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Ik draag dit boek op
aan Paulus Lumens,
aan Reinout Eussen en de zijnen
en aan jou, Coenraad, heilige drekboer en man van groote verhalen...
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I
Het was een rijzige figuur met kalkwitte krullen tot op de schouders die recht als een
paaschkaars tusschen dag en avond te lezen stond in zijn brevier. U krijgt een goed
pastoor, had de bisschop mij gezegd en deze vaderlijke waardeering was eene voor
mij niet geringe geruststelling geweest na den goedmoedigen scherts waarop een
jongere generatie mijne benoeming onthaald had.
Mijn pastoor stond bekend als een der merkwaardigste typen van een schijnbaar
volkomen onaardsch soort van geestelijken met sterken franschen inslag uit de laatste
helft der vorige eeuw: een groot seigneur, hooghartig, onaangedaan en eenzaam; een
bijna legendarisch figuur, waarover de meest onwaarschijnlijke verhalen gingen. Het
is een Bonhomme, en daar is alles mee gezegd, had Paulus Lumens gezinspeeld, een
buurtkapelaan bij wien ik mijn licht was gaan opsteken. Ik bevond mij dus in het hol
van den leeuw (heb ik dat goed gezegd?) aan wien ik misschien voor jaren door een
raadselachtige lotsbeschikking gekoppeld geworden was, en eerbiedig bleef ik staan
bij de deur die door de kleine, voorname huishoudster geruischloos achter mij werd
dichtgedaan. De leeuwenkop keerde zich een oogenblik naar mij toe; een sierlijk
wuivende hand wees mij een zetel. Eén moment; ik ben zoo klaar zeide hij. Merci!
Zoo was de ontvangst.
Ik zonk weg in een grooten leeren armstoel met leeuwenkoppen en koperen ringen,
recht tegenover de Disputa van Raphael Santi en wachtte. De torenklok sloeg vijf
en diep in het doodstille huis riep een klokje haastig achter elkander vijfmaal: koekoek.
Toen hij zijn brevier gesloten had, knielde de pastoor neer in de schemering en
nam hij het hoofd in de handen voor een kort slotgebed. Opstaande maakte hij een
groot kruis en zonder mij aan te zien zeide hij: Welkom! en vervolgde: Het is de
gewoonte niet dat hier gerookt wordt; ik zal u dus geen sigaar presenteeren doch een
glas wijn bied ik u gaarne aan. Ik dankte. Dan nam hij plaats in den monumentalen
zetel en naar zijn lange witte handen ziende, ging hij voort:
Ik ben den bisschop dankbaar voor de assistentie die hij mij in u, jongeman, doet
toekomen; ik zie in deze zijne geste méér een bewijs van zijn hartelijke bezorgdheid
voor mijn gezondheid dan
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wel bekommernis om het heil der mij toegewezen, en ik mag wel zeggen, toegewijde
kudde welke niets te kort komt, daar haar pastoor - en dit moge u, jongeman,
eenigszins aanmatigend toeklinken - zich als herder volkomen bewust is ondanks
zijne jaren in niets te kort te schieten ten opzichte van zijn schapen. Uw taak hier zal
dus uiteraard een zeer beperkte zijn tenzij, wat God verhoede...
Hier onderbrak hij zijn rustigen monoloog en met hoog opgetrokken wenkbrauwen
bleef hij een tijdlang naar zijn witte handen staren, in die doodsche onverschilligheid
jegens mij die mij bevroor. Ik dacht hem aan te vullen daar ik vermoedde dat bij zijn
laatste woorden het schrikbeeld der Mijn voor zijn geest was opgerezen, doch begreep
intuïtief dat zwijgen het beste was om vooral geen ontijdige spanningen op te roepen.
Dus bleef ik luisteren naar de stilte en niet omzichtigheid gewapend wachtte ik de
gelegenheid af om binnen te dringen in het raadselachtige terrein dat ik voorzichtig
te verkennen had. Ik verbaasde mij eens te meer erover hoe de natuur zelf ons in
moeilijke omstandigheden soms plots een wijsheid in onze gedragingen dicteert
welke in onze seminarie-opvoeding zoo weinig voorzien is en nog minder strookt
met onze jeugdige voortvarendheid. Als er, overgelaten aan de genade van het
oogenblik, door ons geen al te groote stukken gemaakt worden, is dat voorzeker te
danken aan de even wonderlijke ingrepen van de natuur als der genade en haar soms
zoo geheimzinnig vervlochten werkingen. Ik tuurde derhalve de groeiende schemering
in en wachtte tot de pastoor zelf zijn zin zou voltooien. En hij vervolgde, maar op
een ander plan en met een blik die hoog boven mij een rustpunt had in de ruimte:
Er is een kudde, een herder en soms nog een hond welke zijn deugdelijkheid
bewijst door zijn onderdanigheid aan den herder die, behalve gehoorzaamheid nog
vraagt dat hij geëerbiedigd wordt. Er zijn herders - gij zult begrijpen dat ik min of
meer in gelijkenissen spreek - die naast de verschuldigde onderworpenheid en eerbied
ook nog liefde afdwingen. Er zijn er anderen die aan het laatste, aan liefde, geen
enkele behoefte hebben. Eén diergenen ben ik. Ik vraag geen liefde en indien zij mij
toevallig geboden zou worden, zou ik ze niet aanvaarden; meer nog, ik zou ze met
alle beslistheid vin mij wijzen. Ik heb daar mijn reden voor,

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 1. De kraai op den kruisbalk

7
mijn zéér bepaalde reden. Onder andere deze: dat de liefde de kracht onzer zintuigen
en dus van ons oordeel verlamt en dat zij ons meer bepaaldelijk blind en doof maakt
voor de fouten en gebreken van diegenen voor wier waarachtig heil wij ernstig
aansprakelijk zijn.
Ik beken dat ik moeite had mij bij deze redeneering van mijn pastoor zoo maar
neer te leggen, doch beredeneerde in een oogwenk de kansen die hij met het Evangelie
en Sint Paulus in de hand misschien zou benutten om zelf zijn theorieën door de
praktijk te slaan. En mijn zegepraal zou er des te zekerder en niet al te vroegtijdig
door zijn! Ik stelde mij in op openbaringen, op verrassende ontdekkingen in de
toekomst en mijn pastoor kreeg er een eigenaardigen glans door; werd er voor mij
des te interessanter om. Menschen van zijn maat zijn onberekenbaar!
Er zijn herders, hernam hij op dezelfde afwezige wijze, die zich gaarne aandienen
als vaders. De dwazen! Dezen usurpeeren de orde en halen de verhoudingen omver
als gevolg van dezelfde zwakheid waarover ik sprak. Zij pogen liefde te schenken
en eischen die en afgezien nog van de moeite die zij zich getroosten moeten om een
dikwijls noodlottige wisselwerking gaande te houden, bereiken zij in de beste gevallen
een hopelooze verblindheid wederzijds; een op- en ondergaan in elkander en
dientengevolge niet zelden un étourdissement fatal waarin de wolven hun slag slaan.
