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IK DRAAG DIT BOEK OP AAN HAAR, DIE DE MOEITEN ERVAN DEELDE
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Verklaring van de schrijver
Om misverstanden te voorkomen, maak ik hier de volgende verklaring, die Lesage
deed voorafgaan aan Gil Blas de Santillane, tot de mijne:
Comme il y a des personnes qui ne sauraient lire sans faire des applications des
caractères vicieux ou ridicules qu'ils trouvent dans les ouvrages, je déclare à ces
lecteurs malins qu'ils auraient tort d'appliquer les portraits qui sont dans ce présent
livre. J'en fais un aveu public: je ne me suis proposé que de réprésenter la vie des
hommes telle qu'elle est, à Dieu ne plaise que j'aie eu dessein de désigner quelqu'un
en particulier.
Qu'aucun lecteur ne prenne donc pour lui ce que peut convenir à d'autres aussi
bien qu'à lui, autrement, comme dit Phèdre, il se fera connaitre mal à propos: Stulte
nudabit animi conscientiam.
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Eerste hoofdstuk
OP HETZELFDE UUR, DAT ANTHONIUS Maria Buitenweg, na zijn met goed
gevolg afgelegd artsexamen de hippocratische eed zwoer, kreeg zijn oom, Dokter
van de Marel in Wellerbeek een hartaanval, die het hem onmogelijk maakte voorlopig
zijn praktijk waar te nemen. Des avonds zag Mevrouw van de Marel, die van de
ergste schrik bekomen was, in de krant, dat haar neef was afgestudeerd, en twee
dagen later deed Anthonius Maria zijn intrede in Wellerbeek, als waarnemer voor
zijn oom. De plotseling tot inactiviteit gedoemde oude heer uitte zijn onverflauwde
belangstelling in de gang van zaken in Wellerbeek, door zijn neef getrouw uit te
horen over ziektegevallen, patiënten, en over de praatjes die aan de jonge dokter
verteld werden. Daaraan kon hij zien, beweerde hij, of Dokter Buitenweg in de smaak
viel of niet. In werkelijkheid was het nieuwsgierigheid van een oud man, die na
veertig jaar dag in, dag uit, de nieuwtjes van het plaatsje te hebben geslikt en eventueel
te hebben gecolporteerd, nu ineens van deze bron van informatie was afgesneden.
Hij leverde zijn waarnemer commentaar op de praatjes, lichtte hem in over het
karakter en de eigenaardigheden van de patiënten, gaf hem wenken wat hij vooral
niet en wat hij vooral wèl doen moest.
Dokter Buitenweg was nog geen week in Wellerbeek, of hij had al tientallen malen
de naam horen noemen van Prosper* de Lange, zaliger gedachtenis. Men sprak over
die meneer

*

De lezer gelieve de naam Prosper uit te spreken op franse wijze, dus alsof hij rijmt op het
franse frère, het engelse fair.
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de Lange op allerlei manieren. Sommigen deden alsof hij een genie was geweest, en
anderen noemden hem ronduit een gek. Evenveel mensen als hem een weldoener
van Wellerbeek beschouwden, achtten hem een soort oplichter, die in de gevangenis
thuis had gehoord. Enigen dachten dat hij een groot politicus was geweest, terwijl
anderen hem kortweg van eerzucht betichtten. Sommigen spraken over het kasteel,
dat Prosper destijds had laten bouwen, als over een werkelijkheid geworden schone
droom, maar er waren er evenveel die slechts met een ironische grijns erover konden
spreken. Maar niemand, hoe hij dan ook denken mocht over Prosper de Lange sprak
ook maar één woord kwaad over Anna, met wie hij gewoond had op het kasteel, met
wie hij geregeerd had in Wellerbeek, en die nu, als oude dame in Brussel bij nonnen
woonde in een pension voor eerbiedwaardige douarières en verzuurde freules. Anna
was nog steeds een engel van schoonheid en een engel van goedheid, een toonbeeld
van élégance en een voorbeeld van goede smaak. Anna was nog steeds omgeven met
een nimbus van romantiek en charme, terwijl ze toch al jarenlang uit Wellerbeek
weg was, al sinds de dood van Prosper, die arm en gebroken gestorven was, nadat
het kasteel en de inventaris ervan verkocht waren om schulden te betalen. Anna,
Mevrouw Anna, Mevrouw van het kasteel, of hoe ze dan ook genoemd werd, was
in hoge ere, jaren nadat het kasteel gesloopt was, omdat niemand er iets mee kon
beginnen, nadat de glorietijd van Prosper op dramatische wijze was beëindigd.
Op de societeit toonde de kastelein aan Dokter Buitenweg foto's van herendiners
waar Prosper had voorgezeten, en zo maakte de jonge arts zich een voorstelling van
's mans uiterlijk: een forse man met brede schouders, die van onder lange oogleden
een beetje ironisch de wereld inkeek. Hij had donkere, broeiende ogen, zwarte haren
en een zwarte gepunte knevel. Achter de Marcellinuskerk, in het winkeltje van Mieke
Seuren, waren nog oude, vergeelde prentbriefkaarten in voorraad: het Kasteel
Wellerbeek, Voorgevel, Het Kasteel Wellerbeek, Gezicht op het park, en ten-
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slotte: Het Kasteel Wellerbeek, Gezicht op het pavilioen. Dat Mieke Seuren, het
oude, verschrompelde mensje een zuster was van Anna van het kasteel wist dokter
Buitenweg eerst niet, en ook nadat zijn oom hem had ingelicht durfde hij eigenlijk
niet goed met Mieke te praten over haar zuster. Hij probeerde het namelijk ééns,
maar Mieke was bitter geworden, alsof Anna een soort schandvlek voor de familie
was, en toch wist iedereen in Wellerbeek, dat Anna in haar rijke dagen dit winkeltje
gekocht had voor haar enige zuster, die ongetrouwd was.
Overal ving dokter Buitenweg flarden op over de geschiedenis van Prosper, van
Anna, van het kasteel, van de fabrieken die Prosper had gesticht, maar het klonk
allemaal alsof het heel, heel lang geleden was, alsof Prosper en Anna legendarische
personen waren. Toen dokter Buitenweg zijn oom zeide, dat natuurlijk de herinnering
alles verguldde, dat het achteraf veel mooier en romantischer leek dan de
werkelijkheid geweest was, had de oude dokter melancholiek zijn hoofd geschud.
‘Nee,’ zei hij, ‘nee, de herinnering is niet fraaier dan de werkelijkheid was. Als je
het niet meegemaakt hebt, kun je je het niet meer voorstellen. Ik weet het nog.
Wagemans, van Eyck, mevrouw Kraaikamp, en nog zo'n paar oude getrouwen, die
hebben het beleefd, die hebben het zien komen en gaan. Toen het kwam waren we
verbijsterd. En toen het voorbij was, ja, toen was Wellerbeek ineens leeg, een dompig,
vies, smerig fabrieksstadje. Prosper had het, van een boerendorp met een stukje
fabriek, gemaakt tot een industriestad met een kasteel en een joyeus leven. En toen
Prosper zijn rol had uitgespeeld, bleef alleen de vervelepde, saaie nuttige stad. Het
kasteel werd afgebroken, en in de plaats kwam het Julianapark met de afschuwelijke
muziektent, en de villa's van de parvenu's, die van Prosper hebben geleerd hoe ze
geld moesten verdienen, maar die nog altijd niet weten hoe ze er plezier van kunnen
hebben. Waar het pavilioen gestaan heeft, daar hebben later een stel huisjesmelkers
die arbeiderswoningen neergezet langs het kanaal. En als ik nu de meisjes van
Wagemans en van Eyck op hun paardjes zie voorbijrijden, dan vergelijk
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ik ze nog steeds met Anna, die elke morgen prompt om elf uur uitreed op haar engelse
vos, Anna in haar zwarte Amazone, met haar witte bef, en het bolhoedje net scheef
genoeg op haar voskleurig haar, en die ons dan groette, niet alleen met een neiging
van het hoofd, of met een enkel woord, maar vooral met een blik uit haar grote grijze
ogen. Dezelfde Anna, die later uit werken ging om de kost te verdienen voor haar
gebroken Prosper, die mevrouw speelde tegen de katten en heksen die vroeger maar
al te verguld waren als ze op een feest mochten komen op het kasteel, en die nu, na
de catastrophe, haar vernederen wilden.’
Het was waar wat dokter van de Marel zei, dat Prosper het dorp Wellerbeek had
gemaakt tot een fabrieksstadje, en dat de meeste rijkgeworden fabrikanten niets
anders hadden gedaan om rijk te worden, dan zijn ondernemingen te copiëren.
Eigenlijk was Prosper's vader ermee begonnen. Die was bij zijn vader in een zaakje
in manufacturen gekomen: dat wil zeggen, een winkel aan de Langestraat, ter hoogte
waar nu V & D gevestigd is. Daar werd ellegoed verkocht, dat hij tendele opkocht
van de thuiswevers in Wellerbeek en omgeving, en ook wel importeerde uit Duitsland.
De stichter van de winkel, ook een Prosper de Lange noemden ze de ‘Lange El’
omdat hij mat met lange ellen als hij kopen moest, en met korte, als hij verkocht. De
wevers in Wellerbeek verwerkten het vrij grove garen, dat de vrouwen in de winter
thuis sponnen. Een gewoon huis bevatte in die dagen gelijkvloers een woonkeuken
met de bedstee voor de echtelieden, een weefhoek waar een getouw was opgesteld
dat eigenlijk niets anders dan linnenbinding of een heel eenvoudig keper kon weven,
en net zoveel spinnewielen als er vrouwspersonen in het gezin ouder waren dan tien
jaar. Boven, op de zolder waren de slaapplaatsen voor de kinderen; die voor de
jongens met een lap of hoogstens een schot gescheiden van die voor de meisjes.
Bedden waren er niet: strozakken op de vloer was de ligging, lappendekens vormden
de dekking. Vlees werd gegeten met Kerstmis, Pasen, Pinksteren, in de kermisweek
en rond de slacht: verder was het, dag in dag uit, stamppot

Edmond Nicolas, Brocaat en boerenbont. Schering en inslag van een fabrikantenleven

13
met een stukje spek, of zoute haring als het vastendag was. De mannen pruimden de
eerste helft van de week, en des Zondags kreeg het gezin een bakje koffie met veel
cichorei. Als het geld voor weefgoed gebeurd was, dronken de mannen in de herberg
jenever, die door de waard werd aangelengd en met peper scherp gemaakt. Met
Kermis kregen de vrouwen en meisjes een peperkoek, met Sinterklaas een nieuwe
schort, of als het heel niet anders kon een japon. Er werden tal van kinderen geboren,
die voor een groot deel omkwamen aan zuigelingenkwalen. Dat was het Wellerbeek
waar de ‘Lange El’ begon zaken te doen. En om te bestaan, moest Lange El nog
patentolie, zout, kruidenierswaren en groene zeep verkopen.
Zijn zoon leerde van de schoolmeester lezen, schrijven en rekenen; daarna liep hij
een jaar lang, dagelijks anderhalf uur heen en anderhalf uur terug naar de broeders
in de stad om frans en duits te leren; een half jaar was hij op kantoor bij een
tabakshandel waar hij ongeveer leerde brieven te schrijven. Toen was zijn opleiding
voltooid, en kon zijn zaken-carrière aanvangen.
Die opleiding was voldoende. Hij ging 's winters de boer af met ellegoed, en kocht
vlas dat in die dagen in de stille tijd op de boerderijen werd gehekeld. Zodoende
werden heel veel van de spinsters van hem afhankelijk, temeer, omdat hij het vlas
leverde op crediet, en weefgoed in betaling nam. Des zomers ging hij op reis, heel
tot in de Hollanden, om het boerengoed dat in Wellerbeek geweefd werd te verkopen.
Na een paar jaren begon hij de wevers zijn wil op te leggen: hij kocht niet meer wat
de wevers uit eigen beweging maakten, maar vertelde hun, wat hij kopen wilde. En
toen hij het volk één seizoen had laten zitten met het traditionele goed, gaf men hem
zijn zin.
De volgende stap werd een paar jaar later gezet. De eisen, die Lange El en zijn
zoon begonnen te stellen aan de weefkunst werden steeds hoger, zo hoog, dat de
primitieve getouwen het niet meer afkonden. Toen liet Lange El, voorgelicht door
zijn zoon, die onderhand helemaal twee en twintig jaar was, weefgetouwen uit de
vreemde komen, die
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hij in bruikleen gaf aan de beste wevers. Ze hoefden geen huur te betalen voor de
machines, mits ze een bepaalde, niet zeer kleine hoeveelheid per seizoen afleverden.
De productie steeg en daarmee de winsten van Lange El en zijn zoon.
Toen bedacht Jan, de tweede zoon van Lange El, dat hij toch eigenlijk niets voelde
voor de geestelijke staat, waarvoor hij door zijn moeder bestemd was. Hij ging dus
niet naar het Klein Seminarie, maar daarentegen naar een handelscursus in de stad.
Daar leerde hij heel veel, en toen hij zowat volleerd was, verraste hij vader en broer
met de wens in de leer te mogen gaan op buitenlandse weverijen. Hij ging naar
Vlaanderen en Frankrijk, en toen hij terugkwam wist hij gedaan te krijgen, dat de
weefstoelen, die nu in allerlei huisjes van Wellerbeek en omgeving stonden, in een
fabriek werden geplaatst, in de eerste fabriek van Wellerbeek. De beide zoons werden
fabrikanten. Lange El bleef, tot het eind van zijn dagen, winkelier in de Langestraat.
Toen de fabriek een paar jaar gedraaid had, kwam Prosper's vader thuis van een
lange zakenreis naar Holland, met de mededeling dat hun goed niet fijn genoeg was,
te grof van draad. Ze moesten, wilden ze vooruitkomen, fijnere garens hebben, en
er was maar één manier om die fijnere garens te krijgen: ze zelf machinaal spinnen.
Toen sloeg de Lange El de schrik om het hart. Hij had gelezen van dergelijke
spinmachines, hij had ook gehoord van de oproeren in Engeland, en over de
werkeloosheid die gevolgd was op de invoering van mechanische kracht. Maar zijn
zonen zeiden eenvoudig, dat ze op den duur hun spinnerij zo groot konden maken,
dat alle vrouwen die nu thuis sponnen, in de fabrieken konden komen als spinmeisje.
De jongens hadden genoeg geld verdiend om hun zin door te zetten, en naast de oude
fabriek werd een nieuwe gebouwd, die plaats bood aan een paar spinmachines en
nog meer weefgetouwen. Er werd een groot bord aan de gevel gehangen waarop
stond: Stoomspinnerij en Weverij Gebroeders de Lange. Het zaakje zou fout gelopen
zijn, wegens gebrek aan bedrijfskapitaal als Prosper's vader toen niet was komen
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aanzetten met een bruid: de dochter van een rijke textielhandelaar uit Amsterdam.
De bruidschat redde de onderneming, en men moet zeggen dat hij meer dan genoeg
rente opbracht. Want de fabriek bleef groeien, jaar in jaar uit, ondanks het feit, dat
Wagemans, een vreemde die met de dochter van de brouwer getrouwd was, óók een
fabriekje begonnen was.
Inmiddels was Lange El in den Heer overleden, oud twee en zeventig jaar. De
winkel werd niet verkocht, integendeel, er werd nog een belendend pand bijgetrokken,
maar het geheel veranderde van winkel met woonhuis in een woonhuis alleen, een
woonhuis waar Prosper de Lange, die later het kasteel bouwde, geboren werd. Zijn
moeder hield twee dienstboden, en liet zich mevrouw noemen. Ze had fluwelen
kussens in haar bank in de kerk; inplaats van een sjaal droeg ze een pellerine. Toen
Prosper zes jaar werd, maakte hij met Papa en Mama een ritje in de landauer die
eigendom was van Papa. Op de bok zat Bruysten, een oude man die vroeger koetsier
geweest was op de dilligence, wiens zoon het gebracht had tot timmerman-aannemer
in Wellerbeek, en zodanige vakkennis bezat, dat hij de uitbreidingen van de fabriek
van de Lange met beleid en zakelijk inzicht kon tot stand brengen. Diens zoon weer,
bouwde voor Prosper het kasteel, en om precies te zijn, sloopte het ook weer, toen
het als hotel niet exploitabel bleek.
Er werd besloten, dat Prosper een volmaakte opvoeding zou krijgen. Hij ging dus
niet naar de dorpsschool, maar Mama leerde hem lezen, schrijven en rekenen. Dat
kon Mama uitstekend, want die was in Jette op kostschool geweest. Ze leerde Prosper
ook een paar woordjes frans: ‘Avez vous bien dormi, Maman?’, ‘Commentallez-vous,
Papa?’ zei hij al toen hij zeven was. Toen hij acht was, kende hij nog meer frans, en
dat was nodig, want met negen jaar ging hij op kostschool in Roermond, op Saint
Louis, dat een echte jongeherenkostschool. was, waar men frans behoorde te spreken.
De frères waren zeer voldaan over de vooropleiding die Mama aan haar zoontje
gegeven had, hij werd vanaf het begin een van de beste leerlingen, hoewel hij zich
soms
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streken permitteerde, die getuigden van erg veel initiatief en zelfstandigheid. Maar
als Mama dat met een zekere bezorgdheid aan Papa rapporteerde, dan lachte Papa,
en wandelde met Mama langs de Stoomspinnerij en Weverij Gebrs de Lange. ‘Voilà,
Madame, ziet daar wat initiatief en zelfstandigheid tot stand kunnen brengen!’ zei
hij dan, wijzende op de fabriek. En Mama, hoewel dame tot in de toppen van haar
vingers, kneep haar man coquet in zijn arm. Maar toch is Papa één keer ernstig uit
zijn humeur geweest om het initiatief en de zelfstandigheid van Prosper, die toen
tien jaar oud was. Toen liep Prosper weg van kostschool.
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Tweede hoofdstuk
TOT HET EINDE VAN ZIJN DAGEN HERINnerde Prosper de Lange zich die ene
morgen op Saint Louis. Hij sliep, en droomde dat er een huzaar op een trompet blies,
maar toen hij ontwaakte was het een jonge haan die hem had wakker gemaakt, een
schril, mager geluidje, een beetje opsnijerig, vond Prosper. Hij hoorde hoe de anderen,
in de belendende chambretten nog sliepen, dat kon je horen, als iemand sliep, al
snurkte hij niet. Broeder Ambrosius, die de surveillant was van de dortoir van Prosper
snurkte wel, je kon het horen als je goed luisterde, maar het klonk niet hard, want
Broeder Ambrosius had een afgeschoten kamertje.
Twee dingen herinnerde Prosper zich van dat ontwaken. Het ene was, dat hij hoog
water had, en als je nu van je nachtspiegel gebruik maakte, werd je de volgende
morgen gehoond door Frère Ambroise, die je dan met je volle po liet paraderen voor
de honende kameraden. Maar als je eruit ging, dan moest je langs al die chambretten,
de hele dortoir af, en dan twee trappen af naar de plé. Dat was, voor jonge Prosper,
en voor haast al zijn kameraadjes altijd een moeilijke beslissing. Broeder Ambrosius
was een goeie kerel, een pruis, maar een goeie kerel. Altijd aan het bulderen en
drillen, zoals het betaamde voor een gewezen onderofficier van de Paderborner
Huzaren, die de oorlog van 70-71 had meegemaakt. Het was helemaal geen kwaaie
kerel, want toen ze deze winter hem ertussen hadden genomen, had hij het zelf verteld
in de recreatie van de fraters, en Frère Canis, de directeur, had hun dortoir een standje
gegeven, en
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toen lachend een middag congé. Dat kwam zo. 's Zaterdags was er altijd grote
schoonmaak; beurt om beurt gingen de jongens in een ondiep bad, waarin je niet kon
zitten of liggen, maar alleen hurken. Dan moest je je wassen, en dan trok je een
schoon hemd aan. En dan ging je in optocht naar de dortoir, waar je een schoon
nachthemd kreeg. Maar bij het uitreiken keek Broeder Ambrosius altijd heel precies
naar je, of je wel schoon was, of je een schoon hemd aanhad. Dat noemden de jongens
de hemdenkijkerij. Wel, en toen had Broeder Ambrosius in November een loterij op
touw gezet, met loten van een grosschen, en de inleg werd verdeeld over de jongens,
die in vijf opvolgende weken de minste strafpunten hadden voor maintien, voor
franse conversatie en voor vlijt. En toen had Robert, die later minister werd, het
gewonnen. Dat was altijd een blauw kereltje, blauw, dat betekende toen op Saint
Louis, dat je nooit rode strafpunten kreeg. Maar Robert, die in de chambrette naast
Prosper sliep, - nu lag hij te slapen, en je kon hem horen zuchten, - had getoond toch
geen kleister te zijn, want hij had gevraagd of hij van de dertig grosschen, drie mark
dus, mocht tracteren, want natuurlijk, Robert had vijf weken gewonnen, hoe de
anderen ook hun best hadden gedaan om Robert erin te laten vliegen. Ze waren dus
getracteerd, op broodjes met ham en bier met suiker, en daarna hadden ze gezongen.
Prosper was met het liedje begonnen, en direct had Theo Huismans, die later in het
gekkengesticht kwam, nadat zijn vrouw uit het raam was gevallen, het overgenomen:
Leve de loterij, leve de loterij,
Leve Broeder Ambrosius met zijn hemdenkijkerij.

Goed, dat bedacht Prosper die morgen, die morgen die hij zich altijd herinnerde. Die
morgen immers nam hij het besluit, om, koste wat het koste, bij de vijftigste verjaardag
van zijn vader te zijn.
Dat kwam zo. Hij hoorde dus dat schriele gekraai van dat jonge haantje. Dat was
een van de haantjes die Broeder Thomas aanhield voor het feest van Frère Canis, de
supe-
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rieur. Broeder Thomas ging over de ménage en dus ook oyer de basse-cour, en daar
liet hij broeden, altijd genoeg jonge hoenders, om de leerlingen elke dag een vers
eitje te geven voor het ontbijt. Maar dan worden er natuurlijk ook haantjes geboren.
Een deel van die haantjes verdween spoorloos. Wat ermee gebeurde wist niemand,
en Prosper maakte een voornemen, om dat eens uit te zoeken, maar dan moest hij
nog tot het volgend voorjaar wachten, en hij wachtte niet tot het volgend voorjaar.
Maar die haantjes. Een gedeelte werd aangehouden en gemest voor het feest van
Frère Canis. Want dat was een heel groot feest, met diner en alles wat erbij behoorde.
Des morgens, direct na het ontbijt kwam de fanfare van Merum op de cour, en die
blies zich dan de longen uit het lijf om de stemming erin te brengen. Gewoonlijk was
de fanfare niet compleet. Giljam van den Daas, een hollander, die later burgemeester
werd ergens in het noorden, vertelde dat een paar jaar geleden de fanfare was
verschenen drie man sterk. Het was het accompagnement, en een der muzikanten
had zijn excuus gemaakt, dat de melodie was thuis gebleven vanwege het hooi, maar
ze hadden toch de hele morgen geblazen op de cour.
Dan was er 's middags diner, om half een, in de grote parloir. Eerst kwam er
kippensoep, dat was van de koppen van die haantjes, en ze was afgebonden met een
eitje, want de volgende Quatertemper kreeg je aan het ontbijt geen eitje. Daarna
kwam er karper uit de vijvers van Merum. En als je dan bijna niet meer kon, dan
kreeg je elk een half haantje met compôte. En er was wijn, één glas voor die van de
kleine cour, en twee glazen voor die van de grote; rooie wijn, die wel een beetje
wrang was, maar je mocht er als jongen van de kleine cour suiker in nemen. Dat zou
Prosper nooit doen. Je dronk wijn als een man, of je dronk hem niet. Punt. Niet dat
hij van wijn hield, toen nog niet, maar het was diner, net als met de koperen bruiloft,
en toen had niemand suiker in zijn wijn genomen, zelfs tante Sophie niet, die toch
altijd in tranen uitbarstte.
Na de haantjes kwam de pudding. Hoe het mogelijk was om

Edmond Nicolas, Brocaat en boerenbont. Schering en inslag van een fabrikantenleven

20
nog pudding te eten wist geen der broeders. Maar het hoorde erbij, en Broeder
Ambrosius beweerde, dat een ‘aanstandig’ mens zich van alle gerechten bescheiden
bediende, en dan vertelde hij van Freiherr von Distelrode, maar dan kwam Frère
Fernand, die van betere komaf was, en die zei dat de pruisen geen manieren hadden,
Freiherr of geen Freiherr.
Goed, en als dan het diner was weggewerkt, en de beentjes waren verzameld voor
de soep van de volgende dag, zoals Anderegg zei, die later in Indië carrière maakte,
dan gingen ze naar Merum in chars à bancs. Merum was namelijk een oud riddergoed
dat de broeders hadden gekocht en exploiteerden. Je mocht ze niet Janplezier noemen,
want dat was een rooie punt. En als ze dan in Merum kwamen, waren er wedstrijden,
hardlopen, zaklopen, koekslaan, tonnetje duiken, en wat al meer. Ze vertelden elkaar
als merkwaardigheid, dat op hollandse kostscholen, bij de jezuieten, er al gevoetbald
werd, maar dat was natuurlijk onzin.
En als ze dan de wedstrijden half achter de rug hadden, dan kregen ze broodjes
met ham en met kaas, en een glas bier van de brouwerij uit Merum. De kleinen, van
de kleine cour, met suiker, de groten zo. Daarna was er zangconcours tussen de
dortoirs, en dan gingen ze terug, weer in de chars à bancs. En dan was de grote parloir
ingericht als toneelzaal, en dan speelden ze muziek, en een toneelstuk. En dan was
er souper, en de volgende dag hoefden ze pas om negen uur op. Liggend in zijn bed,
bedacht Prosper, dat hij, als hij gewild had, mee had kunnen doen aan het toneelstuk.
Hij moest dan het dochtertje zijn van de graaf, en met een fijn stemmetje allerlei
onzin bazelen, maar dat had hij vertikt. Hij wou niet meedoen aan het feest van Frère
Canis, die wel een goeie vent was, maar toch maar een supérieur. Hij erkende maar
één feest: de verjaardag van vader, die een paar dagen vóór het feest van Frère Canis
viel. En daar wou, kost wat kost, Prosper bij zijn.
Want Saint Louis, hoe goed ook in zijn soort, was niet de wereld van de jonge
Prosper de Lange. Het was een vreemde, smakeloze wereld, waar ze niets wisten
van de heerlijk-
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heden van Wellerbeek, niets van het huis in de Langestraat waar Prosper was
opgegroeid, niets van Berrie, die zorgde voor de tuin en de kachels, niets van Lucie
in de keuken, niets van Mama met haar witte armen en niets van Papa. Monsieur
votre Père zei Frère Canis, maar Papa was oneindig veel meer dan een monsieur,
want ze noemden de muziekmeester ook monsieur. Papa was geen monsieur, als je
het in die termen wou uitdrukken, dan kon je alleen maar het woord seigneur
gebruiken, zoals in ‘le Seigneur est avec vous’. Want vader, Papa, was Wellerbeek.
Alles in Wellerbeek rook naar Papa. De velden, de bossen, en de enige fabriek: het
fabriek zeiden de mensen, en dan bedoelden ze de fabriek van Papa, want dat gedoe
van Wagemans kon je geen fabriek noemen, al was Antoine ook op Saint Louis.
Papa had de fabriek niet zelve opgericht; hij had ze georven van zijn vader, van
Grand Papa, en die was ermee begonnen in een tijd heel lang geleden, toen er allerlei
mannen in Wellerbeek weefden. Grootvader ging met die weefsels de boer op,
verkocht ze, en na aftrek van een behoorlijke winst, betaalde hij ze aan de huiswevers.
Maar, omdat die zag wat er in de wereld te koop was, en vooral, wat er gekocht werd,
was zijn idee, dat men die wevers moest laten weven wat er gevraagd werd, en niet
wat die wevers in hun stomme koppen hadden. Hij had dat nooit volledig
verwezenlijkt, maar hij had het ideaal doorgegeven aan zijn zoon, en dat was Papa.
En die had het zo volledig verwezenlijkt, dat toen Grand Papa in 1869 stierf, in
Wellerbeek geen enkele thuiswever meer was, ze werkten op het fabriek. En
oorspronkelijk sponnen de meisjes en de vrouwen thuis, maar Papa had er een
spinnerij bijgezet. Hij had dat klaar gekregen, door één jaar de garens te kopen uit
den vreemde, en de vrouwen te laten zitten met de hunne. Dat waren zó fijne garens,
als maar weinig, héél weinig vrouwen konden spinnen uit de hand. Maar Papa had
gezegd: ‘Zó moeten de garens zijn’. En toen was de spinnerij gekomen, eerst met
mannen, later met meisjes. Daar had Mama zich tegen verzet, natuurlijk, de meisjes
hoorden thuis in het huishou-
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den, of in betrekking als dienstmeisje, en Papa had gezegd, dat er altijd nog wel een
paar meisjes te vinden zouden zijn om Mama te bedienen, en de rest kon hem niets
schelen. ‘Dat was niet goed’ dacht Prosper, maar wat er niet goed was, kon hij niet
precies zeggen, trouwens, wie zou de handelingen van Papa critiseren. En toen was
het ogenblik gekomen, dat Prosper werkelijk moest decideren tussen de nachtspiegel
en de plé. Hij had aan het souper mosselen gegeten, en daar kreeg je dorst op. Vis
moet zwemmen, zeiden de hollanders, en Frère Eustache: ‘Poisson sans boisson est
poison’, maar gewoon water is niet lekker.
Prosper stond op uit zijn bed, trok zijn pantoffels aan, en maakte zich op weg naar
de plé; hij passeerde alle chambrettes, zonder dat iemand hem blijkbaar hoorde; hij
daalde twee trappen af, en nog steeds had niemand hem gezien, gehoord, of aandacht
aan hem geschonken. En omdat het zo gemakkelijk ging daalde hij verder af,
bedenkend, dat als hij betrapt werd, hij al]tijd slaapdronkenheid kon veinzen. Maar
niemand betrapte hem; hij kwam gelijkvloers, en zag tot zijn stomme verbazing, dat
de sleutel van de grote cour van binnen op de deur stak. Hij draaide die sleutel om,
lichtte de klink, en stond, in het volle maanlicht op de grote cour. Het was
wonderbaarlijk, zoveel ruimte als een kleine jongen heeft op een verlaten speelplaats.
Prosper voelde zich bepaald geïmponeerd, en voor het eerst sinds zijn aankomst op
Saint Louis, had hij het begrip, dat Saint Louis iets groots, iets machtigs betekende,
Bijna zou hij van Saint Louis gaan houden, bijna zou hij trots worden op een school,
waarvan hij een der begunstigers was. Want hij ontveinsde zich geen ogenblik, dat
Frère Canis, met al zijn deftigheid en Broeder Ambrosius, en Broeder Thomas, en
de muziekmeester, en de tekenleraar met zijn plastron, allemaal bestonden bij de
gunst en gratie van Prospertjes en Robertjes en Theotjes Huisman. Niet de Frères,
Broeders, Meneren bepaalden het bestaan der kostschool, maar al de duizenden, die
in de loop der tijden Saint Louis hadden bevolkt. De Roberts, de Theo's, de Prospers
bepaalden de loop der geschiedenis, en niet de Frères, de Broeders en de

Edmond Nicolas, Brocaat en boerenbont. Schering en inslag van een fabrikantenleven

23
Messieurs. En terwijl hij daar op de grote cour van Saint Louis stond, een speelplaats
die anders voor hem ontoegankelijk was, zag Prosper opeens hoe de wereld draait:
Papa waant zich verplicht aan de goede kloosterlingen van Saint Louis, omdat ze zo
goed op zijn zoontje pasten. Maar in werkelijkheid zijn het de Papa's en hun zoontjes
die Saint Louis in stand houden. Dat Was de ontdekking die de kleine Prosper daar
deed in die maannacht op de grote cour, een ontdekking die hij, evenmin als die
nacht, ooit zou vergeten. Veel later zou hij zeggen: de klant kan wel koning zijn,
maar laat het hem nooit merken; laat hem geloven dat hij afhankelijk is van de
producent.
En in de trots om deze ontdekking liep de jongen naar de grote lindeboom, die
midden in de cour stond, en haast als heilig vereerd werd, tilde zijn nachthemd op,
en verloste zich van het probleem dat hem, met de haneschrei, uit zijn slaap gewekt
had.
Prosper had in die nacht nog een andere ontdekking gedaan. Hij wist nu precies hóé
hij zou deserteren van Saint Louis om zijn vaders verjaardag te gaan bijwonen: in
de nacht zou hij over de muur van de grote cour klimmen, die helemaal niet hoog
was. Dan kwam je in de tuinen van de huizen in de Hegstraat, en vandaar was het
gemakkelijk genoeg om op straat te komen. En de straat leidde maar naar één doel:
Wellerbeek.
In de weken die volgden werd Prosper, van een uitgelaten, schreeuwerig kereltje
een stille, die zich afzonderde van zijn makkers, en dan deed of hij las. Frère Fernand
prees hem erom: slechts studieuze mensen verwerven werkelijke beschaving, zei hij.
Maar Prosper las niet. Hij dacht aan de vijftigste verjaardag van Papa, die notabene
samenviel met de Kermis. Dat kon je niet missen: eerst feestelijk ontbijt, met de
felicitaties voor Papa; dan keek je naar de processie die langzaam en plechtig van
de Markt af de Langestraat indraaide, waar een rustaltaar was tegenover het huis van
de Lange. En daarna, zelfs als het maar gewoon kermis was, schonk Papa champagne
aan de mensen die uit hun ven-
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sters naar de processie hadden gekeken; maar nu, dit jaar, was dubbel feest: Prosper
werd duizelig als hij trachtte te bedenken wat er nu allemaal aanfeestelijks zou
gebeuren. Dan sloot hij de ogen, hoorde de klanken der Harmonie, en het bulderen
der kamerschoten, hij zag en proefde de champagne, en de slagroom met aardbeien
na het diner. Maar dan kwam ineens de realiteit terug: hoe kwam je in Wellerbeek.
Dat was meer dan een uur met het spoor, geweldig ver. En Prosper had geen geld
voor het spoor. Hij zou het moeten lopen, of moeten vragen met wagens en karren
mee te mogen rijden. Maar dan zouden de mensen hem vragen gaan stellen, en
misschien brachten ze hem dan wel terug, zonder dat hij in Wellerbeek kwam voor
Papa's verjaardag.
In de geografie vroeg hij opeens aan Frère Jean Baptiste hoe hard een trein wel
reed, en hij hoorde, dat die ongeveer 60 kilometer per uur aflegde. Volgens het
rekenboekje was dat bijna elf uur lopen; als je het vlug deed haalde je het misschien
wel in tien uur. Om tien uur trok de processie uit, dus moest je middernacht vertrekken
om op tijd te zijn. Of zou het beter zijn een nacht eerder op te breken, dan was je niet
zo moe met Papa's verjaardag.
Bijna had Prosper zich verraden. Dat kwam zo. Frère Canis hield een lijst bij van
de verjaardagen van de ouders der élèves; zo konden de Frères dan zorgen dat de
jongens op tijd verjaarsbrieven schreven: ze kregen dan een velletje kladpapier, en
een prachtig versierd vel briefpapier, met een ruiker of vogeltjes of zo erop. Er waren
met potlood héél dun lijntjes op getrokken, maar die werden weggestuft als de brief
goed droog was. En toen nu, Donderdags vóór Papa's verjaardag, Broeder Ambrosius
de jonge Prosper riep om zijn verjaarsbrief te schrijven, had de jongen bijna gezegd,
dat het niet nodig was. Maar gelukkig had hij zich nog net op tijd bedacht, en toen
hij 's avonds heel alleen in de grote studiezaal zat om zijn franse brief te schrijven,
grinnikte Prosper in zichzelf, en hij schreef een prachtige brief, waarin hij de scheiding
van zijn vader ten zeerste betreurde, maar de gedachte tot uitdrukking bracht dat zijn
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plichtsbesef het schoonste geschenk was voor zijn lieve Papa. Broeder Ambrosius
was ontroerd, en voor groter zekerheid was hij met het kladje naar Frère Fernand
gegaan ter correctie, en Frère Fernand was persoonlijk bij Prosper gekomen, had
hem over het haar gestreeld, en hem een caramel gegeven. Vandaar ook dat Frère
Fernand later zo woedend was na Prosper's vlucht.
Die vond plaats in de nacht van Vrijdag op Zaterdag. Prosper had bij het goûter
een paar broodjes weggemoffeld, om als teerkost te dienen op de lange weg naar
Wellerbeek. Zijn beste pak had hij verstopt in de bezemkast onder aan de trap naar
de dortoirs: zo kon hij de slaapzaal verlaten in nachtgewaad, alsof hij naar de plé
moest, en beneden dan zich aankleden, de deur openen naar de grote cour, en de
vlucht ondernemen. Toen de jongens om acht uur naar bed gingen, hield Prosper zijn
ondergoed aan onder zijn nachthemd, en om niet in slaap te vallen, verving hij zijn
hoofdkussen door de kist met schoenpoetsgoed, die elke jongen hebben moest. Het
werd hoe langer hoe donkerder: maan was er niet, en de uren kropen voorbij. De
klok van de grote kerk sloeg trouw elk kwartier, en ondanks zijn opgewondenheid
kon Prosper zijn ogen haast niet openhouden van de slaap. Bijna had hij het hele
plan opgegeven, om te kunnen slapen; maar zijn trots verbood hem dat. Hij zou
volhouden.
Om elf uur zou hij gaan. De klok sloeg tien uur, kwart over, half elf. Nu duurde
het nog een half uur. Opeens ging de jongen zich afvragen, of Broeder Ambrosius
wel sliep. Hij trachtte te luisteren of hij gesnurk hoorde, maar hij hoorde niets als de
rustige slaapademhaling van zijn kameraden. Kwart voor elf. Het hart van de jongen
klopte zo luid en zo opgewonden, dat het leek alsof het alle geluiden overstemde.
Gespannen luisterend lag Prosper, klaar wakker nu, in zijn bed, gereed om op klokslag
elf op te staan en zijn grote avontuur te wagen. Opeens hoorde hij, hoe in het kamertje
van Broeder Ambrosius gerucht ontstond: de broeder stond blijkbaar op, de deur
piepte bescheiden, en met zijn zwarte mantel over zijn witte nachthemd kwam hij
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de ronde doen over de slaapzaal. Verschrikt verstopte Prosper de schoenpoetsdoos,
en sloot zijn ogen. Voorzichtig tilde de broeder het gordijn van de chambrette op,
keek even naar binnen, en liet het gordijn weer vallen, maar net toen Prosper de ogen
opende, werd het gordijn nòg eens opgetild. Broeder Ambrosius keek nog eens naar
binnen en mompelde iets van een Schmutzfink, die zich niet had uitgekleed. Maar
hij liet de jongen toch maar slapen, en ging verder met zijn ronde. Het had al elf uur
geslagen voordat de broeder weer terug was op zijn kamer. Prosper hoorde hoe het
bed kraakte, hoe de broeder zuchtte terwijl hij zich uitstrekte in zijn bed, en hoe het
stil werd, heel stil.
Een half uur moet ik wachten, dacht de jongen, dan slaapt hij wel. Maar reeds
voordat het half twaalf sloeg hoorde hij de broeder snurken. Voorzichtig sloeg hij
de dekens terug, trok zijn kousen aan, nam de schoenen ter hand, en sloop heel
zachtjes naar de deur. Zijn nachthemd liet hij achter op de plaats van zijn kleren: in
de bezemkast onder aan de trap. Heel zachtjes opende hij de deur naar de grote cour
en sloop naar buiten. Het was volkomen donker, de linde was een vaag silhouet, en
de muur erachter, waar hij overheen moest klimmen, was een grauw, donker vlak.
Tastend vond de jongen een stevige stengel van het klimop, en krabbelend met handen
en voeten begon hij te klimmen. Na een paar minuten zat hij schrijlings op de muur:
moe, buiten adem, maar met een groot gevoel van triomf. Hij keek naar beneden aan
de andere kant, om een plek te vinden waar hij kon afdalen. De muur was niet hoger
dan drie en een halve meter; misschien als je je gewoon liet vallen, zou je je niet
bezeren, maar je kon je voet verstuiken of een been breken, en dan kwam je niet in
Wellerbeek. Voorzichtig schoof hij voort over de muur, en tenslotte bereikte hij een
plek, waar een kippenhok tegen de muur aangebouwd was. Hij kon zich daarop laten
zakken, en vandaar de begane grond bereiken. Ofwel, en dat was een gedachte die
nu eerst opkwam, hij kon de hele muur volgen, tot de Nazarethstraat toe; daar was
tegen de buitenkant een kapelletje gebouwd met een heilige familie in bas-relief: dat
was de oplossing.
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Weer een paar minuten later was hij boven het kapelletje aangekomen. Hij liet zich
zakken, tot zijn voeten het dak ervan raakten; toen bukte hij zich voorzichtig, knielde,
stak een voet uit naar beneden, tot hij een steunpunt vond, en na een paar tellen gleed
hij langs de spinnende Madonna naar de grond. Hij was vrij. Hij stond op straat, op
de weg naar Wellerbeek.
Later zou hij dat avontuur duizenden malen vertellen, hij zou het steeds mooier
en spannender gaan zien. In werkelijkheid voelde hij zich eigenlijk niets op zijn
gemak toen hij daar in de donkere Nazarethstraat stond. De toren van de grote Kerk
sloeg middernacht, en opeens bedacht Prosper, dat hij eigenlijk op een oud, ongebruikt
kerkhof stond, en hij rilde even. Maar toen zette hij ferm de stap erin, en begon in
de richting van de Venlosche Poort te lopen. Onderweg zag hij in de verte de
nachtwacht aankomen met zijn lantaarn; snel dook hij weg in een portiek, en hield
zijn adem in, totdat de onverschillige nachtwaker voorbij was gegaan zonder de
jongen te hebben opgemerkt. Eerst buiten de stad, op de grote Napoleonsweg werd
Prosper een beetje rustiger. Hij zette er een ferme pas in, en toen hij, na een
driekwartier lopen het eerste dorp passeerde, had hij weer het optimisme te pakken
dat hem tot dit plan had aangezet.
Toen hij drie uur of daaromtrent gelopen had, ging hij langs de weg zitten, en
begon een der meegenomen broodjes te eten; hij zag hoe in het oosten de hemel
begon te lichten, want het was midden in de zomer, en de nachten waren kort. En
toen hij weer op weg ging werden de bomen en de huizen langs de weg lichtend
grijs, en nog iets later kregen ze hun eigen kleur: het was morgen.
De klok sloeg zes uur, toen hij in het eerste stadje aankwam. Daar stond op de
markt een primitieve wegwijzer: ‘Wellerbeek 17 Km’ las Prosper, en hij voelde zich
geweldig opgelucht, omdat de afstand naar Wellerbeek dus veel minder was dan
zestig kilometer: het waren er nauwelijks veertig. Maar ondanks die opluchting voelde
hij toch, hoe zijn schoenen begonnen te knellen, hoe zijn voeten brandden,
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en hij besloot in het eerste beekje het beste die voeten af te laten koelen. Ver hoefde
hij niet te gaan: na ongeveer tien minuten kwam hij aan een bruggetje, dat over een
helder, snelvlietend beekje stroomde. Hij trok kousen en schoenen uit, zette zich op
de oever, en liet zijn voeten in het heer lijke koele water bengelen. Maar terwijl hij
daar zat, en met zijn tenen bewoog in het water voelde hij zich opeens verschrikkelijk
moe; hij begon te twijfelen of hij wel verder kon komen, zeventien kilometer, zestien
misschien nu, dat was meer dan drie uren, en hij zag zichzelf opeens als een heel
klein jongetje dat voortliep op een heel, heel lange weg. En aan het einde van die
weg was Wellerbeek, zeker, daar was Papa. Maar toen ging hij zich voor het eerst
afvragen wat Papa zou zeggen, als Prosper kwam aanzetten: gevlucht van kostschool.
En voordat hij er erg in had, liepen hem de tranen uit de ogen, en terwijl hij zijn
kousen en schoenen weer aantrok snikte hij bitter, en verlangde bijna terug naar Saint
Louis. En toen hoorde hij opeens een stem vanaf het bruggetje: ‘Hee, kerel, waarom
huil je? Heb je wat verloren?’ Prosper keek op, en hij zag, op het bruggetje een
dogcart staan, met een mijnheer erin, met een grote snor, die hem een beetje spottend
aankeek. Maar de ogen van die heer waren zo vrolijk en vriendelijk, dat Prosper naar
waarheid antwoordde: ‘Nee, mijnheer, maar ik ben zo moe en ik moet nog ver.’
‘Kom eens hier, kerel,’ zei de oude heer, en Prosper klom naar boven, naar de weg.
‘Waar moet je naar toe?’ ‘Naar Wellerbeek, meneer.’ Even trok de meneer aan zijn
knevel, en zei: ‘Dan bof je, dan kun je meerijden.’ Maar hij zei het op een toon, alsof
het een grappigheidje was. Even aarzelde Prosper, want een maand tevoren had een
meneer met een rijtuig een meisje laten meerijden, en later hadden ze het meisje
geworgd in een bos gevonden, en de meneer was de moordenaar. Maar deze meneer,
met zijn knevel zag er helemaal niet uit als een moordenaar, en trouwens, hij, Prosper
was geen meisje dat zich zomaar liet wurgen.
Hij maakte een kleine buiging voor de weldoener, en zei: ‘Heel graag meneer, U
is wel vriendelijk.’ Maar voordat
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hij goed wist wat er gebeurde, had de mijnheer hem bij zijn kraag gepakt, en hem
zo, alsof hij een poes of een konijn was, opgetild en in de dogcart neergezet. De oude
heer klakte met de tong, en de vos trok aan. In stilte reden ze een paar minuten, zo
ongemerkt mogelijk keek Prosper naar zijn weldoener; deze keek hem plotseling
aan, en de jongen bloosde. ‘Heb je de benen genomen?’ vroeg de oude heer plotseling.
Prosper bloosde tot in zijn hals en antwoordde met een klein stemmetje: ‘Jawel
meneer,’ en hij voegde er aarzelend aan toe: ‘Van kostschool, meneer.’ En voordat
hij er erg in had, wist de meneer alles van de ontsnapping. ‘Als je heimwee had
gehad, en daarom gedeserteerd was, zou ik je een naar kereltje hebben gevonden,’
was het commentaar, ‘maar dat je die verjaardag niet wilt laten lopen begrijp ik best.
Maar je had kunnen vragen.’ Prosper antwoordde niet. Hij had er helemaal niet aan
gedacht het te vragen; misschien zou Frère Canis het wel goed gevonden hebben,
maar nu hij veilig en wel op weg was naar Wellerbeek, begon hij toch weer plezier
te krijgen in het avontuur der ontsnapping, dat hem een groot gevoel van flinkheid
en zelfstandigheid gaf. Alleen de episode bij de beek, toen hij huilend zijn schoenen
dichtmaakte, daar dacht hij liever maar niet aan. Hij trachtte zijn gedachten te
concentreren op de komende heerlijkheden, maar geleidelijk verwarden zijn
speculaties zich, en hij werd eerst wakker toen de dogcart voor het ouderlijk huis in
Wellerbeek stopte. ‘Hei,’ zei de oude heer, ‘wordt eens wakker, kerel!’ Prosper
schrok, klom naar beneden, en bedacht eerst op het laatste ogenblik, dat hij moest
bedanken voor het meerijden, maar toen was de dogcart al weer in beweging gekomen.
Even bleef hij stilstaan op de stoep voor het ouderlijk huis, terwijl hij nog slaperig
knipperde met zijn ogen tegen het felle zonlicht. Toen trok hij met kloppend hart aan
de bel. Dat geluid van die bel in het ruime voorhuis vervulde hem ineens met grote
blijdschap, hij trappelde van de ene voet op de andere, en luisterde gespannen of hij
de slofvoeten van Lucie, of de met ijzer beslagen laarzen van Berrie hoorde. Maar
hij hoorde niets, voordat de deur met een
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ruk openging. Verschrikt keek hij in het gezicht van Papa. ‘Wat is dat?’ zei Papa
verwonderd, en hij gaf zijn zoon geen hand en geen kus, hij ging zelfs niet opzij om
de jongen binnen te laten. Die koelheid in de stem van zijn vader verstoorde ineens
de stemming van geluk, die het kereltje gevoeld had, terwijl hij wachtte op het
opendoen der deur. Stamelend, op het randje van huilen, vertelde Prosper wat hij
gedaan had. ‘Komt er maar in’ zei Papa, ‘maar het zou me tien daalders waard zijn,
als je die gekke kunsten uit je hoofd had gelaten.’ Maar toen ze eenmaal binnen
waren, nam Papa de kleine Prosper bij de hand, en samen gingen ze naar het kleine
naaikamertje, waar op deze tijd van de dag Mama altijd bezig was. Mama liet haar
naaiwerk uit de handen vallen, zette met een ruk haar bril af, en terwijl ze op het
vloerkleed knielde, sloeg ze haar armen om haar jongen: ‘Mijn jongen, mijn jongen’
herhaalde ze steeds weer, kuste het kind, en er liepen tranen over haar wangen. Maar
dat vond Prosper verschrikkelijk, die natte kussen, en hij trachtte zich uit de
moederlijke omhelzing te bevrijden. Nadat Mama bedaard was, moest Prosper in
kleuren en geuren vertellen over zijn ontsnapping, waarom hij gevlucht was, en
Mama zei vertederd, dat ze best begreep, dat hij heimwee had. Gedachtig de woorden
van de oude heer in de dogcart echter ontkende Prosper heftig dat er sprake was van
heimwee: hij wou alleen maar vader's vijftigste verjaardag mee vieren, die nogwel
op Kermiszondag viel. En toen opeens bedacht Prosper dat het vreemd was, dat de
meneer in de dogcart hem voor zijn deur had afgezet, terwijl hij toch zijn naam niet
genoemd had, en hij zei dat aan Papa. ‘Dat was nogal makkelijk te raden’ zei Papa,
‘zoveel jongens uit Wellerbeek zijn er nu ook niet op Saint Louis, en naar de
beschrijving te oordelen zou ik zeggen, dat die meneer baron de Foens is, die ken ik
heel goed. Ik zal wel eens informeren, maar ik zeg nogeens, dat het me voor tien
daalders spijt, dat je me dit gelapt hebt.’ En toen ontstond er een levendig gesprek
tussen Mama en Papa, in vlug, opgewonden frans, dat je niet helemaal kon volgen,
maar hij hoorde wel, dat Papa een barbare genoemd
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werd, en dat Mama het verwijt kreeg dat ze Prosper verwende. Papa wou Prosper
per ommegaande weer terug sturen, maar Mama zei dat de jongen te moe was, en
eerst maar eens moest eten en slapen. Papa sloeg met de deur, en Mama nam Prosper
bij de hand, en ze gingen samen naar de keuken, waar Mama het hele verhaal aan
Lucie vertelde, en toen Lucie haar verwondering lang genoeghad geuit, gingen er
eieren met spek in de pan, en er werd koffie gezet, en aan de witgeschuurde
keukentafel at Prosper enorme hoeveelheden vers brood en eieren en confiture, terwijl
Mama en Lucie vertedèrd en medelijdend toekeken. Daarna bracht Mama Prosper
naar zijn kamertje, ze hielp hem met uitkleden, en keek medelijdend naar de blaren
op zijn voeten. Toen hij in bed lag sloot ze de gordijnen, ze liet de jaloezieën naar
beneden en kustte de jongen nog eenmaal voor ze heenging.
Het eerste waaraan Prosper dacht toen hij die middag wakker was, waren de
woorden van Papa: voor tien daalders spijt. Tien daalders was een macht geld, een
ongelofelijke hoeveelheid geld. Een pijl en boog kostte nog geen twee daalders. Een
mondharmonica met dubbel werk kostte maar twee kwartjes. En in het brein van
Prosper kwam een vreemd idee op. Hij klauterde uit zijn bed, kleedde zich aan, plakte
zijn haren vast met water, en ging naar beneden, op zoek naar Papa. Die zat in de
tuinkamer voor de open deuren, hij las een krant en rookte een sigaar. Hij keekeven
over zijn bril naar Prosper, maar zei niets. Prosper ging voor zijn vader staan en
begon; ‘Papa!’ Papa maakte een vaag geluid, en liet heel langzaam zijn krant zakken.
‘Heeft U werkelijk voor tien daalders spijt dat ik naar huis ben gekomen?’ vroeg de
jongen. Er kwam een kwade trek over het gezicht van zijn vader. ‘Natuurlijk, en nog
wel voor twintig daalders ook. Windbuil dat je bent.’ Van ontsteltenis floot Prosper.
Twintig daalders, fuut, dat was een fortuin. ‘Papa, nu moet U eens luisteren. Krijg
ik die daalders als ik nu direct terug ga?’ Stomverbaasd keek de vader naar zijn zoon.
Hij gooide de krant weg, en liet een langgerekt ‘Waaat?’ horen. Een ogenblik was
Prosper bang, dat
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Papa werkelijk kwaad zou worden, maar het volgende ogenblik kwam er een glimlach
op het strenge gezicht. ‘En als ik ja zei?’ vroeg Papa.
‘Nou dan ging ik direct terug. Twintig daalders, dat is me even wat!’
Zonder iets te zeggen, maar geheimzinnig glimlachend haalde Papa zijn portefeuille
voor de dag, nam er drie bankjes van tien gulden uit, en overhandigde ze zijn zoon.
‘Alsjeblieft’ zei hij, ‘twintig daalders.’ Het eerste ogenblik snapte Prosper niet precies
wat er gebeurd was, maar toen voelde hij de afschuwelijke zekerheid, dat hij toch
Papa's verjaardag niet zou meevieren. Hij had de verjaardag van Papa verkocht, voor
dertig gulden. Dertig zilverlingen, dacht hij opeens. Hij slikte, stak zijn hand uit, en
nam de bankbiljetten aan, en om niet te huilen lachte hij. De jongen ging de kamer
uit, en in de gang bleef hij staan, en keek, erg bedroefd, naar het vele geld. Langzaam
ging hij de trap op naar zijn kamertje, liet zich op zijn bed vallen, en huilde met het
hoofd in het kussen gedrukt. Hij hoorde niet dat de deur openging, en eerst toen
iemand op zijn bed ging zitten keek Prosper op. Het was Papa die hem lachend
aankeek. ‘Wat je heel erg verlangt, jongen, moet je duur betalen’ zei hij. ‘Maar als
je iets werkelijk verlangt is geen prijs te hoog, leer dat van mij. En je mag blijven
tot Maandag, de eerste trein.’ Toen stond Papa op, ging de kamer uit, en sloot de
deur zorgvuldig achter zich. Prosper hoorde hoe Papa op de gang begon te fluiten
van Connaistu le Pays. Dat floot hij altijd als hij erg in zijn schik was.
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Derde hoofdstuk
OP PALMZONDAG WAS DOKTER VAN DE Marel weer zover opgeknapt, dat
hij voor het eerst weer naar de kerk kon gaan, en natuurlijk ging hij naar de Hoogmis.
Na afloop liep hij, met zijn neef en waarnemer dwars over de Markt naar huis, toen
de oude Wagemans hen staande hield om de herstellende geluk te wensen dat het
zover was. ‘Dat is verstandig van je, Dokter,’ zei Wagemans, ‘dat je weer eens eruit
komt. Al dat ziek zijn is niets gedaan. Daar ben je nog te jong voor.’ Wagemans
kreeg wat hij verlangde, een complimentje van de oude en de jonge dokter over zijn
flinkheid, en de fabrikant was zo in zijn schik, en werd zo overmoedig, dat hij de
heren uitnodigde met hem in de Societeit een bittertje te gaan gebruiken. Maar dokter
van de Marel durfde dat toch niet aan, en zo liep Wagemans met de beide heren op.
Op de hoek van de Eiermarkt bleef hij opeens staan, en wuifde met zijn palmtakje.
‘Hoe vind je dat nu’ zei hij geringschattend, ‘daar staat de pastoor een uur lang te
oreren over palmtakken en olijven, en dan wordt je naar huis gestuurd met een onnozel
stukje buks uit de tuin van de zusters. Pff, surrogaat.’
Dokter van de Marel kende deze inleiding, omdat Wagemans ze elk jaar ten beste
gaf met Palmzondag, dus hij knorde alleen maar iets, dat onverstaanbaar was, maar
dokter Buitenweg, in zijn onnozelheid vroeg: ‘Wat wou U dan?’
‘Ik wou palmtakken, zoals in Florida!’ zei Wagemans fel. ‘Daar krijg je echte
palmtakken, meterslange palmtakken.’
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‘O,’ zei de jonge dokter, ‘heeft U dat wel eens meegemaakt in Florida?’ en hij keek
een beetje verwonderd naar zijn oom die onbegrijpelijke kreungeluidjes voortbracht.
‘Ik?’ zei Wagemans, ‘ik ben nog nooit in Florida geweest. Maar Prosper, die heeft
in 1889 Pasen gevierd in Florida, dat was bij zijn eerste reis naar Amerika. Ja, hij
was naar Amerika gegaan, zogenaamd om de export op poten te zetten, maar als je
het mij vraagt had hij de kuiten genomen om van het gezanik af te zijn op de fabriek.
Er zal wel wat gezwaaid hebben tussen Papa en Prosper, want ze waren geen van
beiden gemakkelijk. Koppig als het achtereind van een varken, als je het mij vraagt.
Ze hielden wel van elkaar, begrijp me goed, maar aan sentimentaliteit deden ze niet,
en elkaar de waarheid zeggen: nou maar, heel bar. Ik hoorde er nog wel eens wat
van, omdat ik met Prosper op Saint Louis geweest ben. Ik heb dat daar allemaal
meegemaakt, die vlucht en die geschiedenis van die dertig gulden, en ook de
terugkomst van Prospertje na zijn escapade. Enfin, hij werd door Frère Canis met
volle muziek ontvangen: twee weken geen vrije cour, slapen op de infirmerie met
gesloten deur. Maar ik kan je wel zeggen, dat Frère Canis, met al zijn gestrengheid
eerbied had voor Prosper, voor de kerel die Prosper was. Want een kerel was hij,
groot, groot.’ Even mummelde meneer Wagemans nog door, toen waren ze voor het
huis van Van de Marel, en de oude dokter vroeg of Wagemans trek had in een kopje
koffie. Maar Wagemans liep door: als de heren dan geen bittertje wilden, dan ging
hij maar alleen naar de societeit. ‘En hou je nu maar goed, dokter, goed eten, goed
slapen, en houdt hem onder de pekel!’
Toen de huisdeur achter de beide artsen dicht was zuchtte Van de Marel: ‘Goddank
dat we hem kwijt zijn. Hij met zijn verhalen over de amerikaanse reis van Prosper!
Ik heb ze zo vaak, tot vervelens toe gehoord, dat ik ze misschien nog beter ken dan
Wagemans, want als je het mij vraagt, is die aardig kinds aan het worden.’
Maar nadat dokter Van de Marel zijn vrouw voor de zoveelste keer had verzekerd,
dat coffeïne-vrije koffie bocht
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was, en dat hij gewone koffie wilde hebben, vertelde hij toch dat amerikaanse verhaal
van Prosper, een verhaal uit de derde hand dus.
Nadat Prosper Saint Louis had afgelopen kwam hij thuis: hij kende zo'n beetje
van alles: algemene ontwikkeling, een beetje warenkennis, talen, aardrijkskunde en
wat dies meer zij. En hij wist niet beter, of hij zou nu in de fabriek gaan bewijzen
wat hij waard was. Papa en Oom Jan lieten hem zo'n beetje rondscharrelen, maar
toen Prosper in jeugdige ijver eens een standje had gemaakt aan een oude werkbaas,
die brandbaar spul had laten slingeren, werd hij bij Papa geroepen op kantoor, in
tegenwoordigheid van Oom Jan. ‘Zo’ zei Papa, ‘je wou dus die goeie van Bedum
het vak leren, manneke?’
Prosper legde uit, wat van Bedum fout had gedaan, en wat hij, Prosper had gezegd.
‘Jawel’ zei Papa. ‘Je bent een flinke jongen. Je bent een knappe kerel, dat weten
we allemaal. Vertel me eens, weet je hoe een boterham in het frans heet? Zo, tartine,
dat is prachtig. En weet je hoeveel een frank waard is? Prima, achtenveertig centen.
Nou dan weet je genoeg. Je gaat overmorgen naar Roubaix, en dan ga je naar mijn
vriend Delafosse, en dan zal die je wel een baantje geven. Je krijgt van mij
honderdvijftig franken in de maand om geen honger te lijden en als je meer wilt
uitgeven, dan moet je het zelf maar verdienen. En ga nu maar naar Mama, en zeg
dat ze je een paar onderbroeken in een valiesje doet. Begrepen?’ Voordat Prosper
iets had kunnen zeggen vervolgde Papa: ‘Zou je meneer even de buitenlucht willen
wijzen, Jan?’
Oom Jan, even beduusd als Prosper bracht inderdaad zijn neef naar de poort. ‘Als
je wat nodig hebt, dan schrijf je mij maar’ zei Oom Jan, die als vrijgezel heel andere
opvoedkundige principes erop nahield als Papa. ‘Kom morgenavond maar even
afscheid nemen.’ De volgende avond kreeg Prosper veel goede raad mee van Oom
Jan, die immers ook in het buitenland in de leer was geweest, en verder een rol
goudstukken: om juist te zijn twintig Napoléons.
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Daarmee, en met een uitgebreide bagage vertrok Prosper, en zijn afscheid werd
aanmerkelijk vergemakkelijkt, doordat Mama natuurlijk weer nat van tranen hem
ten afscheid kuste.
Prosper ging dus naar Roubaix en kreeg een baantje van Delafosse, die goede
relaties wilde onderhouden met de gebroeders. Delafosse schreef zelfs enthousiaste
brieven over het vernuft, de ijver en het zakelijk inzicht van Prosper; of die brieven
de werkelijke mening van de fabrikant weergeven, is natuurlijk de vraag. Want na
een maand of zes kreeg Papa een briefje van zijn zoon. Zoonlief schreef, dat het bij
Delafosse een suffe, verouderde boel was, en dat hij dus had omgezien naar een
artdere betrekking. Hij was in Lyon in betrekking.
In zijn hart was Papa trots op deze kordate daad van Prosper, maar tegen Oom Jan
zei hij: ‘Is die kerel gek, wat heeft hij in Lyon te zoeken. We doen toch niet in zij!’
‘Je kan nooit weten hoe het te pas komt’ had Oom Jan gezegd. ‘Jij bent gek!’ zei
Papa, en nam zijn muts om een glas bier te gaan drinken, want hij mocht vroeg weg
van kantoor, en Jan moest tot sluiten blijven.
Met Sinterklaas stuurde Prosper voor Mama een lap prachtige zij, blauwe Taffetas,
dernier cri. Dat die schijnbaar zo kostbare lap een weeffout had, en dus afval was,
vertelde Prosper eerst veel, veel later, maar niemand had het ooit gemerkt.
Voor Papa was er ook een cadeau: een rozenhouten wandelstok met een hoornen
kruk. Papa foeterde verschrikkelijk over wat hij de brutaliteit van die rekel noemde
en kondigde aan, dat als meneer zulke cadeautjes kon geven, hij maar eens zou
ophouden met het zenden van die honderdvijftig francs per maand. Dat deed hij
natuurlijk toch niet, maar hij zei het zo overtuigend, dat Mama aan de notaris van
haar vader verzocht om voor haar rekening aan Prosper duizend francs over te maken.
Dat merkte Papa eerst, toen de nalatenschap van Schoonpa geregeld moest worden,
en toen had hij het zo druk, dat hij er niet eens om kon lachen.
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Na twee jaar ongeveer, kwam Prosper thuis: hij had een knevel, en droeg een
nauwsluitende broek met souspieds; een tijdlang lummelde hij rond in de fabriek,
en deed toen voortdurend voorstellen voor uitbreiding en modernisering. Daar had
Papa wel oren naar, maar Oom Jan vond het risico te groot, en hij begreep ook niet
recht meer, dat er iets moderners zijn kon, dan wat hij in zijn jeugdig élan tot stand
had gebracht.
Toen kwam op een dag Prosper het kantoor op, terwijl Papa en Oom Jan
delibereerden over een exportorder. Prosper hoorde het geval aan en zei beslist:
‘Maar, Heren, als U bang is voor het geld, dan vraagt U toch een confirmed bankers
credit.’ Van deze term, voor de gebroeders volkomen onbekend, schrokken de
firmanten zo, dat Oom Jan hooghartig aan Prosper vroeg, sinds wanneer snakoren
zich met grote mensenzaken moeiden. Prosper antwoordde op deze belediging
helemaal niet, maar deelde rustig mede, dat hij over veertien dagen naar Saksen zou
afreizen, waar hij een betrekking had gekregen in een weverij. ‘Van mij krijg je geen
cent!’ riep Papa kwaad. ‘Dat heb ik toch niet gevraagd, Papa? Ik kan me best zelf
bedruipen!’
En toen zei Oom Jan verschrikt: ‘Maar hoe moet dat dan met onze zaak?’ Want
Oom Jan dacht erover te gaan rentenieren; wat zou hij zich nog langer afsloven, hij
kon het niet meenemen, en hij had geld genoeg.
Prosper vertelde, dat hij nog lang niet genoeg vakkennis had om een bedrijf als
de Stoomspinnerij en Weverij Gebrs de Lange te leiden, en dat hij dus nog eens wou
rondkijken in het buitenland. Vanuit Duitsland schreef Prosper brieven naar kantoor,
brieven die hoe langer hoe dringender werden. De fabriek moest en zou
gemoderniseerd worden. Wanneer in Wellerbeek de lonen zouden stijgen, zoals
overal in industriestreken, dan zou met het bestaande machinepark concurrentie
onmogelijk worden. Papa fronste hoe langer hoe meer de wenkbrauwen als hij die
berichten las, maar Oom Jan stak rustig zijn sigaartje aan en zei, dat het zijn tijd wel
zou duren, en dat hij er niets voor voelde om in het armenhuis te eindigen. Dan
klaagde Papa zijn
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nood bij Mama, over de achterlijkheid en de domheid van Oom Jan, en Mama straalde
over de knapheid van haar zoon. Ze schreef aan haar familie, of die er niets voor
voelde, kapitaal voor te schieten om Oom Jan uit te kopen. Maar daar voelde de
familie niets voor, omdat in de loop der jaren Papa veel rijker was geworden dan
zijn rijke en deftige schoonfamilie.
Prosper bleef niet langer dan een jaar in Duitsland. Papa vermoedde, dat men hem
eruit gebonjourd had. Mama dacht dat het een liefdeshistorie was, omdat Prosper
een guitaar had meegebracht met allemaal linten met geborduurde meisjesnamen.
Oom Jan dacht dat Prosper verstandig was geworden, en nu wel thuis zou blijven,
zodat hij, Jan, kon gaan rusten.
Prosper wilde wel thuis blijven, op voorwaarde echter, dat de fabriek
gemoderniseerd werd. Oom Jan, die zo zijn renteniersleven nabij zag, had er wel
oren naar, maar Papa was nog niet zeker, dat wat zijn zoon wilde nu ook werkelijk
het beste was. ‘Ik zou zeggen’ zei hij, ‘ga nog eens bij de engelsen kijken, wat die
voor nieuwigheden hebben!’
Prosper was onmiddellijk bereid om een studiereis te gaan maken. Maar hij stelde
als voorwaarde, dat hij na afloop van die studiereis de kans zou krijgen om de fabriek
dan ook werkelijk aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen.
‘Want’ zei hij, ‘we moeten het roer omgooien! Over de hele wereld stijgen de
lonen. Daar zorgen de socialisten wel voor!’ ‘Socialisten’ zei Oom Jan honend, ‘die
hebben we in Wellerbeek niet!’
‘Maar ze komen er wel!’ zei Prosper. ‘En dat is niet erg....’ Op dit ogenblik rezen
de beide firmanten verschrikt uit hun stoel. ‘Niet erg?’ zei Papa. ‘Niet erg? Man, als
die de baas worden, dan is het uit met ons. Dan.... dan kunnen we ons blauw betalen
aan lonen!’
‘Als we dan maar voor hetzelfde loon méér produceren, dan zullen die arbeiders,
van hun hogere lonen ook wel wat van ons goed willen kopen.’
Oom Jan was de eerste die dat doorhad: ‘Mechaniseren,
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goedkope massaproductie: dat is de toekomst’ zei hij plechtig, en toen Prosper hem
enthousiast bijviel zei Oom Jan: ‘Maar ik hoop het niet mee te maken.’
Hoe het zij, Prosper ging naar Engeland. Hij schreef weer brieven over
modernisering van de fabriek, maar het grootste gedeelte van zijn zakenbrieven
handelde over vakverenigingen, over stakingen en wat dies meer zij. Oom Jan las
de brieven langzaam en aandachtig door, en zei dan dat dit nu de antichrist was. Papa
was minder somber: hij rekende, uren, dagenlang, wat de modernisering zou moeten
kosten, en hoeveel bedrijfskapitaal nodig zijn zou. Toen Prosper een jaar in Engeland
was, en nog steeds niet sprak over terugkeren, begon Oom Jan ongeduldig te worden.
Op een dag sprak hij met Papa over dat ongeduld: hij had het nu een beetje aan de
nieren, en moest zich menageren. Papa haalde uit een laadje van zijn bureau een
papiertje, dat bedekt was met cijfers.
‘Jan’ zei hij, ‘je moet nog even geduld hebben. Je moet n?g even meewerken als
de fabriek gemoderniseerd is.’ Oom Jan vroeg verwonderd, of de fabriek dan
gemoderniseerd zou worden. ‘Jawel’ zei Papa, ‘dat is immers afgesproken! Anders
komt Prosper niet terug. Dan komt de fabriek in vreemde handen. En dan is ze niets
waard.’
Oom Jan zuchtte diep. Papa zette de bril recht, keek op zijn papiertje en zei, alsof
hij sprak over een zacht gekookt eitje: ‘Als we elk een ton erin steken, dan is de zaak
voor elkaar.’
Oom Jan liep een beetje rood aan. ‘Een ton zei je?’ vroeg hij beverig, en toen Papa
het bevestigd had, stond Oom Jan op, en ging zonder nog een woord te zeggen weg.
Papa borg het papiertje weer op, en nam zijn pen ter hand.
In de middag kwam Oom Jan weer terug. ‘Ik ben maar eens gaan bidden’ zei Oom
Jan. Dat deed hij vaker, sinds hij meende ziek te zijn. ‘Je kunt de ton krijgen’
vervolgde hij, ‘maar dan moet je me zwart op wit geven, dat je me aan mijn eind
helpt als het misloopt!’ Oom Jan had bijna tranen in de ogen. Papa schudde hem
plechtig de hand, en schreef diezelfde dag aan Prosper het goede nieuws. Maar
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ook hij was in zijn brief pathetisch: Prosper mocht de modernisering en uitbreiding
dan doorzetten, maar hij moest geen onverantwoorde dingen doen.
Na ongeveer een maand kreeg Bruysten de opdracht om een fabriekshal te bouwen,
van die en die afmetingen, en ze moest binnen zes maanden onder de kap zijn. Toen
kwamen de machines, akelig moderne machines, die door engelse monteurs werden
opgesteld. Prosper kwam terug, toen het zaakje bijna klaar was, en binnen een jaar
nadat het grote besluit genomen was, draaide de nieuwe Spinnerij en Weverij Gebrs
de Lange.
Papa regelde nog steeds de verkoop, maar Papa zag geen kans om die geweldige
hoeveelheden te verkopen. Het goed was best, het was goedkoop; de grossiers waren
er dol op, maar de hoeveelheden waren enorm.
Nu was de oude spinnerij ingericht als magazijn, en daar kon een hele boel liggen.
Maar geleidelijk leek het alsof ook dat vol zou raken, en naarmate er meer goed in
het magazijn kwam, ging Oom Jan er vaker kijken. Hij doolde dan door de rekken,
betastte het goed, voelde de prima kwaliteit, en vergeleek ze in gedachten met wat
zijn vader, Lange El had verkocht. En hij schudde danzijnwijzehoofd over de
ondankbaarheid der wereld die zulk prima goed niet kopen wilde tegen zo lage prijs.
Het werd een obsessie voor Oom Jan. Tegen Prosper wilde hij zijn nood niet
klagen. ‘We hadden wijzer moeten zijn’ zei hij tegen Papa. ‘Wij hebben ervaring,
Prosper is nog maar een jongen. Maar ik vergeef jou nooit, dat je me overgehaald
hebt. Jij had moeten weten dat je zoveel goed niet kwijt kan.’
Papa was in het begin heel geduldig onder deze verwijten. Hij voelde dat hij een
nieuwe, grotere cliëntèle moest opbouwen. Hij was vast overtuigd, dat hem dit zou
gelukken. Maar die overtuiging begon te wankelen onder invloed van Jan's
klaagzangen. Tenslotte bekende Papa, diep in zijn hart ongelijk, en daarom werd hij
bits en snibbig tegen Oom Jan, als die weer eens een kwade dag had. En op een dag
kwam het tot heftige woorden.
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‘Als je niets kunt als jeremiëren’ zei Papa, ‘dan donder je maar op!’ En Oom Jan zei,
een beetje lijzig zoals hij de laatste tijd had aangewend: ‘Dan koop je me maar uit!’
Maar uitkopen, daar was geen sprake van. Het kapitaal zat muurvast, en zowel
Papa als Oom Jan zaten tot aan hun nek in de fabriek; ze hadden practisch geen cent
op de wereld, die niet belegd was in de fabriek en in de onverkoopbare voorraden.
Dag in dag uit kibbelden de twee broers als kemphanen. Maar steeds weer was het
refrein, dat Oom Jan wel wou ophoepelen, als hij maar werd uitgekocht. Dat duurde
weken, maanden zelfs, voordat Prosper bemerkte hoe gespannen de toestand was in
het kantoor. Hij was gelukkig met zijn nieuwe fabriek, met zijn prachtige machines,
die zulk prima goed maakten tegen zo lage prijs. Hij verzon patronen en dessins, hij
droomde van een eigen ververij, en op een keer sprak hij, heel terloops, daarover
met Oom Jan.
‘Zo’ zei Oom Jan, ‘wou je nog meer hooi op je vork nemen? Heb je je wel eens
afgevraagd, hoe het met onze kas gesteld is? Niet? Dan zal ik je eens wat zeggen,
beste Prosper. We gaan op de hond. We zitten aan de grond. Die productie van jou
kunnen we in tien jaar nog niet kwijt. We kunnen binnenkort wel sluiten, en dan
kunnen we de restanten goed gaan uitventen met een hondenkar, zoals je grootvader
is begonnen.’
Een andere keer merkte Oom Jan zo terloops op, dat de geldzak en de bedelzak
nooit honderd jaar aan één huis hangt. ‘Maar bij ons duurt het veel korter.’
Op een avond sprak Prosper over deze uitingen van Oom Jan met Papa. Die zei
er eerst niet veel op, maar tenslotte wist Prosper de hele waarheid. Er moest raad
geschaft worden, en gauw. Hij wilde niet, dat Papa bleef zitten met een klagende,
zagende Oom Jan. Want hij, Prosper voelde zich verantwoordelijk. Hij had zijn zin
doorgezet, en als dan de ervaren kooplui als Papa en Oom Jan geen kans zagen om
de boel te verkopen, dan zou hij het wel eens doen.
Na een week begon Oom Jan weer eens zuur te doen.
‘Oom Jan’ zei Prosper, ‘U is bang geworden. Goed. U
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wilt uitgekocht worden. Laat ik U nu eens een voorstel doen. Als U me op zesmaands
crediet levert wat ik kan verkopen, dan beloof ik U dat U binnen vijf jaar is uitgekocht,
à pari, en zonder kapsones.’ ‘Poeh,’ zei Oom Jan lijzig. ‘Je kan al die winkeldochters
van me krijgen, en nog wel met een jaar crediet ook. En als ik dan eens ooit vijftig
procent voor mijn aandeel krijg, dan laat ik nog een gezongen Hoogmis opdragen
uit dankbaarheid.’
Toen werd Prosper nijdig. ‘Nee, U wordt binnen vijf jaar à pari uitgekocht. Maar
dan zweer ik U ook, Oom Jan, dat ik U met de harmonie voorop van het fabrieksterrein
laat voeren!’
Het twistgesprek duurde nog even, en Oom Jan ging naar huis om zijn borreltje
voor het eten niet te missen. Maar de volgende dag kwam Prosper terug met een acte,
opgemaakt door de notaris in de stad, waarin haarfijn beschreven was over het crediet,
en de prijzen, en de uitkoopsom in vijf jaar, en boete-clausules bij niet-leveren en
nog veel meer. ‘Als U dit dan maar even wilt tekenen Oom Jan, dan komt daar geen
ongenoegen over.’
Oom Jan las het contract door, en dacht in stilte, dat die jongen toch wel een kerel
met pit was. Hij tekende, en toen hij de pen voorzichtig en secuur afveegde zei hij:
‘Dat van de harmonie heb je vergeten!’
Oom Jan ging naar kantoor, en vertelde Papa het hele geval. ‘En nu ben ik eens
benieuwd,’ zei hij, ‘hoe die vlegel dat wil klaarspelen.’ Papa deed of hij niets wist,
maar na veertien dagen zag Oom Jan het. Prosper kwam afscheid nemen: hij vertrok
naar Amerika om de verkoop op poten te zetten.
Hoe Prosper het klaar kreeg was niemand duidelijk, maar na ongeveer twee
maanden begonnen de orders te komen. Zoveel stukken van dit en zoveel stukken
van dat. Oom Jan zag het tapielijk sceptisch in: ‘We zullen eens afwachten of over
zes maanden het geld er is.’ Maar geleidelijk begon Prosper te betalen, binnen zes
maanden. De orders werden groter; er kwamen orders voor nieuwe kwaliteiten en
dessins, vergezeld van credieten, of tegen betaling bij overgave
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der scheepspapieren. De magazijnen werden leger, en de fabriek draaide op volle
kracht. En toen, ineens, moest Prosper weer lang crediet hebben, zes maanden op
zijn minst.
‘Zie je wel’ zei Oom Jan. ‘Hij heeft de cliëntèle volgestopt, en nu is het uit. Maar
hij heeft wel goed zijn best gedaan.’
Maar dat was helemaal niet het geval. Hij deed in hoeden. En dat kwam zó: Op
een voorjaarsdag kwam Prosper des avonds uit zijn kantoor in New-York. Er liep
een krantenjongen voorbij, die iets schreeuwde over een grote brand. Prosper kocht
een krant en zag, dat de grote fabriek van vilten hoeden van Dewar and Sons was
afgebrand. Langzaam liep hij naar het duitse cafétje waar hij gewoonlijk een glas
bier dronk, maar voor hij daar aankwam stopte hij ineens de krant in zijn zak, liep
hard terug naar zijn kantoor, en begon adressen op te zoeken, telegrammen op te
stellen, voor middernacht had hij een van zijn beste speculaties op touw gezet.
Hij had aan allerlei hoedenfabrieken in Europa orders getelegrafeerd voor
viltenhoeden, orders om duizelig van te worden. Hij bood 5% boven catalogusprijs,
mits de fabrieken zich verplichtten gedurende één jaar naar geen andere adressen in
Amerika te leveren dan aan hem, Prosper de Lange. En tegelijk had hij de directie
van Dewar telegrafisch om een onderhoud gevraagd.
Nu hadden die directeuren van Dewar natuurlijk de eerste dagen wel wat anders
te doen dan meneer Prosper de Lange te ontvangen, maar op een goede dag waren
ze toch zover.
‘Heren,’ zei Prosper, ‘wat is het je waard om je klanten te blijven bedienen?’
De heren waren goeie zakenlui, van schotse herkomst, dus nogal voorzichtig en
secuur. ‘Well,’ zei tenslotte de oudste Dewar, ‘we willen, als U dat klaar kunt spelen
U wel een percentage van de omzet geven.’
Er werd nog wat gesjacherd en gepraat, maar het eind van het liedje was, dat
Prosper zich verplichtte om Dewar even-
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veel hoeden te leveren, als de afgebrande fabriek zou hebben kunnen maken. En toen
zei weer die oudste Dewar: ‘En hoe wou U dat nu doen, meneer? U wilt zeker uit
Europa importeren?’
‘Precies, meneer Dewar, dat wou ik inderdaad!’
‘Hahahah’ lachtten de heren Dewar. ‘Alsof wij dat niet kunnen!’
‘Hahahah’ lachte Prosper, ‘Probeert U het maar eens!’ Want hij had
antwoord-telegrammen van zijn europese fabrieken in de zak, die verzonden waren
voordat in Europa het nieuws van de brand bij Dewar bekend was.
Toen lachtten de heren Dewar niet meer, maar na een maand of wat vroegen ze
Prosper of die er misschien iets voor voelde firmant te worden.
Maar dat wou Prosper nu net niet. Hij was naar Amerika gekomen om de firma
de Lange uit de perikelen te redden, en om Oom Jan met de harmonie van het
fabrieksterrein te laten voeren.
En dat volvoerde Prosper getrouw. Want binnen vijf jaar had hij het geld om Oom
Jan uit te kopen, maar dat hoefde toen niet meer. Want Oom Jan was gestorven,
weliswaar niet aan zijn nierkwaal, maar aan een beroerte. Enfin, voor hem maakte
dat weinig verschil.
Toen Prosper het telegram van Oom Jan's dood kreeg, telegrafeerde hij uitgebreid
terug, dat coûte que coûte, Oom Jan vanaf het fabrieksterrein begraven moest worden,
met muzikale eer van de harmonie. De familie vond het een uitstekend en fijngevoeld
idee van die jongen, Prosper. Toen het testament geopend werd, meenden ze het te
begrijpen. Prosper was universeel erfgenaam geworden van Oom Jan, en het fijne
van de zaak wist, buiten Prosper, alleen Papa, die dan ook het lijkvolk een beetje
choqueerde doordat hij even moest lachen toen de lijkstoet met de harmonie voorop
zich in beweging zette. Maar dat waren, zeide men, zenuwen.
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Vierde hoofdstuk
TOEN PROSPER, TWEE EN TWINTIG JAAR oud, naar New York vertrok wendde
Papa zich tot de enige man die hij kende in die stad, met het verzoek om een oogje
in het zeil te houden, en geregeld te berichten. Die man was een jeugdvriend van
Papa, een zekere Hendrik Hartje, geboren en getogen in Wellerbeek. Eigenlijk kon,
in de dagen dat Hendrik Hartje in Wellerbeek rondliep, geen enkel fatsoenlijk
jongmens bekennen dat deze zijn vriend was, want Hartje was een deugniet eerste
klas. Hendrik stroopte in de bossen van Baron de Foens, en zette fuiken in de vijvers
van de franse Paters. Hij viel meisjes lastig, en dronk jenever, hetgeen volstrekt
ontoelaatbaar was voor ongetrouwde jongemannen.
Toen op een goede dag Hendrik het de dienstmaagd van de burgemeester had
lastig gemaakt, werd hij bij zijn Edelachtbare ontboden om een standje in ontvangst
te nemen. Hendrik nam het standje niet, verklaarde dat de meid zo gek was als een
bosje uien, en dat overigens de burgemeester er geen snars mee te maken had. En
als die nog veel praatjes zou hebben, dan kon hij een pak op zijn falie krijgen. De
flinkheid van de burgemeester eindigde na enige ogenblikken, toen liep hij namelijk
weg zo hard als zijn benen hem dragen konden, om dat pak slaag te ontlopen. Maar
toen werd het voor Hendrik eveneens tijd om uit Wellerbeek te verdwijnen, en dat
deed hij. Hij trok van de Wellerbeekse hei ineens naar de zee, hij monsterde aan als
stoker, arriveerde in Amerika, droste, leed zwarte
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armoe, had twaalf ambachten en dertien ongelukken en werd toch niet millionnair.
Hij deed het kleiner en eenvoudiger: hij vrijde en trouwde een weduwe, die een kroeg
hield in een niet zeer deftige buurt van de stad, maar aangezien de dorst onder de
onaanzienlijken aanzienlijker is dan onder de aanzienlijken, ging het hem met zijn
echtgenote verre van slecht. En doordat zijn echtgenote, die enige jaren alleen het
kroegje had gedreven nogal haar gezag wist te doen gelden, wist ze met moed beleid
en trouw Hendrik te houden binnen de perken van het toelaatbare. En op een dag
was Hendrik zelfs zo fatsoenlijk geworden, dat hij zich een oude schuld herinnerde
die hij nog had in Wellerbeek bij zijn overhaast vertrek. Hij stond nog voor zes gulden
en centen in het krijt bij Lange El, en had er nooit de gebruikelijke hazen en karpers
voor geleverd. Dus schreef hij aan Papa een brief, waarin hij vier dollars insloot
(schuld en rente) en omstandig vertelde hoe goed het hem ging in zijn drukbeklant
restaurant.
Deze fatsoenlijk geworden Hendrik Hartje nu werd de spion van Papa.
In het begin waren de rapporten uiterst gunstig. Prosper woonde in een fatsoenlijke
buurt en werkte hard. Hij werkte te hard, en had te weinig verzetjes.
Na enige tijd had de jongen kennissen opgedaan, heel goeie kennissen meest
gezeten families: er was zelfs een familie op Fifth Avenue, met dochters. Schatrijk.
Katholiek. Iers. Prima. Reeds begon Mama te rekenen op een schatrijke amerikaanse
schoondochter, en ze trachtte zich alles te herinneren van engels, dat ze op kostschool
in Jette had geleerd. Maar Papa troostte haar met de mededeling, dat een dergelijk
welopgevoed meisje zeker frans zou kennen. Het kwam heel anders uit. Op een goede
dag kreeg Papa een brief van Hendrik Hartje, dat zoonlief onder de geboden stond
met een meisje, met Florry Cowley. Papa nam zijn scherpste pen ter hand, en schreef
zoonlief een brief op poten, waarin hij vroeg of zijn ouders daar soms niets mee te
maken hadden. Per ommegaande kwam het antwoord: Lieve Papa en Mama, U heeft
er inderdaad niets mee te

