nou eenmaal toegewezen. Wie anders dan zij moest het
handhaven in den stand en staat waartoe het bij Gods Voorzienigheid weer was
verrezen uit z'n verval? Had ze ooit kunnen veronderstellen nogeens beklemd te
zullen worden door den angst voor een nieuwen ondergang? - ‘En toch, Leonardus,
zou 't daartoe komen, als 't zoo moet doorgaan! En nader bezien, juist omdat ik daar
met den dag banger voor word, zie ik ook met den dag angstvalliger m'n
verantwoordelijkheid voor Garvershof in.’ - Gedurig was ze zoo tegen Leonardus
bezig in den laatsten tijd. - ‘Bij hem steun en raad zoeken,’ had ze zich opgelegd.
En dan was het telkens wel, alsof hij daar voor haar oogen stond, in z'n ernst en
standvastigheid de eendere van immer en altijd, maar zóó verbaasd zag hij haar aan,
alsof zij voor hem onmogelijk was terug te
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kennen. - ‘Waar moet het toch naartoe?’ bleef ze verzuchten tegen hem, zóó lang,
tot hij eindelijk dat verbaasd stilzwijgen verbrak. Ze wist naderhand niet, of 't bij
waken of slapen was geweest, maar de stem van Leonardus had ze duidelijk vernomen.
- ‘Je hebt Nelis immers!’ had Leonardus tegen haar gezegd, met evenveel
geruststelling voor z'n eigen en voor haar, als rentmeester Gregoire haar gezegd had:
‘Tenminste, als u Nelis niet had...,’ en waarmee Trinette had beweerd: ‘'t Kan
allemaal, omdat u Nelis immers hebt.’ Maar hoe tegenover Leonardus te veinzen?
Voor den rentmeester en Trinette had ze zich nogwel goed kunnen houden. Maar
tegen Leonardus moest 't haar van 't hart: ‘Weet je dan niet, jij daar in het Eeuwig
Licht, dat Nelis voor mij verloren is?’
‘Dan moet je zorgen, dat je hem weer terugvindt,’ had Leonardus haar met z'n
wijzen glimlach geantwoord.
‘Maar ik ben van jou, Leonardus!’
‘En Nelis is van mij en van ons en van Garvershof.’
‘Wat bedoel je daarmee, Leonardus?’
Geen ander antwoord, dan opnieuw de bevreemding van dien toch alles doorzienden
blik, waarbij haar alteratie hand over hand toenam... Want als zelfs Leonardus geen
anderen raad meer wist? Wat voor raad? - Neen, neen, ze ging er niet op in.
En 't bleef duren, zooals 't geworden was, met den dag erger: uitgesloten tusschen
Nelis en haar alle samenwerking, alle wederzijdsch overleg, iedere onderlinge
raadpleging over 't labeur of de zaken, zij 't ook maar alleen de simpelste vraag van
hem aan haar, de allergewoonste opdracht van haar aan hem. Verder van-een, Nelis
en zij, dan wildvreemden, schichtiger elkaar vermijdend dan uitgesproken vijanden.
Zelfs geen schaduw van hem had ze meer ontwaard, na dat noodlottig oogenblik op
Driekoningenavond in de zaal. Hoe volijverig hij dan ook scheen bezig te zijn, bij
goed weer met 't Reeke en de Ruiterjongens in 't slaghout, weldra aan 't snoeien in
bongerd en tuin, aan 't mesten op wei en akker; bij kwaad weer met 't Reeke stallen
en schuren aan 't opknappen, binnenwerk zooals Leonardus 't met hem had gedaan
in dien langgeleden winter vóór haar huwelijk, die even hartbeklemmend was geweest
in z'n begin als de winter dit jaar nu tegen z'n einde geworden was. Want - wat moest
dat geven op den duur als de meesteres en de meester-
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knecht niet de minste voeling of verstandhouding meer hadden de een met de ander,
uit angst, - ze moest het tenslotte voor haar geweten wel bij z'n juisten naam noemen:
- uit angst, dat ze elkaar niet zouden kunnen weerstaan? - Nou al aanhoudend 't Reeke
als tusschenpersoon: ‘Of Moeder 't goedvindt,’ laat Nelis vragen - dit en dat: over
de takkenbossen, over aankoop van kippenvoer, over het stoken van den bakoven,
honderderlei... En zij, tegen 't Reeke: ‘Zeg aan Nelis,’ al eveneens telkens iets anders
dat geen uitstel leed. Eigenmachtig zou die bescheiden getrouwe niet het minste
ondernemen of beredderen, dat wist ze immers uit welhaast levenslange ervaring,
nooit nieuw werk aanvatten of aan een ander opdragen alsof hij hier de zeggingschap
had van heer en meester, die ze hem toch met een gerust hart zou willen toekennen,
wanneer alles gewoon was gebleven tusschen hem en haar... Wat er van worden
moest? Zij tweeën, de twee met wie Garvershof stond of viel, doofstommen voor
elkaar, de eene zonder den raad van den andere, de andere zonder de beslissing van
de eene, nou nogmaar over de dingen van den dag, straks vanzelf ook bij kwesties
van groot belang, zooals die zich immers aanhoudend weer opdoen in het
landbouwbedrijf...?
‘Sterk zijn,’ had ze Nelis en meteen zichzelf opgelegd. 't Gelukte hem blijkbaar
beter dan haar! En dat 't haar zoo slecht afging, kwam 't niet door die benauwende
bekommernis om Garvershof? En zag die wijze Leonardus dat in, met z'n
vergevensgezinden, z'n toegeeflijken glimlach? ...‘Alles wat God wil.’ De een na de
ander van de grooten liet ze gelaten den weg volgen van Gods wil voor hen. Maar
wat was Gods wil voor háár, in de allermoeilijkste vraag, waarvoor ze zich ooit
gesteld had gezien?
Tusschen al dit tobben en prakkezeeren door? Daar viel me zooal iets te beredderen
en af te doen voor 't Rosalien, te beschikken en te besluiten! Want zooals 't in de
nieuwjaarsweek begonnen was, bleef 't duren: het een na het ander deed zich op,
onverwachts en onontkomelijk, alsof alles samenspande om haar af te trekken van
'r eigen. En daar was ze dankbaar om! ‘M'n eigen voor niks tellen,’ had ze zich
immers voorgehouden, ‘en maar voort en verder, zoo goed of zoo kwaad als 't dan
nog mogelijk is, alles voor de kinderen, den Hof en het huishouden.’
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En 't deed haar wel echt goed, dat er zoovelen gelukkig waren om haar heen: Colla
met z'n Jeske, Lucia met 'r Mielke, vooral ook Moeder Ruiters, die er gedurig op
terugkwam, hoe vereerd Stoffel en zij ermee waren Lucia tot schoondochter te krijgen:
- Een zoon van hen, die een dochter van Garvershof naar het altaar zou mogen leiden!
Ze konden er niet over uit! - Al hadden ze dan wel altijd geweten, dat voor medam
van den Hof deugd en verdienstelijkheid boven geld en goed en stand en staat gingen,
en al was hun Mielke met z'n kreupel been wèl een geteekende, maar dan ook tegelijk
één uit de duizend, hij, met z'n groot muzikaal talent. - Daar was Maria, die in de
bezieling van haar kloosterroeping immers niet had kunnen wachten tot ze in
Wevershuuske zoolang Lucia's plaats zou innemen, maar die alvast zoo 'ns af en toe
lange besprekingen ging houden met Moeder-Overste in Overdael, en in boeken
verdiept zat, die haar nou wel voorgoed boven de aarde deden uitzweven. - Daar was
Lucia, al even ongeduldig, zij, om bij Moeder thuis terug te zijn en aan haar uitzet
te kunnen beginnen.
En daar waren, al kort na het bezoek van den rentmeester, Anneke en 't Stefanie!
Onmogelijk hadden ze hun bezoek langer kunnen uitstellen, want zeggen moesten
ze 't haar, hoe overdankbaar ze waren en gerustgesteld, dat zij aan grootvader Gregoire
zoo'n gelukkigen ouden dag ging bezorgen door hem Colla te laten. Opgeleefd, echt
jong opnieuw, was de oude man van Garvershof op den Wildkamp teruggekomen,
en de heele familie was opgeleefd met hem, nou hij 't zoo naar z'n zin zou hebben
en kon blijven waar hij was... Deze inleiding in overmaat van dank bracht hen alledrie
over de pijnlijke ontmoeting heen: Het eerste weerzien immers tusschen de twee
moeders, na die heftige uiteenzettingen, óók hier in de zaal, bij de afgebroken
verloving van hun kinderen. Toch zweefde de herinnering aan Frans en aan dat
Zondagmiddaguur van destijds als een schaduw over hen, zoo zelfs dat 't Stefanie
na haar dankontboezemingen niet anders kon dan rouwmoedig bekennen: ‘M'n lief
Rosalien, wat jij voor ons doet, 't is zoo echt kwaad met goed vergelden, en daarom
nog oneindig meer waard.’ - Wat 't Rosalien bekans beschaamd de hand deed opheffen
om haar 't zwijgen op te leggen: ‘Niet overdrijven, Stefanie!’
‘Noem 't zooals je wilt, maar ik zal geen vrede met mezelf
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hebben, voordat 'k heb goedgemaakt, wat 'k hier misdeed. En geen beteren weg weet
'k daarvoor, dan om maar rechtuit te vragen: “Geef me Rita!”’