Bij hun prediking is hun woord ontkracht en wie zal beweren dat de gerechtvaardigde
toom niet dikwijls het meest geëigende middel is tegen de afdwaling der kudde? Wee
de herder die dan in gebreke blijft en omwille eener laksche voldoening de zijnen
ontziet. Daarbij: hun persoonlijke wijding, de geheimzinnige atmosfeer waarin zij
door hun consecratie aan het heilige gedompeld zijn, familieert zich en heilig en
onheilig vloeit bij dezen van lieverlede door elkander als water en wijn. Blindelings
ontzien zij zich niet om kleine belangen en bedoelingen tot de hunne te maken en,
zich mengend in onnoozele gesprekken en kleinzielig krakeel, worden zij menschen
van de straat. Het heilige en groote woont in de stilte en is afkeerig van opspraak en
luidruchtigheid. Ik heb de eenzaamheid lief, (hooghartigheid heeft daar niets mee te
maken) zij omgeeft mij als met een wal.
Hier weer onderbrak zich mijn pastoor en zag hij mij even aan als verwonderde
hij zich mijn stem nog niet vernomen te hebben.
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Doch tegelijk ook weer richtte zijn blik zich opnieuw naar het denkbeeldige punt in
de ruimte boven mij en vervolgde hij: De goede herder stáát en staat dus boven en
niet gelijk met de zijnen in het volledig bezit zijner onafhankelijke zintuigen. Hij
waakt, hij weidt. Dat is: hij ziet, hij hoort. Zijn eerste taak is de wacht over de kudde,
niet zijn vereenzelviging met haar; zijn tweede taak is de voorziening van geestelijk
voedsel; doch daarover gaat het nú niet.
Ik zeide dus: de goede herder staat. Dit is de houding waarin men waakt en weidt.
En in tijden des gevaars, wijkt hij niet en geeft hij zoo noodig zijn leven voor zijn
schapen. Dán openbaart zich zijne liefde, de gróóte liefde die dan alles te winnen en
niets meer te verliezen heeft. Dàn verhevigt zich zijn licht tot vuur. Dàn alleen.
Want ik weet niet, jongeman, waarmede men zuiniger en voorzichtiger moet zijn
dan met liefde en haat. Doch dit gaat buiten de parabel om. Ik keer tot haar weer en
herhaal: Er is een kudde, een herder en er is een hond; de gelijkenis voltooit zich
verder vanzelf; de cirkel sluit toe. De kudde graast; gaat groezelig op in haar
bezigheden van alle dag en geuren van ellende en ontferming wolken uit haar omhoog.
De herder waakt en de hond wacht op de wenken van zijn meester. Als de kudde
rustig graast, ligt hij aan zijn voeten. Zóó is het bestel en anders niet. Wat antwoordt
gij?...
- Dat geen enkele parabel zoo volledig is, of zij laat nog enkele veronderstellingen
toe.
Bijvoorbeeld?
- Deze zeer voor de hand liggende: dat een mensch geen hond is. U bedoelt?
- Dat een kapelaan een mensch is met een eigen leven en levensgevoel, met eigen
inzichten, eigen verwachtingen en eigen initiatieven.
En wat wilt gij daarmee zeggen?
- Dat zijn persoonlijke aard noch zijn persoonlijk verantwoordelijkheidsbesef hem
nimmer ontnomen kunnen worden voor de taak die hem werd opgedragen en waarvoor
hij ontzag heeft. Mag ik daarom een andere veronderstelling of voorstelling van
zaken wagen?
Zeer zeker; ga uw gang!
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- Welnu dan! Er is een kudde, een herder en er is een leerling. Beiden stáán zij, niet
evenhoog weliswaar, maar beiden evenzeer in de wacht. Beiden weiden, doch één
draagt den staf.
Goed! ik begrijp u en tot op deze hoogte heb ik weinig moeite met u accoord te
gaan. Ik moet bekennen dat uwe voorstelling idealistischer is dan de mijne, doch
daarom ook moeilijker en gevaarlijker. De resultaten wijzen het uit. Men moet het
gevaar trotseeren, zult gij zeggen, de moeiten overwinnen; goed! Doch voorzichtiger
is het deze te omzeilen. Daarom heb ik de liefde omzeild, waarover wij eerder spraken,
omdat zij een gevaar is; de grootste macht weliswaar, doch ook het grootste gevaar;
een zwaard dat niet iedereen kan en mag hanteeren; een vuur waarmee men zich te
spelen wachte. Alleen God kan liefhebben zonder gevaar en dus zonder maat. Ik ken
u niet, jongeman, en weet derhalve niet in hoe ver gij tegen het gevaar bestand zijt
en hoezeer ik er u, menschelijk gesproken, aan mag blootstellen. Ik weet niet wat gij
kunt dragen en wat niet. Daarom keer ik voorloopig liever terug naar mijn eigen
wijze van voorstelling. Er is een kudde, een herder en een hond.
Ook indien ik vasthoud aan de parabel, sluit ik den persoon geenszins uit, noch
den persoonlijken goeden wil, noch het initiatief. Ik kan u zelfs verklaren dat ik deze
dingen vóórsta. Ik ben niet zóó ontaard, dat ik iemands levensrechten zou willen
beknotten. Verre van mij die (en hier meende ik een vleugje van ironie de strakke
trekken van mijn pastoor te zien ontspannen) niet voor niets door mijn confraters
een vrucht genoemd wordt van een liberalen tijd. Ter verduidelijking mijner inzichten
met u zal ik hier nog aan toevoegen - want ik sta er op dat u weten moogt wat u aan
mij hebt! - dat ik in abstracto gaarne rekening houd met de genade die de natuur
aanvult zonder in het practische leven al te veel op haar te bouwen. Versta mij wel,
al druk ik mij vanavond wellicht hier en daar niet erg gelukkig uit: ik wantrouw u
niet. Ik heb er geen enkele reden voor; doch twijfelt gij van uw kant dan ook niet
aan mijn eerlijke bedoelingen als ik u zeg: gij zijt mij welkom doch als dát deel der
kudde dat voorloopig wellicht mijn grootste zorgen behoeft.
Merkte hij iets van de verslagenheid waarmee ik bij die laatste woorden neerzat
in den zetel?
Warmte, weet gij, hebt gij van mij niet te verwachten, vervolgde
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hij naar zijn handen turend die hij naast elkander op zijn knieën had gelegd; mijn
zorgen zijn u verzekerd. Daarbij geef ik u alle volmachten om datgene te doen en te
ondernemen wat gij denkt dat het heil der zielen bevorderen kan. Doch hier staat de
herder en de staf! Twee terreinen echter behoud ik mij voor en wensch u daar onder
geen enkelen vorm te ontmoeten: de harmonie en de coöperatieve zuivelfabriek St.