Edmond Nicolas, Brocaat en boerenbont. Schering en inslag van een fabrikantenleven

47
maken. Als U ter zijner tijd mijn vrouw niet bevalt, dan is de wereld altijd wijd
genoeg om een plek te vinden waar mijn vrouw U niet in de weg zit. Voor het overige
heb ik door drukke en voorspoedige zaken geen tijd gehad om UEdele van mijn
besluit in kennis te stellen. Gelieve hiernevens aan te treffen een lijst van orders voor
de fabriek. En of Hendrik Hartje zich maar met zijn eigen kinderen wou bemoeien,
daar deed hij beter aan. Hetwelk doende enzovoorts.
Papa en Mama waren nog niet van hun schrik bekomen, toen er een telegram
kwam, dat Prosper inderdaad met Florry getrouwd was.
Later vertelde Prosper aan zijn ouders, bij wie Florry zeer in de smaak viel, en aan
zijn vrienden, die jaren later nog spraken over de lieve arme Florry, die zo jong
gestorven was, hoe hij haar had ontmoet. Dat was een zeer romantische
aangelegenheid geweest. Wagemans vertelde het aan dokter Buitenweg, toen deze
weer eens een receptje kwam schrijven voor de eeuwige rokershoest van de oude
heer.
‘Prosper zat daar dus in New-York en verkocht hoeden, of stoffen uit Wellerbeek,
of misschien draaide hij alleen maar met de duimen, dat doet er niets toe. Laat het
nu beginnen te sneeuwen, sneeuwen, zoals tevoren en erna nooit was voorgekomen:
ze noemden het de grote sneeuwstorm van '89. Echt amerikaans, een sneeuwstorm
om op te bluffen als het niet zo treurig was. In een minimum van tijd lag het verkeer
stil. De Subway had je nog niet, als ik me niet vergis, en aan de Elevated railroad
had je niets omdat die ook gestoord was. Toen Prosper het geval in de gaten kreeg,
maakte hij zo snel als hij kon een flinke voorraad houdbare levensmiddelen: hammen,
en blikjes, nu niet om een zaakje van te maken maar doodgewoon voor de bik. Hij
zal het wel ruim gedaan hebben, want zoals ik hem gekend heb, kocht hij een varken
als hij trek kreeg in een broodje met worst. Goed, onze Prosper baggert dus naar
huis, of naar zijn pension, of naar zijn kantoor, weet ik veel, mèt zijn voorraad. En
laat hij daar nu langs de straat een jongedame vinden, die niet weet wat ze moet
beginnen. Dat was Florry
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Cowley, uit Albany, die voor een dagje naar de stad was gekomen om te winkelen.
Ze had vrijwel geen cent meer over, en er was geen gelegenheid meer om terug te
gaan naar huis. Laten we aannemen, dat ze blauw van de kou stond te huilen langs
de weg. Prosper moeit zich met het geval; het zou toch ook al een raar geval zijn als
Prosper er zich niet mee bemoeide. Hij wist dat in zijn pension, of in zijn kantoor,
weet ik veel, een meneer op reis was, helemaal naar New-Orleans. Misschien hoeden
verkopen. Enfin, als Florry dus niet uit New-York kon, kon die meneer er niet in,
dat is duidelijk. Dus biedt Prosper zijn hulp aan, en kwartiert haar in, in de kamer
van die meneer, geeft haar en de andere huisgenoten te eten van zijn provisies, en
toen de sneeuw begon te dooien was Florry hals over kop verliefd op Prosper. In alle
eer en deugd wel te verstaan. Prosper liet dat niet onbeantwoord, en maakte het meisje
groot het hof, en laat ik je vertellen, dat als Prosper iemand het hof maakte, dan deed
hij het grondig. Daar kan de oude mevrouw Wagenaar nog van meespreken, maar
Prosper liet haar zitten, toen hij merkte dat ze hem wilde temmen. Maar dat was veel
later, toen hij weduwnaar was.
Enfin, Florry, gered van in sneeuwen en van de hongerdood gaat terug naar haar
dankbare ouders in Albany, die op hun beurt de kloekmoedige redder van hun dochter
willen leren kennen. Prosper verschijnt ten tonele, verschijnt erg vaak, ontmoet Florry
in New-York waar ze met hem gaat wandelen in Central Park en op een bankje zitten
op de Battery, of iets dergelijks, en waar natuurlijk Hendrik Hartje hun in de gaten
krijgt.
Net vóór de dood van Oom Jan waren ze getrouwd, en een paar maanden erna had
Prosper een vertegenwoordiger in New-York opgescharreld, en kwam hij naar Europa
mel. Florry. Ze trokken in in het oude huis van Oom Jan, dat gekke ding op de
Eiermarkt met al die torentjes en erkers, waar nu van Eyck woont. De meubels,
degelijk goed uit de streek, werden verkocht voor een appel en een ei, en ze kochten
dure meubels uit Brussel, met brocaten en fluwelen zittingen; ik herinner me hun
salon: ebbenhout met rood
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fluweel, en haar boudoir wit en goud louis seize, met lichtblauw brocaat. Enfin, jullie
vinden dat tegenwoordig niet mooi meer, en ik weet het ook zo net niet meer: elke
tijd heeft zo zijn smaak. In elk geval wist heel Wellerbeek te vertellen, dat Florry
rijk was, schatrijk, enigst kind van een millionnair. Laat ik je zeggen dat de oude
Snakkers, de vader van de tegenwoordige directeur van de Handelsbank zijn
opwachting ging maken, en in zijn beste engels zijn diensten aanbood aan mevrouwtje,
om haar vermogen over te maken, en te beleggen in Holland. Als ze hem het adres
van háár bankier wilde opgeven, zorgde hij wel voor de rest. Florry lachte eens, en
zei, dat dat nog wel even zou aanlopen. En toen zei Snakkers, dat als hij mevrouw
van dienst kon zijn met een crediet, dan hoefde mevrouw maar te spreken.
Ik weet natuurlijk niet of die oude vos zijn informaties had getrokken, maar Prosper
zorgde er op een of andere manier voor, dat dit gesprek bekend werd, en dat verhoogde
natuurlijk het aanzien van Florry in aanzienlijke mate. Want vergeet niet, dat wij,
knutselaartjes, in die dagen een bank nog maar een gek ding vonden, en als de puissant
rijke Snakkers helemaal uit de stad kwam om zijn opwachting te maken bij zo'n pop
van een vrouwtje, dan had hij daar zijn reden voor.’
Zo'n pop van een vrouwtje noemde de oude Wagemans haar, en die beschrijving
was juist. Florry met haar kleine, tengere figuur, haar springerige lichtblonde haren
en haar grote, grote blauwe kinderogen had iets, dat een gezeten matrone onmiddellijk
deed denken aan versterkende middelen en warme kruiken, en sterke mannen hun
knevels deed opdraaien, en omzien naar de te doden draak. Haar schoonheid zou
misschien niet de aandacht van Prosper hebben getrokken, maar haar
hulpbehoevendheid daar in de sneeuwstorm moest onweerstaanbaar zijn voor een
natuur als de zijne.
Met haar hulpeloosheid, haar hulpbehoevendhcid, domineerde ze onbewust en
ongewild de omgeving. Dat bleek al, toen ze arriveerde in Wellerbeek. Papa en Mama
hadden
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het forse voornemen gemaakt deze amerikaanse heks, die hun Prosper had ingepalmd
niet al te vriendelijk te ontvangen: niet onvriendelijk, maar waardig. Welnu, van dit
stoere voornemen kwam niets terecht. Prosper en Florry arriveerden erg laat in
Wellerbeek; ze hadden een lange en moeilijke reis achter de rug, en Florry was
uitgeput van vermoeidheid en opwindîng om wat haar te wachten stond. En bij het
licht van het petroleumlampje in de gang van Papa's huis, leken de kringen om haar
ogen nog dieper en tragischer. Mama, die haar zwarte japon met pailletten had
aangetrokken, en haar omvangrijke boezem gesierd had met alle goud en edelgesteente
dat imposant kon lijken, ruiste statig naar de vestibule. Ze wierp één blik op Florry,
en onmiddellijk begon ze te kakelen als een hen; voordat Florry haar mantel kon
uitdoen had Mama haar reeds moederlijk ingepalmd en meegetroond naar de
gemakkelijkste crapaud. Papa, Prosper, de beide dienstboden, die voor het eerst in
zwart met witte mutsjes liepen, allen kregen bevelen, die erop gericht waren om de
arme, lijdende Florry te helpen verplegen. Mama wreef haar voorhoofd met Eau de
Cologne, Papa moest brandewijn halen, Prosper naar Florry's pantoffeltjes zoeken,
Dina moest een kruik, nee, twee kruiken in het bed leggen, Lucia moest warme
bouillon brengen.
Enigszins verwezen liet Florry dat gebeuren, en toen Mama even stil was om haar
tranen af te vegen, vroeg het jonge vrouwtje aan Prosper, wat dat allemaal te betekenen
had. Ze legde in aandoenlijk schoolfrans uit, dat ze zich kiplekker voelde, en alleen
maar een beetje moe was. Ze stond op, dankte Mama met twee kussen voor de
hartelijke ontvangst en gaf Papa een hand. Papa keek een beetje teleurgesteld, hij
had dan ook erg hard gelopen om de brandewijn te halen. Maar voordat Florry de
hand had losgelaten, maakte ze alles reeds goed: ze gaf ook aan Papa een paar
schuchtere zoenen. Toen moest onmiddellijk champagne gedronken worden, en bij
haar derde glas huilde Mama weer, omdat God zo goed was.
Overal waar Florry met Prosper haar opwachting ging ma-
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ken herhaalde zich iets dergelijks. De tantes en nichten, de vrouwen van burgemeester,
dokter en notaris, allen sloofden zich uit om Florry een gemakkelijke stoel te geven,
een voetenbankje, opdat het arme schaapke toch maar niet moe zou worden. Ze
maakte haar visites eerst in de landauer van Papa, maar weldra had Prosper voor haar
een victoria gekocht, hoewel natuurlijk iedereen zei, dat zulk een open rijtuig niet
geschikt was voor zulk een teer poppetje. Haar robes waren van een élégance zoals
zelfs in de stad niet te zien waren. De jongemeisjes copiëerden met min of meer
vaardigheid en smaak haar kleren, de jongemannen die meenden engels te spreken
vertelden op de societeit lange verhalen over gesprekken die ze beweerden gevoerd
te hebben met de amerikaanse.
Toen Prosper en Florry na verloop van enige maanden het huis van Oom Jan
betrokken hadden, begonnen ze te ontvangen. Inplaats van borrels werden cocktails
geserveerd, de naïeve cocktails der negentiger jaren, die koud, sterk en zoet waren.
In de avond werd, inplaats van de gebruikelijke wijn, whiskey geserveerd; soms
waren er, inplaats van gebakjes doughnuts, kortom, de ontvangsten aan de Eiermarkt
hadden net genoeg amerikaanse aroma om interessant te zijn, en tegelijk paste Florry
zich voldoende aan om haar eerbied te demonstreren yoor wat in Wellerbeek als
passend, billijk en plichtmatig geacht werd. In korte tijd was zij de leidende figuur
van de schaarse beau monde van Wellerbeek geworden. En toen ze, ten overvloede,
hollands begon te brabbelen, waren ook de laatste sceptici vertederd. Het enige dat
Mama, binnenskamers tegen Papa had aan te merken was een dynastiek bezwaar. In
de eerste plaats achtte ze Florry te zwak om het geslacht de Lange in vele takken
voort te zetten, daarbij over het hoofd ziende, dat zij in haar hollandse vlezigheid het
toch ook maar gelaten had bij één afstammeling, al was dat dan ook Prosper.
Erger was, dat haar min of meer tactvolle informaties steeds weer aan het licht
brachten, dat die eventuele progeniture zich allerminst haastte. Papa zei dan wel: ‘Ze
is pas twintig, ze kan nog een dozijn kinderen krijgen,’ maar Mama
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bleef ongerust. Geleidelijk begon ze die ongerustheid te laten merken aan Florry, en
in de winter had ze het zover gebracht, dat ze haar schoondochter een bedevaart naar
Scherpenheuvel voorstelde. Florry had geen enkel bezwaar om met Mama op
bedevaart te gaan. Maar tijdens die bedevaart gebeurden er twee verschrikkelijke
dingen.
Toen, de dag van aankomst, Mama zich opmaakte om haar biecht te gaan spreken,
teneinde de bedevaart te bekronen door een waardige Heilige Communie, bleek dat
Florry niet mee wilde gaan. ‘Maar waarom niet?’ vroeg Mama. ‘Well,’ antwoordde
Florry, ‘omdat ik niet Katholiek ben, ziet U!’ Mama was zo verbaasd dat ze vergat
in tranen uit te barsten. Haar Prosper was dus met een ketterse getrouwd, en die
ketterse, onoprecht en listig, woonde nu bijna een jaar in Wellerbeek, en was elke
Zondag dat het weer niet al te slecht was, met Prosper naar de Hoogmis gegaan.
Florry legde uit, dat ze van huis uit Presbyterean was, maar dat haar ouders haar,
om haar vorming tot jongedame van de wereld te bevorderen, op kostschool hadden
gedaan bij zusters. Die zusters hadden haar overtuiging gerespecteerd, Maar Florry
had het eigenlijk prettiger gevonden om maar met haar katholieke
kostschoolvriendinnen, meest meisjes van franse en ierse afkomst, naar de kapel te
gaan, en onder het Lof Marialiedjes te zingen. Daarom vond ze die bedevaart ook
best, daarom vond ze het uitstekend, dat Prosper met haar in de Roomse kerk wilde
trouwen, daarom had ze ook in volle eerlijkheid beloofd, dat eventuele kinderen
Katholiek zouden worden opgevoed. Maar zelf Katholiek worden? Daar had ze nog
nooit over gedacht. Mama twijfelde nu weliswaar heel erg aan de uitslag dezer
bedevaart, maar zette door, bad zelf dubbele porties en bleef een dag langer dan het
oorspronkelijke plan was.
De tweede gebeurtenis op deze bedevaart die het vermelden waard is, vond plaats
op de terugweg. De reis was toen nog niet zo heel eenvoudig. Van Scherpenheuvel
ging men met een omnibus naar Diest, en vandaar had Mama een rijtuig gecharterd
naar Gheel, waar de trein stopte. Men ging in de ochtend uit Scherpenheuvel, en dan
kwam men
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tegen de avond aan in Gheel. Daar zouden de dames logeren, bij een nicht van Papa,
die er met een commerçant getrouwd was.
De dag van de terugreis was een gure, stormachtige dag in Maart, en de dames
zaten, ondanks hun dikke mantels en ondanks de chancelières te rillen van de kou.
En nu gebeurde het dat tussen Heistraat en Zittaart opeens een wiel van het rijtuig
liep, zodat de dames uit de wagen werden geworpen, en in de nattigheid naast de
weg vielen. De koetsier vervloekte zeven sacramenten, en ging hulp halen in Zittaart,
als het moest in Eynthout, of desnoods in Gheel zelve. Hij verdween in de grijze
achtermiddag, en de dames, koud en verkleumd, liepen de weg op en neer, omdat ze
hun bagage niet wilden achterlaten voor de meest gerede rover. Ze wachtten een uur,
en nog een uur, het werd donker, en Florry liep te klappertanden, terwijl Mama haar
beklaagde en troostte, zich onderwijl natuurlijk afvragende of dit ongemak veroorzaakt
zou kunnen zijn door dat ze een ketterse mee ter beevaart had genomen. ‘Maar nee,’
dacht ze, ‘zo min kan Onze Lieve Vrouw toch niet zijn.’ Ze staakte haar lamentaties
en begon vurig te bidden.
Intussen was de commercant, die gehoord had van de schoonheid en de rijkdom
der amerikaanse nicht ongeduldig geworden. Hij had al, om de onlust te verdrijven,
een ‘Hasselt’ gedronken, maar toen de zon onderging kwam hij tot de overtuiging
dat er een ongeluk gebeurd moest zijn. Hij spande zijn sjees, waarmee hij de klanten
bezocht, in, en reed de weg op naar Diest. Toen hij de beide vrouwen vond naast het
omgevallen rijtuig begreep hij de toedracht, en begon de koetsier en stalhouder te
verwensen, lang voordat hij van de bok was geklommen. Hij begroette de dames
hartelijk, laadde de bagage op zijn sjees, deed de dames opstijgen, en nog steeds de
koetsier alle kwaads toewensend ging hij in draf op Gheel aan. Hij vertelde omstandig
hoezeer hij zich ongerust had gemaakt, hoe intelligent zijn conclusie was geweest,
en stopte eerst met zijn betoog, toen Florry, die tussen hem en Mama inzat, geluidloos
flauwviel. Mama trok aan het werk met Eau de Co-
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logne, een lastig karwei door het schudden van het rijtuigje op de kinderkopjes, maar
Florry had de ogen toch weer opgeslagen, toen men stilhield voor de deur van meneer
Vandeperre.
Mama en Madame Vandeperre begonnen weer als bezorgde hennen te overleggen
wat gedaan moest worden; ze praatten over kamillen en warme omslagen, over
beddekruiken en stomen, en toen ze een niet eenvoudige, maar waarschijnlijk wel
afdoende kuur ineen hadden gezet, maakte Florry haar excuus over haar flauwvallen,
maar ze had zo'n verschrikkelijke honger. De beide oudere vrouwen sloegen de
handen ineen, Vandeperre noemde zijn vrouw een domme gans, en in een minimum
van tijd stond een avondmaal klaar, waarover Madame Vandeperre heel de dag had
gezwoegd, maar dat werd aangeboden met de opmerking, dat Madame Prosper het
maar moest nemen als het viel: alleenlijk maar de fortune du pot.
De volgende morgen was Florry weer volkomen aangesterkt, ze was een beetje
koortsig, maar dat zou wel overgaan. Ze reisde met de Grand Central naar Roermond,
van daar naar Venlo, waar Prosper wachtte met de landauer van Papa.
Een paar dagen bleef Florry, uit voorzichtigheid, in bed, want ze had wel kou gevat
daar op de weg tussen Diest en Gheel, maar toen het mooie weer, na een paar dagen
aanbrak, leek alle leed geleden. Het kleine, droge hoestje dat nog overbleef zou wel
overgaan als de zomer in het land kwam. En er werd geheel niet meer op gelet, toen
kort daarop werd meegedeeld, dat Florry in blijde verwachting was.

Edmond Nicolas, Brocaat en boerenbont. Schering en inslag van een fabrikantenleven

55

Vijfde hoofdstuk
WANNEER PROSPER DE LANGE, TEruggekeerd uit Amerika door de fabriek
‘Spinnerij en Weverij Gebrs de Lange’ wandelde, dan kon het gezoem der volledig
bezette machines hem toch niet geheel bevredigen. Zo'n fabriek drijven was heel
aardig; je kon nieuwe dessins of patronen verzinnen, je kon je vertegenwoordigers
in binnen- en buitenland opzwepen tot groter activiteit; het was mogelijk om hier en
daar een kleine verbetering aan te brengen, die een onderdeel van een cent bezuinigde
op elke el goed. Dat was allemaal heel aardig. Maar moest hij, acht en twintigjarige,
daarmee nu de rest van zijn dagen doorbrengen: elke dag weer rondlopen door
dezelfde hallen, al kwamen er ook misschien nog een paar van dezelfde hallen bij?
Hij hield daar gesprekken over met Papa.
‘U heeft wat gebouwd, Papa, misschien grotendeels tegen de zin van Grandpapa.
Oom Jan heeft er de spinnerij bij genomen. Dat was bouwen. Ik kwam in een gespreid
bedje. Dat is mooi als je een sufferd bent: dan kun je zo doorgaan, met telkens een
beetje te vernieuwen, te moderniseren, een beetje uit te breiden, en dan krijg je, wat
ze zo noemen, een degelijke zaak. Je broodje is gekocht. Je verdient geld, en nog
eens geld. Kwaaie jaren kunnen je niets doen, rijke jaren maken je nòg rijker. Prachtig.
Je wordt, God beter het, de grootste man van Wellerbeek, misschien de grootste man
van de streek.’ Papa keek zijn zoon nadenkend aan, en veegde zijn pen af aan zijn
luster jasje. ‘Ik
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zal jou eens wat zeggen’ zei hij. ‘Je wordt eens kapitein op een schip. Op dit schip,
dat nu van ons beiden is. Dat moet je genoeg zijn. Als je admiraal had willen worden,
dan had je moeten gaan varen. In de industrie kun je alleen maar kapitein zijn, en de
meesten die proberen admiraal te worden, eindigen als walbaas met een lamme poot.
Heb je dat goed begrepen? En nu wil ik van die flauwe kul niets meer horen. Kijk
liever maar eens, of dat rood van die handdoeken nu niet meer zo godsliederlijk
afbloedt.’
Zulk een strafpredicatie van Papa hielp dan wel even, want Prosper had nog steeds
zijn eerbied voor Papa, de bouwer van de zaak. Papa vond steeds weer moeilijkheden
om op te lossen, als Prosper meende dat er eigenlijk in de fabriek niets meer te doen
was.
‘Dat is jouw fout mijn jongen’ zei Papa. ‘Je denkt elke dag, dat er nu niets meer
te doen is aan een fabriek, aan onze fabriek. We zijn er nog lang niet. De ene dag
haken de nieuwe spindels, en de volgende dag hebben ze ons genomen met het
verven. Ofwel de wevers laten een getouw twintig slagen doorlopen voordat ze een
fout ontdekken, ofwel ze vergeten dat een machine gesmeerd moet worden. Het oog
van de meester maakt het paard vet.’
‘Ik heb allang gezegd, Papa, dat onze tijd te kostbaar is om te verprutsen. We
moeten een bedrijfsleider hebben, die moet de kleinigheden nalopen en wij....’
‘Wat wij? Wat wij? Denk je soms dat je te fijn gebouwd bent om kleinigheden na
te lopen? Je grootvader, de Lange El noemden ze hem, liep met een hondekar rond
om zijn spullen te slijten, en jij gaat voor je plezier uit rijden met een victoria met
Florry. Niet dat ik het je misgun, en Florry zeker niet. Maar jij denkt nog altijd, dat
het leven een avontuur is. Je moet niet vergeten, dat wij nog altijd boekweit zouden
verbouwen in de Zaligheden, als Lange El, je grootvader niet met zijn snertzaakje
was begonnen. En zorg nu maar eens dat die order voor Funck en Co de deur uitkomt.’
En toch wilde Prosper met acht en twintig jaren niet erin berusten dat, wat hij zijn
carrière noemde, zou zijn afgelopen.
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Hij begon pas. Hij had genoeg van de wereld gezien om.. om Wagemans, en van
Eyck, de beide concurrenten, kleine concurrenten, te laten zien wat er gebeuren kon.
‘Papa’ zei hij, ‘we moeten er wol bijnemen. Katoen, dat vraagt een hoop kapitaal;
dat vraagt geweldige sommen aan machines, omdat het een hele toer is, voordat je
van een baal katoen een vacht en dan een lont hebt gemaakt. Dat mogen de
twentenaren doen. Wij moeten in de wol.’
‘Hm’ hoonde Papa dan, ‘en waarom niet in de zij? Dat zou ik wel eens willen
weten?’
‘Dat is nogal eenvoudig. Zij, dat is een heel andere cliëntèle als ons goed. Wij
leveren goed voor iedereen. Elke huisvrouw heeft beddelakens en servetten en
handdoeken nodig. Maar zij? En elke huisvrouw, en elke manskerel heeft een rok
en een jas en een mantel en een broek nodig: van wol. En onze verkopers kunnen
onze wol meenemen, zonder dat het een cent kost. Maar zij!’
Tenslotte werd de tegenstand van Papa vervelend. De oude, koppige kerel stond
daar maar achter zijn bureau, schreef de brieven, copieerde, alsof hij geen loopjongen
kon betalen en geen boekhouder, telde zelf de looncenten uit, en klaagde steen en
been over de drukte. Papa was ouderwets. Papa was versleten, maar hij, Prosper, was
jong. Hij dacht over de mogelijkheden van de wol. Baai, gewone rode baai zou een
artikel zijn, met meekrap geverfd. Of flanel. Geen buckskins, dat was nog te
veranderlijk om ineens in te stappen. Alhoewel, het bedrijf van Delafosse was wel
erg eenvoudig. Streepjes, één centimeter, twee centimeter; daar kon je toch waarachtig
óók niet aan kapot gaan. Maar er zat ook geen avontuur in, òmdat iedereen het kende.
Prosper liep te piekeren. Als je twee kurken had om op te drijven dreef je zekerder
dan op een, en wol lag voor de hand. Dat leek in bewerking ook nog meer op vlas,
waar zijn werkvolk van vader op zoon aan gewend was. Trouwens, tien uur gaans
verder, in Tilburg waren ze met wol aan de gang, en dat ging goed, naar het scheen.
Maar daar waren ze met herenstoffen aan de gang, en dan had je voor het fijne goed
altijd de engelse concurrentie, en voor
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het gewone goed verpestten de moffen de markt. Hij moest een speciaal product
hebben. Voorlopig iets, dat weinig aan mode onderhevig was. En in het voorjaar na
zijn terugkomst uit Amerika kwam hij tot de conclusie, dat wollen dekens wel een
dergelijk product was. Dat was nog altijd een monopolie van de Leidenaars geweest,
maar wat ze in Leiden konden, dat kon hij ook. Hij bestudeerde prijzen en kwaliteiten,
hij reisde naar Leiden, en sprak in cafétjes met werklui van de Leidse fabrieken. Hij
calculeerde, berekende, en zag winst, zag een vaste mogelijkheid: onder de prijs van
Leiden, maar zo dat de markt niet bedorven werd. Maar telkens als hij geleidelijk
Papa wou ompraten voor zijn idee, werd hij gedekseld, en Papa was ten halve eigenaar
van de fabriek, van het kapitaal. Nu kon hij wel dreigen met verkopen, met uittreden,
maar dat gaf maar ruzie en narigheid, dat kon hij de oude heer niet aandoen. Op een
goede dag ging hij maar eens naar meneer Snakkers, die zo vriendelijk en onderdanig
aan Florry zijn diensten had aangeboden. Meneer Snakkers was de grootste bankier
uit de streek, weliswaar meer kassier dan bankier, maar toch eigenaar van een goed
gefundeerde, kapitaalkrachtige zaak, die over zeer goede relaties beschikte. Hij zou
niets definitiefs afspreken met Snakkers, maar wanneer hij in principe tot
overeenstemming was gekomen met de bankier, dan zou het gemakkelijker praten
zijn met Papa. Snakkers immers, was een sluwe vos, een man, waar iedere zakenman
in de verre omtrek tegenop zag.
‘Meneer Snakkers’ zei hij, ‘ik kom in de eerste plaats eens Uw oordeel vragen.
En als het blijken mocht, dat we hetzelfde denken, dan praten we verder.’ Zo begon
het, en al zei Snakkers, dat twee mensen nooit hetzelfde dachten, omdat ze van
verschillende kanten keken, toch was de bankier erg belangstellend. Het plan van de
dekens was niet gek, nee beslist niet. Daar was veel voor te zeggen. Was er kapitaal
voor nodig? ‘Meneer de Lange, dat heeft U zelf toch. Ik taxeer dat U drie ton zwaar
is.’ ‘Maar dat zit vast, muurvast. De winsten zijn goed, en we hebben wat reserve,
maar die reserve moet blijven voor de oude zaak.’
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‘Juist, heel juist gezien. Reserve, daar komt het op aan. Ik heb zaken, bloeiende zaken
zien ten onder gaan bij gebrek aan reserve.’ Meneer Snakkers haalde voorbeelden
aan, uit de omgeving, uit Holland, en sprak veel. En aan het einde zei hij: ‘Zou
misschien het fortuin van Uw vrouw..’ ‘Mijn schoonouders leven nog, en ik wil dit
op eigen kracht doen, meneer Snakkers!’
Wederom prees hem de bankier. Ja, dat was je ware, uit eigen kracht. ‘Nou meneer
de Lange, ik wens U het beste. En tot ziens.’
Dat was niet de bedoeling van Prosper, en hij legde uit, dat de zaak die hij zich
voorstelde een goeie zaak zou zijn voor elke belegger. De heren rekenden en
sjacherden, niet eens, maar vele keren, en tenslotte zag Snakkers wel kans om de
benodigde twee ton op tafel te brengen, mits Prosper één ton overnam, eventueel
tegen onderpand van zijn aandeel in de oude fabriek.
Nu, Prosper zou er eens over denken. Hij dacht er over, dagenlang. Maar de Zondag
dat zijn ouders merkten dat ze binnenkort grootouders zouden worden, werd er een
goed glas gedronken aan tafel, en na de pudding, terwijl ze sigaren rookten in de tuin
zei Prosper opeens tegen Papa: ‘Papa, ik zal U eens wat zeggen. Ik richt een
dekenfabriek op, helemaal naast de oude fabriek. Dekenfabriek P. de Lange.’
‘Zo’ zei Papa bedachtzaam, en hij smeet zijn sigaar in de opkomende dahlia's.
‘Zo’ zei hij, ‘ik kan het je niet beletten. Maar ik zou zo zeggen dat het je netter had
gestaan, wanneer je mij erin betrokken had. Maar enfin, ik ben een oude kerel, en ik
tel niet meer mee.’
Het werd toch nog bijna ruzie. Maar tenslotte zou Papa gelijk mee doen met
Prosper, mits Prosper zorgde dat er liquida kwamen, zonder de fabriek in gevaar te
brengen. De volgende dag ging Prosper naar meneer Snakkers en legde hem uit, dat
hij eigenlijk niets anders nodig had dan twee ton, op onderpand van de fabriek: gelijke
delen voor Papa en voor hem. Maar daar was Snakkers het nu weer niet mee eens.
Snakkers vond het natuurlijk heel aardig
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om een lening te verstrekken tegen behoorlijke rente, maar hij meende in zijn hart,
dat een emissie, al was die onderhands, minder risico en meer geld zou opbrengen.
Er moest een N.V. van gemaakt worden. De volgende weken deed Prosper niets
anders dan confereren met Snakkers. Papa was niet voor zo'n N.V. ‘Dwarskijkers
ben ik niet gewoon’ zei hij, en Prosper antwoordde, dat je een net mens als meneer
Snakkers toch ternauwernood als dwarskijker kon beschouwen.
‘Jongen’ zei Papa, ‘het is een bankier! En alle bankiers stammen af van de
lommerdjoden, denk daaraan. Ik heb wel eens gehoord, dat vroeger de christenmensen
niet bankier mochten zijn, op straf van de ban.’ ‘Onzin’ zei Prosper. ‘Dat is grote
onzin. Ik heb in Amerika...’ En dan vertelde hij, wat hij in Amerika gezien had van
financiering en emissies en wat al meer. Hij vertelde zoveel zaken, dat Papa er duizelig
van werd, en alles goed vond.
Het werd een N.V., met Prosper als Directeur, en toen ze naar de notaris gingen,
dat was nog de heel oude Wagenaar, de schoonpapa van die Mevrouw Wagenaar,
die later nog een oogje had op Prosper vóór ze met Wagenaar jr. trouwde, wou die
zelf eigenlijk ook wel een paar aandeeltjes hebben, en zijn zoon, die candidaat was,
wilde ook wel een paar. En toen sprak Wagenaar erover op de societeit, en toen wilde
de dokter, die pas in Wellerbeek was, van de Marel, er ook wel een paar helpben.
Zo ging dat even door, en tenslotte besloten ze maar het aandelenkapitaal te verhogen
op drie ton: dat gaf meer armslag: Honderdzestig duizend gulden voor Papa en
Prosper, op onderpand van de oude zaak voorgeschoten door Snakkers, en
honderdvijftien duizend voor de overige aandeelhouders. Snakkers nam zelf
vijfentwintigduizend gulden.
Voorlopig hoorden de aandeelhouders er weinig van. Alleen Snakkers merkte op
een goede dag, dat Prosper een wissel betaalbaar stelde: een nogal forse wissel, groot
ruim een ton, getrokken door een londense firma van wolmakelaars. Snakkers keek
de wolprijzen van de laatste maanden eens na, en zag dat inderdaad de wolprijzen
erg laag waren.
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Die nieuwe directeur van die nieuwe fabriek, die nog niet draaide kon, naar Snakkers
oordeel, al een flinke winst halen, nog voor de eerste deken de fabriek verliet.
Snakkers wreef zijn handen, en gaf knipoogjes aan de notaris toen hij die eens bij
een boedelscheiding ontmoette. De wolprijs trok nog niet aan, enige weken nadat de
wissel wasbetaald. Integendeel, de wolprijs zakte. Er was overvloedig aanbod van
overzeese wol zeiden de mensen van het vak. Dat gaf niet, vond de bankier: erg veel
maakte het niet uit, dan konden ze nog altijd die wol opslaan en verwerken.
Toen kwam er weer een wissel voor, eveneens tot een behoorlijk bedrag, weer
voor de aankoop van wol. Snakkers rekende eens na, en kwam tot de conclusie, dat
de hoeveelheid wol die Prosper had gekocht nu wel voldoende was om een jaar of
twee te werken, wanneer tenminste de fabriek er eenmaal was. Hij stak eens zijn
licht op bij Bruysten, de aannemer, die veel en vaak confereerde met Prosper, maar
Bruysten had nog altijd geen definitieve instructies. Enfin, de wolprijzen waren nu
zo laag, dat ze niet meer konden vallen. Snakkers rekende, dat een kleine verhoging
hun mogelijk zou maken om er zonder verlies uit te springen. Toch niet slecht bekeken
van Prosper.
Maar toen het October geworden was, voordat er een spade in de grond was gegaan
voor de nieuwe fabriek, begonnen de aandeelhouders, onder leiding van Snakkers
en Wagenaar, toch een beetje kribbig te worden. Ze spraken er eens met Papa over,
maar die suste en legde uit, dat Prosper op het ogenblik grote privézorgen had, en
dat het erg druk was in de oude fabriek. Maar het geld stak in wol, en daar was het
toch veilig. Dat kon nooit misgaan, want de wolprijzen trokken aardig aan, zoals de
heren ook wel wisten. Eindelijk, in November begonnen de werkzaamheden voor
de bouw van de nieuwe fabriek. Ze kwam een beetje buiten Wellerbeek te liggen,
weliswaar aan de grote weg, maar toch nogal afzijdig op heel goedkope heigrond.
Dat spaarde dadelijk in de bouwkosten, legde Papa uit aan de andere heren. Want
Prosper was er toen toevallig niet. Hij was op reis, met zijn vrouw, in verband met
haar gezondheidstoe-
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stand, maar hij zou spoedig terug zijn.
Wagemans en zijn zoon gingen kijken naar de bouw, dokter van de Marel reed er
eens voorbij, Papa ging herhaaldelijk kijken, en dan schudden al de heren het hoofd,
omdat het zo'n geweldig grote fabriek zou worden. Ze was bijna even groot als de
oude fabriek, en dat was de grootste van heel Wellerbeek. Daar konden van Eyck en
Wagemans niet aan tippen.
Bruysten zelf was zenuwachtig als een kip met kuikens. Hij draaide de hele dag
over het terrein rond, en huppelde tussen allerlei ijzeren staven op en neer,
onbegrijpelijke aanwijzingen gevend aan vreemde werklui, die dat rondijzer op
merkwaardige manier verbogen en verbonden. Het was het eerste werk van Bruysten,
waarbij gewapend beton te pas kwam, en Bruysten begreep maar niet, dat dat ijzer,
en wat cement en veel zand en grint alles tezamen stevige vloeren zou voortbrengen.
Toen men moest gaan storten, zette de vorst in, erg vroeg dat jaar, einde Novengiber.
En toen gebeurden er in Januari allerlei nare dingen. De kranten schreven over grote
branden in de havenwijken van Londen, en ze noemden pakhuizen op, die waren
verbrand. Een paar dagen later kwam er bericht: het pakhuis zus en zo was totaal
vernield door brand, mede doordat de voortreffelijke londense brandweer niet had
kunnen ingrijpen door de vorst. En in dat pakhuis lag opgeslagen de gehele
wolvoorraad die Prosper op speculàtie had gekocht. Prosper was er bleek van toen
hij de brief openmaakte, en hij sloot zijn ogen, terwijl Papa de brief ook uitspelde.
‘Wat zou dat nou’ zei Papa bemoedigend, ‘er is wol genoeg op de wereld.’ Prósper
moest even slikken voor hij sprak. ‘De wol was niet verzekerd’ zei hij zachtjes, ‘ik
durfde dat wel aan, toen ik ze kocht uit speculatie. En toen het langer duurde heb ik
er niet meer aan gedacht.’
‘Hoeveel was het?’ vroeg Papa, even zacht.
‘Als ik ze gisteren had verkocht, hadden we vijfentwintig duizend gulden schoon
winst gehad. En nu hebben we een strop van bij de tweehonderdtwintigduizend.’
Papa verliet zijn plaats achter de staande lessenaar, en ging
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naar de brandkast. Boven op dat hoge meubel bewaarde hij zijn sigaren met bandjes.
Hij nam het fijnste kistje, presenteerde Prosper, en terwijl hij zijn zoon vuur gaf zei
hij: ‘Dan zullen we die strop moeten terugverdienen.’ Prosper keek zijn vadereven
aan, en kreeg tranen in de ogen. De twee mannen drukten elkaar de hand en terwijl
Papa zijn zoon op de schouder klopte, veegde hij zelf met de mouw van zijn luster
jasje over zijn ogen. Dat die mouw als inktlap gebruikt placht te worden, had hij
vergeten, maar hij maakte heel veel misbaar toen hij de inktvlekken uit zijn gezicht
moest wassen.
De andere nare dingen die gebeurden waren niet van zakelijke aard, maar ze waren
zo droevig, dat niemand, Snakkers niet en Wagemans niet, erg veel durfden te zeggen
over de strop der nieuwe N.V.
Tenminste voorlopig niet.
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Zesde hoofdstuk
DES ZONDAGS NA DE HOOGMIS GINGEN Prosper en Florry naar Papa en
Mama. Er werd dan in de serre een kopje melkchocola gedronken, gevolgd door een
porto of een bittertje. En nu gebeurde het dat een paar maanden na de bedevaart naar
Scherpenheuvel, terwijl Papa en Prosper rustig praatten over de aanbesteding van
de nieuwe spinnerij van Van Eyck, dat Florry opeens opstond, en zonder iets te
zeggen, door de tuindeuren naar buiten stapte. Papa en Prosper schonken er geen
aandacht aan, maar Mama volgde verstrooid haar schoondochter met haar ogen. Die
liep, enigszins wankel naar het perzikenboompje, boog daar voorover, en braakte.
Zwijgend, verbaasd, rees Mama van haar stoel op, wees naar buiten, en stormde toen
ook de tuin in. Papa praatte nog door, maar toen hij merkte dat ook Prosper zijn
aandacht had bij het gebeurde in de tuin keek hij ook naar buiten, en vroeg toen heel
laconiek: ‘Is het zover?’ Het was zover, en in het eerste ogenblik was Mama bepaald
verstoord dat zij op een zo merkwaardige manier dit nieuws moest vernemen, waar
zij toch, door het organiseren van de bedevaart zulk een groot aandeel had gehad in
het tot stand komen van de gezegende omstandigheden. Maar haar gevoel van vreugde
overwon die wrevel al heel gauw, en ze nam duidelijk en overtuigend de leiding ter
hand van de dingen die ze vond dat moesten gebeuren in verband met Florry's
verwachting.
Natuurlijk kon ze het niet in alle opzichten eens worden met haar schoondochter.
Zo voelde het jonge vrouwtje er
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bijvoorbeeld niets voor, om zich toe te vertrouwen aan de zorgen van Manna
Olyslagers, die oud, ervaren en vies de beter gesitueerde Wellerbekers hielp ter
wereld komen. Ze wou en zou geholpen worden door een dokter, en ze koos
merkwaardigerwijze de jonge dokter van de Marel, die eerst kort gevestigd was.
Een ander punt van tweedracht lag op religieus terrein. Onze Lieve Vrouw van
Scherpenheuvel had, vond Mama, kennelijk een wonder gedaan hoewel Florry
protestant was. Nu zou het toch niet meer dan logisch en netjes zijn, indien Florry
nu Katholiek zou worden. Maar daar dacht de amerikaanse nog altijd niet over, en
wat meer was, ze wond zich op, wanneer Mama dit punt ter sprake bracht. En op een
goede dag sprak dokter van de Marel zelfs Màma erover aan. ‘U moet alles vermijden
wat Uw schoondochter kan opwinden, Mevrouw’ zei hij, ‘ook die geschiedenis over
het verschil in religie.’ Daaruit concludeerde Mama natuurlijk, dat dokter van de
Marel dus ook behoorde tot de ongelukkigen, die door de ongelovige universiteit
waren bedorven, maar ze zei dit niet. Ze sprak, met het overwicht der ervaring: ‘Zo'n
beetje opwinding zal mijn schoondochter niet schaden, als ik bedenk, dat U haar hebt
aangeraden, dat ze gewoon maar moet doen alsof er niets aan de hand is.’ Maar toen
keek de dokter heel ernstig. ‘Als het alleen maar haar zwangerschap was, mevrouw,
dan zou ik niet zo bezorgd zijn.’
Toen Mama het later aan Papa vertelde, zei ze, dat ze benen had als peperkoek,
toen de dokter dat zei, en ze zou haast op straat in tranen zijn uitgebarsten toen de
dokter uitlegde, dat er iets was met de longen van Florry.
Het droge kuchje, dat begonnen was na de bedevaart was niet overgegaan. Het
was erger geworden, ondanks de huismiddeltjes van Mama. Vooral des nachts kon
dat kuchje Florry uren uit de slaap houden, zodat ze des morgens kringen onder de
ogen had, en zich dodelijk moe gevoelde. De mensen, die Florry oppervlakkig kenden
zeiden, dat het moederschap haar nog mooier maakte: ze had nu en dan mooie rose
blosjes op de als regel bleke wangen, en haar
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ogen glinsterden nog meer dan voorheen. Maar dat had niets met het moederschap
te maken: Florry had tering, wat de dokter noemde: een lichte longtuberculose.
Toen de zomer kwam, vond de dokter het toch maar beter, dat Florry veel bleef
liggen, zich vrijwel niet inspande, en onderwijl veel versterkende middelen nam.
Maar Florry had geen eetlust, ze was te moe en te lusteloos om op te staan, en urenlang
lag ze in de zonnige tuin op een chaiselongue te turen naar de bloemen, die bloeiden
in een overdaad van kleur.
In het begin werkte ze met veel ijver aan de babykleertjes, maar geleidelijk verloor
ze ook daarvoor het interesse. Ze interesseerde zich voor niets meer, ze was òp, en
op een dag, toen Mama haar moed wilde inspreken, en haar zeide, dat alles veel beter
zou worden als het kind er eenmaal was, toen barstte Florry in tranen uit, en bekende
stamelend, dat ze eigenlijk niet geloofde dat zij haar kind zou zien.
Ontdaan ging Mama naar het kantoor, waar ze dit verschrikkelijke aan Prosper en
Papa vertelde. ‘Dat zou me wat moois zijn’ zei Papa, en hij zette zijn pet op en liep,
nog in zijn luster jasje, naar zijn schoondochter. Hij kwam binnen door het tuinpoortje,
en ging naar de rustbank van Florry.
Florry had hem niet horen komen: ze lag op haar zij, het hoofd gewend naar de
kant van het huis, en snikte zachtjes. Verlegen bleef Papa staan, nam zijn pet af,
draaide er mee in zijn handen, en prikte toen heel voorzichtig met zijn vinger in haar
rug.
‘Hei’ zei hij, ‘luister eens even.’
Verschrikt draaide Florry zich om, en ging recht op zitten. ‘Je kunt gerust blijven
liggen’ zei Papa, ‘maar je moet je niet van die gekke ideeën in je hoofd halen. Ik zou
wel eens willen weten wat jij te huilen hebt.’
Terwijl ze met grote blauwe ogen keek naar de klare zomerlucht vertelde Florry
de oude heer alles: hoezeer ze verlangde naar haar kindje, hoezeer ze van Prosper
hield, hoe gelukkig ze was, en hoe bang ze was, dat ze dit allemaal zou moeten
verlaten.
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Papa draaide verlegen aan zijn snor, maar zei toen opeens: ‘Heb je wel eens van
Tante Agaath gehoord?’
Natuurlijk had Florry nooit van Tante Agaath gehoord, en Papa vertelde van Tante
Agaath Custers, die het aan de longen had gehad, net als Florry, toen ze haar eerste
kindje verwachtte. En Tante Agaath had steeds maar weer gesproken over doodgaan,
en ze had dag in dag uit haar ogen roodgehuild, en het was zover gekomen dat ze
zelfs een beetje bloed had opgegeven. En toen was de ouwe Berkeljouw eens gekomen
om de rozen te snoeien, en die had dat gezien en die had grof en onbeschoft Tante
Agaath onder handen genomen, en haar gezegd, dat ze zo maar moest doorgaan, als
ze van haar kindje een verzopen poedel wou maken. Daarop was Agaath kwaad
geworden, en ze had de oude Berkeljouw de tuin uit gejaagd, en ze had hem
nageroepen dat hij wel eens zien zou, wie verzopen poedels waren, zijn kinderen of
die van Agaath. En vanaf dat ogenblik was Agaath veel beter geworden, en ze hadden
haar begraven voor een jaar of tien, toen ze tachtig was, en haar zeven kinderen en
zesenvijftig kleinkinderen waren op de begrafenis geweest. En Florry had moeten
lachen met het dwaze verhaaltje van Papa. En toen Papa gezworen had bij de bochel
van Minekus van Oorschot dat het echt gebeurd was, had Florry beterschap beloofd:
ze zou zich geen gekke ideeën meer in haar hoofd halen, flink eten, veel rusten, en
zich geen zorgen maken.
Papa ging tevreden naar kantoor terug, en vertelde over de verbetering van Florry's
moreel.
‘En hoe hebt ge dat klaar gekregen?’ vroeg Prosper verbaasd, die zich al de uren
herinnerde, dat hij getracht had een wenende Florry moed in te spreken.
‘Ik heb haar verteld van Agaath Custers!’ zei Papa rustig. ‘En wie was Agaath
Custers?’ vroeg Prosper verbaasd.
‘Weet ik dat!’ bromde Papa, en begon het journaal bij te werken.
Tante Agaath Custers hielp blijkbaar wel, om Florry een beetje meer moed te
geven, maar haar gezondheid verbeterde niet. Zolang het weer goed was, en Florry
in de tuin
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kon liggen, kon ze door inspanning van haar gehele wil de versterkende middelen
gebruiken, die dokter van de Marel steeds weer voorschreef. Maar al in Augustus
begon het weer kil te worden, er was regen en nog eens regen, en Florry moest binnen
blijven. Haar eetlust zakte weg, haar slapeloosheid werd chronisch, en ze hoestte
voortdurend. Ze kreeg een drankje voor de eetlust, poeders voor de slapeloosheid,
en pillen voor de hoest, maar ze lag uren wakker in de nacht terwijl een droge, diepe
hoest haar uitputte. Ze had Prosper moeten overhalen apart te gaan slapen, omdat
die anders niet geschikt was voor zijn werk: telkens en telkens weer werd hij wakker
als Florry bewoog, en vroeg haar dan of hij iets yoor haar kon doen. In den beginne
vond Florry de attenties van haar man prettig, maar als Prosper niet reageerde op een
hoestbui of op een onverhoedse beweging, meende ze dat hij onverschillig was
geworden, en niet meer om haar gaf. Maar als het dan dag werd, en ze zag hoe moe
en slaperig Prosper naar zijn kantoor moest gaan, kreeg ze berouw, en tenslotte dreef
ze de maatregel door, die de man een goede nachtrust moest verzekeren. Maar
daardoor drukte haar de eenzaamheid zoveel meer, en omdat ze niet meer hoefde stil
te liggen om Prosper niet te storen, gaf ze aan haar slapeloosheid toe, door urenlang
te lezen in de nacht.
Er was geen gebrek aan goede raad. Toon van Nieuwkuik, oude getrouwe van de
fabriek, wist te vertellen over een mengsel van gelijke delen zweedse teer, petroleum
en honing, waarvan drie eetlepels daags wonderen zouden doen. Hij had het van een
heilige pater van Berne, die zichzelf ermee gecureerd had van een tering in erge
graad. Schuttelaar, de sluiswachter wist te vertellen, dat paardestaart en kikkerlevers
onfeilbaar waren, mits rauw gegeten op de nuchtere maag. Een neef van zijn zwager
had het daardoor van de dood opgehaald. Tenslotte kwam een zuster uit het kloostertje,
met een pakje onsmakelijk uitziende kruiden. Ze gaf er het recept bij: paardestaart,
lepelkruid, eekhoorntjes-brood en herderstasje, gedroogd in de zon; daarvan moest
thee gezet worden, en dan was het in twee maan-
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den beter. Dokter van de Marel lachte met die middelen, als Prosper erover vertelde;
soms maakte hij wetenschappelijke bezwaren, dat men bijvoorbeeld herderstasje niet
mocht geven aan een vrouw in positie. En Prosper lachte in het begin met dokter van
de Marel mee: die houding was hij aan zichzelf, als ontwikkeld man verplicht.
Maar de zomer ging heen, een mistige, vochtige herfst volgde, en Florry werd
zwakker en zwakker, en soms dacht Prosper erover om, als wanhoopsdaad, die
volksmiddeltjes toch maar te proberen, maar de keus was te groot, en terwijl Prosper
aarzelde, welk fantastisch drankje hij zou proberen, kwam, op een avond, dokter van
de Marel opgewonden binnenlopen. Hij had een pakje bij zich, en een brief, beide
met vreemde, duitse postzegels.
‘Nu zullen we eens gauw een wending in de ziekte brengen’ zei de jonge dokter,
‘ik heb hier tuberculine gekregen, van de grote Koch’ zei hij, en toen Prosper
nieuwsgierig naar de brief keek, ging van de Marel verder.
‘Weet je wie Koch is?’ vroeg de dokter. ‘Dan zal ik het je zeggen. Hij is een
bacterioloog, een microbenjager, zoals Pasteur. Misschien is Koch nog wel groter
dan de fransman. De duitsers zijn veel secuurder. Die Koch nu, een
wereldberoemdheid in onze kringen, die heeft onlangs meegedeeld, dat hij een middel
had ontdekt tegen tuberculose.’ Dokter van de Marel hield een ingewikkeld en verward
betoog over actieve en passieve immunisatie, over sera en vaccins, over afweerstoffen
en reactieprikkeling. En tenslotte meende Prosper het te begrijpen. Florry zou een
tuberculinekuur ondergaan, en daardoor zou de strijd tegen de microben een gunstige
wending nemen. Hij vertelde er hoopvol over aan Florry, die niet enthousiast werd,
maar berustend glimlachte. ‘Maar vind je het niet prachtig?’ vroeg Prosper.
Glimlachend zei Florry: ‘Ik vind het prachtig, maar ik kan het niet geloven.’
Papa bromde, toen hij ervan hoorde, tamelijk ongelovig, dat alles beter was dan
niets: baatte het niet, schaden zou het ook niet. De enige die Prosper's enthousiasme
deelde was Mama. Toen haar zoon het vertelde, hief ze haar armen
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ten hemel, sloeg de handen ineen en barstte in tranen uit, terwijl ze door haar snikken
heen uitriep: ‘Gebedsverhoring!’ Want Mama was weer eens net aangeland op de
negende dag van een novene, ditmaal ter ere van de heilige Judas Thaddaeus, patroon
van wanhopige zaken. Mama vertelde het zo rond in het dorp: omdat zij een novene
had gehouden ter ere van deze grote maar vergeten heilige, had Koch tuberculine
ontdekt. Koch, dokter van de Marel, allen waren slechts werktuigen in de hand van
de heilige. De vrouwen hoorden erover op het missienaaikransje, en ze kwamen vol
enthousiasme thuis bij hun mannen, die een verhaal te horen kregen, dat een mengsel
was van een vrome sproke, een soort heksenverhaal over geneesmiddelen, aangevuld
met twee tot vijf procent van het oorspronkelijke betoog dat dokter van de Marel had
gehouden voor Prosper, en dat, om eerlijk te zijn, al niet erg helder was geweest. De
mannen gingen eensgezind naar de societeit om de zaak te bespreken, en in de hoop
dokter van de Marel aan te treffen. En eindelijk, na de eerste kienavond van het
seizoen vertelde de dokter wat er aan de hand was. Hij was toen al in een zeer
loslippige stemming gekomen, en gevleid door de onverdeelde aandacht van heel
het gezelschap haalde hij de brief voor de dag, die het tuberculine had begeleid.
‘Geehrter Herr College, schrijft me de grote Koch,’ zei de dokter, ‘alsjeblieft. Ja, de
brief is weliswaar ondertekend in Vertretung, maar dat neemt niet weg, dat de grote
Koch toch erg in zijn schik is, dat ik de proef wil nemen.’ Hij vertelde het hele verhaal,
hoe hij over tuberculine iets gelezen had, en hoe hij een brief naar Berlijn had
geschreven, om het geval van Florry uiteen te zetten. En dit nu was het antwoord.
De dokter accepteerde vele glaasjes cognac, terwijl hij uitlegde hoe tuberculine
gemaakt werd, hoe het eruit zag, hoe het werd toegediend, en welke resultaten ermee
verwacht mochten worden. Toen de heren hoorden, dat de genezing met dit preparaat
niet absoluut zeker was, en nog wel even kon duren, kwam er weer een stroom los
van welgemeende raadgevingen. De aanbevolen middelen varieer-
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den van een reliquie van Sint Alfonsus tot en met een gedroogde padde in een zakje.
Maar dokter van de Marel lachte daarmee: hij was een modern arts, die
wetenschappelijk te werk ging. Toen vroeg Wagemans, hoelang de dokter nu dat
middel al toepaste, en de dokter moest bekennen, dat hij nog niet begonnen was. Het
scheen namelijk erg moeilijk om de juiste dosis vast te stellen. ‘Tja,’ zei Wagemans
daarop, ‘dat vrouwtje is niet sterk, anders zou ik zeggen, geef ze een hoeveelheid,
waar de microben geen brood meer van lusten.’
Dat antwoord bracht de dokter zijn moeilijkheden weer in gedachte; hij nam
afscheid, en peinsde thuis, in zijn vrijgezellenwoning nog urenlang over de
moeilijkheid, terwijl hij de slaap vergeefs trachtte te vatten.
Maar de volgende dag kwam hij tot een besluit. Hij zou beginnen, zoals het
voorschrift luidde, met een zeer geringe dosis, een dosis zo klein, dat je nauwelijks
kon geloven, dat het iets uithaalde, en naarmate Florry dan goed of slecht reageerde,
zou hij de hoeveelheden geleidelijk opvoeren. Onhandig door ongewoonte werkte
de dokter zijn verdunningen uit; het ochtendspreekuur werd naar huis gezonden, en
hij zond de koetsier plechtig naar het huis van Prosper en Florry of het schikte dat
hij die middag met de kuur zou aanvangen.
Omstreeks twee uur kwam de dokter bij Florry, die kalm glimlachend hem ontving.
Nog eenmaal legde de dokter uit wat hij doen zou, en de patiënte gaf geen ander
antwoord, dan dat ze het zeer waardeerde dat de geneesheer zich zoveel moeite gaf.
En tenslotte, zenuwachtig en zwetend, gafde dokter Florry haar eerste spuitje. Terwijl
hij zijn instrumenten opbergde, keek de dokter voortdurend naar Florry, alsof hij
verwachtte, dat ze genezen zou oprijzen van haar rustbed. Schoorvoetend nam hij
afscheid.
Tegen de avond werd Florry een beetje koortsig, iets meer dan gewoonlijk. In de
nacht hoorde Prosper haar neuriën, en toen hij ging kijken, keek ze hem met verwezen,
glinsterende ogen aan. Tegen de morgen haalde Prosper dokter van de Marel uit zijn
bed, maar ook die was machteloos.
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Na enige dagen week de koorts, en het leek alsof Florry iets minder lusteloos was.
Dokter van de Marel merkte het ook op, maar toen Prosper erover sprak, zei hij
bescheiden, dat het toeval zijn kon. Maar in zijn hart geloofde hij, dat ondanks de te
hoge dosis een begin van beterschap was ingetreden.
Na een paar weken nam de dokter weer een proef: ditmaal had hij de dosis
gedecimeerd, maar weer was de reactie veel te heftig. En na een derde proef staakte
de arts zijn kuur: de koorts verzwakte Florry te zeer.
En toen keerde weer alles tot het oude terug: het hopeloze trachten door optimisme
en versterkende middelen de witte dood af te weren.
Prosper was, wanneer hij bij Florry zat, van een voorbeeldige toewijding. Hij las
haar voor, bracht boeken mee uit de stad, zorgde voor bloemen, verschafte vruchten,
niet alleen appels en peren, maar ook sinaasappelen en dadels en vijgen, toen nog
zeldzaam in Wellerbeek.
Maar als hij alleen was, wanneer hij nadacht over zijn planrten, de plannen voor
de wolfabriek, dan betrapte hij zich erop, dat hij haast ongeduldig was, soms haast
wenste, dat de ziekte van Florry, desnoods door de dood, zou eindigen. Tot ver in
October geloofde hij nog vagelijk aan een mogelijke genezing. Toen echter de
teleurstelling van de tuberculinekuur tot hem doordrong, was zijn geloof in een herstel
van Florry voorgoed verdwenen. Zijn enige zorg was nu, of het kind, de opvolger
voor wie al de heerlijkheden van zijn plannen bestemd waren, zou leven.
Er kwam in zijn houding een subtiele wijziging, waarvan hij zichzelf ternauwernood
bewust was. Hij begon de zieke te behandelen met de voorkomende toegeeflijkheid,
die men betoont aan stervenden. Wat hij deed voor haar, deed hij niet meer om haar
genezing te bewerken, maar om haar leven te rekken, lang genoeg om het kind te
laten voldragen zijn.
Florry voelde die verandering in zijn houding aan, maar inplaats van erdoor
bedroefd te zijn, begon ze opnieuw,
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met nieuwe moed te vechten voor haar leven. Ze propte zich vol met het goede eten
dat men haar voorzette, ze onderdrukte zoveel mogelijk haar hoest, ze dwong zich
tot slapen, en een ogenblik, zo omstreeks eind October leek het, alsof ze inderdaad
zou overwinnen. Ze was sterker geworden, bemoeide zich weer met haar huishouden,
liep door het huis, en ging zelfs, goed ingepakt, in een dicht rijtuig naar Mama, om
die te feliciteren met haar verjaardag.
Mama was meer dan ooit zorgzaam en ijverig voor het belang van Florry. Dit
bezoek was voor de oudere vrouw een bewijs, dat al haar gebeden en offers eindelijk
beloond zouden worden. Ze was zover, dat ze eind October reeds begon met een
novene van dankzegging, die op Allerheiligen plechtig zou worden besloten.
Die dag lag Florry op haar rustbed voor het venster. Ze zag de mensen voorbijgaan,
beladen met bloemen en kaarsen, op weg naar het kerkhof. Ze waren in donkere
stemmige kleren gestoken, maar Florry hoorde hun opgewekte stemmen in de klare
vrieslucht: ze spraken alsof ze naar een feest gingen, terwijl het toch een tocht was
naar de graven van dierbare mensen, die van hun waren weggegaan. En opeens kreeg
Florry het gevoel, dat het volgend jaar ook haar graf versierd zou worden. Die
gedachte maakte haar niet treurig, maar onzeker, ze trachtte zich de toekomst voor
te stellen met zichzelve als dode op het kerkhof - of, en bij die gedachte werd ze
warm van geluk, levend. Gezond. Met Prosper en haar kind. Zou haar kind leven?
Zou haar kind over een paar jaar, aan de hand van Prosper naar het kerkhof gaan om
haar graf te sieren, het graf van een moeder die het niet had gekend. Ze trachtte zich
haar kind voor te stellen, en als ze de ogen sloot zag ze een klein, ietwat plechtig
jongetje, dat ernstig bad bij het graf van zijn moeder. Van onder haar gesloten
oogleden welden haar tranen op. ‘O, God’ snikte ze, ‘ik wou zo graag mijn kind zien.
Ik zou zo graag mijn kind hier over straat zien lopen, of spelen in de tuin, of hier
binnen zien komen in deze kamer. O, God, ik vraag zo weinig, eenmaal, éénmaal
maar mijn
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kindje te mogen zien. Ik vraag U niet het jaren te mogen bezitten, neen, maar eenmaal
slechts wilde ik mijn kindje zien. Dat maakt voor U niets uit. Als U goed is, God,
dan kunt U dat toestaan. Een keer slechts, God.’
Geleidelijk had de zieke zich opgewonden, terwijl ze, voor het eerst sinds jaren
handenwringend bad. Haar wenen ging over in een hoestbui en opeens proefde ze
de zout-zoete smaak van bloed in haar mond. Ze zag hoe de zakdoek die ze tegen
haar lippen hield, zich rood kleurde, en verblind door de tranen tastte ze naar de bel
die op een bijzettafeltje stond naast de chaiselongue. Rinkelend viel die op de vloer,
en uitgeput, machteloos leunde ze achterover, volkomen geëindigd. Zachtjes ging
de deur open, en ze hoorde zachte voetstappen. Ze was te moe, te uitgeput om te zien
wie daar binnengekomen was. Maar opeens wist ze heel zeker, dat het haar kind was,
dat de kamer binnensloop, en dat zo aanstonds de armen om haar hals zou slaan, en
warme, vochtige kinderlippen op haar wang zou drukken. Ze keerde terug uit haar
begoocheling doordat ze stemmen hoorde om haar heen, en doordat ijverige handen
trachtten haar te verzorgen. Ze liet die handen geworden, zonder de ogen op te slaan,
en trachtte de gedroomde omhelzing terug te vinden, maar geleidelijk begon ze de
stemmen te herkennen, fluisterende, lispelende stemmen van Prosper, de dokter, later
Papa en Mama. ‘Nu ben ik aan het sterven’ dacht Florry een ogenblik, maar het
deerde haar niet omdat ze zo verschrikkelijk moe was, zo moe, dat ze wilde inslapen.
Maar inplaats van weg te zinken in de onbekende wereld van slaap of dood, kwamen
de stemmen nader, en ze werd ongeduldig, omdat ze niet kon horen wat de stemmen
zegden. Ze sloeg de ogen op, een strak en hard gezicht van Prosper, het gezicht van
Papa, met ogen groot van medelijden. Moeizaam tilde ze haar loodzware hand op,
en strekte ze uit naar Prosper, die ze onmiddellijk greep, en op zijn knie zakte bij
haar rustbank. Maar dat gebaar was zo snel, zo prompt, dat het leek alsof alles tevoren
was ingestudeerd. ‘We spelen mijn sterfscène’ dacht Florry, en ze peinsde wat ze
zeggen moest. Ze vond geen andere woor-
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den dan: ‘Prosper’ en ‘Ons kind’. Toen liet Prosper zijn hoofd zinken, en warme
tranen vielen op haar hand. Gelukkig sloot Florry de ogen, en ze merkte niet, dat
men haar te ruste legde.
Uit haar bed stond ze niet meer op. Die eerste bloedspuwing had haar weerstand
gebroken. Het leven had afgedaan, en ternauwernood wist ze tekenen van
belangstelling te geven, wanneer ze met Prosper alleen was. Ze Wist heel goed, dat
deze leefde met grote plannen; ze vroeg naar vooruitgang, en ze trok een blij gezicht,
wanneer er sprake van succes was. Ze zei woorden van opbeuring, wanneer het niet
ging, zoals Prosper wenste. Maar in werkelijkheid was ze niet verheugd of bedroefd,
en haar woorden waren aarzelend, als van iemand die een vreemde taal leert spreken.
Florry leefde niet meer ten volle: het leven had afgedaan. Ze had nog één ding te
doen: haar kind te baren; daarna kon ze heengaan, kon ook haar lichaam sterven.
Soms vroeg ze aan de dokter, of ze lang genoeg zou leven, en dan was dokter van
de Marel bijna luidruchtig zeker van zijn zaak: te zeker, te hartig-overtuigd, vond
Florry. ‘U moet me zolang in leven houden, dokter’ zei Florry met een glimlach,
‘daarna komt het er niet meer op aan.’ Dokter van de Marel beweerde dat één zo'n
bloedspuwing onzin was, dat ze vooruitging, dat het goede weer wonderen zou doen,
als het eenmaal kwam. Florry sprak niet tegen, maar ze geloofde het niet. Ze wou
geloven dat haar kind geboren zou worden. Dat was voldoende. Meer wilde ze niet,
meer wenste ze niet.
Tegen de tijd, dat Florry's zwangerschap ten einde liep, was de bouw der nieuwe
fabriek begonnen. Prosper straalde van vreugde, als hij sprak over de fabriek voor
hun zoon. Het begin van de uitvoering van zijn plan maakte hem bijna overmoedig,
en van de weeromstuit geloofde hij weer aan een mogelijk herstel van Florry. En
wonderlijk, geleidelijk werd deze besmet door het geloof van Prosper. Ze kreeg weer
belangstelling voor haar behandeling, ze deed weer haar best om de afschuwelijke
versterkende middelen die de dokter bleef aanraden te nemen, en inderdaad na-
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men haar krachten iets toe. Dat, om de vorst, de bouw moest worden gestaakt, deerde
haar niet; zij was het die Prosper opbeurde en troostte.
En zo geraakte haar zwangerschap ten einde. In de laatste dagen van Januari baarde
ze haar kind. De verlassing verliep tegen alle verwachting in zeer gemakkelijk, maar
toen het kind eenmaal geboren was, werd de oorzaak duidelijk: het was een klein,
tenger kindje, een jongetje met de donkere haren van de vader. Eénmaal hoorde
Florry de stem, een zwak, klaaglijk geluid. Eenmaal zag ze de ogen van haar zoon:
blauwe ogen van de nieuwgeborene. Toen sloot het kind die ogen voorgoed, en de
stem zweeg voor eeuwig. Een paar uur na de geboorte overleed het kind, nadat de
dokter het had gedoopt. Van toen af telde Florry de dagen die ze nog moest leven.
Zonder bitterheid of wrok telde ze op wat het leven haar gegeven had, en in
eenzaamheid weende ze over haar armoede, maar ze bleef glimlachen als Prosper,
de dokter, Papa, Mama spraken over haar herstel. Haar enige vreugde was een pijn:
de schrijnende pijn van haar borsten die geen kind mochten zogen. In de uren van
eenzaamheid dacht ze eraan, hoe het had kunnen zijn als, als zij niet ziek was
geworden, als haar kind een gezonde moeder zou hebben gehad.
Van dag tot dag ging haar toestand achteruit, tenslotte, in Februari, liet men haar
niet meer alleen. Prosper, of Papa, of Mama waakten: Prosper gespannen en verbeten,
Papa mild en onhandig, Mama tranenrijk en vroom.
Op een nacht dat Mama dommelde in de armstoel, de rozenkrans gewikkeld om
haar mollige hand, kampte Florry met de dorst. Ze wilde de oudere vrouw niet storen
met een wens, en zelve was ze te zwak om zich op te richten. Maar op het eerste
kuchje van de zieke was Mama onmiddellijk klaar wakker en bij het bed. Ze Iiet
Florry drinken: water met een scheutje cognac, omdat dit het hart opwekte. En toen
zei Florry opeens: ‘Mama, zoudt U het erg prettig vinden als ik katholiek werd?’
Mama keek haar ongelovig aan en gaf geen antwoord; ze wendde zich verlegen
terzijde, maar Florry zag hoe twee heel grote tranen uit haar