Verstomd had 't Rosalien haar aangestaard, terwijl Anneke verontwaardigd uitriep:
‘Hoe komt u nou bij zooiets?’ echt verschrokken van het veeleischend voorstel,
waarover 'r moeder tegen haar vooraf geen woord had gerept. Ze kreeg 'n kleur als
vuur, dat kleinzeerig Anneke, en vooral ook om haar te sparen, lachte 't Rosalien er
maar 'ns om: ‘Da's voor de tweede maal, Stefanie, dat jij me Rita vraagt, - eerst al
vóór haar geboorte.’
‘Juist precies! Ben ik haar meter of niet? Viel mij iets hard in de laatste twee jaar,
rechtuit gesproken, dan was 't bovenal Rita te moeten missen... We willen haar
aannemen als onze dochter, nou onze eigen eenige ons in de steek laat! Daar dan nou weten jullie 't allebei.’
‘En nu meende ik nogwel, dat u zoo heelemaal met me meeging!’ klaagde Anneke.
Ze bedoelde: op den weg van zelfverloochening en offervaardigheid, dien zij zelf
had gekozen.
‘Dat wil 'k ook en zal 'k kunnen met Rita bij me, - wat jeugd en blijheid in huis. Al doen jullie dan ook juist alsof ik 't kind in 't ongeluk wil storten, niks dan goeds
heb ik met haar voor.’
‘Veel te veel goeds natuurlijk!’ 't Amuseerde 't Rosalien wezenlijk meer dan 't
haar ergerde: - altijd dus nog het eendere liedje met mevrouw van den burgemeester:
zich iets wenschen en als een bedorven kind dwingen om 'r zin te krijgen.
‘Kom, mama, laat 't nou genoeg zijn,’ kwam Anneke er tusschen, meer en meer
verlegen ermee.
‘Als jullie zóó bang zijn, dat ik een verkeerden invloed op haar zou hebben, - laat
me dan tenminste op een andere manier voor Rita en haar toekomst zorgen.’ Listig
had ze nog een tweeden pijl in haar koker bewaard, tot ze zeker wist, dat haar
eigenlijke hartewensch afbotste. - In spanning zagen de twee haar aan: ‘Wat nu
weer?’ - ‘En daar kan niemand toch iets op tegen-hebben, dat we 't kind op een deftige
kostschool doen. Bij jou, Anneke. Later kun je dan zelf wellicht mee 'n wakend oog
op haar houden, jij, die haar immers altijd als je zusje hebt beschouwd!’
‘Dat was ze ook.’ Anneke's oogen benevelden. En dat bracht ook 't Rosalien terug
in de dagen, toen zij Anneke reeds als
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een van haar eigen kinderen beschouwde, en er blij om was, dat tenminste één van
haar eigen kinderen, juist Rita, 't zoo van nature goed kon vinden met dat fijne en
scherpzinnige Anneke, tegenover wie de overigen even terughoudend bleven als zij
tegen hen.
‘'r Moeder kan dan toch zekerwel gerust zijn, dat ze 'n goede opvoeding krijgt,’
en om nog meer terrein te winnen voegde 't Stefanie er aan toe: ‘Zou ze willen
studeeren, des te beter! Dan is meteen haar toekomst ook nog verzekerd!’
‘Over studeeren heeft ze 't aanhoudend, onze Rita. Al precies als tegenwoordig
ons Leonardje. Wat dat betreft - aanleg hebben ze er genoeg voor, die twee.’ De
moedertrots kwam boven bij 't Rosalien. En de gedachten van alledrie dreven weer
af naar dien begaafden Frans. ‘Ze hebben 't van hun vaders kant,’ zei hun moeder,
die haar eigen gebrek aan ontwikkeling nooit anders dan voor domheid had aangezien.
‘Talenten mogen niet onder de korenmaat verborgen worden,’ waarschuwde de
bezoekster. ‘Waarbij dan nog komt, zeg 't maar zelf: die kwieke Rita van u, pas er
goed op! Al te opvallend knap is ze, over 'n paar jaar de mooiste van 's gelijk! Geen
meisje om zoomaar in 't wild te laten loopen!’ Beweringen waartegen Rita's moeder
niets kon inbrengen, bang als ze was, dat die gevaarlijke Cecile Steeg het kind op
den duur toch weer binnen den Bulthoek zou weten te lokken. Want - al was 't met
de stille trom en al vertoonde ze zich aan geen menschenoogen: Cecile Steeg was
teruggekomen, ook al vlak na Nieuwjaar. Al zou 't dan wel lasterpraat zijn, dat ze in
Spa aan de roulette zoowat de heele erfenis van Tante Bella had verspeeld, waarna
de Fransche windbuil, met wien ze er de laatste maanden had samengeleefd, haar
natuurlijk in de steek had gelaten... Praatjes als een loopend vuur door het dorp, door
Rita zelf haar oververteld, - dingen waarvan Rita zelfs nog niet het bestaan zou mogen
weten. Streng verbod van Maria en Moeder aan Rita om er ooit nog 'n mond over
open te doen tegen wie ook, en ooit nog met Cecile in aanraking te komen. - ‘Ik zal
haar wel uit den weg blijven,’ had Rita beloofd. ‘Maar als zij op mij afkomt, wat
dan?’ - Ja, wat dan...?
‘Weet je nou wat, Rosalien?’ zoo goed als zeker van haar overwinning sloeg de
dochter van rentmeester Gregoire daar opeens
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den gulhartigen toon van 'r vader aan, waardoor de twee meteen veel beter van haar
goede bedoelingen werden overtuigd dan door al haar spitsvondigheden, - ‘denk er
'ns ernstig over na. Overleg 'ns lang en breed met Trinette en Maria. Vooropgezet
dat alle kosten voor ons zijn zonderdat iemand daarmee gemoeid is, en dat je er ons
het grootste plezier mee doet, ja zeker, ook aan Anneke, - en aan 'r vader en 'r
grootvader, - vooral om de nagedachtenis van Frans.’
Zoo was 't dan dien middag tusschen de twee moeders toch nog tot 'n afscheid
gekomen vol aandoening en oprechte hartelijkheid, en werd 't Rosalien zelf bij 'r
twee oudste dochters de beste voorspreekster voor 't plan: ‘Rita naar het pensionaat
van Anneke’. Waarbij immers vooral moest gelden, dat het ontegenzeggelijk tot het
kind 'r bestwil zou zijn! Opnieuw dat machtwoord! Weerlegd kon 't niet worden. Al
vond Maria, dat zij-van-Garvershof toch eigenlijk zelf de opvoeding van Rita moesten
bekostigen, liever dan zich te verplichten aan Villa Weltevreden. Trinette evenwel,
als Zwaanwaardin practischer met den dag, zette zich niet alleen opeens heel
gemakkelijk over haar wrok tegen tante Stefanie heen, maar sprak 't onverbloemd
uit: dat ze Rita de kans niet ontnemen mochten het aangenomen kind te worden van
een familie, die waarlijk met 'r fortuin geen raad wist, nou hun eenige dochter naar
't klooster ging. 'n Redeneering, die Moeder en Maria eenstemmig
diep-verontwaardigd verwierpen: ‘Geld brengt geen geluk!’ - Zag Trinette dat dan
niet aan Villa Weltevreden zelf, waar ze bij al hun rijkdom het geluk telkens weer
van anderen moesten afbedelen? Al mochten er dan ook wel bezwaren zijn, en al moest Moeder erkennen, dat 't
voor haar opnieuw een groot offer was, wat had dit alles te beduiden bij het groote
gevaar voor Rita: Cecile Steeg? Dat bleef den doorslag geven.
Het voorstel van de burgemeestersvrouw werd dus aangenomen, waardoor de
vriendschap tusschen Villa Weltevreden, Garvershof en de Zwaan weer volkomen
hersteld was. - ‘'k Ben er zoo blij en gerust om,’ zei Anneke bij haar allerlaatste
afscheid voor Lichtmis, ‘aan wie zou ik m'n moeder beter kunnen aanbevelen, dan
aan u, Moeder Wevers?’
't Rosalien liet Anneke maar in die gerustheid, alsof zij iets voor haar moeder zou
kunnen beteekenen! Maar algauw stelde 't haar
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zelf gerust, te zien hoe 't Stefanie meer en meer haar toevlucht begon te zoeken bij...
kleinen Leonardus-in-de wieg! Trinette, Ferdinand, zelfs grootmoeder Suzan waren
daar buitengewoon vereerd mee, en kleine Leonardus werd letterlijk overstelpt met
schortjes, truitjes, jasjes, broekjes, mutsjes en slabbetjes, kunstgewrochten van de
vaardige handen van z'n bewonderaarster, een overmaat alsof hij levenslang de baby
zou blijven, die hij op 't oogenblik was. - ‘Laat haar maar begaan,’ lachte Trinette
tegen Moeder, ‘er zal wel altijd weer 'n andere zijn om er in te groeien, juist als bij
u indertijd!’ - Kleine Leonardus was nou vijf maanden, en ‘tusschen hooitijd en
oogst’ verwachtte Trinette het tweede. - ‘Een die zoo goed den besten tijd van den
zomer weet te kiezen, dat wordt een boer voor Garvershof, Moeder!’ Trinette leefde
al in de toekomst van de generatie na deze generatie.
‘Wanneer m'n kleinkinderen tenminste niet even ongedacht één voor één aan
Garvershof zullen ontgaan als nou m'n kinderen,’ zuchtte Moeder. Maar dit was dan
ook alles, wat ze verried van haar zorg over het dierbaar familiegoed.