Rochus. U lacht?
Ik lachte inderdaad!
Ik ken, zoo vervolgde hij fijntjes, deze vooringenomenheid onzer jonge heeren
tegen wat zij de nogal onschuldige, zoo niet domme stokpaardjes der ouderen noemen.
Zij vergeten evenwel dat men gewoonlijk niet door boekenwijsheid en lange betoogen
wijs wordt, doch langs den meestal nogal stoffigen, pijnlijken en vervelenden weg
der ervaring. Ik zal mij met een paar woorden trachten te verklaren. Daar ik geen
kans zag om van deze menschen, die mij werden toevertrouwd, zoo ineens maar
allemaal goede christenen, laat staan van heiligen, te maken, ben ik met het begin
begonnen en heb ik hen, bij al het kwaad dat zij deden en het goede dat zij niet of
verkeerd deden, langzaamaan geleerd tenminste twee dingen goed te doen: muziek
en boter maken. En zie nu dat zij dit allebei reeds uitstekend doen! Gij lacht wéér?
Ik lachte weer! Ik kon mij niet weerhouden.
Mijn groote zorg is nu dat zij daarin volharden, vervolgde hij, en in deze zorg is
mij reeds een bondgenoot toegekomen in dat merkwaardig gevoel van eigenwaarde
dat deze menschen, rijk en arm, in hun onderlinge verhoudingen en vooral tegenover
de omgeving kenmerkt; al zullen zij van den anderen kant wel nimmer ophouden in
het dagelijksche leven te blijven vergroeien met de dieren waarmee zij omgaan. De
boer is eigenlijk nog nooit gekerstend, hoorde ik tot mijn niet geringe verbazing uit
de mond van een man die een groot deel van zijn leven onder boeren doorbracht.
Toen het te laat was viel het me in dat het mij niet moeilijk geweest zou zijn een
dergelijke bewering op te zetten over ongeacht welke volksklasse ook, de pastoors
niet uitgezonderd; doch mijn pastoor vervolgde weer:
De boer zal dan pas christen worden wanneer hem zijn afgoden ontnomen zijn:
zijn grond en zijn eigenwaan. Maar ik heb goede reden om aan te nemen dat dit niet
geschieden zal dan tien mi-
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nuten na de laatste bazuin. In dien tusschentijd moet men van hem probeeren te
maken wat men kan en mag men al zeer blij zijn, dat hij goede muziek en uitstekende
boter maakt.
De beweringen van mijn herder leken mij ineens zoo lijnrecht in strijd te zijn met
den doodelijken ernst waarmede hij ze van zich afsprak, dat ik niet meer wist waar
ik aan toe was en ik het gevoel kreeg van zelf aan den tand getast en gewogen te zijn
geworden door een prachtigen maar onberekenbaren ouden heer, die daar met den
witten schemer van zijn haar en handen voor mij in de duisternis zat.
In de gang van het huis klonk een zilveren belletje.
Het is mijn tijd, zeide hij opstaande, en mij voorgaande naar de deur, opende hij
die en liet hij mij met een kleine buiging uit.
Gij gaat nu waarschijnlijk naar uw eigen huis dat, naar ik vernomen heb, door uwe
familie keurig is ingericht, vervolgde hij in de gang. Ik wensch u daar gelukkige
dagen. Na het avondmaal volgt gij den raad uwer professoren op en neemt gij wellicht
uw moraal of uw dogma en misschien nog wel uw philosofie ter hand en gij doet
goed. Geloof in de wetenschap, al is zij niet onfeilbaar en geloof ook een beetje in
den raad van uw pastoor, die u zegt: u niet te veel te vereenzelvigen met de menschen
van uw omgang, de boeren. Bewaar u zelf; faal nimmer door familiariteit en maak
u geen illusies deze lieden, boeren én burgers, voorloopig nog van iet, anders te
overtuigen dan van hun eigen voortreffelijkheid en van nog iets anders te genezen
dan van hun zonden.
Door de salondeur die openstond had ik bij het binnenkomen een kleinen,
glanzenden concertvleugel zien staan en op het punt van scheiden vroeg ik hem:
Speelt u óók piano?
Uit de vraag die u me zoo verwonderd stelt, antwoordde hij, meen ik op te mogen
maken dat ook ù piano speelt; en nadat hij me voorgegaan was in den salon, sloeg
hij den vleugel open en vlogen in een oogwenk de al te rustige witte handen als
bezeten over de toetsen. Een onweer gromde nog na in de bassen toen het licht al
aanglom aan een enorme kristallen kroon en mijn pastoor mij, na even in zijn
bibliotheek gezocht te hebben, verzocht naast hem plaats te willen nemen aan het
instrument. Voor de tweede maal klonk in de gang het sonore belletje. Ik zat. Wat
ging er gebeuren? Veranderde de aarde van aanschijn?
Ik heb lang verlangd, zeide hij, den band openend, nog eens een
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waardige partij te ontmoeten om vierhandig de muziek te spelen waarnaar mijn
voorkeur immer uitging.
De schrik sloeg mij om het hart toen ik me zoo maar onvoorbereid voor een
piano-concert van Liszt geplaatst zag, doch daar ik wist dat geen verontschuldigingen
meer gelden zouden, vermande ik mij om de vuurproef te doorstaan en gaf ik me
over aan de genade of ongenade van het oogenblik. Want mijn pastoor reeds strekte
de handen die me dubbel zoo lang als de mijne leken - fantastische soepele handen
- en even op mij neer-ziende als uit een hoog gebied, boog hij daarna langzaam zijn
hoofd zoo diep naar het instrument dat hem de lokken op de vingers vielen.
Dan met een schok was het concert begonnen. Waar waren wij? Waar bleven wij?
Hoelang? Maar wij keerden terug naar de aarde. Ik tastte naar mijn voorhoofd;
druppelen zweet vielen mij door de vingers. Naast mij zat mijn pastoor, koud en
doods weer. Een enkele misgreep dáárgelaten, had ik het met inspanning van al mijn
kunnen tot een volgens mij nogal bevredigend einde gebracht. Ik dankte alle goede
Engelen.
Ik dank u, zeide hij me, en terwijl hij den vleugel weer dichtsloeg met den glans
van een groote overtuiging in de oogen: Hemel en aarde zullen voorbijgaan, doch
deze muziek zal nooit voorbijgaan. Ik knikte werktuiglijk, bevestigend.
De kleine geruischlooze huishoudster zeide nu dat het avondmaal wachtte.
Is er op mijn kapelaan gerekend, Louise?
- U eerwaarde heeft mij niet gezegd dat er een gast was.
En toch is er een gast, Louise; het was een nalatigheid van mij die alsnog hersteld
kan worden.