Edmond Nicolas, Brocaat en boerenbont. Schering en inslag van een fabrikantenleven

77
ogen vielen, en hoe ze woorden van dankbaarheid fluisterde jegens de heilige, die
ze met haar zoveelste novene bestormde. Maar toen raapte Mama al haar kracht
bijeen, en ze fluisterde: ‘Alleen als je het oprecht meent, mijn kind.’
Twee dagen later werd Florry in de Katholieke Kerk opgenomen, door een
oud-missionaris, die rustend was bij de franse paters, en die goed engels kende. Dat
was de dag, dat Prosper de brief kreeg over de wol, die verbrand was met de pakhuizen
in Londen.
Maar van deze catastrofe heeft Florry nooit iets geweten, want drie dagen later
stierf ze, en bij de begrafenis beklaagde Mama zich tegenover Papa, dat ze niet ècht
treurig kon zijn, omdat nu Florry tenminste bij haar zoontje was.
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Zevende hoofdstuk
HOE SNAKKERS EN DE ANDERE AANdeelhouders de lucht hadden gekregen
van de funeste gevolgen van de Londense brand is niet duidelijk. Waarschijnlijk
heeft Papa, om het verdriet van zijn zoon te respecteren, op eigen houtje geprobeerd
geld los te maken, en weer wol te kopen. Hij probeerde tenminste van Baron de Foens
een hypotheek te krijgen op de fabriek, maar baron de Foens was toen al niet meer
zo rijk als hij geweest was.
Aan Prosper had Papa in die dagen helemaal geen steun. Ternauwernood verscheen
de jonge man op de fabriek: hij zat thuis, bekeek de dingen die herinneringen aan
Florry opriepen, en nu en dan ging hij uit, en bedronk zich zwijgend en somber in
de omgeving, in vieze kroegjes, waar contrabandiers en stropers rondhingen. Wanneer
Prosper op de fabriek kwam, trachtte Papa zijn belangstelling op te wekken, door te
vertellen van nieuwe orders, van nieuwe dessins. Maar Prosper antwoordde, dat het
met hem gedaan was, hij had zijn vrouw, zijn kind en zijn geld verloren. Als hij nu
nog aan lager wal raakte, dan was alles in orde.
In de eerste weken deed Snakkers alsof hij van niets wist, hij gaf geen teken van
leven, en wachtte blijkbaar totdat Prosper's gezonde verstand weer zou zegevieren.
Zoiets zei hij tenminste tegen Cafet, de procuratiehouder: ‘Laat die jongen tot zichzelf
komen, dan kunnen we praten. De oude is een kind in zaken.’
Maar de jongen kwam niet tot zichzelf. Hij trok zich van
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de hele zaak niets meer aan, en toen Snakkers een maand gewacht had, nam hij een
vigilant en ging naar Wellerbeek. Hij begon een plechtig gesprek met Papa, waarin
hij erop wees, dat hij alle begrip had voor de treurige omstandigheden van Prosper
en de hele familie. Hij zou dan ook niets liever doen, dan het verdriet te laten
bezinken, maar hij had zijn verantwoordelijkheid, nietwaar, tegenover de andere
aandeelhouders, die op Snakkers goede naam en faam hun geld hadden geriskeerd
in de wolfabriek, en aangezien er nu onaangename geruchten waren opgedoken,
kwam hij maar eens informeren. Papa zou het hem niet euvel duiden, Papa was een
man van grote ervaring. Papa nam het hem niet kwalijk, integendeel. Hij apprecieerde
ten zeerste, dat meneer Snakkers niet eerder gekomen was. Die geruchten waren
waar, tenminste als het ging over de verbrande wol. Ja, het was natuurlijk zeer
betreurenswaardig, dat Prosper onbegrijpelijkerwijze de wol niet had verzekerd,
maar dat was nu eenmaal zo. En Papa wilde alles doen, om de zaak te regelen.
Daarop prees Snakkers de rechtvaardigheid en de rechtschapenheid van Papa zeer.
Hij van zijn kant was ten alle tijde bereid om alle medewerking te verlenen, en zo
coulant mogelijk te zijn. Het sprak vanzelf dat het op een paar dagen niet aankwam,
maar meneer Snakkers zou het toch wel erg prettig vinden, indien binnen, laat ons
zeggen tien dagen, definitieve voorstellen werden gedaan. Toen nam Papa zijn
psychologische proef: hij haalde het kistje dure sigaren van de brandkast, en bood
Snakkers er een aan. Maar meneer Snakkers had geen tijd, dank U wel, een andere
keer graag. Hij stond op, en begon afscheid te nemen.
En toen werd Papa een beetje kwaad, ja niet zo dat het te merken was, maar toen
hij meneer Snakkers in zijn pelsjas hielp, zei Papa zo langs zijn neus weg: ‘Ja, het
is in zekere zin toch maar gelukkig, dat de vennootschapsacte tijdig is gepasseerd.
Nu dragen we allemaal gelijkelijk aan de schade.’ Met een arm in de mouw keek
Snakkers verschrikt naar Papa. ‘Kom kom, meneer de Lange, dat kunt U niet
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menen. Die vennootschap, dat is allemaal goed en wel, maar onder oude
zakenvrienden, nietwaar...’
Hoe treurig de omstandigheden dan ook waren, dit was een van de vrolijkste
ogenblikken, die Papa ooit doormaakte. Snakkers ging weer zitten, Snakkers
accepteerde een sigaar, en luisterde met een hoofd dat steeds meer rijp werd voor
een beroerte, hoe Papa uiteenzette, dat als er winst gemaakt was, die acte natuurlijk
wèl een ding was geweest om zich op te beroepen, nu het anders uitkwam dacht
meneer Snakkers natuurlijk dat hij, Papa, de schade wel zou vergoeden.
‘En dat was ik ook van plan, meneer Snakkers. Maar wanneer U met verkapte
dreigementen aankomt, een korte termijn gaat stellen, die ik onmogelijk zal kunnen
aanhouden, dan staat de zaak natuurlijk anders.’
Meneer Snakkers was onmiddellijk bereid, om de termijn te verlengen. Papa wenste
zich aan géén termijn te binden. Meneer Snakkers was bereid een langdurig crediet
te verlenen, maar Papa was niet genegen een langdurig crediet te accepteren. Dan
zou meneer Snakkers zich genoodzaakt zien het hypothecaire crediet op de fabriek
op te zeggen. Papa zou erover schrijven aan zijn zwager, meneer van Zevenaar, die
zoals meneer Snakkers misschien wel wist, in de directie van de Crediet en Wisselbank
in Amsterdam zat. Dat toen de beroerte niet kwam, dankte meneer Snakkers aan een
bijzondere bescherming des hemels. Hij drong dus niet meer aan op een termijn,
vanwege de aangename en langdurige zakenrelaties. Hij had het volste vertrouwen
in de rechtschapenheid van Papa en Prosper, en verzocht zijn respecten aan mevrouw.
's Avonds kwam Papa zijn zoon opzoeken, maar Prosper was te dronken om veel
te snappen van wat er verhandeld was tussen de bankier en Papa. Hij had een
handspiegel van Florry in de hand, die hij voortdurend oppoetste, door erop te ademen,
en hem dan af te wrijven met een zijden sjaal.
Drie dagen later kwam een brief van een advocaat. Deze was tot de conclusie
gekomen, dat Prosper misbruik had
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gemaakt van zijn positie als directeur, dat hij, met name, zijn bevoegdheden had
overschreden, misdadig zorgeloos was geweest, gelden der vennootschap had gebruikt
voor doeleinden die niet tot de gewone manipulaties hoorden, en dat het niet zeker
was, of de officier van justitie geen termen aanwezig zou achten om tot strafvervolging
over te gaan. Daar de advocaat echter zeer wel begreep, dat de heren de Lange een
schikking binnenskamers zouden verkiezen, gaf hij nog veertien dagen om voorstellen
uit te werken. Papa verscheen, na een slapeloze nacht aan het bed van zijn zoon, die
zijn roes uitsliep. Hardhandig wekte hij de slaper, en toonde hem de brief.
‘Het kan me niet schelen’ zei Prosper, en wilde zich weer omdraaien.
‘Zo’ zei Papa, ‘kan jou dat niets schelen, manneke. Dan zal ik jou eens iets
vertellen, dat je misschien wel kan schelen. Dat jij de doos indraait, zal je wel koud
laten. Dat je onze goeie naam te grabbel gooit, zal je wel onverschillig laten. Maar
dat je zo'n eigenzinnige, zelfzuchtige, onridderlijke lummel bent, dat je mij laat
opdraaien voor jouw nalatigheden, dat vergeef ik je niet. Ik heb getracht je op te
voeden tot een heer. Maar je hebt wel de kennis ervoor, maar in karakter sta je ver
beneden Lange El die nauwelijks kon schrijven. En als het je nu belieft door te gaan
met je zattemans kunsten, dan moet jij dat weten, maar dan kun je erop rekenen, dat
ik de fabriek tot de laatste steen verkoop, jouw stommiteiten betaal, hoor je, jouw
stommiteiten, en met Mama intrek bij de zusters. Wij zullen ons einde wel halen. Ik
groet je!’
Met een krachtdadige vloek was Prosper zijn bed uit, en terwijl zijn nachthemd
vreemd om zijn blote benen flodderde hield hij een soort redevoering tot Papa. Hij
zou die labbekakken en bangfloetsen wel eens iets laten zien. Hij had Ome Jan klein
gekregen, en voor die Snakkers was hij ook niet bang, hier en gunder. En nou was
het uit.
‘Ik ga naar Amerika’ zei hij, ‘en U doet alsof Uw neus bloedt, als die Snakkers
en trawanten U het lastig maken. U is niet aansprakelijk voor wat ik gedaan heb. En
vanuit
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Amerika zal ik met bekwame spoed geld zenden, om die haaien af te betalen. En als
dat gebeurd is, dan breek ik meneer Snakkers de poten, als hij nog één keer bij de
Lange op kantoor komt.’
‘Wou je je schoonvader om geld vragen?’ vroeg Papa voorzichtig.
‘Als je het niet verder vertelt Papa, wil ik je wel zeggen, dat schoonvader nog
minder heeft dan jij of ik, en daarbij zeven kinderen moet grootbrengen. Nee, ik ga
het verdienen.’
Voordat hij naar Amerika ging, bracht Prosper een bezoek aan een heel knappe
advocaat in Roermond. Twee dagen later kreeg de advocaat van meneer Snakkers
brieven, waarin allerlei merkwaardige dingen stonden. Er was een brief van Papa,
die erop wees, dat hij de grootste aandeelhouder was, en dus de meerderheid in de
vergadering had. Hij zou zich bij de eerstvolgende vergadering laten
vertegenwoordigen door Mr Die-en-Die, advocaat en procureur te Roermond.
Wanneer desondanks de vergadering maatregelen zou nemen tegen zijn zoon, de
directeur der vennootschap, dan zou hij zijn vordering geldend maken op dezelfde
basis als de andere aandeelhouders.
Er stond nog veel meer in die brief, het was zo ingewikkeld, dat de advocaat van
meneer Snakkers zei, dat het echt Mr Die-en-Die was. Er stond in, dat Papa niet
genegen was de vennootschap op te heffen, maar wel een andere directeur wilde
benoemen, aangezien de tegenwoordige directeur, de Heer Prosper de Lange, per ss
Etruria naar de Verenigde Staten was afgereisd.
En dan was er nog een verzoek om ontslag van Prosper, en een andere brief van
de advocaat van Papa, waarin deze mededeelde, dat de Heer Prosper de Lange, sans
préjudice en onder reserve van alle rechten eventueel bereid was, indien het geluk
hem toelachte, een billijke vergoeding aan de aandeelhouders uit te betalen, door
storting van een zeker bedrag in de kas der vennootschap. Over de grootte van dat
bedrag en de termijn van storting werd niets gezegd. De advocaat van meneer
Snakkers zei: ‘En nu maar
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zoete broodjes bakken.’ Snakkers sprak over aanklachten, over uitlevering. Maar in
die dagen leverde de USA nog niet uit, en als ze uitgeleverd zouden hebben, dan was
Argentinië dicht in de buurt.
Meneer Snakkers koos de wijste partij. Hij nam wederom een vigilant naar
Wellerbeek om zoete broodjes te bakken. Hij kreeg echter geen sigaar uit het kistje
op de brandkast, maar een O-tje van Reynvaan, dat intussen ook een heel goede
sigaar was.
‘Ik dacht wel,’'zei meneer Snakkers, ‘dat meneer Prosper nog wel iets achter de
hand zou hebben, Maar de toestand was zó verward nietwaar, dat er klaarheid moest
komen.’
Papa sprak meneer Snakkers ernstig en vermanend toe. ‘Een bankier’ zei hij, ‘moet
zich nooit laten leiden door angst. Mijn zwager van Zevenaar zegt altijd, dat de helft
van de déconfitures in het bankwezen ontstaan, wanneer de leiders van
bankinstellingen hun koelbloedigheid verliezen.’
Meneer Snakkers hoorde geduldig toe, terwijl hij in zijn hart Papa verwenste. Hij
wachtte eenvoudig op het ogenblik, totdat hij te weten zou kunnen komen, of de
familie van Florry zou inspringen. Hij opperde allerlei veronderstellingen in die
richting, en Papa bleef geheimzinnig als een sfinx.
Onverrichterzake ging Snakkers terug naar de stad. Zo zat dus Prosper voor de
tweede keer in Amerika. Het eerste wat Papa van hem hoorde was, dat het huis met
inboedel maar verkocht moest worden. Ze konden alle contanten gebruiken, die te
maken waren, want hij was een goede zaak aan het opbouwen.
Na ongeveer een maand kwam er een brief, waarin Prosper verzocht zoveel stukken
van dit en zoveel stukken van dat te zenden. De koopsom was gestort op die en die
bank. De orders namen toe, het geld bleef binnenkomen. Tegen Mama zei Papa, dat
hun zoon zich er snel uit zou trekken, als het zo doorging. Waar hij het goed liet,
hoorde Papa eerst veel later.
Prosper had namelijk de lucht ervan gekregen, dat een of
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andere secte begonnen was met Afrika te bekeren. Nu vonden die zendelingen al die
blote negers maar niets gedaan, en de zendings-directie begon, mondjesmaat, al naar
de middelen het toelieten, dunne kledingstoffen te kopen. Prosper maakte offerte en
sprak vriendschappelijk met de heren. Die beklaagden zicherover, dat nu op
verschillende missieposten de negers dol waren op kledingstukken, maar dat het met
het Christendom nog niet zo erg boterde. Maar de zendelingen hadden wel goede
hoop. Als eerst maar eens een beetje beschaving gebracht zou zijn, en de zeden
verbeterden, dan zou het Christendom ook wel vaste voet krijgen. Ondertussen kon
meneer de Lange zo en zoveel stukken stof leveren, meer niet, want daar hadden de
heren nog geen geld voor. Prosper bood crediet aan, maar de oude dominee, die
voorzitter was van het zendingscomité verklaarde dat hij dan geen nacht meer zou
slapen.
Prosper gaf de order door, trachtte meer relaties aan te knopen, en dacht na in de
slappe uren.
En toen ontstond de African Trading Company Inc. Prosper de Lange, President.
Deze stuurde jongelui naar Afrika, ook met stoffen en kledingstukken, maar zonder
Bijbel. Daartegenover kregen ze kooporders mee voor tropische producten. Met een
paar zeepfabrikanten, waar zich later een margarinefabrikant bij aan sloot, die het
aandurfde om de eerst twintig jaar oude margarine op de amerikaanse markt te gaan
brengen, handelde Prosper dus in stoffen, de goedkoopste en slechtste die er in
Wellerbeek te maken waren, en in copra, ivoor, arachide, en dergelijke. De jongelui
voeren met prauwen de rivieren op en af en handelden. Onderwijl kregen ze
tropenkwalen, repatrieerden of stierven, maar er was nooit gebrek aan ondernemende
mannen, die voor het ruime salaris dat Prosper hun bood, hun leven wilden wagen.
Papa kreeg een overvloed van orders, die de goede man bijna gewetensbezwaren
bezorgde. Hij sprak erover met een pater, die op bezoek kwam om te bedelen voor
de Missie. ‘Worden die orders vrijwillig gegeven?’ vroeg de pater streng.
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‘Natuurlijk’ zei Papa, ‘er wordt verkocht op bemonsterde offerte.’
‘Dan is alles in orde’ zei de pater, ‘tenzij U reden hebt om aan te nemen dat de
koper uitzinnig is.’
Mama intervenieerde: ‘Die ermee begonnen is, is een amerikaanse missionaris,
zij het dan een protestantse.’
Plechtig dronk de pater zijn glas leeg en zei: ‘Dan is alles in orde.’ Maar Mama
vond het toch nuttig de pater bij zijn vertrek een bankbiljet in de hand te drukken.
In '93, Prosper was toen anderhalf jaar in de Verenigde Staten, werden de orders
zo groot, dat Papa dag en nacht moest gaan draaien. Het waren niet alleen meer orders
voor de African Trading Company, want er werden ook betere stoffen besteld, tegen
prijzen echter die niet zo hoog waren naar verhouding, als er gemaakt werden voor
het slechte goed dat naar Afrika ging. ‘Denkt U maar’ schreef Prosper, ‘dat deze
orders bijdragen tot het drukken van de overhead expenses.’ Papa wist niet wat dat
was, maar aangezien de orders lonend waren, draaide de fabriek dag en nacht.
Er kwamen een paar opzichters in dienst, omdat Papa het met zijn oude benen niet
meer kon bijsloffen. Er kwam een Duitser uit het saksische, Gülchen bij name; hij
was zeer bekwaam, en deed alles om de oude heer het werk uit de handen te nemen.
Papa roemde hem zeer in zijn brieven naar Amerika. De ander was een pientere
wever uit de fabriek, Tommelom genaamd. Hij was wel minder, maar ook hij deed
goed werk.
Tenslotte kwam het zover, dat de fabriek het niet meer afkon. Papa begon ordertjes
te plaatsen bij de concurrenten in Wellerbeek: bij Wagemans, bij Testers, en bij van
Eyck, die net begonnen was. Geleidelijk begon Prosper winsten over te maken uit
Amerika, aanzienlijke winsten, want in zijn brieven legde hij aan Papa uit, dat de
tradingcompany voor elke honderd dollar stoffen ongeveer vierhonderd dollar
producten ontving. De winsten uit Amerika, benevens Papa's winstaandeel werden
gestort in de kas der dekenfabriek, de sluimerende vennootschap, waarvan meneer
Vandeperre in naam directeur was geworden. Van jaar tot
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jaar en van maand tot maand werd meneer Snakkers vriendelijker. In het najaar van
1895 bood Papa aan de overige aandelen in de vennootschap te kopen tegen 110%.
Snakkers wilde er niet van horen: ze konden nu weldra beginnen met de dekenfabriek,
waarvan de fundamenten nog altijd in de grond zaten. Toen stelde Papa voor, de
vennootschap te liquideren, en daar dan geen 110% zou worden uitgekeerd, stemde
Snakkers snel toe in de verkoop. De avond dat Papa met Prosper enige eigenaars der
vennootschap waren geworden zei de oude heer tot Mama: ‘Dat is nu voor het eerst
dat ik met vreemd geld heb moeten werken. Maar dat paard slaat me niet meer.’ Hij
liquideerde zijn bankrekening bij Snakkers, en bracht ze over naar een andere bank,
in Venlo. Snakkers maakte per vigilant een vergeefse reis naar Wellerbeek, om deze
clandizie te redden. De orders van Prosper werden zo aanzienlijk, dat Papa het spijtig
begon te vinden, dat zoveel naar de concurrentie moest gaan. Hij begon erover te
denken, de fabriek uit te breiden; Gülchen was daar sterk voor: hij wist goede en
goedkope machines te koop in Duitsland en bood aan die te kopen. Tommelom
meende, dat het beter zou zijn eerst enige vastheid te krijgen over de handel op
Amerika en Afrika, want voor de uitbreiding zou een aanzienlijk bedrag moeten
worden opgenomen. Papa dacht wel, dat Tommelom zijn afkomst als klein mannetje
verraadde, maar hij schreef toch om advies naar Prosper. Telegrafisch kwam het
antwoord: ‘Niet doen, brief volgt.’ En in die brief zette Prosper uiteen, dat uitbreiding
te gewaagd was. ‘De zaken gaan goed’ zei hij, ‘en ze zullen de eerste jaren nog wel
beter gaan. Maar als anderen in de gaten krijgen, wat we eigenlijk omzetten, krijgen
we natuurlijk concurrentie in Afrika; de Britten en de Belgen zullen rechten gaan
heffen op onze import, en dan is de aardigheid eraf. Wanneer we kapitaal over hebben,
weet ik andere, betere beleggingen.’
Prosper was nu vier jaar in Amerika, en niets lette hem om terug te komen. Soms,
als Papa erg moe was na een dag werken, klaagde hij zijn nood aan Mama. ‘Dan heb
je een
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volwassen zoon, goed vakman, en dan moet je toch nog alles zelf doen.’ Mama, die
in stilte eveneens sterk verlangde naar de thuiskomst van haar jongen, hield zich dan
sterk, ze wees Papa erop, dat deze nog best meekon, en dat het beter was, dat Prosper's
verdriet om Florty niet werd vernieuwd bij een te snelle terugkomst naar Wellerbeek.
Maar op een morgen in April '96 bleef Papa in bed. Hij had een beetje kou gevat,
maar dat was niet ernstig. Wanneer Mama hem vertroetelde, al naar het uur van de
dag, met kamillenthee, een kopje bouillon, een kopje koffie of een grocje, vroeg ze
steeds, of het al wat beter ging. Dan schudde Papa zijn grijze hoofd en zuchtte: ‘Ik
kan niet meer.’ Dokter van de Marel werd er, na een paar dagen bijgehaald. ‘Ik zie
het niet ernstig in’ zei die, ‘maar meneer moet maar eens een maand helemaal
uitrusten, dan kan hij nog twintig jaar mee.’ Mama werkte door met haar eigen
geneesmiddelen, maar Papa, hoewel hij af en toe opstond en beneden kwam, bleef
lusteloos. Gülchen nam langzamerhand de teugels in handen, en als Tommelom dan
wel eens bezwaren maakte, werd dit toegeschreven aan de afgunst van de minder
bekwame voor de vakman.
Toch schreef Mama in Mei een bezorgde brief aan Prosper, en ze vroeg hem, of
hij terwille van Papa niet kon terug, komen, al was het dan desnoods voor een paar
maanden. Omgaand zegde Prosper toe, zijn zaken zó te regelen, dat hij in de zomer
kon overkomen. Maar voordat het zover was, namen Papa's krachten meer en meer
af; de dokter zelve schreef een briefje naar New-York, waarin hij zijn vrees uitdrukte,
dat het afliep met Papa. ‘Als U hem nog levend wilt aantreffen, stel dan de reis niet
te lang uit.’
Er was nog iemand anders in Wellerbeek, die aan Prosper schreef. Dat was Toon
Wagemans, die met Prosper op Saint Louis was geweest. ‘Ik zou het maar niet te
lang uitstellen, waarde vriend’ schreef die, ‘want ik vertrouw dien Gülchen niet. Ik
ben bang, dat meneer Uw Papa hem te veel heeft toevertrouwd, en niet bedacht heeft,
dat de beste Pruis nog altijd een paard gestolen heeft. Mij is uit goede bron bekend,
dat hij correspondeert met duitse concurren-
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ten en dat hij óók zijn diensten heeft aangeboden aan van Eyck.’
Het was een snikhete zomer, toen Prosper terugkwam: flink, forser geworden, en
meer zelfverzekerd dan ooit. Maar toen hij zijn vader zag, oud geworden, vermagerd
en vervallen, liepen hem de tranen over de wangen. Nadat het eerste welkom voorbij
was, praatten vader en zoon over de zaken, over koetjes en kalfjes. Maar opeens,
tegen de avond zei Prosper met onvaste stem: ‘Heb ik je dit aangedaan, Papa?’ ‘Ik
zou niet weten wat je bedoelt’ antwoordde Papa, terwijl hij naar buiten keek. Prosper
negeerde de ontkenning. ‘Ik heb het helemaal verkeerd gedaan, destijds, en U met
de stukken laten zitten. Maar het was ook te veel ineens.’ ‘Dat heb ik toch ook wel
begrepen, jongen’ zei Papa, ‘en nu is de eer weer gered. Houd de naam hoog, jongen.’
Daarna begon Papa een beetje te fantaseren; hij verwarde de mensen uit zijn
omgeving met personen, die reeds lang dood waren, of uit Wellerbeek vertrokken.
Hij zette tegenover Oom Jan uiteen, dat Prosper toch gelijk had gehad, en met zijn
vader, de Lange El twistte hij over weefgetouwen. Zo ging het de nacht door, en
eigenlijk kende hij slechts Mama, die hij steeds weer zei, dat ze niet zo moest grienen.
‘Je lijkt wel een jonge meid die het land heeft’ zei hij dan, en dan moest Mama lachen
door haar tranen heen.
In de morgen werd hij bediend, en nadat hem het Oliesel was toegediend zei hij
tot Prosper, dat hij maar alleen gewacht had tot deze terug zou zijn. ‘Er moet een
koetsier op de bok zitten,’ zei Papa. De rest van de dag sliep hij; zijn gelaat verviel
meer en meer, de wangen zonken nog meer in, en de neus werd spitser en spitser.
Tegen de avond vroeg hij om een eitje met brandewijn. Hij knapte zo ervan op, dat
hij met moeite overeind kwam. Hij had plezier over die nikkers, die met hun goed
rondliepen in de oerwouden van Afrika, en hij vroeg naar een ivoren hoorn, die
Prosper hem gezonden had. Hij had wel eens geprobeerd erop te blazen, maar dat
was nooit gelukt. Kende Prosper dat? Mama straalde reeds, ze meende dat Papa het
zou ophalen, maar Papa schudde het hoofd: nee, het was met hem afgelopen.
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Toen de moeheid hem weer dreigde te overmannen, wenkte hij nog eens naar Prosper.
‘Je hoort hier in Wellerbeek’ fluisterde hij, ‘laat die amerikanen maar hun eigen
zaken doen. Kom terug, zorg voor de fabriek, zorg voor je moeder.’ Daarna sliep hij
in en hij werd niet meer wakker.
Na de begrafenis controleerde Prosper het beheer van Gülchen; hij kon geen enkele
fout vinden, en daar hijzelve nog naar Amerika wilde terugkeren, om zijn aandeel
in de African Trading van de hand te doen, benoemde hij Gülchen tot procuratiehouder
met beperkte bevoegdheid. Nadat de nalatenschap van Papa geregeld was, reisde hij
af. Mama bleef voorlopig wonen in het huis aan de Langestraat, waar ze haar dagen
doorbracht met kibbelen met Lucie de keukenmeid en het borduren van paramenten.
Gülchen schreef wekelijks rapporten aan Prosper: de fabriek liep gesmeerd, men
kon goede prijzen bedingen, omdat er vraag te over was. Gülchen gaf nederig in
overweging om de dekenfabriek af te bouwen, en er nog meer spinmachines en
weefgetouwen in te zetten. Daarover ontstond een uitgebreide correspondentie, met
als resultaat dat Prosper op een goede dag schreef, dat hij het wel met Gülchen eens
was. Die en die machines zouden nodig zijn, maar het verlenen der opdracht had
geen haast. Inmiddels liquideerde de African Trading Company; er was concurrentie
op de afrikaanse markt verschenen: speciaal saksische wevers drukten de markt, en
traden met brutaliteit en voortvarendheid op. De revenuën der liquidatie, die niet zo
heel groot waren, omdat Prosper zijn aandeel vrijwel nodig had gehad om de schuld
van de wolfabriek te dekken, maakte hij over naar de bank in Venlo, op rekening
van Gebroeders de Lange.
Daarna wilde hij nog eens, nu niet als zakenman, maar als toerist, rondreizen door
de Verenigde Staten, en de steden bezoeken, en bezien, die hij vluchtig had leren
kennen tijdens vorige bezoeken. Want Prosper wist heel goed, dat wanneer hij eens
in Wellerbeek terug zou zijn, hij er zou blijven. In zijn hoofd maalden de plannen
waarvoor Gül-
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chen hem had opgewarmd, maar nog veel meer en veel groter plannen. Hij zou van
Gebroeders de Lange de grootste fabriek van het land maken, en Wellerbeek zou
een industriestad worden, zìjn industriestad.
Maar voordat hij zijn rondreis aanving, kwam er een telegram van Tommelom.
Het was in het Nederlands gesteld, en kwam verminkt over. Maarhet was nog
voldoende duidelijk om Prosper te doen zien, dat Gülchen de zaak had bestolen en
bedrogen, zo erg, dat het bestaan ervan in gevaar was.
Twee dagen later was Prosper aan boord van een schip dat naar Europa voer, en
toen hij in Nederland aankwam, stond Tommelom hem op te wachten, een ontdane,
verwarde Tommelom.
‘Kijk niet zo somber’ was het eerste wat Prosper zeide, ‘het zijn maar dubbeltjes.’
‘Dat is het niet alleen, meneer Prosper,’ antwoordde de opzichter, en terwijl hem
de tranen uit de ogen liepen voegde hij er aan toe: ‘Uw moeder, de oude Mevrouw
heeft het niet overleefd. We hebben haar gisteren begraven.’
Onderweg naar huis hoorde Prosper de omvang van de oneerlijkheden. Het geld
van de bank was opgenomen in zijn geheel; de voorraden waren, voor te lage prijzen,
verkocht. En de brieven van Prosper over de uitbreiding had Gülchen listig vervalst,
zodat ze duidelijke instructies inhielden over de aankoop van machines. Daarop had
de bank ook nog voorschot verstrekt om de eerste termijn te betalen. De wissels, die
gehonoreerd waren, waren getrokken door een medeplichtige van Gülchen. En deze
was met de noorderzon vertrokken.
De avond van zijn terugkeer zat Prosper met Tommelom in de huiskamer van
Mama. Tommelom had boeken en bescheiden van de fabriek gehaald om Prosper
op de hoogte te brengen van de omvang van de schade, maar de boeken werden niet
geopend, de bescheiden niet geraadpleegd. Tommelom kende de cijfers al lang uit
zijn hoofd: eerst na het verdwijnen van Gülchen had de opzichter een inzicht
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gekregen om welke bedragen het ging, bedragen die voor de eenvoudige Tommelom
nauwelijks voor te stellen waren. ‘Zijn er voorraden?’ vroeg Prosper.
Tommelom somde op: er waren weinig voorraden omdat Gülchen alles te gelde
had gemaakt voor hij zijn slag sloeg. ‘Zijn er orders?’ vroeg Prosper.
Er waren orders, niet veel, maar genoeg om een tijdje door te werken.
Het gezicht van Prosper klaarde op.
‘Ja maar,’ zei Tommelom, ‘we hebben niet genoeg grondstof om die orders uit te
voeren. Enne’ liet hij aarzelend erop volgen, ‘het zijn allemaal orders op zes maands
crediet.’
‘Nu ja,’ zei Prosper, ‘dat is zo erg niet, daar kunnen we wel geld op krijgen voor
grondstof.’
‘Van wie?’ vroeg Tommelom beduusd.
‘Van de bank natuurlijk!’ zei Prosper vol vertrouwen. ‘Ik zal er morgen wel even
over gaan praten.’
En hij ging praten met de bank. De heren waren erg vriendelijk. Ze hadden zijn
bezoek wel verwacht. Hij kwam natuurlijk om de onaangename geschiedenis met
die Gülchen even te regelen.
‘Hoezo?’ vroeg Prosper verbaasd, ‘ik ben toch niet aansprakelijk voor de
misdragingen van die Duitser. U heeft geld verschaft op vervalste papieren. Dat is
Uw zaak.’
Dan wilden de heren wel eens weten, waarvoor Prosperdan wel kwam. Prosper
wilde geld opnemen, om grondstof te kopen; onderpand de bestellingen.
De heren wilden de firma de Lange graag van dienst zijn, heel graag zelfs. Maar
meneer moest inzien, dat ze tegenover die hulp ook een tegenprestatie van Prosper
verwachtten. Wanneer Prosper de schade aangericht door Gülchen overnam, op zeer
lange termijn natuurlijk, dan zouden de heren heel graag de firma weer liquide maken.
Daar bleef het bij. Prosper voer uit, dat hij er niet ovex dacht om krom te liggen
voor de onachtzaamheid van de heren van de bank. Dan dachten de heren er niet
over om Prosper crediet te geven.
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Daarmee was het onderhoud afgelopen.
Prosper ging een café binnen, en bestelde een borrel om de ergernis weg te spoelen.
En toen herinnerde hij zich, dat hij Tommelom had beloofd geld mee te brengen voor
de lonen, die de volgende dag moesten worden uitbetaald. Hij dacht na, hoe hij die
belofte zou kunnen houden. Hij dronk nog eens, en nog eens. Het werd middag en
avond, en Prosper zat onbeweeglijk in het café en dronk. Dat was het begin van een
periode van onverschilligheid en neerslachtigheid van Prosper, een periode van
drinken en nietsdoen, zoals hij gekend had na de dood van Florry. Telkens gelukte
het op een of andere manier het geld voor de lonen bijeen te brengen. Eens kwam er
een dubieuze post binnen. Een andere keer verkocht Tommelom de weekproductie
aan marktjoden tegen afbraakprijzen. De fabriek werkte, de lonen werden betaald,
maar de grondstof slonk en slonk en de dag kwam in het verschiet, dat de fabriek
zou moeten sluiten. En als Tommelom daarop zinspeelde, haalde Prosper de schouders
op en liep weg, naar een of ander kroegje in het dorp of in de hei.
En toen kwam er een Maandag, waarop Tommelom aan Prosper vroeg, of het niet
beter zijn zou, de volgende Zaterdag de mensen maar gedaan te geven.
‘Ik zal erover denken’ zei Prosper en wandelde weg.
Maar zover kwam het niet, want in die week ontmoette Prosper Anna.
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Achtste hoofdstuk
ANNA VERKEERDE OP HET EIND VAN haar dagen in Brussel met een stel
dames van haar leeftijd; de ene was nog vromer dan de andere; ze reisden de
bedevaartsplaatsen van Europa af, van Kevelaer tot Csentochau, en van Heiloo tot
Lourdes. En als ze dan, na hun reisseizoen weer bij elkaar zaten, vertelden ze elkaar
wonderbaarlijke gebedsverhoringen. Als de Douarière de Courtevile vertelde van
een verlamd meisje, dat in Lourdes genezen was, had mevrouw Muyskens de genezing
meegemaakt van een blind jongetje in Paray-le-Monial.
Anna bewaarde de gebedsverhoring, de grote gebedsverhoring die ze zelve had
meegemaakt, diep in haar hart; ze sprak er niet over, kon er niet over spreken, maar
ze was er zo door aangegrepen, dat ze op de verjaardag ervan, op zeventien Mei, een
Mis liet lezen: eerst door de kapelaan van de parochie, later door haar heerzoon.
Voor een buitenstaander zou de gebedsverhoring zeker niet wonderbaarlijk geleken
hebben; hij zou van een toeval hebben gesproken. Maar voor Anna was die
zeventiende Mei een groot wonder gebeurd. Ze werkte toen al een maand of vijf op
de fabriek van de Lange. Ze had het gebracht tot een behoorlijk loon, dat wil zeggen,
tot een loon dat toen voor een meisje van negentien jaar behoorlijk leek. Haar vader
werkte op de fabriek als onderbaas, twee van haar broers waren aankomende werklui
in de weverij, en het gezin had, na bekrompen omstandigheden, het gebracht tot een
zodanige welstand, dat moeder niet meer uit werken hoefde te
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gaan. De geit was zelfs afgeschaft: men dronk koemelk, en in het schuurtje van de
geit huisde nu een varken, dat in het najaar het leven liet. Vader Seuren had een
akkertje gepacht op de weg naar Bakheide, en verbouwde er de aardappels voor het
gezin, en knollen voor het varken. Hij kocht Zaterdags twee maatjes jenever bij Poels
inplaats van één, hij rookte pijp door de week en 's Zondags drie sigaren inplaats van
te pruimen, Anna zelf mocht van haar loon twee dubbeltjes houden, en des Zondags
voor de Hoogmis kreeg ze een scheutje Eau de Cologne in het loderijndoosje, dat ze
met aannemen had gekregen.
Toen kwam de catastrofe: de verdwijning van Gülchen. De hele bevolking van
Wellerbeek sprak er schande over, hoe deze kerel, die op een slof en een schoen was
gekomen, zo het vertrouwen had misbruikt. In die dagen werd er bij Poels meer
jenever gedronken dan anders: de mannen moesten bij elkaar komen om erover te
spreken. Maar ze waren unaniem van mening, dat alles wel terecht zou komen, als
Jongeheer Prosper, zoals hij toen nog genoemd werd, weer terug zou zijn uit Amerika.
Maar toen Prosper als een vaatdoek rondliep door Wellerbeek, en Tommelom maar
liet aantobben, begonnen er stemmen op te gaan, die zeiden dat de zaak op de hond
ging, dat het zo niet kon duren, en dat vroeg of laat de poort dicht zou gaan bij de
Lange. En dat zou werkeloosheid betekenen, maandenlang, jarenlang misschien,
omdat de andere fabrieken het volk niet zouden kunnen opnemen. Dat zou voor Anna
Seuren en haar familie het eind betekenen van de welvaart die zo moeizaam was
opgebouwd. Vader was te oud om nog aan het kanaal te gaan graven, en de jongens
waren er nog te jong voor. Anna had de armoe van haar kinderjaren gehaat, toen er
dag in dag uit niets dan aardappelen, soms met een beetje spekvet, maar doorgaans
alleen met duivelssaus op tafel kwamen, toen zij als kinderen de hele dag voor
zichzelve moesten zorgen omdat moeder uit werken ging, onder andere bij Baron de
Foens.
Die naam kon Anna zich altijd herinneren. Ze was nog een klein meisje toen ze
hem voor het eerst hoorde. Ze sliep op

Edmond Nicolas, Brocaat en boerenbont. Schering en inslag van een fabrikantenleven

95
een paljas in de keuken, haar ouders in de bedstee. En ze werd wakker doordat vader
en moeder woorden hadden. Vader had het over de werkhuizen van moeder, ook
over Baron de Foens. ‘En hoe lijkt Anneke op die verdomde baron, op die vuile de
Foens, dat zou ik wel eens willen weten, slet!’ En moeder was in tranen uitgebarsten
en had gezegd: ‘En hoe dikwijls heb ik je al gezegd, dat het niet waar is. Het is niet
waar, ik zweer het je bij Ons Heer.’ En veel later had Anna eerst begrepen waar het
over ging, toen de kinderen haar op school hadden geplaagd, en haar op kinderlijk
wrede manier ‘de Barones’ hadden genoemd. Ook op de fabriek werd ze zo genoemd,
maar langzamerhand kwetste die bijnaam haast niet meer, ze was ervoor afgestompt
door de vernedering op school. Was ze misschien zo gesteld op rust, orde, netheid,
verzorgdheid en welvaart doordat ze eigenlijk een de Foens was? Ze was veel mooier
en rijziger dan haar zusjes; zij alleen had dat kastanjebruine haar, terwijl de anderen
allemaal blond waren. Haar handen waren slank en lenig, de anderen hadden korte,
zware handen. Die handen, haar eigen handen kon ze soms lang bekijken, ze hield
ze tegen het licht, en liet de vingers spelen, de vingers die uitliepen in smalle, gewelfde
nagels. Ze kon zich haar handen voorstellen, getooid met ringen: háár handen wel,
niet die van Sophie en Mieke. Ze begon de helft van haar zakgeld over te leggen om
een ring te kopen: ze had bij Deutz, de horlogemaker in de Langestraat een ringetje
gezien, een klein smal zilveren ringetje met een lichtblauw steentje. Dat kostte een
gulden vijfentwintig, en dat wilde ze kopen.
Toen Anna een gulden bij elkaar had, verdween Gülchen, en naarmate haar rijkdom
aangroeide, werden de bezorgde praatjes over de naderende sluiting duidelijker en
pertinenter. Begin Mei wist men met zekerheid dat het een kwestie van weken was,
of de fabriek zou worden belegd met sequester, omdat alles op was, en de schuldeisers
ongeduldig werden. Toen vroeg Bernaard de tuinman haar om mee kermis te vieren,
en ze rekende uit, dat als ze nog twee weken spaarde, ze kermis zou kunnen vieren
mèt het rin-
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getje. Maar de Zaterdag daarop, de veertiende Mei had vader zelf gezegd, dat hij wel
niet vaak meer de pay zou halen bij Messemakers, de boekhouder van het fabriek.
En toen had Anna ineens haar spaargeld, dat ze bewaarde in een leeg
schoensmeerpotje in haar strozak, voor de dag gehaald, en was er nog in de avond
mee naar de pastorie gegaan. Het was net na het biechthoren, en meneer Ovens zat
een kop koffie te drinken in het weesje. Hortend en stotend bracht Anna haar
verlangen naar voren, dat ze een heilige Mis wou laten lezen, tot zekere intentie. En
de kapelaan had een oogje geknipt, en haar geplaagd: ‘Zeker voor een zalige
levensstaat!’ Anna had nee geschud maar gebloosd, en de kapelaan had het
intentieboek voor de dag gehaald, en had gezegd, dat het wel kon op Dinsdag
zeventien Mei, om zes uur. Goed dus Dinsdag om zes uur, dan kon ze de Mis zelf
ook bijwonen. Ze had de kapelaan haar schat, een gulden dertig in de hand gedrukt,
maar deze had haar teruggeroepen: zestig cent was ook genoeg, zei hij, dan had ze
nog wat over om kermis te vieren. Een goeie heer was kapelaan Ovens.
En de zeventiende Mei, nadat ze de Mis had bijgewoond, had ze op de fabriek
gestaan met een spanning, alsof er elk ogenblik een wonder kon gebeuren. Ze was
zo gespannen geweest, dat ze allerlei dingen, die ze anders zonder moeite klaar kreeg,
nu bedierf; het opsteken van nieuwe spoelen kostte dubbel de tijd van anders. En
toen ze zo stond te knoeien, was meneer Prosper langs gekomen. En dat was, bedacht
Anna veel later, de bestiering geweest. Als Prosper iets vroeger of iets later was
gekomen, zou haar machine gewoon hebben gewerkt; niets bijzonders. Als ze niet
zo gestoethaspeld had, zou hij haar niet hebben opgemerkt. Dan zou Prosper gewoon
zijn voorbijgelopen, zoals hij al honderden keren was voorbijgelopen, en dan zouden
waarschijnlijk de werklui op straat zijn gekomen, vader, en de broers, en zij: allemaal
overgeleverd aan de armoe.
Maar nu, door dat toeval, door die bestiering, had Prosper haar opgemerkt. Hij
was op haar afgekomen, en had haar eerst grof aangesproken. ‘Lig niet zo te
klungelen’ had hij
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gezegd, en Anna had hem verschrikt aangekeken. En Prosper had haar in haar grijze
ogen gekeken, en had haar heel geduldig gewezen, hoe het wel moest.
‘Dat doe je zeker nog niet lang, hè?’ had hij gevraagd. En Anna had gezegd, dat
het nu al vijf maanden was, dat ze bij de spinbank stond, maar dat het anders veel
beter ging. Prosper had haar gevraagd, waarom het dan nu zo slecht ging, en toen
was Anna in tranen uitgebarsten, en had alles verteld, over de angst voor de armoe,
en over de praatjes van de mensen, en tenslotte zelfs over de Mis van die morgen.
Prosper had zich achter het oor gekrabt, en had haar lang aangekeken. ‘Zo’ zei
hij, ‘dus jij offert je kermisceriten omdat ik de boel verslons. Zo. Laat maar weer
draaien’ zei hij, want inmiddels waren de spoelen weer in orde. En terwijl Anna
waakzaam haar bank overzag, had Prosper haar opeens omgedraaid, en terwijl hij
haar recht in de ogen keek zei hij: ‘En de zaak blijft draaien. Om jou,’ en met een
afschuwelijke vloek had hij zich omgedraaid, en was stante pede naar de bank gegaan
om tot accoord te komen. De heren hadden gehoopt nog eens ooit vijftig procent van
hun strop terug te krijgen. Maar Prosper kwam binnen en zei: ‘Heren, ik heb er eens
over gedacht. Jullie hebben op geen sou recht. Maar dat geeft niet. Ik zal de strop
wel nemen. Maar jullie moeten het me hier en nu mogelijk maken om dat geld te
verdienen. Ik moet grondstoffen hebben, en geld voor de lonen, en dan kan het vijf
of tien of twintig jaar duren, maar dan zijn jullie van de strop af.’
De heren waren heel erg vriendelijk; ze hadden altijd wel geweten dat meneer de
Lange een tip top gentleman was. ‘Heren’ zei Prosper, ‘als jullie het weten willen is
het niet zozeer omdat ik een tip top gentleman ben, maar omdat een van de spinmeisjes
een tip top lady is.’ Enfin, dat begrepen de heren toen niet, later misschien wel, als
ze wisten dat tweemaal twee vier is.
Prosper hield op met drinken, en was van de morgen tot de avond op de fabriek.
Hij zag alles, controleerde alles, en de mensen begonnen weer met hart en ziel te
werken, omdat
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ze wisten, dat hun broodje weer gekocht was. Prosper begon te corresponderen met
amerikaanse relaties, en het duurde geen half jaar, of er kwam een contract tot stand
met de Teximport Corporation, die de alleenvertegenwoordiging voor Amerika kreeg
van de Lange mits ze zo en zoveel per jaar afnamen, en als bonafides stortten ze een
onweerroepbaar crediet van een ton. De bank wou dat nu eigenlijk wel naasten als
afbetaling van de strop van Gülchen, maar Prosper zat weer te paard en legde de
heren uit, dat ze blij moesten zijn met zijn clandizie en nu niet een spaak in het wiel
moesten steken.
Maar toen dat alles gebeurde, werkte Anna al niet meer op de fabriek. Want op
een dag in Augustus kwam Lucie, de oude keukenmeid van Mama, die inmiddels
tot huishoudster gepromoyeerd was bij Prosper, met rode vlekken van zenuwen in
haar gezicht. Het werkmeisje was die morgen flauw gevallen, en nadat ze was
bijgebracht met vlugzout en eau de cologne, had Lucie uit haar gekregen, dat dat
flauwvallen in verband stond met het kermisvieren. Het meisje was naar huis
gezonden, en nog dezelfde avond was ze gaan aantekenen met haar vrijer bij de
pastoor, dus dat kwam allemaal in orde. Maar Lucie had dus geen werkmeisje. Ze
noemde een paar oppassende meisjes, uit haar kennis, ijverige leden van de
congregatie en zo, maar Prosper zei, dat hij er wel eens over zou denken.
Prosper dacht er helemaal niet over, maar handelde. Hij ging de volgende morgen
naar de spinbank van Anna, en zette die stil. ‘Luister eens meisje’ zei hij, en toen
bedacht hij, dat hij niet eens wist hoe dat meisje heette.
Anna keek hem verbaasd aan. ‘Hoe heet je?’ vroeg Prosper bars.
‘Anna Seuren’ zei het meisje blozend.
Toen herinnerde Prosper zich de verhalen over vrouw Seuren en de Foens, en hij
nam Anna nog eens aandachtig op. ‘Wat heeft ze fijne enkels’ dacht hij, maar hij
zei: ‘Zo, Anna, we hebben thuis hulp nodig. Zou dat wat voor jou zijn?’
Anna dacht aan het fabrieksloon, dat hoger was dan dat van
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een dienstbode, maar ze dacht ook aan de omgeving waarin ze komen zou: een
herenhuis, met nette meubels, zonder verveloze deuren en kozijnen, met vloerkleden
op de grond, en schilderijen aan de wanden.
‘Jawel, meneer Prosper’ zei ze.
‘Nou’ zei Prosper, ‘ga dan maar direct naar de Langestraat, en zeg aan Lucie dat
ik je gestuurd heb. En je houdt hetzelfde loon. Begrepen?’
Toen Anna aankwam, zat Lucie juist haar kopje chocola te drinken met een
kaneelbeschuitje in haar hand. Ze vond dat bellen dus vervelend, en de ontvangst
van Anna was niet vriendelijk.
Anna vertelde waarvoor ze kwam, en Lucie fronste haar wenkbrauwen.
Fabrieksmeiden deugden nu eenmaal niet, hun handen stonden verkeerd, en ze wilden
's avonds vrij zijn, en meer van die kunsten. En toen dan ten overvloede Anna vertelde
wat afgesproken was over het loon, vroeg Lucie zich in alle ernst af, of zij als
onberispelijke christelijke jonkvrouw dit kon goedkeuren. Hier kwam een jong
vrouwspersoon, dat aanmerkelijk knapper was dan een begrafenis, in dienst, want
zo moest je het toch zien, bij een jonge weduwman, en ze zou dag en nacht onder
één dak zijn met meneer Prosper. En daarbij bood deze aan dat knappe meisje een
loon, dat veel en veel hoger was, dan elke dienstbode in Wellerbeek verdiende. En
daarbij: die Anna Seuren, ja Lucie kende de verhalen van Wellerbeek ook wel, was
veel te veel een dametje: er zat geen vlees aan, de schenkels waren te fijn, en de
handen te smal. Dat kon nooit goed gaan. En ze besloot Anna in dienst te nemen,
om Prosper niet te veraffronteren, maar Anna bij de eerste gelegenheid weer te lozen.
De moeilijkheid echter was, dat Anna uitstekend voor haar werk deugde. Ze kreeg
het bijvoorbeeld klaar om de schrijftafel van Prosper op te ruimen, zonder dat er de
volgende dag een onweer losbarstte in huis. Ze kreeg het klaar, dat Prosper een boord
of een hemd uit de kast nam zonder dat àlle linnegoed door de kamer gegooid werd.
Ze bediende aan tafel, en Prosper, die nooit een grote eter
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geweest was, bewees nu tenminste behoorlijke eer aan de uitstekende producten van
Lucie. En als Anna dan beneden kwam in de keuken, zei ze soms: ‘Meneer vond het
echt lekker, dat kon je wel merken!’
En dat vertederde Lucie nog meer dan de mooiste preken van meneer Ovens in
de congregatie. Buitendien, ze moest eerlijk bekennen, dat haar apprehenties en
vermoedens over loon en schoonheid volkomen ongegrond waren. Anna ging om
negen uur naar bed, en Lucie, die in het begin opbleef tot meneer Prosper óók naar
boven was gegaan, wist volkomen zeker, dat er niets maar dan ook niets was tussen
die twee. Ze zei dat met grote nadruk aan meneer Ovens, die ze ook over haar zorgen
en kwade vermoedens had gesproken. Ze was zelfs, in die dagen kwaad geweest op
de kapelaan, omdat die gezegd had, dat Anna zo zuiver was als sneeuw.
En daarbij had Anna verkering, als je het zo mocht noemen. Bernaard, die tuinman,
deed voor zijn klanten allerlei karweitjes, het was een echt manusje van alles. En op
een goede dag had Lucie hem betrapt in de erkerkamer, waar een gordijnkoord stuk
was, terwijl hij Anna, die het trapje moest vasthouden zogenaamd, stevig stond af
te zoenen achter het buffet. Dat kwam nu wel niet te pas, maar enfin, het gaf ten
opzichte van meneer toch een zekere geruststelling.
Maar in het volgende voorjaar begonnen er rare dingen te gebeuren waar Lucie
niets van begreep.
Prosper had, als goed Nederlander, flink kou gevat, en moest een paar dagen
binnenblijven. Het grootste gedeelte van de tijd zat hij in de achterkamer te lezen
voor het tuinraam. En op een morgen, zo tegen half elf, zag hij hoe Anna met de
jeneverkruik en een glaasje naar buiten ging om Bernaard de tuinman het rituele
oorlam uit te reiken. De tuinman nam het glaasje aan, en dronk het bij kleine teugjes
uit; onderwijl praatte hij met Anna, en Prosper zag dat die twee nogal schik hadden
samen. Doch, toen de tuinman het glaasje teruggaf, greep hij opeens Anna om haar
middel, en trachtte haar een zoen te geven. Het
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meisje stribbelde tegen, boogver achterover om haar gezicht uit het bereik van de
ondernemende minnaar te houden. Maar tenslotte liet Anna kruik en glaasje in het
gras vallen, rukte een arm los uit de omhelzing, en gaf Bernaard, die juist trachtte
haar hals te zoenen, een klinkende oorveeg. Van schrik liet hij zijn greep verslappen,
het meisje rukte zich los, en rende, zonder kruik en zonder glaasje naar binnen.
Prosper legde zijn hoofd in zijn handen, en sloot de ogen. Zo bleef hij enige minuten
zitten; toen knikte hij nadrukkelijk, stond op, en belde tweemaal: dat was de bel voor
Anna.
Na een paar ogenblikken klopte het meisje aan; de voskleurige haren hingen in
wilde krullen om haar gezicht, dat nog verhit was van opwinding en inspanning.
‘Anna’ zei Prosper, ‘wil je mij een glaasje jenever brengen? Ik geloof dat me dat
goed zou doen.’
De kleur trok weg uit Anna's gezicht. Terwijl ze haar ogen half dichtkneep zei ze
fel: ‘Dat is gemeen!’ en wendde zich af om naar de deur te gaan.
‘Hier!’ brulde Prosper, alsof hij een onwillige hond riep. Anna bleef staan, maar
wendde zich nog niet om. Prosper ging naar haar toe, greep haar schouders en draaide
haar om, zodat ze met gebogen hoofd voor hem stond.
‘Anna Seuren’ zei hij, ‘die Bernaard is een goeie kerel, maar geen man voor jou.
Of je hem een klap geeft of een zoen, maakt niets uit. Ik heb het anders met je voor.
Wil je luisteren?’
Anna keek verwonderd op, en knikte.
‘Doe je schortje af en ga zitten’ zei Prosper, en het meisje, in hoogste verbazing,
gehoorzaamde.
‘Anna, je hebt op een keer mij, en de fabriek, en het werkvolk en Wellerbeek van
de ondergang gered.’
Anna knikte bedeesd, en fluisterde: ‘Zeventien Mei!’
‘Dat staat me ook bij’ antwoordde Prosper. ‘Maar je moet het mes niet in het
varken laten steken. Als jij mij helpt, zal ik de fabriek en heel Wellerbeek groot
maken, héél groot, een stad. Wil je dat?’
Anna keek hem onzeker aan en vroeg: ‘Hoe kan ik dat?’
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‘Anna, ik vraag je of je mijn vrouw wilt worden, of je met mij Wellerbeek wilt
regeren, ja regeren, en groot maken. Jij en ik samen, begrijp je? Nu het weer goed
gaat met Prosper zijn er genoeg liefhebsters om mevrouw de Lange te worden. Maar
Prosper de Lange kan alleen volvoeren wat hij voorheeft, als jij, Anna Seuren zijn
vrouw en zijn helpster en God beter het, misschien zijn medeplichtige zijn wilt.’
Anna slikte. Toen zei ze schor: ‘Ze zouden U uitlachen. Ik ben een fabrieksmeid.
Ze zeggen nu al...’
Fel vroeg de man: ‘Wat zeggen ze?’ Anna bloosde en haalde de schouders op.
Prosper stond op en begon door de kamer heen en weer te lopen. ‘Zo zeggen de
kwaaitongen dat. Zo. Dan zal ik ze eens wat anders laten kijken.’ Hij bleef voor Anna
staan, en zoals een schoolmeester iets moeilijks uitlegt aan een kind zei hij met
nadruk: ‘Tussen nu en twee jaar, Anna Seuren, ben jij mijn vrouw. En ik zal je laten
wonen in een kasteel, dat ik voor jou zal bouwen. En al die mensen die iets te zeggen
hebben over die fabrieksmeid, züllen nog eens blij zijn, als ze een vriendelijk woord
van jou krijgen.’ Ineens barstte Anna in tranen uit, en bedekte haar gezicht met haar
handen. Toen stotterde ze: ‘Ik wil alles voor U doen, meneer Prosper, als het U maar
naar de zin is. Maar U moet me niet voor de gek houden.’
‘Maar ik meen het, Anna, ik meen het werkelijk!’
‘Ik wil alles voor U doen’ herhaalde Anna, ‘maar U mag me niet als speelgoed
gebruiken. Ik wil voor U door het vuur gaan of bedelen en dag en nacht ploeteren.’
En toen hief ze ineens haar betraande gezicht op, en keek Prosper in de ogen.
‘Als U mij.... verlaagt danne....’
Prosper's spotlust zegevierde:‘Wat zou je dan doen Anna?’ ‘Dan zal ik de wereld
een hel voor U maken, en Uw naam zal drek zijn.’
Toen rende Anna de deur uit; in de keuken ging ze bij de geschuurde tafel zitten,
en weende hartstochtelijk. Juffrouw Lucie moest zelf aan tafel dienen.
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Negende hoofdstuk
ER WAS IN DIE TIJD EEN REIZENDE TEKEnaar, die de textielfabrieken afreisde
om dessins en patronen te slijten die hij ontwierp. Hij heette Otto Wesiak, en was
een Bohemer of een Polak of zo iets. Het was een goede vakman, maar hij was een
beetje onberekenbaar. Soms werkte hij als bezeten, soms ging hij aan de rol, dronk
verschrikkelijk en maakte het de meisjes lastig. Hij kreeg daarom van het werkvolk
wel eens slaag; eens hadden ze hem in het kanaal gegooid, maar dat was niet erg,
vond Otto, want dit keer was zijn verovering het waard geweest.
Een paar dagen nadat Anna met Prosper had gesproken kwam die Wesiak naar
Wellerbeek, en informeerde bij Prosper of die soms iets nodig had: een mooi dessin
voor gordijnenstof of iets dergelijks. Prosper keek hem aan en zei: ‘Kun je een kasteel
tekenen?’
‘Otto kan alles tekenen’ zei de Pool.
‘Dan moet je me een kasteel tekenen’ zei Prosper, ‘een kasteel waar ik over twee
jaar in wil wonen. Kom vanavond bij me.’
Die avond zaten Prosper en Wesiak gebogen over plaatwerken, en Prosper wees
hier een toren aan die hij erg mooi vond, en van een ander kasteel vond hij weer een
gevel of een poort naar zijn zin. Wesiak gingdesavonds terug naar Poels, waar hij
een kamer had genomen, en tekende de hele volgende morgen. In de middag bracht
hij zijn schetsen naar Prosper, en kreeg te horen, dat hij er wel meer over zou
vernemen. Voorlopig moest hij maar in Wellerbeek blijven om ter beschikking te
zijn.
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Toen des avonds Anna welteruste kwam zeggen, riep Prosper haar binnen en toonde
de schetsen van Wesiak. Anna vond het erg mooi, tenminste bij de eerste oogopslag,
maar toen begon ze opmerkingen te maken. Die toren stond zo vreemd op het kasteel,
als een kwartjeskaars op een blaker, en toen zag Prosper het ook. De volgende dag
liet hij Wesiak roepen en zei: ‘Niets gedaan, de chatelaine is er niet mee accoord.’
Dit moest zus veranderd worden, dat zo, en morgen moest het klaar zijn.
Wie de chatelaine was, wist Otto natuurlijk niet; in het begin geloofde hij er
helemaal niet aan, misschien geloofde hij niet eens in de bedoeling van Prosper.
Misschien was het die vreemde meneer de Lange wel in de bol geslagen, wie zou
het zeggen. Maar zolang hij goed betaalde liet dat de tekenaar koud. Drie, viermaal
kwam de boodschap dat de chatelaine het niet goed vond, en steeds weer bracht
Wesiak de gevraagde wijzigingen aan. Tenslotte werd hij wanhopig. Hij moest maar
weer eens een paar dagen vrijaf nemen. Hij had een welwillend oog laten vallen op
het dienstmeisje van Prosper, die rossige, die hem een paar maal de deur had
opengedaan. Hij had op een avond met Prosper overlegd, en bij het heengaan liet hij
met opzet zijn portefeuille met tekeningen bij de kapstok liggen. De volgende morgen,
toen hij gezien had dat Prosper naar de fabriek was gegaan, belde hij aan in de
Langestraat, en begon een praatje met Anna, die hem de deur openmaakte. Wesiak
stopte haar een flesje odeur in de hand, en vroeg wanneer haar vrije avond was, dan
konden ze eens een wandelingetje maken. Anna zag het kleine, vierkante mannetje
een beetje spottend aan uit de hoogte, en beloofde die zelfde avond Wesiak te
ontmoeten buiten het dorp, bij het hagelkruis.
Die middag schetste Otto Wesiak als bezeten. Hij maakte een gekleurde schets
van een groot wit kasteel, met veel tierelantijnen en stucwerk, met een campanille
die ijl in de blauwe lucht boorde. Rondom het huis waren marmeren terrassen, waar
witte pauwen rondwandelden. Wesiak bracht de schetsen tegen de avond naar
Prosper's huis, liet
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zich scheren, pommadeerde haren en snor, en wandelde tegen achtuur welriekend
als de gaarden van Semiramis naar het hagelkruis, een half uur uit de bewoonde
wereld. Direct na het avondeten riep Prosper Anna, en toonde de schetsen, die
inderdaad het beste waren, wat tot nu toe ter tafel was gekomen. Terwijl Anna de
tekeningen bekeek met gefronste wenkbrauwen, begon het buiten hevig te regenen;
Anna keek naar de natte vensters, en kon een lach niet onderdrukken.
‘Waarom lach je opeens?’ vroeg Prosper. ‘Vind je die tekeningen zo gek?’
‘Ik lach niet om de tekeningen’ zei Anna, ‘maar om die gekke Wesiak die nu bij
het hagelkruis op mij staat te wachten.’ Ze vertelde Prosper wat er gebeurd was, en
half kwaad, half lachend zei hij, dat hij die polak wel zou tracteren.
‘Maar nu het kasteel, want tekenen kan de vent.’
Het punt van het grootste interesse voor Anna waren die witte pauwen, vogels die
ze nooit gezien had. Ze wilde weten wat dat voor vogels waren.
Prosper legde haar uit dat dit witte pauwen waren, en dat de franse paters dergelijke
vogels hielden.
Haar eerstvolgende vrije Zondagmiddag pelgrimeerde Anna naar de franse paters.
Ze draaide om het klooster en de kerk heen, maar ze zag geen witte pauwen. Een
van de eerwaarde heren, die rustig liep te brevieren had het meisje opgemerkt, en hij
was tot de conclusie gekomen, dat dit een penitente was, die niet graag het grote
besluit nam om de kerk binnen te gaan. Dat was niet zo vreemd, want uit de verre
omtrek kwamen er mensen te biecht, die iets op hun geweten hadden, dat ze liever
niet aan de eigen pastoor of kapelaan zeiden. De eerwaarde schreed dus op Anna toe
en begon het gesprek:
‘Er is voor elke zonde vergeving.’ Even wachtte hij, om het effect te zien. Anna
was zo verbaasd, dat de pater meende, dat ze hem niet begrepen had.
‘Al waren Uw zonden roder dan scharlaken’ zei hij, ‘ze zullen witter worden dan
sneeuw.’
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‘Zeker, Pater, dat weet ik’ zei Anna verbaasd. ‘Maar daar kwam ik niet voor. Ik heb
gehoord dat U witte pauwen hebt, en die zou ik zo graag eens willen zien.’
Van verbazing liet de pater zijn brevier vallen, en Anna kroop rond in het stof om
al de plaatjes op te rapen. En toen dat allemaal achter de rug was, vroeg de pater
waarom ze dan die witte pauwen zo graag wilde zien.
‘Dat zal ik U zeggen, eerwaarde’ zei Anna openhartig. ‘Ik word mevrouw op een
kasteel weet U, binnenkort. En nu staan er op het plaatje van het kasteel witte pauwen,
en die wou ik eerst zien, voor ik ermee in zee ga.’
De pater keek haar achterdochtig aan, maar Anna keek hem zo rustig aan, dat hij
tot het besluit kwam, dat deze krankzinnige beslist niet gevaarlijk zijn kon. Het was
alleen treurig, dat zo'n knap jong ding getroubleerd moest zijn.
‘U denkt toch niet, dat ik maar wat zeg, Pater?’ vroeg Anna ongerust.
‘Nee,’ zei de pater snel, ‘in het geheel niet. Integendeel; ik vind het erg verstandig
van U, dat U eerst de pauwen wil zien voor U decideert.’ Hij dacht even na en zei:
‘Ik zal U de pauwen laten zien, ja ze zijn binnen in de oranjerie, vanwege de gure
wind.’
Langzaam liep hij met Anna op het klooster toe, en trok aan de bel. De broeder
deed de deur open, en de pater zei: ‘Geloofd zij Jezus Christus! We wilden de pauwen
bekijken, mag ik even de sleutel hebben van de oranjerie?’
De broeder, die meer contact had met de dingen dezer wereld dan Père José vond
het verzoek van de pater maar gek. Hij zei dus, dat hij even de sleutel zou gaan halen,
en spoedde zich naar de overste. Die vorid het verhaal zo vreemd, dat hij zijn siësta
grondig afbrak, en in een niet te vriendelijke stemming naar de poort ging. Père José
vond dat een uitstekende oplossing, dan was hij meteen van de verantwoordelijkheid
af.
‘Deze’ begon Père José, ‘jongedame wou graag de witte pauwen zien. Ze wordt
binnenkort chatelaine en op het plaatje staan witte pauwen. Ja.’
De overste keek over zijn bril naar Père José en naar Anna
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die hem met haar grijze ogen onbevangen aankeek: ‘Zo’ zei hij, ‘chatelaine. En waar
als ik vragen mag?’ Père José begon langzamerhand weer wat zelfvertrouwen te
krijgen; misschien was Anna dus niet gek. Hij vroeg haar dus met een hartelijke,
vaderlijke welwillendheid: ‘En waar was het ook weer, ma fille?’
‘Hier in Wellerbeek!’ zei Anna onschuldig, en omdat de paters haar zo medelijdend
aankeken vertelde ze maar alles, over Prosper die met haar trouwen zou en die een
kasteel liet bouwen voor haar.
De overste nu had, evenals de meeste oversten, ernstige geldzorgen. Men wilde
hem een nieuwe parochie laten financieren, en dan kon een goede verstandhouding
met mensen, die kastelen bouwden voor een mooi meisje, uitstekend te pas komen.
Voorkomend en hoffelijk geleidde hij Anna naar de oranjerie, legde haar alles uit
over de witte pauwen, hun leefwijze, voorliefden, eigenaardigheden, voegde er een
uitgebreide verhandeling aan toe over het broeden en het opvoeden van pauwkuikens,
en besloot met een grondige uiteenzetting over oranjebloesems en oranjerieën, wat,
tussen haakjes, precies de hobby was van deze overste. Tenslotte geleidde hij Anna
naar het gastenkwartier, liet koffie brengen en een grote schaal méringues. Toen ze
gezeten waren vroeg Anna of de vruchten aan de oranjeboompjes wel eens rijp
werden. ‘Een enkele keer wel’ zei de overste. ‘Ik herinner me eens een bezoek van
Sa Grandeur de Meaux; toen hadden we een boompje met vruchten op tafel. Maar
ze waren niet te eten.’ ‘Zou het dan maar niet beter zijn, ze te kopen in de winkel, al
zijn ze dan ook nogal duur?’ vroeg de aanstaande kasteelvrouwe. Maar de overste
voelde dat aan als heiligschennis. Neen, het ging om de bloesems, hij had het zover
gebracht, dat hij haast het hele jaar door oranjebloesems had. Bloemisten uit de verre
omtrek bestelden oranjebloesems voor de bruidkransjes bij hem. En toen kreeg hij
een inspiratie. ‘Als mademoiselle trouwt, zal ik het mij een eer rekenen, met
goedvinden van meneer haar bruidegom haar met een krans en een boeket
oranjebloesem te vereren.’ Nadat hij
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nog had gesproken over de kalmerende werking van oranjebloesemwater bij
slapeloosheid, zenuwen, en kwade winden, beëindigde Anna haar bezoek.
De volgende avond gebeurden er twee dingen. In de eerste plaats wees Anna
minachtend op de pauwen op het plaatje van Wesiak. ‘Die beesten wil ik niet hebben,
als het niet moet’ zei ze, ‘die schreeuwen veel te lelijk. Maar ik wil wel, als het mag
een oranjerie hebben.’ Prosper beloofde dus, om Wesiak een wijziging te laten
aanbrengen in het plan. Maar daar er een vleugel voor moest worden aangebouwd,
en Prosper erg hield van symmetrie, moesten er twee vleugels bijkomen; de tweede
vleugel zou dan worden bestemd voor koetshuis en stallen.
In de tweede plaats kreeg Anna de opdracht om uit de garderobe van Mama een
kostbare japon te zoeken, en deze te veranderen in een deftige jurk voor haarzelve.
Ze mocht er de hele dag aan werken, maar des avonds moest ze hem dragen. De
volgende avond nu was Wesiak door Prosper uitgenodigd, om de laatste, definitieve
schets met de twee zijvleugels te komen toelichten. ‘Dan kunnen we eens gemoedelijk
praten’ zei Prosper, ‘en dan kunt U kennis maken met de aanstaande chatelaine.’
Wesiak kwam met zijn portefeuille onder de arm, uitgedost in een geklede jas, die
hem meer dan ooit deed gelijken op een merkwaardig verpakte bal gehakt. Zijn
scheiding was onberispelijk, en zijn knevelpunten wezen trots naar de hemel. Hij
had dan ook de hele dag zijn snorreband gedragen. Wesiak hield enthousiaste verhalen
over zijn nieuwste schets; hij was opgewonden in het vooruitzicht dat hij zou worden
voorgesteld aan de kasteelvrouwe, en hij had het voornemen gemaakt een diepe
indruk achter te laten, zowel als kunstenaar en als mens.
Om negen uur schreed Anna, gekleed in een lila changeantzijden japon binnen.
Ze had het haar hoog naar boven gekamd, zodat het als een kastanjekleurige kroon
boven haar hoge voorhoofd torende. In de oren droeg ze lange oorbellen, en om haar
hals lag het mooie snoer topazen van Mama, dat Prosper haar had geleend met de
oorbellen.
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Wesiak maakte een eerbiedige en diepe buiging, en trachtte Anna's hand te kussen.
Eerbiedig, als het een hoveling betaamt, verhief hij zijn blikken naar de chatelaine
en toen, toen herkende hij Anna. Verbaasd, verpletterd bleef hij half gebogen staan,
en gaapte het meisje aan. Prosper stond toe te kijken, en glimlachend draaide hij aan
zijn snorpunten.
‘Laten we gaan zitten’ zei hij. En nadat Anna had plaats genomen, zette hij zich
gemakkelijk en ongedwongen neer, steeds kijkende naar Wesiak, die nog steeds geen
geluid kon voortbrengen, en die klein, verlegen, op het uiterste puntje van de stoel
plaats nam.
‘Meneer Wesiak’ zei Prosper, ‘is de kunstenaar die ons kasteel zal ontwerpen. Ik
geloof, dat zijn laatste schets die hij nu heeft overgelegd, je goedkeuring zal
wegdragen, Anna.’ Deze knikte welwillend, zich geheel inlevend in de rol van de
souvereine, die haar onderzaten ontvangt.
‘Meneer Wesiak’ zei Prosper tot de tekenaar, ‘U heeft me zo straks zo enthousiast
onderhouden over de schoonheden van Uw ontwerp. Zoudt U dat nog eens willen
herhalen.’ Wesiak begon, terwijl het zweet hem over het voorhoofd drupte,
ongearticuleerde geluiden voort te brengen.
‘Meneer Wesiak’ zei Prosper, ‘is nogal verlegen ten overstaan van dames. Dat is
zijn gevoelige natuur.’
Toen sprong Wesiak op, en met een wilde kreet rende hij naar de deur, trok zijn
hoed van de kapstok, en verdween in de duistere nacht. Het laatste dat hij hoorde
voordat de deur achter hem dichtviel was een hoge, klaterende lach van Anna en een
tevreden gebas van Prosper. De volgende morgen voor dag en dauw was Wesiak
verdwenen, met achterlating van zijn portefeuille, van zijn loon.
‘Dat is niet erg’ zei Prosper, ‘we hebben hem niet meer nodig.’
Want deze schets droeg Anna's goedkeuring weg.
Toen begon Prosper te zoeken naar een terrein. Hij hoorde van de notaris dat het
land erg vast in de hand zat. Na de laatste beurscrisis was er veel belangstelling voor
onroerend eigendom: wie land had hield het vast, en wie beleggen
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wilde zocht land. Hij had geen flauw idee wat Prosper van plan was, maar hij
vermoedde dat er sprake was van een of andere fabriek. Dus gaf hij de raad, om van
de gemeente een terrem los te krijgen aan de rand van het dorp, de zogenaamd
Broodbongerd, ongeveer drie morgen groot. Hij kreeg van Prosper opdracht om te
onderhandelen, qualitate qua, namens een voorlopig nog ongenoemd industrieel.
Natuurlijk was het een zaak van even nadenken om uit te maken wie die onbekende
fabrikant was. Het gemeentebestuur meende, zoals zovele gemeentebesturen in die
dagen, dat industrie de beste verzekering was tegen pauperisme. Men ging dan ook
op de voorstellen van de notaris in, en verleende de grond in erfpacht onder bepaalde
beperkende voorwaarden. Vooreerst mocht er geen stank ontwikkeld worden, want
de burgemeester woonde er nog geen vijftig meter vandaan. Vervolgens mocht slechts
één derde van het terrein bebouwd worden; het moest behoorlijk van de straatweg
worden afgesloten, en tenslotte moest het aantal krachtwerktuigen beperkt blijven,
want de gemeente breidde naar die richting uit. Toen alles in kannen en kruiken was,
maakte de notaris zijn principaal bekend, en Prosper kreeg op de societeit de
gelukwensen in ontvangst te nemen. En op een avond, dat er lang en dorstig gekiend
was om wild, vroeg iemand aan Prosper wat hij daar nu zou gaan bouwen.
‘Ik ga er een kasteel zetten’ zei Prosper tussen twee slokken door, en het gelach
overstemde volkomen de toevoeging: ‘Een italiaans kasteel!’
‘En gaat U soms met een prinses trouwen, meneer Prosper?’ vroeg de ontvanger
toen het een beetje stil geworden was.
‘Nee,’ zei Prosper, ‘ik heb iets beters op het oog.’
De volgende morgen kwam Bruysten aan op het kantoor van Prosper, Bruysten,
die timmerman, metselaar, aannemer, zo nodig architect was, die kortom, de
bouwnijverheid in Wellerbeek vertegenwoordigde.
Onmiddellijk haalde Prosper de schetsen voor de dag.
‘Ziet ge’ zei hij, ‘zo moet het worden, en ge moet maar
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zorgen, dat ge het voor elkaar maakt. Ik krijg nog wel een begroting van U, maar de
hoofdzaak is, dat het schoon wordt, en binnen twee jaat klaar is.’
Bruysten zette zijn ijzeren bril stevig op zijn mopsneus en keek. ‘Maar, meneer
Prosper’ zei hij, ‘dat is een kasteel.’
‘Wat had gij gedacht, meester Bruysten? Ik zei gisteren toch duidelijk dat ik een
kasteel ging zetten?’
Bruysten nam de schetsen mee, en moeizaam zuchtend zette hij zich tot het
ongewone werk. Hij dacht er wel over, een of andere beroemde collega in de opdracht
te betrekken, maar het leek hem zonde om het honorarium te delen. Dus cijferde hij
en cijferde veledagen en nachten; maakte détailtekeningen, en had ontelbare vragen
aan Prosper over moerbalken en binten, of de kelders gewelfd of met een balklaag
moesten afgedekt worden.
‘Nu hoor eens, meester Bruysten’ zei Prosper, ‘dat zoekt ge zelf maar uit. Als ik
me daar overal mee moet moeien, heb ik U niet nodig. Ik heb U gezegd wat ik verlang:
schoon, en klaar binnen twee jaar. En of ge nu met balken of gewelven wilt bereiken
dat de santekraam niet in elkaar valt is Uw zaak, niet de mijne.’
Maar de indeling der vertrekken was wel iets, dat overlegd moest worden.
Prosper had een voorliefde voor grote, ruime vertrekken. Hij sprak van een
feestzaal, die twaalf bij achttien meter worden moest; hoe dat moest overspannen
worden, interesseerde Prosper niet. Anna daarentegen had een voorliefde voor veel
vertrekken, en liefst niet te grote: zij herinnerde zich nog met afgrijzen het gebrek
aan eenzaamheid in het benauwde huisje van haar ouders, dat twee kamers telde.
Zo kwam het, dat de binnenarchitectuur een beetje verward was. Op het laatste
ogenblik moest meneer Bruysten nog ergens een hoekje vrijmaken voor de W.C.'s.
Die waren dan ook niet gemakkelijk te vinden.
Nog jaren later wisten de mensen te vertellen, dat bij een of ander feest,
waarschijnlijk het aannemen van Prosper's zoon, pastoor Hoenen zich even
geabsenteerd had. Hij was verdoold geraakt in de wildernissen van het kasteel, en
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men vond hem tenslotte terug in de keuken, waar hij treurig achter een schaal met
kippebout en een glas wijn zat. Maar het kon wel médisance zijn, voegde men eraan
toe. Nog in het najaar begon de bouw. De bouwplaats werd het algemene doel van
alle Wellerbeekse familiewandelingen. Het begon met het graven van de vijvers; de
grond daarvan werd voorlopig terzijde gelegd, en gebruikt om de terrassen op te
hogen, toen de kelders boven het maaiveld opgemetseld waren, en daarna begon de
bouw van het kasteel.
Maar toen was Anna niet meer in Wellerbeek. Ze was in Frankrijk op kostschool,
om er alles te leren wat een chatelaine kennen moet.
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Tiende hoofdstuk
WANNEER MEN NA DE DOOD VAN Prosper, toen Anna al lang en breed in
Brussel woonde, haar vroeg wat de gelukkigste tijd van haar leven was, dan
antwoordde ze zonder zich te bedenken: de tijd dat ik op kostschool was in Frankrijk.
Dan zou ze uitleggen, dat haar huwelijk met Prosper niet ongelukkig was, integendeel,
zelfs haar tijd op de fabriek, of daarvóór thuis, in bekrompen omstandigheden was
niet ongelukkig, maar de tijd op kostschool was, voor haar althans het neusje van de
zalm.
Dat kwam door de aard der kostschool. Het was geen normaal pensionaat, waar
men meisjes van goeden huize conversatie en maintien bijbracht, neen, de Zusters
van de Notre Dame de Secours Perpétuel in Saint Armand l'Eglise hielden een zeer
bijzondere kostschool, voor meisjes, die zeer beslist niet van goeden huize waren,
maar die de eigenschappen van een meisje van goeden huize moesten verwerven.
Dat was een uitvinding van Mère Marie de Saint Vincent de Paul, een geboren
Baronne de Kervanche Morbillaux, dochter en later zuster van een Duc de Kirouailles,
die om een ongelukkige liefde op een goede dag een kloosterroeping had ontdekt,
en niet ingetreden was bij een van de comme-il-faut ordes, maar bij de zeer arme
zusters van Onze Lieve Vrouw van Eeuwigdurende Bijstand in een vergeten
provinciestadje, Saint Armand l'Eglise. Die zusters hielden zich, toen Blanche de
Kervanche intrad, bezig met het herstellen van paramenten, en inderdaad, ze hadden
een nationale reputatie verworven voor hun kundigheid op dit
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gebied. Zo hadden ze op een gegeven ogenblik de goudlaken kasuifels van de kerk
van Quervolles gerestaureerd, een stel kasuifels waarover proefschriften geschreven
waren, en die totaal vergaan waren van ouderdom. De jonge Blanche had er aan
meegewerkt als jonge non, ze had gezien, hoeveel werk en oogpijn deze restauratie
had gekost aan haar medezusters, maar door een toeval, of om juist te zijn, doordat
ze zulk een fraaie hand schreef wist ze hoe weinig honorarium de brave nonnen
konden berekenen voor dit reusachtige werk. En toen stond bij Blanche vast, dat als
zij ooit iets te zeggen kreeg in het klooster, een ander, lonender werk hoofdzaak zou
worden. Want om eerlijk te zijn: de goede zusters kregen niet elke dag genoeg te
eten, en bedelen was volgens de regel verboden.
Het toeval was Mère Saint Vincent te hulp gekomen. Nog geen jaar later was de
overste, oud en der dagen zat, in de geur van heiligheid in de Heer ontslapen, en het
provinciaal kapittel koos Mère Saint Vincent de Paul tot overste in Saint Armand
l'Eglise. En toen begon de wonderlijke en goede tijd van het convent. In de statuten
stond, dat de orde zich mocht bezig houden met onderwijs, maar verder dan
dorpsscholen en naaischolen had men het niet gebracht. Maar in die tijd was een neef
van Mère Saint Vincent verliefd geworden op een erg knap, maar nogal onontwikkeld
burgermeisje, met wie hij trouwen wilde. Hij vroeg zijn nicht om raad, hoe het
mogelijk was, dat lieve kind in korte tijd de volmaaktheden bij te brengen, die men
mag verlangen van een dame der grote wereld; en min of meer tot haar eigen
verwondering had Mère Saint Vincent geantwoord: ‘Zend haar maar hier!’ Dat was
het begin geweest, een glorieus begin van wat men zou kunnen noemen een lonende
industrie.
Elk jaar worden er tientallen, honderden mannen van voorname stand verliefd op
meisjes van geringe komaf. Elk jaar mislukken tientallen huwelijken tussen mannen
van de grote wereld en meisjes die niets meer meebrengen in het huwelijk, dan een
hups figuur, een aardig snuitje, en de mislukking moet dan doorgaans toegeschreven
worden aan
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het gebrek aan ontwikkeling en opvoeding der vrouw. Zo kon dus Mère Saint Vincent
haar opvoedingsinstituut voor romantische bruidjes beschouwen als een soort van
apostolaat der ongelijke huwelijken.
Het meisje van haar neef was de eerste leerlinge, en het kostgeld dat ze betaalde
was, in de ogen der brave, hongerende zusters, een soort van afzetterij, die echter
door de heiligheid van hun overste werd gesanctionneerd. Na de aanstaande nicht
van Mère Saint Vincent kwamen er geregeld meisjes om opgeleid te worden tot
vrouw der grote wereld. Het onderwijssysteem was eenvoudig, maar nogal individueel.
Men legde aan Mère Saint Vincent uit wat de aanstaande status der leerlinge was,
en zij zorgde voor de rest. De resultaten waren wel eens niet in overeenstemming
met de intenties van de vindingrijke overste. Zo had een engelse graaf zijn fiancée
gezonden om opgevoed te worden, maar de verloving brak af voordat de opleiding
voltooid was. Tengevolge daarvan werd de fiancée een der begeerdste courtisanes
van Parijs, waar ze al haar aanbidders charmeerde door de glans van haar conversatie.
Ja, het is voorgekomen, dat een oostenrijkse prins zijn maîtresse naar Saint Armand
stuurde, opdat hij na een tweejarige opleiding beter met haar pronken kon. Maar hoe
zal een eenvoudige kloostervrouw de laagheden der wereld kunnen doorgronden? Prosper had het adres van het klooster gekregen van een franse vriend, en hij had,
voordat hij Anna zond, een bezoek gebracht aan het klooster, en bij die gelegenheid
was hij diep geïmponeerd door de mondaine hoffelijkheid der overste. Hij had
uitgelegd, dat hij voor Anna een kasteel wilde bouwen en dat hij, met haar, vanuit
dat kasteel een betere toekomst wilde grondvesten voor zijn geboorteplaats. Over de
omvang en de importantie van die stad Wellerbeek was hij, ondanks zichzelve, niet
volkomen oprecht geweest, evenmin over zijn eigen stand en staat. Mère Saint Vincent
had dus de indruk gekregen, dat Anna ter zijner tijd de leiding zou moeten geven
aan de beau monde van een aanzienlijke provinciestad, waar het krioelde van
intellectuelen en welgeboren families.