‘Zoolang u en Nelis er maar zijn om er voor op te komen is Garvershof goed
bewaard,’ herhaalde Trinette welgemeend.
‘En 't Reeke!’ 't Rosalien probeerde er maar 'ns om te lachen. ‘Vergeet dien niet
mee te tellen. Want wat zouden we moeten aanvangen zonder 't Reeke?’
Al voelde Trinette den bitteren ernst niet, die er achter Moeders scherts school,
toch nam ze 't ernstig op. ‘Ook al te danken aan Nelis,’ zei ze, ‘dat onze Reinier er
zoo ingroeit. Stuur 't er maar op aan, Moeder, dat die later het beheer in handen kan
nemen voor de anderen mee, één-van-ons om eenmaal Garvershof op te houden voor
ons allemaal, - noodzakelijk moet die er wezen. Want verdeelen en verkavelen? Nooit! - Dat zullen we de heele familie en ook het nageslacht wel degelijk inprenten!
Samen ons uiterste best doen om er aldoor nog meer van te maken. Zooals Vader
dat voorhad, aangevuurd door u, - meer dan eens heeft hij me dat verteld!’
't Garvermanshart ook in háár, begreep 't Rosalien, weemoedig bedenkend hoe dat
aanvuren, wat ze dus ooit vermocht, nou wel voorgoed in het tegendeel zou verkeeren:
met de zware kar trekken en den moed verliezen...
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‘Geloof me, Moeder,’ draafde Trinette door, ‘ik zou zoomaar de Zwaan voor
Garvershof willen ruilen en met u en Nelis komen meedoen, - om 't oud eigen domein
te heroveren. Als er in Ferdinand ook maar 'n sikkepit van 'n boer stak! Maar hoeveel
goeds er ook steekt in dien competenten Ferdinand, hij kan zelfs nog geen rogge van
tarwe onderscheiden.’
Er klonk behalve spijt en heimwee in Trinette 'r ontboezemingen ook 'n bedekte
vermaning door aan 'r moeder, meende 't Rosalien te verstaan, zooiets van: ‘Vooruit
toch! Pak aan! Stilstand is achteruitgang!’

Marie Koenen, Wassend graan

213

XIII
NOG niet tot zwijgen gekomen over de thuiskomst van Cecile Steeg, - al scheen ze
dan 't daglicht te schuwen, iedereen wist tòch, dat ze er uitzag als 'n geplukte kip, was Daelhoven omtrent Lichtmis toch nog drukker bezig over Anneke's boetvaardig
vertrek naar 't klooster. De heele geschiedenis van haar met Frans Wevers werd weer
'ns opgerakeld, en daarbij reed vooral die ingebeelde mevrouw van den burgemeester
ongenadig over de tong. Al werd ze dan beklaagd: ‘nou met al 'r allegatie als 'n uil
in doodsnood te moeten achterblijven in 'n kinderloos huis’, - menige veer moest ze
laten, en men kon niet anders dan 't heel christelijk noemen, zoowel van Garvershof
als van de Zwaan, dat ze er haar de deur van de stijl lieten loopen, sinds ze op 'r
vereenzaamde Villa Weltevreden klaarblijkelijk zichzelf in den weg zat! Iemand,
die hen maandenlang met den nek had aangezien en onderwijl den mond vol had
over hun ‘ergerlijke manier van doen’... hekelpraat over de heele familie
Wevers-Garversman. - Alles uit puur spijt en wrok, - dat hadden de Daelhovenaren
dadelijk doorzien en er en passant de conclusie uitgetrokken, wie van de beide
beminden de ander eigenlijk den bons had gegeven! - Veel was er blijven hangen
van al dit gewauwel, en evenals 't bij den plotselingen dood van Frans Wevers weer
'ns was opgewaaid, thans opnieuw! Waarbij Garvershof er al evenzeer als de
burgemeestersvrouw werd doorgehaald, zij 't dan zonder het leedvermaak, dat de
pretentieuse Laag Caser rentmeestersdochter gold. Maar zouden de dingen, die nu
weer op Garvershof te gebeuren stonden soms geen stof opjagen? Behalve dan dat
belachelijk huwelijk van Lucia met Mank Mielke, waar 'n vaart achter werd gezet,
alsof er haast bij was, ook nog de kloosterplannen van Maria, die toch zeker beter
zou doen als ze 'r moeder terzijde bleef staan, zonder ook voor Nelis Broens de taak
nog almeer te verzwaren. Want op die z'n schouders zou 't wel weer neerkomen
zooals de gansche rest, het werk, dat Maria zoo zelfzuchtig en natuurlijk hoe eerder
hoe liever liet liggen op den Hof. Temeer als Rita wezenlijk voor minstens vier jaar
naar 't pensionaat van Anneke zou gaan, zooals 't kind zelf opgetogen vertelde aan
ieder, die 't hooren wilde. Waarbij men zich afvroeg, wat 't Rosalien zich in 't hoofd
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haalde, juist nou zoo'n dochter van bijna dertien al zoo goed in de hand zou kunnen
komen; en of 't rechtvaardig was tegenover de anderen, zooveel ten koste te leggen
aan ééne, die toch al veel te veel over 't paard was getild. Meer en meer kwam 't aan
den dag, dat die Moeder Wevers veel te toegeeflijk was en zich maar al te gewillig
door 'r kinderen op den kop liet rijen. Zooals ze nou dien Colla ook maar weer in z'n
heerenleventje op Laag Case liet, inplaats van dien robuusten reus eindelijk 'ns duchtig
poot aan te laten spelen en dien armen Godsblok van 'n Nelis Broens niet zoo voor
alles alleen op te laten komen.
Waar 't al anders over te hebben in den winkel en op den kerkweg, 's morgens op
de stoep, 's middags bij de koffie, 's avonds bij de kachel? Daelhoven was nou eenmaal
'n kleine wereld op zich, met Villa Weltevreden en Garvershof tot steunpunten van
de as waaromheen die kleine wereld draaide, - en ondereen waren de Daelhovenaren
wel als één groot huisgezin, waar ieder vanzelf voor den ander zou opkomen wanneer
de nood aan den man kwam, maar blind voor elkaars fouten en tekortkomingen waren
ze niet. Al zag dan wel menigeen langs den balk in z'n eigen oog heen om den splinter
in andermans oog te zoeken. 'n Zeldzame maar in Daelhoven, bezadigd en wijs
genoeg om te denken - nieteens hardop te zeggen, eer hij soms zou moeten hooren:
de vos preekt de passie! - dat er over het doen en laten der evennaasten al te zeer
lichtvaardig geoordeeld wordt naar den uiterlijken oogenschijn, terwijl de eeuwig
rechtvaardige Looner van het goed en Straffer van het kwaad toch een God van
Liefde is, die alleen ziet naar de innerlijke gesteltenis en beweegredenen, en die eerst
en vooral van de menschen vraagt in de Liefde te blijven, waarvoor ieder beter zou
doen, eerst 'ns z'n eigen geweten te onderzoeken.
Geen algemeen gewetensonderzoek was 't alevel, maar wel een gebeurtenis van
heel anderen zelfs vroolijken aard, die de aandacht en de critiek algauw weer afwendde
van Villa Weltevreden en Garvershof, - nieuws dat heel Daelhoven in opschudding
bracht, en dat het vroege voorjaar met over veertien dagen den laten Vastenavond
echt opwekkend kwam inleiden: - Op den eersten van de zeven zomersche dagen,
die Februari immers moet brengen, op een zonnig middaguur dat de menschen den
tuin in en het erf op lokte, kwam daar met den rammelenden
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knarsend-stoppenden boemeltrein, niemand meer of minder dan lange Lex Doree uit
de lucht vallen, regelrecht uit Argentinië terug, met de noodige bontbeplakte leeren
handkoffers en al den kwistigen zwier van den schatrijken prots-tourist. Van de
spoorhalte beende hij, met z'n gevolg van dragers en verbluft nieuwsgierige
schooljeugd, rechtstreeks naar de Zwaan. Spottend keek hij er rond in de
oer-ouwerwetsche logeerkamer, nogwel de pronkkamer van het logement. Maar, all
right, hij zou dan wel zorgen z'n kop niet te stooten tegen de balken en zich maar
dubbelvouwen in dien trog, het mahoniehouten ledikant, waarvan hij sprei, dekbed
en de hooggestapelde kussens de gang in slingerde, nadat hij de drie stel overgordijnen
opzij had gerukt om de vensters wagenwijd open te smijten. Hij vroeg naar 'n
badkamer, die er niet was, overplaste toen waschtafel en vloer drijfnat, en luidde dan
zoo vervaarlijk met de koperen tafelschel, dat Ferdinand verschrikt kwam aanstormen.
Het menu van den dag? De wijnkaart? - Mijnheer Doree zou zich vandaag, bij gebrek
aan een menu en aan voorraad misschien wel 'ns voor den eersten en eenigen keer
met varkenscoteletten en gestoofde pruimen tevreden willen stellen, maar kon, ook
zonder wijnkaart, rekenen op een flesch goeden ouden Bordeaux bij dit eenvoudig
middagmaal... Trinette dekte in hun salon met het fijnste tafelgoed, Ferdinand sloeg
als 'n ober een servet over den arm, ze lachten den opschepper achter z'n rug uit,
lieten hem begaan, en boekten de rekening met dubbel krijt. - Zoo had van het eerste
oogenblik af Lange Lex de heele Zwaan op z'n horens, de bovenverdieping, de
gelagkamer, keuken, gangen en portalen, alles vol van den onverwachten gast. Terwijl
hij toch van den morgen tot den avond in het dorp en vooral op den Bult omhing,
Jan en alleman de hand aan 't schudden alsof hij z'n beste boezemvrienden terugzag.