- Zooals het u belieft, eerwaarde.
Enkele oogenblikken later zat ik tegenover mijn pastoor in de veranda aan een
keurig gedekte tafel met vruchten en bloemen. Het souper verliep grootendeels in
stilte. Het bestond uit kip met gebakken aardappelen en compote. Ik herinner mij dit
alles met een beetje ironie, omdat het de eerste en laatste maal geweest is dat ik met
mijn pastoor gesoupeerd heb.
Tegen het einde van den maaltijd verdween hij even in zijn studeervertrek en
keerde hij terug met een geschreven partituur.
Indien u in deze mijne eigen compositie iets goeds mocht ontdekken, zeide hij
mij, dan zou dit wellicht als een hulde moge
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gelden voor de wijze waarop u mijn lievelings-auteur vertolkt hebt. Dan drukte hij
mij de hand en bracht hij me naar de deur. De Octoberavond straalde van sterren met
een blauwe glinstering in de toppen der boomen.
Thuis gekomen zag ik de compositie in. Het was een trio voor piano, fluit en
violoncelle, vol bekoorlijke bucolische motieven: composé pendant le bombardement
de Liége, par A.M.F.G. de Bonhomme, curé.
Heel den avond wist ik met zooveel uitersten verder geen raad.
Den volgenden dag tegen den middag, op een der buitenwegen loopend na mijn
eerste katechismusles, dacht ik eene verschijning te hebben toen, van de schouders
tot de voeten in eene ceremonieele cape gehuld en met een witte parasol boven zijn
hoofd, mijn pastoor opeens van achter een boschje den landweg overstak voor zijn
dagelijksch bezoek aan de coöperatieve zuivelfabriek. In de volslagen rust van den
nog zonnigen Octoberdag, als de kinderen op school zijn en het rundvee graast, klonk
het hooge suizen van den stoom in de centrifuges en het regelmatig klotsen van de
melk in de ontroomers. Wagens met ossen en paarden bespannen reden vol blinkende
kannen af en aan. Telkens als een kar passeerde ging de herder langs den weg staan
uit het stof en van onder zijn umbrella den voerman groetend: Bonjour! - schouwde
hij met welbehagen den voortklossenden wagen na. Graag had ik hem even willen
spreken over de moeilijkheden welke ik den eersten morgen den besten al gehad had
met de kinderen in de godsdienstles, maar een mengeling van gevoelens weerhield
me. Ik zag mijn pastoor zijn zonnescherm sluiten en toen hij binnengegaan was in
de fabriek, doolde ik met een kleine schaduw over mijn ziel langs een omweg naar
huis. Neen, mijn eerste optreden was niet gelukkig geweest en ik was een niet geringe
ervaring rijker geworden dien morgen. Ik herinner mij dat het aldus geschiedde.
Nadat ik de les over de H. Drievuldigheid naar mijne meening nogal bevredigend
had uitgelegd, had ik Klaartje Eussen, een meisje uit de zesde klas, gevraagd hoeveel
goden er waren. Het kind was onmiddellijk opgestaan uit haar bank doch had geen
antwoord gegeven. Haar schrandere oogen zagen met een tinteling van spot in de
mijne. Ik bleef in alle kalmte wachten op hetgeen ik gevraagd had. In dien tusschentijd
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begon de klas te rumoeren. Ik gebood stilte en herhaalde ernstig mijn vraag. Het
meisje echter verroerde niet. Daar ik nochtans op een antwoord aandrong, schokte
zij plotseling wild met de schouders en mij half den rug toekeerend, zeide zij
verwijtend: Wie stelt er nu zoo'n domme vraag! - Ik beheerschte mijzelve zoo goed
ik kon en toen ik, nadat de klas weer tot rust was gekomen, verklaarde alsnog op een
desnoods dom doch beleefd antwoord te staan, zag ze mij met een blik zoo
vernietigend, als men van een kind niet verwachten zou, aan en zeide verachtelijk:
Drie! De kinderen schaterden het uit van de pret en trommelden met handen en voeten
dat hooren en zien verging. Het meisje viel schreiend terug op haar plaats en in de
overtuiging van mijn volkomen nederlaag, sloeg ik voor de klas een haastig kruis en
begon te bidden. De bovenmeester, die het rumoer als een ovatie had opgevat,
feliciteerde mij met het succes. Het rumoer dat nog even na bleeftrommelen ging
dan onder in de orde van den dag. De kinderen bogen zich over de rekenboeken en
de meester die mij uitliet, zeide mij op de gang: Ze zijn niet dom, onze kinderen,
maar een beetje onberekenbaar; ze reageeren gemakkelijk en hebben een uitgesproken
zin voor humor. Ik vroeg hem wat Klaartje Eussen voor een kind was. En de meester:
een schrander meisje en in alles een beetje erger nog dan de anderen; eerlijk op het
brutale af; een kind dat zich keer op keer te buiten gaat doch even gemakkelijk ook
weer zijn fouten herstelt.
Dan vertelde ik den schoolmeester wat er gebeurd was. Juist zooals ik gezegd heb,
zeide hij, onberekenbaar! Doch u zultbegrijpen, voegde hij eraan toe, dat ik dit
vanwege de klas niet voorbij kan laten gaan zonder het meisje openlijk te bestraffen.
En terwijl ik hem verzocht dit niet te doen, daar ik zelf onder den een of anderen
vorm het conflict zou zoeken bij te leggen, ging de klasdeur zachtjes open en stond
daar vóór me een schreiend kind dat stotterde: Er is maar één God, eerwaarde, maar
er zijn drie goddelijke Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... en ik vraag
u eerwaarde vergiffenis.
Ik kon mijn oogen en ooren niet gelooven. De meester, met tranen in de oogen,
streelde haar over het haar en zeide: dat het goed was, dat Klaartje naar haar plaats
kon gaan. Alles is vergeven, zeide ik ontroerd en zij gaf mij een kleine, schuwe hand.
In de klas was het doodstil.
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II
Met twee menschen reeds had ik nader kennis gemaakt, met mijn pastoor en een
kind, en beide contacten waren voor mij al even uitzonderlijk verloopen. Van
vroeg-aan al heb ik de behoefte gevoeld om in de natuur te gaan en het in droefheid
en vreugde daar weer eens te worden met mezelf. Wanneer ik mij schaamde voor
God en de menschen, hebben wind en zon mijn tranen gedroogd. Mijn hart was echter
vol goeden wil en verwachting toen ik dien morgen huiswaarts liep lang het Hazenpad
en van een kleine hoogte bij de Kinkevoor de huizen van mijn kleine woonoord
verspreid zag liggen rond den toren, die rank en spits verloren stond aan de
onmetelijkheid van den strafenden Octoberhemel. Wat was het ook weer dat mijn
pastoor gezegd had van de liefde, die onze kracht verlamt? Over schapen had hij
gesproken en over kinderen, over het gevaar der liefde die mededeelzaam is, zich
gaarne uitstort, zich te vereenzelvigen zoekt met het beminde. Verzwakt zij de scherpte
van den blik, vertroebelt zij het oordeel? Verblindt zij méér dan zij verblijdt? Wie
van haar geproefd heeft, verlangt met hartstocht te drinken en dronken van haar te
zijn. Is zij een zalige nadorst en onzalig in haar gevolgen? Ik beef voor haar. Ik sidder.