Edmond Nicolas, Brocaat en boerenbont. Schering en inslag van een fabrikantenleven

116
De opleiding die Anna kreeg, was in overeenstemming met die indruk. Ze leerde
ontzaggelijk veel. Er was geen minuut, dat men haar niet iets bijbracht. Het begon
met vreemde talen. Toen ze kwam kende ze practisch geen woord frans. In twee
maanden verstond ze een normale conversatie in die taal, mits niet te vlug en niet te
onduidelijk werd gesproken. Engels leerde ze van medeleerlingen. Belangrijker
vakken echter waren kunstgeschiedenis, en het gebruik van citaten. Deze laatste
wetenschap was een uitvinding van Mère Saint Vincent. Ze had, in de loop der jaren
ondervonden, dat haar pupillen, al bracht men hen nog zovele goede omgangsvormen
bij, tekort schoten in eruditie. Ook de arme mooie meisjes allerlei klassieke werken
te laten lezen, vulde dat niet aan. Duizenden mensen lezen bijvoorbeeld Cervantes,
zonder zich één ding te herinneren, dat kenmerkend en illustratief is voor het genie
van de grote Spanjaard. Door nu, in Cervantes' Werken een tiental kenmerkende
plaatsen te selecteren, en een korte inhoud mede te delen van zijn werk, werd dit
gebrek opgeheven. Inplaats van een litteratuurcursus over Cervantes, die maanden
zou duren, werden een aantal citaten met toelichting in een paar uren gedoceerd.
Kunstgeschiedenis bestond uit de kennisname van ongeveer zevenhonderd
schilderijen, tweehonderd beeldhouwwerken, en honderd beroemde bouwwerken.
Muziek werd gedoceerd aan de hand van pianoparafrases van de bekendste
composities der klassieken. Verder kregen de leerlingen les in paardrijden, tennis,
croquet, en in uitzonderlijke gevallen in zwemmen. Kennis van de gebruiken bij
paardenraces was obligatoir, maar het belangrijkste van alles was conversatie,
maintien, en dansen. Dat werd allemaal gedoceerd door Mère Saint Vincent, in
samenwerking met een lekelerares, Madame Dethul, oudpensionaire van de Comédie
Française, die zich na een tamelijk bewogen leven had teruggetrokken in Saint
Armand. Het programma was dus zeer gevuld, maar Anna, leergierig en intelligent,
genoot van die twee jaren in het klooster. Elke dag, elk uur, ontdekte ze nieuwe
wijsheden, nieuwe schoonheden. In de weinige vrije uren die haar gelaten
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werden, spande ze zich in, om de oppervlakkigheid van haar opleiding aan te vullen.
Ze leerde frans, engels en duits, maar een der zusters bracht haar de beginselen bij
van het italiaans, en toen na twee jaar Anna naar Wellerbeek terugkwam, zegde ze,
met haar volle altstem sonetten uit la Vita Nuova die, natuurlijk, niemand verstond.
Bij haar opleiding hoorde het bespelen van een instrüment. Mère Saint Vincent
bekeek haar handen en haar figuur, aarzelde tussen cello en harp, en besloot tot het
laatste: Anna bleek muzikaal, en doordat ze, als oud fabrieksmeisje onvermoeibaar
was, studeerde ze het moeilijke instrument urenlang, zodat ze bij de beëindiging van
haar opleiding het proefstuk, de Barcarole van Offenbach, foutloos kon spelen. Mère
Saint Vincent was over het algemeen tevreden over deze vlijtige, onvermoeibare en
intelligente leerlinge; wanneer Prosper een paar maal per jaar zich op de hoogte
kwam stellen van Anna's vorderingen waren de loftuitingen zo duidelijk, dat hij zich
wel eens begon af te vragen, of de kennis en ontwikkeling, opgedaan in Saint Louis,
wel voldoende waren om te prijken naast een paragoon als Anna bleek te worden.
Maar ook hier vervulde Mère Saint Vincent haar rol volkomen. Wanneer haar
leerlingen in de grote tuin van het klooster, of in de parloirs hun weinige vrije tijd
genoten, mengde zij zich onder hen, en praatte ongedwongen en vrolijk met de
meisjes. Maar ze liet geen gelegenheid voorbijgaan om de voortreffelijkheid der
protecteurs in het licht te stellen. Prosper was de bewonderenswaardige capitaine
d'industrie, de man met de grote ideeen, de grondvester ener dynastie, de perfecte
cavalier, en nog veel meer.
Nu was Prosper dit alles, min of meer, en de beschermers der andere leerlingen
beantwoordden min of meer aan de lovende beschrijving die Mère Saint Vincent van
hen gaf; hun tekortkomingen echter werden bij voorbaat verdoezeld, doordat de non
haar leerlingen inprentte, dat de onervaren, onontwikkelde meisjes nu niet en nooit
in staat zouden zijn hun aanstaande echtvrienden te beoordelen. In de loop van haar
opleiding, die een geweldige inspanning
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eiste, dreigde Anna echter, gewend als zij was aan zwaar lichamelijk werk, haar
jeugdige slankheid te verliezen. De zwarte kraaloogjes van Mère Saint Vincent zagen
echter al gauw welk een drama hier dreigde, en ze nam maatregelen. Met de wijsheid
van een volmaakte vrouw der wereld gaf ze raad, hoe men zijn slanke figuur kan
bewaren, hoe men het aanzetten van overtollig vlees en vet kan voorkomen. En Anna
schikte zich in die maatregelen, eigenlijk nog voordat ze zelve bemerkte welk gevaar
haar bedreigde. Ten tijde dat Anna in het klooster van Onze Lieve Vrouw van
Altijddurende Bijstand vertoefde waren er zeven leerlingen: vier fransen, een engelse,
een spaanse, en Anna als hollandse. Ze sloot vriendschap met een der franse meisjes,
Jeanne Martel, die voorbestemd was om Comtesse de Bérard te worden, en de engelse,
Fanny Goulds, een gewezen balletmeisje, dat de goedkeuring en de wellust had
opgewekt van een ierse Peer, en die zich voor het probleem gesteld zag, niet alleen
een dame, maar zelfs een katholieke dame te worden. Want de familie van de peer
zou eventueel nog wel een balletmeisje als eerste dame der familie aanvaarden, maar
een ketterse nooit. Wanneer nu Fanny les had gehad van de pastoor van Saint Armand,
die meer heilig dan scherpzinnig was, sprak ze over haar moeilijkheden met Anna.
En Anna was in het begin verontwaardigd, dat er mensen in de wereld konden zijn,
die de dingen die zij als vanzelfsprekend had geleerd in de catechismus, betwijfelden,
of kortweg ontkenden. Die conflicten deden zich vooral voor omstreeks de hoge
feestdagen en in de Meimaand. In die maand immers, was het gehele huis doortrokken
van vroomheid en bloesemgeur; in de vestibule stond het schilderij van Onze Lieve
Vrouw van Altijddurende Bijstand omgeven van eeri rijkdom van bloemen; in de
kapel brandden er dag en nacht kaarsen voor het zoetelijk gepolichromeerde beeld
der Moeder Gods, en in de schemer ruisten de rozenhoedjes der nonnen als dooiwater
in de beken.
Op een avond in Mei liepen Anna en Fanny door de tuin, en op een gegeven
ogenblik passeerden ze een madonna,
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die natuurlijk in de tuin niet kon ontbreken. Toen de meisjes het beeld, dat in een
fraaie grot was opgesteld, passeerden, bleef Fanny staan, en begon een vloed van
scheldwoorden en verwensingen tegen de madonna uit te braken. Alles wat Fanny
aan gemeens en misdadigs had gehoord in de achterbuurt waar ze geboren was, in
de omgang met haar soortgenoten, borrelde als een troebele en stinkende stroom
over de fraaie rode lippen van het meisje. Het was eerst een dom schelden, maar
allengs werd het diepzinniger: het werd een bewust kwetsen van alle gevoelens, die
de gelovige koestert ten opzichte van de Moedermaagd. Anna had toegeluisterd.
Eerst verwonderd, over dit terugvallen in het verleden van Fanny, die reeds zover
gevorderd heette te zijn in haar opvoeding, maar geleidelijk drong de betekenis ervan
door en Anna verstijfde van afgrijzen. Ze luisterde als betoverd, onmachtig iets te
doen of te zeggen. Maar toen Fanny even zweeg om op adem te komen, wendde
Anna zich tot haar, en met een fel, heftig gebaar sloeg ze de lasteraarster in het
gezicht, en riep: ‘Zwijg! Jij hoopt nog eens een kind te krijgen dat hertog zal worden.
Maar deze heeft een Kind gebaard, dat Godzelf was.’
Even trilden de lippen van Fanny, alsof ze in tranen zou uitbarsten. Toen begon
ze te krijsen, dat ze geen hertog wilde trouwen, dat ze desnoods in de straatgoot
terecht wilde komen, maar dat ze weg wilde uit dit verdoemde oord van huichelachtige
nonnen. Ze rende in de richting van het huis, schreeuwende: ‘Vandaag nog ga ik
weg, vandaag nog!’ Anna volgde haar, trachtte haar tegen te houden, terwijl tranen
rijkelijk uit haar ogen vloeiden. Ze greep Fanny bij de arm; het gewezen balletmeisje
was sterk als een paard, maar Anna, gewend aan zwaar werk liet niet los, en al
worstelend naderden de twee het huis. Bij het terras wist Fanny zich los te rukken
doordat Anna struikelde, maar voordat de engelse het huis kon binnengaan ging de
deur reeds open, en op de drempel stond Mère Saint Vincent: rustig, waardig, correct.
Uit gewoonte stopte Fanny even om een zeer summiere révérence te maken. Die
seconde was voor de overste genoeg om de beheersing van

Edmond Nicolas, Brocaat en boerenbont. Schering en inslag van een fabrikantenleven

120
de toestand weer in handen te nemen. ‘Het zou goed zijn, ma chère Fanny, indien je
je haren even in orde bracht vóór het goûter.’ Bedeesd antwoordde de furie: ‘Zeker
Mère Vincent, dat wilde ik juist gaan doen.’ En ze verdween, plotseling gekalmeerd
in het huis.
Anna was inmiddels overeind gekomen; haar gezicht was gevlekt van tranen en
stof, haar kleren gescheurd, en ze snikte zenuwachtig. De non nam haar onder de
arm, ging met haar het huis in, naar Anna's kamer, en begon met een ongewone
moederlijkheid het meisje te kalmeren. En ondertussen had ze precies gehoord wat
er was voorgevallen. Toen Anna weer was opgeknapt, streelde Mère Saint Vincent
de haren van haar kwekelinge, en kuste haar. ‘Denk er niet meer over’ zei ze, ‘het
is voorbij.’
Maar het was niet voorbij. De eerstvolgende keer dat Fanny weer les moest krijgen
van de pastoor, weigerde ze pertinent. Al de overredingskracht van de geestelijke,
en van de tion die welstaanshalve bij de les aanwezig moest zijn, hielpen geen zier.
Toen tenslotte Fanny duidelijk werd gemaakt, dat ze haar huwelijk met Eamon in
de weegschaal stelde, zei ze, dat Eamon haar niets kon schelen. Toen veegde de
pastoor met een geruite zakdoek zijn transpirerende schedel, zette zijn hoed op en
verdween. De zaak werd gerapporteerd aan de overste, die toezegde wel eens met
Fanny te zullen spreken.
Maar bij het avondeten, enige uren later, bleef Fanny weg. Een non die gezonden
werd om naar haar toestand te informeren kwam, na een paar minuten hijgende en
ontdaan terug, en vertelde dat Fanny verdwenen was, met haar mantel en hoed, en
met haar juwelenkistje, dat dank zij de verliefdheid van Eamon zeer welvoorzien
was. Die avond en de volgende dag was het klooster in opstand. De stationschef van
St. Armand-le-Comte, vijf kilometer van het dorp St. Armand l'Eglise had een kaartje
verkocht aan een dame die beantwoordde aan het signalement van Fanny: het was
een kaartje derde klas naar Parijs, en de dame had betaald met een briefje van duizend
francs; daardoor had de stationschef het hele geval onthouden naar zijn zeggen,
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want anders zou zo een enkele reizigster onder de velen, die volgens hem het station
frequenteerden, niet zijn opgevallen.
Mère Saint Vincent hield krijgsraad met het hele convent over de vraag, hoe men
een roodharig engels meisje, dat geld genoeg heeft, kan opsporen in een stad als
Parijs waar roodharige engelse meisjes niet zeldzaam zijn. Een der nonnen, dochter
van een hotelier, wist iets over vreemdelingenregisters der hotels, maar de overste
wilde onder geen voorwaarde de politie mengen in dit geval. Een andere sprak als
haar vermoeden uit, dat Fanny waarschijnlijk wel langs de snelste weg naar Engeland
zou willen gaan. En toen werd er aan de parloir der nonnen geklopt, en Anna trad
binnen. ‘Fanny is twee dagen in Parijs geweest’ zei ze, ‘toen heeft ze gelogeerd in
hotel Vendôme. Tien tegen één, dat ze daar weer naar toe is gegaan. Als ik naar Parijs
zou vluchten, zou ik ook naar het hotel gaan waar ik tevoren gelogeerd heb.’
De nonnen waren diep onder de indruk van Anna's scherpzinnigheid en na lang
wikken en wegen werd Anna's voorstel aangenomen: zij zou naar Parijs reizen, en
trachten Fanny op te sporen, en haar zo mogelijk terug te brengen naar Saint Armand
l'Eglise. Anna vertrok de volgende morgen, welvoorzien van geld en goede raad. Ze
had óók een valies met kleren bij zich van Fanny. De nonnen vonden dit een zeer
goed idee, maar ze wisten niet, dat Anna ook de zijden avondjapon van Fanny had
ingepakt.
Terwijl de nonnen een stormnovene baden voor het welslagen van Anna's zending
en het geestelijk en zedelijk behoud der meisjes, had Anna prompt gelijk gekregen
in haar veronderstelling, dat Fanny was afgestapt in Hotel Vendôme. Het was echter
geen erg resolute Fanny, die Anna aantrof. Fanny zat in haar kamer en weende, toen
Anna binnentrad. Fanny had berouw. Fanny was te trots om terug te gaan. Fanny
durfde Eamon niet onder de ogen komen als deserteur.
‘Dat was nu net wat ik verwacht had’ vertelde Anna later aan Prosper, véél later,
toen ze al een jaar of tien getrouwd
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waren. ‘Ik deed dus, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, dat we elkaar
in een hotelkamer in Parijs zouden ontmoeten. Eigenlijk wàs het geen gek idee om
weg te lopen zei ik, en ging, zo ongegeneerd mogelijk op de divan liggen, languit,
zonder erop te letten, of mijn japon ook wel mijn enkels bedekte. Fanny was te
verbaasd om nog verder te huilen. Ze was ontsteld dat de voorbeeldige Anna zoals
ze me noemde, eveneens gevlucht was. Ik ging daar niet op in, maar stelde voor, dat
we in afwachting van de dingen die komen zouden, eerst maar eens een paar vrolijke
dagen zouden hebben. Ik stelde de Opéra voor, maar Fanny maakte bezwaar: ze zag
er verschrikkelijk uit met haar bekreten ogen, en ze had geen avondjapon. ‘Dat dacht
je maar’ zei ik, ‘die heb ik natuurlijk meegebracht!’ Toen vloog Fanny me om de
hals, en kuste me alsof ik een verbeterde editie was van Eamon.
Ik haalde blanketsel en poeder, en we kleedden ons zo mooi mogelijk. Fanny, ik
weet het nog heel goed, had een japon van lichtgroene zij, met kanten stroken. Ikzelf
droeg... die eerste avondjapon, Prosper, die jij voor me gekocht had in de rue Saint
Georges. Rose taffetas met pofmouwtjes en een décolleté. Toen hebben we lekker
gegeten in het hotel, en toen zijn we met een vigilant naar de Opéra gereden, waar
ik een hele loge had gehuurd. Er werden wel honderd binocles op ons gericht, maar
aangezien Mère Saint Vincent ons steeds had voorgehouden, dat een dame zoiets
niet opmerkt, hadden we de grootste schik erom.
Onder de pauze hebben we in de foyer ijs gegeten; ik geloof dat dat een fout was,
maar de educatie van Mère Saint Vincent voorziet niet in de mogelijkheid, dat twee
alleenlopende dames een loge betrekken in de Opéra. Er waren tenminste wel heren
en heertjes, die erg de aandacht wilden trekken. Maar toen herinnerden we ons, dat
Mère Vincent ons geleerd had, dat zoiets alleen gebeurd door.. enfin petits maîtres
en roués. Maar er was wel een hoge officier bij, van de Spahi's nog wel. ‘Zou dat
óók een petit maître zijn geweest?’ vroeg Anna naïef aan Prosper.
Na de voorstelling wilden de meisjes naar hun hotel, dat
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niet verder was dan tien minuten lopen, maar ze werden voortdurend aangegaapt,
aangesproken, ‘gebousculeerd’ door voorbijgangers. Er waren een paar niet geheel
nuchtere Duitsers die erg vasthoudend werden, en uit de klauwen dezer slechtaards
werden ze gered door een waardige grijsaard, die aanbood hen thuis te brengen. Hij
liet onmiddellijk een rijtuig stoppen, en zonder hun adres te vragen reden ze weg,
naar een restaurant, waar die waardige grijsaard erg bekend scheen te zijn, en waar
hij hun een souper wilde aanbieden in een chambre séparée. Hoewel dat woord niet
genoemd was in de lessen van Mère Saint Vincent, kende Fanny toch wel dit instituut:
ze nam vol schrik haar rokken op, en zei tot Anna: ‘Lopen’ en ze liepen tot ze buiten
adem waren op een plein dat ze helemaal niet kenden. Als schrikachtige musjes
stonden ze tegen elkaar gedrukt, niemand durvend vragen naar de weg. Tenslotte
kwam er een bedelaar, die door zijn ouderdom en viesheid een volkomen
ongevaarlijke indruk maakte, en voor een paar francs bezorgde die hun een rijtuig,
waarmee ze veilig hun hotel bereikten.
Toen het gevaar doorstaan was, hadden ze beiden weer de grootste schik; ze
dronken op hun kamer een zoet likeurtje, en voor de gezelligheid bleef Fanny maar
met Anna in één bed slapen.
Ze hadden gezworen lang te slapen, als reactie op het akelig vroege opstaan, dat
op de kostschool gebruikelijk was, maar helaas, katterig en onuitgerust werden ze
reeds wakker om zeven uur. Ze overlegden wat hun te doen stond, zó vroeg in de
mondaine stad Parijs. Slapen konden ze niet meer; ze stonden op, wasten en kleedden
zich, en het voorstel van Anna, om maar naar de Mis te gaan in de Madeleine werd
door Fanny als een goede oplossing aanvaard. De dag brachten ze door met het
bezoeken van musea en bezienswaardigheden. In het Louvre schrokken de andere
bezoekers, als steeds weer de beide meisjes om het eerst hardop de naam riepen van
een schilderij dat ze herkenden van de afbeeldingen van de kostschool. Ze lunchten
in een der toen volkomen nieuwe serie-restaurants, en in de mid-
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dag zetten de twee onvermoeibare, ijzersterke volksmeisjes hun tocht door Parijs
voort. Maar tegen de avond werden ze bedrukt. Eerst gaven ze beiden hun voornemen
te kennen, onder geen voorwaarde meer de ellende van de vorige avond nòg eens
door te maken. Maar naarmate de tijd van het diner naderde, kwam de moed terug.
Ze zouden naar de Comédie Française gaan, waar L'Avare gegeven werd. Toen ze
in het hotel terugkeerden om zich te verkleden en te dineren, zaten er in de hall twee
franse meisjes, die ze al eer hadden opgemerkt, in gezelschap van een oudere dame.
Fanny hoorde, in het voorbijgaan, dat de oude dame zich beklaagde dat ze geen goede
plaatsen meer had kunnen krijgen voor de Comédie terwijl het toch haar oude
gewoonte was, de eerste avond in Parijs door te brengen in het huis van Molière.
Onmiddellijk begon Fanny in het engels te fluisteren tegen Anna, en toen bood Anna
de overblijvende plaatsen van hun loge aan aan het franse gezelschap. Het aanbod
werd aanvaard; later vertelde de oude dame, dat ze in het algemeen niet zo
toeschietelijk was in een stad die zo vol was van avonturiers en avonturiersters, maar
een blik had haar getoond, dat Anna en Fanny van goeden huize waren. Anders
immers zouden ze niet zulke mooie familiejuwelen hebben gedragen. Die echter
stamden uit het kistje van Eamon.
De tweede morgen begon Anna het goede werk. Eerst stelde ze voor om Prosper
en Eamon telegrafisch te ontbieden.
‘Eamon zou woedend zijn’ zeide Fanny, ‘en me òfwel de bons geven, òfwel per
omgaande naar Saint Armand terugzenden.’
Anna had het idee, dat Prosper niet veel andere maatregelen zou weten, maar ze
zei het niet. ‘Wat kan je dat schelen, of Eamon je de bons geeft. Hij trouwt toch niet
met je, als je.... ketters blijft.’
Toen begon Fanny te wenen. Ze weende lang en overvloedig, en bekende, dat ze
alleen maar de saaie catechismuslessen moe was. Ze wilde heus wel katholiek worden;
Eamon was een schat, en de Blessed Virgin had ze óók lief, maar die saaie curé, die
altijd maar dingen trachtte te weerleg-
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gen waar Fanny nooit van had gehoord, die maakte haar recalcitrant. Wat kon het
Fanny schelen, of Luther nu gezegd had, dat de brief van de Apostel Jacobus aprocrief
was. Ze had eigenlijk nog nooit van Luther gehoord. En wanneer inderdaad Hendrik
de Achtste om van zijn vrouw af te komen een ketterij had verzonnen, well, then he
was just a pig.
Er gingen merkwaardige gedachten door Anna's hoofd. ‘Ze is een heiden’ dacht
Anna, ‘en ze zal altijd een heiden blijven, al gaat ze met Eamon elke dag naar de
kerk.’
Fanny verklaarde haar credo, dat even eenvoudig als kort was. Als je je netjes
gedraagt, niemand tekort doet, dan zal God je ook wel netjes behandelen. En als je
nu die lieve Eamon plezier doet met een rozenkrans te bidden, of naar de Mis te gaan,
nou, dan bid je die rozenkrans, en je gaat naar de Mis, omdat het je plicht is, een man
waar je van houdt gelukkig te maken. That's all.
Anna; die eerst op kostschool het woord dogma had gehoord, trachtte te wijzen
op het belang der orthodoxie, op de grootheid van de waarheid, op de heiligheid,
catholiciteit, eenheid en apostoliciteit van de ware Kerk van Christus, op de
transsubstantiatie, de aflaten, de verering der heiligen en wat dies meer zij. Het geheel
was tamelijk verward en uitgebreid. Maar Fanny knikte maar: ‘Natuurlijk, als je het
zegt, zal het wel zo zijn. Ik kan het niet beoordelen, ik ben geen aartsbisschop van
Canterburry.’
Tenslotte smeedden de meisjes een complot. Anna zag in, dat Fanny nooit in haar
leven een grote kenster der heilige waarheden zou worden, maar dat ze, naar het
uiterlijk zeker, om haar Eamon gelukkig te maken een normale katholieke zou zijn,
die zelfs uit plichtsbesef haar kinderen katholiek zou opvoeden.
‘Well, de hertogen van Kirkinpatrick zijn altijd katholiek geweest’ zei Fanny, en
ze liet volgen: ‘Ofschoon er rare broeders bij waren. Nou, dan moeten ze maar
katholiek blijven, ook de dukes die na Eamon komen. Mij is het best.’
En toen gaf Anna de raad, om heel hard en heel goed de

Edmond Nicolas, Brocaat en boerenbont. Schering en inslag van een fabrikantenleven

126
catechismus van het bisdom Reims te leren, waarin Saint Armand l'Eglise gelegen
was. En als ze alle antwoorden vlot kende, dan kon die arme pastoor haar dopen, en
dan hoefde ze geen lessen meer van hem te volgen.
Fanny was enthousiast, kuste en omhelsde Anna, gaf haar een ring, die Anna
weigerde, en choqueerde de garçon door een dubbele whiskey te bestellen. De garçon
en bijgevolg het hotelpersoneel kreeg vage ideeën, dat Anna en Fanny niet in dit
hotel thuis hoorden, maar toen aan de lunch in het hotel Fanny naar de oude franse
dame, de Baronne Latour Grandmaison toeging en haar een met whiskey
geparfumeerde kus gaf, om er een, die naar Parfait Amour rook terug te ontvangen,
toen was het morele crediet van de beide vluchtelingen volkomen hersteld. Dat de
baronne, veertig jaar geleden, toen nog Zaza geheten, een cancan gedanst had en met
haar lenige gestalte en haar welgevormde benen het hart van haar Etienne zaliger in
opstand had gebracht, dat zou niemand meer denken, die de baronne voor het eerst
zag.
De volgende morgen gingen twee rouwmoedige zondaressen terug naar Saint
Armand l'Eglise, ze kregen beiden twee dagen geen suiker in koffie of thee. Maar
met Pinksteren werd Fanny opgenomen in de Katholieke Kerk, en nog vóór
Allerheiligen was ze de Duchess of Kirkinpatrick.

Edmond Nicolas, Brocaat en boerenbont. Schering en inslag van een fabrikantenleven

127

Elfde hoofdstuk
VOOR MEESTER BRUYSTEN DREIGDE het kasteel een nachtmerrie te worden.
Hij zat, reeds bij het ontwerpen van de indeling, tussen heel veel vuren: Prosper die
grote vertrekken wilde hebben; zo groot, dat er inet gewelven zou gewerkt moeten
worden, die dwars door de bovenverdiepingen heen zouden groeien; Anna, die veel
en huiselijke vertrekken wilde hebben; zoveel, dat er geen ramen genoeg in de gevel
waren. En tenslotte de vrouw van Bruysten.
Nadat de architect-timmerman-aannemer nachten en dagen had gerekend,
materiaalstaten had uitgetrokken, bouwmateriaal had besteld, en met het grondwerk
was begonnen, vroeg zijn vrouw, hoeveel hij nu wel aan dat reuzewerk verdiende.
Triomfantelijk haalde Bruysten een groezelig papiertje uit zijn vestzak waar een
bedrag op stond: achtduizend zoveel gulden en veertien cents. Hij knikte zijn
echtgenote voldaan toe, maar deze snoof verachtelijk. ‘Is dat alles?’ zei ze, ‘als er
zo met geld wordt gegooid, dan kan er wel wat meer onze kant uitrollen!’ Bruysten
keek bedenkelijk. ‘Geef eens een potlood!’ zei de echtgenote, en met dat potlood
zette ze gedecideerd een 1 voor het cijfer. ‘En kom me niet meer onder de ogen, als
je er een cent minder aan verdient.’
Bruysten heeft er geen achttienduizend gulden aan verdiend, en hij liet als excuus
gelden, dat hij zoveel onkosten moest maken. Dat gebeurde bij Theunissen, waar hij
overlegde met onderaannemers, en in de stad waar hij handelaars in bouwmaterialen
ontmoette.
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Toen de arme Bruysten dan alle klippen had omzeild kwam de wens bij Prosper op,
een huiskapel te hebben. Daarmee werd Bruysten op de rand van de wanhoop
gebracht, en hij kon zich alleen nog eruit redden door te zeggen dat dan het kasteel
onmogelijk klaar kon zijn in twee jaar. Twee jaar was de termijn, die Prosper zichzelve
had gesteld, en onder geen voorwaarde wilde hij daarvan afwijken. Dus verviel de
huiskapel, en Bruysten ging uitgeput naar Theunissen om kracht op te doen in een
ferme dronk. Tamelijk laat betrad hij het echtelijk slaapvertrek. Zijn vrouw ontwaakte
ten halve, en keek hem afkeurend aan. Bruysten echter schudde haar goed wakker
en zei, terwijl hij moeke deed om zijn das af te doen: ‘Als ze nu nog één keer iets
aan het plan willen veranderen dan....’
‘Pff,’ zei de vrouw, ‘dan zeg je natuurlijk weer tegen die gek van de Lange:
Alsjeblieft meneer de Lange, graag meneer de Lange.’
‘Nee!’ zei Bruysten energiek, ‘nee, dan, dan bouw ik een closet, midden in de
eetzaal!’ En toen zijn vrouw zich ongeïnteresseerd omwendde om door te slapen,
maakte hij haar nòg eens wakker.
‘Wat is het nou weer’ zei de geplaagde.
‘Een closet zei ik!’ zei Bruysten kwaad, ‘maar met waterspoeling!’ Het dramatische
van deze scene echter was niet, dat vrouw Bruysten kwaad werd over de gestoorde
nachtrust, maar dat Bruysten zelve opeens heel duidelijk besefte, dat hij geen closet
ontworpen had bij de indeling.
Maar ook die moeilijkheid kwam men te boven. Hoe er gebouwd werd, besefte
niemand zo goed als Bruysten. Later, toen hij bezig was met de huisjes van de
volksbond, na de eerste wereldoorlog, sprak hij er wel eens over met de apotheker
Kleyn.
‘Revolutiebouw noemt U dat nou, meneer Kleyn. U vergeet dat ik het kasteel
gebouwd heb. Ik kan U verzekeren dat ik, God zal het me vergeven, kaarsen van
dankbaarheid heb gebrand toen het werd afgebroken. Prosper heeft me eens gezegd,
toen die jongen van hem partout naar het seminarie wou, dat hij het kasteel als
plaatselijk museum
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wilde vermaken aan de gemeente. Meneer, dat was een ramp geworden. Nog tien
jaar, en het zou een bouwval zijn geworden. Wat ik dan allemaal heb uitgespookt
bij de bouw? Dat zal ik je zeggen: ik heb me gehaast, verder niets. Ik heb
binnenwanden gemaakt van gaas en gaspijp met een laagje mortel erover. Ik heb met
gips laten pleisteren, ja ook buiten! In het stucwerk is geen lijm te pas gekomen: het
werd eenvoudig gegoten naar kleimodellen, en door er maar waterglas op te smeren
heb ik de zaak zo'n beetje gered. De trap, de monumentale trap, heb ik toonbaar
gekregen door er kilo's stopverf en plamuur op te smeren, en ze wit te laten lakken.
Dat Prosper ze later liet vergulden maakte de zaak alleen maar erger, want die doreur
uit het walenland had de zaak in de gaten, en het heeft me liters cognac gekost om
hem te laten zwijgen. Tot de laatste dag van het kasteel ben ik verwonderd geweest,
dat de parketvloer in de danszaal nooit iemand om de oren is gevlogen, omdat die
gespijkerd was op een estrichvloer, en de spijkers dus noodzakelijk moesten verteren.
Als ik des zomers voorbijkwam, en er stond een raam open, dan deed ik een
schietgebedje, dat het ook weer dicht zou kunnen tegen de winter, en dat heeft
geholpen! Het tweede jaar waren er al scheuren in de zijgevel van een pink wijd: ze
zijn opgestopt met werk, en er ging weer een laag van de onvermijdelijke gips
overheen. Nee, revolutiebouw, daar weet ik over mee te praten!’
En een andere keer, toen het ook laat was, vertelde Bruysten: ‘Weet’ U wat het
kasteel was, heren? Dat zal ik U zeggen. Hebt U wel eens gelezen van die kastelen
en zo die ze bouwen voor de film? Nou, ik kan U zeggen, dat die decors zoals dat
heet waarschijnlijk uiterst soliede gebouwd zijn in vergelijking met het kasteel. Dat
het niet is ingevallen komt eenvoudig uit gewoonte: de onderdelen wisten niet beter
of het hoorde zo. En nu komt U wel zeggen, dat het schande is, om zo te bouwen. Is
het ook. Maar wie was de schuld? Niet Jan Bruysten, want die bouwt degelijk en
soliede. Maar de geachte opdrachtgever: Prosper de Lange, God hebbe hem zalig.
Het enige wat hem interesseerde
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was, of we opschoten: het kasteel moest klaar, hoe vlugger hoe beter. En als je praat
van filmdecors: dat kasteel was een filmdecor, waar Prosper de rol van de grote
meneer moest spelen. Het was een vertoning, heren, een prachtige vertoning: al die
feesten, al die luxe, al die pomp en praal: decor, klatergoud, zand in de ogen van de
mensen. Als het Prosper werkelijk goed ging in zaken, dan kon je er donder op
zeggen, dat het op het kasteel betrekkelijk rustig was. Maar als er iets in elkaar
gestoken moest worden, dan werden er feesten gegeven, hoe groter hoe mooier. Als
de zaken slecht gingen, als hij crediet nodig had, dan moest hij laten zien hoe rijk en
welvarend hij was. Die hele bouwerij was een vertoning, anders niets. Het enige wat
goed gebouwd was, dat was het pavilioen. Dat was een kunstwerk, en het is zonde
dat het afgebroken is. Dat was een kunstwerk, hèt kunstwerk van de oude Bruysten,
die toch maar net goed genoeg was om huisjes te zetten in het Julianapark. Maar dat
ze dat pavilioen hebben afgebroken was puur vandalisme, en ik kom het nooit te
boven, nee, nooit!’ En wanneer dan Bruysten in tranen uitbarstte, dan had het geen
zin om nog verder te praten over het kasteel, want dan werden de uitingen van de
bouwer een beetje verward.
Men hoefde trouwens niet met Bruysten te praten om iets over de bouw van het
kasteel te weten te komen. Heel Wellerbeek had het gezien: wanneer er in die dagen
gesproken werd over ‘de bouw’ dan was het niet de fabriek van Wagemans die ook
in bewerking was, niet het patronaat dat gelijk met het kasteel onder de kap kwam,
nee, dè bouw was het kasteel, en alle nietsnutters en wandelaars, de loopjongens en
de kindermeisjes van Wellerbeek kwamen ontelbare malen langs de bouw. Die
vorderde stormachtig. Voordat de muren tot kaphoogte waren opgetrokken, stonden
de ijzeren hekken al op het terras. Terwijl de kap getimmerd werd, van stellen kon
men niet spreken, werd beneden al het parket gelegd. De trap stond op haar plaats
voordat ze kans had ergens heen te leiden. Schilders waren bezig, terwijl timmerlieden
de vloerdelen legden.
Onderwijl werkte Labout, meester schrijnwerker in Wel-
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lerbeek aan de meubels. Hij had acht knechten uit de vreemde moeten aannemen om
het af te kunnen, en dan was het nog jachten. De modellen werden uitgezocht uit
plaatwerken: Labout kreeg opdracht om het ameublement van bladzij
tweehonderdzoveel te copiëren, en met het feilloze instinct van de goede vakman,
maakte Labout er meesterwerken van.
Er was een salon in fraaie Régence, een andere was style-Boule. De herenkamer
was Jacobean, en het boüdoir van Anna in het kasteel werd Louis XVI. De eetzaal
was een prestatie op zich: de stijl was vroeg-italiaanse renaissance, maar de tafel was
zo groot, dat ze in de werkplaats van Labout niet kon worden opgesteld: ze werd
voor het eerst in elkaar gezet in de eetzaal van het kasteel, en daar werd ze ook
gepolitoerd. En toen later het kasteel werd afgebroken, kon de tafel er eerst uit, nadat
de deur vergroot was.
Van dag tot dag stonden er in die dagen andere meubels in de nauwe etalage van
Labout: nu een paar stoelen, dan een tafel of een psyche; wanneer het ameublement
dan compleet was, verhuisde het naar het kasteel, en andere stukken werden ten toon
gesteld. Daar kreeg Labout heel wat nabestellingen op; eerst alleen van beter
gesitueerde inwoners van Wellerbeek; tenslotte echter kreeg hij een reputatie tot
Roermond en den Bosch toe.
Alle oude ambachtsmensen in Wellerbeek vertelden nog jaren na de sloop van het
kasteel over die gouden dagen dat het werd ingericht. Alleen Booten, de schilder,
die er toch een aardige grijpstuiver heeft verdiend spreekt erover met bitterheid. Dat
kwam, doordat het mooiste en moeilijkste schilderwerk in het kasteel niet door Booten
is verricht. De trap is verguld door een Waal, meneer Lavèze.
Die had ook de beroemde schoorsteen op het Kasteel ter Horst verguld, en daarom
nam Prosper hem.
‘Dat was niet zo maar een werkman, zoals Schoemakers of ik’ zegt de oude Booten.
‘Hij droeg een zwarte geklede jas en handschoenen, en een hoge hoed. Hij had een
jongen bij zich, die zijn gereedschap droeg, en zelf rookte hij sigaren met bandjes.
's Morgens dronk hij al cognac. Collega
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noemde hij me, ja. We konden heel goed samen praten, want ik ben in de leer geweest
in Namur. Maar die trap dan: een zwaan stelde de post voor. Ik had ze eerst wit
gelakt, en toen, op bevel van meneer Prosper crême, maar tenslotte moest het goud
worden, glimmend goud, en toen kwam Lavèze.
Die begon met me percenten aan te bieden als ik zorgde voor meer verguldwerk,
in het kasteel of daarbuiten, en hij heeft zowaar nog het Maria-altaar in de oude kerk
verguld. Maar dat vergulden van die trap zal ik nooit vergeten. Eerst kwam hij bij
me om te informeren, welke verven ik gebruikt had. Nu, in die dagen wreven we
onze verven nog zelf, dus dat kon ik hem haarfijn vertellen. Toen dacht hij twee
dagen na of hij daarop kon vergulden, en ondertussen rookte hij sigaren met bandjes,
en elke dag dronk hij wijn aan tafel. Daarna nam hij zijn besluit. We moesten eerst
de laklaag afschuren, daarna alles met fijn schuurpapier nawerken, en tenslotte nat
puimen. En dan moest de zaak grondig drogen; er werden nog vuurpotten bij die
ellendige trap gezet. Ondertussen kwam meneer Lavèze alleen maar af en toe kijken,
of de zaak al droog was.
En toen begon het vergulden. Ik ben goed vakman, maar dat was duivelswerk,
duivelswerk zeg ik je. Er werd een soort lak opgesmeerd, telkens maar een klein
beetje. Die had dat heerschap bij zich; dat was zijn geheim, en niemand mocht er
aan komen. Ja, later heb ik gehoord dat hij het kannetje gewoon in Eindhoven bij
Ramaker gekocht had, maar dat wist ik toen ook niet. Dan had hij heel dunne
papiertjes, en daarmee probeerde hij, of de lak al voldoende ingedroogd was. En als
het zover was, dan kwamen alle duivels uit de hel. Dan trok hij zijn jas uit en dan
vloekte hij aan één stuk door. Hij sakkerde en vloekte, trapte naar zijn leerjongen,
maar ondertussen! Hij smeet gewoon het bladgoud op de trap: klits klats, comme ci
comme ça. En dan er even over met de marterpluim, en een glans meneer, een glans!
U had het moeten zien. Elke veer van die zwaan werd apart verguld, en de zijkanten
werden niet vergeten. Alles sloot precies aaneen, nooit heiligedagen, geen
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millimeter, nooit over elkaar heen, en dat alles op het blote oog. Maar ja, het kostte
mij een aardige cent winst, al moet ik zeggen, dat het een vakman was. En als hij
dan zo een uurtje of wat gewerkt had, dan was hij uitgeput, éreinté, en dan hielp dat
jongetje hem in zijn jas, en dan wandelde hij weer naar Theunissen. Achthonderd
gulden kreeg dat heerschap, alleen voor die trap! En de hotelrekening mocht meneer
Prosper ook nog betalen.’
Toen de bouw van het kasteel ongeveer halfweg was, kwam het idee van het
pavilioen op. Dat moest dan in het park komen, een klein, intiem gebouwtje, waar
Anna kon uitrusten van haar plichten als kasteelvrouwe. Bruysten mocht het
ontwerpen, en het moest een verrassing blijven voor Anna.
Bruysten begon met een soort grieks tempeltje te tekenen, zoals de gebouwtjes
van de vereniging voor de koepokinenting: vier zuiltjes met een timpaan en een
zadeldak, een bordesje van drie treden. Maar het werd heel anders. Het werden acht
zuilen, en onder de peristyle kwamen drie vensters tot op de grond, met ertussen
stucmedaillons die de schoonheid en de goedheid voorstelden. Het tympaan vertoonde
Lucretia in al haar heldhaftige naaktheid.
In de zijwanden waren geen vensters, maar het dak was van glas; dat maakte wel,
dat er een merkwaardig, mysterieus licht viel in alle ruimten, maar in de zomer was
het pavilioen dan ook een broeikast. En toch, in dat pavilioen leefde Anna haar
gelukkigste uren: ze baarde en voedde er haar kind; ze gaf er Prosper nieuwe moed,
toen alles verloren ging. En ze heeft tenslotte meer moeite gedaan om het pavilioen
te redden uit de chaos, dan het kasteel. En zonder de koppige hoogmoed van Prosper,
die ging coquetteren met zijn ongeluk, zou dat meesterwerk van Bruysten zijn gered,
en zou Wellerbeek de afschuwelijke muziektent in het Julianapark zijn bespaard.
Maar toen het gebouwd werd, beschouwde Prosper het als een aardigheidje, een
klein cadeautje aan zijn bruid, die onder de leiding van Mère Saint Vincent zich op
haar roeping van kasteelvrouwe voorbereidde.
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Daarvan wist Wellerbeek eigenlijk niets. Dat Anna van de fabriek naar het huis van
Prosper verhuisd was als dienstbode, vond niemand bijzonder. Dat zij uit Wellerbeek
verdween, verontrustte alleen Bernaard, die echter te onderworpen was om informaties
in te winnen bij Lucie of Prosper. De ouders Seuren waren door Prosper's mildheid
tot zwijgen gebracht, vooral doordat ze wisten dat hun kind niets kwaads zou
geschieden. En daarbij was de bouw van het kasteel, en alles wat eraan vastzat, een
zo grote sensatie, dat niemand op de gedachte kwam dit evenement in verband te
brengen met het verdwenen meisje.
De ouders van Anna kregen geregeld nietszeggende brieven, dat het haar goedging;
ze merkten op, dat de brieven duidelijker, netter geschreven werden naarmate de tijd
voortschreed, maar zolang Anna vertelde, dat het haar goed ging, interesseerde hun
de zaak erg weinig. Prosper kreeg brieven van Anna, die voortging met haar
aanstaande man aan te spreken als Meneer Prosper. Mère Saint Vincent de Paul
verstond die brieven niet, keek alleen of ze een goede mise en page hadden, of het
handschrift mooi was, maar de afschuwelijke taalfouten van Anna bleven haar
verborgeh. Ze wist ongeveer wat ‘mijnheer’ betekende, maar ze leefde in de
veronderstelling dat het een barbaars gebruik was in Holland, om een verloofde als
monsieur te blijven betitelen. Zij schreef ook haar rapporten aan Prosper. Al de
protecteurs van haar kwekelingen kregen dergelijke verslagen, en die waren opgesteld
in een onberispelijke lichte, mondaine toon, maar ze geleken min of meer op de
rapporten van een wijnbouwer over de vooruitzichten van de oogst. Zij beschouwde
haar meisjes als bloemen die in bloei moesten geraken, als vruchten die aroma moesten
verwerven. Ze schreef dat een of ander meisje veel zelfverzekerdheid verwierf, zoals
een kweker zou zeggen dat de bloemkool zich mooi vulde. En ze wist precies het
tijdstip, dat haar vruchten, haar kwekelingen, rijp waren om geplukt te worden. Fanny
Goulds had ze, voor de escapade naar Parijs, als trouwrijp aangemerkt, hoewel haar
ketterij nog te hevig was. Ze schreef, voordat het kasteel klaar was aan
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Prosper, dat een ideale bruid hem wachtte. En Prosper vroeg om uitstel. Mère Vincent
gaf dat uitstel, door Anna nòg een taal te laten leren, spaans, en nòg een kunst te
laten beoefenen: tekenen. En het gelukkige was, dat het meisje spaans verwarde met
italiaans, dat ze al geleerd had, en dat ze voor tekenen niet de minste aanleg had.
Mère Saint Jacques Majeur, spaanse van geboorte, leerde haar de taal èn het tekenen,
en deprimeerde Anna in niet geringe mate. Ze herhaalde tot in het oneindige, dat
mannen nu eenmaal niet van geleerde, maar wel van lieve vrouwen houden, en ze
vertelde Anna alle romantische geschiedenissen over verloofde paren die ze kende.
Voor Anna bestond Spanje uit Novios en Novias. En daarom vond ze spaans een
flauwe taal.
Maar aan deze ellende kwam ook een einde. Er kwam een brief van Prosper, waarin
hij aankondigde, dat in Augustus 1902 het kasteel gereed zou zijn, en of zij, Anna
bereid was met hem in die maand te trouwen. Nog kon ze terug, zonder dat Prosper
haar kwaad zou aankijken. Anna weende lang en overvloedig over die brief, en haar
antwoord was, in zekere mate, gedrenkt van tranen. Zij bracht het zover, dat ze, wat
voor een dame van de wereld een eigenaardige uitspraak is, hem zeide, dat ze
verlangde naar het huwelijk. Dat huwelijk was niet eenvoudig. Het was, dat voelden
Anna en Prosper beide, een overgang: voor Anna van een nederige afkomst naar een
verhevener stand, voor Prosper het begin van een nieuwe periode van brio. Tenslotte
werd vastgesteld, dat het burgerlijk huwelijk in Saint Armand l'Eglise zou
plaatsvinden, voor het kerkelijk huwelijk vond Prosper een of andere romeinse
Bisschop in Partibus bereid.
Bij het burgerlijk huwelijk ging de eerzame schoenmaker Lapebie,
radical-progressif, maire van Saint Armand l'Eglise roemloos en eerloos onder in
een slecht van buiten geleerde speech over jong geluk, romantiek, burgerdeugd,
verlichtheid en oppassende ouders. Mère Saint Vincent, als goede non en overtuigd
aanhangster van het ancien régime erkende deze ceremonie natuurlijk niet, hetgeen
haar niet

Edmond Nicolas, Brocaat en boerenbont. Schering en inslag van een fabrikantenleven