Terwijl 't opviel, dat hij zich bij de familie Ruiters maar 'ns terloops had vertoond
en Garvershof gewoon negeerde... De Bult, dat scheen voor hem uitsluitend de
Bulthoek te zijn! Zoo ergens werd hij daar dan ook met open armen ontvangen.
Mama Carlien had immers altijd een zwak voor hem gehad!
Z'n zoon Sanderke? Die? Al direct als overduveld! Even vrij en onvervaard als
die rappe schelm er zich anders wist door te slaan, net zoo beteuterd stond hij nou
tegen dezen vader van
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hem aan te kijken, - eerst, met den Oceaan tusschen hen in, toch z'n ideaal en al z'n
glorie. - Dit, die held van hem? Eerder om er zich dood over te schamen, zoo'n
snoeshaan, in 't roestbruin van top tot teen, met de vingers vol ringen, den flambard
schuins op z'n getaanden kop, op den vuurrooden stropdas een goud hoefijzer
flonkerend van briljanten, schitterend alles wat aan hem was, tot het stel gouden
tanden in z'n grooten mond toe. Zooeen, die maar van den hoogen boom tracteerde
en rondjes gaf en 't heele dorp op stelten zette, - al te luidruchtig en opzichtig vond
hem de schrandere zoon, wien de vrees bekroop, dat deze kermiskwant zich vandaag
of morgen op z'n deftige school in de stad zou vertoonen en er dan zeker den directeur
en de leeraren even joviaal op de schouders zou slaan, als hij 't hier de boeren deed,
misschien wel geld zou te grabbelen gooien onder de jongens op de speelplaats, en
hem voorgoed onmogelijk ging maken, waar hij nou juist wat begon mee te tellen
en getapt raakte. Sanderke, die zonder daar eigenlijk erg in te hebben, juist in de
laatste maanden, in z'n gedachten z'n vader hoe langer hoe meer was gaan
vereenzelvigen met z'n herinnering aan dien fijnen oudste van Garvershof, op wien
hij later zoo graag zou willen gelijken...
't Boterde niet bijster tusschen vader en zoon Alexander Doree! - ‘Je krijgt 'n glad
verkeerde opvoeding, daar kom 'k nou achter!’ vonniste Lange Lex. ‘Ze dooven het
leven in je uit! 'k Zal je maar meenemen en 'n cowboy van je maken. Beter van den
grond af te beginnen, zooals ik, dan 't met den paplepel te krijgen ingegeven. Dat
blijkt me nou.’ - ‘Ik kom wel, later, als ik ingenieur ben!’ beloofde Sanderke, gewiekst
genoeg om dien blufvader van hem te overbluffen met de voorspiegeling van dat
ingenieursschap, zonder zich zoo direct met hand en tand te verzetten tegen het
dreigement: ‘mee naar Argentinië’. Want als 'n dreigement klonk het Sanderke in de
ooren. Niet om Argentinië, maar om den raren druktemaker, dien hij maar niet van
harte ‘vader’ kon noemen. 'n Paar jaar geleden? Had toen 'ns iemand tegen hem
gezegd: ‘Mee naar Argentinië, en cowboy!’ De wind was wel gedraaid voor Sanderke.
En de wind draaide nog meer, toen 't al vóór Vastenavond ruchtbaar werd op den
Bult en door heel Daelhoven, - Lange Lex had geen slot op den mond! - dat het ‘er
door’ was met Cecile Steeg
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en hem! Zoodra de papieren in orde waren, zouden ze trouwen en dan samen den
Oceaan over! 'n Huwelijksreis naar haar hart, en geen prinses ter wereld zou 't ooit
zoo goed hebben gehad, als zij 't zou hebben bij hem... Z'n zoon Alexander? Wel,
die bleef rustig hier om z'n studie voor ingenieur te voltooien. En geen denken aan,
dat zij of haar kinderen ooit last of nadeel zouden hebben van z'n bestaan. Die kwestie
zou hij weten te regelen tot aller voldoening. Z'n plan in dit opzicht was niet mis, dat
zouden ze moeten erkennen, zoodra hij alles eerst 'ns zakelijk overlegd zou hebben
met z'n aanstaanden zwager Marcel, den advocaat in spé!
Marcel kwam met Vastenavond en op den Bulthoek werd de verloving gevierd
van de eenige dochter met den puissant rijken Argentijnschen veefokker: het huis in
een bloemhof herschapen; Lange Lex triomfantelijk, en verliefd tot over de ooren;
Cecile overladen met cadeaux, verzoend met den nooddwang, die haar uit een drabbig
moeras redde en de vrije wereld voor haar opende, waarbij ze den ongeciviliseerden
echtgenoot danmaar op den koop toe nam, overtuigd dat ze hem wel naar haar hand
zou weten te zetten.
‘Ze zijn voor elkaar geschapen,’ vond mama Carlien, heimelijk glorieus, dat zij
het tochmaar fijn had klaargespeeld, die in-de-wiek-geschoten onhandelbare en
veeleischende dochter van haar aan dien energieken millionnair te koppelen. Niet
voor niks waren er van 't jaar weer nieuwjaarsbrieven gewisseld tusschen den Bulthoek
en Argentinië; niet voor niks was Cecile zoo dringend naar huis ontboden met
Nieuwjaar; en niet voor niks was Marcel 't direct zoo volkomen eens met z'n
aanstaanden zwager, die ver genoeg uit de buurt zou trekken tegelijk met Marcels
geblameerde zuster, en door wien z'n ouders eindelijk 'ns van dien deprimeerenden
Bulthoek zouden loskomen.
Dus werd de verloving niet zonder animo gevierd. Ook Sanderke erbij. - ‘En ziehier
m'n zoon Alexander,’ stelde z'n vader hem voor aan Marcel, waar Cecile bijstond. ‘Bij ongeluk z'n zoon!’ sneerde Cecile. - ‘In elk geval heb ik hem de eer aangedaan
hem mijn naam te geven, en zal niemand kunnen ontkennen, dat hij wel eenigszins
op mij lijkt!’ lachte Lange Lex al z'n gouden tanden bloot. - ‘De gelijkenis is bepaald
frappant,’ door z'n monocle monsterde Marcel met 'n kennersblik den slanken

Marie Koenen, Wassend graan

218
knaap: ‘chantage wel uitgesloten’. Met gespitste ooren, opgetrokken wenkbrauwen,
verbeten lippen stond Sanderke erbij; woedend en wars uitdagend botste z'n donkere
blik den spotlach van Cecile af. ‘Toch jammer,’ tergde ze, ‘dat m'n aanstaande
stiefzoon ons niet gelieft te vergezellen naar Argentinië. 'k Zou echt met hem kunnen
pronken onderweg. 'n Knapper en wellevender zwart knechtje zou 'k me wel niet
kunnen wenschen!’
't Ging voor badinage door, maar Sanderke voelde zich grievend gehoond, al wist
hij wel, dat ze hem z'n troeven teruggaf, z'n uittartende grimassen tegen haar, uit de
dagen toen hij nog rondrakkerde op den Bult en haar nariep: ‘Sara, je rok zakt af,’ of later nog, verleden zomer pas, als hij breed voor haar uit den weg ging en met een
overdreven diepen zwaai z'n pet voor haar afnam. Vijandschap van nature tusschen
hen tweeën!
‘Toch zal dit jongmensch schitterend carrière maken, juist als z'n vader, - dat is
hem aan te zien,’ kwam Marcel er sarcastisch tusschen. - ‘Wel - jazeker, hij is van
't leer waarvan men riemen snijdt. Wacht maar!’ - Gevleid was Lange Lex 't dadelijk
met z'n aanstaanden zwager eens. ‘En daarom...’ - ‘Ja juist, daarom, ga je gang maar
met je maatregelen...’ Bij deze geheimzinnige toespeling voelde Sanderke de aandacht
van hem afdrijven, - en weg was Sanderke.
‘'k Wil geen snars meer met die rotzooi te maken hebben,’ met die woorden viel
Sanderke bij z'n grootmoeder bokkig met de deur in huis. - ‘Jij al terug!’ grenzenloos
de verbazing van moeder Ruiters. ‘Je was toch op het diner uitgenoodigd!’
‘Ze mogen stikken met hun diner. Als u die Cecile maar 'ns had gehoord tegen
mij... Zij en die fat van 'n Marcel! Ik laat me niet voor den gek houden, zooals... die
andere.’ 't Woord ‘vader’ wilde Sanderke niet meer over de lippen. -'n Oogenblik
later: ‘M'n moeder was toch 'n dochter van hier?’ alsof hij dit opeens betwijfelde.
Ontsteld keek moeder Ruiters haar kleinzoon aan. ‘Ja, ons Truuke,’ bracht ze er
uit.
‘En die Lange Lex deugde natuurlijk niet.’
‘Da's geen taal voor 'n kind over z'n vader.’
‘Alsof ik nog 'n kind ben! Nou zeker niet meer.’ En wat nog nooit was gebeurd,
daar liet Sanderke zich op 'n stoel neervallen,
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duwde de knokkels in de oogen en barstte in snikken uit... ‘Zeg dat 't niet waar is!’
‘Wat niet waar?’
‘Dat m'n moeder net zoo'n slet was als zij!’
‘Je moeder? M'n brave toch! 'n Arm onnoozel schaap was je moeder... en ze heeft
er zwaar voor geboet... Maar jij bent van ons, hoor! gansch en al de onze!’