Wie bemint, geeft zich weg en wie het roekeloos en tot het einde doet, geeft zich
geheel en al. Wat is het beste, de liefde of de wal der ongenaakbaarheid, het
onaandoenlijk hart, het ingemetselde, de incluse? Wie houdt de juiste maat? Is er
voor een priester een maat, een maatstaf? Christus! Doch die is God. Doch wij: andere
Christussen? Echter geen goden! De Genade dan? Maar die is even onnaspeurbaar
als onze wil goed is en ons vleesch zwak. Hoe zeide mijn pastoor dat ook weer? Ik
kan u verklaren, dat ik in abstracto een groote rol toeken aan de Genade zonder in
concreto te veel op haar te rekenen. Zoo moet ongeveer zijn uitspraak geklonken
hebben. Maar het blijft een probleem! Ik liep ermee over een veldpad, in de daverende
zon van October en zag naar den toren, die spits en zilver als een naald in den hemel
stak.
Een vrouw stond bij een put; de boer stapte achter den ploeg.
Doet een priester goed die bij een huisvrouw neerzit aan den rand van een waterput
of naast een landman op den ploeg? - Zijn hart is vol liefde als een hemel vol zon!
Hij ziet Christus bij de
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Samaritaansche en Christus in het scheepje. Altijd weer: het Voorbeeld. Maar Die
is God. Wat moet híj? Wat is vereenzelviging? Wat is familiariteit? Wanneer is een
priester familiair? Hij bewijst de zielen den slechtst mogelijken dienst door niet
gereserveerd te zijn. Soit. Maar hoe ver kan hij in zijn reserve gaan om dezelfde
zielen niet te vernederen of te benadeelen? Is hij minder priester wanneer zijn kleed
sleept door vuil en de kinderen hun neusjes afvegen aan zijn soutane? Zal zijn woord
zijn kracht niet verliezen door toegewijden omgang? De menschen zullen eerbiedig
naar hem luisteren op den hoek der straat, bij den haard, in de vergaderzaal; doch
zullen zij, wanneer hij daarna op den preekstoel verschijnt met het woord Gods, zich
niet rustig neervlijen in de banken en tegen de pilaren omdat zij meenen, dat reeds
alles gezegd is? Doch wat vragen de menschen van hem? Alles! Met een aanmatiging
die niet alleen hun egoïsme en hun nooden hen inspireert. Met een arrogantie die
bijna van boven is; met de hand op het evangelie! Zij eischen hem ieder afzonderlijk
geheel voor zich op; maar het brood strekt hen tot voedsel tot aan de korst. Die werpen
zij weg: verwende kinderen. Zij zullen hem als bezem gebruiken hunner beuzelarijen
en ongerechtigheden, als schuurpaal van al hun zeer; in één woord: als een middel
dat zij zich bovendien niet ontzien zullen naar hartelust te critiseeren. Christus! wat
hebt gij ons, uwe zwakke broederen, aangedaan door ons een voorbeeld te stellen
tot algeheele uitputting toe!
Toen ik thuis kwam zat daar Paulus Lumens, mijn buurtkapelaan, op mij te
wachten: een blonde, gezonde en eenigszins luidruchtige dertiger die geen vijfminuten
stil zit en overal met zijn vingers in of aan.
Ik heb intusschen al een beetje door de brandnetels van je tuin gewaad, riep hij
me in de gang tegemoet. Wat een wildernis!
- Het kan nog al!
En, ben je tevreden?
- Met mijn benoeming, bedoel je?
Natuurlijk!
- Het gaat wel!
Niet enthousiast, hè?
- Toch!
Je hebt gelijk; kijk eerst maar eens goed wat je in handen hebt en zeg dán pas:
dank je.
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- Ik ben monseigneur erg dankbaar.
Och kom! Je was altijd een goeie kop en je had wel iets beters verwacht dan dit
boerennest!
- Ik had niets beters verwacht.
Beter verdiend dan, - maar dat kan nog komen.
- Ik weet niet wat men op anderen vóór heeft door een zgn. goeie kop; ik ben al
zoo ver niet meer te gelooven, dat de kop het hem doet waardoor een mensch zijn
bruikbaarheid bewijst. Je bedoelt mij toch niet te gaan vleien, hoop ik?
- Heelemaal niet!
Wij zouden de dingen ook eens van een ander standpunt kunnen bekijken, mijnheer
Lumens, en ons eerst afvragen of de menschen waarop wij - natuurlijk met de heiligste
bedoelingen bezield - worden losgelaten, reden mogen hebben om tevreden over óns
te zijn. Is het niet vreemd, dat wij priesters ons nooit eens in alle nederigheid en
oprechtheid de vraag stellen: of zíj niets beters verdienen? Ik zie dat je groote oogen
zet, doch in ernst: de zielen zijn er niet voor ons, mijnheer Lumens, maar wíj voor
de zielen en het zou dus allereerst hùn zaak moeten zijn om te zien wat zij
thuisgezonden kregen voor ze dank-je kunnen zeggen. De menschen krijgen de
priesters die ze waard zijn!
- Hoe kon je zooeven dan zeggen, dat ik beter verdiend had?
Nu ja, laat ons dan maar aannemen dat de menschen niet die priesters krijgen die
ze waard zijn, doch die ze noodig hebben.
- Doch daarmee is het adagium niet gered!
Dan maak ik er maar een ander adagium bij - en een barmhartiger tevens!
- Gelooft u, mijnheer Lumens, dat de H. Geest den bisschop verlicht bij de
benoemingen?
Ik geloof vast dat de H. Geest wel zoo verstandig is dat hij zulke dingen gerust
aan het gezond verstand van monseigneur en zijn raadgevers zal overlaten.
- Ik van mijn kant geloof, dat de zorg van den H. Geest zich in het bestuur der
Kerk zóóver uitstrekt en nóg verder...
En ik vind het al ruim goed als de H. Geest het zóó beschikt dat ieder priester in
elke bediening de noodige genade en gelegenheid krijgt om zich-zelf en zijn volk
wat te heiligen - en nu: basta! Ik ben hier niet gekomen om me in theologische
kwesties als in de netelen van je tuin (die werkelijk een wildernis is!) te ver-
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warren, doch om me wat te ontspannen. Je moet niet vergeten dat ik mijn uitgangsdag
heb vandaag!
- En u, mijnheer Lumens, houdt er geen rekening mee dat ik vandaag juist mijn
werkdag heb; mijn eersten nog wel!