136
belette om na afloop een déjeuner aan te bieden. Ze compenseerde deze inconsequentie
echter door Anna herhaaldelijk zeer ostentatief aan te spreken als mademoiselle, en
Prosper te onderhouden over de voortreffelijkheden van zijn fiancée. Bij het dessert
verscheen Mère Saint Jacques Majeur in de parloir, die een eigengemaakt enthousiast
bruidslied zong, dat af en toe de grenzen der christelijke ingetogenheid verdacht
scheen te naderen.
Anna's afscheid van de kostschool was uitgebreid en tranenrijk. Zij omhelsde de
zusters, kuste de leerlingen, schudde handen van tuinman en stoker, en toen ze
wegreed stonden bij het hek al de leerlingen te wuiven met hun zakdoekjes. De
koetsier van het huurrijtuig draaide zich om op de bok, en merkte op dat hij nooit
zo'n aardig groepje had gezien. Het huwelijk in Rome was een zeer bewerkelijke
ceremonie. De titulair-bisschop officieerde, geassisteerd door twee echte protonotarii;
het aantal assisterende geestelijken, seminaristen, acolythen en dienaren vulde het
niet kleine priesterkoor der kerk geheel. Het niet geheel liturgische gezang, begeleid
door volledig orkest, deed meer aan een gala-opvoering in het Milaanse Scala dan
aan een sobere omlijsting van een kerkelijke plechtigheid denken. Maar het resultaat
was dan ook uitstekend. Anna, in het wit gekleed met veel sluier en sleep weende
overvloedig en hartelijk, Prosper rukte en draaide gedurende de gehele plechtigheid
aan zijn baard en knevel, en het gelukte zelfs de geroutineerde acolythen niet om
hun nonchalance zo rekelachtig te doen zijn als toch met recht en billijkheid verwacht
mocht worden.
De receptie na afloop was niet druk bezocht; wanneer niet de nodige indringers
en beroeps-champagnedrinkers waren komen opdagen, zou men ter nauwernood van
een receptie hebben kunnen spreken. Aan het déjeuner was Prosper eigenlijk verlegen,
omdat er zo weinig gasten waren: van de familieleden was er alleen de familie
Vandeperre, een verre neef van Mama die in Rome aan het nederlandse consulaat
werkte, vader Seuren, die zich schaamteloos bedronk, en een zusje van Anna, dat
niet begreep hoe mensen zulk
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een gekke taal konden spreken als italiaans.
Prosper keek telkens nog een beetje vreemd, wanneer Anna, die hem steeds ‘meneer
Prosper’ had genoemd, nu ineens, na het tekenen van het huwelijksregister hem
aansprak met Prosper en tutoyeerde, alsof ze haar levenlang niet anders had gedaan.
Die zekerheid van optreden die Anna tentoon spreidde verbaasde en verrukte
Prosper tegelijkertijd, eerst al in Rome, waar het jonge paar op audiëntie ging bij de
Paus, en later op hun huwelijksreis door Zuid-Italië en Sicilië. Wel had Prosper steeds
hoge verwachtingen gehad van de capaciteiten van Mère Saint Vincent, maar dat
deze, in zo korte tijd Anna zo volledig had ingewijd in haar nieuwe positie was bijna
miraculeus. Herhaaldelijk, wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordeden,
bleek, dat niet Prosper, maar Anna met veel aplomb en haast onverschillige zekerheid
de moeilijkheden oploste. Ze sprak onberispelijk frans en haar italiaans was zo dat
zelfS de Napolitaanse bedelaars minder onhebbelijk werden, wanneer Anna hen
vanuit de hoogte afkeurend toesprak.
Soms voelde Prosper zich werkelijk bedrukt en ongemakkelijk, omdat hij zeer
goed voelde dat het de schijn had, alsof niet hij, maar Anna een mésalliance had
aangegaan. En wanneer hij dan trachtte door royaal en goedgeefs te zijn dit te
verhelpen, dan voelde hij diep in zijn hart toch wel, dat het nu leek, alsof Anna, om
het blazoen van haar voornaam en verarmd geslacht te vergulden, met hem, de
parvenu was getrouwd. Dat maakte, dat er wel eens twijfel opkwam over de wijsheid
van zijn besluit om dit huwelijk aan te gaan. Maar die twijfel duurde nooit lang, want
de momenten van intimiteit met de prachtige en warmhartige jonge vrouw maakten
alles goed.
In het vroege najaar kwamen de jonggehuwden terug in Wellerbeek, en zij wijdden
het kasteel in, door hun eerste grote feest te geven voor alle vrienden en bekenden
uit Wellerbeek en de verre omtrek.
Vrijwel alle genodigden waren verschenen, soms na lange, verbitterde huiselijke
twisten. Zo wilde de notaris natuur-
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lijk naar het feest, dat een goede cliënt aanrichtte, gaan, maar zijn vrouw verklaarde
dadelijk categorisch, dat zij niet op bezoek ging bij die parvenu en zijn fabrieksmeid.
De notaris durfde niet zoveel zelfstandigheid te ontwikkelen, dat hij dreigde alleen
te gaan; hij vertelde dus herhaaldelijk dat hij zijn cliënt geen affront kon aandoen,
en dat zijn vrouw, als ze haar verstand gebruikte moest inzien, dat zulk een bezoek
haar tot niets verplichtte. En tenslotte bezweek de goede dame voor de zeer tactische
manoeuvre van haar man, die haar de plicht oplegde om dan maar eens te laten zien
wat het verschil was tussen een werkelijke vrouw van de wereld, en een gedresseerde
fabrieksmeid. Maar toen de goede notaris Anna een paar maal had zien voorbijrijden
op haar goudvos, begon hij wel een beetje te twijfelen, in wiens voordeel deze
vergelijking zou uitvallen.
De dames trachtten elkaar, op de missienaaikring, op de vereniging van het
Allerheiligste Sacrament waar paramenten werden gemaakt en reputaties vernietigd,
op te warmen, om demonstratief weg te blijven. In de societeit verklaarden de heren
onder elkaar, dat men dat die goeie Prosper niet kon aandoen. Tenslotte kwam er
tekening in de verhoudingen, toen de jonge mevrouw van de Marel, sinds een jaar
doktersvrouw in Wellerbeek, verklaarde dat zij niets te maken had met de geschiedenis
van Anna. ‘Het lijkt me een lief vrouwtje, en buitendien, wanneer we zo kieskeurig
gaan worden in Wellerbeek, dan kunnen we beter ons helemaal laten begraven.’ De
dames vonden dat wijze woorden, vooral toen mevrouw van de Marel er nog aan toe
voegde, dat je waarschijnlijk beter naar het Kasteel kon gaan dan naar een opvoering
van de Société Dramatique, als je goeie comedie wou zien.
Het gaan naar het feest was niet zo eenvoudig. Natuurlijk wilden alle genodigden
deftig voorrijden in een rijtuig. Nu waren er echter in die dagen in geheel Wellerbeek
drie particuliere rijtuigen en twee niet geheel toonbare huurrijtuigen. De gelukkige
bezitters van particuliere rijtuigen, dat waren in dit geval Wagemans en dokter van
de Marel, omdat het derde rijtuig eigendom was van de gastheer, bo-
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den natuurlijk kennissen aan, om hen te komen afhalen. Hoeks, sleper en
rijtuigverhuurder nam zeer veel bestellingen in ontvangst in de overtuiging dat hij,
door in gestrekte draf steeds maar weer tussen de huizen der genodigden en het
kasteel heen en weer te rijden, zeer veel klanten kon gerieven.
Zo kwam het dan, dat de gasten druppelsgewijze binnensijpelden. Bernaard,
onwennig in zijn fonkelnieuwe livrei, ontving de gasten bij de deur, en poetste zich
voortdurend het angstzweet van het voorhoofd met zijn garen handschoenen. De
angst zat niet zo zeer in de onzekerheid of hij zijn functie wel goed uitoefende, als
in het onbehaaglijke gevoel dat men hem zou uitlachen in dat deftige pak.
Dan werden, door een tweetal keurige kamermeisjes de dames naar één vestiaire
geleid, waar ze konden afleggen, en een laatste duwtje geven aan hun kapsel. De
heren hadden een kleedkamer aan de overzijde van de hall, waar een paar gehuurde
bedienden gereed stonden om hun jassen aan te nemen, en eventueel een borstel over
de naar kamfer ruikende feestkleren te halen. Alleen dokter van de Marel en de notaris
waren in rok, de kleding der anderen varieerde tussen de geklede jas en lobberende
jacquetten. Daarna werden de gasten binnengevoerd in de grote, régence-salon en
daar kregen de meeste dames een onaangename, de heren een aangename schok te
verwerken. Naast Prosper, onberispelijk in rok gestoken stond Anna en recipieerde,
of beter, verleende audiëntie. Ze droeg een witsatijnen japon, vers uit Parijs
meegebracht, met een ovaal décolleté dat haar prachtige hals en de aanzet der
schouders voortreffelijk deed uitkomen. De japon was mouwloos, maar de armen
waren bedekt door lange witte glacé's. Wanneer ze een paar stappen zette ruiste de
japon voornaam en golfde feestelijk, en de in goudleer geschoeide voeten kwamen
coquet van onder de lange rok vandaan.
Anna had, steunend op de lessen van Mère Saint Vincent een heel protocol
ontworpen. Oude, zeer deftige dames kwam ze twee, hoogstens drie stappen tegemoet,
dames die oud waren en minder deftig, twee of een; jonge dames
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mochten tot haar naderen, zonder dat ze hen tegemoet kwam. Prosper stelde haar
plechtig aan de oudere dames voor, die ze natuurlijk van kind af gekend had, de
heren werden voorgesteld, en kregen naar rang en waardigheid een révérence, een
buiging, een knikje of, in heel uitzonderlijke gevallen een handdruk. Al de dames,
die waren gekomen om goede comedie te zien, kregen goede comedie: een perfect
geregisseerde receptie bij een regerende vorstin van een klein graafschapje; voorzover
ze de illusie hadden gehad de fabrieksmeid belachelijk te maken, moesten ze vanaf
de eerste seconde in Anna's gezelschap deze voornemens opgeven. Ze voelden zich
naast de elegante, waarlijk vorstelijke Anna plompe boerinnen en zielige
burgerjuffrouwen. Schroomvallig namen ze een glaasje sherry, port of vermouth van
de dienbladen, die door discrete bedienden werden rondgedragen, en ze nipten
verlegen heel kleine slokjes, terwijl ze haast fluisterend converseerden. Alleen
mevrouw van de Marel, die een beetje meer van de wereld gezien had, sprak op
normale toon, en toen ze tegen mevrouw Kraaykamp zei: ‘Gosjemikke ik wou dat
ik zo'n révérence kon maken!’ leek het alsof ze deze niet geheel damesachtige
opmerking door het vertrek schreeuwde.
Toen eindelijk de gasten allen aanwezig waren, ontving elk der heren van Bernaard
een keurig, met goudinkt gedrukt kaartje, waarop stond wie ze aan tafel zouden
geleiden, en iets later schoof dezelfde Bernaard plechtig de schuifdeuren open naar
de eetzaal, en verkondigde, onzeker kijkende in de richting van Anna: ‘Madame est
servie.’ Ongedwongen nam Anna de arm van burgemeester Hoeks, en ging de gasten
voor naar de eetzaal.
De geweldige ovale tafel was bedekt met een kleed in witte teneriffe kant; in het
midden lagen spiegels omgeven door asparagusgroen en witte rozen, bij elk bord
stond een kristallen kandelaar met een waskaars. Vanaf het balcon in de eetzaal,
speelde een klein orkestje discrete muziek.
‘Wat ik gegeten heb’ zei van Eyck de volgende dag op de societeit, ‘weet ik nog
niet, maar het was lekker, en veel te veel. Maar je durfde nog niet eens echt lol maken,
om-
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dat het zo allermirakels deftig toeging, met bedienden en zo.’
Inderdaad verliep het eerste feest op het kasteel vrij gedwongen, zo gedwongen,
dat Prosper zich wel eens afvroeg, als hij de tafel langs keek, of deze, zeer berekende
manier, waarop Anna haar positie vestigde, geen kwaad bloed zou zetten. Het gelukte
hem echter, toen in de herenkamer likeurtjes en sigaren werden genoten, door
jovialiteit en hartelijkheid zijn gasten te ontdooien. En van haar kant, in de
Boule-salon, deelde Anna zoveel complimentjes en lieve woordjes rond, dat de dames
elkaar met kleine oogjes van tevredenheid zaten toe te knikken.
Er waren in Wellerbeek voordien nog nooit zoveel en zo verzorgde partijtjes
gegeven, als in de eerste winter dat Anna op het kasteel regeerde. De heren lieten
voor en na in de stad een rok maken, de dames waren niet langer tevreden met de
naaikunst van de gezusters Rademaker, en gingen naar de stad om japonnen te kopen.
En reeds in de volgende zomer kwam er een nieuwe kleermaker in de Langstraat, en
een damesmodemagazijn op de Botermarkt. De burgemeester kocht een eigen rijtuig,
en zijn naamgenoot Hoeks de sleper, verkocht zijn oude brikken, en schafte vier
fonkelnieuwe landauers aan.
Het mondaine leven in Wellerbeek was begonnen, met Anna als koningin.
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Twaalfde hoofdstuk
HET LEEK, ALSOF PROSPER TOT RUST was gekomen door zijn verbintenis
met Anna. Wanneer men de extravagantie van een kasteel, en de levenswijze die
ermee verbonden was buiten beschouwing liet, was er weinig opmerkenswaardigs
in het leven van het echtpaar de Lange, en de fabriek ondervond de goede invloed
van deze betrekkelijke rust. Drie jaren na het huwelijk bijvoorbeeld, had Prosper de
vrijwillige schuld, ontstaan door de malversaties van Gülchen gedelgd, al was er nog
een stevige hypotheek aanwezig, als gevolg van de bouw van het kasteel.
Prosper werkte regelmatig, bijna zou men zeggen, zo regelmatig als de eerste de
beste arbeider of boekhouder. Als regel verscheen hij om acht uur op kantoor, hing
zijn jas op, en trok, geheel nog als Papa en Oom Jan een lustre jasje aan, zette een
pet op, die uitgerust was met oorkleppen, die steeds boven op waren samengeknoopt,
en maakte zijn ronde. In het begin, nog tijdens de kostschooltijd van Anna rookte
hij daarbij: lange, dunne panatella's, die hij bestelde bij Hajenius, sinds hij ze gezien
had bij een der ooms van Mama's kant. Er was echter, kort na de huwelijksreis, een
klein brandje geweest in de ververij, en Prosper had kunnen uitmaken, dat
onvoorzichtig roken er de oorzaak van was geweest: sindsdien stond bij de poort een
heel groot bord: ‘Het is verboden zich met brandende pijp, sigaar of sigaret op het
fabrieksterrein of in de fabrieksgebouwen te bevinden. Overtreding van dit verbod
zal worden gestraft met onmiddellijke en definitieve verwijdering
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van den overtreder.’
Aan dat verbod hield hij zich zo strikt, dat zelfs bezoekers op het kantoor geen
rokertje meer werd aangeboden. ‘Ik neem geen risico's meer,’ zei hij, ook al omdat
hij dacht aan de schade van de Londense brand. In de fabriek controleerde hij dan
de voortgang van de productie: Tommelom, in naam bedrijfsleider geworden,
vergezelde hem op zijn rondgang, en persoonlijk las Prosper alle gekrabbel en
gekriebel door, dat door de werkbazen en opzichters werd geproduceerd.
In het magazijn moest onberispelijke orde heersen. De goederen moesten soort
bij soort in ordelijke groepen van telkens tien stukken liggen, zodat inventarisering
een kwestie was van minuten. De oude Seuren, Anna's vader, die verheven was tot
magazijnmeester moest met één oogopslag kunnen zeggen hoeveel voorradig was,
welke orders op verzending wachtten, en welke niet konden worden uitgevoerd
wegens het ontbreken van een gedeelte van het verkochte. De arbeiders en arbeidsters
vonden deze controle eer prettig dan hinderlijk, temeer omdat Prosper zich een geheel
ongehoorde gewoonte had eigen gemaakt. In de eerste plaats loofde hij goede
prestaties. Hij gaf zelfs, ongevraagd, maar ook volkomen systeemloos, gratificaties.
Een arbeider die iets bijzonder goed had gedaan, had steeds de kans te horen te
krijgen: ‘Ga hier maar even mee naar Messemaekers in de schaft.’ Dan kreeg de
gelukkige een briefje, dat Prosper afscheurde van een kleine blocnote, en waarop hij
had geschreven: ‘Goed voor zo en zoveel.’ Hij schreef die briefjes met een haast
steeds lekkende vulpen, maar daar de vulpennen, speciaal in Wellerbeek nog erg
zeldzaam waren, gaf dat een bijzonder cachet.
Een andere gewoonte was het gevolg van Anna's optreden. Zij interesseerde zich
voor het lot der arbeiders. Zij wist waar ziekte was, waar een kind geboren was, hoe
groot de gezinnen waren, wie en wie op trouwen stonden, en wie op zijn uiterste lag.
Ze noteerde dat gezeten aan haar rozenhouten sécrétaire in het pavilioen, en gaf het
haar man bij het ontbijt. Prosper las die notities op weg van het kasteel
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naar de fabriek: bij mooi weer wandelde hij, bij slecht weer zittende in een coupétje.
En wanneer hij nu op rondgang door de fabriek bij een arbeider kwam, die op een
of andere manier thuis een bijzondere belevenis doormaakte, dan zei hij zo terloops:
‘Basten, gaat het goed met de vrouw?’ Of: ‘Kengen, ik hoor dat je een jonge zoon
hebt gekocht. Proficiat, en ik hoop dat je hem groot mag zien.’ Soms was het, bij
zo'n geboorte: ‘Nu zullen we toch eens moeten uitzien naar een groter huisje voor
je.’ Of: ‘Als er nu weer een mond bij is, moest je maar wat meer gaan verdienen. Ik
zal eens kijken of er een plaatsje is in de twijnerij.’
Zo'n plaatsje was er dan gewoonlijk heel gauw te vinden. Want hoe goedig en
meevoelend Anna hem ook gemaakt had, voor onbekwaamheid of onachtzaamheid
kende hij geen pardon. Dan zei hij alleen maar: ‘Dirks, dat is Zaterdag voor het
laatst!’ En wie eenmaal bij de Lange de laan uit was gestuurd, hoefde er nooit meer
terug te komen, en kreeg ook niet zo gemakkelijk werk bij de concurrenten. Vandaar
dat de fabriek een reputatie had gekregen, die het peil van de arbeiders maakte tot
het beste in de verre omtrek. Als je bij de Lange kwam, en je deed je best, dan was
je boterham gekocht tot je dood, want als je niet meer kòn, kreeg je nog altijd op je
oude dag halve pay. De anderen, en vooral de kleine fabrikanten vonden dat wel een
beetje ‘rood’; dat hoefde niet, want met die verschrikkelijke inmenging van de
overheid, die zich moeide met kinderarbeid en vrouwenarbeid en veiligheid en zo,
had een fatsoenlijk fabrikant toch al geen rozegeur meer.
‘Daar zijn we ook niet voor’ zei Prosper dan. ‘Als wij een boterham hebben volgens
staat en stand, dan moet het werkvolk dat ook hebben. Anders worden ze allemaal
rooie socialen.’
Dat waren zo van die ideeën, die Anna Prosper in lange uren van intiem en
vertrouwelijk praten had bijgebracht. En Anna, verheven tot grote dame, misbruikte
haar positie niet door zich over haar afkomst te schamen; neen, wanneer wel eens
op de Sacramentsvereniging gesproken
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werd over de eisen en de caprices van het werkvolk, dan zei ze heel bescheiden:
‘Oordeel daar niet te gauw over, dames, U heeft dat niet meegemaakt, maar ik weet
waar ik over praat.’ En al die dames die eigenlijk niets liever wilden, dan Anna te
vernederen om haar afkomst, konden alleen maar zwijgen, en bewondering hebben
over zoveel moed.
Anna verloochende niets van haar verleden. De kennissen en vriendinnen uit haar
jeugd, ja zelfs haar oude vrijers kregen nog steeds een vriendelijke groet, een hartelijk
woord.
Dat begon met Bernaard. Bernaard had een beetje de naam een sul te zijn: goede
tuinman, een jongen waar geen kwaad bijzat, eerlijk als goud en vlijtig als de mieren,
maar toch een sul. Hij verdiende zo net zijn broodje met een paar tuinen te
onderhouden, graven te kuisen, wat bloemen in potjes te kweken, maar hij woonde
in niets beters dan een boetje, waar hij zo'n beetje zijn eigen huishouden deed. En
toen nu het huishouden van het kasteel moest worden ingericht, liet Prosper hem op
een goede dag bij zich komen.
‘Bernaard’ zei hij, ‘laten we eens praten, mijn jongen. Jij had je Anna Seuren in
het hoofd gezet, niet? Nu, het is anders gelopen. Niets aan te doen, en er zijn voor
een oppassende kerel meisjes genoeg moet je maar denken. Maar nu luister eens,
mijn jongen, je hebt het niet royaal, is het wel?’
‘Och, meneer Prosper’ zei Bernaard, ‘royaal heeft het de koning. Maar ik ben best
tevreden.’
‘Nu ja, en als je je nu eens kon verbeteren? Kun je met paarden omgaan?’
‘Dat is te zeggen, met een hit wel, meneer Prosper, of een mak beestje. Maar voor
de rest kan ik er niets van zeggen.’ Prosper dacht even na.
‘Ik weet het’ zei hij, ‘je moest maar tuinman worden op het kasteel. De gazons
onderhouden, de bedden bijhouden, de kassen en de oranjerie verzorgen. Zou dat
wat zijn?’
Bernaard kreeg ongeveer de tranen in de ogen. Hij voelde
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zich verplaatst in een paradijs, al was hij wel een beetje bezorgd over wat zo'n
oranjerie nu wel zijn kon. Maar dat kon hij, zei Prosper, wel informeren bij de franse
paters. Dus werd Bernaard tuinman, en hij keek elke dag met volkomen belangeloze
en wensloze bewondering op naar de vrouw, die hij eens gemeend had te moeten
vrijen: Anna. Hij zorgde in de buurt te zijn, wanneer Anna in de ochtend uitreed. Na
een paar maanden nam hij zelfs de gewoonte aan, haar de stijgbeugel te houden, en
toen Anna meende, dat dit toch wel een beetje pijnlijk zou zijn voor haar vroegere
pretendent, onderhield Prosper hem heel vriendelijk, heel zachtmoedig erover.
‘Meneer Prosper’ zei Bernaard met tranen in de ogen, ‘laat me dat nu toch doen!
Ik zou voor mevrouw Anna door het vuur willen gaan, en dan hoefde niemand dank
je te zeggen.’ Hij pleitte, en kreeg toestemming om Anna te paard te helpen. En nu
en dan, niet te vaak zodat het een gewoonte zou worden, legde Anna dan even haar
hand op Bernaards hand en vroeg: ‘Alles goed, Bernaard?’
Bernaard drong wederrechtelijk binnen in het pavilioen, en zette de vazen vol
bloemen. Hij zwoegde in de kassen om steeds bloemen te hebben, en bereikte dat
ook, al waren zijn resultaten pover vergeleken bij het werk van een geleerde bloemist.
De eerste oranjebloesems, twee in getal, verwerkte hij tot een corsage, een kleine,
haast onzichtbare corsage, die hij Anna overreikte bij het uitrijden. Hij had zelfs een
speld meegebracht. Prosper wilde de attentie belonen met een vijffranc, maar Bernaard
schudde het hoofd, en zei tot Prosper: ‘Meneer de Lange’ en het was voor het eerst
dat hij die naam gebruikte, ‘U moet me nu niet willen betalen voor een eer!’ Bernaard
kreeg een paar hulpjes in de tuin, die op een tuinbouwwinterschool waren gegaan.
Ze kenden meer als Bernaard, maar ze werkten niet zo hard, en zo werd de goedige
Bernaard een gevreesde slavendrijver. Een van de jongens begon groenten in de kas
te kweken: er kwamen een paar eenruiters, en ook een bescheiden warenhuis. Maar
op een morgen toen de jongen om zeven uur, het was nog donker, op het werk kwam,
kreeg
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hij een verschrikkelijke uitschrobbering van Bernaard: de sla was slecht gedund, en
de jongen had het dunsel in de kippenren gegooid, en dat terwijl de keuken erom zat
te springen. Prosper hoorde het, maar toen dekte Bernaard de jongen om hem te
behoeden voor ontslag.
Van kwart over tien tot kwart voor elf konden de jongens doen wat ze wilden:
Bernaard ging eerst zijn handen wassen, wachtte dan bij het bordes tot Anna zou
opstijgen, en als ze dan was weggereden, dan droomde Bernaard over haar.
Anna reed dan eerst even door het open land buiten het dorp. Maar dan ging ze
het dorp binnen; reed de gehele Langestraat door, en ging dan in de zijstraatjes waar
de arbeiders met hun gezinnen leefden. Ze sprak met haar speelgenoten van vroeger,
die nu arbeidersvrouwen waren, heel vertrouwelijk, met grapjes en kleine
giechelpartijtjes. Ze hoorde de kletspraatjes aan, ging erop in, hoorde de mensen uit,
en bleef zo op de hoogte van wat er omging onder het volk. Ze stapte af om te kijken
naar een lekkend dak, of naar een kapotte gootsteen. Want ook dat begonnen de
mensen haar te vertellen en te tonen. Want al heel gauw hadden ze in de gaten, dat
er dan verbetering kwam, hetzij doordat Prosper de gebreken in de huisjes die van
hem waren liet verbeteren, hetzij doordat Anna bij een of andere gelegenheid met
een beetje coquetterie of plagerij de eigenaar van het huis wees op zijn plicht.
In die jaren leerde Wellerbeek de woningnood kennen. De opgroeiende jeugd
bleef, voor het eerst sinds generaties, in het dorp, omdat er werkgelegenheid was.
Ze trouwden, en moesten dan vaak onder onbegrijpelijk bekrompen omstandigheden
huizen. Met Kapelaan Bertels stichtte Anna een woningbouwvereniging, en ze kreeg
leningen los van de fabrikanten om de bouw te financieren: ‘Het is Uw voordeel
heren, dat het werkvolk in Wellerbeek blijft, en dat ze tevreden leven.’ Ze hielp, toen
er verlichte geesten opstonden die een coöperatie in het leven riepen, en ze ging bij
elke gelegenheid te keer tegen de gedwongen winkelnering, die van Eyck in stand
trachtte te houden. Op zich
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was die gedwongen winkelnering niet kwaad bedoeld door van Eyck. Deze hielp
invalide arbeiders aan een winkeltje, en verplichtte zijn volk om er te kopen, maar
Anna bezocht hem op kantoor, en legde hem uit, dat hij moest zorgen voor die mensen
op een eerlijke manier. Dat bracht lang verkoeling tussen het kasteel en de van
Eycken, maar de mensen gaven Anna gelijk. In het begin namen de bonafide
winkeliers Anna die coöperatie kwalijk, maar de jonge vrouw zeide, dat de winkeliers
vooral moesten bestaan van de leveranties aan de beter gesitueerden.
Nu, aan het kasteel had men een goede klant. In het begin trachtte Anna nog wel
het leven op het kasteel eenvoudig en simpel te laten verlopen. Ondanks haar
kostschoolopvoeding was voor haar de goede burgerpot voldoende, maar Prosper
stond erop, dat de keuken uitgebreid en verfijnd zou zijn. De chatelaine gaf toe, en
wees de winkeliers in Wellerbeek op de zaken die men daartoe behoefde. De slagers
leerden de beste stukken en de delicatessen te bewaren voor het kasteel, de bakker
emancipeerde, en schilderde op zijn raam, dat hij pain-de-luxe-broodbakker was, en
tevens patissier en cuisinier. De kruidenierszaak van Selders werd gemoderniseerd.
Petroleum, schoenveters, en borstelwerk verdwenen uit de winkel, maar er kwamen
blikjes en conserven, zelfs kon men er, zonder tevoren te waarschuwen sardientjes
en pâté de foie gras krijgen. Toen Selders dat allemaal begon in te slaan, zweette hij
wel eens van angst, maar het voorbeeld dat Anna gaf maakte, dat geleidelijk de
rijkwordende fabrikanten haar navolgden, en eveneens de dure dingen van Selders
kochten.
Er ontstond zelfs een soort wedijver. Wanneer de jonge van Eyck een aangeklede
boterham gaf, werden er vijf soorten boterhammetjes rondgediend, maar dan moest
veertien dagen later mevrouw Wagemans er zes verschillende op de schalen hebben.
Basten, die naast allerlei andere zaken ook wel eens een fles wijn verkocht had, werd
eerst wijnhandelaar in nood, die de gebottelde flessen kocht en verkocht; geleidelijk
veranderde dat. Hij ging naar Prosper en zijn collega's en bood hun wijn aan per
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anker en oxhoofd, en zorgde voor het bottelen aan huis. De gastmaaltijden die de
Wellerbeekse fine-fleur elkaar aanbood werden minder overvloedig, maar verfijnder.
De vetheid van de soepen werd geleidelijk niet meer als deugd aangemerkt; de jus,
glorie van de kleine man, werd, althans bij feesten, vervangen door ingewikkelder
sausen. En toch waren Anna en Prosper, hoe goed ze hun rol van kasteelbewoners
ook speelden, niet vrij van een zeker heimwee naar eenvoudiger dingen. En geleidelijk
ontstond een gewoonte in het jonge gezin: een dag per week kwamen geen gasten,
en gingen ze niet uit. Dan kookte Anna zelf in de kleine keuken van het pavilioen,
en Prosper kwam te gast om eenvoudige degelijke gerechten te eten. Prosper spotte
daar wel eens mee: Anna kon toch dergelijke dingen óók laten klaarmaken door de
kok van het kasteel, maar de chatelaine schudde dan lachend het hoofd: ‘Ik moet de
routine houden’ zeide ze, ‘misschien komt het nog eens te pas.’
En als Prosper volkomen eerlijk was tegenover zichzelve waren die avonden de
gelukkigste, die hij met Anna in het pavilioen zat en las of praatte.
De dorst naar kennis, die Mère Saint Vincent had gewekt, dreef Anna tot lezen,
tot discussieren van wat ze gelezen had. Toen het kasteel kwam, moest er natuurlijk
ook een bibliotheek komen, en Prosper liet een boekhandel in Amsterdam daarvoor
zorgen: honderden en honderden boeken; alles in prachtband, en uniform gebonden.
Maar Anna had geen vrede met de ontelbare klassieken en smakeloze romans, die
in de bibliotheek stonden, toen ze als bruid haar intrede deed. Ze hield van een wijder
veld, want ze geloofde vastelijk, dat Mère Saint Vincent gelijk had, wanneer ze zeide,
dat een grande dame over alles moest kunnen meepraten, en op de hoogte van haar
tijd blijven. En zo bestelde Anna geregeld boeken: historie, aardrijkskunde, en
economie, omdat een fabrikant dat in zijn bibliotheek hoorde te hebben, sociale
wetenschappen, omdat ze Kapelaan Bertels, die een echte volksvriend was, tekst en
uitleg wilde geven over haar opvattingen. En zo kwamen in de
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bibliotheek zelfs geschriften van Marx en Engels terecht en de andere oproerkraaiers,
evengoed als de commentaren op Rerum Novarum, en de tijdschriften waar
nieuwlichters als Aalberse en van Wijnbergen, Ruys en Nolens hun wijsheid luchtten.
De kennis van de sociale vraagstukken werd in die dagen een soort obsessie voor
Anna: ze sprak er steeds en met iedereen over, en de heren zeiden op de societeit
tegen elkaar, dat het zonde was, dat zo'n knap wijfke zich zo het hoofd op hol liet
brengen met die moderne onzin. Maar enfin, het was een onschuldig vermaak, en
elk diertje moest zijn pleziertje hebben, en het zou wel overgaan, wanneer er eens
klein volk bijkwam op het kasteel. De dames van de Sacramentsvereniging luisterden
met verschrikte gezichten, als Anna zei, dat bedeling en armenzorg een schande was
voor de rijken. ‘U denkt toch niet’ zei Anna dan, ‘dat die mensen het prettig vinden
om door ons bedeeld te worden? Wat zou zo'n man voelen als zijn vrouw van ons
luiers krijgt om zijn kindje te bakeren? Hij zou ze toch liever zelf verdienen,
nietwaar?’ De pastoor, die weliswaar adviseur was van de vereniging, maar er nooit
kwam, hoorde het en verscheen op een Maandagochtend-bijeenkomst. Weer
verkondigde Anna haar rode ideeën, en de pastoor verklaarde plechtig en een beetje
zalvend, dat de Heiland zelve had gezegd, dat we de armen altijd bij ons zouden
hebben. ‘Natuurlijk’ zei Anna, ‘armen zul je altijd hebben: lummels, zuiplappen,
invaliden, pechvogels en idioten, maar een mens die werken wil, moet genoeg
verdienen om in de kost te voorzien.’ Een felle tegenstandster van Anna was mevrouw
Hoeks, die het kwalijk verkroppen kon, dat Anna de leiding overgenomen had van
de Wellerbeekse hogere standen. Wanneer Anna dan ook sprak over de ellende der
massa's, over lompenproletariaat, en met smaak de uitdrukkingen lanceerde die ze
had overgenomen van socialistische agitatoren en radicale nieuwlichters, dan sprak
mevrouw Hoeks over de van God gewilde standen, en haar grote triomf tegenover
Anna was dan, dat ze er geregeld aan toevoegde, dat het natuurlijk
bewonderenswaardig was, wanneer iemand zich opwerkte

Edmond Nicolas, Brocaat en boerenbont. Schering en inslag van een fabrikantenleven

151
en in een hogere stand zich wist in te leven. Maar de tweede of derde keer, dat
mevrouw Hoeks deze onaardige toespeling maakte, had Anna het antwoord klaar.
Ze zuchtte en vroeg zich hardop af, waarom de mensen toch zo weinig acht gaven
op de plichten van hun stand, en zo veel op de rechten. Toen ontstond een discussie,
die de pastoor bijna een beroerte bezorgde. Die pastoor namelijk had eerst gesproken
over deftige standen, maar onder invloed van zijn vooruitstrevende kapelaan, had
hij zich geleidelijk de uitdrukking ‘leidende standen’ eigen gemaakt. Toen vroeg
Anna hem waar die standen dan de wereld eigenlijk heen leidden, naar een revolutie
of een catastrofe van andere aard. ‘U mag gerust dikke paling eten, meneer Pastoor’
zei Anna, en iedereen wist, dat de dikste paling altijd gekocht werd door de pastorie,
‘maar dan moet U toch ook zeker zijn, dat hele dunne paling, of desnoods voorntjes
op tafel staan bij de gewone man.’ De pastoor, die net het puntje van een verse sigaar
afbeet, slike het in, en het bleef in zijn keelgat zitten. Hij werd van zijn benauwdheid
verlost met een paar slokken water, maar toen hij, ontdaan en nog rood van inspanning
de vlucht had genomen, werd Anna heftig aangevallen door de dames van de
Sacramentsvereniging. En toen nam Anna wraak. Ze ging naar de franse paters, waar
een zekere Père Dujardin werkte aan een boek over sociale vraagstukken. Anna had
wel eens met hem gepraat, vooral om haar frans op te frissen, en nu ging ze naar de
pater toe, en nodigde deze heel nederig en devoot uit, om een serie conferenties te
geven voor de deftige dames van Wellerbeek, en daarbij vooral aandacht te schenken
aan de sociale kanten van het christendom. De pater doorzag de grap ten dele, en hij
stemde, na overleg met zijn overste, toe. Er zouden éénmaal per maand, in de kapel
van de nonnetjes conferenties worden gehouden voor de ‘Dames du Monde’, in het
frans, en de doorlopende titel was: ‘Le Christ dans notre Vie.’
Père Dujardin ging overleggen met de pastoor. Hij legde uit, dat de vraag was
gekomen uit de kring der dames zelf, die op deze wijze twee vliegen in één klap
zouden slaan.
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Ze zouden een verfrissing van hun geestelijk leven deelachtig worden, en tegelijk
zou hun frans een goede beurt krijgen. De pastoor ging daarmee accoord, en beroemde
zich op de pastoorskrans, dat het geestelijk leven in zijn parochie zo bloeide, dat de
dames zelf om geestelijke instructie vroegen. De nonnetjes, met hun rector aan het
hoofd hadden geen enkel bezwaar, omdat Anna een nieuwe keukeninventaris beloofde.
De uitnodigingen werden rondgezonden. Daarin stond, dat geen enkele dame van
de grote wereld, die zich haar positie als grote dame en als christinne bewust was,
mocht nalaten zich te oriënteren over haar levenshouding in deze verschrikkelijk
bewogen tijd. En aangezien al de damesvande Sacramentsvereniging en hun huwbare
dochters zich zeer bewust waren van hun positie, kwamen ze, het beste hopend van
hun kennis van het frans. De eerste conferentie had een heel ander gevolg dan Anna,
die als volksmeisje groot ontzag had gehad voor de ontwikkeling van haar meerderen,
had verwacht. De oudere dames zaten waardig en deftig te luisteren naar de niet
geringe welsprekendheid van Père Dujardin; af en toe dutten ze wel eens in,
waarschijnlijk omdat het volgen van het franse betoog zo in de middaguren niet
meevalt. Maar de jongemeisjes, die beter ontwikkeld waren dan hun moeders, en
vooral, die beter frans kenden, luisterden met open mond, en keken verrukt naar de
elegante en gedistingeerde predikant. Na de conferentie werd er gezamenlijk thee
gedronken in de spreekkamer van de nonnen. De oudere dames putten zich uit in lof
over de prachtige preek, en zoals het hoorde, zwegen de jongemeisjes. Maar thuis
verkeerden de rollen. Met één slag had de pater het sociale geweten der Wellerbeekse
jongemeisjes doen ontwaken, en ze verkondigden aan de dis en onder de
huiskamerlamp in de avond de ideeën van Père Dujardin. En nu wilde het geval, dat
Papa Testers, een der conservatiefste en degelijkste fabrikanten van Wellerbeek dit
aanhoorde, wijl hij te verkouden was om het kletsuur op de societeit bij te wonen.
Hij berispte zijn dochter, en merkte op, dat meisjes niet moeten praten over din-
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gen die hun niet aangaan, maar Margot stelde daar tegenover, dat de portée van het
betoog juist was, dat allen voor allen aansprakelijk zijn, en dat de pater daarom juist
gesproken had over de Kainswoorden: Ben ik mijn broeders hoeder? En meneer
Testers ging brommende naar bed, omdat hij zich niet lekker voelde.
In de loop van een paar maanden kregen de andere fabrikanten en notabelen ook
in de gaten wat er gebeurde in het kapelletje der nonnen: hun vrouwen en dochters
werden rood gemaakt. Mevrouw Hoeks bracht haar burgemeester ertoe, om naar de
pastoor te gaan om zich te beklagen. Maar de pastoor was niet erg handelbaar: Père
Dujardin was een erg geleerde pater, men zei, dat hij boeken had geschreven over
moraal en ethiek, die overal werden geprezen. Maar hij zou het onderzoeken. Meneer
Hoeks vond, dat hij daarmee zijn plicht had vervuld, en ging tevreden naar de societeit,
en hoewel de pastoor vage dreigingen mompelde aan het adres van Père Dujardin,
die hij ervan verdacht een modernist te zijn, aan het adres van de burgemeester, die
een pantoffelheld was, en van andere orde- en rustverstoorders, liet hij het er ook
maar bij. Het zou wel overgaan. En inderdaad, toen de schoonmaak kwam, bleven
de oudere dames weg, en de jongemeisjes, ijverig en verlekkerd, gingen voort zich
rood te laten maken, en zochten steun en heul bij Anna en mevrouw van de Marel.
Op de societeit rommelde het nog een beetje na, men onderhield Prosper over de
revolutionaire activiteit van zijn vrouw, maar deze lachte erom.
Wanneer Anna hem, gedurende de gezellige avonden in het pavilioen, over haar
sociale lectuur onderhield, lachte hij, trok haar op zijn schpot, en kuste haar. En
Anna, levendig en warmbloedig, was altijd bereid om liefkozingen te schenken en
te ontvangen.
Voor de rest liet Prosper haar vrij in haar studie. Hij moeide er zich niet mee. Hij
had andere dingen aan het hoofd. Hij bestudeerde de catalogi van machines, maakte
kostprijsberekeningen, onderzocht afzetmogelijkheden. Want hij had zich in het
hoofd gezet, dat hij zijde wilde gaan weven.
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Dertiende hoofdstuk
IN DE MUZIEKZAAL VAN HET KASTEEL stond, op een kleine verhoging, die
was omzoomd met een hek dat leek op een barokke communiebank, een vleugelpiano
en een harp: Anna's vergulde harp. Ze had erop leren spelen toen ze op kostschool
was, en Mère Saint Vincent had er wel voor ge zorgd, dat het instrument het beste
was, dat er te krijgen was, en net niet zo uitvoerig versierd, dat het de indruk maakte
van alleen maar een siervoorwerp te zijn. Natuurlijk waren er engelenkopjes en
acanthusbladen op aangebracht, en de pedalen hadden sierlijke krullen, maar dat is
nu eenmaal iets dat hoorde bij een zichzelf respecterende harp uit de negentiger jaren.
Voor Prosper was het voldoende, dat die harp er stond; hij vestigde er wel eens
terloops de aandacht van gasten en toevallige bezoekers op, en inderdaad maakte dat
indruk: deze harp was de enige in de verre omtrek. Anna speelde er graag op: ze had
een beperkt repertoire, dat ze steeds weer herhaalde, maar nu en dan, als ze alleen
was, probeerde ze eenvoudige liedjes die ze zich herinnerde uit haar jeugd te spelen
en het gelukte haar zeer wel, om een eenvoudig accompagnement erbij te vinden.
Ze speelde van Maria te minnen, Aan d'oever van een snelle vliet, kerkeliederen en
straatliedjes, en dat was voor haar een werkelijke ontspanning, wanneer ze zo 's
middags alleen zat te spelen.
Ze speelde meestal alleen: Prosper was niet muzikaal, het leek vaak, alsof Anna's
muziek hem irriteerde, maar hij wist zeer wel dat muziek hoorde bij de staat die hij
voerde.

Edmond Nicolas, Brocaat en boerenbont. Schering en inslag van een fabrikantenleven

155
De feesten die er op het kasteel gevierd werden, werden dan ook opgeluisterd door
muziek, en daarbij vond Prosper het dan zeer belangrijk, dat de uitvoerenden een
naamhadden, die bekend was, zodat men erover sprak. Hij liet bekende solisten, die
in Nederland vertoefden privéconcerten geven. Vele beroemdheden uit die tijd zongen
en speelden in de muziekzaal van het kasteel: Ernest Hollmann kwam er met zijn
cello en verklaarde verrukt te zijn over de accoustiek. Toen veel later het kasteel
verkocht werd, stond er op de verkoopaankondigingen, dat de accoustiek van de
muziekzaal geprezen was door vele wereldberoemde kunstenaars. Bij dergelijke
concerten zaten de gasten, de fine-fleur van Wellerbeek en omstreken, ingetogen te
luisteren en na de beëindiging der nummers klapten de dames en knikten elkaar
verrukt toe, de heren stonden op om te applaudiseren met geheven handen, en ze
riepen luidkeels ‘Bravo’ en ‘Encore’. Prosper overlaadde de vrouwelijke solisten
met dure en uitgelezen bloemen, waarvan hij liet voorkomen, dat ze in eigen kassen
van het kasteel waren gekweekt; tegenover de mannelijke uitvoerenden was hij joviaal
en patroniserend; hoe beroemder een solist was, des te jovialer was Prosper. De gage
overhandigde hij aan de heren in een zilveren sigarenkoker; steeds weer hetzelfde
model sigarenkoker, waarop een fantastisch wapen gegraveerd was, en de spreuk:
‘Souvenir affectueux de votre admirateur Prosper de Lange’ met eronder de datum.
De dames kregen etuis voor visitekaarten met dergelijke opschriften, een enkele maal
met een sierlijke fles parfum verpakt.
Het waren niet alleen solisten die Prosper engageerde. Ook hele gezelschappen
werden naar Wellerbeek gehaald. Zo gaf hij eens, ter gelegenheid van Anna's
verjaardag in 1904 een groot zomerfeest. De tafels waren gedekt op het terras voor
het huis, met het uitzicht over de vijver. Die was geheel omringd van vetpotjes, en
op een vlot aan de overkant speelde het orkest, althans een deel van het orkest van
de Opéra Comique uit Parijs. Dat was een van de ingewikkeldste verrassingen die
Prosper ooit organiseerde voor een feest. Na afloop van het seizoen immers, gingen
de musici
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van dergelijke orkesten elk huns weegs. Om nu Prosper's gril te verwezenlijken had
de concertmeester, Monsieur Dagnélie, zijn musici bijeen moeten houden, om einde
Juni in Wellerbeek te kunnen optreden. Maar dat was gelukt, en terwijl de gasten
met Prosper en Anna genoten van een uitstekende dis, speelden de musici modieuze
stukken, fantasieën uit opéra's, en af en toe kleinere stukken van de romantische
school. Meneer Dagnélie dirigeerde, daar de eigenlijke dirigent onder geen voorwaarde
bereid was gevonden om zich tot zoiets te lenen.
Alles verliep in de beste vrede en het warme zomerweer maakte het verblijf op
het terras tot een idylle. De aanwezige dames werden sentimenteel, en spraken van
sprookjes en van duizend en één nacht. Zelfs mevrouw Hoeks was ontdooid, en
verwaardigde zich, Prosper een compliment te maken over deze buitengewoon
geslaagde rangschikking. En toen verstoorde Prosper, volkomen onbewust, het
prachtige feest.
Hij vroeg namelijk aan mevrouw Hoeks, of er een of ander nummer was, dat zij
wenste uitgevoerd te horen door het orkest. Mevrouw Hoeks werd onrustig, en draaide
op haar stoel, maar daar haar muzikale eruditie nu niet zo erg groot was: gaf ze geen
wens te kennen: ze zei volkomen tevreden te zijn met wat geboden werd. Prosper
maakte een kleine buiging, en wendde zich, in het algemeen, tot al de disgenoten
met dezelfde vraag, die mevrouw Hoeks onbeantwoord had gelaten. Er heerste even
zwijgen, en voordat Mevrouw van de Marel Tresoro mio of Fleuves du Tague had
kunnen noemen, kirde de jonge van Eyck, die een beetje te rijkelijk gedronken had,
dat de Tonkinoise zo'n schoon liedje was. Ernstig en plechtig begaf Bernaard zich
naar de concertmeester met een papiertje waarop de voor de bediende ononthoudbare
naam geschreven was.
Meneer Dagnélie had zich net tussen de palmen teruggetrokken, en verwerkte een
kippebout. Hij keek het briefje in, wierp mes en vork kletterend op tafel en liep rood
aan. Plechtig stond hij op en zeide ‘jamais’, en veegde zijn mond af. Dat fiere woord
klonk luid over het water; Prosper
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hoorde het, fronste de wenkbrauwen, en wachtte op de terugkeer van Bernaard. Deze
plaatste zich achter Prosper's stoel en zeide: ‘De meneer zegt: jamais’. Heel de tafel
luisterde ingespannen. Onderwijl ontstond er op het vlot een onverstaanbaar, maar
duidelijk hoorbaar gemompel: meneer Dagnélie legde zijn musici uit, wat van hem
gevraagd was, en in het orkest waren de meningen verdeeld. Sommigen, vooral de
ouderen waren voor toegeven: ze kregen een goede gage, en wanneer deze muffles
nu graag een tingeltangelliedje hoorden, dan wilden ze dat wel spelen. Trouwens, in
het zomerseizoen, als ze hier en daar en overal in badplaatsen optraden, zouden ze
nog heel andere dingen moeten spelen. Een minderheid, vooral van jongere langharige
muzikanten was even verontwaardigd als de concertmeester, die ten overvloede nog
uitlegde, dat als men optrad als orkest van de opéra comique, men niet elk willekeurig
muziekstuk mocht uitvoeren; dat was een prestige-kwestie.
Onderwijl was Prosper tot een besluit gekomen. ‘Zeg aan die meneer’ zei Prosper
tot Bernaard, ‘dat een wens van mijn gasten, al moge die wens dan ook niet van erg
goede smaak getuigen, een wet is, óók voor meneer Dagnélie.’ Er heerste stilte rond
de tafel. Van Eyck begreep niet, in welke moeilijkheid hij zijn gastheer had gebracht.
Mevrouw Testers, die naast hem zat, probeerde op tactvolle wijze dat duidelijk te
maken, maar van Eyck zei alleen maar dat het een leuk stukje was. Prosper hield
Bernaard terug en zei: ‘Ik zal zelf wel gaan.’
Onder doodse, pijnlijke stilte der gasten, stapte Prosper naar het vlot. Wat er daar
verhandeld werd, was vanaf het terras niet te horen, alleen de woorden waarmee
Prosper het gesprek beëindigde kwamen door.
‘Vous verrez ce qui se passera’ zei Prosper, maakte een buiging en ging weg. Hij
kwam niet direct terug naar de tafel; men zag hoe hij instructies gaf aan een paar
bedienden, en iets later werd het vlot, met heel het orkest, verhaald naar het midden
van de vijver.
‘Ziezo’ zei Prosper, ‘en daar blijft het liggen totdat de
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Tonkinoise gespeeld is.’ Hij zette zich weer aan tafel en gaf een teken, dat de glazen
nog eens gevuld moesten worden. Geconverseerd werd er niet: men had het te druk
met te kijken. Monsieur Dagnélie sprong als een marionet over het vlot, verbood zijn
musici te spelen, bezwoer hen, niet voor deze dwang te wijken, en de eer hoog te
houden van de kunst. De musici discussieerden onder elkaar, en tenslotte nam een
van de oudere eerste violisten de leiding, de muzikanten zetten zich achter hun
lessenaars, en de rebellenleider ging achter de lessenaar staan. En toen de eerste
tonen van de Tonkinoise weerklonken, stortte Monsieur Dagnélie zich, gekleed en
wel in de stille wateren van de vijver en trachtte naar de kant te zwemmen.
Herhaaldelijk ging hij kopje onder, en tenslotte werd hij, een martelaar voor zijn
overtuiging, uit het water gevist, door Bernaard en twee helpers. En terwijl de
ongelukkige dirigent naar binnen werd geleid, speelde de muziek onzeker de
Tonkinoise.
Toen de muziek zweeg, volgde er nauwelijks applaus van de tafel. Er kwam een
pijnlijke stilte, en verwijtende blikken waren gericht op van Eyck. En toen zei
Mevrouw van de Marel: ‘Eigenlijk had de dirigent moeten verdrinken, dat was veel
romantischer geweest.’
‘Dat zou niet eenvoudig zijn geweest’ antwoordde Anna lachend: ‘als Monsieur
Dagnélie gewoon gewaad had, zou hij niet kopje onder zijn gegaan.’ En daarmee
was de stemming aan tafel weer een beetje hersteld. Meneer Dagnélie kwam terug
in droge kleren, en een kort gesprek met Anna bracht hem weer in zijn humeur. Toen
het te fris werd om Ianger buiten te zitten, gingen de gasten naar binnen, en in de
muziekkamer speelde Anna, begeleid door Monsieur Dagnélie, de Tonkinoise op
haar harp.
Wanneer er dergelijke feesten gevierd werden op het kasteel, wandelden de
inwoners van Wellerbeek voorbij het park, om een glimp op te vangen van wat er te
zien was, om de flarden der muziek te horen, die door de bomen dreven. De bedienden
vertelden aan hun familieleden in het dorp over de voorbereidingen, die familieleden
vertel-
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den het aan hun kennissen, en wanneer dan de opgetogen verslagen van het personeel
nog aan deze praatjes werden toegevoegd, dan ontstonden legenden, die jaren nadat
het kasteel verdwenen was, nog steeds verteld werden als er over feesten gesproken
werd. Was er in Wellerbeek een feest, een regeringsjubileum, een gouden bruiloft,
of wat dan ook, dan zeiden de ouderen, tegen de opgetogen jeugd: ‘Het was een
schoon feest, maar niets in vergelijking met vroeger, op het kasteel!’ Reeds in de
dagen van de feesten op het kasteel werd er in Wellerbeek, maar ook in nabijgelegen
steden over gesproken, wat die de Lange weer had georganiseerd. Men sprak er een
weinig spottend over, vooral de families die van oudsher de toon aangegeven hadden,
en nu overvleugeld waren door de praal van Prosper en Anna, hadden medelijdende
glimlachjes over voor deze vertoningen. Want dat waren het. Prosper had het kasteel
gebouwd, en hield er huis op grote voet, niet zozeer omdat hij een luxueus leven
prettig vond, maar omdat hij het prettig vond te tonen wat hij kon. Bij alles wat hij
deed, kwam steeds weer de gedachte boven: ‘Ik zal de mensen eens wat laten zien.’
Dat was ook een van de leidende gedachten, toen hij begon met de zijdefabricage.
Wagemans was, in 1902, begonnen met op heel bescheiden schaal damast te weven:
tafellakens, servetten en dergelijke. Als Wagemans zich niet erop beroemd zou
hebben, dat hij het fijnste goed van heel Wellerbeek maakte, dan zou er in Wellerbeek
nooit brocaat zijn gemaakt. Maar het was Prosper een doorn in het vlees, dat een
ander iets nieuws had aangepakt in Wellerbeek. Wagemans eenvoudig concurrentie
aan te doen, vond Prosper beneden zijn waardigheid. Hij zei tegen Tommelom: ‘Ze
hebben mij altijd nageaapt, maar ze zullen de wereld zien vergaan, voordat ik hun
naäap.’
En toen kwam de herinnering op, aan wat hij gezien had in Lyon, in het Rijnland:
de fabrieken waar met oneindig fijne draden natuurzij de fijnste stoffen werden
geweven. In Düsseldorf had hij de rebuten gezien van de stoffen die een firma daar
had geweven voor Herrenchiemsee, het slot van
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de later gekgeworden beierse koning. Dat was fijner, edeler, dan alle damast bij
elkaar. Dat was een industrie voor Prosper de Lange.
Hij bestudeerde prijscouranten van machines en stelde exploitatierekeningen op.
Het grote probleem bleef, geschikt personeel te vinden, en een man die ervaring had
op dit gebied. Hij reisde door het Rijnland, maar slaagde niet. Hij ging naar Lyon,
en bezocht er oude relaties, die nu leidende posities innamen in de zijdenijverheid,
en daar ontmoette hij een van zijn jeugdmakkers, Marius Bonnevie, die destijds een
der beste vaklui was geweest van de gehele stad. Maar Marius, nu bijna veertig jaar
oud, had geen sterke benen gehad, hij had zijn vaderlijke fabriek op de rand van de
afgrond gebracht, door het kapitaal te verbrassen, en geen acht te geven op de lange
vingers, die in elk slecht geleid bedrijf groeien aan tot dan eerlijke handen. De fabriek
Bonnevie lag stil, en wachtte op de deurwaarders of een wonder. En toen leek het
Marius, alsof de komst van Prosper dat wonder betekende. Hij hoorde van Prosper's
plannen, en bood aan om alles te weven wat Prosper maar wenste, Prosper de
alleenverkoop te geven. Hij beloofde ernstig te zullen letten op goede kwaliteit en
prompte aflevering. Maar Prosper schudde het hoofd:
‘Luister eens goed,’ zei hij, ‘ik ken die goede voornemens van jou. Ik ben ook
eens, bijna zover geweest als jij, toen mijn eerste vrouw gestorven was, en de fabriek
op het randje van de ondergang stond. Als ik toen niet door een mirakel gered was,
dan was ik nu een slampamper. Ik ben ontsnapt, hoe, dat doet er niet toe. Maar als
ik jou weer vlot maak, dan is er alle kans, dat je, na een paar rouwmoedige maanden
weer de oude weg opgaat: die kans kan ik niet nemen. Ik bied je wat anders aan. Ik
koop je hele installatie, je hele fabriek. Die breng ik over naar Wellerbeek. En daar
gaat ze draaien onder jouw leiding en mijn toezicht. We nemen een paar goede
krachten mee, om de mensen in Wellerbeek te instrueren. Dan kunnen ze teruggaan
of blijven, net als ze willen. Maar dan draait de fabriek!’
Dat was het begin van de zijdefabriek. Marius stemde toe;

Edmond Nicolas, Brocaat en boerenbont. Schering en inslag van een fabrikantenleven