‘Dat zult u ondervinden!’ beloofde Sanderke opveerend, plotseling bezield met
het heiligste voornemen zelf wel z'n eigen eer te zullen veroveren.
‘Zoolang als jij maar niet voor de kinderen van Garvershof of hun moeder je oogen
hoeft neer te slaan, is 't wel in orde,’ hield z'n grootmoeder hem voor. En dat verstond
Sanderke, die z'n toekomst de laatste jaren niet anders kon denken dan samen met
Rooske. Al zou hij wel oppassen dat hartsgeheim van hem aan haar of wie ook te
verklappen. Ze hadden gelukkig nog den tijd! Voortmaken op school en later met
de studie, - dan zou Rooske twintig zijn als hij z'n ingenieursdiploma haalde. Zoover
had hij 't al uitgerekend.
Alzoo was 't Maart geworden, eer iemand er erg in had. Vastenavond en
Aschwoensdag, alweer 'ns voorbij, hadden het voorjaar gebracht. Berg en dal
herleefden. Het winterkoren, grashoog uit den sneeuwdooi tevoorschijn gekomen,
wies nu zienderoogen. Over hazelaars en wilgenhout kleurde de bloei, en blad- en
bloesemknoppen zwollen tusschen den takkenwirwar van de fruitboomen. Alom
vogels aan 't schetteren en kwinkeleeren, alreeds de koekoek ginder in het bosch, de
zwaluwen onder de dakgoot, de duiven er bovenop. Het vee overdag weer naar de
wei. Nelis al de heele week aan 't ploegen geweest op Garverskamp. Haver zou er
uitgezaaid worden van 't jaar...
Maar vandaag was 't Zondag, de eerste Zondag van de Vasten, met het Evangelie
van Christus in de woestijn.
Uitgelokt door de stralende middagzon waren Majoorke en Rooske na den eten
het bloemhofke ingeloopen, om er onder de haag naar de eerste viooltjes te zoeken.
Zooals ieder jaar hun verrassing voor Moeder, die ze dan blij bij de Moeder Gods
zette en zei: ‘God zij dank, daar is de lente weer in 't land!’ Ze kenden dit al van
altijd...
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‘Ik ruik ze al!’ riep Rooske, nog eer ze door 't hekje waren. Tegelijk hield Majoorke
haar met 'n ruk tegen: ‘Zie 'ns daar!’
Versteld stonden ze met hun tweeën te kijken. ‘Het kruzzefiks!’ Rooske moest
naar adem snakken, zoo had de verbazing haar aangegrepen. Wezenlijk, - daar hing
het! Tusschen de twee achterste vensters van de zaal. Alles juist zooals zij tweeën 't
met den oudste hadden overlegd, zoo kort voor z'n dood. Daar hing het tegen den
verweerd-witten huisgevel, onder een blauwsel-blauw schuin afdakje, geel en glanzend
het versch geverniste eikenhout, een krans van papieren roode rozen om den
Lievenheer. Alles glinsterend en stralend in den zondagsstillen Maartschen
zonneschijn, alsof 't van puur licht was geschapen.
‘Hoe komt dat daar zoo opeens?’ Majoorke wilde er toch het zijne van hebben,
tegen z'n verbijstering in.
En wat ze al aanstonds had gedacht, zei Rooske nou hardop: ‘Frans heeft de
Engelen ermee gestuurd. Om de gelofte te vervullen.’
‘Tenminste...,’ weifelde Majoorke, ‘als Moeder er ook niets van weet...’
‘Dan zou ze 't ons immers al lang gezegd hebben.’
‘We gaan Moeder halen!’
‘Maar niet zeggen waarom.’
En daar stonden ze even later al met hun zevenen: Moeder, Maria, Rita, 't Reeke,
de drubbels, ook Sanderke maar veel meer achteraan dan gewoonlijk, - allemaal
beduusd van verwondering.
‘Hoe is 't bij God mogelijk!’ Moeder sloeg de handen ineen.
‘Wat er zoo lang had moeten zijn!’ riep Maria uit, ‘en nou opeens!’
‘Maar waar vandaan?’ wilde Rita weten.
‘Wat ik je zeg: De Engelen hebben het gebracht!’ Bij al de ongeveinsde verbazing
was Rooske nou wel overtuigd van een mirakel.
‘'k Zou het haast moeten gelooven,’ beaamde Moeder.
‘Als Nelis er tenminste niet de hand in heeft gehad,’ begon Maria te vermoeden.
‘Wel, natuurlijk, Nelis! Echt iets van Nelis!’ Voor Rita ging er 'n licht op.
‘Alsof Nelis daar tijd voor zou hebben tegenwoordig!’ ver-

Marie Koenen, Wassend graan

221
wierp 't Reeke. ‘Neen hoor, Nelis niet. Dat weet 'k wel zeker.’
‘Zie je nou wel - tòch de Engelen!’ triomfeerde Rooske.
‘Tòch Nelis,’ hield Rita vol.
‘Hij moet komen!’ besliste Majoorke. ‘'ns Zien wat hij zegt.’ En de drie anderen
meteen achter Majoorke aan het erf op. - Ver hoefden ze niet te zoeken. Want Nelis,
op z'n zondagsch, in z'n witte hemdsmouwen, met glimmend gepoetste schoenen
aan, kwam precies met de volle putemmers onder den inrij uit, op weg naar den stal.
- ‘Kom nóu toch 'ns kijken!’ riepen de kinderen. - 'n Onnoozel gezicht opzetten en
tegenstribbelen hielp hem niet: 'n oogenblik later stond Nelis bij 't Rosalien en Maria
naar het crucefix op te zien.
‘Danken we dat aan jou, Nelis?’ vroeg 't Rosalien met 'n stem zonder klank - Dit
was na Driekoningenavond het eerste woord, dat ze rechtstreeks tot hem sprak; en
Nelis, verslagen dat zij hier ook stond, zij samen bijeen midden tusschen de anderen
voor dat Kruishout, Nelis zei geen ja of geen neen.
‘De Engelen,’ liet Rooske zich weer hooren.
‘Zeg 't maar liever eerlijk, Nelis,’ moedigde Maria hem aan, die zag hoe Moeder
de tranen over de wangen liepen.
En bij die tranen besefte Nelis dieper dan ooit, wat hij immers allang wist: dat het
zoo toch geen leven meer was, voor hem niet ofvoor haar niet. Beter nou maar opeens
den knoop resoluut doorhakken. Het beslissend oogenblik was gekomen, wel wat
eerder en anders dan hij 't zich had voorgesteld. Maar allo - sterk zijn! - En het hooge
woord kwam eruit, dat hem de laatste dagen op 't hart woog, zwaarder dan de heele
wereld:
‘'t Is voor m'n afscheid!’
‘Afscheid?’ Zeven stemmen tegelijk, één verbazing.
‘Nou we zoo onverwachts toch allemaal bijeen zijn, hier in het aanschijn van het
heilig Kruis,’ - naderhand begreep Nelis, dat het alleen de genade van bijstand kon
geweest zijn, die hem de woorden ingaf en de kracht tot spreken verleende, - ‘zal 'k
maar zeggen, wat 'k te zeggen heb: - volgenden Zondag vertrekken er zes paters uit
Germond naar Afrika, en dan - ga ik mee!’
Als door den bliksem getroffen stonden de zeven bij dat woord. Maar toen ze wat
bekwamen van hun verstomming, konden ze 't niet gelooven. - ‘Dat zegt hij zoomaar!’
- ‘Toch alleen
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maar voor uitgeleide natuurlijk!’ - ‘'t Is immers toch niet waar!’ stelde 't Reeke
zichzelf gerust.
‘Kom, kom, Nelis!’ Maria probeerde er maar 'ns om te lachen, - al zag ze bleek
van schrik, want de ernst en de aandoening die de plotselinge bijna plechtige
aankondiging hadden doorsidderd, waren haar niet ontgaan. ‘Alsof jij Garvershof
en Moeder en ons zoomaar in de steek zoudt laten.’
‘Wat moet, dat moet.’ Stug keek Nelis voor zich, stokstijf.
‘Waarom zou dat moeten?’ Maria begon zich op te winden, misschien voor den
eersten keer in 'r leven. ‘Zooiets? En dat voor iemand van over de vijftig, die
onmisbaar is waar hij z'n leven sleet.’
Eer ze verder kon gaan, in afweer van dreigend gevaar, - juist vanmiddag zou
Maria Garvershof voor Wevershuuske gaan wisselen, - kwam Moeder ertusschen:
‘Laat Nelis doen, wat hij niet laten kan,’ kortaf, om haar stem en haar woorden
meester te blijven. 't Klonk de kinderen en ook Maria zoo ongelooflijk bits en hard
in de ooren, dat ze riepen: ‘Maar Moeder!’ - En 't Reeke, die er eerst bij had gestaan,
perplex, als in een benauwden droom, stoof op, eensklaps weer 'ns buiten zichzelf
van drift: ‘Juist omdat Moeder altijd zoo doet tegen hem!’ ...Hij had 't immers de
laatste weken aldoor pijnlijker aangevoeld, zonder er een naam aan te kunnen geven,
die botte verwijdering tusschen de twee aan wie z'n leven hing...
‘Wat zou Moeder hem doen!’ ook al driftig nam Rita 't voor haar op tegen 'r
tweelingbroer.