Andermaal verried mijn vriend mij zijn goedmoedige verbazing doordat zijn groote
blauwe oogen nog grooter werden dan ze al waren. Dan trok zich zijn voorhoofd vol
rimpels en zijn hoofd buigend bromde hij: Je bent wel vriendelijk, Erik! Indien ik
niet wist dat je het anders en beter bedoelde - al heb je au fond gelijk! - had ik je
allang den rug gekeerd en zag je mij voorloopig hier niet meer terug.
- En u zegt toch, dat ik au fond gelijk heb?
Best! maar vandaag toch krijg je het niet! Ik meen maar zóó: bij al onze zorg voor
anderen zijn wij, als goede confraters, ook iets aan elkander verschuldigd en dat ook
is een vorm van zielzorg, waaraan wij ons nimmer onttrekken kunnen.
Over het gelaat van mijnheer Lumens streek een eigenaardige schaduw en er was
een bijna meisjesachtige meewarigheid in zijn blik toen hij me onverhoeds de
onthutsende bekentenis deed: Ik kan me soms zoo verschrikkelijk eenzaam voelen,
Erik!
Het was mijn beurt om mij te verbazen, doch mijnheer Lumens redde mij uit de
verlegenheid, waarin ik geen woorden vond, door op te merken: De wanden van je
kamer zijn nog erg kaal, jongen. En ons spreken raakte weer vlot.
Ik antwoordde: Er komt wellicht een tijd dat ik meer moeite zal moeten doen om
ze te ontlasten dan dat ik nu zorg heb om ze bekleed te krijgen.
Is dat weer een steek op mij?
Mijnheer Lumens, hoorde ik later, stond van zijn seminarie-tijd bekend als een
even noeste als onselectieve verzamelaar van prenten en gravures, die hij groen en
rijp door elkander met punaises aan de wanden zijner vertrekken prikte. Met mijn
antwoord bedoelde ik echter niet zoozeer mijn vriend en zijn biblia pauperum als
wel de smakelooze overlading waaronder de kamerwanden der meeste geestelijken
zuchten. Daarom zeide ik: Ik zie rond mij en trek mijn besluiten.
Ik merk al lang Erik, dat ook jij het seminarie verlaten hebt met het vaste
voornemen om je oudere confraters een lesje te geven. - Integendeel! Ik heb het
seminarie verlaten met het voornemen
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om mij aan mijn confraters te stichten; ik ben er van overtuigd dat zij allen zonder
uitzondering beter, heiliger en ijveriger zijn dan ik; doch behoud mij enkel het recht
voor de mij geëigende middelen aan tewenden om bij hen niet al te ver ten achter te
blijven. Je hebt een prachtexemplaar van een pastoor!
- Dat heb ik.
Een ornament!
- Doch dat wil niet zeggen dat zijn levenshouding, zijn opvattingen en wijze van
handelen onvoorwaardelijk de mijne zouden zijn. Met volledige waardeering over
en weer is er in een parochie plaats genoeg voor twee verscheiden levens-inzichten
en vormen van werken; zij behoeven elkander niet af te breken maar kunnen zich,
met het beetje goede wil dat toch van priesters zeker verwacht mag worden, zegenrijk
beïnvloeden en aanvullen.
Ik hoop dat je beste verwachtingen uit mogen komen. Doch, wat ik zeggen wilde:
ik blijf vanmiddag bij je eten. Dat kan toch?
- Heel graag! Doch dan moet je me toestaan dat ik even de huishoudster waarschuw.
Ga je gang! - Wat een zon nog voor dezen tijd van het jaar; eerst was ik van plan
geweest te gaan visschen maar toen herinnerde ik mij mijn broederplicht en nu is 't
goed; best! Onder mijn afwezigheid had mijn bezoeker een pijp gestopt, zich behaaglijk in
een chaise-longue uitgestrekt en toen ik terugkwam lag hij prettig te dampen bij het
open venster.
- Belief je een glas limonade voor het eten, eigengemaakt frambozennat met
spuitwater?
Een beetje korter nat had ik liever, eerlijk gezegd.
- Ik heb geen alcohol in huis.
Prachtig, voorbeeldig! Weer een van die voornemens; doch ik verzeker je, jongen,
dat ze wel slijten. Ik ken dat. Ze gaan vanzelf over als de influenza. Ja, ik ken dat
met die voornemens allemaal; waar blijf je ermee in de praktijk? Er zijn er zoovelen
begonnen met een groote bibliotheek, een piano of een gramofoon en geen...
- U wilt zeggen, mijnheer Lumens?
Geen kelder! Natuurlijkerwijze gesproken moet de priester iets hebben.
- Het ligt er alleen maar aan, wat!
De natuur laat zich niet voor het lapje houden en zoekt zich toch op een of andere
wijze te compenseeren.
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- Het ligt er dan alleen maar aan de meest onschuldige te kiezen; daarbij: moet men
met algemeene regels immer voorzichtig zijn.
Doch gevaarlijker nog, dunkt mij, is het een buitenbeentje te zijn; hoevelen van
die zoogenaamde idealisten zijn er niet met een groote bibliotheek begonnen en
geëindigd in den kelder.
- Maakt u zich tenminste voorloopig voor mij geen zorg, mijnheer Lumens, want
in dit huis is niet eens een kelder.
En je wijn dan?
- Ik heb geen wijn.
Of het van verwondering was of verontwaardiging, ik weet het niet, viel mijn
vriend de pijp uit den mond. Hij richtte zich op in zijn stoel alsof hij mij te lijf wilde
en met meer welsprekendheid dan men van hem verwacht zou hebben, zeide hij me
onomwonden - alle gangbare redenen ervoor aanvoerend: dat het niet alleen dignum
et justum, doch tevens aequum et salutare was dat een priester zíjn wíjn had.
- En als die priester er dan eens geen geld voor had? viel ik hem in de rede.
Daar had mijnheer Lumens niet aan gedacht en verlegen raapte hij zijn pijp weer
op die na enkele krachtige teugen opnieuw begon te dampen.
- Mijn ouders, verklaarde ik hem, zijn eenvoudige burgermenschen in wier hoofd
het nimmer is opgekomen, dat een zeker quantum wijn bij den uitzet behoorde van
hun priesterzoon. En deze, voegde ik eraan toe, heeft het dignum et justum, aequum
et salutare geacht er hen nimmer aan te herinneren. Bij ons werd nimmer wijn
geschonken en de gastvrijheid en gezelligheid was er niet minder om. Iedereen deelde
van harte mede in hetgeen wij bezaten en had zijn stoel aan tafel of bij den haard.
De aanloop, ook van geestelijken, heeft bij ons nimmer afgenomen en nooit heeft
bij mijn weten iemand mijn vader om een glas wijn gevraagd. Aan dat voorbeeld
heb ik mij gespiegeld en daarop mijn huishouden opgebouwd.