161
Prosper betaalde voor de fabrieksinstallatie nog iets meer dan Marius' schulden
bedroegen, en terwijl Bruysten in Wellerbeek een fabriek bouwde, vrijwel gelijk aan
de lyonese, verteerde Marius dat overgebleven geld in Marseille, Nice, Monte Carlo
en Parijs. Toen de machines gedemonteerd moesten worden, en later, weer gemonteerd
in Wellerbeek, dook Bonnevie weer op, verloederd, katterig en arm als Job. Maar
dat hinderde niet. Hij kreeg van Prosper een behoorlijk weekloon, en hoe erg Marius
ook te keer ging: Prosper zorgde dat Marius nooit een grote som gelds in handen
kreeg. Slechts beloofde hij de Fransman, dat als alles ingericht zou zijn, hij duizend
gulden zou krijgen en een week verlof.
Maar nu was het merkwaardige, dat er in Wellerbeek een verandering kwam in
Marius, een verandering ten goede. Dat kwam zo. Marius werd, tijdens de montage
der fabriek, ondergebracht bij Theunissen. Daar ging Bonnevie zó te keer, dat op
een avond Theunissen naar het kasteel kwam, om zijn nood te klagen bij Prosper.
‘Dat die fransoos elke avond klaplazarus is met Uw permissie’ zei Theunissen,
‘dat moet hij zelf weten. Dat hij onze Lieske het hoofd op hol wil brengen, dat is tot
daaraantoe. Lieske kan op zichzelf passen: als meisjes dat niet kunnen, dan helpen
geen ouders en geen waakhonden. Maar meneer, nu heeft meneer Marius, zal ik maar
zeggen, laatst verdachte vrouwspersonen in de tent gehaald, en kabaal geschopt, toen
ik die met sluiting op de keien flikkerde. Nee, meneer Prosper, met alle respect voor
U, dat gaat zo niet langer.’
Prosper hoorde de wandaden van zijn vriend aan, schudde het hoofd, en besloot
deze de oren te wassen. Hij beloofde dat aan de verontwaardigde waard, en ging
terug naar het pavilioen, naar Anna, die verdiept was in haar lectuur. Ze keok even
op, toen Prosper weer binnenkwam, en zag de zorgrimpel tussen diens wenkbrauwen.
Ze legde haar boek neer en vroeg: ‘Toch geen zorgen, Prosper?’ Prosper gaf een
ontwijkend antwoord, maar na een
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half uur had Anna het hele verhaal gehoord, plus de voorafgaande levensgeschiedenis
van Marius.
‘Het lijkt me geen kwade kerel toe!’ zei Anna, ‘alleen een beetje slap!’ Prosper
keek haar verwonderd aan. ‘Noem je dat een beetje?’ vroeg hij verbaasd.
‘Dat is net als met een paard’ zei Anna wijs, ‘een spijker van tien voor een cent
kan een paard van duizend gulden kreupel maken. En als die spijker er niet uitgehaald
wordt, dan verettert dat paard helemaal, excusez le mot.’
‘En wou jij die spijker eruit halen?’ vroeg Prosper spottend. ‘Eruit halen niet,
alleen maar zien waar hij zit’ antwoordde Anna, en er werd, na enig heen en
weergepraat, besloten, dat Marius een der volgende dagen zou komen dineren op het
kasteel.
Marius kwam. Hij zag er verlopen uit, zijn kleren waren vol vlekken, maar hij had
met heel veel moeite een bos bloemen verworven voor Anna, die hij galant de hand
kuste. Anna was uitermate vriendelijk, liet Marius vertellen, liet hem vertellen zoals
alleen een méridional vertellen kan: ingewikkelde festoenen van leugens om een
dunne draad van waarheid. Prosper hoorde het aan; de meeste verhalen van Marius
kende hij onderhand, alleen vertelde hij ze nog wat fantastischer omdat Anna een
bekoorlijke vrouw was, en terwijl Prosper in stilte toehoorde, ergerde hij zich, dat
Anna blijkbaar voor goede munt opnam, wat Marius haar voorlegde.
Prosper merkte namelijk niet op, dat Anna nu en dan een kprte opmerking plaatste
in de adempauzes van Marius, en dat deze dan even, heel even maar, aarzelde als hij
verder ging.
Tegen zijn opvattingen over wat hoorde in, stelde Prosper Anna voor, de koffie
te nemen aan tafel, en toen de koffie geserveerd was, gaf hij Anna nog bevel, om
ook maar de likeuren op te dienen. En tenslotte beklaagde Marius zich over logies
en oppas bij Theunissen. ‘Het zijn goede, brave, hartelijke mensen’ zei hij bedroefd,
‘maar daar te wonen, toont aan, hoe diep ik gezonken ben. Ik, Marius Bonnevie, die
de beste vakman ben van Europa,
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ik zit in een dorpslogement, te wachten totdat ik als employé kan gaan werken in
mijn eigen fabriek.’ En toen begon Anna hem uit te leggen, dat dit een verkeerd
gezichtspunt was. Marius, juist omdat hij zulk een voortreffelijk vakman was, moest
zich alleen moeien met de technische kant van de zaak, misschien hoogstens met de
artistieke, maar de zakelijke dingen overlaten aan mannen als Prosper. Marius vatte
onmiddellijk vlam: Anna had hem begrepen, en Anna ging nog een tijdje doorborduren
op hetzelfde stramien. En naarmate Prosper inwendig bozer werd, omdat hij daar
werd afgeschilderd, zelfs door de eigen vrouw die hij achter een spinbank vandaan
had gehaald, als een soort domme, onintellectuele geldverdiener, werd Marius
enthousiaster, levendiger, en waarheidslievender. En toen dan ook Anna, op het eind
van de avond, Marius aanbood voorlopig zijn intrek te nemen in het kasteel, stond
Prosper op springen. Hij moest voortdurend zich bewust maken, dat hij, als
kasteelheer, man van een grote dame, met magnanimiteit te werk moest gaan, zich
niet laten kennen als kwetsbaar: met overdreven vriendelijkheid ondersteunde hij
Anna's verzoek, en twee dagen later verhuisde Marius van het hotel naar het kasteel.
Maar voordien had Prosper harde woorden met Anna. Hij verweet haar
gecoquetteerd te hebben met de verlopen lyonees. ‘Inderdaad’ zei Anna, ‘ik moest
toch de spijker vinden?’ ‘En moet je soms daarom met die kerel in bed kruipen?’ zei
Prosper.
Anna werd niet kwaad, ze verloor zelfs haar glimlach niet. ‘Dat weet je wel beter’
zei ze zachtmoedig, ‘en je weet ook heel goed dat jij heel wat meer waard bent als
die meneer Bonnevie, maar als ik hem een beetje ophemel ten koste van jou, dan is
dat zo mijn manier, om jullie tot betere samenwerking te brengen, en voor jou,
Prosper, is dat een nuttige oefening van nederigheid.’ En voordat Prosper in woede
kon uitbarsten, had Anna haar arm om zijn hals geslagen, en terwijl ze hem kuste,
zei ze: ‘Mijn grote Prosper!’
Marius dan, nam zijn intrek op het kasteel. Hij trachtte
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Anna te omgeven met attenties: hij was daarbij vrij matig, kwam op tijd aan de
maaltijden, praatte honderd uit, en ging, als Anna zich terugtrok, na een kort gesprek
met Prosper naar zijn kamer. En des morgens was hij op tijd op zijn werk.
Anna had op een of andere manier van juffrouw Theunissen gehoord, dat Marius
des avonds grote hoeveelheden cognac dronk, maar het moest per se Courvoisier
zijn. De eerste avond dat Marius op zijn kamers kwam, de blauwe empire suite, stond
er een geopende, maar geheel volle fles Courvoisier met een glas gereed. Het was
ongeveer half elf, en Marius had nog geen zin om te gaan slapen. Hij zette zich in
een armstoel, en dronk een glas cognac. En nog een, en nog een. Maar toen de fles
half leeg was, bezon hij zich; hij geneerde zich een beetje om aan de bedienden, en
wie weet, misschien aan Anna te laten zien, dat hij zoveel dronk. De tweede avond
was er weer een volle fles, en de derde avond weer. De vierde avond kwam Marius
later op zijn kamer, omdat Anna bezoek had gekregen van een paar van de
Wellerbeekse jongemeisjes, die met haar sociale vraagstukken bespreken wilden.
Marius werd in het gesprek betrokken, en weldra werd er niet over sociale
vraagstukken gesproken, maar vertelde de lyonees. De jongemeisjes te naïef om de
boodschap te lezen die er gegrift was in het verweerde gezicht van Marius, luisterden
gespannen en vol bewondering. Alleen Margot Testers, toen achtentwintig jaar oud,
gaf nu en dan tekenen van ongeloof. Dat prikkelde Marius, hij deed er nog een schepje
bovenop. En toen zei Margot, dat ze voortaan nooit meer zou beweren, dat Alexandre
Dumas de werkelijkheid uit het oog verloor.
Toen de meisjes weg waren, toefde Marius, een beetje perplex, nog een even, en
informeerde wie dat donkere meisje geweest was, dat hem zo recht in de ogen had
gekeken. Anna vertelde het hem, en Marius gaf als zijn mening te kennen, dat ze wel
erg bij de hand was, en wel geestig. Anna sprak het niet tegen, maar toen Marius
naar zijn kamer was gegaan, glimlachte ze even, voordat ze naar boven ging.
Op de slaapkamer bracht Anna Prosper uit zijn evenwicht
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door te vertellen, dat Margot veel indruk had gemaakt op Marius. Prosper, die onder
geen voorwaarde onaangenaamheden wilde hebben met Papa Testers, maande aan
tot voorzichtigheid, en waakzaamheid, maar Anna lachte slechts, en zei, dat ze wel
zouden zien.
Die avond was er uit de cognacfles van Marius maar één glaasje gedronken, maar
op zijn schrijftafel lag een schets van een donker jongmeisje, die Margot, als ze die
gezien had, en geweten had dat ze haar voorstelde, opgevat zou hebben als een groot
compliment.
De volgende dag echter, toen Marius van de fabriek naar het kasteel wandelde,
ontmoette hij Margot, die met haar jonger zusje wandelde. De meisjes hadden samen
schik, en hun beantwoording van Marius' groet was terloops en een beetje verstrooid.
Die avond dronk Marius weer veel, en de volgende dagen ook.
En toen vroeg Anna hem opeens, aan tafel nog wel, of het erg prettig was om veel
te drinken. Marius kreeg een rood hoofd en begon te stotteren, maar Anna stelde
hem gerust. ‘Ik heb het nooit geprobeerd’ zei ze argeloos, ‘maar als het erg prettig
is...’
Prosper keek verbaasd en geërgerd toe, maar Anna knipte hem, onopgemerkt door
Marius, een oogje, en het gesprek ging voort.
Marius vertelde dan, dat het eigenlijk helemaal niet prettig was, maar, enfin, het
was een uitweg. Anna wilde weten waaruit het een uitweg was, en Marius werd hoe
langer hoe meer verlegen. Het werd pijnlijk, en Prosper, aan de moeilijke situatie
een eind makende, vroeg Marius, wanneer de fabriek gereed zou zijn om te draaien.
De conversatie werd zuiver zakelijk; men sprak over de inkoop van grondstoffen,
over kleuren en fijnheden, over dessins en wat niet al. En toen hoorde ze voor het
eerst, dat Prosper zowaar de eerste orders binnen had. Er woonde namelijk in de
buurt van Erenbodegem in het vlaamse een baron, Lesquieux bij name, die een
voorvaderlijk kasteel geërfd had, compleet met veel hypotheken en schulden. Het
kasteel en het meubilair waren vervallen, en het leek, alsof het geheel onder
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de hamer zou komen, en dat dat het einde zou betekenen van de baroniale heerlijkheid.
Maar toen was, voor een jaar of vijf, zes, deze baron eens in Frankfort geweest, en
omdat hij tenslotte baron was, verkeerde hij daar in de allerbeste kringen: adel en
grote kooplieden. En hij had daar het hart veroverd van de dochter van een schatrijke
joodse bankier, als het geen juffrouw Rothschild was, dan had ze er toch naast gelegen.
De franssprekende vlaamse baron had dat meisje getrouwd, volkomen tegen de zin
der ouders, omdat het meisje christin was geworden. Papa bankier had zijn dochter
dan ook prompt onterfd, maar Rachel, zo heette ze, had nog een beetje duitjes geërfd
van Mama zaliger, en Papa was niet zo hardvochtig, of hij liet het arme meisje haar
speldegeld houden. En nu was die baron Lesquieux begonnen zijn kasteel te
restaureren: een heel groot en beroemd architect deed het. Niet alleen het kasteel
werd gerestaureerd, maar ook het park, dat erg kaal geworden was door de verkoop
van bomen. Daar werden volwassen bomen in overgebracht, onder leiding van
Petzold, de duitse landschapsarchitect. Niet alleen kasteel en park werden hersteld,
maar ook het interieur en de meubels. En voor dat interieur en de meubels, daar was
zijden damast en brocaat voor nodig. Nu wist iedereen die er verstand van had, dat
brocaat dat volkomen in oude stijl was, alleen gemaakt kon worden door de firma
Bonnevie in Lyon. Hier hield Prosper even op. Marius neeg verlegen het hoofd.
Toen ging Prosper voort. ‘En nu heb ik die baron Lesquieux, die een deugniet is,
duidelijk gemaakt, dat het damast van de firma Bonnevie voortaan gemaakt zal
worden in Wellerbeek, en daarmee had ik de opdracht. Het worden meters en meters,
met wapenschilden, eenhoorns en wildemannen en weet ik wat. Het is een order,
alsof de gekke koning van Beieren weer tot het leven is weergekeerd.’
Marius werd direct enthousiast. Hij zette zich tot tekenen, maakte weefpatronen,
en was ineens een nuchtere, hardwerkende man geworden. Naarmate de voltooiing
der fabriek naderde, werd hij opgewondener, en tenslotte stelde hij Prosper voor om
frans personeel te importeren, dat de
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Wellerbeekse werkkrachten zou kunnen opleiden. Met zwaar hart stemde Prosper
toe, dat Marius naar Lyon zou gaan om het te werven; het liefst was hij meegegaan
om een oogje in het zeil te houden, maar hij vreesde, dat hij daardoor Marius tot in
de grond van diens hart zou beledigen. En zo ging Marius alleen, en hij zond zakelijke,
nauwkeurige verslagen van zijn doen en laten aan Prosper. Binnen een week was hij
in Lyon gereed met zijn opdracht, en kondigde aan, dat hij terug zou komen. Prosper
rekende globaal uit, hoeveel geld Marius nog over kon hebben, en zuchtte bij de
gedachte dat de reis van Lyon naar Wellerbeek over Parijs liep. Maar Marius bleef
geen uur langer in Parijs dan strikt nodig was. Hij bracht twee cadeautjes mee, een
zijden shawl voor Anna, en een waaier, over welks bestemming hij zich niet uitliet.
Maar, zo zei hij, de shawl had hij gekocht in Lyon, en de waaier toen hij met een
fiacre van de Quai d'Orsay naar de Gare du Nord ging.
De eerste stoffen werden geweven door het franse personeel dat ingekwartierd
was door heel Wellerbeek, maar dat in de kost was bij Theunissen. Wanneer, zoals
Marius het uitdrukte, de vingertoppen van de Wellerbeekse meisjes en mannen minder
eeltig zouden zijn geworden, kon dat franse personeel teruggaan omdat het de
inheemse werkkrachten niet aan intelligentie ontbrak.
Af en toe was er misverstand en ongenoegen tussen Prosper en Marius. Deze
laatste wilde geen stuk afleveren, waarin ook maar het minste foutje aanwezig was,
al moest men dan soms ook een vergrootglas gebruiken om zulk een
onnauwkeurigheid te ontdekken. Prosper was minder nauwkeurig: ‘Als wij een
vergrootglas nodig hebben om fouten te zien, dan ontdekt het arme onterfde
weesmeisje van de baron het in geen honderd jaar.’
Maar Marius had gelijk. De baron en zijn vrouw ontdekten de foutjes niet, maar
de concurrenten van Prosper en Marius waren wel zo bijdehand, dat ze er de aandacht
op vestigden. Op een goede dag annuleerde de baron verdere bestellingen, en Prosper
zat opgescheept met honderden meters die nog in bewerking waren. Marius wilde
direct de
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getouwen klaren, en andere weefsels, die men vrij verkopen kon, opzetten; Prosper
vond heter nog even te wachten. ‘De baron neemt alles af, wat ik je brom’ zei Prosper,
en keek grimmig.
De ontevreden baron woonde, tijdens de restauratie van zijn kasteel, in Brussel,
in een heel behoorlijk huis, maar dat huis stond in een niet zo heel voorname straat
in Sint Gilles. Erwaren daarmagazijnen, herbergen, burgerhuizen, en wat al meer.
Het huis, dat de baron bewoonde stond ertussen, als een pauw tussen leghorns, maar
dan zeer vuile leghorns. En op een goede dag verscheen daar een stoffenkoopman
die van deur tot deur ging met monsters damast. Die stoffenkoopman was de jonge
Helders, die op kantoor werkte bij Prosper, en dat een handige vent was. Hij verkocht
niet veel, al waren de prijzen laag; een slagersvrouw wilde wel een paar stoelzittingen
hebben met eenhoorns erop, en de kroegbaas vond, voor zijn huiskamer, het wapen
van Lesquieux een beste bekleding voor de sofa. Het was solide, deftig en goedkoop.
De stoffenkoopman placht van huis tot huis te gaan, en sloeg geen deur over. Hij
belde ook bij de baron, maar een hoogmoedige lakei wilde, onder de mededeling,
dat er niet aan de deur gekocht werd, Helders afschepen, maar deze, zijn rol volkomen
spelende, zette zijn voet tussen de deur, en toonde een monster: het wapen van de
baron. De lakei keek stomverbaasd, liet Helders in de vestibule wachten, en ging,
met het monster, naar binnen. Een minuut later stond Helders, schijnbaar beduusd,
voor de baron, die aardig rood begon aan te lopen.
‘Wat is dat voor een grap?’ vroeg de baron kwaad.
‘Dat is helemaal geen grap, meneer’ zei Helders, ‘het is prachtige waar en niet te
duur.’
‘Hoe komt ge hieraan?’ vroeg de baron ongeduldig.
‘Dat heb ik gekocht op een fabriek in Holland, meneer, het is afval.’
‘Afval? Afval?’ vroeg de baron verstoord.
‘Ja meneer, afval. Ik heb horen verluiden, dat het gemaakt was voor een grote Piet,
die tenslotte niet kon betalen. Dat
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komt voor, maar het fijne weet ik er ook niet van.’ De baron was sprakeloos.
Helders ging voort: ‘En ik doe er goede zaken mee, meneer. Ik verkoop het aan
slagers en zo, die eens een mooie bekleding willen hebben voor hun meubels tegen
niet al te hoge prijs. U zoudt niet geloven hoeveel belangstelling ervoor bestaat.
Alleen al in deze straat heb ik aan negen adressen verkocht.’
Het werd onheilspellend stil. Zenuwachtig speelde de baron met zijn vingers, en
heel kleine druppeltjes zweet kwamen op zijn voorhoofd. Tenslotte bracht hij er met
moeite uit: ‘Ce sacré filou!’
Helders merkte beleefd op, dat het toch een eerlijke zaak was. Hij kon toch rebuten
kopen waar hij wou, en ze verkopen aan wie hij wilde.
‘Het is niet gestolen, meneer!’ zei hij verontwaardigd.
Het geduld van de baron was ten einde. ‘Geef hier’ gilde hij bijna, ‘alles wat je
hebt!’
Helders maakte aanstalten om weg te lopen, maar de baron rende naar de deur.
‘Ik koop alles’ zei hij.
‘Meneer’ zei Helders, ‘daar is over te praten, maar ik heb alleen maar een monster
bij me. De partij ligt thuis.’
‘Kan me niet schelen’ zei de baron, ‘ik koop de hele partij.’
Er werd gesproken over prijzen en kwantiteiten, en de baron merkte tot zijn
verbazing, dat er meer was, dan hij besteld had. De prijzen van Helders waren
weliswaar lager dan oorspronkelijk bedongen was, maar de baron begreep nu ook
de zekerheid te hebben, dat hij geen enkele aanmerking meer kon maken op de
kwaliteit: hij kocht, dat stond vast, afval, die als afval verkocht werd: afval met zijn
baroniaal wapen, afval met zijn eenhoorns, wildemannen, helmtekens en klimmende
leeuwen.
‘Zend het maar’ zei de baron tenslotte, een verslagen man. ‘Ik had wel graag,
meneer’ zei Helders, ‘dat U het me zwart op wit gaf. Het is niet dat ik U wantrouw,
maar ik heb nog nooit zo'n grote order opgenomen. Er zit mijn hele hebben en houden
in.’
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In de middag had de baron een advocaat geraadpleegd, die hem gezegd had, dat hij,
om het kort uit te drukken, erin zat, en toen Helders om vier uur terugkwam, lag een
net contractje gereed, waarbij de baron zich verplichtte af te nemen, en Helders zich
verplichtte te leveren zijden stoffen volgens de patronen als van bijgaande
gewaarmerkte monsters, in hoeveelheden als onderstaand gespecificeerd. En toen
dat allemaal getekend was, betaalde de baron handgeld, en een schadevergoeding
voor de leveranties die Helders niet mocht uitvoeren: de slagers en kroegbazen en
nog enige gefingeerde klanten kregen geen wapens op hun stoelen.
De volgende avond stond Helders voor Prosper, Anna en Marius in het kasteel.
Hikkend van de lach vertelde hij zijn wedervaren, en Prosper, triomfantelijk grijnzend,
vertaalde voor Marius. Helders kreeg klopjes op de schouder, hij kreeg een gratificatie
van vijfhonderd gulden, en nadat hij een glas cognac had gedronken en een sigaar
met een bandje had opgestoken, mocht hij vertrekken.
Prosper was in een uitbundige stemming: ‘Ziezo, die heeft zijn kunsten thuis’ zei
hij met leedvermaak. Marius had opgemerkt, dat Anna helemaal niet enthousiast
was, en was zelve, van de weeromstuit, bekoeld. Tenslotte merkte zelfs Prosper
Anna's reserve. Een beetje onzeker vroeg hij: ‘Vind je het geen kostelijke grap?’
Anna zweeg even. Toen zei ze langzaam: ‘Zo vergooi je je naam, Prosper! Zo bouw
je nooit grote zaken op!’ Even leek het, alsof Prosper iets tegen wou zeggen, kwaad
worden misschien. Toen nam hij Anna's hand en zei: ‘Je hebt gelijk.’ Hij wendde
zich tot Marius en zei streng: ‘En nu voortaan geen fouten meer, verstaan, het was
de schuld van de fouten.’ Marius wilde zich verdedigen, wilde wijzen op Prosper's
fout in deze, maar Anna knipte hem een oogje, en Marius zweeg.
De volgende morgen, vóór het ontbijt, ontmoette ze Marius in het park. Ze groette
hem, maar voordat ze verder liep zei ze: ‘Als beloning mag U vanmiddag komen
theedrinken, in het pavilioen!’ Marius keek haar verbaasd na, en was heel de ochtend
verstrooid.
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Maar toen hij die middag, met loden schreden naar het pavilioen ging, werd hij
verwacht door Anna en Margot.
Margot kreeg die avond thuis een standje, omdat ze te laat aan het avondeten
kwam, maar het kon haar niets schelen. Dromerig zat ze aan de dis, en vergat bijna
te eten.
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Veertiende hoofdstuk
TERWIJL DE ORDER VOOR BARON DE Lesquieux afgewerkt werd, beraadden
Prosper en Marius zich over de vraag wat nu hun standaard-fabricaten konden worden.
Er trouwen nu eenmaal niet elke dag berooide baronnen met onterfde meisjes, en
men moet een grote sortering hebben om een goede omzet te halen. Grote sortering
nu, betekent veel patronen en veel kleuren garens in voorraad; patronen zijn duur,
en voorraden garens slokken rente op. Op een dag echter kreeg Prosper een idee, en
het gebeurde terwijl hij met Anna en Marius aan tafel zat. Hij legde opeens zijn servet
neer en zeide: ‘Ik heb het!’ De twee disgenoten keken hem verwonderd aan, en Anna
vroeg wat hij gevonden had. ‘De afzet voor onze fabriek. Ik heb het.’ En toen begon
hij te redeneren.
‘Veel patronen, zeiden jullie, is het niet, en veel kleuren garens? Jullie hebben het
niet in de gaten. Maar ik heb het!’ Anna werd ongeduldig, en vroeg of hij nu eindelijk
zijn vondst wou uitleggen.
‘Dat zal ik je zeggen’ zei Prosper, ‘het is heel eenvoudig. Het is zo eenvoudig dat
het kinderachtig is. Elke dag zie je damast, Anna, elke dag. En dat damast dat je ziet,
is altijd maar in vijf verschillende kleuren: wit, rood, groen, paars en zwart. De
liturgische kleuren, en we kunnen natuurlijk een afzet halen, door stoffen te maken
voor kasuifels en koorkappen en zo. En denk je eens in, hoeveel stof er nodig is voor
zo'n koorkap! Meters en meters.’
‘Dat is goed en wel’ zei Marius, ‘maar daar is ook mode
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in. Ja, mode. Laat de pastoor van Wellerbeek een kasuifel hebben van paars met
zilveren bloemen. Dan wil zijn collega, een uur verder, iets mooiers: paars met gouden
bloemen, en dan komt een derde op het denkbeeld, dat hij paars met gouden korenaren
mooier vindt. En voor je het weet heb je een assortiment, waar geen eind aan is.’
Na het eten werd heftig gediscussieerd. Prosper nam een stukje papier en een klein
stukje potlood. Zijn gouden zakpotlood gebruikte hij alleen, wanneer hij iemand
moest imponeren, huiselijk vond hij het prettiger om maar te schrijven met een
afgeknaagd stukje potlood.
‘Wat zetten ze allemaal op de rug van pastoors?’ vroeg hij, en hij begon een lijstje
te maken: ‘Vissen, druiven, korenaren, lammeren, kelken en hosties, en dan nog een
paar symbolen.’
‘Pelicanen’ zei Anna, ‘IHS, en nog veel meer.’
‘Goed’ zei Prosper, ‘laten we zeggen dat het in het geheel twaalf voorstellingen
zijn. Dat zijn dus twaalf patronen tweekleurig; dan kunnen we tweekleurig en uni
werken. We hebben vijf grondkleuren: wit, zwart, groen, rood, paars.’
‘En rozerood’ zei Marius, ‘voor Laetare en Gaudete.’
‘Dat is onzin’ antwoordde Prosper, ‘er zijn maar weinig pastoors die zich die luxe
permitteren. Maar goed, ook nog rozerood. Welke kleur kun je nu bijvoorbeeld bij
rood gebruiken. Wit, zwart, goud, zilver, grijs, kortom laten we zeggen dat tien
kleuren mogelijk zijn. Diezelfde kleuren kunnen we ook nog gebruiken bij de andere
grondkleuren. Twaalf patronen, vijf grondkleuren, tien kleuren voor het dessin. Wil
je me eens uitrekenen, mijn beste Marius, hoeveel monsters dat zijn? Dat zijn....’
Prosper cijferde en raakte verbaasd. ‘Dat zijn zeshonderd monsters, zeshonderd
verschillende stoffen voor liturgische gewaden. Is dat wat of is dat niets?’
Prosper was zo enthousiast over zijn vondst, dat hij een fles champagne liet
aanrukken Toen de wijn was ingeschonken zei hij: ‘Op onze kasuifels, proost!’
Ze dronken; Marius zette voorzichtig zijn glas neer, sloot
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even de ogen en zei: ‘Dat is lekkere champagne. Het idee is niet verkeerd, maar we
moeten er iets op vinden, dat de pastoors meer gewaden verslijten. De winst van de
paramenten zit in het vervaardigen, niet in de stoffen. Het was vroeger altijd al de
moeilijkheid in het damast, dat het altijd gebruikt wordt voor doeleinden, waar het
jaren, zo niet eeuwen meegaat. Verkoopt U nu eens duizend, wat zeg ik, tienduizend
misgewaden, helemaal compleet met diaken en subdiaken, met koorkap en wat dies
meer zij. Dan moet U voor dat beetje toch om de zoveel jaar nieuwe patronen maken.’
Prosper werd kribbig en zei: ‘Laten we het proberen.’
Ze probeerden het, maar het was geen succes: de fabrikanten van paramenten, ook
de grote die huizen hadden over de hele wereld, waren niet erg toeschietelijk. Prosper
schreef naar Amerika, naar zijn relaties, en kreeg ten antwoord, dat misschien iets
te doen was met brocaten bekledingstoffen, en met dure bedspreien, maar dat een
fabricage te baseren op paramenten alleen niet lonend zijn kon: de concurrentie van
Lyon en het Rijnland was trouwens te sterk.
Ondertussen had Prosper op een of andere manier toch weer orders gekregen,
wederom uit te voeren in speciale patronen: er waren een paar grote luxe schepen
op stapel, en die moesten natuurlijk in de salons en in de eetzalen brocaten zittingen
hebben, en in de damessalons en de statiehutten wandbekledingen, liefst met de
initialen der scheepvaartmaatschappijen erin verwerkt. Marius tekende, ende fabriek
begon te werken, maar het was een gejaagd en spannend werk, want in het contract
was een boeteclausule opgenomen voor te late levering. Het ging precies, de order
werd uitgevoerd, en de kosten werden gedekt, van winst was geen sprake. Prosper
deed moeite om orders te krijgen van grote hotels, en er kwamen een paar orders.
Maar tot een standaardproductie kwam het niet. Hij sprak er wel eens openhartig
over met Wagemans; hij verweet zijn oude schoolmakker dan lachend, dat deze hem
het linnen damast voor de neus had weggesnoept.
‘Ik zal je eens wat zeggen’ zei Wagemans, ‘ik wou dat ik
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er nooit aan begonnen was. Als je geen damast maakt, dan denk je dat je een origineel
idee hebt, wanneer je ermee wilt beginnen. En als je eens bezig bent, dan lijkt het
alsof op elke hoek van de straat een damastfabriek staat. Verliezen doe ik er niet op,
maar winnen evenmin. Geef mij maar gewone handdoeken: effen, of met een rood
streepje, of blauw en wit geruit: daar zit wel geen glorie in, maar een solide boterham.
Er worden elke dag millioenen kopjes afgedroogd, en alle mensen moeten wel eens
hun handen en hun snuit wassen: zie je, dat slijt. Maar als hier mevrouw Hoeks
vierentwintig damasten servetten in de kast heeft liggen, goeie, solide damast, dan
is ze daar zo godvergeten zuinig op, dat ze bij de gouden bruiloft nog niet versleten
zijn. Nee, Prosper’ besloot Wagemans, ‘we moeten elkaar niet de loef proberen af
te steken. Toen je in de Afrikageschiedenis werkte, dàt was een mooie tijd: hemden
voor een heel werelddeel! Jongens jongens, wat een tijd!’ Prosper keek een beetje
zuur, dronk zijn glas leeg, en maakte aanstalten om de societeit te verlaten. ‘Ik kom
er best’ zei hij fier tot Wagemans, maar in zijn hart voelde hij twijfel. ‘We komen
er allemaal best!’ zei Wagemans, ‘we komen allemaal waar we zijn moeten: op het
kerkhof, en daar hebben we geen kopzorg meer over damast, en ook niet over brocaat.
Smakelijk eten, Prosper!’
Toen hij thuis kwam, vertelde Anna hem tamelijk opgewonden, dat ze alleen
zouden zijn aan tafel: Marius was voor het avondeten uitgenodigd bij Testers. Prosper
keek een beetje verwonderd; hij had niet verwacht, dat de oude Testers de neiging
van zijn dochter zo goedaardig zou opnemen. In werkelijkheid was dat ook niet het
geval, maar nadat men hem vier keer op de societeit had gevraagd wanneer ‘het’
door zou gaan, was hij gezwicht, en had gezegd, dat Marius wel eens een avond
mocht komen, dan zou hij zich die hapsnurker wel eens aankijken. Margot had
verontwaardigd gezegd, dat Marius geen hapsnurker was, en uitgelegd dat hij een
zeer beschaafde heer was. ‘Dat kan wel’ had Testers gezegd, ‘maar weet jij dan wat
een hapsnurker eigenlijk is?’
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Prosper hoorde verstrooid naar de verhalen van Anna over de vrijage van Marius en
Margot. Wanneer Testers er vrede mee had, dan vond hij het best; Margot was een
beste meid, een beetje blauwkous, en als ze niet oppaste, dan werd ze nog een vaatje
zuur bier erbij. Ze was dicht aan de dertig. Na het eten zei Anna zo heel terloops, dat
er een brief lag uit Amerika. Prosper werd bijna kwaad, dat zijn vrouw hem dat nu
eerst zeide, maar toen hij de brief openmaakte zette hij grote ogen. De jongste broer
van Florry, nog een broekje toen Prosper in Albany aan huis kwam, had zich ontpopt
als zakenman. Hij was inkoper voor een mailselling business, wel geen Sears Roebuck,
maar toch een behoorlijke zaak. En zich nu de relatie met Prosper herinnerende vroeg
hij, of deze soms artikelen aan te bieden had; wanneer kwaliteit en prijzen goed
waren, konden er zaken gedaan worden; hijzelf, Alan Cowley zou het zeer op prijs
stellen, aangezien zijn chefs altijd waardeerden, wanneer een inkoper nieuwe adressen
vond. De eerste gedachte van Prosper was: damast, brocaat, en hij was bijna kwaad
op Marius, dat die nu niet present was. Hij overlegde dus met Anna, en Anna gaf de
raad alle artikelen aan te bieden, niet alleen damast en brocaat, maar ook de producten
van de oude fabriek. De volgende morgen overlegde Prosper terloops met Marius,
en een brief ging in zee, waarin Prosper mededeelde, dat hij zijn jonge zwager graag
van dienst wilde zijn: hij bewaarde de beste herinneringen, en het deed hem altijd
goed flinke jongelui vooruit te helpen.
Dat was het begin van wat Prosper noemde: de derde Amerikaanse periode. Er
kwamen proeforders: artikelen uit de oude fabriek, de handdoeken zo dierbaar aan
Wagemans, theedoeken, zakdoeken, stof voor hemden en beddelakens, boerenbont
en wat niet al. En ook brocaat. Alan schreef, dat hun firma een eigen meubelfabriek
exploiteerde, en dat ze ook wel in het betere genre wilden werken, en daarvoor kon
men damasten en brocaten bekledingstoffen gebruiken, vooral in zachte tinten rose,
en lichtblauw, en beige. Wanneer Prosper die maken kon, dan moest hij maar monsters
zenden, maar er wel bij bedenken,
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dat de firma exclusieve patronen wilde hebben. Zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn
om in de zittingen van stoelen de Stars and Stripes in te weven, dat zou zeker een
succes zijn. En als het niet te duur was, kon er ook wel een markt gemaakt worden
voor kussenovertrekken met de portretten van beroemde mannen uit de amerikaanse
geschiedenis: George Washington, en Abraham Lincoln, en dergelijke.
Prosper zond kwaliteitsmonsters: stukken wapens van de baron, en stoffen die hij
voor de schepen had gemaakt. Het antwoord was enthousiast: dat was nu net de
kwaliteit die men hebben moest, en de prijzen waren goed. Men verwachtte ten
snelste de ontwerpen.
Marcus tekende grinnikend. De bekledingstoffen voor de meubels waren volgens
hem, heel fatsoenlijk, maar wanneer hij met de vlaggen en de kussens begon, kon
hij moeilijk ernstig blijven.
‘Stelt U zich voor’ zei hij tegen Anna, ‘een amerikaanse dame gaat op Lincoln
zitten. Ik heb hem maar een beetje molliger gemaakt, anders is het zo hard.’
Marius gedroeg zich als een schooljongen: hij maakte met waterverf prachtige
ontwerpen: een stoelzitting waarop stond afgebeeld, hoe plechtige mannen de
vrijheidsverklaring ondertekenden; hij maakte Lafayette die met een vlag en een
sabel tegelijk zwaaide, maar toen hij beginnen wilde aan de slag bij Gettysburg, sprak
Prosper een veto uit: men kon alles overdrijven.
Maar het bleek, dat Marius in het geheel niet overdreven had: alle dessins vonden
de levendigste instemming; en binnen twee maanden na het gesprek met Wagemans
vertelde Prosper vertrouwelijk, dat hij voor jaren orders had op brocaat: uit Amerika.
‘Uit Amerika’ zuchtte Wagemans, ‘jij wordt altijd uit de soep geholpen door
Amerika. Ik wou, dat ik met je mee was gegaan!’
Prosper bood aan, om ook nog linnen damast te offreren, en Wagemans stemde
toe, maar toen ook in het damast speciale patronen en voorstellingen moesten geweven
worden,
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werd hij schuw, en trok terug.
De bestellingen uit Amerika werden groter en groter; Prosper werkte in twee
ploegen, en verdiende geld. De percentages waren weliswaar niet zo hoog, maar de
omzet was behoorlijk. Alan schreef, dat hij zich zelfstandig vestigen wilde als agent
en commissionair voor europese goederen; misschien kon Prosper hem behulpzaam
zijn, niet meer adressen. Maar dat was heel niet naar de zin van Prosper: zaken doen
met een behoorlijk gefundeerde grote zaak was één ding, zaken doen met een
jongeman van een jaar of vijfentwintig, die geen kapitaal had was een tweede. Hij
bedacht dat hij de jonge Cowley best helpen wilde, nadat hij zijn relaties met Calvin
Luther and Jacques Rousseau Inc. had vastgelegd. Hij wilde naar Amerika om dat
in orde te maken: Tommelom kon best op de oude fabriek passen, en Marius was
tegenwoordig volkomen betrouwbaar, nadat Margot haar jawoord had gegeven en
Papa Testers gezegd had, dat hij er wel eens over zou denken.
Op een avond was hij alleen met Anna in het pavilioen. Ze hadden eenvoudig
gegeten, kost die Anna zelf had klaargemaakt, en ze zaten bij de haard, die meer
brandde voor de gezelligheid dan voor de warmte; het waren warme najaarsdagen
in 1905. Prosper stak met zorg een sigaar op, en voordat Anna haar boek geopend
had zei hij, zo langs zijn neus weg, alsof het een kleinigheid was: ‘Ik moest maar
weer eens naar Amerika gaan Anna, ga je mee?’
Anna legde haar boek neer, en werd een beetje bleek. ‘Naar Amerika?’ vroeg ze,
‘voor hoelang?’
‘Ik heb geen idee’ zei Prosper, ‘het kan een half jaar duren of een jaar....’
‘Dat kan niet’ fluisterde Anna verward. ‘Dat kan onmogelijk. Je moet niet
weggaan.’
Sinds die eerste keer, toen Prosper Anna had gevraagd met hem te trouwen, had
hij zijn vrouw niet meer zo onthutst gezien. Hij legde zijn sigaar weg, en kwam naar
haar toe: ‘Wat doe je verschrikt’ zei hij, ‘je bent toch niet bang dat ik je in de steek
laat.’ Hij lachte onnatuurlijk.
‘Je moet’ Anna slikte, ‘je moet hier zijn, Prosper, als ons
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kind geboren wordt.’ Even was het volkomen stil. Toen knielde Prosper voor Anna
neer, en legde zijn hoofd in haar schoot. ‘Het is teveel’ mompelde hij. In later jaren
zou Anna zich dat ogenblik herinneren als een hoogtepunt in hun beider leven: een
ogenblik, dat ze zeker was, dat zij haar taak vervuld had: Prosper gelukkig te maken.
Nadat Anna aan Prosper had verteld, dat ze in blijde verwachting was, leek het enige
tijd, alsof dit feit alle andere interesses van Prosper overvleugelde. Hij omringde
Anna met attenties en deelde alle bekenden gewichtig mee, dat voorlopig op het
kasteel geen ontvangsten meer zouden plaats hebben. ‘Het ontbrak er maar aan’ zei
dokter van de Marel, ‘dat er officiële bulletins worden uitgegeven over de toestand
van hare Hoogheid, ondertekend door van de Marel, Hofarts.’ Labout kreeg weer
opdrachten: er moest een wieg gemaakt worden, het model zocht Prosper uit, en het
was achttiende-eeuws. Later kwam er nog een gewone moïse bij, en die gebruikte
Anna in werkelijkheid, maar bij de kraamvisite werd later het kind vertoond in de
statiewieg. Labout moest ook een kinderkamer inrichten; toen die ter sprake kwam
tussen Anna en Prosper verloor Anna voor het eerst haar gemoedsrust, die ze tijdens
haar zwangerschap in opmerkelijke mate wist te bewaren. Prosper had een of ander
plan in zijn hoofd, met zilverleer en andere kostbare zaken, maar Anna had haar
hoofd gezet op wat ze eens in een illustratie had gezien als ultramodern: een
kinderkamer met licht behang, en beschilderd met beestjes en spelende kinderen.
Prosper wilde meubels uit zijn beroemde plaatwerken laten copiëren, maar Anna
wilde in elk geval lichtgeverfde meubels hebben: lichtrose voor een jongen, lichtblauw
voor een meisje. ‘Als je dan maar zegt wat het worden moet’ zei Prosper, ‘want we
kunnen niet als het kind er al is gaan schilderen.’ Tenslotte, toen Anna voet bij stuk
hield, pleegde Prosper overleg met Booten, die de moeilijkheid oploste door te zeggen
dat hij de meubels in de grondverf zou houden, geschuurd en wel, klaar om af te
lakken. Dat was dan het werk van een ogen-
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blik. ‘Want de kleine zal toch wel niet de eerste dag naar zijn kinderkamer verhuizen,
dacht ik zo’ zei de schildersbaas.
Prosper moeide zich met de luiermand, en wilde het duurste en het mooiste kopen.
Anna wilde alles zoveel mogelijk zelf maken: ze kreeg haast ruzie met Prosper, toen
ze erop stond om zelf de flanellen luiers te boorden. Daarnaast echter gaf ze order,
dat er nog een paar complete luiermanden klaargemaakt moesten worden voor
arbeidersvrouwen, die gelijk met haar in de kraam zouden komen. Ze stelde ze ter
beschikking van Van de Marel, die tenslotte nog een groot schandaal verwekte, door
een der luiermanden te geven aan een ongehuwde moeder.
Prosper's toewijding duurde echter niet lang. Reeds maanden voor de geboorte
van het kind was hij weer geheel geabsorbeerd door moeilijkheden in zijn zaken.
Alan Cowley had hem geschreven, dat hij vreesde dat het mis zou gaan met de
leveranties aan Calvin Luther & Jacques Rousseau Inc. Zoals Prosper wel wist,
hadden de omzetten van zijn artikel een grote vlucht genomen, het was een van de
voornaamste attracties geworden van de catalogi der firma, en nu overwoog men om
zelve de fabricage ter hand te nemen. Daarmee stond Prosper's bedrijf op losse
schroeven. Practisch had het slechts één klant: de amerikaanse mail-selling firma.
Voor de rest waren de orders onbetekenend, en het debiet uit te breiden zou niet
alleen een geruime tijd vragen, nodig voor de opbouw van een verkooporganisatie,
maar ook een aanzienlijke investering in voorraden, waarvan het debiet twijfelachtig
zijn zou.
Anna zag zeer wel, dat Prosper zorgen had, maar hij van zijn kant wilde de
aanstaande moeder niet lastig vallen met zo triviale dingen. Het gevolg was, dat Anna
zich een veel somberder voorstelling van de moeilijkheden maakte, dan met de
werkelijkheid overeenstemde. Prosper helde ertpe over, de zijdeweverij gewoon te
sluiten en het verlies te nemen. Maar voordat het zover kwam, mengde Marius zich
in de moeilijkheden. Hij was sinds korte tijd officieel verloofd met Margot Testers,
na een receptie die door de vader der
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bruid zo pompeus was georganiseerd, dat het duidelijk was voor iedereen, dat de
luxe van het kasteel moest overtroffen worden. Prosper kon niets anders doen om
de situatie te redden, dan een mand orchideeën uit Brussel aan het verloofde paar te
zenden, die zo groot en zo exotisch waren, dat menige Wellerbeekse meende met
kunstbloemen te doen te hebben.
Voor Marius was het dus van het grootste belang, dat de brocaatfabriek in leven
bleef: het was zijn bestaan, en iets anders dan zijde kon hij niet verwerken. Voor
andere vezel was hij nutteloos, en hoewel Prosper hem sussende verzekeringen gaf,
was Marius verre van gerust.
Op een avond vroeg hij dus aan Prosper of hij een optie mocht hebben op de
fabriek. Prosper stemde toe: hij gaf Marius de voorkeur voor een prijs, gelijk aan die
hij zelve aan Marius had uitbetaald. En daarop verbaasde de lyonees heel Wellerbeek
door plotseling te verdwijnen. Niemand, behalve Margot, wist waar hij was, en
Margot zweeg in alle talen, maar glimlachte geheimzinnig als er over Marius
gesproken werd. De spanning duurde voor de nieuwsgierigen niet lang. Na ongeveer
anderhalve maand kwam er bij Prosper een telegram uit de Verenigde Staten: ‘Ik
koop de fabriek voor verplaatsing naar Amerika. Brief onderweg.’ Prosper was
verbaasd en ontstemd tegelijk, verbaasd door het initiatief van Marius, ontstemd
omdat hij zelve niet aan deze oplossing had gedacht. Maar hij hield zich groot, en
toen hij het telegram aan Anna toonde zei hij met een wrang glimlachje: ‘Onze vriend
Marius kon er beter wielen onder laten zetten, dan kan ze gemakkelijker verplaatst
worden.’
De brief wees uit, dat Calvin Luther & Jacques Rousseau Inc. een
dochteronderneming hadden gesticht om de fabriek te exploiteren, en de plannen
reikten veel verder dan alleen deze fabriek: men wilde zijden stoffen in het algemeen
gaan fabriceren, ja zelfs dacht men erover om in net zuiden der Verenigde Staten
een zijderupsenfarm op te richten ten einde onafhankelijk te zijn van de europese en
japanse garens. En van dat geheel werd Marius Bonnevie
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technisch directeur. Margot had tegelijkertijd een brief gekregen met deze détails en
zonder zich tijd te gunnen om het nieuws te verwerken, ging ze naar Anna, aan wie
ze een tamelijk verward verhaal begon te vertellen. Aan het einde viel ze Anna
wenend om de hals, en was nauwelijks tot bedaren te brengen. Toen dat dan eindelijk
gelukt was, vroeg Anna wat Margot's ouders er wel van zeiden, en toen begon de
stroom van tranen weer opnieuw te vloeien: ze had er nog niets over gezegd, maar
de ouders zouden vast niet goed vinden, dat hun dochter naar Amerika verhuisde.
‘Wacht maar rustig af, tot Marius hier komt’ was de raad van Anna, maar toen Marius
na enige weken arriveerde om de overdracht en de demontage van de fabriek te
regelen, had hij bij papa Testers te kampen met ernstige tegenwind. Anna moeide
zich met het geval, en Testers werd min of meer beledigend; Prosper hoorde ervan
en werd, tegenover Testers dùìdelijk beledigend; het einde was, dat heel Wellerbeek
in twee partijen verdeeld was: de partij van het kasteel en de partij van Testers. Op
de societeit ontstonden twee kletstafels, hoewel de meeste mannen vonden, dat Margot
groot gelijk had; in de Sacramentsvereniging dreigde een scheuring te komen, en
aangezien er een vacature was in de gemeenteraad, kreeg men twee candidaten die
elkaar verweten liberaal te zijn.
Het einde van de controverse kwam even onverwacht als eenvoudig. Marius moest
naar Amerika vertrekken, en Papa Testers deelde hem mede, dat hij zich niet langer
gebonden moest achten door zijn woord aan Margot. Prosper deed Marius uitgeleide
tot Venlo, waar hij de trein zou nemen. Dat was op een Dinsdag.
Donderdags erop was Margot niet gereed om met Mama naar de Mis van half acht
te gaan. Mama had een goed hart, en dacht dat haar dochter misschien slecht geslapen
had door haar verdriet, en liet haar slapen. Om negen uur ging ze eens kijken of
Margot ziek was. Margot's kamer was keurig in orde. Mama ging weer naar beneden,
en vroeg aan Berta, de dienstmeid, of de juffrouw was uitgegaan. Berta had haar niet
gezien. Het werd tien uur, elf uur, middag en
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Margot was zoek en bleef zoek. Papa Testers kwam thuis om te eten: hij merkte de
lege plaats wel op, maar zei niets, omdat hij de laatste weken aan scènes van de kant
van Margot meer dan zijn deel had gehad. Om vier uur liep de jongen van Bijkers,
die op het postkantoor werkte met een telegram door Wellerbeek, op weg naar Testers:
aan het gezicht van Bijkers kon men zien, dat het iets heel bijzonders was. Mama
Testers opende het telegram, zocht haar bril, liet het telegram vallen, en las tenslotte:
‘Ben op weg naar Amerika om met Marius te trouwen. Veel liefs van Margot.’
Toen Mama met vlugzout en eau de cologne was bijgebracht ging er een boodschap
naar het kantoor van meneer, die zonder zijn lustrejasje uit te trekken in geforceerde
mars naar huis kwam. Mama verweet hem zijn hardheid, Papa gaf Mama te verstaan
dat alles de schuld was van haar sentimentaliteit. Tenslotte werden beiden het eens,
dat die meid van Seuren er wel meer van zou weten. Papa en Mama trokken toen
tezamen op naar het kasteel, om Anna duidelijk te maken, hoe men over haar dacht.
In het park echter werden ze opgevangen door een zeer zenuwachtige Bernaard, die
al van een meter of tien afstand luidkeels begon te fluisteren, dat men stil moest zijn,
omdat het zover was. En des avonds wist heel Wellerbeek, dat Margotje Testers
geschaakt was, en dat op het kasteel een jonge zoon geboren was.
Welk van die nieuwtjes het belangrijkste was, kon moeilijk uitgemaakt worden.
Maar toen de volgende dag om elf uur de zoon van Prosper en Anna gedoopt werd
op de namen Prosper, Maximiliaan, Jan, was de belangstelling nóg groter dan ze
anders geweest zou zijn. Een deel der belangstelling kwam echter rechtens Margot
Testers toe, die echter in volle zee voer en verschrikkelijk zeeziek was.
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Vijftiende hoofdstuk
TWEE DAGEN’ VERTELDE DOKTER VAN de Marel wel eens, ‘was Prosper
gewoon mens: de ene dag toen hij in de piepzak zat omdat de bevalling van Anna
niet zo heel vlot ging, en de tweede dag, toen hij zijn zoon liet dopen, en ging
aangeven op het gemeentehuis.’
Peter was de oude Seuren, en mevrouw van de Marel was leenmeter voor madame
Vandeperre, die natuurlijk niet aanwezig kon zijn omdat ze sukkelend was. Als
souvenir van deze plechtigheid ontving de peter een gouden horloge met inscriptie,
en de leenmeter kreeg een zilveren suiker- en melkstel. Wat de eigenlijke meter kreeg
was moeilijk te achterhalen; mevrouw van de Marel meende dat die misschien een
theepot had gekregen, omdat ze in België toch weinig thee dronken in die dagen.
Op het gemeentehuis was burgemeester Hoeks zelf verschenen om de acte op te
maken; als getuigen waren verschenen Bernaard, die daar instantelijk om had
gesmeekt, en Tommelom die meer en meer Prosper's vertrouwensman werd. Na de
doop werd, in intieme kring op het kasteel, een glas champagne gedronken. Na de
aangifte op het gemeentehuis toonde Prosper nog niet vergeten te hebben hoe het
hoorde voor een Wellerbeekse vader: hij bezocht na het vervullen der wettelijke
formaliteiten, met zijn getuigen, de Vijf Blijde Geheimen. Dat waren vijf cafétjes
rond de markt. Het was ongeveer vier uur, toen de rondgang begon, en aangezien
wel te verwachten was, dat deze vader het royaal zou doen, zaten de kroegjes
stampvol.
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Overal gaf Prosper een rondje en nog een, en nog een, en tenslotte vrij drinken voor
de rest van de avond. De ommegang was tegen zeven uur afgelopen, en Prosper,
rechtop als een eik, bracht eerst Tommelom naar zijn huis, en liep toen, met Bernaard
op sleeptouw naar het kasteel. Bernaard was zeer ontroerd, en terwijl hij Prosper's
jacquet bevochtigde met zijn tranen, deelde hij mede, dat zo alles in orde was. Anna
was gelukkig, en wat meneer Prosper haar geven kon, zou hij, Bernaard haar nooit
hebben kunnen verstrekken. Prosper was het daarmee geheel eens, en om in
edelmoedigheid niet achter te staan, bood hij aan voor Bernaard een goede vrouw te
zoeken. Ze zaten enige tijd op een bankje in het park om dit nader uit te werken.
Bernaard voelde wel iets voor het plan, maar het moest een kittige, zwarte vrouw
zijn, bijna een zigeunerin. Prosper ontraadde dit, omdat dergelijke vrouwen op de
duur de broek aankrijgen, en Bernaard dan geen leven meer zou hebben. Toen ging
Bernaard dan maar accoord met een blonde, een beetje mollig en niet te bij de hand.
Terwijl intussen dit vreedzame gesprek plaats vond, zaten de burgers van Wellerbeek
niet stil. Ze maakten royaal gebruik van het vrije drinken: dat wil zeggen, zeer binnen
de grenzen van het betamelijke. De waarden der Vijf Blijde Geheimen zorgden, dat
er niets aan te merken was op het gedrag der feestelingen. Ze konden echter niet
verhinderen, dat, omstreeks negen uur enige schrandere geesten bedachten, dat men
eigenlijk een serenade van de Harmonie moest gaan brengen bij het kasteel. De
instrumenten werden, ondanks de vertogen der ervaren vrouwen, die wisten dat een
kraamvrouw rust nodig heeft, voor den dag gehaald, en na ongeveer een half uur
stelde de harmonie zich, zonder dirigent, maar met drapeau op, om naar het kasteel
te gaan. Burgemeester Hoeks hoorde ze voorbijgaan, en stuurde ten snelste de
veldwachter er achter aan, om deze ongewenste huldiging te voorkomen. Dat gelukte,
en de harmonie nam genoegen met een muzikale wandeling, die echter eindigde in
een geïmproviseerde serenade bij Testers. Het gevolg van die serenade was
allermerkwaardigst. Eerst wilde de
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oude Testers natuurlijk een beroerte krijgen, daarna vroeg hij om zijn jachtgeweer,
maar toen tenslotte een van de muzikanten hem uitlegde, dat hier geen sprake was
van hoon, maar van een huldiging van de vader van een meisje, die tenminste wist
wat ze wilde, die merg in de botten had, en die zich de kaas niet van het brood liet
eten, evenmin als haar vader, toen lachte Testers een beetje onecht, maar hij beloofde
toch een vaatje bier in de herberg. En toen het geraas voorbij was, zei hij tegen zijn
vrouw: ‘Eigenlijk heeft Margotje gelijk. Als ze nu partout die Marius wil hebben,
dan moet het maar, Amerika of geen Amerika.’ En zo kwam het, dat een paar dagen
later, toen Margot in New-York aan wal stapte er een telegram lag te wachten aan
de steiger: ‘Gods beste zegen, lieve kind. Vader en Moeder.’ Maar de avond van de
serenade, toen Papa Testers in bed lag, en Mama op haar prie-dieu gebeden van dank
stortte, merkte de koopman toch op, dat hij een hele hoop geld bespaarde door dat
weglopen van Margot: geen installatie, geen bruiloft, geen bruidsjapon en geen uitzet.
‘Zo moesten ze het maar allemaal doen’ zei Testers, terwijl hij aan de vijf zusjes van
Margot dacht. Mama onderbrak even haar gesprek met de Allerhoogste om haar
echtvriend toe te voegen, dat hij gek was.
Zo kwam het dan ook, dat de hele familie Testers verscheen op het feest, dat
Prosper organiseerde op het kasteel, om het herstel van Anna te vieren, en te danken
voor de belangstelling. Dit feest, in de zomer, was een bloemenfeest. De facade van
het kasteel was versierd met bloemen en lampions, in de hall waren bloemperken
aangelegd, en een fonteintje spoot een straaltje geparfumeerd water: zo kwam het
dat alles in huis naar rozen rook, naar rode rozen. De dames kregen, toen ze hun
mantels afgaven in de vestiaire, een prachtige ruiker en een bloemkrans voor hun
haar: Prosper had dat alles zelf uitgezocht: mevrouw van de Marel droeg op haar
blonde haren een krans van donkere clematis, terwijl de donkere meisjes Testers
diademen kregen van witte lathyrus, met een aronskelk als middenstuk. Mevrouw
Wagenaar, die al aardig grijs was, kreeg een kapje
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van witte primula's; daardoor leek haar haar nog zwart. En overal brandden kaarsen,
honderden en duizenden kaarsen, die alles zetten in een levend licht.
Er was muziek, er werd gedanst, maar het hoogtepunt was, toen Anna, gekleed in
een zeegroene robe, de brede middentrap afdaalde met haar zoon op de arm: een
bundeltje schuimige kant met een rozig gezichtje en kleine, ferme handjes. De mannen
keken met plichtsbesef en bewondering, de vrouwen smolten in vertedering toen
Anna rondging en haar kind toonde. Daarna trok zij zich terug, na de gasten verzocht
te hebben het feest voort te zetten, en de gasten dansten en maakten pret tot diep in
de nacht. Anna had echter, toen ze heenging van het feest, een wijde hulk omgeslagen,
en verliet het kasteel door een achterdeur: ze ging naar het pavilioen, en terwijl de
muziek vagelijk tot haar zweefde door het stille park, zag ze gelukkig neer op het
hoofdje van haar zogend kind, en trilde van geluk.
Dat Anna haar kind zelve voedde, was Prosper een doorn in het oog.
Zigeunervrouwen, enkele boerinnen, de vrouwen van de allerarmste dagloners en
arbeiders voedden hun kinderen zelf. Maar iemand, die een positie innam als Anna,
een dame, kon desgewenst een min nemen, of, wat veel practischer was, haar kind
met de fles grootbrengen. Maar Anna was onvermurwbaar. ‘Ik denk zo’ zei ze, ‘dat
Onze Lieve Heer er wel zijn bedoelingen mee heeft gehad, om het zo in te richten.’
Prosper deed een beroep op dokter van de Marel, want hij wilde niet dat Anna zich
te zeer afmatte, en misschien wel haar onberispelijke figuur inboette. Maar de dokter
was het geheel met Anna eens. Hij zei tot Prosper: ‘Ik weet niet of die flessenvoeding
wel zo practisch is. Het is een hele karwei om het goed te doen, terwijl de natuurlijke
voeding.... Ook zonder dat je zoveel afgestreken lepeltjes rijstebloem en zoveel
theelepeltjes suiker afmeet krijgt het kind net wat het hebben moet. En wat het figuur
betreft, en de afmatting.... laat naar je kijken, de Lange, dat is daverende nonsens.’
Terwijl Anna, bijgestaan door een onberispelijke zuster, die helemaal uit den Haag
was geïmporteerd, haar kind
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verzorgde, vergeleek ze in gedachte toch wel haar eigen lot met dat van zovele van
haar speelgenoten, die in eenkamerwoningen hun zuigelingen groot moesten trekken,
en ze dacht met schrik aan de kindersterfte die woedde in Wellerbeek. De zuster
vertelde haar een en ander over zuigelingenzorg, dat een nieuwigheidje was in het
noorden, en Anna nam het idee over, en besprak het met dokter van de Marel. Het
resultaat was, dat er in Wellerbeek een papkeuken kwam, waar de moeders het
babyvoedsel konden komen halen, en waar dokter van de Marel eenmaal per week
goede raad gaf aan wie ernaar luisteren wilde. Die papkeuken kwam tegelijk tot stand
met een zuivelcoöperatie, dat weer een hobby was van de nieuwe kapelaan, en zo
kwam het dat de melkfabriek en de papkeuken onder één dak kwamen. En hetzelfde
jaar preste Anna door giften en gaven de zusters van het gesticht voor ouden van
dagen om ook de wijkverpleging ter hand te nemen, en dokter van de Marel kreeg
lof en hoon van zijn collega's te incasseren wegens zijn vooruitstrevendheid, en vaak
dacht hij, terwijl over deze dingen gesproken werd op de geneeskundige kring, dat
zonder Anna, die als grote dame haar bekrompen jeugd niet had vergeten, dit alles
nog niet zou bestaan. En toen het Groene Kruis begon, werd Anna tot bestuurslid
gebombardeerd; mevrouw van de Marel werd secretaresse, Anna penningmeesteresse.
Prosper vond dat allemaal prachtig: hij vatte het op als een soort van liefdadigheid,
die volledig paste bij de kasteelvrouw, maar voor Anna was het meer dan dat: het
was haar manier om haar soortgenoten te laten delen in de maatschappelijke
vooruitgang die zij had doorgemaakt.
Prosper liet haar volkomen haar gang gaan. Zolang Anna lief en hartelijk was
tegenover haar man, haar representatieve plicht goed vervulde, speelde Prosper van
zijn kant ook de trotse en liefhebbende vader en echtgenoot. Hij was nog steeds
verliefd op Anna, maar ze bleef ondanks alles, meer een stuk speelgoed en ornament
dan hulpe den man gelijk. Nog steeds voelde hij zich de sprookjesprins, die
assepoester uit het stof had opgeraapt; in de ogen van Anna
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was hij nog steeds de man aan wie ze alles dankte wat ze had aan welvaart en geluk;
elke dag herinnerde haar de aanwezigheid van Bernaard aan wat haar lot zou zijn
geweest, zonder de gril van Prosper.
En zo was eigenlijk het huwelijksleven voor Prosper bijzaak. Zijn zoon betekende
alleen een aansporing om nog meer en nog beter te werken. Hij had een dynastie
gesticht, die in lengte van dagen moest regeren in Wellerbeek.
In de maanden die volgden op de geboorte van Prosper de Tweede, zoals zijn
vader hem noemde, occupeerde Prosper zich vooral met de vraag, wat er nu verder
gebeuren moest met de gebouwen die leeg waren gekomen na de verkoop van de
brocaatfabriek. Nog vond Prosper het niet voor de hand liggen, om nu eindelijk de
plannen voor de dekenfabriek weer op te nemen. Hij dacht er eigenlijk niet meer aan,
evenmin als aan de jaren die hij met Florry geleefd had, en aan de moeilijkheden van
vroeger. Dat alles waren mislukkingen geweest, ze waren voorbij, en hoe minder
aandacht men eraan besteedde, des te beter was het. De oude fabriek uit te breiden,
en daarvoor de gebouwen in gebruik te nemen was uitgesloten. De oude fabriek,
geconsolideerd, en rustig voortwerkend onder toezicht van de fantasieloze Tommelom
was heel mooi, maar, vond Prosper, meer dan een basis was het niet. Hij bleef
verlangen naar iets, dat oorspronkelijk was, en dat héél groot kon worden. Steeds
voelde hij zich, niet als een textielfabrikant, maar als dé textielfabrikant, die zich
onderscheiden moest van collega's en concurrenten. Een toeval gaf Prosper een
inspiratie, en merkwaardigerwijze had deze inspiratie eigenlijk niets te maken met
textiel.
De aanleiding ertoe was een brand: niet zo'n heel grote brand, maar een die
geweldige indruk maakte. Er stonden, in die dagen, aan het Kaal Eind van Wellerbeek
een aantal heel kleine en heel vervallen huisjes; de laatste huisjes die nog net waren
gebouwd en ingericht als eeuwen geleden alle huisjes van dagloners en keuterboertjes
werden gebouwd. Het was schilderachtig, vervallen, en vies. Er was één woonruimte
met alcoven, er was een schouw, en het
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geheel was met riet gedekt. De vloeren waren aangeplempte leem, en in de
winterdagen waren de primitieve deuren en vensters zó ondicht, dat de bewoners,
wanneer de manslui terug waren van het werk, de kieren afdekten mct bossen stro.
En nu gebeurde het in de winter die volgde op de geboorte van Prosper de Tweede,
dat in een van die huisjes brand kwam. Het had overal kunnen gebeuren. Jenneskes,
de bewoner van één van die huisjes was kegeljongen in de societeit, en op een avond,
nadat er gekegeld was om prijs, kwam Jenneskes thuis. Vrouw en vier kinderen
waren al naar bed gegaan: ze sliepen in de drie bedsteden: in een lag moeder, met
aan het voeteneind een plat kind, in de tweede sliepen de jongens, in de derde de
meisjes. Moeder had, toen ze naar bed ging, de petroleumlamp laaggedraaid, opdat
vader een lichtje zou hebben bij het binnenkomen. Dat kon er vanaf, want na zulk
een avond had Jenneskes wel drie gulden fooi in de zak. Maar Jenneskes had behalve
fooien, ook een paar glaasjes gekregen van de goedgestemde heren op de societeit.
Jenneskes was een beetje onvast ter been, en met de nauwkeurigheid, die in een
dergelijke toestand gebruikelijk is, draaide hij voorzichtig en plechtig de lamp hoog.
Toen nam hij de strobos ter hand, die voor de dorpel van de deur moest liggen, en
met die strobos veegde Jenneskes de lamp van de tafel. Verbouwereerd bleef
Jenneskes even staan: toen brandde echter de strobos als een fakkel, Jenneskes wierp
hem van zich, en begon zijn eigen kleren te doven. Maar ondertussen stond het dak
in lichte laaie. Jenneskes hield zijn positieven goed bij elkaar: hij rukte de deuren
van de bedsteden op, en sleurde vrouw en kinderen de straat op, in de ijskoude
winternacht. Toen ging hij aan blussen denken.
Aan blussen viel niet meer te denken, het huis van Jenneskes brandde als een
fakkel, en het huis daarnaast, en het huis dáárnaast, en de wind, niet eens zo'n sterke
wind, poeierde brandende stukken dak op het hele buurtje. Jenneskes maakte alarm
van huis tot huis. In Wellerbeek merkte men de vuurgloed op, en toen dan de
brandspuit,
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een handbrandspuit getrokken door drie man, arriveerde was ze volkomen overbodig:
de huizen waren afgebrand, de bewoners dakloos. Tenminste: de twee-en-zestig die
het overleefd hadden; de veertien anderen, vooral kinderen, die gestikt waren en
verbrand, telden niet als dakloos.
De ontsteltenis en deelneming was groot in Wellerbeek, en zelfs in de omliggende
plaatsen. Er werden inzamelingen gehouden, om de materiële schade te dekken. Maar
het merkwaardige was, dat haast iedereen deze brand gebruikte om wijze lessen uit
te delen. De pastoor sprak op de preekstoel over de mens als een krookbaar riet, en
over de bereidheid voor een plotselinge dood. De geheelonthoudersvereniging, die
onder leiding stond van de hoofdonderwijzer boette nog meer aan populariteit in,
door deze brand te beschouwen als een gevolg van drankmisbruik.
In de gemeenteraad interpelleerden de onafhankelijken, die voor liberalen werden
uitgescholden, over de toestand der brandblusmiddelen, en ze maakten volkomen
duidelijk, dat de slechte toestand daarvan te wijten was aan het feit, dat de burgerlijke
overheid aan de leiband van de clerus liep. Er werd dan ook een tweedehands
stoombrandspuit aangeschaft die ongeveer een half uur nodig had om op stoom te
komen. Burgemeester Hoeks liet het niet bij gevoelvolle woorden van deelneming,
maar hij stelde een woningbouwverordening voor, en diende een lijst in van achttien
huizen, die onbewoonbaar verklaard moesten worden. De dames van de
Sacramentsvereniging werkten twee dagen per week, en nu niet aan paramenten,
maar met verlof van de geestelijke adviseur, aan kleren en ondergoed voor de getroffen
gezinnen. En bij gelegenheid, dat dit besluit werd genomen, verklaarde Anna, toen
nog een beetje werd nagepraat, dat deze ramp niet zou zijn gebeurd, als de huizen
in kwestie electrische verlichting hadden gehad. Men lachte haar niet in haar gezicht
uit, maar thuis maakten de dames zich toch wel vrolijk over een dergelijke dwaasheid
van die Anna. De meeste mannen vonden het ook nogal een originele opmerking,
die aantoonde, dat vrouwen zich tot vrouwenzaken moesten bepalen. Maar toen
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van Eyck op de societeit Prosper spottend vroeg wanneer het kasteel electrisch verlicht
zou worden, hoorde Prosper de hele geschiedenis, en was diep onder de indruk.
Natuurlijk moest er electriciteit komen; hoeveel eenvoudiger zou een fabriek er
niet uitzien, wanneer de machines electrisch werden aangedreven door de motoren,
waarover hij had gelezen in De wonderen der Natuur. Denk alleen al eens aan de
vereenvoudiging van de verlichting, die nu toch altijd een bron van brandgevaar was
in een bedrijf. Nog voordat Prosper de weg had afgelegd van de societeit naar het
kasteel, wist hij al heel precies, dat Wellerbeek, als een der eerste industriecentra
van het land (goed klonk dat, industriecentrum Wellerbeek!) een electrische centrale
zou krijgen. Er brandde nog licht in de bibliotheek. Prosper omhelsde Anna, die
ditmaal genoot van de lectuur van Hedwig Courths Mahler, met een ongebruikelijke
onstuimigheid, die Anna een beetje verdacht vond. Maar Prosper stak direct van wal,
en prees haar om dat heldere idee dat ze geopperd had. Anna was reeds vrijwel
vergeten wat ze op de Sacramentsvereniging gezegd had, maar toen Prosper het haar
weer in herinnering bracht, vond ze het eigenlijk niets bijzonders: ze had eenvoudig
een gedachte uitgesproken, zonder dat ook maar een haar op haar hoofd gedacht had
aan de mogelijke verwezenlijking.
Dadelijk begon Prosper plannen te maken. Er moest dus een electrische centrale
komen in Wellerbeek. Wat een electrische centrale eigenlijk was, hoe een electrisch
net werkte, wist hij niet. Hij wist echter wel, dat in Eindhoven een paar fantasten,
Philips geheten, gloeilampen maakten. Daar zou men dus wel meer ervan weten.
Voordat het een maand verder was, had Prosper op zijn schrijftafel in het kasteel een
plan met berekening voor een electrische centrale liggen. Het bedrag dat daarmee
gemoeid was, ging boven zijn middelen. Alleen kon hij het niet volbrengen. Hij
inviteerde dus zijn grootste concurrenten en collega's, alsmede burgemeester Hoeks,
en Baron de Foens die lid was van gedeputeerden, voor een bespreking.
Hij legde de heren alles haarfijn uit: hoeveel eenvoudiger
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hun bedrijven zouden worden, hoeveel betrouwbaarder dan nu, waar telkens stagnatie
optrad wanneer de ketel te weinig stoom had. Hij maakte duidelijk dat het brandgevaar
zoveel minder zou worden: het zou een enorme besparing geven op de
assurantiepremies: hij had daarover gegevens, die werkelijk indrukwekkend waren.
En tenslotte begon hij te praten over het comfort en de veiligheid der woningen: geen
vieze en walmende petroleumlampen meer, geen brandgevaar meer, en een helderheid
van licht als op klaarlichte dag.
De heren waren geïmponeerd. Prosper had het pleit al half gewonnen. En toen zei
van Eyck, bruutweg: ‘Wat kost dat?’ Prosper keek op zijn papieren, sprak over
vermogens kilowatt, over generatoren en over ketels, en noemde de som: zo en zoveel
ton. Van Eyck en de kleineren begonnen openlijk te grinniken: dat was belachelijk.
Maar toen zei Wagemans: ‘Prosper, ik voel daar veel voor. Ge zijt een fantast, maar
als wij met ons gewone boerenverstand varen op Uw compas, is het ons nog altijd
goed gegaan; als ik het zo zeggen mag, soms beter dan U. En nou had ik zo gedacht:
als nu eens de grote fabrikanten tezamen driekwart op zich namen, en de gemeente
een kwart, dan waren we er. Ik kan me voorstellen, dat de kleine mannen onder ons
zich geen rib uit het lijf willen snijden, dat zouden ze niet kunnen, als ik hun positie
goed zie, maar de groten kunnen het wel, en die moeten ook maar van de kans
profiteren.’ Er volgde een indrukwekkend zwijgen. Van Eyck en de ‘kleinen’ die
gegrinnikt hadden werden opeens heel ernstig. Nu kwam het erop aan of ze ‘kleinen’
waren of ‘groten’, of ze, zoals dat in Wellerbeek heette, een veer van hun achterste
konden blazen of niet. Testers die sinds het geval Margot weer erg goed was met
Prosper, doorzag de zet van Wagemans en zei: ‘Daar voel ik erg veel voor. En we
zullen niet zo beroerd zijn, dat we dan de kleinen geen stroom willen leveren,
integendeel. Die centrale, of hoe het heet, is een winstgevende propositie, en hoe
meer stroom we verkopen, des te beter is het voor ons, de aandeelhouders. Ik ben
voor!’

Edmond Nicolas, Brocaat en boerenbont. Schering en inslag van een fabrikantenleven