‘Aldoor alsof Nelis haar kwaad heeft gedaan!’ Maar eer 't Reeke-Reinier er soms
nogmeer ging uitstooten, trok Moeder hem bedwingend naar haar toe. ‘Nou zwijgen
allemaal, en jullie, kinderen, de wei in!’
‘Toch zeker eerst bidden bij het nieuwe Kruis!’ wierp Majoorke er tegenin,
verontwaardigd dat ieder het wonderbaar crucefix zoomaar scheen te vergeten, zelfs
Moeder en Maria. Bijna ruzie hier in het aanschijn van iets zoo heilig? Rooske stond
er al bij te grienen. Ze begrepen er niks van, de drubbels.
Maar nou Maria dan toch begon: ‘Wij aanbidden en loven U, Christus,’ kwamen
ze allemaal toch aanstonds tot bedaren, antwoordden met gevouwen handen: ‘Omdat
Gij door Uw
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Kruis de wereld verlost hebt,’ en zagen op naar den Lieven Heer, die hen met Zijn
uitgestrekte armen zegende en het huis nou immers voorgoed zou steunen en bewaren.
Al bij den eersten aanhef van het bidden was Nelis weggeschoven, achter hen om,
maar ieder van hen werd het tochwel gewaar. Want allemaal dachten ze aan hem en
vroegen ze zich af, of hij 't wezenlijk zou meenen: ‘dat Kruis tot z'n afscheid?’ En
Maria kon niet laten, na het laatste amen er aan toe te voegen: ‘Alles tot meerdere
eer van God den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest, en om Nelis voor Garvershof
te mogen behouden.’ Want onder 't bidden was 't na den eersten schrik wel tot haar
volle bewustzijn doorgedrongen, dat, naast God, van het behoud of het verlies van
Nelis het wel of wee van Garvershof en van ieder hunner in 't bijzonder afhing, met
haar eigen klooster-toekomst te beginnen.
‘Als we 'ns een beeweg er voor gingen doen?’ stelde Rita voor. - ‘Naar de Sterre
der Zee!’ opperde Sanderke, meteen vuur en vlam voor het plan. Want wat 'n mooie
kans, om weer 'ns urenlang onvindbaar te zijn voor ‘de rotzooi op den Bulthoek.’ ‘Dat is veel te ver, heen en weer naar de stad,’ verwierp Rita, ‘dat halen we niet meer
vanmiddag.’ - ‘Veel beter ook naar Germond, naar Sint Franciscus!’ 't Reeke-Reinier
ontwaakte weer 'ns uit z'n verslagenheid. - ‘Voor Nelis naar geen ander dan naar Sint
Franciscus!’ Majoorke wist immers sindslang wat die had in te brengen bij Nelis. ‘Ja, kom!’ Rooske zei er niks meer van, maar zij hield 't bij de Engelen, nou ook
voor dien beeweg.
Dien Zondagmiddag liepen er vijf kinderen in een geregeld troepke bijeen - de
twee kleinsten voorop, de drie grooteren achteraan, alle vijf met den paternoster in
de hand en den blik vooruit, - door de zon en den wijden vrede, langs Garverskamp
en den Wildkamp ter beevaart naar Sint Franciscus in Germond. En na elk tientje
van de vijftien mysteries van den Rozenkrans, door Majoorke voorgebeden omdat
hij ze pas geleerd had op den catechismus, zongen ze:
Franciscus had de kleinen lief,
Als Christus zelf de kindren,
En geeft nog in zijn needrig hart
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De voorkeur aan de mindren.
Gij, onze gids, o Serafijn,
Wil onze hulp en voorspraak zijn.

Zooals ze 't onderweg op hun zondagswandelingen al zoo dikwijls gezongen hadden
samen met denzelfden Nelis Broens voor wiens behoud ze nu hun kruistocht hadden
ondernomen.
Eén was er bij, halfwassen, die zich tochwel wat te groot voelde achter die drubbels
op en tusschen dien tweeling in. - Maar, meedoen, zooals de oudste van Garvershof
toch zeker ook zou hebben meegedaan, meedoen inplaats van hem-die-nietmeer-was,
nou en voortaan bij alles voor hem met deze vier meedoen, - zoodat Rooske vanzelf
'n anderen oudste in hem zou terugvinden.
Sanderke keek over het goudomsponnen engelenkopke heen in de toekomst...
Nelis onderwijl? - ‘Wij aanbidden en loven U, Christus, - omdat Gij door Uw Kruis
de wereld verlost hebt.’ - Het eerste gebed van Garvershof bij z'n crucefix, de laatste
naklank van hun samenzijn daar in het bloemhofke, 't bleef hem in de ooren klinken,
nog lang nadat hij den inrij uit, z'n emmers vergeten, verwezen in z'n eigen keuken
was terechtgekomen. - Hier? Wat kon hij er anders uitrichten, dan schuiven en stooten
met de stoelen, het venster openrukken en het venster weer dichtmaken...? ‘Nou weet
zij 't dan, en ik ook!’ Maar de opluchting waarop hij had gehoopt, als de kogel maar
eenmaal door de kerk zou zijn? 't Pak van z'n hart af? Jawel! Maar dat hart van hem
nu dan ook voorgoed één wonde al wonde.
‘Wat moet, dat moet!’ 't Hamerde in z'n hersens. En zij? Direct zoo heelegaar 't
er mee eens, zonder hem nog 'n blik waardig te keuren, dien hij dan ook niet waard
was... ‘Doen wat hij niet laten kan?’ Ze bedoelde natuurlijk: ‘Niet laten màg,’ en zou
dan tochwel moeten erkennen, dat hij tot het einde heeft doorgezet, wat zij hem
oplegde: ‘Sterk zijn!’ En daar gaat Nelis Broens...
Maar nou heeft hij er dan ook volop genoeg van! Nog 'n heele week er bovenop,
en tegen de kinderen en Maria ingaan? Tegen 't Reeke? Waar blijft dat manneke
eigenlijk? Heeft Moeder
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hem misschien verboden, er zich nog mee te bemoeien? Zoo goed als zeker! Anders
was die eenige hartevriend van hem immers hier allang als 'n klit aan hem: ‘Zeg, dat
't niet waar is!’ zou hij jammeren. En Nelis dan antwoorden: ‘'t Is maar al te waar,
m'n goed Reeke! Alles overlegd en afgesproken met Pater Bernardinus. Die heeft
m'n gestamel ten langen leste begrepen. En me weer aan Sint Franciscus herinnerd,
die ook alles verliet, zondermeer achterom te zien, en de Armoei tot z'n bruid koos.’
- 't Reeke zou daar niet veel van verstaan, maar verder kan hij 't hem toch onmogelijk
uitleggen. Hoewel hij 't eigens nou tochwel heel goed wist: dat hij, armzalige navolger
van Sint Franciscus, van de Voorzienigheid niet zoozeer de Armoei tot z'n bruid zou
aangewezen krijgen, maar wel het Heimwee. En dat Heimwee zou de oogen hebben
en het wezen, van wie anders dan van 't Rosalien...?
Toch weer aan 't prakkezeeren? Uit en gedaan ermee! Ze wist 't nou: ‘Wat moet,
dat moet,’ en verwonderd zou ze niet zijn, als ze haar morgenvroeg kwamen zeggen:
‘Nergens meer 'n spoor van Nelis te ontdekken...’ Want veel beter immers, om nou
ookmaar ineens den knoop door te hakken: in den nanacht naar Germond en
morgenochtend in de vroegte tegen Pater Bernardinus zeggen: ‘Hier ben ik alvast.
Om een noveen van voorbereiding te houden, voor het vertrek.’ 'n Slaapplaats in de
kloosterschuur zouden ze den toekomstigen missie-leekenbroeder immers niet
weigeren...
Nelis had z'n kleerkist midden op den vloer getrokken. 'n Roodgeruit kussensloop
ging hij volpakken met het hoognoodige voor de reis en voor het nieuwe leven onder
de zwarten... Wat kleeren en ondergoed, de werkplunje en de klompen er bovenop...
De rest van z'n hebben en houden? Wel, hij zou een papier op tafel laten liggen: ‘Het
huis en alles voor mijn doopzoon, met Gods zegen.’ - Dat zou hij dus eerst maar 'ns
gaan schrijven, met duidelijke letters en z'n naam er onder. - Papier? pen en inkt? Starend naar den volgepropten bultzak midden op de tafel, waar ze morgen dat
testament van hem zouden vinden, zat daar de landverhuizer, met z'n wortelstronkige
handen op z'n knieën. Te peinzen zat hij waar toch in 's Hemels naam papier en pen
en inkt vandaan te halen, nou hij niet tegen 't Reeke zeggen kon: ‘Haal 't me even
uit de keuken op den Hof.’ -
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Naar den winkel? Gesloten op Zondag. - Bij Drikus Vinken of ergens anders in de
buurt er om aankloppen? - ‘Waarvoor heb jij papier en pen en inkt noodig?’ zouden
ze vragen. - Kon hij dan antwoorden: ‘'t Gaat je niet aan?’ of er zich maar met 'n lach
en 'n gek van afmaken? Zeggen: ‘Voor 'n brief aan m'n liefste?’ Alsof hij zooiets
over z'n lippen zou kunnen brengen tegen de bemoeizucht van den Bult, die hem dan
ook nog achterna zou geven: ‘Hij is er vandoor uit hartzeer...’ Zooals 't wel wezenlijk
was, maar dat hoefde de Bult toch niet te raden, misschien nogwel met de ware
toedracht erbij: ‘die stiekemerd heeft immers altijd 'n oog gehad op z'n meesteres,’
- want zooals heer Frans indertijd kon ook weleens 'n ander er achter zijn gekomen.