De oude huishoudster kwam vragen of zij de tafel kon dekken. Ondertusschen
liepen wij samen wat op en neer in de tuin en kreeg mijn vriend gelegenheid genoeg
om zijn hart te luchten over het onkruid en me, ondanks alles en onze al hechter
wordende genegenheid, nog wat te bekapittelen over hetgeen hij mijn uitzonderlijkheid
noemde. Een geestelijke die niet rookt en
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niet drinkt, noteerde ik als een van zijn opmerkelijke uitspraken, die altijd weer niet
geheel waar en ook niet geheel valsch zijn, peutert in zijn neus en spreekt gaarne
kwaad.
Aan tafel zag ik dat mijnheer Lumens met een zekere verachting naar de karaf
met limonade tuurde en om hem eenigszins tegemoet te komen en te toonen dat ik
begrip had voor zijn standpunt, verklaarde ik hem: Ik laat den drank niet omdat ik
hem op zichzelf veracht, doch omdat ik mij als zielzorger verplicht voel om een
voorbeeld te geven aan onze menschen onder wie het drankmisbruik alsnog
beschamend en buiten alle verhoudingen is. De groote loonen van dezen
na-oorlogschen tijd, de verwildering der zeden en het smokkelen werkén den
drankaanleg van ons volk in de hand, dat vroeger in den alcohol een noodlottige
vergoeding zocht voor zijn isolatie, zijn armoede en zijn heimwee naar een grooter
en beter verleden.
Ja, zeide mijnheer Lumens, als je het zóó beschouwt! Doch zijn wij aansprakelijk
voor alle misbruiken en onheilen die uit den alcohol voortkomen?
- Aansprakelijk niet, maar wij hebben ermee te maken en er ons ernstig rekenschap
van te geven, eenmaal misschien zullen wij er toch ter verantwoording voor geroepen
worden.
Terwijl mijn vriend, onder den indruk schijnbaar, een slok frambozennat nam, den
mond afveegde en het servet vouwde, besloot ik:
En daar het moeilijker is een matig drinker als u, mijnheer Lumens, dan geen
drinker te zijn, laat ik het tenslotte ook nog uit gemakzucht.
Hij stak een versche pijp op en zich in den ligstoel neerlatend stak hij langeweg
de beenen van zich af. Laat nu de boeren maar dorschen, knorde hij. In minder dan
geen tijd sliep hij hoorbaar met de pijp in de slappe hand, die met kleine schokjes
nog op zijn onderbewustzijn reageerde.
Een rustige ziel! Hij had de wetenschap nimmer in pacht gehad noch ooit ook
maar met één van haar vele takken op goeden voet geleefd; telkens echter hadden
zijn ijver, zijn vroomheid en ook wel een weinig de bekende paardenfokkerij van
zijn vader bij den heer president, in wien de boer zich nimmer geheel en al had laten
dooden, den doorslag gegeven als er onder de professoren eenige aarzeling kwam
in de beraadslagingen of Paulus Lumens
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bevorderd kon worden en nadien tot de lagere en hoogere wijdingen mocht worden
toegelaten.
Ik ben er! was het eerste wat mijnheer Lumens als een zucht van verlichting na
zijn priesterwijding van het hart was gegaan: dát nemen ze mij niet meer af!
Bij zijn benoeming had vader Lumens hem dik in de spullen gezet opdat hij, zooal
niet in geleerdheid dan toch in stoffelijk aanzien, zou kunnen wedijveren met zijn
lotgenooten.
En daarin had zijn vader niet onjuist gezien.
Na een klein uur van slaap ontwaakte hij en mij niet thuis vindend, fietste hij met
den hoed in den hals op goed geluk den dag in. Later vernam ik dat hij dien middag
nog minstens drie andere confraters bezocht had. Hij had hen alle drie nagenoeg
hetzelfde verhaal gedaan: dat hij in Amerika geweest was en dat het daar van boven
tot onder letterlijk kurkdroog was gelegd. Welke naam sindsdien mijn kapelanie
behield, behoef ik niet nader meer aan te duiden.
Tusschen dag en avond stond ik in mijn tuin, als de merels schuil gaan in de
coniferen en de vleermuizen door de schemering fladderen. Met een handschoen aan
haar linker en een sikkel in haar rechterhand, woedde Catharina tusschen het onkruid:
distels, koningstoortsen en brandnetels.
Plotseling klonk muziek omhoog in den avond en daar ik vermoedde dat het de
harmonie was die bij dit mooie weer nog op de marktplaats repeteerde, ging ik de
straat op. Aan de gevels der huizen en onder de poorten stonden en zaten overal de
menschen te herademen van den loomen werkdag. De muziek schept een vriendelijke
en vertrouwde sfeer als zij werkendags opklinkt tusschen de daken en maakt den
vrede dieper; zij verheldert den schemer. De menschen zijn zwijgzaam; zij luisteren.
Waar ik voorbijga staan zij even op; wij wenschen elkander den goeden avond. Wat
denken zij van hun kapelaan? - want het is geen aanmatiging van hem te meenen dat
hij door hen gewikt en gewogen wordt. Zulk een vraag kan den jongen priester niet
onverschillig laten. Met het antwoord staat of valt niet zelden zijn werk, zijn persoon,
zijn leven.
De kapelaan gaat dus voorbij en voelt dat hij geoordeeld wordt; in 't algemeen.
Wanneer hij zijn eerste hoogmis gezongen zal hebben, zal hij gemeten worden naar
zijn stem; als hij zijn eerste
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preek gehouden heeft, zullen zij hem waardeeren naar de kracht van zijn woord en
den glans zijner peroratie. Zijn reputatie heeft nog niet op de bittertafel gelegen. Het
oordeel doet nog geen haast. Voorloopig zien ze hem voorbijgaan, ernstiger dan men
gemeenlijk van een jongeman van zijn leeftijd verwachten kan. Want hij is nog bitter
jong. Voor sommigen misschien nog ál te jong voor de groezelige geheimen, die ze
hem zouden willen toevertrouwen. Hij is priester; hij is gewijd. Hij is als een engel
onder hen verschenen; zij vinden het goed; hoe reiner, hoe beter; hoe tengerder hoe
liever. Zij zien huns gelijke niet graag in een toga; zij vertrouwen hem niet en durven
hem nochtans niet te wantrouwen. Zij verafschuwen het zichzelf geparodieerd te
zien. Hij heeft fijne manieren, een minzame glimlach, een nederbuigende goedheid.
Hij zal gezegend zijn. Hij heeft stille, witte handen en is een beetje bleek, een beetje
om medelijden mee te hebben; om goed voor te zijn. Daarom, als het zwijn geslacht
is, zal de bazin zeggen: Dat is voor mijnheer kapelaan, en het beste terzijde leggen
dat later in den korf wordt gedaan en door Leentje naar de kapelanie gebracht met
de complimenten van moeder. Geen dank, eerwaarde, want wij zijn al blij genoeg
het te mógen doen.