194
‘Mag ik ook wat zeggen?’ vroeg de burgemeester. ‘Ik kan natuurlijk niets zeggen
zonder de gemeenteraad en de gedeputeerden erin gekend te hebben, maar er zijn
Goddank precedenten. Ik herinner me bijvoorbeeld de waterleiding in Roermond,
dat ook een soortement particuliere maatschappij is. En als dat kwart nu niet te bar
wordt, en de exploitatie winstmogelijkheden oplevert, meer dan blote interest, dan
geloof ik wel, dat we het erdoor krijgen. Maar het zal goed gespeeld moeten worden.’
Hij keek de kring rond, en ontdekte twee gemeenteraadsleden onder de aanwezigen:
een liberaal en een clericaal. ‘Hoe denken de heren erover?’ vroeg de burgemeester
hun. Nu wilde het geval, dat deze twee niet zo erg welvarende fabrikanten waren:
ze waren werkelijk kleinen, en in die vraag van de burgemeester zagen ze, voor hun
persoonlijk, een kans. Ze knikten.
‘Dat is dat’ zei Prosper. ‘Mag ik nu de heren vragen of ze meedoen?’ Testers stak
een vinger op en knikte. Wagemans bromde: ‘Natuurlijk.’ Toen was de beurt aan
van Eyck om te tonen dat hij groot was: ‘Ik doe mee’ kraaide hij. Behalve vier, deden
ze allemaal mee, en toen het aankwam op de oprichting van de N.V. deden allerlei
middenstanders mee: Labouten Booten en Schoenmaker; gedeeltelijk om Prosper te
gerieven, gedeeltelijk omdat ze het belang van het voorstel inzagen. Maar na die
eerste vergadering was het nog een hachelijke onderneming, zo hachelijk, dat de
deelnemers zich verplichtten om te participeren naar verhouding van hun omzet, te
controleren zo nodig door een neutrale deskundige.
Toen de heren, na een stevige borrel genoten te hebben het kasteel verlieten zeiden
ze onder elkaar: ‘Die verdomde Prosper toch. Die heeft toch wat in zijn mars.’ Maar
Prosper zeide tot Anna: ‘Met al die grappen weet ik nog niet, wat ik met de gebouwen
van de brocaatfabriek moet doen.’ Maar ook daarvoor kreeg Prosper emplooi. Hij
onmoette op een keer, om precies te zijn op de bruiloft van Angèle Vandeperre, een
zekere Herman Schrijver, die door zijn zakenrelaties met Vandeperre een goed oogje
had laten val-
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len op de jongere zus van de bruid, op Flore. Die Herman Schrijver woonde in Parijs,
en handelde in textiel: in lakens en buckskins, in linnen en katoen, in zij als het zijn
moest en in vilt. Hij was eigenlijk een type als Prosper, maar een jaar of twintig
jonger. Herman Schrijver was de oudste zoon van een gezeten koopmansfamilie uit
Deventer, maar omdat hij nog vier jongere broers had, was hij de wereld ingetrokken
om zelf zijn weg te vinden. Af en toe, hoorde Prosper later, verdiende hij schatten,
af en toe moest zijn vader bijspringen om een faillissement te voorkomen. ‘Dat kan
ik die jongen niet verwijten’ zei Prosper later eens tot Anna met een wrang glimlachje,
‘want zo is het mij ook gegaan.’
Prosper praatte met het jongmens na het bruiloftsdiner, het bleek dat Herman
precies dat bierhuisje kende in de Tweeëndertigste straat West in New York, waar
Prosper ook altijd zijn pils ging drinken, hij kende Calvin, Luther en Jacques
Rousseau, hij wist alles van de ‘Walkercoup’ van Prosper, hoewel die lang voor zijn
tijd had plaats gevonden, kortom er waren heel veel punten van overeenkomst, maar
het voornaamste was wel, dat de mentaliteit van Herman Schrijver even direct en
even speculatief was als die van Prosper.
‘Die jongen moest leiding hebben’ zei hij tot Anna op de terugreis van de bruiloft.
‘Ik had ook leiding moeten hebben, maar ik was ze allemaal de baas.’ Anna bedacht
glimlachend hoe iemand eruit zou zien die Prosper kon leiden, die Prosper van een
of ander denkbeeld af kon brengen. Prosper had tot nu toe alleen geluisterd, als Onze
Lieve Heer, onder de vermomming van een crisis of een ramp Prosper tuchtigde, en
ze voelde een beetje medelijden met Herman Schrijver, en misschien ookmet Flore
Vandeperre, als ze zo'n man kreeg. Zij had Goddank Prosper getrouwd, toen hij niet
meer zo onverantwoordelijk deed, maar als ze dacht aan de slechte maanden van de
brocaatfabriek rilde ze even.
Herman Schrijver verscheen, een paar maanden na de bruiloft, bij Prosper. Hij
wist een reuze zaak: het ging over le-
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veranties op geweldige schaal: laken, linnen, en wat al niet. Schrijver had het kapitaal
niet, maar als hij een paar textielfabrikanten kon vinden, die hem, in ruil voor een
deel van de winst, crediet wilden verlenen, dan kon men het geld drie tot viermaal
per jaar omzetten, met profijten van twaalf tot twintig procent perkeer. Prosper
onderzocht het geval, en de conclusie was, dat hij Herman Schrijver mededeelde,
dat ze daar niemand bij nodig hadden. Ze zouden het in maatschap doen: Prosper
zou leveren en financieren, Herman zou verkopen en nieuwe mogelijkheden opzoeken.
De verdeling zou gelijkeparts gebeuren. En het had helemaal geen zin om in Parijs
dure kantoren en magazijnen erop na te houden: kantoor en magazijn zou komen in
de lege brocaatfabriek. Er werden rekken getimmerd, er werd een mooi kantoor
afgeschut, en op de deur kwam een prachtig messingen bord met het opschrift:
Prosper de Lange en Herman Schrijver. - Wollen-, linnen-, katoenen en zijden stoffen
en garens. Import - Export. Kantooruren 9-12 en 2-6.
Toen deze combinatie een half jaar gewerkt had, waren beide partners volkomen
tevreden: na een bespreking des avonds op het kasteel, klopte Prosper zijn jonge
compagnon op de schouder en zei: ‘Jij en ik, Herman, wij kennen de markt. Als we
nog twintig jaar doorgaan, dansen ze naar onze pijpen!’ Anna hoorde het, en zonder
haar ogen van haar haakwerk af te wenden glimlachte ze.
Ze importeerden franse en duitse, engelse en boheemse, ja zelfs spaanse stoffen,
en verkochten die naar alle werelddelen, letterlijk naar alle werelddelen! Als bijzaak
dreven ze ook handel in Nederland: Prosper nam een paar reizigers aan, die Nederland
bereisden, en die alles hadden aan te bieden, van stof voor patershabijten tot gazelisse
voor bruidssluiers toe. Heel wat winkeliers vonden dat erg gemakkelijk; als ze de
reiziger van de Lange en Schrijver hadden gehad, waren ze voor het seizoen gedekt.
Herman was steeds op reis: hij verkocht duitse stoffen aan de franse intendance,
en kleedde de amerikaanse Marine met spaans goed. De combinatie had één
merkwaardige
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specialiteit: de handel in effen stoffen, in uni cheviots, whipcords, gabardines,
pruisisch elastiek en wat dies meer zij. Herman was steeds op zoek naar kleinere
wolweverijen, die niet goed bezet waren. Daar liet hij dan grote hoeveelheden stoffen
weven in loon, en ongeverfd. En naarmate de mode het dan vroeg, werden die stoffen
dan aan het stuk geverfd, in de tinten die in trek waren. Herman had wel eens
gesproken over een eigen ververij, maar aangezien er ook overal ververijen waren
die graag werk aannamen adviseerde Prosper: ‘Laat de anderen die zorg maar hebben;
het gaat ons ook goed zonder dat blok aan het been.’
En het ging goed. Niet alleen in Wellerbeek hadden ze voorraden, Wellerbeek was
eigenlijk, volgens Prosper, alleen maar het correspondentieadres: het meeste goed
lag in de magazijnen der fabrieken en was op afroep gekocht. Zendingen voor export
lieten ze bijeen komen in entrepot. Zo had, een paar jaar na de geboorte van Prosper
II diens vader de handen vol met drie grote ondernemingen: het voorbereiden en
controleren van de centrale, de centrale leiding van de Lange en Schrijver, en de
leiding van de oude zaak, die met Tommelom als bedrijfsleider goede resultaten
boekte. Omstreeks 1910 verkocht Schrijver zelfs zoveel van de producten van Gebrs,
de Lange, dat er ernstig over uitbreiding gedacht moest worden. Toch schrikte Prosper
daarvan terug. Hij had een aanzienlijk bedrag moeten storten voor zijn deelname in
de Centrale, de Lange en Schrijver vereiste heel veel kapitaal, dat Prosper alleen
moest financieren, en voor de omzetting van de oude zaak op electrische aandrijving
was eveneens een behoorlijke som nodig. En zo kampte Prosper, ondanks het feit
dat hij in de jaren na het huwelijk met Anna zeer vermogend was geworden,
voortdurend met gebrek aan contanten. Af en toe overwoog hij de wenselijkheid van
een bankcrediet, maar hij verwierp die gedachte: verdiscontering van wissels was
alles wat hij van de banken vroeg.
Hij had zijn handen vol: van de morgen tot de avond was hij in touw; des avonds
was hij vaak zo moe, dat hij tegenover Anna zat te knikkebollen, en de vrouw maande
hem
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dan ook aan om hulp te zoeken, een deel van zijn werk uit handen te geven. En toen
Anna meende, dat hij haar raad zou opvolgen, kwam hij ineens voor de dag met een
volkomen onverwachte oplossing van het vraagstuk van het tijdgebrek. Hij kocht
een auto, de eerste van Wellerbeek. Het was een avontuurlijk gevaarte, als merk
voerde het voertuig een klaveraas. Hijgend en puffend haalde het op de vlakke weg
snelheden van veertig kilometer per uur, maar voordat het op weg ging vereiste het
de goede en tedere zorgen van Bernaard gedurende minstens twintig minuten. Anna
glimlachte over deze tijdsbesparing, maar als speelgoed en middel om de goede
burgers te epateren was het een succes. Zo compenseerde Prosper het gemis aan
sensationele feesten op het kasteel: hij bleef in het middelpunt der belangstelling.
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Zestiende hoofdstuk
TOEN PROSPER II VIJF JAAR GEWORDEN was, ging zijn vader plannen maken
voor de verdere opvoeding van de jongen. De knaap was een aardig, vrolijk kereltje,
dat graag lachte en stoeide, maar aangezien hij enig kind was had hij eigenlijk geen
andere speelgenoten dan zijn moeder, Annelies, de tweede meid, en Bernaard. De
jongen kon urenlang bij zijn moeder zitten, die, terwijl ze handwerkte of haakte, hem
de sprookjes vertelde, of de bijbelse geschiedenis bijbracht. Ze vertelde dat allemaal
met de eenvoudige, primitieve taal waarmee men het haar had geleerd, en de prachtige,
luxueuze sprookjesboeken en bijbelse histories die Prosper onmiddellijk kocht toen
hij van deze verteluurtjes wist, bleven vrijwel ongebruikt. De prachtige platen zeiden
de jongen niets: hij zag de dingen duidelijker als Anna vertelde over de lelijke rabauw,
die de reizigers doodsloeg tussen Jeruzalem en Jericho, en over de verloren zoon die
de hele week niets anders te eten kreeg dan knollen, met een beetje aardappelen voor
de Zondag. Assepoester en Sneeuwwitje werden levend voor het kind, omdat Anna
al die geschiedenissen liet spelen in Wellerbeek, en op het kasteel, in de omgeving
die de jongen kende. De jager die Roodkapje had bevrijd was Dorsten, die je elk
najaar en elke winter door de velden kon zien lopen, en grootmoeder had gewoond
in het vervallen hutje in het Prinsebos. ‘En als je het niet wilt geloven’ zei Anna dan,
‘dan vraag je het maar aan Bernaard, die zal het je zeggen.’
Soms vroeg de kleine dan aan Bernaard om bevestiging van
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Anna's verhalen, en Bernaard, zonder op te houden met zijn werk, knikte dan wijs
en plechtig en antwoordde dat moeder nooit loog. Soms verzon Anna verhalen, waar
ze mensen, die de jongen kende, een rol liet spelen, doorgaans mooie en edele rollen.
Zo had Bernaard eens een gloeiend paard dat door de korenvelden draafde gevangen
en afgekoeld in de vijver van het kasteel. Annelies had heel alleen een draak getemd,
die al drie veldwachters had opgegeten; hij woonde in de poel achter het Kaal Eind.
‘Maar je moet er maar niet met ze over spreken’ besloot Anna dan, ‘want mensen
die iets goeds doen, die snijden er niet over op.’
En wanneer Prosper dan van de fabriek terugkwam - grote Prosper noemde Anna
hem in gedachten, - dan vond de kleine jongen dat een onprettige storing. Want de
vader vertelde geen verhaaltjes. Vader vertelde alleen over de macht en de grootheid
en de rijkdom, die jonge Prosper eens bezitten zou. Vader vertelde alleen, dat Prosper
II de grootste fabrikant van het land zou worden, en Prosper II wilde veel liever
draken doodslaan, en de rovers in de buurt van Jerusalem uitroeien. Want door de
verteltrant van Anna had het kind absoluut geen begrip van tijd: voor hem kon elke
dag Bernard van Clairvaux binnen wandelen, en dan ging Vader op kruistocht. Zonder
dat men het hem had gezegd, had de jongen de plek gevonden waar Elisabeth van
Thüringen het brood in rozen veranderd had, en Blauwbaard was doodgestoken door
zijn zwagers voor de oranjerie. Het was natuurlijk wel op een ander kasteel gebeurd,
waar heel andere mensen woonden, maar Elisabeth was toch zoiets als zijn moeder,
en Blauwbaard leek op de oude Testers.
Toen Prosper dan vijf jaar werd, vond zijn vader dat het met die kinderachtigheden
nu maar uit moest zijn. Nog een jaar mocht de jongen vrij rondlopen: hij kreeg een
pony, waar hij op mocht rijden onder de hoede van Bernaard of van Anna zelve, hij
kreeg een windbuks waarmee hij op vogels mocht schieten, een trommel en een
trompet, kortom een assortiment speelgoed, dat alleen kon uitge-
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zocht worden door een man die zijn jeugd geheel had vergeten.
Toen kwam de tijd, dat Prospertje naar school moest. Anna wilde haar jongen
zoveel mogelijk bij zich houden, en met moeite stemde de vader toe, nog een paar
jaar te wachten met hem naar kostschool te zenden. In die tussentijd kon er een
huisonderwijzer gezochtworden. Maar tegen dit idee verzette Anna zich met een
heftigheid, die Prosper verbaasde. ‘Wil je dan je kind naar de klompenschool in het
dorp zenden?’ vroeg hij verbaasd, ‘om hem te laten opgroeien met Jan Rap en zijn
maat?’ Dan werd Anna bitter. ‘Jan Rap en zijn maat zijn de mensen waar ik vanaf
kom, en waar jij ook vanaf komt Prosper. Je hebt er mij uitgehaald, en dat is heerlijk.
Je vader en grootvader hebben zich er bovenop gewerkt, en jij bent nog iets hoger
geklommen. Maar als onze jongen wil opgroeien tot een waardige opvolger van zijn
vader en zijn grootvader, dan zal hij zijn leven lang moeten werken met Jan Rap en
zijn maat, en dan is het beste wat we hem geven kunnen, dat hij vanaf het begin ziet,
dat Jan Rap en zijn maat mensen zijn zoals hij, en dat hij die leert begrijpen en
verstaan.’
Dat waren zo van die rode ideeën van Anna, waar Prosper geen begrip voor had.
Hij betaalde zijn mensen goed, hij zorgde zelfs voor hun oude dag. Daar was toch
alles mee in orde?
‘Daar is niet alles mee in orde’ zei Anna, ‘nog lange niet. Ik weet wel dat jij en
Wagemans de fatsoenlijkste fabrikanten uit de streek zijn, maar met dat al hebben
Jan-Rap en zijn maat toch maar buikspek gegeten terwijl jij het bracht tot een van
de hoogst aangeslagenen van de provincie. En als jij vroeg of laat gekozen wordt in
de Eerste Kamer, dan heeft Jan Rap en zijn maat je daar gebracht.’ Na een dergelijke
toespraak werd Anna dan altijd heel teder, omdat ze vond, dat het gemeen was wat
ze zei. Prosper had het inderdaad gebracht tot een van de hoogstaangeslagenen in de
provincie, en hij was dus verkiesbaar in de Eerste Kamer, en Anna wist heel goed,
dat het zijn geheime eerzucht was, om inderdaad lid te worden van dat achtenswaardig
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college, om senator te zijn. Wanneer ze nu, naar aanleiding van de opvoeding van
het kind dergelijke akelige dingen zei tot haar man, dan deed ze dat om haar zin te
krijgen, om te bereiken wat ze wist dat goed was voor de jongen, maar ze kon zichzelf
de haren uit het hoofd trekken omdat ze aan Prosper's gezicht zag, hoe ze hem griefde.
Ze had dan na afloop kwade uren met zichzelve. Ze bezag zich in de spiegel, en
sprak zichzelve toe, heel zachtjes, maar heel scherp. ‘Anna Seuren, je lijkt wel een
slet. Je krijgt alles van die goeie Prosper, omdat je een knappe vrouw bent. En je
drijft je zin door, met hem peper in het gezicht te gooien, en dat durf je, omdat je
weet dat hij het weer vergeten is, als je hem opvrijt. Bah, wat een wijf!’
Soms ook knaagde er twijfel aan haar gemoedsrust. Dan vroeg ze zich af, of zij
meer betekende voor Prosper dan een stuk speelgoed, of een mooi paard waarmee
hij pronken kon. Dan ging ze zich afvragen of Prosper wel van haar hield, en ze
vroeg het aan haar man. Maar Prosper begreep die vraag niet: ze kon weten dat hij
van haar hield: hij had alles voor haar over en hij was verliefd op haar. Dat was het
antwoord van een man, dat duizend keer gegeven is door mannen die werkelijk
overtuigd zijn van hun vrouwen te houden. Het is een antwoord dat de laatste twijfel
niet wegneemt in het hart van de vrouw. Anna berustte. Ze mocht geen eisen stellen.
Wat ze was, wat ze had, behalve dan haar schoonheid, had ze gekregen van Prosper.
Het was een ruil geweest, en zij moest haar kant van het contract uitvoeren. Maar
die wrange berusting duurde nooit lang: Anna had zoveel te doen. Ze las en studeerde,
ze bezocht haar armen en gebrekkigen, ze moest zorgen dat de papkeuken draaide,
en dat de wijkzuster meer ondersteken kreeg, en dat haar kind, haar kind, gelukkig
zou zijn. En zo ging, ruim vijf jaar oud, Prosper II naar school in het dorp. Sinds een
paar jaar was de dorpsschool gesplitst in een jongensschool en in een meisjesschool.
De meisjesschool werd gedreven door Zusters uit Tilburg, de jongensschool door
meesters en juffrouwen, en ze was zelfs zo gegroeid, dat het gebouw eigenlijk veel
te klein was, en dat de twee
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juffrouwen en de vier meneren stonden voor overvolle klassen. Er moest gebouwd
worden, dat stondvast, maar de vraag was, of men de bestaande school zou uitbreiden,
of dat men zou wachten tot er een tweede parochie kwam, want daar was ook sprake
van. Want de woningbouwvereniging, waar Anna zich zo druk voor had gemaakt,
bouwde maar voort, en achter het kasteel was onderhand een wijk ontstaan, groter
dan het dorp geweest was toen Lange El zijn loopbaan begon. Het waren allemaal
dezelfde huisjes: het nec plus ultra van de volkswoningbouw: twee kamers en een
keuken beneden, boven nog drie kamers; een schuurtje in het tuintje, en dat alles
voor een daalder in de week. En nu kregen ze nog electrisch ook.
De kleine Prosper werd niet vriendelijk ontvangen op school. Zeker, het hoofd en
de juffrouw van de eerste klas deden wat ze konden om het kereltje gelukkig te
maken, maar misschien was dat juist de fout. Want nu waren de kinderen van de
werklui, van de dagloners, van de middenstanders beledigd in hun standsgevoel, dat
te meer overspannen wordt, naarmate de verschillen kleiner zijn. Kleine Prosper, en
ook het nakomertje van de Foens, uit het tweede huwelijk van de baron, hadden
practisch geen standsgevoel. Ze wilden niets liever dan vriendjes zijn met alle
kinderen, met alle kinderen als gelijken te mogen omgaan. Maar de schaarse
boerenkinderen voelden zich heel hoog verheven boVen de daglonersjongens, en
het jongetje van Labout was prinselijk verheven boven de kinderen van de arbeiders,
al waren dat soms rechte neefjes. De twee ‘rijke’ kinderen nu, Prosper de Lange en
Marcel de Foens waren van de weeromstuit dus de indringers die zich wat
verbeeldden. Daarbij kwam, dat Prosper de eerste schooldag gekomen was met een
fluwelen pakje en een hoedje. Het hoedje lag nog voor het begin van schooltijd in
de modder, en het fluwelen pakje was onder het speelkwartier een bron van
voortdurend gehoon. En Marcel de Foens, die uit welbegrepen eigenbelang de partij
had moeten kiezen voor Prosper, trachtte het isolement dat hem omgaf te doorbreken
door feller en wreder te spotten dan alle anderen. Huilend
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kwam de jongen bij Anna terug. ‘Ik ga niet meer, ik ga niet meer’ gilde hij. Anna
kalmeerde hem, hoorde hem uit, en de tweede keer dat Prosper naar school ging
droeg hij een manchester broek, een blauw flanellen bloes, en een pet, zoals alle
dorpsjongens: gekocht bij Bindels, waar iedereen kocht die het niet breed had. Het
hielp niet, mimicri is onmachtig tegen de wreedheid van kinderen. De ouders van
die kinderen, voorzover ze niet afhankelijk waren van Prosper als werkgever,
geloofden al te graag, dat jonge Prosper een monster van verwaandheid was: hij
sprak immers ook geen plat. Hij sprak zoals de onderwijzers graag zouden gehad
hebben dat alle kinderen ooit zouden leren spreken. Hij had, voor het speelkwartier
geen stikkezakje, maar een paar kleine pakjes waaruit hij boterhammetjes haalde die
men wel kon wegblazen. Hij kauwde met de mond dicht. Hij snoot zijn neus in een
zakdoek, en nog wel een witte. Hij trachtte zijn windjes geluidloos te laten vliegen,
en bloosde wanneer de klas giechelde omdat een boerenjongen het erg luidruchtig
deed.
Het duurde een paar dagen, voordat Prosper sr. ervan hoorde. De kleine Prosper
moest het hem zelf vertellen; hortend en stotterend kwam het verhaal der ellende
eruit. ‘Zo’ zei Prosper, ‘staat de vlag er zo bij. Nou, jongen, je moet maar denken,
dat hoort tot de opvoedingswijsheid van je moeder. Maar kom jij eens hier.’ De kleine
jongen kwam een stap nader. Zijn vader voelde zijn biceps. ‘Dat lijkt heel wat’ was
het commentaar. ‘Je bent een sterke kerel. Kun je ook een vuist maken?’ Prosper jr.
maakte een vuist. Toen hield zijn vader een hand op. ‘Nu sla eens, zo hard je kunt!’
De jongen probeerde, en de vader moedigde aan: ‘Harder, harder, ik voel er niets
van. Harder.’ Het werd een heerlijke stoeipartij, en de jongen was zijn leed vergeten,
omdat hij mocht vechten met vader. En toen het tijd werd voor de avondboterham
zei Prosper sr.: ‘En als nu die kaffers weer vervelend worden, dan sla je erop. Als je
er één een pil in zijn oog geeft, zoals je mij in de hand hebt geslagen, dan hebben ze
verder niets meer te zeggen.’ Anna had het aangehoord, en schudde een beetje melan-
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choliek het hoofd. Ze was bedroefd, omdat haar kind moest lijden, wijl zij ... ja, wat
eigenlijk? Wijl zij haar stand verraden had? Ze moest denken aan al die moeders en
vaders die, wanneer zij hulp verleende, belangstellend vroegen naar het wel van haar
kind.
Toen de jongen de volgende morgen naar school ging, stond zijn vader op het
bordes. ‘Denk eraan wat ik je gezegd heb, de Lange’ zei hij. Prosper II keek hem
schuw aan, lachte even en zei: ‘Komt in orde, de Lange’.
Hij volgde de raad op van zijn vader, maar letterlijk. Hij was nog vijftig meter van
de school, toen al een bengel hem begon uit te jouwen. ‘Opsnijer, kakvent’ riep een
arbeidersjongen. De kleine Prosper ging naar hem toe en vroeg: ‘Zei je iets?’ De
jongen knikte. ‘Zeg het nog eens, als je durft!’ daagde Prosper uit. ‘Je bent een
opsnijer’ zei de jongen, maar de woorden waren nog niet koud of hij had, midden in
zijn rechteroog, een klap te pakken, waar de beledigde zijn hele kracht in legde. Luid
huilende rende de geslagene naar school, om zijn beklag te maken bij de onderwijzer
die op de speelplaats orde hield. Dat was een verstandig man, die het incident afdeed
met de woorden: ‘Dan zul je het er wel naar gemaakt hebben!’ Onderwijl was Prosper
gearriveerd op de speelplaats. Een boerenjongen hoonde: ‘Veloerenboks hèhè’.
Prospertje zei niets, ging naar de jongen toe, en voordat deze wist wat er gebeurd
was, had hij een bloedneus. De onderwijzer had het gezien, maar draaide net op tijd
zijn rug naar het incident. Het duurde drie dagen, met gemiddeld twee vechtpartijen
per speeltijd. Toen kwam juffrouw Labout zich beklagen bij het hoofd der school.
Ze wenste niet, zei ze, dat haar kinderen werden afgerost door dat lefkereltje van het
kasteel. Het hoofd der school beloofde een onderzoek, verhoorde de kleine Prosper,
en deze op zijn beurt vertelde thuis wat er gebeurd was. Vader Prosper hoorde het,
zei niets, zette zijn hoed op, en wandelde naar de werkplaats van meester Labout.
De meubelmaker kwam onderdanig naar voren en vroeg naar de verlangens van
meneer Prosper. ‘Ik wou je vrouw wel even spreken’ zei Prosper. Labout
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ging zijn vrouw halen, die, geplaagd door een kwaad geweten, verscheen. ‘Ik hoor,
juffrouw Labout, dat jij je jongens niet wilt laten afrossen door mijn zoon. Dan zul
je jouw jongens moeten leren hun brutale kop te houden, en mijn zoon, die een jongen
is als iedere andere jongen niet lan; ger te pesten en te tarten en te treiteren. En als
je wat hebt tegen het kasteel, waar die jongen geboren is zonder dat hij het kon helpen,
dan geef je maar de winst terug, die je eraan verdiend hebt. Is dat duidelijk? Dan
wens ik je goeien avond en smakelijk eten!’ Hij draaide om, zonder te achten op de
kreunende explicaties van Labout en ging naar de deur. Labout hield hem staande
om uit te leggen dat hij onschuldig was. ‘Jij bent een lapzwans, Labout’ zei Prosper,
‘dat ik je vrouw de levieten moet lezen. Ik dacht dat je een kerel was met een broek
aan. Maar meubelmaken ken je!’
Die avond nam vader Labout plechtig een stukje duimsbeukenhout, stroopte de
broek van zijn mishandelde zoon naar beneden, en gaf hem zijn deel. ‘Ik zal je leren
je medemensen het leven zuur te maken!’ zei hij, en de jongen schreeuwde als een
mager varken.
Des avonds onderhield vrouw Labout haar man over deze tuchtiging. ‘Ik sloeg
niet hard’ zei Labout, ‘want hij kon nog gewoon op een houten stoel zitten. Maar
morgen ga jij naar meneer van de school en zegt dat het een vergissing was. En als
je niet gaat,’ Labout verhief zijn stem, ‘dan sla ik wèl hard!’
Het hoofd der school trachtte van dit incident gebruik te maken, om zijn pupillen
duidelijk te maken, dat de beschaafde maatschappij aan rechtsregels gebonden is.
Prosper en Marcel konden desgewenst hun beklag doen bij hem of een der andere
onderwijzers. Dan zouden die zorgen voor een rechtvaardige straf. Maar werd er
gevochten of geslagen, dan zouden beide partijen, zonder aanzien des persoons streng
worden gestraft.
Het hoofd der school, indrukwekkend in de eerste klas, besloot zijn toespraak
plechtig: ‘Hebben jullie dat allemaal héél goed begrepen?’ De jongens keken somber
voor zich
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uit. En toen stak Prospertje zijn vinger op.
‘Ja, de Lange, wat is er?’ vroeg het hoofd vriendelijk.
‘Vader zegt, je mag niet klikken!’ zei het jongetje.
Het hoofd wendde zich naar de deur om een opkomende lach te verbergen, en
antwoordde niet.
Maar Prosper had de achting gewonnen van zijn klasgenootjes, en wanneer nu de
jongens van andere klassen nog hoonden, vonden ze een solidaire klas tegenover
zich.
Toen de vrede tussen Prosper en zijn makkers getekend was, begon een van de
gelukkigste perioden voor de jongen, en voor zijn moeder. Het keurige park van het
kasteel werd, op de vrije middagen, overstroomd door schreeuwende en tierende
jongetjes, die rovertje speelden in de bosschages, belegeringetje rond het
gereedschapsschuurtje van Bernaard, en die tenslotte met een vlot wilden varen op
de vijver. Wanneer Prosper door het park liep, fronste hij zijn wenkbrauwen, want
steeds vond hij ongerechtigheden: vertrapte bloemen, gebroken takken van de heesters,
er lagen houten sabels, die de jongen van Labout maakte uit houtafval van zijn vader;
op een avond struikelde Prosper over een bal die was blijven liggen: hij verstuikte
zijn voet en moest een week stilzitten. Hij foeterde vooral die dagen hevig over de
wanorde in het park, maar Bernaard nam de gehele schuld op zich. Hij zou wel zorgen
dat meneer niet meer te klagen had, en zo'n bal, dat was een nalatigheid, die hij zich
nooit vergeven zou. Anna zorgde ervoor dat Bernaard extra hulp kreeg, en eveneens,
dat een gedeelte van het park werd opgeofferd voor de wilden: dat stuk zou hun
domein zijn, de rest was taboe. En wel merkwaardig was, dat ze daarvoor juist een
stuk van de bloementuin achter het paviljoen uitzocht, het stuk waar haar zitkamer
over uitkeek. Wanneer dan de jongens Woensdag of Zaterdag stoeiden en ravotten,
keek zij uit het raam, hield toezicht, en verheugde zich wanneer ze zag dat haar kind
groter en sterker was dan zijn makkers, en haantje de voorste in het spel. Slechts
eenmaal greep ze in: toen had de kleine Prosper zijn zin niet gekregen in de keus van
het spel, en hij wilde de anderen verjagen uit het park. Anna
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riep hem, zette hem in de hoek, en liet de andere jongens doorspelen. ‘Gastheer zijn’
zei ze de knaap, ‘betekent dat je het de anderen naar de zin moet maken, niet dat je
altijd je eigen wil moet doorzetten.’
Voor de rest bemoeide ze zich heel weinig met de knapen. Nu en dan riep ze ze
binnen in het pavilioen, gaf hun chocolademelk met koek, en soms, als bijzonder
feest, bakte ze zelf drie in de pan voor de jongens, die ongelofelijke hoeveelheden
van het gebak, dik met appelstroop besmeerd verwerkten. Prosper vroeg dan des
avonds, hoe ze zo warm en verhit kwam. ‘Ik heb marketentster gespeeld voor de
rovers’ zei ze met een gelukkige glimlach.
Op zulke ogenblikken voelde Prosper heel vaag een tekort in de verhouding tot
zijn vrouw. Hij keek naar haar jonge gezicht en haar bloeiende gestalte, naar haar
open schoot en de lenige heupen, en hij werd dan bitter, omdat deze vrouw slechts
één kind gekregen had. Want het leek, alsof Prosper II enigst kind zou blijven. Maar
dan herinnerde de man zich de uren van vervoering die hij beleefde met zijn vrouw,
en dan troostte hij zich met de gedachte dat het aan hèm niet liggen kon.
Zo kwam de tijd dat de jongen moest aangenomen worden: een klein en ingetogen
kereltje, die luisterde naar de voorbereidingen van de kapelaan, en die zijn kleine
moeilijkheden met zijn moeder besprak. ‘Wat is hij ernstig!’ dacht de vader dan, en
bezon, dat dit wel weer over zou gaan, wanneer de jongen in het volle leven zou
komen. Hijzelve hield niet van vroomheid. Hij vervulde zijn plichten, hij twijfelde
niet, hij gaf giften aan alle instellingen die de geestelijken hem aanbevolen hadden,
en hij liet missen lezen voor de afgestorvenen der familie. Daarmee was zijn
vroomheid ten einde: als je maar braaf leeft is het voldoende, was zijn mening.
Anna daarentegen kon lang en vurig bidden: ze hield van het gebed, vond troost
en vreugde in oefeningen van vroomheid, zonder dat ze kwezelig was of te nauw
van geweten. Ze leefde geheel in de wereld, maar vluchtte vaak en graag in de stilte
van het gebed. En dat trachtte ze haar zoon
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mede te delen. Wanneer de jongen iets erg graag wilde, dat het mooi weer zou zijn,
dat hij vissen zou vangen met de hengel, of dat hij zou overwinnen wanneer er
geschaatst werd om het hardst dan zei de moeder: ‘We zouden er even om kunnen
vragen!’, en dan vouwden beiden de handen. En wanneer het gebed voorbij was zei
Anna dan, dat ze nu tenminste zeker wisten, dat als het niet kwam zoals Prospertje
verlangde, hij juist gelukkiger zou zijn, omdat hij zijn zin niet kreeg. De kapelaan
die de kinderen onderrichtte had grote lof voor de godsdienstzin van de jongen. Hij
zei eens tegen de vader, dat er in de knaap een priester school of een kloosterling.
Prosper sr. werd boos. Streng zei hij tot de kapelaan: ‘En ik verbied U uitdrukkelijk
om de jongen dergelijke ideeën in het hoofd te praten!’ En rillend dacht hij aan de
mogelijkheid, dat zijn heerlijkheid zou voorbijgaan, zonder dat een opvolger gereed
stond om het werk over te nemen.
Daarom wilde hij ook de jongen van kindsaf opvoeden tot een man van de eigen
soort. Hij moest smaak krijgen aan het pompeuze leven dat hij, als fabrikant, zou
leiden. Maar de eerste aanleiding die Prosper sr. vond, gaf reeds aanleiding tot een
meningsverschil met Anna.
Anna vond de nieuwe voorschriften over de vroegtijdige Communie der kinderen
heerlijk, en ze stemde volkomen in met de mening van Paus en Bisschoppen, dat
deze dag voor het kind een religieus feest moest zijn, meer dan een luidruchtige partij
en een gretig incasseren van geschenken, Daarbij kwam, dat zij zich herinnerde, hoe
haar ouderlijk gezin maanden had kromgelegen, om die dag, de dag der Eerste Heilige
Communie van een kind, voor de dag te kunnen komen met taarten en drank. ‘Ik
herinner me, dat ik onze Mieke gehaat heb, omdat zij aangenomen zou worden’ zei
Anna tot Prosper. ‘Wekenlang verdween alle vlees van tafel, we kregen zelfs geen
spek meer. Vader rookte twee maanden niet, en moeder nam extra werkhuizen aan
tijdens de grote schoonmaak. En toen de dag kwam, kregen we elk een stukje taart,
maar de ooms en tantes schransten, en nog voor het Lof waren de mannen al
luidruchtig.’
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Prosper maakte tegenwerpingen. Hun zou niets ontbreken, om het feest. En hij was
van oordeel, dat ook de wereldse praal ertoe bijdroeg om het kind een dieper besef
te geven van de grootheid van de dag.
‘Er zijn zoveel mensen, zoals wij vroeger waren, die het als een verlossing
beschouwen, wanneer een gewoon zondags pak en een gewone zondagse maaltijd
voldoende is. Want juist de armen willen elkaar overtroeven. Zij willen met rijtuigen
naar de kerk, om een afstand af te leggen, die ze in twee minuten kunnen lopen. Ze
willen boven hun stand leven, en lijden daardoor armoe, wekenlang. Wij moeten het
voorbeeld geven, juist omdat het ons geen opofferingen kost om een feest te geven.’
Maar Prosper was onverbiddelijk. Hij nam zelve de jongen mee naar een kleermaker
in de stad om een Etonpakje te laten maken; hij besprak in de keuken het menu en
zocht de wijnen uit. Hij engageerde een strijkje en gaf aanwijzingen voor een
bloemenversiering. De pastoor hoorde ervan, en kwam op een avond een glaasje
wijn drinken: ‘Het lijkt wel of het een priesterfeest is, inplaats van een
Communiefeest’ zei hij. ‘Als het een priesterfeest was’ zei Prosper, ‘zou ik rouwfloers
gebruiken!’
En zo ging de kleine Prosper naar de kerk in Etondracht, tussen zijn vader die in
rok was, en zijn moeder, die enigszins bleek leek, misschien door het donkere
mantelpak dat ze droeg. Onwennig zat het kleine kereltje op de achterbank van de
auto, en ernstig en ingetogen zat hij in de kprk tussen zijn makkertjes die nieuwe
pakjes droegen klaar gekocht bij Bindels, of in de nacht genaaid door oververmoeide
moeders in kleine, overbevolkte huisjes.
Kleine Prosper mocht als eerste te Communie gaan, niet omdat hij uit het kasteel
stamde, maar omdat hij van al zijn makkers de Kathechismus het beste gekend had,
toen de pastoor, plechtig en pompeus, de kinderen was komen examineren.
Van al de ouders waren er slechts drie moeders die zelve na hun kinderen ter
Heilige Tafel naderden: Anna, een daglonersvrouw, die haar achtste kind zag
aannemen, en
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een schriele jonge arbeidersvrouw, die haar blauwe trouwjapon uit de kist had gehaald.
Na het ontbijt, om een uur of elf, was er receptie. Omdat de fabrieken stillagen op
deze dag, kwamen Tommelom en de werkbazen feliciteren. Ze brachten geschenken
mee: reproducties van het Laatste Avondmaal van Da Vinci, een servetband van de
ververij en een zilveren penhouder van de twijnerij. De mannen kregen, in een
zijkamer, borrels en gebak; onderwijl kwamen familie en kennissen: de kleine Prosper
kreeg vier horloges, acht zilveren penhouders, drie inktstellen, zes cigarettenkokers,
twee zilveren krukken voor wandelstokken, horlogekettingen, étui's voor visitekaartjes,
schilderijtjes, boeken, een bon voor een fiets, en een menigte van andere nutteloze
voorwerpen. Als laatste kwam Bernaard, die de jongen meenam naar buiten. Hij had
tegen de gevel van het pavilioen een kooi gebouwd voor een eekhoorn, en het diertje
speelde in het loopwiel toen de tuinman en de jongen aankwamen.
Kleine Prosper was overgelukkig met dit geschenk, en hij trok Bernaard mee naar
binnen, om zijn ouders te vertellen wat de tuinman had gegeven. Het kind straalde
zo van geluk, dat Anna de tranen in de ogen kreeg. Ze gaf Bernaard een hand, en
vond geen woorden. Toen trok ze de tuinman naar zich toe en gaf hem een zoen.
Allen lachten, ook haar man. Dit was de enige zoen, die Bernaard ooit kreeg van
Anna. Dit was de enige dag in zijn leven, dat Bernaard zich heel alleen bedronk. Hij
was zó dronken, dat Theunissen hem al om vijf uur in bed stopte. Des avonds was
er op het kasteel groot diner voor veertig personen. Kleine Prosper dronk zijn eerste
glas champagne. Anna bracht hem zelve naar bed, en toen ze zich over de jongen
heenboog om hem een nachtzoen te geven, sloeg het kereltje zijn armen om haar
hals, en fluisterde: ‘Lieve Mama, nu ben ik heel van Jezus.’
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Zeventiende hoofdstuk
TWEE DAGEN NA HET COMMUNIEFEEST arriveerde Herman Schrijver in
Wellerbeek, om, naar hij zeide, belangrijke zaken te regelen. De resultaten die de
handel had opgeleverd waren belangrijk geweest, en Schrijver wilde nu, naar hij
zeide, de samenwerking consolideren.
‘Het gaat toch goed zol’ zei Prosper, ‘laten we vooral niets veranderen in onze
methodes.’ Dat was ook niet de bedoeling van Schrijver, maar deze stelde voor, dat
de financiering veranderd zou worden. Tot dan toe had Prosper als geldschieter
gefungeerd, en om de groei der omzetten te kunnen bijhouden, had hij steeds weer
de winsten waar hij recht op had, opnieuw geïnvesteerd in de combinatie ‘de
Lange-Schrijver’. Het gevolg was steeds geweest, dat zuiver formeel, Herman werkte
met geld van Prosper, en voor alle transacties de goedkeuring nodig had van de
geldschieter. Schrijver nu had zijn winsten zorgvuldig beheerd, en hij had daarbij de
beschikking gekregen over de niet onaanzienlijke bruidschat van Flore Vandeperre.
En wat hij nu aan Prosper kwam voorstellen was, dat beide deelhebbers voortaan
gelijkelijk zouden delen in risico, financiering en winsten.
‘Als je dat nu zo graag hebt’ zei Prosper, ‘wil ik het wel doen, maar nodig is het
niet. Ik heb het geld niet nodig op het ogenblik, en zou nauwelijks weten, wat ik
ermee doen moest op dit moment.’ Maar Schrijver hield aan, en tenslotte werd een
nieuw contract gemaakt tussen de vennoten, en Prosper beschikte opeens over een
privé bank-
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saldo van ruim drie ton. Hij liet de afrekening aan Anna zien: ‘Ik heb nooit geweten’
zei hij, ‘dat ik met die lapjeshandel zoveel verdiend heb. Meer dan een ton heb ik er
nooit ingestoken.’
Hij overlegde ook met Anna, met Tommelom, wat hij met het geld moest doen.
Tommelom voelde wel iets voor uitbreiding der oude fabriek, maar Anna raadde aan
de hypotheken af te lossen die nog altijd op de fabriek rustten uit de tijd der
tegenslagen.
‘Dat zou slechte politiek zijn’ zeide Prosper, ‘ik kan zoveel hypotheek krijgen als
ik wil voor vier procent, misschien lager, en als ik het geld in zaken gebruik, maak
ik toch altijd meer.’
‘In zaken kun je het ook helemaal verliezen’ meende Anna, maar Prosper lachte.
Hij besloot er eens met Snakkers over te spreken. Snakkers was weer de bankier van
Prosper geworden. Hij was tenslotte een oude ervaren vos, die menigmaal getoond
had een goede kijk te hebben op de loop der markten.
Snakkers had al dat abnormaal hoge saldo opgemerkt, hij had er al met Meneer
de Lange over willen spreken, dat deze som belegd moest worden. Hij praatte over
Oostenrijkers en Russen, maar Prosper voelde meer voor Amerikanen: Steels en
koper. Maar Snakkers had nog de schrik te pakken van de catastrofe in Steels in het
begin der eeuw, hij voelde er niets voor, en raadde het met klem van argumenten af.
‘Russen, meneer de Lange, dat is mijn advies. De renten zijn niet hoog, maar zulk
een onmetelijk rijk, met zo grote rijkdommen, dat is veilig, dat is secuur.’ Maar
aangezien Prosper onwillig bleek te zijn, en Snakkers toch wel graag een vinger in
de pap hield zei hij iets over uitbreidingen. Prosper voelde daar ook wel voor, maar
hij wilde van de andere kant niet al zijn eieren onder één kloek leggen. En toen
noemde Snakkers het woord: dekens, en opeens was Prosper vuur en vlam om het
oude project weer ter hand te nemen.
‘Godallemachtig, ja’ zei hij, ‘dat ik daar niet aan gedacht heb! De fundamenten
zitten notabene nog in de grond!’
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Hij had er natuurlijk wel aan gedacht, herhaaldelijk zelfs, maar er was in de kwade
jaren, dat alles tegenzat, een soort van heimelijke angst ontstaan voor alles wat
herinneren kon aan de nood van die tijd. Maar tegen Snakkers kon hij daar niet over
praten, temeer omdat de bankier voldoende op de hoogte was om te weten, dat dekens
een gewild artikel was.
‘Denk alleen maar eens aan al die uitbreidingen van legers’ zei de bankier. ‘Wij
zelf, hier in Nederland hebben er tienduizenden nodig. In België net zo, in Frankrijk
zijn ze de uitrusting aan het verbeteren. Het is een beste zaak!’ Prosper dacht niet
lang na. Hij kon zo starten: de oude fundamenten gebruiken en de oude N.V. die
nimmer was ontbonden.
‘En omdat gij zo in de piepzak hebt gezeten, meneer Snakkers’ zei hij, ‘zal ik U
een paar schone winstbewijsjes zenden. En als ge ervoor voelt een commissarisplaats
te bezetten, dan zijt ge welkom.’
En zo kwam, een jaar of vijftien nadat de fundamenten waren gelegd, de
dekenfabriek eindelijk tot stand. Prosper had, destijds, eigenlijk de dure leidse dekens
willen beconcurreren. Onder invloed van Snakkers legde de fabriek zich echter toe
op goedkopere kwaliteiten: soldatendekens, paardendekens en dergelijke. De
combinatie de Lange-Schrijver zorgde voor verkopen, en nog binnen het jaar draaide
de fabriek met twee ploegen, en soms moest Herman nog bij de concurrentie kopen
om de orders die hij wist te verwerven, uit te voeren. ‘Herman’ zei Prosper tegen
Anna, ‘is een verkoopgenie. Hij zou bontjassen kunnen verkopen aan de negers in
Afrika, eh zwepabroekjes aan de eskimo's.’ ‘Je moet hem remmen’ zei Anna, ‘op
een goeie dag maakt hij stukken.’ Maar Prosper was daarover helemaal niet ongerust:
wat kon er gebeuren: hun voorraden waren gering, en ten volle betaald, en, zei
Prosper: ‘Ik ben er zelf bij!’
Met dat al merkte hij wel, dat de drie zaken die hij nu moest leiden erg veel van
zijn werkkracht eisten. Hij liet de handelszaak dan ook meer en meer over aan zijn
com-
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pagnon en een boekhouder die ze hadden aangesteld. Het kwam voor, dat hij brieven
tekende en facturen doorkeek, waarin sprake was van goederen, waarvan hij nooit
gehoord had. Hij was echter te trots om dit te laten blijken aan de boekhouder, maakte
het voornemen er eens met Herman over te spreken, maar vergat het weer, als deze,
bij zijn schaarse bezoeken, vol was van nieuwe successen.
Toen Prosper dan ook zijn vijfenvijftigste verjaardag vierde, wilde hij een feest
geven zoals Wellerbeek nog niet gezien had. De mensen, vooral de afgunstigen,
spraken er wel schande over, maar toen van Eyck zich schamper erover uitliet in de
societeit, zei de oude Testers: ‘Wat maakt dat uit voor Prosper. Hij weet onderhand
niet meer hoeveel hij verdient.’ Reeds maanden tevoren begon Prosper te praten over
deze feesten met Anna. ‘Het moet een feest zijn’ zei hij, ‘voor heel het dorp.
Wellerbeek is groot geworden door de De Langes, en nu ik bereikt heb wat ik bereiken
wilde, moet heel Wellerbeek meevieren.’ Anna voelde enige bitterheid in haar hart
opkomen wanneer Prosper zo sprak. Hij had wel gelijk, zei ze wanneer ze haar
verstand raadpleegde, maar of het kwam door haar natuurlijk gevoel voor wat paste,
of door de opvoeding van Mère Vincent, ze hield diep in haar hart de overtuiging
dat het eigenlijk niet passend was om zo uit te halen. Ze trachtte dan ook het feest
te maken tot iets, meer dan een geldsmijterij om een paar dagen dik te doen. Ze
overlegde met haar geestverwanten: met de kapelaan, die bij de fabrikanten bekend
was als de rode kapelaan, met Lies van de Marel, met Père Dujardin, en het gevolg
was, dat Prosper een fonds stichtte ‘voor sociale werken’. Hoe het besteed moest
worden kon hem niets schelen: het heette ‘Stichting Prosper de Lange’. Het bestuur
werd gevormd door Anna en haar medeplichtigen. Lies van de Marel wilde een
huishoudschool stichten; daar had ze wel eens iets over gelezen: de fabrieksmeisjes
konden daar dan, tegen de tijd dat ze trouwden, cursussen volgen in koken en naaien
en kinderverzorging. De kapelaan vond dat een centrum voor vergaderingen erg
nuttig zijn zou: men moest een patro-
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naatsgebouw stichten met een vergader- en toneelzaal. Père Dujardin droomde van
een centraal gebouw, waar alles, huishoudschool, vergaderzalen, consultatiebureaux
en wat dies meer zij gevestigd kon worden. En tenslotte kwam dokter van de Marel
op het gerucht af, omdat hij zo graag het uiterst primitieve ziekenhuisje wilde
moderniseren. En de pastoor deed ook nog een duit in het zakje door een pension
voor ouden van dagen te verlangen. Prosper gaf geen voorkeur te kennen: hij had
het geld gegeven, wat de anderen ermee wilden doen was hun zaak. Hij had andere
dingen aan de kop: het feest, zoals hij het opvatte.
Dat feest, had hij bedacht, kon best samenvallen met het in gebruik nemen van de
electrische verlichting van Wellerbeek. De fabrieken draaiden sinds enige tijd
electrisch, en de gemeenteraad had na lang dralen met rechts tegen links het besluit
genomen een kabelnet door alle woonbuurten te leggen. De woningbouwvereniging
kreeg een crediet om in haar huizen electrisch licht aan te leggen, en de
middenstanders wilden allen wel hun huizen en winkels van het nieuwe licht voorzien.
Dus zou het feest, de vijfenvijftigste verjaardag van Prosper, een electriciteitsfeest
worden. Door heel het park liet hij gekleurde lampjes aanbrengen; in de vijver werd
een speciale fontein gebouwd, die een min of meer getrouwe imitatie zou zijn van
de cascades lumineuses, die op de parijse tentoonstelling zulk een furore hadden
gemaakt. Tenslotte kwam Labout op het idee, om van de gelegenheid gebruik te
maken om een nijverheidstentoonstelling in te richten, zoals een paar jaar tevoren
in een naburige stad had plaats gevonden. Prosper nam, met de burgemeester, de
dokter en de pastoor zitting in het erecomité. Er zouden tenten worden gehuurd, waar
allerlei toepassingen der electriciteit op de nijverheid zouden vertoond worden. Men
wilde een kleine spinnerij in bedrijf laten zien, en een weefgetouw. ‘Is dat wel nodig’
zei de dokter toen hij van dit plan hoorde, ‘de mensen uit Wellerbeek zien naar mijn
smaak veel te veel spinnerijen en weefgetouwen.’ Het voorstel werd toch aangenomen,
maar verder zou het vooral een ten-
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toonstelling zijn van de kunstproducten der middenstanders. Labout zou meubels
exposeren; een van zijn knechts had twaalf jaar aan een gebeeldhouwde kast gewerkt;
die zou dan net klaar zijn. Toen kwam er een koperslager voor de dag, die een koperen
Sint Pieter had vervaardigd. Booten zegde staaltjes toe van schilderwerk: marmeren houtsoorten geschilderd op steen en ijzer en vurenhout. De steenhouwer zoulaten
zien een kunstig grafmonument, met een engel die op één teen staande naar de hemel
wees, en waaromheen een hek met kettingen van Naamse steen zou worden opgesteld,
de schakels uit één stuk. Toen kwam de Foens voor de dag met nòg een voorstel.
Eigenlijk was zo'n tentoonstelling maar een saaie boel. Je kon ze ééns bekijken, of
tweemaal, maar dan was de aardigheid er van af. Ze moesten spelen houden, op
allerlei gebied. Er moest een Concours komenvoor muziekcorpsen. Een zangwedstrijd
van dubbelmannenkwartetten zou op zijn plaats zijn. Er moesten schietwedstrijden
komen, turnwedstrijden, er moesten bals zijn in de open lucht, en er moesten
draverijen zijn.
Toen de pastoor hoorde van de bals, dreigde hij uit het erecomité te zullen treden:
Monseigneur zou het vast niet goedvinden, dat hij dergelijke wereldse vermaken
patroneerde. In allerijl werd toen gezegd, dat de bals van de baan waren: er zou geen
Bal-Champêtre plaats vinden, maar een Fête Champêtre. Daarmee was de moeilijkheid
opgelost. ‘Ze dansen toch wel,’ zei de Foens, ‘maar als Heeroom naar bed is.’
Toen mengden zich de dames van de Sacramentsvereniging in de plannen. ‘En de
kinderen dan’ zeiden ze, ‘wordt daar niets voor gedaan?’ Voor de kinderen kwamen
er wedstrijden in zaklopen en koekhappen en tonkruipen. En er kwam een
bloemencorso voor kinderen: versierde bokkenwagens en groepen en wat al meer.
Wellerbeek leek, in de te korte maanden van voorbereiding wel een mierennest.
Het gewone werk moest natuurlijk doorgaan; daarnaast moesten de ambachtslui hun
meesterstukken maken. Ze moesten verder het feestterrein in orde maken, het
electrische net moest in orde zijn op tijd, er
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moest een draverijbaan worden geëgaliseerd. En natuurlijk, de gemeente die subsidie
had gegeven, stelde als voorwaarde dat de werkzaamheden zouden worden verricht
door ingezetenen der gemeente. Dus werkte Wellerbeek boven toerental. ‘Als het zo
doorgaat’ zei dokter van de Marel, ‘dan zijn de mensen te overspannen om nog iets
aan de feesten te hebben.’
Een paar weken voor de feestweek ontdekte men, dat de subsidie van de gemeente
volkomen onvoldoende was. Men hoopte natuurlijk op goede inkomsten van entree's
en de middenstand, die zich wonder wat voorstelde van de zaken die zouden gedaan
worden als gevolg van de tentoonstelling, gaf milde giften: ze werkten voor kostprijs
of er beneden en de arbeiders die in hun vrije tijd aan de voorbereiding meehielpen,
namen genoegen met een pot bier en een broodje met ham. Maar desondanks kwam
de penningmeester Tommelom met een bedrukt gezicht bij Prosper om te vertellen,
dat de boel zo vast zat als een huis. Met een groots gebaar gaf Prosper tienduizend
gulden, en raadde aan, met een lijst rond te gaan bij de welgestelden. Dat gebeurde.
Maar de fabrikanten schrokken van die eerste gift; tienduizend gulden en ze gaven
wat in het zakje. ‘NN f 25,-’, ‘NN f 100,-’. Dat bracht nog tweeduizend en een
kleinigheid op. En met dit kapitaal bracht men het zover, dat op de morgen van
Prosper's vijfenvijftigste verjaardag, een Zaterdag, de feestelijkheden werden geopend.
Des morgens was er een plechtige Mis in de kerk, en het altaar was versierd met
electrische lichtjes. ‘Wel honderd’ zeiden de mensen.
Om twaalf uur opende de Commissaris van de Koningin de tentoonstelling, en
nadat de erewijn in goede gezondheid was gebruikt, was er een lunch op het kasteel,
waar Anna de Commissaris ontving, alsof ze een beminnelijke en democratisch
gezinde regerende vorstin was. Des middags hield Prosper receptie; omdat het prachtig
weer was, ontving hij de belangstellenden op het terras, en als verrassing werd aan
elk der aanwezigen een herinneringszakdoekje uitgereikt, waar ingeweven was:
‘Prosper de Lange, gevoe-
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lig voor Uw vriendelijke belangstelling, beveelt zich in Uw sympathie aan.’ Het was
een beetje idioot vonden de mensen, maar van Prosper kon je zoiets verwachten.
Het feestdiner op het kasteel was vroeg, en het menu beperkt. Op de uitnodigingen
was dan ook geen sprake van een diner, maar van een collation. Het dessert was van
marsepein en suiker, gegarneerd met slagroom. Het stelde Wellerbeek voor, met
fabrieken en rokende schoorstenen, met kasteel en kerk, en met de kleine huisjes
eromheen. Terwijl de gasten dit kunstwerk bewonderden, stond Prosper op, om te
danken voor hun aanwezigheid. Hij bracht in herinnering dat deze dag niet alleen
voor hem van belang was, maar nog meer voor Wellerbeek, dat heden toonde, met
zijn tijd mede te gaan. Hij betrok geleidelijk de electrificatie in zijn speech, en ging
toen over tot het in bedrijf stellen van het electrische net; hij haalde een versierde
schakelaar over, die op een of andere manier gekoppeld was aan de hoofdschakelaar
op de centrale, en in de suikeren fabrieken en huizen op tafel, gingen lichtjes aan,
en het effect was zo prachtig, dat de gasten haast vergaten de dronk, die Prosper
instelde op de voorspoed van de stad Wellerbeek, te drinken.
Toen de tongen weer losgekomen waren, wachtte de disgenoten een nieuwe
verrassing. De gasten die het uitzicht hadden op het park, zagen hoe in het lover der
bomen honderden gekleurde lampjes aangingen, die alles in een onwezenlijk licht
zetten. Tegelijk werden de fonteinen lichtgevend: rode en blauwe en gele stralen
spoten dooreen, de druppels die wegspatten glinsterden als edelstenen. Er waren
dorpelingen in het park gekomen, aangelokt door de verlichting: de kinderen zagen
de bonte pracht rond de fontein, en luid juichend liepen ze erheen, trachtend de bonte
druppels op te vangen, en ze speelden met de lichtende stralen.
De gasten rond de dis zaten stil te kijken. Gesproken werd er niet, alleen zei nu
en dan iemand ‘prachtig’ of ‘wat is dat mooi’. Maar opeens werden de lichten
zwakker; ze flikkerden nog even, en doofden toen. Even was er stilte,
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rond de tafel en in het park. Toen ging er een verwarde kreet van teleurstelling op,
die uitvloeide in een donker gemompel. De mensen bleven wachten; Prosper gaf
order kaarsen op de tafels te zetten en hij zei: ‘Het zal wel zo verholpen zijn.’ Op
het tentoonstellingsterrein, waar veel mensen rondliepen doofden eveneens alle
lichten, en de straatlantaarns, de eerste die in Wellerbeek brandden, gingen uit.
Toen de duisternis langer duurde, gingen de mensen stil naar huis; alleen
opgeschoten jongens loeiden, als ze in het donker meisjes benaderden.
In plaats van een feestweek werd het een week van zorg voor Wellerbeek. De
fabrieken, nu alle geëlectrificeerd, lagen stil, en verschillende fabrikanten dachten
erover hun volk gedaan te geven. Want al de avond van de storing zelve werd
duidelijk, dat het geen klein defect was, dat ontstaan was. Er was een lager van de
dynamo, de enige die de centrale rijk was, uitgelopen, het anker had aangelopen
tegen de velden, en in de korte tijd, voordat de machinist had gemerkt dat er iets
abnormaals was, waren isolaties doorgebrand en soldeerplaatsen losgesmolten.
Zondag werd er reeds gemord tegen Prosper: door de fabrikanten omdat ze in het
drukke seizoen niet konden produceren, door de arbeiders die voor hun broodje
vreesden. Prosper kreeg de schuld: hij had Wellerbeek in dit avontuur gestort. De
verbetering, waarop lofliederen waren gezongen was gedegradeerd tot een onzinnig
en lichtzinnig avontuur. Maandags riepen Testers en Wagemans de fabrikanten bijeen;
ook Prosper kreeg een boodschap op het kasteel. Hij kwam niet, maar Anna verscheen
en deelde mee, dat Prosper reeds Zondagavond was afgereisd om te trachten een
passende dynamo te vinden. De vergaderde fabrikanten waren heel beleefd tegen
Anna, maar de meesten waren sceptisch gestemd. Toch wisten Wagemans en Testers
door te drijven, dat de fabrikanten, in afwachting van Prosper's berichten geen volk
zouden ontslaan; zou het langer duren dan een paar weken, dan zouden ze wacht-
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geld kunnen gaan geven. Alle patroons stemden op de vergadering in met dit voorstel,
maar sommigen hielden een slag om de arm: ze waren het met de heren eens, maar
ze behielden zich de vrijheid voor, om naar bevind van zaken te handelen.
Donderdag kwam er een uitvoerig telegram van Prosper uit Berlijn. Hij was
geslaagd: hij had een machine gevonden die bruikbaar was, en die onmiddellijk
verzonden kon worden, slechts zou een transformator nodig zijn, omdat de nieuwe
machine een andere spanning opwekte dan de defecte. Anna bracht het telegram aan
Wagemans, die onmiddellijk zijn collega's weer bijeenriep. Hij las hun het telegram
voor en keek toen triomfantelijk rond: ‘Heb ik het niet gezegd, dat Prosper ons uit
de nesten zou halen?’ zei hij, maar er waren malcontenten die antwoordden: ‘Nadat
hij er ons eerst in heeft geholpen!’
De vergadering raakte verdeeld in twee partijen: de ene was vóór Prosper, de
andere fel tegen. De eersten zeiden, dat het allemaal heel mooi was, maar dat het nu
nog wel maanden kon duren voordat er weer stroom was, en zij dachten er niet over
loon uit te betalen waarvoor niet gewerkt werd. Ze hadden hun volk al ontslag
aangezegd met een week, en als de heren er anders over dachten, dan waren ze tegen
hun eigen belang.
De leider van deze malcontenten was Kraaykamp. Testers en Wagemans waren
verontwaardigd over deze houding, en al zouden ze zelf zeker hebben gedacht over
ontslag of wachtgeld, nu besloten ze door te zetten tot het bittere einde.
‘Zullen we deze krenten eens een hak zetten?’ zei Testers met een grijns. ‘Ze
hebben vast niet meer dan een procent of tien van het hele werkvolk in Wellerbeek
in dienst, allemaal die grote bekken tezamen. En als wij nu allemaal ons personeel
uitbreiden met tien procent, dan zijn die kerels van de straat, en Kraaykamp en zijn
trawanten zitten zonder volk als het electriek weer komt.’
‘Maar wat moeten we doen met tien procent volk extra?’ vroeg iemand. ‘Wel,
allemachtig,’ zei Wagemans, ‘dat is
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nogal wiedes. Als Kraaykamp en zijn club geen geoefend volk meer krijgen, dan
zullen wij toch hun productie erbij moeten krijgen, of niet soms?’
Er werd gewikt en gewogen, en ondertussen dronken de heren een glaasje, en toen
de stemming een beetje gestegen was, namen ze het besluit, om de krentenwegers
uit de markt te dringen. De volgende morgen beseften ze eigenlijk pas wat ze gedaan
hadden. Toch zetten de meesten een bordje uit: ‘Geoefende arbeiders gevraagd.’
Kraaykamp zag het bordje staan bij Wagemans, en kwam, stomverbaasd, bij zijn
concurrent op kantoor vragen wat dat nu voor dwaasheid was, om juist nu volk aan
te nemen. ‘Dat zal ik U zeggen, Kraaykamp’ zei Wagemans met een grijns. ‘Het
komt niet alle dagen voor, dat er geoefend volk op straat komt in Wellerbeek, maar
aangezien gij en Beerman en van Eyck hun volk gedaan geven, nemen wij de kans
waar. Een mens moet verder kijken dan zijn neus lang is.’
Het pakte anders uit dan Wagemans en zijn vrienden verwachtten. Want op het
eerste gerucht, dat er volk ontslagen zou worden had Anna het bestuur van de
‘Stichting Prosper de Lange’ bijeengeroepen op het kasteel. En toen ze allemaal
bijeen waren zei ze: ‘We konden het niet eens worden over de bestemming van ons
fonds. Nu weet ik het ineens. Er wordt volk ontslagen door verschillende fabrikanten,
heb ik horen verluiden. We zullen die mensen ervan gaan ondersteunen.’ En nadat
er over beraadslaagd was, liet het bestuur een plakkaat aanslaan waarin werd
medegedeeld, dat oppassende arbeiders, die buiten hun schuld zonder werk waren
geraakt, om onderstand konden aankloppen bij het bestuur der ‘Stichting Prosper de
Lange’. Aanmelden bij de secretaresse, mejuffrouw Rosa Testers. Zo betaalde dus
eigenlijk Prosper het loon van de werkelozen; maar toen de fabrieken weer gingen
draaien, hadden Kraaykamp en zijn bentgenoten moeite genoeg om weer arbeiders
te krijgen, want de anderen zetten hun plan door. Kraaykamp kreeg volk, maar nog
jaren nadien moest hij steeds een cent meer betalen dan de andere fabrikanten.
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Prosper kwam even terug in Wellerbeek, en gaf aanwijzingen voor de bouw van een
fundament van de nieuwe dynamo die onderweg was. Toen was hij weer weg, om
een transformator te krijgen. Ook hiermee had hij geluk, en een maand na het ongeval
draaiden in Wellerbeek weer de fabrieken, en de straatlantaarns brandden. Maar de
gemeente moest bijspringen om de strop van de mislukte tentoonstelling op te vangen.
Prosper riep nu eerst de heren van de centrale bijeen, en vertelde hun precies wat hij
had gedaan. Ze gaven hun goedkeuring aan zijn beleid, en toen vroeg er iemand, wat
er nu gebeuren moest met de defecte dynamo.
‘Die zenden we direct weg om te laten repareren’ zei Prosper; ‘we kopen er nog
een stoommachine bij, en dan kan ons niets meer gebeuren.’
‘Dat is een heel goed voorstel’ zei Wagemans, ‘en we moesten het maar gelijk
aannemen.’
Aldus geschiedde; de dynamo werd gedemonteerd en vertrok naar Berlijn; hij
bleef zes jaar weg, want hij werd afgezonden op 25 Juli 1914.
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Achttiende hoofdstuk
DE EERSTE DAGEN VAN DE MOBILISAtie brachten in Wellerbeek, als overal,
grote verwarring. Overmoedige soldaten trokken naar het station in de stad, uitgeleide
gedaan door bedrukte ouders en wenende meisjes; landweersoldaten, bedaarde
huisvaders, gingen naar hun garnizoen met het hart vol zorg; ze konden hun uniformen
niet meer dichtknopen, en zagen er armzalig uit. Ondertussen kwamen van over de
grens Duitsers, vrouwen en kinderen vooral, die uit België waren uitgewezen: ze
trokken verwezen voort langs de wegen, dorstig en uitgehongerd. Anna organiseerde
een gaarkeuken voor de ellendigen. Wanneer de mensen op hun verhaal gekomen
waren zeiden ze, dat ze zeer binnenkort wel naar België zouden terugkeren; dan
zouden ze dat zwijnenvolk wel eens mores leren.
De Duitsers gingen verder. De gaarkeuken bleef bestaan, want al na een paar dagen
verschenen de eerste Belgen die gevlucht waren voor de duitse troepen. Ze vertelden
dat alle Duitsers barbaren waren, die vrouwen verkrachtten, grijsaards en kinderen
aan hun bajonetten spietsten, en alles te vuur en te zwaard vernielden. In de scholen
werden vluchtelingen ondergebracht; de schoolkinderen zwierven er rond, en gaapten
de Belgen aan.
Op het kasteel verscheen Vandeperre met vrouw, drie ongehuwde dochters, een
kindse schoonvader, een franse zakenvriend, die toevallig in België vertoefde, en
twee kloosterzusters, die hij onderweg op zijn wagentje had geladen. Ze werden
gastvrij en barmhartig opgenomen door Anna.
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Prosper liet haar geworden, want hij had het druk in de fabriek, waar het overgebleven
personeel zo gegroepeerd moest worden, dat nog enige productie mogelijk bleef. Hij
had zorgen over de zaak de Lange-Schrijver, omdat hij niet wist waar Herman was.
In de dekenfabriek was de wanorde volkomen, omdat allerlei afnemers aandrongen
op snellere levering, terwijl ongeveer de helft van de arbeiders onder de wapens was.
Als Anna hem in die dagen raad vroeg over haar hulpverlening aan vluchtelingen en
noodlijdenden, maakte Prosper een afwerend gebaar en zei: ‘Je doet maar. Natuurlijk
moet je helpen.’ En Anna gebruikte het fonds ‘Stichting Prosper de Lange’ tot de
laatste cent op.
Op een morgen was Prosper op het kantoor van de dekenfabriek, toen Vandeperre
verscheen. De Belg liep op vilten pantoffels en rookte een calcinépijp. ‘Madame
heeft me eruit gegooid’ vertelde hij. ‘Ik moest maar gaan werken, zei ze, ik kan niet
tegen lanterfanten: als er drie Zondagen achtereen zijn, maak ik al genoeg ruzie met
Joséphine om haar reden voor echtscheiding te geven. Hebt ge niet wat te doen
Prosper?’
Prosper keek hem ironisch aan. ‘Zo’ zei hij, ‘hebben ze de haan uit de korf gezet.
Dat is prachtig, want ik kan best hulp gebruiken. Ga maar mee.’
Hij ging met Vandeperre naar het magazijn van de Lange en Schrijver, stelde
Vandeperre voor aan de boekhouder en zei toen: ‘Als ge het klaar kunt krijgen, Gilles,
om me een staat van de voorraad, hier en op afroep te maken, dan krijgt ge een sigaar
met een bandje van me.’ ‘Dat is goed’ zei Vandeperre, ‘sauf erreurs krijgt ge de staat,
en dan hoop ik maar, dat die verdoemde Herman niet gekocht en verkocht heeft
zonder U te verwittigen.’
Prosper keek het gemoedelijke mannetje eens aan, en hoopte het beste. Hij ging
nog even kijken bij de verzending, en toen hij na een minuut of vijf terugkwam op
kantoor, was Vandeperre's pijp verdwenen; de Belg had zijn jasje uitgedaan, en stond
papieren te sorteren, terwijl hij onafgebroken tegen de boekhouder praatte. De
boekhouder keek Prosper ongelukkig aan, en vroeg Prosper apart
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te mogen spreken. ‘Als die meneer zo doorgaat’ zei de boekhouder in de gang, ‘dan
ben ik over een week hartstikke tiereliere gek, meneer; hij praat aan één stuk door
in twee talen, vertelt me de oorlogsberichten, en stelt ondertussen vragen over facturen
en magazijnstaten. En ik kan niet eens antwoord geven, omdat hij aan het woord
blijft.’ Prosper onderhield Vandeperre over deze klacht.
‘Wat?’ zei Vandeperre, ‘kan hij daar niet tegen? Dan zullen we hem eens een
uurtje in de keuken zetten bij Joséphine. Maar hij hoeft toch niet te luisteren, en te
antwoorden hoeft hij ook niet. Mijn vragen zijn meer rethoriek, ziet ge.’
In de middag stoof Vandeperre opgewonden bij Prosper binnen, die in de oude
fabriek de zaken regelde. ‘Prosper,’ riep hij, toen hij deze in de gaten kreeg, ‘Prosper,
bid een schietgebedje, dat Herman niet te actief is geweest.’
Vandeperre had ontdekt, dat er in Aken, in Roubaix, en in Aberdeen partijen stoffen
lagen te wachten op afroep. Het waren ongeverfde whipcords, ‘En ge kunt er zo
uniformstoffen van maken’ zei Vandeperre. ‘Foei’ zei Prosper, ‘foei Gilles, wilt ge
de Duitsers uniformstoffen leveren?’ ‘Ik niet’ zei Vandeperre, ‘maar gij, en gij zijt
ene neutrale.’ Prosper glimlachte. ‘Ja’ zei Vandeperre, ‘en als ik het doen moest,
deed ik het ook. Want hoe kunnen we die verdoemde Boches doodschieten als ze
niet eerst een uniform aantrekken?’
‘Ge hebt gelijk’ zei Prosper, ‘ge zijt een groot patriot, Gilles!’
De stoffen lagen er werkelijk, dat kon Prosper nog wel achterhalen, maar voordat
hij erover beschikte, verscheen Herman, die in Engeland was op het ogenblik dat de
oorlog uitbrak, en eerst nu had kunnen overkomen.
‘Zo’ zei Herman toen hij hoorde over de ontdekking van zijn schoonvader, ‘heeft
de oude vos dat in de gaten gekregen. Wel, hij heeft gelijk. We zullen de stoffen in
Aken Feldgrau laten verven, in Engeland khaki, en in Frankrijk nog een ander kleurtje.
En dan zullen we ze in de handel brengen voor jongelui van goede huize, die een
uitgaans-
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uniform willen hebben als ze op verlof zijn.’
Dat was de eerste transactie, die oorlogswinst opleverde voor de Lange en Schrijver;
het was niet de laatste.
Herman kocht en verkocht, importeerde en exporteerde, hij was als kind aan huis
bij de NOT en de NUM, kreeg zakenverlof voor personeel van Prosper, verschafte
grondstoff en, kreeg orders tegen zelfs voor die tijd wonderbaarlijke prijzen, reisde
naar Engeland en Frankrijk, ontmoette duitse relaties in Stockholm, en begon
geleidelijk te handelen in alles wat schaars was. Maar zijn specialiteit was, dingen
op te kopen, die een paar maanden later schaars werden.
Prosper liet hem geworden; het was niet moeilijk om in het neutrale Nederland
geld te verdienen: ‘Als je een blinde kat uitstuurt met een zak geparfumeerde
paardevijgen’ zei Prosper, ‘komt ze 's avonds thuis met een zak geld.’
Het magazijn van de Lange en Schrijver werd een merkwaardig mengelmoes.
Behalve de eigenlijke handelsartikelen: textiel, vond men er zeep en chemicaliën,
sponsen en zemen, leer, en wat niet al. Allerlei artikelen kwamen, bleven een korte
tijd in het magazijn, en verdwenen, doorgaans voorgoed. Prosper controleerde alleen
nog het textiel dat verhandeld werd. Er kwamen stoffen waarvoor hij zich schaamde,
omdat de kwaliteit in zijn ogen eigenlijk onverkoopbaar was. Zei hij er iets over tot
Herman, dan lachte deze; na korte tijd waren de goederen weg, en het banksaldo
toonde de winst.
Vandeperre begon een eigen handeltje. Hij reisde rond in de centra waar belgische
vluchtelingen waren; hij zocht er meisjes en vrouwen die konden kantklossen; hij
zette ze aan het werk, betaalde hun producten goed, en verkocht ze met veel winst
aan profiteurs en OW-ers.
Anna verwonderde zich over wat ze waarnam van de zakelijke aangelegenheden.
‘Je bent het conservatieve element in de combinatie’ plaagde ze Prosper, ‘wie had
dat gedacht!’ Prosper glimlachte: ‘Dat wil ik geloven’ zei hij, ‘Herman en Vandeperre
denken dat het kermis is, en dat
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de straatstenen van goud zijn. Maar op een goeie dag, en eerder dan zij denken, is
het gedaan, dan gaan de lichten uit, en de muziek houdt op. En dan wou ìk nog wel
graag een zaak over hebben’ en zacht liet hij erop volgen, terwijl hij Anna's wang
streelde: ‘Voor onze jongen.’
Maar er was nog een andere reden, waarom Prosper conservatief en voorzichtig
was geworden. In 1916 was een van zijn stoutste dromen verwezenlijkt: hij was
gekozen tot lid van de Eerste Kamer, en de kranten, óók de hollandse, brachten zijn
levensbeschrijving en prezen deze ‘zakenman van groot formaat’, ‘deze industriëel
die getoond had een verziende blik te hebben’. ‘Hij zal een sieraad zijn voor het
Binnenhof’ besloot het plaatselijk blad.
Prosper vatte zijn taak als senator ernstig op. Hij bestudeerde de stukken ernstig,
ernstigermisschien dan de meeste zijner collega's. Bij de debatten gaf hij blijk van
een welsprekendheid, die hem zelf verbaasde: zonder veel omhaal van woorden
kwam hij steeds tot de kern, de quintessens der zaken, en belichtte soms aspecten,
die aan de aandacht der anderen waren ontgaan. Hij kreeg snel een vrij groot gezag
in de fractie, maar ook bij de vertegenwoordigers van andere partijen. ‘Hij wordt
nog eens minister!’ zei Wagemans trots, die zijn best had gedaan, uit vriendschap
en uit locaal-patriotisme, om Prosper's candidatuur te bevorderen.
Aan zijn stand als senator voelde Prosper zich verplicht, zich verre te houden van
alle zaken, die ook maar in het minst op speculatie leken. Toen Herman hem
voorstelde, om uit gesponnen papier gordijnstoffen te gaan maken, en hem
voorrekende, dat de nodige machines binnen een half jaar zouden zijn afgeschreven,
schudde Prosper het hoofd. ‘Dat zou hij wel willen’ zei hij tot Anna, ‘ik heb al zorgen
genoeg met de bestaande zaken, om de verkoop van die wildeman bij te houden! Ik
heb zo al volk te weinig.’ Want het ging slecht met het volk in Wellerbeek. Allerlei
mannen, die tot dan toe blij waren geweest met hun loon in de fabriek, zegden op:
ze hokten dagen en nachten bij de grens, smokkelden wat los en vast was: vet en
boter, le-
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vend en geslacht vee, koffie en tabak, later ook textiel. Allerlei meisjes gingen weg
van de fabriek en huisden, als opgedirkte madams met de smokkelaars in de
grenscafé's. Die obscure kroegjes hadden hun uiterlijk niet veranderd: het waren
bedompte lokalen, met houten stoelen, en geschuurde vloeren. Maar inplaats van
verschaald bier en slechte jenever die er voor de oorlog geschonken werden, dronken
de smokkelaars met hun liefjes op alle tijden champagne en dure likeuren; ze aten
kreeft en zalm, wildbraad en paté de foie gras.
‘Het gaat wel weer over’ zei Prosper, als er op de societeit schande over gesproken
werd, ‘de broodkruimels steken, en die kun je alleen weken in dure dranken.’
Herman trachtte Prosper te interesseren in een groentedrogerij, en toen Prosper
antwoordde, dat hij zich wel bevond bij zijn lapjes, smeekte Herman hem om
commissaris te worden in de gestichte N.V. Ook dat deed Prosper niet, maar Herman
en Gilles gingen alleen verder: ze deden enorme zaken, zodat het nodig werd om een
uitbreiding van acht ton te bestellen.
‘Niet doen’ zei Prosper, toen Herman het hem vertelde, ‘ik weet uit de beste bron,
dat de oorlog afloopt. De Duitsers kauwen op een houtje, en hun financiën zijn rot,
door en door rot.’ Herman meende, dat het nog jaren kon duren en sloeg de raad in
de wind.
In 1917 echter zei Prosper: ‘We moeten ophouden om oorlogskwaliteiten te
verkopen. Nu de Amerikanen zich in alle ernst met de oorlog bemoeien, is het uit
voor je het weet. Ik geef de Duitsers nog een half jaar!’ ‘Tijd genoeg om nog mooie
zaken te doen’ zei Herman, maar hij zegde toe, voorzichtig te zijn.
Omdat het geld zo vlot was in Wellerbeek en omgeving, want ook de bona-fide
zakenlui verdienden goed, meende het bisdom, dat de tijd rijp was om in Wellerbeek
een tweede kerk te bouwen. Die zou dan achter het kasteel komen, midden tussen
de huisjes van de woningbouwvereniging. Er werd een jonge bouwpastoor benoemd,
zelf de zoon van een fabrikant, die de zaken groot aanpakte: de
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kerk die hij bouwen wilde was veel groter dan de oude parochiekerk, en hij wilde er
scholen bij bouwen, en een patronaat. Hij liep de fabrikanten af, en bedelde. De
fabrikanten gaven grif, maar toch niet zo, dat de kerk ervan betaald kon worden.
‘Doe het wat minder’ zei Prosper. ‘Onze Lieve Heer is óók klein begonnen!’ De
pastoor verdedigde zijn beleid: nu was het hoogconjunctuur, nu had hij een kans. ‘Ik
wens U succes’ zei Prosper, ‘maar als U de raad wilt aannemen van een gewone leek,
dan zou ik willen zeggen: zorg dat er aan het eind van de oorlog geen cent schuld
op de kerk rust, want U zult zien, dat er een geweldige terugslag komt. Dat is zo na
elke oprlog.’
De jonge pastoor sloeg de raad in de wind: hij hield vast aan zijn oude plan, en
trachtte het ontbrekende aan te vullen door een lening: vier procent leek een lage
interest.
Ondertussen ging de mobilisatie verder. Vanwege het oorlogsgevaar hadden Anna
en Prosper hun, zoon op de school in Wellerbeek gelaten, en de hoofdonderwijzer
gaf de jongen aparte lessen zodat hij klaar gemaakt werd voor HBS of Gymnasium.
Maar de oorlog was nog niet afgelopen, toen er beslist moest worden waar de jongen
zijn middelbaar onderwijs zou genieten. Prosper voelde erg veel voor de Jezuïeten,
in Katwijk bijvoorbeeld. Hij legde Anna uit, dat de opvoeding op zulk een college,
niet alleen uitstekend was voor de studie en de karaktervorming, maar vooral ook,
omdat de knaap daar relaties zou opdoen voor zijn ganse leven. De fine fleur der
nederlandse katholieken zond er zijn zonen naar toe: zonen van politici en hoge
functionarissen, maar ook de kinderen van de grote katholieke zakenlui. Anna vond
Katwijk wel erg ver; als er iets gebeurde, dan zouden ouders en kind gescheiden zijn
door een grote afstand. ‘Doe hem liever op het College in Roermond’ zei ze, en
glimlachend voegde ze eraan toe: ‘Dat kun je als het moet lopen!’
De discussies vonden avond aan avond haast plaats, zonder dat man en vrouw het
eens werden. Men praatte over Katwijk en Canisius, over Roermond en Rolduc, maar
tot een besluit kwam men niet.
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‘Als we niet gauw decideren’ zei Prosper in Juni, ‘is er nog niet eens plaats meer; er
zijn zoveel aanvragen, ook van mensen die te veel geld verdiend hebben onder de
oorlog. Ik deel je bezwaren tegen Katwijk, maar het is beslist voor het goed van de
jongen’ zei Prosper. ‘Och’ zei Anna, ‘die relaties! Zonder die relaties ben jij er ook
gekomen, Prosper!’ En met geveinsde bescheidenheid zei deze dan, dat in het land
der blinden éénoog koning was. ‘Maar in de toekomst wordt het moeilijker!’
En toen, op een keer, Anna het geval vertelde aan Père Dujardin, die tot de
geregelde bezoekers van het kasteel behoorde, zei deze: ‘Laten jullie de jongen zelf
beslissen. Het is een pienter ventje, die weet wat hij wil.’
Prosper ging accoord met dit voorstel, toen Anna het overbracht. ‘Maar eerlijk
spelen’ zei hij half-ernstig, ‘niet de jongen opstoken. We zeggen allebei wat we te
zeggen hebben, en dan moet hij maar beslissen.’ Anna, om haar goede wil duidelijk
te tonen, vroeg Prosper om de beide mogelijkheden aan de knaap uit te leggen.
Op een Zondagmiddag, na het middageten, vond de zitting plaats. De kleine Prosper
kwam centen vragen om naar de voetbalmatch te gaan kijken, maar ditmaal zei de
vader: ‘Dat gaat niet manneke. We moeten samen eens ernstig praten, moeder, jij en
ik.’ En tegelijk stak hij van wal.
De kleine jongen hoorde de argumenten aan. Hij stond netjes in de houding, en
met het hoofd een beetje scheef overwoog hij blijkbaar ernstig wat zijn vader hem
zeide.
‘En nu moet je zelf maar beslissen, als een grote mens’ besloot de vader zijn
betoog.
De jongen zweeg even en zei toen: ‘Ik weet het niet, Papa.’ ‘Wat is dat nou?’ zei
Prosper half lachend, ‘ben jij een de Lange. Wel potverdorie, we hebben altijd heel
goed geweten wat we wouën, en nu komt me daar een, en die zegt: ‘Ik weet het niet.’
‘Misschien wil hij er eens over denken’ suste Anna.
‘Nee, Mama, dat is het niet,’ zei de jongen benepen.
‘Nou, dan vooruit met de geit naar de oliebollenkraam.’
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Prosper II glimlachte mat.
‘Je kunt toch tegen je ouders vrij spreken, Prosper!’ vermaande Anna. Toen werd
de knaap een beetje rood in het gezicht, en zei haast fluisterend: ‘Ik wou geen van
beiden.’ De vader meende dat de jongen niet weg wilde. ‘Wat nou? Je kunt toch niet
altijd aan moeder's rokken hangen. Ik dacht nog wel dat ge een zelfstandige rekel
waart’ zei de vader, een beetje geprikkeld.
‘Natuurlijk niet Papa,’ antwoordde de jongen, en terwijl hij van verlegenheid van
de ene voet op de andere stapte, voegde hij eraan toe: ‘Ik wou eh.... naar het Klein
Seminarie.’
Schuw keek de jongen naar zijn ouders. Anna en Prosper zagen elkaar verwonderd
aan: Anna zag de aderen op Prosper's voorhoofd zwellen, alsof er een
woedeuitbarsting zou komen; met haar ogen hield ze de zijne vast, en Anna's grijze
ogen werden donker van smeking. Prosper richtte zich op, zover, dat zijn bovenlijf
achterover helde. Toen sloot hij even de ogen, en zei met een zware moeilijkestem:
‘Daar komt niets van in!’ en na een paar tellen nog: ‘Je kunt gaan.’ Langzaam keek
de jongen zijn vader aan met tranen in de ogen. Hij wou spreken, keek naar zijn
moeder, maar deze wenkte hem met haar ogen, dat hij weg moest gaan. Met de vlakke
hand veegde de knaap de tranen uit zijn ogen, en ging langzaam door de terrasdeur
weg. De ouders keken hem sprakeloos na: een kleine gestalte die donker afstak tegen
de groene weelde van het park.
Prosper deed een stap naar Anna, en vroeg bits: ‘Wie heeft hem dat in zijn hoofd
gepraat?’
Voordat ze antwoordde, beduidde de vrouw hem met een handbeweging te gaan
zitten, en zelve zette ze zich op een bank. Toen antwoordde ze toonloos: ‘Ik wist er
niets van, niets!’ en ze liet erop volgen: ‘Ik ben geschrokken ervan.’ Haar kalmte
werkte prikkelend op Prosper. ‘Godallemachtig’ barstte hij uit, ‘als ik de vent te
pakken krijg, die me dàt gelapt heeft, dan.... dan ben ik in staat om hem God weet
wat te doen. Pastoor! Mijn jongen pastoor! Daar hebben grootvader en vader en ik
voor gezwoegd, om nu, nou
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we iets bereikt hebben, de boel in vreemde handen te zien overgaan.’
Urenlang praatten de ouders over deze verrassing, die als een dreiging op hen
drukte. Maar naarmate Anna erover nadacht, begon ze aan te voelen, dat ze eigenlijk
machteloos was.
‘Maar als het nu werkelijk roeping is?’ zei ze op een gegeven moment. ‘Roeping,’
riep Prosper, ‘roeping is onzin, zo'n jongen weet nog niet wat hij wil, hij snapt er
nog niets van. Dat zijn zo van die kunsten, hij heeft zich laten bekletsen door een of
andere kraai. Roeping heb ik ook gehad, en ik ben er netjes overheen gekomen, maar
als je hem nu naar het klein seminarie laat gaan, dan zullen die kraaien wel zorgen,
dat de jongen koppig volhoudt. Roeping bestaat niet; ik ben ook niet uit roeping
fabrikant geworden, maar ze hebben me nooit gevraagd wat ik wou. En dat is goed;
ik heb nooit meer tijd gehad om te denken over wat ik had willen worden.’
Anna was niet overtuigd. Zij had vaak genoeg gehoord van kinderen die geroepen
werden, in heiligenlevens, die ze gelezen had op kostschool, kwam dat voor. En ze
zag nog altijd het gespannen, ernstige gezicht van haar kind voor zich toen de jongen
gesproken had, ernstig had hij gekeken, en vastbesloten, zo vastbesloten als ze de
kleine Prosper nooit gezien had.
Prosper werd bitterder en bitterder in zijn verwensingen en klachten en zijn vrouw
begreep de teleurstelling. Ook zij was, op een of andere manier teleurgesteld,
misschien doordat ze altijd Prosper's wensen als vanzelfsprekend had gevonden: de
wens, dat zijn zoon hem zou opvolgen, en zijn werk voortzetten, de fabriek nòg
groter, welvarender maken.
Het eerste wat ze doen moest, was echter haar man te kalmeren. ‘Luister eens,
Prosper. Laten we geen overhaaste dingen doen of zeggen....’ begon ze, maar de man
interrumpeerde: ‘Ik zeg je dat er niets van inkomt, versta je, ik wil er niets meer pver
horen, Het is uit!’
‘Maar Prosper’ zei Anna, ‘je kunt de jongen toch niet
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aan de ketting leggen, en daarbij, hoe meer je hem tegenwerkt, hoe meer hij zal
menen dat hij moet volhouden. Hij heeft net zo'n kop als jij, bedenk dat goed en die
kop kun je niet breken.’
‘Oh, dacht je dat?’ hoonde Prosper, ‘dan zal ik je dat wel eens anders laten zien.
Het zou verdomme wat moois zijn, als we ons door die snotaap in de wielen lieten
rijden. Hij wordt fabrikant, en daarmee basta.’
Dagenlang werd er niet over gesproken, over wat de knaap meende dat zijn
priesterroeping was. Anna durfde er niet over beginnen, en Prosper wilde er niet over
denken: het was voor hem als een donker, afstotelijk iets, dat hij niet wilde aanraken:
het verstoorde te zeer zijn plannen en wensen. Anna ging om raad bij de franse paters.
Père Dujardin bracht haar in contact met een medebroeder, die meer ervaring had in
de opvoeding.
‘Och, mevrouw’ zei deze, ‘eigenlijk is de zaak heel eenvoudig. Voor een roeping
van een jongen van die leeftijd geef ik niet zo heel veel. Het kan een werkelijke
roeping zijn, maar het kan ook, zoals Monsieur de Lange meent, een gril zijn,
voortgekomen uit een of ander boek dat hij gelezen heeft, of uit verering voor een
of andere priester. Dat zou U eerst moeten zien te achterhalen. Maar daarnaast: het
is natuurlijk heel goed, dat zo'n jongen beproefd wordt òp een klein seminarie, maar
daar is Uw man nu eenmaal niet voor te vinden. Dat is nu ook weer niet zo heel erg.
Want als het een werkelijke roeping is, houdt die ook stand, wanneer tenminste de
omstandigheden niet al te ongunstig zijn, in een normale schoolomgeving. Ik zou U
dus adviseren,’ hij wachtte even, en glimlachte, ‘en de kleine jongen ook, om het
kind gewoon gymnasium te laten doen, bij de paters Jezuïeten, of in Roermond, of
waar dan ook. En daar zal Uw man wel voor te vinden zijn, nietwaar?’ Anna knikte.
‘Juist, dan is de moeilijkheid immers voorlopig van de baan. En later, na het
eindexamen, och mevrouw dan zal de goeie God wel zorgen dat Hij Zijn zin krijgt.’
Dit alles leek Anna goede raad, een redelijke oplossing, tenminste voorlopig. Want
zelve had zij voor zich besloten,
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dat wat er ook gebeuren mocht, de jonge Prosper priester worden mocht, als de
roeping stand hield. ‘Dan kan Prosper net zo hard razen en tieren als hij wil, maar
dan zet ìk door’ dacht ze.
Opgewekt ging ze naar huis terug, nadat was afgesproken, dat de pater eens met
vader en zoon zou praten. En dat gebeurde een paar dagen later: de knaap had te veel
èerbied voor de pater, als voor elk priester, om tegen te spreken. Hij koos dus het
Jezuïetencollege, en Prosper ging erheen, om de zaak te regelen. Hij sprak ook, met
de rector, over de vermeende roeping van zijn jongen, en over zijn eigen plannen.
‘U moet me beloven’ zei hij tegen de rector, ‘die zogenaamde roeping niet te
bevorderen. Laat Onze Lieve Heer zijn priesters maar vinden waar er jongens over
zijn. Ik heb onze Prosper nodig als opvolger.’ ‘Wat zou ik, of beter, wat zou de Kerk
eraan hebben wanneer ik nu eens een roeping zou gaan bevorderen, die niet echt is?’
vroeg hij rustig. ‘Zo dom zal ik niet zijn. Maar U kunt van mij als opvoeder, en nu
spreek ik niet eens als priester, niet eisen dat ik zo onnatuurlijk zijn zal om het geluk
van de jongen te dwarsbomen. Als hij werkelijk roeping heeft, zal ik ze hem niet uit
zijn hoofd praten. Maar ik beloof U wel een extra dosis scepsis bij de beoordeling
ervan.’
‘Meer kan ik natuurlijk niet van U eisen, en ik zal maar op Uw woord vertrouwen.
En dan zult U zien, dat het wel slijt!’
Toen Prosper wegreed in zijn auto, stond de rector met een geheimzinnige glimlach
op de lippen bij de poort, en groette met een handgebaar toen de fabrikant bij de
draai nog even omkeek.
De geestelijke bleef nog even op het bordes staan om de warme zomerlucht in te
ademen; toen draaide hij zich met een ruk om, en ging naar de kapel, waar hij met
een zucht neerknielde.
Onderweg begon Prosper, misschien voor het eerst van zijn leven, met God te
praten, bewust met God te spreken. Tot dan toe had hij gebeden gepreveld, of, na de
schaarse Com-
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munies flarden van gebeden gedacht, in de overtuiging dat dit een wijze van spontaan
en persoonlijk spreken met God was. Maar nu deed hij het anders. Hij sprak met God
als met een gelijke, als met iemand van een gelijke mentaliteit. Hij onderhandelde
met God, handelde met Hem.
‘Ik heb die jongen nodig’ zei hij. ‘Ik kan de boel niet in andere handen laten
overgaan: het is de Lange en het moet de Lange blijven. U kunt overal jongens vinden
om priester te worden, maar ik heb maar één zoon.’ Hier was het alsof zijn gedachten
zich splitsten, want naast het bewuste en gewilde betoog van Prosper was er een
andere gedachtengang, die zei, dat God Zijn enige Zoon had gegeven voor de mensen,
maar daarnaar wilde Prosper niet luisteren.
‘Ik wil wel tien jongens priester laten worden, ik wil hun studie betalen, maar
Prospertje moet mij opvolgen’ dacht hij. De ongewilde gedachte die antwoordde
was, dat hij dus geloofde in de roeping van zijn zoon. ‘Onzin, waar maak ik me druk
over’ dacht Prosper verder, ‘het zijn kinderkunsten, en daarmee basta.’
Even zweeg het gesprek. Prosper moest wachten voor een overweg, en maakte er
gebruik van om een sigaar aan te steken. En merkwaardig, de kleur van de rook, en
de geur van de sigaar gaf hem vreemde verwarde gedachten in. Het was alsof de geur
hem herinnerde aan allerlei geestelijken die hij in zijn leven ontmoet had, die met
hem, op het kasteel, of vroeger, gesprekken hadden gevoerd bij een glas wijn en een
sigaar. Maar de kleur van de kringelende rook herinnerde hem aan heel iets anders:
aan wierookwolken die in de kerk wervelden; hij zag een priesterkoor tijdens de
Hoogmis, waar priesters heen en weder gingen in hun liturgisch handelen, en opeens
zag hij, terwijl zijn hart oversloeg, dat een der priesters zijn zoon was, maar ouder,
rustiger. En hij voelde trots en genegenheid. Maar toen drong de volheid van dit
waandenkbeeld tot zijn bewustzijn door, en met een vloek zei hij, dat hij het niet
wilde. ‘Ik moet het uit mijn kop zetten’ zei hij, ‘de rector heeft beloofd, en hij houdt
zijn woord.’ En hij begon na te denken over zaken, over de oude fabriek, over de
dekens, die
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wonderlijk goed verkocht werden, en over De Lange en Schrijver. En hij werd een
beetje onrustig bij de gedachte, dat hij zo weinig tijd besteedde aan de controle van
die zaak. Hij herinnerde zich, tijdens de afwezigheid van Herman, in vliegende haast
brieven en facturen te hebben gezien, die handelden over goederen, stoffen en garens,
waarvan hij het bestaan niet kende. Hij besloot bij de eerste gelegenheid een ernstig
onderzoek in te stellen, enhij voelde een beetje wrevel tegen Vandeperre, die hem
totaal in de steek liet, om met Herman allerlei louche zaakjes te drijven. Hij moest
echter in den Haag zijn voor een commissievergadering; hij schreef, op papier van
de Kamer, een brief aan Anna om haar te vertellen wat hij met de rector had
afgesproken, en wanneer hij thuis zou komen. Daarna dineerde hij met een paar
collega's, industriëlen als hij, die ook kamerlid waren. En toen begon van Dijk, zelve
fabrikant in Overijssel, te praten over de toekomst van zaken, en over de moeilijkheid,
dat hij, van Dijk, te veel zonen had om ze allen in de eigen fabriek te stoppen. ‘Het
is net het omgekeerde als bij U, de Lange’ zei vanDijk, ‘U heeft drie of vier fabrieken,
of hoeveel zijn het er, en maar één zoon.’ ‘Ja,’ zei Prosper bitter spottend, ‘en die
wil nog pastoor worden!’
Van Dijk nam de spot niet over. ‘Zo’ zei hij, ‘wil de jongen priester worden. Nu
ja, dat is heel mooi, een grote eer. Maar misschien bedenkt hij zich nog wel.’
Een tijdje dwaalde het gesprek naar andere onderwerpen af, maar toen Prosper,
na het diner, zeide een straatje om te willen lopen, sloot van Dijk zich bij hem aan,
en stelde voorzichtig voor, de mogelijkheid te overwegen, om een van zijn zoons in
de leiding van een der fabrieken te betrekken. Kapitaal was beschikbaar, zijn jongens
hadden geleerd de handen uit de mouwen te steken. Tenslotte gingen de heren nog
naar de Witte, en ze praatten vrij openhartig over hun moeilijkheden. ‘Als je nu een
zoon had, die volleerd accountant is’ zei Prosper, ‘dan zou ik direct toehappen. Maar
nu moet ik even nadenken.’
Hij dacht na, tijdens de slapeloze nacht die op die avond
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volgde. Het was geen verkeerd idee, om een jongen van Van Dijk in de zaak te
nemen: in de dekenfabriek. De Lange en Schrijver was geen bezigheid voor een
jongmens, dat in een fabriek moest werken, en de oude fabriek moest gereserveerd
worden voor de jonge Prosper. Natuurlijk, dat was de oplossing. Ook als de jonge
Prosper niet priester werd, natuurlijk werd hij niet priester, konden best twee mannen
hun handen vol hebben aan de zaken, die hij Prosper, alleen had opgebouwd. Want
Herman was eigenlijk alleen maar een verkoper, hij, Prosper moest de leiding geven.
En opeens dacht hij weer aan het besluit van de middag, dat hij nauwkeuriger controle
moest uitoefenen op wat Herman deed.
Soms dommelde hij even in, maar hij was te onrustig, al schreef hij zelf de
slapeloosheid toe aan het te zware en te uitgebreide menu, dat hij met zijn vrienden
had genoten. Tegen de morgen echter viel hij vrijwel uitgeput in slaap, maar het was
geen rustige, verkwikkende slaap: hij droomde verwarde dromen, die hij de volgende
morgen vrijwel vergeten was. Slechts één kon hij zich duidelijk herinneren: het was
een droom, als prentjes uit de kinderbijbel, die hij eens aan de kleine Prosper gegeven
had; hij zag duidelijk Abraham en Izaak naar de berg gaan, maar de dromer wist heel
duidelijk, dat het niet de aartsvader en zijn enige zoon was, maar hijzelf en zìjn enige
zoon. En hij moest ook zijn zoon opofferen, maar aan het einde van de weg stond
een kerk, een heel grote kerk, en die stond in Wellerbeek. Voor de kerk was een
altaar opgericht waar Izaak geofferd moest worden, maar er was een engel, opeens,
die uit de kerk kwam en zeide dat de kerk voldoende was, en de zoon zou de
stamvader zijn van een nageslacht.
‘Wat een onzin’ dacht Prosper toen hij ontwaakt was, maar de droom had in hem
een plechtige, rustige stemming gewekt, die slechts beïnvloed werd doordat hij
meende iets vergeten te hebben, of misschien juister dat hij iets doen moest.
Toen kwamen er complicaties in de politiek, het spande weer met een der
oorlogvoerende partijen, en de hele
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droom raakte in Prosper's herinnering op de achtergrond. Maar als hij in Wellerbeek
zijn zaken deed, of wanneer hij met Anna rustig alleen was in het pavilioen, dan kon
het gebeuren dat hij opeens opkeek van zijn boek of krant, alsof hij wat zeggen wilde,
maar als Anna dan, klaar om te luisteren, haar gezicht naar hem toe wendde, schrok
hij, en mompelde dat het niets was.
Ondertusseii groeide Prosper's fortuin met grote snelheid; er waren maanden, dat
hij een ton en meer verdiende, na aftrek der oorlogswinstbelasting. Maar die
rijkdommen gaven hem geen voldoening, en hij wist waarom: de verwezenlijking
van zijn toekomstplannen hing niet meer van hem af, maar van de inbeelding van
een knaap. Toen de aanbesteding van de kerk plaats had, werd de droom, op een of
andere manier weer erg levend in zijn geheugen wakker. De som der aanbesteding
was erg hoog, zodat het gebedelde en geleende geld niet toereikend was. Met een
bedrukt hart kwam de bouwpastoor bij ProSper om raad: moest hij gunnen of
aanhouden?
Eigenlijk zonder na te denken zei Prosper: ‘Ik zou maar gunnen. De rest zal ik U
wel lenen. En als mijn zoon niet priester wordt, schenk ik het U.’ Het was wel een
groot bedrag, en hoewel de geestelijke zich opgelucht gevoelde, omdat de
verwezenlijking der grote plannen nu door kon gaan zag hij toch wel erg tegen de
rente op. En wat hij toen zei tot Prosper was meer bedoeld als bedelaarstruc dan als
priesterlijke raad: ‘Ge moet geen handel drijven met Onze Lieve Heer, Meneer de
Lange. Geef hem maar crediet!’
Prosper wilde erover denken, maar na een paar dagen ontbood hij de jonge pastoor,
en schonk hem een groot bedrag voor de kerk: het was het allergrootste deel van alle
liquida waarover Prosper beschikte, waarvan een deel eigenlijk gereserveerd moest
worden.
Een paar dagen zweeg hij erover tegen Anna, maar toen hij weef op een avond
zijn krant liet zakken, en Anna gereed was om te luisteren zei hij: ‘Ik heb onze jongen
teruggekocht van Onze Lieve Heer’ en hij vertelde wat hij gedaan had. Anna luisterde
met een glimlach toe.
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‘Hoe kwam je ineens op dat idee?’ vroeg Anna verwonderd.
‘Dat heb ik gedroomd’ zei Prosper en nam zijn krant weer op.
‘Dromen zijn bedrog’ zei Anna, terwijl ze haar naaiwerk opnam.
‘Deze niet’ antwoordde Prosper kwaad.
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Negentiende hoofdstuk
TOEN ANNA OP DE ELFDE NOVEMBER 1918 Bernaard vertelde, dat de oorlog
gedaan was, zei de tuinman verheugd, dat nu al die arme vluchtelingen wel erg blij
zouden zijn, en hij stelde voor om iets feestelijks te doen. Hij had nog de hele
illuminatie van de mislukte feestweek in 1914 intaet, en die wilde hij in het park
weer ophangen. En zo kwam het dat die avond feest was in het kasteel en in het park.
Tal van kennissen van Prosper en Anna waren, als automatisch, naar het kasteel
gekomen, en Vandeperre arriveerde er met een hele troep Belgen en vluchtelingen
uit Noord-Frankrijk.
Die waren een beetje rumoerig, maar dat was te begrijpen, omdat voor hun het
feest eigenlijk al begonnen was, toen het bericht over de wapenstilstand bekend was
geworden. Prosper hoorde het al vrij vroeg van een relatie in den Haag met wie hij
telefoneerde. Onmiddellijk had hij bevolen om vrijaf te geven aan het werkvolk, en
was toen naar de Lange en Schrijver gegaan, waar Vandeperre, moe van het handelen
in kant en ongeregelde goederen weer eens werkte.
‘Gilles’ zei Prosper toen hij binnenkwam, ‘ik geloof dat ik U maar gedaan moest
geven!’
Vandeperre had verbaasd opgekeken van zijn facturen, en had kwaad geantwoord,
terwijl hij opstond: ‘Is dat de dank voor alles wat ik gewrocht heb?’
Plechtig bevestigde Prosper: ‘Zo ben ik nou. Ik heb trouwens nooit gedacht dat
ge Uw levenlang in Wellerbeek wildet blijven.’
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‘Ah, non,’ had Gilles hartstochtelijk gezegd: ‘Als die Boches maar een keer voor de
billen hebben gekregen, ga ik terug naar Gheel.’
‘Schoon’ antwoordde de ander. ‘Dan ga maar Uw koffers pakken. Want vandaag
begint de wapenstilstand, de Moffen zijn geslagen!’
Toen had op eenmaal Gilles zijn pijp met een smak op de vloer gegooid, en terwijl
hem tranen in de ogen sprongen had hij Prosper omhelsd, en was na een paar
ogenblikken zonder jas en zonder hoed de straat opgelopen, om tegen iedereen te
roepen, dat het vrede was. Sommigen dachten, dat het de Belg in de kop geslagen
was, maar toen het werkvolk uit de fabrieken van de Lange stroomde, en het nieuws
bevestigde, was Wellerbeek opeens in een stemming als van een afgeschafte Zondag:
overal stonden groepjes mensen bijeen, die het grote nieuws bespraken, vluchtelingen
werden gefeliciteerd, en de herbergen liepen vol. En in de avond stroomden de mensen
naar het park van het kasteel om de verlichting te zien. De gasten van Prosper en
Anna dronken champagne, en deden opgewekt hoewel Prosper en vrijwel iedereen
wist, dat verschillende van de Wellerbeekse fabrikanten tot over hun oren in
oorlogsvoorraden en oorlogsondernemingen zaten, die nu vrijwel waardeloos waren.
Maar niemand liet blijken, dat het grote nieuws andere gevoelens dan vreugde had
opgewekt.
Toen het bier en de borrels begonnen te werken, hadden de muzikanten van de
Harmonie hun instrumenten voor den dag gehaald. Eerst hadden ze gespeeld in de
herbergen: ze trokken door het dorp, en werden telkens dorstig. Maar tenslotte gingen
ze in de richting van het kasteel, en terwijl de gasten op het bordes stonden speelde
de Harmonie het Wilhelmus, en de Vlaamse Leeuw, en de Brabançonne en Turf in
je ransel en Tineke van Heulen en nog veel meer. Vandeperre hield een speech over
de gastvrije Hollanders, en over die verdoemde moffen, die nu platgeslagen waren,
zo plat als een punaise. Daarop speelde de Harmonie Lang zal hij lepen en toen nam
een van de andere vluchtelingen het woord, die ongeveer hetzelfde zeide. Maar
ditmaal
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speelde de Harmonie: Waar de blanke top der duinen. En toen, om ervan af te komen,
gingen Prosper en Testers en Wagemans aan het hoofd van de Harmonie naar
Theunissen, waar de muzikanten vrij bier kregen, en speelden totdat er nog maar een
paar instrumenten over waren van heel het orkest.
De volgende morgen was Prosper al weer vroeg op stap. Hij overlegde met de
jonge van Dijk, die sinds enige maanden in de dekenfabriek werkte, dat het nu maar
gedaan moest zijn met halfkatoen. Er zouden, zo voorspelde Prosper, lcgervoorraden
tegen afbraakprijzen op de markt komen, en alleen nog het allerbeste zou een klein
kansje houden en verkoopbaar zijn. Voorraden van oorlogskwaliteit waren er in de
dekenfabriek, goddank, niet.
‘Dat had ik wel goed gezien’ zei Prosper trots aan Anna, ‘dat het af zou lopen. De
Lange en Schrijver heeft geen draadje oorlogsgoed meer in voorraad, in de
dekenfabriek ligt nog voor een paar duizend gulden hooguit, en de oude fabriek draait
al sinds Augustus mondjesmaat op vredeskwaliteit. Nee, mij kan niets gebeuren!’
Maar ongeveer een week later daagde Herman Schrijver op, die niet opgewekt was,
maar er verschrikkelijk zorgelijk uitzag. Hij zat lelijk in de knel door de uitbreiding
der groentendrogerij, die net was klaargekomen, maar die nu, met één slag, haar afzet
kwijt was. De machines zou men misschien kunnen verkopen, tegen liquidatieprijzen,
maar dan was er toch nog een deficit van minstens zeven of acht ton, waarvoor
Herman ten halve aansprakelijk was. Hij vroeg dus aan Prosper, of het niet mogelijk
was alle liquida van de Lange en Schrijver uit te keren, om tenminste de moeilijkheid
te kunnen overbruggen. Wantvan lange duur zouden Herman's moeilijkheden niet
zijn; hij had prachtige contracten lopen in textiel, die juist nu nog veel meer winst
zouden opleveren, dan in oorlogstijd.
‘Een ding tegelijk’ zei Prosper. ‘Ik weet het juiste bedrag niet uit mijn hoofd, maar
veel heb je niet te vorderen van de Lange en Schrijver. Het blijft zeker beneden een
ton,
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want je weet ook wel, Herman, dat we de voorraden oorlogsgoed hebben geliquideerd,
en naarmate er geld loskwam, heb je steeds je deel opgenomen.’ Herman werd een
beetje bleek, en vroeg toen onzeker aan Prosper, of die hem niet over de brug kon
helpen.
‘Ik heb mijn liquida gebruikt om die kerk te financieren, dus heb ik geen grote
bedragen liggen. Ik zou natuurlijk wel wat geld kunnen opnemen, maar dat zou ik
alleen doen, als ik een zuiver overzicht heb van jouw positie, Herman.’
Herman gaf een overzicht van zijn toestand, dat nogal bevredigend was. ‘Ik zal je
helpen’ zei Prosper, en hij nam een lening op bij de bank, groot vier ton, die hij aan
Herman leende.
‘En nu moeten we maar eens plannen maken voor de toekomst’ zei Prosper, toen
de leningsacte getekend was.
Herman had prachtige plannen voor de toekomst.
‘Ik ben in Duitsland geweest’ zei hij, ‘en dat is een paradijs voor mensen die
textielvoorraden hebben. Alle burgerpakjes van de soldaten zijn al lang omgewerkt
in broeken voor de jongens, en de vrouwen lopen in vodden. En nu komen de mannen
thuis, die weer in burgerkleren moeten lopen.’
‘Duitsland is kapot’ zei Prosper kortaf.
‘Kapot? Het lijkt er niet op. Ze krijgen daar een paar onrustige maanden maardan
gaan de moffen weer werken, en hoe!’
‘Textiel maken zeker?’ vroeg Prosper ironisch, ‘en ons kapot concurreren?’
‘Voor het zover is, moeten die mensen gekleed zijn. Ze kunnen niet in hun blootje
gaan werken, Prosper, gebruik je hersens. En wie nu het eerst komt, het eerst maalt.
En nu heb ik....’ Met een ruk zat Prosper recht op. ‘Wat heb jij?’ snauwde hij.
‘Wind je niet op!’ suste Herman. ‘Ik heb hier en daar en overal oorlogsgoed
gekocht. Dat kon je krijgen voor een grijpstuiver. En dat laat ik confectionneren, en
dat exporteer ik naar Duitsland!’
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‘Die moffen zullen gek zijn, oorlogskwaliteit te kopen!’
‘Als je gezien hebt, waar ze mee lopen, dan zou je dat niet zeggen. Geloof me, ze
kopen alles wat eruit ziet als kleren. Trouwens ik heb al lang afname-contracten.’
Prosper was bijna gerustgesteld. ‘En is dat de Lange en Schrijver,’ vroeg hij, ‘of
is dat voor jou privé?’
Herman zeide braaf, dat hij de zaak eigenlijk privé had willen doen, maar nu
Prosper zo edelmoedig was geweest, kon het net zo goed de Lange en Schrijver zijn.
Trouwens, alle erbij betrokken contracten stonden op naam van de Lange en Schrijver.
‘Maar dat zegt niets’ voegde Herman eraan toe.
‘Zegt dat niets?’ stoof de ander op. ‘Zegt dat niets, dat je de naam de Lange erbij
hebt gehaald. Nu vraag ik je! Dan ben ik toch mede verantwoordelijk! Misschien
juridisch niet, maar denk eens aan mijn positie hier in het land. God beter het, Herman,
dat je hebt gehandeld onder de firmanaam.’
‘Maar het is toch een goede zaak?’ zei Herman verontschuldigend.
‘Dat moeten we nog zien!’ zei Prosper somber, stond op, en ging weg uit het
kantoor. Hij hield het niet meer uit binnen de vier enge muren van het eenvoudige
kantoor van de Lange en Schrijver.
Des avonds kwam Herman, uitgenodigd door Anna, eten op het kasteel. Aan tafel
werd niet over zaken gesproken. Maar toen de heren in Prosper's kamer bijeenzaten,
terwijl Anna naar haar pavilioen was teruggekeerd, vroeg Prosper opeens, tussen een
slokje koffie en een glaasje cognac: ‘Om hoeveel gaat het bij die
confectiegeschiedenis?’ Herman haalde een papiertje uit zijn zak en rekende even.
‘Anderhalf millioen,’ zei hij, ‘inkoop. Verkoop twee en een half millioen!’
‘Als!’ zei Prosper.
‘Zwart op wit’ zei Herman.
Beiden zwegen, en Prosper rekende uit zijn hoofd uit, hoeveel hij bezat. Als hij
alles en alles wat hij ter wereld het zijne kon noemen, liquideerde, kwam hij niet
verder dan
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twaalf ton. En toen kwam er een soort van reddende gedachte in zijn brein: ‘Buiten
het kasteel. Het kasteel had een kwart millioen gekost. Laat het, bij verkoop, de helft
opbrengen, dan hadden hij en Anna toch nog bijna anderhalf millioen. En weer dacht
Prosper: ‘Mij kan niets gebeuren.’ Hij werd haast vrolijk in zijn verder gesprek met
Herman. ‘We zullen het wel redden, wij twee’ zei hij, ‘proost!’
Prosper redde het niet.
De ondergang kwam heel langzaam, heel geleidelijk. De confectionneurs vroegen
boter bij de vis. Ze vonden het een vreemde geschiedenis, nu, na de wapenstilstand
nog zulke slechte kwaliteiten te verwerken. Prosper nam geld op, en betaalde.
De goederen werden afgenomen, en betaald met wissels. Wissels in marken.
Ondertussen begon de Mark, al niet sterk tijdens de oorlog, meer en meer af te
brokkelen. ‘Direct verdisconteren’ zei Prosper, ‘en de marken omzetten in
onverschillig welke valuta.’
Herman ging naar Duitsland, om dat te regelen. Hij zette de marken om in franse
franken. Daarin zag hij extra winst, de fransen hadden de oorlog gewonnen, dus zou
de franse frank zich herstellen.
‘Nou’ zei Prosper tegen Anna, ‘het is een rib uit mijn lijf, maar we zullen er geen
boterham minder om eten. Maar het vet is van de soep door die rare transactie van
Herman.’ ‘Je moet niet meer met Herman samenwerken’ zei Anna, ‘hij heeft geen
zuiver oordeel meer. Ontbindt de combinatie maar!’
‘Ik ben nog best in staat om mijn eigen zaken te doen’ zei haar man kwaad, maar
de volgende morgen bekeek hij zijn toestand. Oppervlakkig gezien was er niets
verontrustends in de toestand. Hij had een vordering op Herman van ruim vier ton;
met Herman bezat hij enige millioenen franse franken, die hij eventueel weer zou
kunnen gebruiken om franse stoffen te kopen, en daarnaast was er een bankschuld
van zeven ton. Hij geloofde vast in de opvatting van Her-
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man, dat de franse frank zich zou herstellen. Aan de francs hield hij vast.
‘Ik ben nog altijd zes ton zwaar, schoon aan de haak’ zei Prosper. En toen kwam
Herman bij hem met een lamentabele geschiedenis. Er was, tegen Herman, een
faillissementsaanvrage ingediend. Herman had, om zijn geld te beleggen in de dure
tijd, meegedaan aan een combinatie die een hotel had laten bouwen, een héél groot,
super de luxe hotel Dat was nu klaar, maar de meubels, luxueuze meubels, moesten
betaald worden. Het hotel was slecht bezet, de klanten bleven uit, en er moest geld
bij met handen vol.
‘Ik trek mijn handen van je af’ zei Prosper tot Herman. ‘Ik word concurrente
crediteur!’
En toen toonde Herman zijn ware gedaante. ‘Je schijnt te vergeten’ zei hij, ‘dat
de Lange en Schrijver een firma is!’ Prosper raadpleegde een advocaat, en hoorde,
dat hij, zoals de advocaat het uitdrukte ‘er tot boven zijn haar inzat’.
En toen kwam er een merkwaardige brief in de brievenbus van Prosper. Men
raadde hem aan, op zeer hoffelijke en voorzichtige manier, om te bedanken voor het
lidmaatschap der Eerste Kamer; er waren geruchten in omloop met betrekking tot
zijn naam, die niet in overeenstemming waren met de waardigheid van zijn ambt.
Hij kreeg de brief aan het ontbijt, en Anna zag, hoe zijn gezicht betrok. Langzaam
stond ze op, en aarzelend ging ze naar haar man. Ze ging achter hem staan, en zonder
de brief te lezen, legde ze haar armen om zijn hoofd. ‘Ik ben bij je, Prosper’ zei ze,
‘wat er ook gebeurt.’
Het eerste ogenblik wilde Prosper zich bevrijden uit deze omhelzing, en weer
zeggen, dat hem niets kon gebeuren. Maar na een paar tellen liet hij zijn hoofd,
volkomen passief rusten tegen Anna's boezem. Duidelijk en donker hoorde hij de
slagen van dat hart: rustig, sterk, onverstoorbaar. Hij keek naar het gelaat, dat over
hem was neergebogen, naar de rode mond, de grijze ogen, het kastanjebruine haar.
En opeens voelde hij, misschien voor het eerst in zijn leven, een volkomen zekerheid
en geborgenheid. ‘Ik heb je lief’ fluisterde hij. En Anna kuste zijn voorhoofd, zoals
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een moeder het voorhoofd kust van haar kind.
In de loop van de maanden die daarop volgden, voltrok zich de materiële ondergang
van Prosper de Lange. De vorderingen op Herman Schrijver wurgden hem langzaam.
Hij nam credieten op, met al zijn bezit als onderpand, tonnen en tonnen, waarvan hij
dure rente moest betalen. En telkens als hij dacht, dat nu de bodem bereikt was, dat
hij nu kon beginnen om weer op te bouwen wat de wilde speculatiezucht van Schrijver
had vernield, kwamen er vorderingen, nieuwe vorderingen, en de inkomsten verliepen:
de Mark kelderde op catastrofale wijze, de franse frank wankelde; de
oorlogsmentaliteit die het verkopen zo had vergemakkelijkt luwde: de mensen gingen
weer hun dubbeltje omkeren voordat ze het uitgaven.
Prosper, die nog geen jaar geleden het aanbod van Van Dijk had afgeslagen de
helft van de aandelen der dekenfabriek over te nemen ver boven pari, kreeg met
moeite gedaan dat nu, voor het toen geweigerde bedrag alle aandelen in handen van
van Dijk overgingen. Er werd een aandeelhoudersvergadering gehouden, waar
Prosper, voor de vorm naar hij dacht, aanbood als directeur af te treden. Het aanbod
werd met graagte aanvaard door van Dijk en zijn mensen, en een vreemde kwam op
de plaats van Prosper. Elke dag passeerde hij, tussen de oude fabriek en thuis de
dekenfabriek, die volop werkte: zijn fabriek, zonder hem. Hij ontmoette de arbeiders
die naar huisgingen: zijn arbeiders, maar die van de dekenfabriek hielden op hem te
groeten. Hij maakte een omweg tussen het kasteel en zijn kantoor, om niet meer de
dekenfabriek te hoeven passeren.
Er kwamen meer vorderingen. Hij moest een paar maanden later weer geld hebben,
veel geld, om nog meer dwaasheden van Herman te betalen. Hij vroeg Snakkers om
meer crediet, maar deze weigerde. ‘Het geld is te schaars’ zei de bankier, ‘en ik
twijfel toch al of we, bij executie, het tegenwoordige bedrag terug zouden krijgen.’
Prosper stoof op: ‘Executie! Wie praat er van executie? De fabriek werkt, is voldoende
van lonende orders voorzien, er wordt goed verdiend!’
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‘Dat doet me plezier’ zei Snakkers lijzig, ‘dat doet me oprecht veel plezier. Maar
wanneer het bedrijfskapitaal steeds maar weer verminderd wordt, dan kan het wel
eens gebeuren, dat al die lonende orders niets uithalen, omdat ze niet uitgevoerd
kunnen worden.’
‘Dat hangt voor het grootste gedeelte van U af, meneer Snakkers’ antwoordde
Prosper, ‘en het zal toch wel niet Uw bedoeling zijn om mij af te slachten!’
‘U schijnt te vergeten’ lijsde de bankier weer, ‘dat ik niet meer baas in eigen huis
ben, sinds ik mijn kantoor verkocht heb aan de Discontokassa. Ik krijg mijn instructies
uit Amsterdam, en ik wil U wel verraden, dat men in Amsterdam niet dat vertrouwen
in U schijnt te hebben, dat ik altijd getoond heb.’
Prosper kreeg zijn crediet niet, en kwam als een gebroken man thuis. Hij dreigde
weer een periode van onverschilligheid in te gaan, zoals reeds eerder bij tegenslag
was voorgekomen. Maar ditmaal had hij Anna bij zich, Anna, die hem een beetje
vertroetelde, hem troostte en ook prikkelde door haar schoonheid. Op een avond
kwam Wagemans oplopen. ‘Ik wil met je over zaken spreken, Prosper’ zei hij, ‘als
Anna er tenminste niets tegen heeft.’
‘Ik heb voor Anna geen geheimen’ zei Prosper, ‘niet meer!’
‘Dat is goed, en drie weten meer dan twee. Dan zal ik maar met de deur in huis
vallen.’ Hij stak een beetje te omslachtig de sigaar op die Anna hem had
gepresenteerd, en zei toen: ‘Prosper, je zit in nesten.’ ‘Dat klopt’ zei Prosper bijna
vrolijk, ‘maar dat gaat wel weer over.’ ‘Krek’ zei Wagemans, ‘daarom kom ik met
je praten. Ik weet dat dat ouwe wijf van Snakkers bang is zich te branden aan koud
water, en dat hij je niet wil bijspringen.’ Even werd Prosper kwaad.
‘Hoe weet je dat?’
‘Ik zei je toch al dat Snakkers een oud wijf is! Niet dat hij gekletst heeft, maar hij
heeft me laten sonderen, of ik eventueel bereid zou zijn, om’ en Wagemans begon
het gelijs
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van Snakkers te imiteren, ‘om, gesteld het geval, dat de fabrieken van de Lange te
koop zouden zijn, met een combinatie van financiers, de fabrieken te kopen en verder
te exploiteren.’
‘Zo’ zei Prosper bitter, ‘dat is een mooi aanbod, dat moet je doen, Toon.’
Wagemans lachte. ‘Toon is gek. Toon zal voor een stelletje geldzakken zich te
sappel gaan werken. Nee, Prosper, mijn jongen, dan ken je Toon nog maar slecht.
Maar dat voorstel heeft me aan het denken gezet, en ik heb iets heel anders verzonnen.
Wat zo'n sijsjeslijmer als Snakkers kan, kan ik ook, en nog veel beter. Jij wilt crediet
hebben, om over de tijdelijke moeilijkheden heen te komen. Nu, dat kun je van mij
evengoed krijgen als van Snakkers. Er hoeven waarachtig geen dividenden betaald
te worden aan een stelletje Amsterdamse heren, als Snakkers jou òns geld leent.’
Even was het stil, en Wagemans keek een beetje angstig naar het gezicht van
Prosper. Tenslotte zei deze wrang: ‘Ge weet toch dat die hoogwijze Amsterdamse
heren, voorgelicht door Snakkers mij geen crediet meer waard achten?’
‘Jawel’ antwoordde Wagemans. ‘Maar ik weet tenslotte meer van Wellerbeek en
de Gebroeders de Lange dan heel Amsterdam bij elkaar. Ik weet zo ongeveer wat de
fabriek waard is, niet in executie, maar als werkende fabriek. En dan zeg ik U, Prosper,
dat U er in een paar jaar bovenop bent, als ge maar lapjes maakt, doodgewone lapjes,
meters en kilometers linnen, boerenbont.’
Prosper knikte langzaam. ‘Zo zie ik het ook, Toon. Maar ik weet niet of ge het
risico kunt nemen. Tenslotte kan Snakkers me morgen ophangen, en dan gaat hij
voor, en gij kunt naar Uw centen fluiten. Daar zijt ge niet mee verantwoord, Toon,
dat kunt ge niet doen jegens Uw vrouw en kinderen.’
‘Wel, nu nog mooier’ antwoordde Wagemans, ‘moet gij me de les voorschrijven?
Laat ik U eens wat zeggen, manneke. Sinds Wagemans een jaar of dertig Prosper de
Lange heeft nageäapt heeft hij wel wat in de kous gekregen. En
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als ik nou, ja let goed op, ik zeg: als ik er een strop aan zou halen, dan was ik nòg
beter af, dan wanneer Prosper de Lange me niet had wakker gemaakt, ziet ge. Het
zou leergeld achteraf zijn!’
Prosper aarzelde. Hij wilde erover denken, maar Wagemans drong aan op een
onmiddellijke beslissing. Hij wist heel goed, dat in eenzaamheid Prosper's trots het
zou winnen.
‘Wel,’ zei hij, ‘als ge er nog lang over denken moet, dan zijt ge niet zo pienter als
ik altijd meende. Maar dat wil ik U wel zeggen, dat ik morgen de dag begin met het
benodigde geld vrij te maken.’
Toen Wagemans heen ging, drukten de beide mannen elkaar stevig de hand, en
terwijl ze elkaar aanzagen was er even een schemer van ontroering in hun ogen.
‘Goeie Toon’ zei Prosper een beetje schor. Nog voordat Wagemans de volgende
morgen begonnen was zijn voornemen uit te voeren, kreeg hij al een telefoontje van
Prosper. ‘Het hoeft niet meer, Toon,’ zei Prosper kalm, ‘ik heb net een brief gekregen.
De bank zegt het crediet op.’
Die kalmte behield Prosper in de moeilijke weken die volgden, maar het was geen
zelfbeheersing, het was een inertie die hem al eerder bevangen had wanneer het erg
moeilijk was. Anna trachtte hem op te beuren, door grote hartelijkheid, doorhem een
beetje te vertroetelen. Prosper liet het over zich heengaan, was dankbaar, en vond
alles goed wat Anna overlegde en voorstelde.
Wagemans en Anna hadden drukke en moeilijke dagen. Wagemans trachtte van
een combinatie van Wellerbeekse fabrikanten een fonds bijeen te krijgen, dat Prosper
kon redden van de ondergang. De heren kwamen bijeen in de societeit, en de waard
klapte later uit de school: Wagemans wou zijn hebben en houden op het spel zetten.
Testers wilde, zoals hij het uitdrukte, wel enig risico nemen. Maar de andere
fabrikanten waren bepaald vijandig: ze toonden leedvermaak, omdat het misliep met
die kraan van een Prosper. Tenslotte gingen de heren met ruzie uit elkaar;
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Wagemans en Testers bleven nog even zitten en rekenden: zo en zoveel kon
Wagemans vrijmaken, en Testers zoveel. Dat zou misschien wel genoeg zijn, dachten
ze. En wat de zekerheid betrof, het onderpand: zoveel was de fabriek wel waard, en
dan was er nog het kasteel.
‘Het kasteel is net zoveel waard als de grond waar het op staat’ zei Testers.
‘Een ton is het altijd waard!’ meende Wagemans, maar Testers schudde het hoofd:
‘Voor een jaar of drie, ja, toen was het zoveel waard als een gek ervoor wou geven,
en gekken had je toen zat. Maar nu?’ Toch had Testers een goed idee. ‘Nog twee
jaar geleden heeft Prosper een som gegeven voor de nieuwe kerk, en niet zo zuinig,
naar ik meen. Nu zou het toch niet meer als fatsoenlijk zijn, wanneer het kerkbestuur
daarvan iets terug zou geven, desnoods als obligaties.’ Toon moest er maar eens over
gaan praten. Toon ging erover praten, met de pastoor, op het bisdom, maar de zaak
was zo moeilijk en ingewikkeld blijkbaar, dat Wagemans zijn geduld verloor, en aan
Testers rapporteerde, dat ze dat wel konden afschrijven. ‘Misschien geven ze hem
wel onderstandsuitkering als hij helemaal kapot is.’
Op een avond zei Anna plotseling tot haar man: ‘Prosper, we moesten het kasteel
maar verkopen. Dan kunnen wij intrekken in het pavilioen, of in een gewoon huis.’
Even leek het, alsof Prosper zich zou opwinden, zijn gezicht werd rood, maar toen
hij, na een paar tellen sprak was hij kalm: ‘Ja, je hebt gelijk. Bedelaars horen niet
thuis in kastelen. We zullen blij moeten zijn, als we een huisje van de volksbond
kunnen betalen.’ En toen zei Anna onverwacht, en haar stem klonk bijna blij: ‘En
wat dan nog? We hebben lang genoeg weelde gehad, we kunnen nu, op onze oude
dag wel wat eenvoudiger doen.’ Ze was opgestaan, en zette zich op de armleuning
van Prosper's fauteuil. ‘Soberheid is veel gezonder om oud te worden’ zei ze
glimlachend. Prosper nam haar hand en kuste de palm ervan. ‘Waarom moet ik ook
nog oud worden?’ zei hij rustig en heel treurig. Na die avond probeerde Anna het
kasteel te verkopen, met geheel de inventaris. Ze kreeg inderdaad aanbiedingen: be-