En dan de kwatongen, zich aan 't roeren en een blaam hem achterna... Wat hemzelf
betreft, zou hij er dat nog wel bij kunnen dragen. Maar als ze somwijlen - haar tòch
de kroon van het hoofd zouden stooten? Wist hij niet bij ervaring, uit die dagen van
Truuke, hoe duivelsch de lasterpraat is? Zoodat hij jarenlang de Hemel er voor heeft
gedankt, dat Zwart Sanderke zoo zwart is, even zwart als z'n ware grootmoeder
Zwarte Marjan was en even zwart en smal en rap als z'n ware vader Lange Lex...
Zwart Sanderke? Zou hij dien eigenlijk niet nog 't beste in den arm kunnen nemen
voor dat papier en pen en inkt? En danmaar liegen: ‘'t Is om de opgaven voor de
belasting in te vullen.’ - Als die ganf er vanmiddag maar niet had bijgestaan onder
het Kruis, en natuurlijk nou aanstonds lont zou ruiken, en zeggen: ‘Dan zal 'k wel
even meegaan om je te helpen...’ Geen Zwart Sanderke hier over den vloer bij dien
ingepakten bultzak...
't Koud zweet brak Nelis uit bij al dit wikken en wegen. En tòoch zou papier en
pen en inkt er moeten zijn, eer hij vannacht de deur van 't Broenshuuske onherroepelijk
achter zich dichttrok, en zonder zelfs meer 'n oogopslag naar Garvershof, z'n verleden
den rug ging toekeeren, - sterk! - Maar papier en pen en inkt...? Daar ging opeens
z'n keukendeur open, - en eer hij kon opspringen en den landverhuizerszak van boven
op de tafel onder de tafel kon roetsen, stond daar medam Trinette voor hem. ‘Nelis!’
zei ze, ‘wat moet ik hooren?’
Nelis zat op z'n bank onder het venster, zooals hij zat, en staarde haar aan, met
verstomming geslagen. Zij, ze had den bultzak op
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de tafel, de open kleerkist midden op den vloer natuurlijk al direct in de gaten.
Tegenover hem zonk ze neer op een stoel, en doorzag hem...
‘Dus het is ernst?’ vroeg ze.
‘Zou 't geen ernst zijn?’ vroeg Nelis. Daar had hij tenminste z'n stem en z'n
bezinning terug.
‘En is dat zoomaar ineens bij je opgekomen?’
‘Zooals dat gaat,’ Nelis begon zich verdekt op te stellen, ‘het een volgt uit het
ander.’
Nogal doordringender peilden hem die zwarte flonkeroogen. ‘Heb jij je ergens
over te beklagen, Nelis, soms over iets van onzen kant?’
‘'k Zou me schamen...’
‘Toch steekt er iets achter, Nelis. Zeg 't mij maar liever ronduit... Iets met Moeder.’
Geen antwoord. Verbijstering, star en bang als doodsangst.
Trinette schoof'r stoel wat dichterbij en legde 'r hand moederlijk op z'n mouw:
‘Hoor 'ns hier, ouwe... Daar kom ik, met kleinen Leonardus in den wagen, bij ons
de keuken binnen, - veel vroeger dan anders, om een groot goed nieuws dat 'k heb,
blijgemoed met die blijde tijding voor ons allemaal... Wat vind ik er? Moeder met
roodbekreten oogen en Maria totaal overstuur, - om dat afscheid van jou. - “Kom,
kom!” zeg ik, “dat zal ik hem wel uit z'n hoofd praten, dat kan niet meer dan 'n
bevlieging zijn. En als hij 't hoort van Garverskamp”...’
‘Wat met Garverskamp?’ leeft Nelis op.
‘Wel, dat het part van den Bulthoek ons nou opeens als 't ware zoomaar in den
schoot komt vallen... Lange Lex vertelde me vanmorgen aan z'n ontbijt, dat hij den
heelen Bulthoek van z'n aanstaanden schoonvader heeft gekocht, huis en grond en
alle toebehooren, om vóór z'n tweede huwelijk af te deelen met z'n voorzoon Sanderke.
André Ruiters zal 't zoolang als pachter voor z'n neef beheeren. Dat is allemaal al in
kannen en kruiken... Maar ik, óók niet van gisteren zooals je weet, zei zoo langs m'n
neus weg: “'n Strook grond meer of minder zal er voor uw zoon wel niet op aan
komen, - daarom, laat aan Garvershof dat part van Garverskamp wat er van oudsher
en van nature bijhoort.” - En Lange Lex zonder bedenken gulweg: “Accoord!” Wat
beteekent 'n lap akkergrond dan ook voor 'n man, die er
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prairiën op nahoudt grooter dan heele provincies hier! - Kort en goed. Ferdinand
schaft het geld er voor, en Garverskamp wordt van de week nog eigendom van
Garvershof... - “Juist nou ik er over zat te denken, of 't niet beter zou zijn Garvershof
tochmaar te verlaten en te verkoopen,” bekende Moeder toen ze 't zoojuist van me
hoorde, “want wat moet 't hier worden,” zei ze, “zonder hèm!” - “Hem” dat ben jij,
Nelis.’
‘Zei ze dat?’ vroeg Nelis aschgrauw van aandoening.
‘Eigenlijk gezegd - dat snikte ze uit! Want bij dat groote nieuws van Garverskamp
kon ze zich niet meer goedhouden: “De hartewensch van Leonardus,” zei ze... En
dat weten we immers allemaal, hoe Vader z'n heele leven en streven er op gericht
was Garverskamp weer bijeengevoegd te zien, zooals 't geweest is in den glorietijd
van Garvershof.’
‘Het part van Laag Case er dan ook nog bij.’ Nelis gaat er zoo in op, dat hij zoowaar
het eigenlijke er bij zou vergeten.
‘Dat zul jij op den duur wel klaarspelen, héél Garverskamp weer bijeen.’
‘Ik...! Maar dat weet u immers: Wat moet dat moet.’ In z'n verwarring wijst hij
haar nou zelf naar den bultzak. ‘Reisvaardig.’
‘Jij weg? En André Ruiters pachter op den Bulthoek. Wie blijft er hier dan nog
over?’
‘U vindt wel 'n nieuwen bouwknecht.’ Nelis gelooft zelf niet wat hij stottert.
‘Onzin,’ vonnist Trinette.
‘Als u alles maar 'ns wist!’
‘Maar ik wéét alles, Nelis-nunkske. - 'k Heb 'tal direct geraden. Zeg maar, of 't
waar is of niet?’
‘Wat zou waar zijn?’ 'n Warme blos over Nelis z'n gezicht, ontzetting in z'n blik.
‘Nog 'ns even geduld.’ En daar stond ze op en ging, bemoedigend hem toeknikkend,
met 'n monkel en 'n knipoog van verstandhouding opnieuw, eer ze de keukendeur
achter zich dichttrok.
‘Wat bedoelt ze? In Gods Heeren naam, waar wil ze opaan? Met dat “waar of niet
waar”?’ - Nelis z'n hart bonsde, dat 't hem den adem zou benemen.
Papier, pen en inkt? Waarom ook weer? Liever eerst nogmaar
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'ns maïs voor de hennen gaan strooien... Dat zullen ze tenminste nog voor goeds
vinden in Broenshuuske: een mooien toom witte kippen, en ook de eieren in 't nest,
- stillekes laat hij die daar liggen. Want wat-en-hoe dan ook zoo opeens, - gáán moet
hij toch! Nou zeker: vannacht nog. Als hij medam Trinette voortaan ook al niet meer
onder de oogen zou durven komen... de heele familie op den duur nog achter z'n
geheim... Maar hij weg! - Wat moet dat moet! - Om de eer van 't Rosalien. Al
beginnen hem de handen te jeuken om eerst nog die palen met rasterdraad uit den
grond te gaan trekken tusschen Garverskamp aan dezen kant en Garverskamp eindelijk
en ten laatste van den Bulthoek losgekomen... De Ardenners voor den ploeg en die
wei van hun ergernis omzetten in eigen gebenedijden korengrond van Garvershof!
Wist hij zeker, dàt nog te kunnen volbrengen van de week, - zonder 'n woord, - dan
tochmaar die laatste acht dagen er nog aanknoopen?
Terug van de hennen gooit Nelis den bultzak in een hoek, schuift de kleerenkist
op 'r plaats.
Weerom in de keuken op den Hof, vindt Trinette daar behalve Ferdinand, die haar
na is gekomen, ook nog Colla met Jeske, en daarenboven nonk Peereneer, die Lucia
uitgeleide heeft gedaan, niet zonder ook Mank Mielke aan haar zijde. Ze zitten er
allemaal even bedrukt bij, alsof ze pas van een begrafenis terugzijn. ‘Ze weten er
dus alles van,’ denkt Trinette, die aller blik meteen gespannen op zich gevestigd
voelt. - ‘En?’ - Zij trekt de schouders maar 'ns op, schudt 't hoofd en laat zich neer
in den hoek bij Ferdinand en den kinderwagen. ‘Geen ander woord uit dien Nelis te
krijgen, dan maar halsstarrig: “Wat moet dat moet!”’
Ferdinand tikt 'ns tegen z'n voorhoofd: ‘Is 't hem soms in den kop geslagen? Men
kan nooit weten. Zoo'n stille.’
‘En heb je 't hem nou gezegd van Garverskamp? En van André Ruiters op den
Bulthoek? En hoe Moeder hier opeens zonder iemand zou komen te zitten?’ Vragen
naar den bekenden weg, die Trinette de schouders doen ophalen: ‘Z'n bagage ligt al
ingepakt! Alsof hij er nog eerder tusschenuit wil, dan hij vanmorgen heeft
aangekondigd.’
‘Wat moois!’ Algemeene verontwaardiging, waarbij alleen
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Colla 't voor hem opneemt: ‘Wees toch wijzer! 't Zal zoo'n vaart niet loopen! Laat
mij nog maar 'ns met hem gaan praten!’ Colla heeft ondervinding van missie-plannen!
‘Niks ervan! Niemand van ons meer!’ houdt Trinette hem tegen. ‘Ik weet nu wel
genoeg. Daar is er hier maar ééne die hem tot andere gedachten kan brengen.’
Ze zien allemaal naar Moeder, die zelf star naar de deur ziet, als doof en blind.
‘Moeder!’ 't Is alsof ze haar wakker moeten roepen. Ze weten niet meer, wat er
van te denken, zoo vreemd afzijdig als ze zich houdt. - ‘U weet dat toch evengoed
als wij: Met Nelis valt of staat hier alles.’
Met het oogenblik banger besef bij de grooten, wat hun boven 't hoofd hangt: Nelis
weg, en alles ligt in duigen! Hun mooie illusies verkeerd in enkel zorg en verwarring:
Maria niet naar 't klooster; Colla niet op den Wildkamp; Lucia hard noodig thuis.
Zelfs nonk Peereneer ziet in, dat 't voor hem een eenzame oude dag zou beteekenen.
En Trinette? ‘Juist nou 't er zoo prachtig voorstaat voor Garvershof!’
‘Wellicht Garverskamp van 't kasteel er ook nog bij,’ spiegelt Colla z'n eigen en
de anderen voor. ‘Als 'k daar bij deze gelegenheid 'ns ernstig met den rentmeester
over zou praten.’
‘Niet nalaten, jongen!’ moedigt Ferdinand hem aan. ‘Jij kunt nou eenmaal 'n potje
bij hem breken.’
‘Met zoo'n geldschieter als Ferdinand achter je!’ Trinette zou er liever maar geen
gras over laten groeien.
‘Niks liever dan m'n geld beleggen in goeden grond, die goed onderhouden wordt,’
verzekert Ferdinand zakelijk. ‘In dit geval hier, ook almee voor de toekomst van
onze kinderen. Dat heeft Trinette hem alwel bijgebracht, hoe 't mettertijd best nog
'ns ‘Sanders’ zou kunnen worden op Garvershof na ‘Wevers’ en ‘Garversman’.
‘Stuur 't er op aan, Colla! Met den rentmeester als bemiddelaar bij den baron. Bij
dien heeft Gregoire evenveel in te brengen, als jij bij Gregoire.’ Ze zijn er opeens
allemaal vol van: het aloud familiedomein dan ook zoo volkomen in eenheid en eere
hersteld! ‘Maar als ik m'n congé moet nemen op Laag Case, dan laten ze me natuurlijk
fluiten!’ Colla versombert.
‘Waarom zou jij je congé moeten nemen?’
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‘Zonder Nelis hier.’
En daar zijn ze weer terug bij de brandende kwestie.
‘Nou hoort u, Moeder, wat er zooal op 't spel staat!’ spreekt Trinette haar nu
ookmaar rechtstreeks aan.
‘Zou ik dat niet weten?’
‘Terwijl u toch ook wel evengoed zult weten, dat 't u immers maar één woord zou
kosten om hem hier te houden.’
't Rosalien schrikt er van op: ‘Misschien,’ laat ze zich ontvallen. ‘Waarom dan zoo - de stomme spelen tegen hem?’
‘Om jullie!’ Weer 'n woord, dat ze liever had moeten zwijgen. Maar Trinette drijft
haar in 't nauw.
‘Maar juist om ons wèl!’ Stijgende verbazing.
‘Zeg nou 'ns rechtuit, Moeder: Wat u zelf betreft?’ - langs de anderen heen een
vraag van Trinette, waarvan Moeder alleen de beteekenis verstaat. En zoo
vertrouwelijk en verstandhoudend doorgrondt haar de blik van 'r oudste dochter, dat
't Rosalien niet anders kan dan haar toeknikken: ‘Ja, kind, ja... m'n hart is jonger dan
ik ben,’ toch schuchter als vroeg ze om vergeving.
‘Maar doe 't dan toch, Moeder!’ roept Trinette uit, zonder 't nog verder te
verbloemen. ‘'n Tweede vader voor ons!’ - Colla is blijkbaar de eenige, die niet direct
doorheeft waar Trinette opaan wil. Maria kijkt bedenkelijk, maar moet toch erkennen:
‘'t Zou wel een groote geruststelling zijn:’ - Terwijl Lucia, spoorwijs op de wegen
der liefde, geestdriftig uitroept: ‘Als dàt er tusschen zit, Moeder, maak hem dan
gelukkig, dien goeien Nelis!’
Daar staat nonk Peereneer op, en allemaal houden ze bevangen den adem in. Maar
de Weversnonk strekt den arm bezwerend uit, en zegt: ‘Wat het zwaarst is, moet het
zwaarst wegen! Dat zou m'n broer Leonardus zaliger ook niet anders zeggen in dit
geval. Laat ons één ding niet uit het oog verliezen: 't Gaat om het zijn of niet zijn
van Garvershof.’
‘Ja, zwager, - er op of er onder,’ moet 't Rosalien hem wel toegeven, al denkt zij
daarbij niet zoozeer aan Garvershof, maar aan Nelis zelf en aan 'r eigen.
Colla begint opeens te snappen, waar het eigenlijk over gaat. Opgetogen klapt hij
zich met de vlakke handen op de knieën: ‘Wel ja, Moeder, hou hem in eere voor u
en voor ons en passant, den Bewaarengel van Garvershof!’ En als ze allemaal
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hartelijk lachen moeten om den goeden bijnaam, dien de Boer daar zoo opeens voor
Nelis vond, laat hij hun hooren, wat hij nooit vergeten is: ‘Moeder heeft hem zelf
tegen mij zoo genoemd, al 'n paar jaar geleden. - Had ze geen gelijk?’
En de stemmen dooreen: ‘Groot gelijk! Nou we hem bijna moesten missen, weten
we eerst wat hij waard is. 'n Eerekroon voor Nelis!’
‘En daarom, Moeder, nou ook maar niet lang uitstellen,’ moedigt Lucia haar aan.
‘Dadelijk na de Vasten, in alle stilte,’ beslist Trinette. Maar de stemmen dooreen
weer: ‘Integendeel: Juist heel plechtig! Om Daelhoven te toonen, hoe goed wij 't er
mee eens zijn.’
‘En ook bruiloft!’ laat Colla zich gelden.
‘En Groot-Garverskamp tot bruidscadeau,’ lacht Ferdinand.
Maar 't Rosalien, die hen tot hiertoe maar liet praten en plannen maken, alsof 't
een ander gold, zij, met 'r afwezigen glimlach, - ze komt er nou toch tusschen, ernstig
en bezadigd: ‘Zouden we er eigenlijk eerst niet Nelis zelf 'ns in moeten kennen?’ En ze gaat.
Met de knuisten tegen z'n oogen zit Nelis aan z'n tafel, vóór hem het oude kerkboek
open bij het Miserere... Waakt of droomt hij? Tòch 't Rosalien? ‘Hier ben ik, jongen,’
zegt ze. ‘Ze willen 't allemaal, zoo en niet anders. Tot nonk Peereneer toe.’
Wat bedoelt ze?
Nelis begint 't eerst te beseffen, nou zij, achter z'n stoel gekomen, 'r armen om
hem heen heeft geslagen, waar hij zit voor z'n Miserere, en hij z'n hoofd bergt aan
haar hart.
‘Is 't om Garvershof?’ waagt Nelis eindelijk te zuchten.
‘Neen. Om jou. Om alles in jou voor mij van vroeger en nu.’
Even later, - of had 't langer geduurd? - opeens Broenshuuske vol: de kinderen
terug, en achter hen Pater Bernardinus in z'n bruine pij als 'n andere Sint Franciscus.
‘De gids en serafijn van wien ze zongen, deed ons elkaar tegenkomen onderweg,’
verklaart Pater Bernardinus. ‘En ze lieten me niet meer los: de Hemel had me gestuurd,
en ik moest en zou mee om Nelis tot andere gedachten te brengen. Terwijl 'k tochal
juist op weg was naar Garvershof om 'ns een ernstig woord te spreken, met ieder van
u beiden apart... Maar me
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dunkt, dat is al niet meer noodig!’ - Vaderlijk glimlachend ziet Pater Bernardinus
van de eene naar den andere, twee die zelf niet weten, hoe ze door hun tranen heen,
stralen van geluk, jong opnieuw.
‘Gods wil heeft gesproken,’ zegt 't Rosalien, en tegen de kinderen: ‘Zeg nou maar
voortaan: “Vaderke Nelis”, - want dat wordt hij binnenkort echt en voorgoed.’
‘Binnenkort? Immers nooit anders geweest...,’ 't Reeke, die alleen maar begrijpt,
dat alles gelukkig weer goed is.
‘Vaderke Nelis!’ overstemmen de anderen hem, Sanderke er bovenuit, één jubel.
En mee vliegt Rooske dat vaderke Nelis om den hals en roept: ‘Van de Engelen!’ Juist nou de grooten Broenshuuske binnenstroomen om te zien, waar Moeder toch
blijft.
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