Edmond Nicolas, Brocaat en boerenbont. Schering en inslag van een fabrikantenleven

253
lachelijk lage sommen, die niet veel meer betekenden dan de waarde van de grond,
zoals Testers voorspeld had. En tenslotte, in de week dat Prosper de oude fabriek in
andere handen zag overgaan, werd ook het kasteel publiek geveild. Er waren een
paar vreemden overgekomen, maar het merendeel der biedenden waren dezelfde
mensen, die vroeger als gast op het kasteel hadden verkeerd. Ze kochten meubels en
versieringen, snuisterijen en schilderijen, en lieten ze triomfantelijk naar hun woning
overbrengen. Het kasteel en pavilioen werden overgenomen door een combinatie,
die er een soort luxe hotel in wilde vestigen.
Toch had de verkoop van de fabriek en van het kasteel meer opgebracht dan iemand
verwacht had. Toen alle schulden betaald waren, had Prosper nog iets meer dan
twaalfhonderd gulden over, en met Anna betrok hij een huisje van de volksbond, en
zocht, zonder overtuiging, een baantje.
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Twintigste hoofdstuk
HET LAATSTE KAPITTEL VAN PROSPER'S leven is eigenlijk gauw verteld,
maar al zijn tijdgenoten vertellen het op hun eigen manier, en ze spreken allemaal
de waarheid, of beter, ze zeggen allemaal hoe zij de waarheid hebben gezien.
Mevrouw Kraaykamp bijvoorbeeld, zegt als ze erover spreekt, dat het helemaal
niet nodig was geweest om in dat huisje van de Volksbond te trekken. Dat waren,
volgens haar, kunsten van Prosper. ‘Maar wat zal ik U daarvan zeggen’ zei ze toen
dokter Buitenweg er haar eens naar vroeg. ‘Prosper was eigenlijk een acteur, een
groot acteur, die maar één fout had: hij overdreef zijn rollen. Hij overdreef de rol
van welvarende fabrikant, toen hij het kasteel liet bouwen, en het ene feest na het
andere gaf. Hij overdreef de rol van verarmde toen het misgegaan was. Mijn man
zaliger, en Wagemans, en Testers en nog veel meer fabrikanten hebben hem
betrekkingen aangeboden, want Prosper kende wat. Hij wàs een goeie vakman. Maar
toen mijn man hem vroeg, of hij niet het toezicht wou overnemen op calculatie en
dessins, werd Prosper bijna grof. ‘Ge moet nooit de calculatie overlaten aan een man
die zich zo vercalculeerd heeft, dat hij op de hond is gekomen. Maar ge zijt vriendelijk
bedankt voor de goeie intentie; God zal het U lonen.’ Mijn man bezwoer hem, dat
hij Prosper werkelijk nodig had, maar Prosper was er niet vanaf te brengen, dat het
een soort liefdadigheid was. En dat was het toch maar ten dele. Misschien bood mijn
man zaliger hem een iets te hoog salaris, want we vonden het zo gênant
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dat hij daar in de volksbond woonde, maar hij was ongezeggelijk.’
De pastoor van de nieuwe kerk, die eigenlijk kerk en school betaald had van de
centen van Prosper vertelde het verhaal weer anders. Toen Prosper namelijk niets
meer om handen had, en woonde in de volksbond, kwam hij wel eens in de late Mis
van half negen, zo gewoon door de week. De kerk was dan vrijwel leeg; er zaten
tien, twaalf oude wijfkes en een paar paaikes, die op het laatst nog gauw hun saldo
bij Onze Lieve Heer wilden opvoeren, maar Prosper ging dan, strijk en zet, in de
armenbanken zitten, achter in de kerk. De pastoor had hem gebid en gesmeekt om
toch niet zo koppig te zijn, en gewoon voorin te gaan zitten, waar de pastoor notabene
een plaats voor Prosper en een voor Anna had gereserveerd. Maar dan antwoordde
Prosper, dat hij ook heel goed kon bidden op de armenbanken, en dat hij maar blij
was, dat Onze Lieve Heer zo van de armen hield. Tenslotte had de pastoor, in overleg
met het kerkbestuur, Prosper aangeboden om een rente te betalen over het geschonken
bedrag. Natuurlijk, de hoofdsom teruggeven, dat ging niet, maar een behoorlijk
sommetje als rente, dat was een andere zaak, vooral omdat Wagemans en Testers
hadden aangeboden elk drieduizend gulden per jaar ervoor beschikbaar te stellen.
‘Als U me een uitkering wilt geven vanwege het parochiaal armbestuur, dan zal ik
dat gaarne aannemen, maar verder wens ik niet anders behandeld te worden dan ieder
ander die stukken heeft gemaakt.’ Maar ja, de pastoor durfde het niet aan, om Prosper
een paar gulden per week te gaan brengen. Anna had niet goed begrepen, waarom
Prosper dit redelijke aanbod van de pastoor had afgeslagen. De reden vragen wilde
ze niet: Prosper moest het zelf weten. Maar Prosper had het haar ongevraagd verteld:
‘Ge denkt toch zeker niet, lieve, dat die centen uit de zak van Heeroom komen of uit
de kas van het kerkfabriek, is het wel? Natuurlijk zit Toon er weer achter, misschien
met Testers samen. Maar ik kan toch geen aalmoes aannemen van die twee; die
hebben ook een zwaar gezin, en ik moet voor mijn eigen fouten opkomen.’
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‘Eigen fouten!’ foeterde Anna dan wel, ‘de fouten van Herman Schrijver, meent ge,
die nu weer mooi weer speelt als chef-verkoper voor van Eyck.’
‘Ja, eigen fouten’ zei Prosper dan rustig en een beetje bitter, ‘eigen fouten, omdat
ik me niet in de luren had moeten laten leggen. Eigen fouten, omdat ik Herman met
zijn mooie smoesjes niet gecontroleerd heb.’ En tenslotte kwaad wordend: ‘Eigen
fouten omdat ik die filou niet de eerste keer de beste met een hamer op zijn verdorven
kop heb geslagen. En nu wil ik er niets meer van horen.’
Mevrouw van de Marel vertelt het weer anders. Zij was de uitvindster van Anna's
werkhuizen. Ze was altijd heel intiem geweest met Anna, en toen deze eens, na de
catastrofe, praatte met Lies, was ze in tranen uitgebarsten, omdat het zo moeilijk
was. Prosper was zo onredelijk; het geld raakte op, steun wilde hij niet hebben,
baantjes sloeg hij af als hij vermoedde dat er liefdadigheid bij in het spel was. ‘Kon
ik maar wat verdienen!’ snikte de wanhopige Anna. Toen had opeens Lies de wenende
vrouw aan haar brede boezem gedrukt en gezegd: ‘Maar kind, dat is een schitterend
idee! Je komt hier twee keer in de week 's morgens een kopje koffie drinken, en dan
zeggen we aan Prosper dat.... eens kijken, nu ja, dat je uit naaien gaat of voor mijn
part uit werken.’ Maar ook Anna wilde geen liefdadigheid. Ze vond het idee van
Lies heel goed en practisch, maar dan wilde ze er ook voor werken. ‘Dat is goed’
zei Lies, ‘dat houdt lenig; ikzelf wordt van luiheid zo vet als een mol. Ge kunt ervoor
werken, meisje! Ik ben nu al zeven jaar bezig met een altaarloper te borduren, en als
er niet iets heel bijzonders gebeurt, dan is hij met het laatste oordeel nog niet af. Ge
komt bij mij tweemaal in de week aan die loper borduren!’ En op de
Sacramentsvereniging, waar Anna niet meer kwam, omdat het zo gênant was voor
haar vroegere vriendinnen, nam Lies een paar dames in vertrouwen, die allen ook
wel zoiets wilden op touw zetten. Ze konkelden en rekenden, en kregen het klaar om
Anna op die manier een gulden of dertig per week in de handen te spelen. Het was
niet veel, maar het hielp. En dat zou goed
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gegaan zijn, wanneer niet de dames mee hadden gedaan, die niets liever wilden, dan
Anna vernederen: mevrouw van Eyck en mevrouw Hoeks. Die begonnen Anna te
vragen om even stof af te nemen in het salon. In het salon stonden dan natuurlijk de
meubels die ze gekocht hadden van het kasteel. Anna voelde de hatelijke bedoeling
heel goed, maar ze zei niets. Een volgende keer verscheen ze in een blauwkatoenen
jurk, en ze had klompen bij zich. De hatelijke dames wisten niet waar ze kijken
moesten, maar Anna werkte als een echte werkster. En om haar wraak te bekronen
zei ze tegen mevrouw van Eyck, dat eigenlijk die stoeltjes niet in een salon thuis
hoorden, omdat iedereen zien kon, dat het stoeltjes waren van een slaapkamer, en
mevrouw Hoeks kreeg te horen, dat de karaffen niet in de pronkkast thuis hoorden,
omdat het gewone glazen décanteerkaraffen waren, zoals elke burgerman in Frankrijk
ze gebruikt.
Anna verdiende dus de kost. Anna ging uit werken. Prosper drentelde wat rond,
las nu en dan, en na een paar weken begon hij huishoudelijk werk te doen: hij maakte
de bedden op, schilde de aardappels, en toen voor het eerst Anna haar werk
grotendeels gedaan vond door Prosper lachte ze hartelijk, en voor het eerst waren
beiden weer vrolijk. Anna liep uit, en haalde vijf sigaren met bandjes voor Prosper
en een maatje jenever. ‘Je zult eens zien, Prosper, hoe goed wij het samen kunnen
hebben!’ En Prosper was zo opgewekt, dat hij weer schertste: ‘Moet ik nu ook gaan
pruimen?’ vroeg hij.
Wagemans weet ook zijn verhaal, maar hij mag het niet te vaak vertellen, want
opwinding is slecht voor hem. Hij vertelt, hoe hij Prosper gesmeekt heeft om bij hem
in de zaak te komen. ‘Mijn jongens’ heeft hij gezegd, ‘zijn nog maar snotapen, en
ze kennen er nog te weinig van. En jij Prosper, met je buitenlandse ervaring, kunt ze
heel best wegwijs maken, beter dan ik!’ Maar Prosper had geantwoord, dat ieder zelf
ervaring, moest opdoen, en dat hij zijn vriend Toon aanraadde de bengels een goeie
geleerdheid te laten opdoen, en ze dan naar het buitenland te sturen. ‘Dan zal ik toch
hulp moeten hebben in de fabriek’ zei
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Wagemans dan. ‘Ik kan U Tommelom aanbevelen, Toon!’ had Prosper geantwoord.
Daarna had Wagemans geprobeerd om, met Testers samen, dat kunstje klaar te
maken met de rente van de kerk, maar Prosper had het doorzien. Maar de opvoeding
van de kleine Prosper, dat had Prosper niet in de gaten gekregen, hoe dat in elkaar
gestoken was. Wagemans was naar de rector gegaan, en had hem gezegd, hoe de
vlag erbij stond. ‘Maar ik zal het kostgeld voor het manneke wel betalen,’ had hij
verklaard, ‘maar God zal Uw gebeente beschermen, als ge laat uitlekken dat ik het
betaal. Ge speelt maar een keer de genereuze, en ge schrijft aan Prosper, dat ge het
op prijs zult stellen, dat het kereltje zijn opleiding voltooit aan het college, opdat ge
dan kunt waarnemen hoe dat zit met die roeping.’ De rector maakte bezwaren tegen
deze misleiding. ‘Als ge een goeie Jezuïet zijt, pater’ had Toon geantwoord, ‘dan
maakt ge een smoesje, waar Prosper in trapt, en dat niet eens gelogen is.’ En dat was
gebeurd. Pater Rector had geschreven over bijzondere fondsen voor zeer begaafde
leerlingen. Daarmee loog hij niet, want die fondsen van Wagemans waren natuurlijk
wat bijzonders.
‘Maar op een goeie dag’ vertelde Wagemans dan, ‘heb ik hem toch tuk gehad.’
De oude fabrikant grinnikt als hij eraan denkt. ‘Dat zat zo: ons Marie heeft nog een
verre neef, die een hotel houdt in Brussel: de Quatre Saisons heet dat. En toen de
belgische franc zo kelderde kwam die meneer in nesten. Hoe of wat weet ik ook niet,
maar zo een half jaar, het kan iets langer zijn, maar daaromtrent was het, minder dan
een jaar, nadat het kasteel verkocht was, kwam die neef, Tullemen heette hij, bij me,
en vroeg, of ik hem niet onder de armen kon grijpen. Met zeventigduizend gulden
kon hij zich redden: de kamers moesten wat gemoderniseerd worden, en hij sprak
van koud en warm water, enfin, het zal mij een zorg zijn, want ik kreeg tweede
hypotheek op het pand vlak bij de Gare du Nord. Ik zeg tegen hem, ja in het frans
dan, dat hij dat geld wel kon krijgen, en de rente hoefde niet hoog te zijn, maar hij
moest een meneer van mijn kennis een baantje geven. Wat
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of die meneer kende. Enfin, ik beschrijf hem Prosper zo'n beetje, en toen voelde hij
er niets voor. ‘Dan geen geld’ zei ik. Tenslotte zou Prosper een soort vergulde portier
worden, chef de réception of zoiets. Ik nam Anna in het complot, maar ik vertelde
het meiske ook niet dat de hele baan flauwe kul was. Er kwam een advertentie in de
krant, en toevallig, ja toevallig ontdekte Anna die, en ze maakte Prosper warm om
erop te solliciteren. Prosper ging dus naar Brussel, en Tullemen speelde zijn rol heel
goed. Prosper werd aangenomen. Prosper heeft natuurlijk nooit geweten, dat zijn
salaris aan de hoge kant was, en dat het een beetje vreemd was, dat hij niet in de
tronc deelde, maar goed, hij haalde z'n jacquet voor de dag, en ging naar Brussel.
Laat ik U zeggen, dat het een succes was, meneer, een groot succes. Prosper had
onderhand heel wat witte haren gekregen, en hij zag er uit als een grootvorst in burger.
En met zijn perfecte manieren maakte hij indruk. Eerst was dat nadeel voor Tullemen,
want de gewone commis-voyageurs bleven een beetje weg, en nagemaakte echtparen
durfden het ook niet meer aan. Maar toen stuurden we allemaal onze kennissen, die
naar Brussel moesten, naar de Quatre Saisons. En dat ging best: het hotel was goed,
en Prosper wist inderdaad op het eerste oog wat de mensen eigenlijk hebben moesten.
Tullemen was een stomme kerel, maar Prosper kreeg het klaar om het hotel helemaal
te veranderen: van een rumoerig logement voor commisvoyageurs werd het een echt
degelilk familiehotel: het had een cliëntèle, goeie zakenlui, en goeie families. Ja, en
op een goeie dag moesten Testers en ik samen in Brussel zijn, en wij naar de Quatre
Saisons. Testers had ik ingelicht, en toen we binnenstapten, kwam Prosper ons
buigend tegemoet. ‘Maar Prosper, jongen, jij ook hier?’ zei Testers, maar Prosper
bleef helemaal in zijn rol, en vroeg wat we verlangden. We kregen prachtige kamers,
en toen ik de eigenaar zag, maakte ik hem in tegenwoordigheid van Prosper een
compliment over het goeie cachet der inrichting, en de eigenaar gaf het complimentje
door aan Prosper. Prosper straalde: 's avonds ging hij met Testers en mij een glaasje
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bier drinken op de Boulevard. Dat was de allereerste keer na de déconfiture dat hij
weer gewoon met ons over koetjes en kalfjes sprak, en vergat er ons om de minuut
aan te herinneren dat hij een trotse arme was. Hij had zelfs al weer plannen. Er moest
een hele serie hotels komen door heel Europa; je zou gezegd hebben dat hij de
volgende dag ermee ging beginnen, zo had hij dat uitgedacht. En toen hij een paar
weken later weer eens in Wellerbeek kwam, verscheen hij voor het eerst weer op de
societeit, en hij kwam weer hier en daar op visite: hij was nu helemaal de
hoteldeskundige om het zo maar te zeggen, de rol van arme man was hij vergeten.
Anna praatte al eens over een groter huis, maar dat kon eerst, volgens Prosper, als
hij zoveel verdiende dat er een dienstbode vanaf kon. Ik gaf natuurlijk prompt door,
dat hij vijftig gulden in de maand meer moest verdienen, en laat Tulleman me nu
antwoorden, dat hij het er mee eens was, en dat hij monsieur Prosper graag uit zijn
eigen zak die opslag zou betalen! Maar zover is het toch nooit gekomen dat het
grotere huis betrokken werd.’ Wagemans z'n stem wordt treurig als hij zover gekomen
is met zijn verhaal.
‘Eigenlijk was het misschien nog mijn schuld ook. Het kasteel was, nadat Prosper
het verkocht had, hotel geworden, zoals U weet. Maar of nu de ligging of de leiding
niet deugde, dat weet ik niet. Ze adverteerden links en rechts met hun unieke ligging
en hun exquise keuken, maar er kwam geen kip. Wij hadden de loop naar Theunissen,
en om de waarheid te zeggen voelden we er niets voor om hotelgast te worden in het
uitgeklede huis van Prosper en Anna. En uit de vreemde kwam haast niemand: er
waren te veel oude en gerenommeerde zaken dichtbij. Nu dan, toen ze twee jaar geld
verloren hadden in het kasteel gingen ze failliet. De boel werd publiek verkocht: de
inventaris ging voor een habbekras naar van die opkopers uit Amsterdam. En het
kasteel werd gekocht voor de sloop. En zo tegen December werd daarmee begonnen.
Prosper was nog in November in Wellerbeek geweest, maar om een of andere
reden had niemand hem verteld dat het
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kasteel gesloopt zou worden; hij wist wel, dat het alweer verkocht was. En ik,
uilskuiken, zei hem ook niets ervan.
Met Kerstmis zou hij in Wellerbeek zijn, en ik schreef hem een kaartje dat ik hem
en Anna bij ons verwachtte voor het eten, mèt de kleine Prosper, die onderhand ook
al een lummel van zestien, zeventien jaar was.
Prosper arriveert daags tevoren in Wellerbeek, en komt, op weg van het station
naar de Volksbond, voorbij het kasteel en ziet net een wagen met afbraak uit het park
komen. Hij wordt nieuwsgierig, gaat het park door, en ziet verdorie net, hoe die
slopers het pavilioen opblazen. Prosper was verpletterd. Een hele tijd stond hij te
kijken, terwijl hij zich vasthield aan een boom. En toen voetje voor voetje strompelde
hij naar zijn huisje in de Volksbond. Anna zat al op hem te wachten: ze zag opeens
hoe ellendig Prosper zich voortsleepte. Ze loopt naar buiten, neemt hem zijn valiesje
af, en brengt hem naar binnen. ‘Wat is er?’ vroeg ze. Prosper mompelt alleen nog:
‘Jouw pavilioen’ en klats, in elkaar zakt hij. En dat was dat: beroerte, links helemaal
verlamd, en nauwelijks meer kunnen spreken.
Anna verpleegde hem dag en nacht, ach God, wat heeft die vrouw met hem
uitgestaan. Want Prosper was geen gemakkelijke, toen hij dag in dag uit in zijn stoel
zat, en nauwelijks verstaanbaar praatte, toen was hij soms duivels ongeduldig. Anna
deed wat ze kon, maar ja, als je niet weet wàt iemand wil, kun je het hem moeilijk
naar de zin maken. We hebben wel eens gezegd, dat ze beter allebei bij de nonnetjes
in konden trekken, maar dan schudden beiden het hoofd. ‘Het is mijn man, en ik pas
hem op!’ zei Anna, en dan keek Prosper haar aan als een dankbare hond.’
Daarover weet Père Dujardin mee te praten, maar hij kan natuurlijk niet alles zeggen
wat hij weet, want hij was ook de biechtvader van Prosper. Oorspronkelijk kwam
hij als vriend van Anna, maar toen Prosper daar zo zielig thuis zat, bleef hij wat
langer en sprak met de invalide. Dat ging soms wel moeilijk, vooral in het begin,
toen de spraak van Prosper nog erg slecht was, en hij per se met de pater frans
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spreken wilde; maar geleidelijk ging het beter. En toen voerden de pater en de zieke
lange gesprekken.
Het eerste gesprek begon ermee, dat was ongeveer een dag of tien nadat Prosper
zijn beroerte gekregen had met de eenvoudige vraag van de pater, hoe Prosper zich
voelde. ‘Comme une loque’ zei Prosper prompt, en toen de pater het niet direct
begreep, maakte Prosper zich een beetje kwaad: ‘Superflu’ zei hij, ‘overbodig’. De
pater zei zo de dingen, die men in dergelijke gevallen aan een zieke zegt, die men
eigenlijk maar heel oppervlakkig kent. Hij sprak over de waarde van het lijden, en
over geduld. Prosper lachte, tenminste stootte klanken uit, die lachen moesten
verbeelden, het waren rauwe geluiden, die toch erg bitter klonken. En toen zei Prosper
met oneindig veel moeite, maar vrij duidelijk, dat een mens nooit te oud was om te
leren: hij was meer dan zestig jaar oud moeten worden, voordat hij begrepen had,
dat je je in elk mens vergissen kon. De pater wilde hem erop wijzen, dat er toch ook
goeie mensen waren. Prosper knikte voorzichtig en zei: ‘Herman en Toon’ waarmee
hij zeggen wilde, dat hij zich in Herman en in Toon vergist had: Herman was
tegengevallen, en Toon Wagemans was veel beter dan hij gedacht had.
Dat was een soort stokpaardje van Prosper, wat je allemaal kon leren op je oude
dag. ‘Weet U wat ik ook geleerd heb?’ zei Prosper op een keer: ‘Nederigheid. Haha.
Dat is wel een dure les geweest, die meer dan een millioen gekost heeft, maar ze was
dan ook erg duidelijk.’ En toen vroeg Père Dujardin, wonderlijk genoeg, of Prosper
het te duur vond. Even dacht de zieke na. ‘Waarom moet Anna lijden, als ìk
nederigheid moet leren?’ stamelde hij, maar Anna gaf antwoord, voordat de Père
spreken kon: ‘Omdat man en vrouw één zijn’ zei ze kalm. ‘Ik heb nooit iemand zo
verwonderd zien kijken als monsieur de Lange bij dat sublieme antwoord van zijn
vrouw’ zei de Père later eens. ‘Ik geloof eigenlijk, dat Prosper toen eerst zijn vrouw
ontdekte in al haar voortreffelijkheid, want hij strekte zijn goeie hand naar haar uit,
en toen Madame Anna die gegrepen had, zei hij ‘Vergiffenis’, maar Anna antwoordde
niet, omdat ze
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haar tranen moest drogen.’
Toen de jonge Prosper èn de paters Jezuïeten het eens waren over de roeping van
de jongeman, vroeg Anna Père Dujardin om Prosper te vermurwen. ‘Ik heb hem er
al zoveel mee geplaagd’ zei Anna, ‘dat hij zich al opwindt als ik erover begin.’ De
pater vond het een moeilijke opgave, maar wonder boven wonder nam Prosper het
heel rustig op. Met een scheef lachje zei hij moeilijk: ‘Alweer iemand die zich niet
aan zijn contract houdt!’ en hij legde uit hoe het zat met de giften voor de kerk. De
pater hield hem voor, dat dergelijke contracten nu eenmaal onzin zijn, en wilde
uitleggen, dat Onze Lieve Heer zich niet laat omkopen.
‘Dat weet ik’ zei de zieke, ‘hij heeft me iets veel beters gegeven!’ En hij legde
omstandig en moeizaam uit aan de pater, dat als hij zijn geld niet aan die kerk had
gegeven, hij allerlei gemist zou hebben. Dan was hij misschien nu nog de banjerheer
van Wellerbeek, dan zou hij nu nog rossen en rijden om zijn zaken groter te maken,
steeds groter. En dan had hij nooit geleerd wat nederigheid is, en wat het is als een
vrouw van je houdt, werkelijk van je houdt, en hoe moeilijk het is afhankelijk te zijn,
en geduldig. ‘Dus eigenlijk is U gelukkig’ vroeg de pater met een glimlach. Prosper
keek verbaasd, en toen, na even nagedacht te hebben antwoordde hij: ‘Ja, eigenlijk
wel! Alleen zou ik wel eens een wandelingetje willen maken.’ Maar dat wandelingetje
kwam riiet meer. Er werd moeite gedaan om een wagentje te vinden voor Prosper,
waarmee Anna hem zou mee kunnen nemen in de vrije lucht en in het park, dat nu
Julianapark heette. Maar dat wilde Prosper niet. Dat was nog te veel gevergd van
zijn nederigheid, om als invalide rondgereden te worden door Wellerbeek. En
verhuizen, ergens naartoe waar niemand hem kende, wilde hij ook niet. Hij wilde in
Wellerbeek sterven, en begraven worden. Dat zei hij nadrukkelijk op een keer tegen
de pater. ‘En als het kan’ zei hij, terwijl hij het hoofd afwendde en zijn ogen sloot,
‘moest de jongen maar de lijkmis zingen.’
En het wonderlijke was, dat dat priesterschap van zijn zoon, waartegen de gezonde
en rijke Prosper zich met hand en
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tand verzet had, nu tot een soort glanspunt in zijn denken werd, iets waar hij naartoe
leefde.
‘Zou ik het halen?’ vroeg hij dan aan Anna, of dokter van de Marel. Ze bevestigden
het beiden: het duurde nu nog zes jaar, en als hij voorzichtig was, zou hij zeker nog
zes jaar kunnen leven.
‘Maar of we het hem moeten toewensen?’ dacht de dokter dan.
Hij beleefde in elk geval nog, dat zijn jongen de toog aan had. ‘Je bent een keurige
kraai’ zei de zieke zonder enige bitterheid, en de jongen lachte gelukkig, omdat
eindelijk zijn vader zijn ideaal deelde. Maar nog voordat de jongen de eerste, kleine
wijdingen kreeg, vatte Prosper op een najaarsdag kou. Anna had hem in het tuintje
gezet, en haalde hem binnen, toen het killer werd. Toen rilde de zieke, en zei dat hij
het koud had gekregen. Hij bleef een dag in bed; de koorts die aanvankelijk was
opgetreden, zakte, en Anna meende dat het op niets zou uitdraaien. Maar de tweede
morgen na het kouvatten zei Prosper, dat hij nog graag eens met zijn zoon wou praten.
Anna rekende voor wanneer die op vacantie zou komen, maar Prosper schudde het
hoofd. ‘Nu’ zei hij, ‘het loopt af.’ Dokter van de Marel meende dat dat wel los zou
lopen, maar het was toch beter, dat de jongen maar eens kwam, op een
Donderdagmiddag hadden de seminaristen toch vrij. Wagemans stuurde zijn auto,
en de jonge Prosper kwam zijn vader opzoeken.
‘Dat is goed, jongen’ zei de zieke, ‘ik heb je nog iets te zeggen. Ik heb fout gedaan
met al mijn kouwe drukte, vroeger. God doet toch wat Hij wil. En Hij weet het beter.
Hij weet het altijd beter.’ De jonge seminarist luisterde geduldig naar de
gemeenplaatsen van zijn vader. Hij was natuurlijk vol kinderlijke eerbied, maar hij
zag niet in waarom hij moest overkomen om dit aan te horen.
De vader bemerkte dit. ‘Je vindt dat dat allemaal vanzelf spreekt, en dat ik bazel.
Dat doe ik ook. Maar vergeet nooit dat ik je nu heb laten komen, om dit te zeggen.
Als je later denkt dat je wat bereikt hebt, doe er dan afstand van. Anders maalt God
je toch fijn.’
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Net voordat de jonge Prosper afscheid moest nemen, zat deze te praten met zijn
moeder; ze hadden het over zakdoeken of hemden of zoiets. Toen wenkte de vader
nog eens de jongen bij zich. ‘Hou je aan je moeder’ zei hij, ‘die is meer waard dan
ik. Maar voor mij moet je bidden. Ik heb nog lang niet alles goedgemaakt.’
En dat was het laatste wat Prosper zijn zoon zei. Want in de nacht stierf hij, zonder
dat iemand het merkte.
De mensen van Wellerbeek zeiden dat het een schone dode was, en ze gingen
haast allemaal met de begrafenis; de fabrieken moesten sluiten die morgen.
De steenhouwer wilde de engel van de tentoonstelling op het graf plaatsen, maar
Anna zei, dat Prosper gewenst had dat er een houten kruis op kwam, met niets dan
zijn naam erop. Maar Labout die het maakte, zette er toch op:
PROSPER DE LANGE INDUSTRIEEL
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Epiloog
NA DE BEGRAFENIS GING ANNA WONEN in een pension voor oude dames in
Brussel. Dat kon, omdat er een premievrije polis was, die Prosper eens genomen had
om een arme drommel van een verzekeringsagent een plezier te doen. Ze heeft het
daar best, en ze kan nog jaren mee.
Eens per jaar gaat ze naar Wellerbeek; op de sterfdag van Prosper. Ze gaat dan
met haar heerzoon naar het graf, en eigenhandig reinigt ze het kruis, en ze wiedt het
onkruid dat opschiet op het graf. En daarna bidt de priester vijf Onzevaders en vijf
Weesgegroeten voor, en Anna antwoordt en kijkt naar het plekje naast het graf, waar
zij wil rusten als het zover is.
En op een goeie dag zal dat plekje een graf zijn geworden; dan komt nog de priester
op gezette of ongezette tijden naar de graven zijner ouders. Maar misschien zal hij
te ver uit de buurt geraken, en zeker zal hij een jaar wegblijven, en nog een; als hijzelf
gehemeld is.
En dan zal het graf vervallen, verwilderen. Wagemans, en van de Marel en de
oude getrouwen zullen niet meer spreken over de grote tijd van Prosper, omdat ze
stom geworden zijn voor eeuwig.
En dan zal van Prosper niets meer over zijn in Wellerbeek, tenzij misschien zijn
historie zal voortleven, verworden tot een vreemde, ongelofelijke legende.
1 Mei 1949.
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