Langzaam, langzaam moet de wederzijdsche verstandhouding groeien en het goede
begrip. Er is op zoo'n dorp niet één mensch die kwaad van wil is, maar ook niet één
die niet zijn zwakheid heeft. Allemaal samen maakt dat vele zwakheden, zoo'n dorp.
Maar de menschen zijn goed; de avond maakt hen mild. Zij luisteren naar de muziek
en zien hun kapelaan voorbijgaan in den avondschemer. Zij vragen niet wat hij onder
hen komt doen; zij weten het vanouds; zij zijn met zijn werk vertrouwd. Waar hij
eens aan een sterfbed gestaan heeft, weten zij alles; waar er eens samen geleden en
gebeden werd. De sterren beginnen te flonkeren; de muziek speelt op het plein. Het
leven wordt transparant bij muziek en sterrelicht; tot onder de schaduwbogen der
poorten, tot in de slaapkamers der kinderen. Nachtvlinders dwarrelen onder de linden;
tuimelen in het licht der groote olielampen die de muziek beschijnen; een gouden
mist in de duisternis van het plein, waarin menschen-gelaten blinken en instrumenten.
Daar staat een meisje aan den arm van haar jongen. Zij spelen goed, zeg ik. Ja,
eerwaarde. En zij verwijderen zich; ze maken zich van mij los. Er
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zijn groote en kleine geheimen. Ik tracht hen te begrijpen; ik ben voor hen een
hindernis. Dit heb ik begrepen. Ik ben een jong priester; een wereldvreemd mensch;
een gewijde niet ingewijde. Wat weet hij van wat de liefde fluistert, van wat zij
hijgend stamelen doet als zij door een mensch vaart als een koorts?
Plotseling van rechts zie ik mijn pastoor uit de duisternis tevoorschijn treden in
den lichtglans der lampen. Hij staat groot in de ceremonieele cape maar zonder de
zilveren umbrella nu: een krijgsman uit ouden tijd, een koning; alleen zijn handen
rusten niet op een zwaard. De dirigent tikt af, midden in de ouverture van Tannhäuser,
en buigt naar den pastoor. Alle muzikanten staan even recht. Dan geeft de pastoor
een bezwerend teeken met de hand en zij nemen hun plaatsen weer in. De muziek
zet een ‘Lang zal hij leven’ in; wat hij koel en statig in ontvangst neemt. Daarop
klinkt plotseling van alle kanten, uit deuren, vensters en van onder poorten, een
driewerf hoera! Diep en welluidend spreekt daarna zijn stem door den avond: Je vous
remercie. Bonsoir! En de repetitie gaat door.
De pastoor heeft zijn eigenaardigheden, zegt de nog al liberale dokter tot den
notaris bij een glas Zeltinger gezeten; doch de heeren vergeven hem zijne afzijdigheid
niet. Zij spreken er verder niet over, want zij zien den kapelaan langs hun venster
huiswaarts gaan.
Het zijn eigenlijk toch nog maar kinderen, die ze op ons afsturen om ons onze
zonden te vergeven, zegt de dokter.
Drink nog eens uit, zegt de notaris, het is goed spul en niet voor de ganzen
gewassen.
De groote olielampen op de marktplaats worden gedoofd.
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III
Enkele dagen later deed op een morgen het gerucht de ronde, dat de lang verwachte
Mijn reeds was afgepast. Heel de Kamp en het veld van beide kanten van de
Kapelstraat stond vol flikken. Doch vóór het bericht den pastoor had kunnen
verontrusten, bleek reeds dat enkele drinkebroers, die van ergens van een
najaarskermis gekomen waren, dien nacht de boeren een poets gebakken hadden.
Men lachte er eens mee, men vloekte hier en daar en daarmee was de Mijn weer van
de baan. De betooverde prinses waar sinds 1893 reeds het volk zijn verbeeldingen,
verwachtingen en illusies rond gesponnen had, sliep dieper dan ooit. Waarover de
moeder-zaliger reeds gesproken had: zou het de kinderen nog worden geopenbaard?
Een vreemdeling was gekomen, vroeg al, een Luxemburger, die boringen had
gedaan met de handboor en achtereenvolgens waren er af en toe boortorens geplaatst
geworden aan de Kapelstraat, langs het klooster tot aan den Kamp. Het waren toen
Duitschers geweest die groot-boringen verricht hadden; mannen die zwoegden en
zwegen; en iedereen wist nog te vertellen van de waterader die geraakt was bij den
Avondroodsberg en hoe het water daar metershoog opgesprongen was langs de
boorstang.
Doch ook de grootboorders gingen altijd weer zooals zij gekomen waren; de
menschen zoo wijs latend als zij waren.
Dus waren jaar op jaar onze daglooners, ambachtslieden en brikkenbakkers maar
weer naar Duitschland getogen en hadden de kleine boeren keer op keer hun groote
verwachtingen van fabelachtige sommen gelds moeten opgeven voor hun smalle
zillen magere aarde. Een paar grootere boeren met paarden en een stal rundvee
dachten: Dat ze ons boeren laten, - en hoe dikwijls reeds had Nicolaas Bonte in den
Keizer of bij den Paus met de groote vuist op de tafel geslagen en gezworen: Ik sta
mijn grond niet af; geen enkele zil. Ik ben tevreden. Ik heb geen geld noodig, maar
grond. Dat zij er niet aan raken! En Nicolaas Bonte had reden om tevreden te zijn,
want hij had paarden en vee, een charmanten eigendom aan weiden en gronden en
hij had zeven zonen. Severinus Van der Schoor echter had het aangehoord en
gezwegen. De brouwer was op zijn tijd een bezadigd man die zelden luidop dacht,
tenzij in zaken van geringer belang. Dat hij de
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neringdoenden, de herbergiers en de kleine winkelmenschen voorstond, was evenwel
voor niemand een geheim. In zich-zelve dacht hij: Hoe meer leven in de brouwerij,
hoe beter; hoe meer vertier, des te meer verteer. Zijn klanten vonden dat hun schouw
gerust wat dikker mocht gaan rooken; met wat meer zaad in het bakje, meenden de
winkeliers, was het beter zingen. En aan al deze stemmen leende Severinus een
gewillig oor.
Enkele vrome, vooruitziende lieden zagen de Mijn als een schrikbeeld opdoemen
aan den horizont, als een vloek over het volk; anderen weer aanvaardden met een
bijna fatalistische gelijkmoedigheid het onafwendbare: In Gods naam dan maar, dat
kome wat komt! De liberalen vonden dat het treuzelen was met den Nederlandschen
Staat en namen de gedeputeerden in den arm om in Den Haag de noodige stappen
te doen. Van al deze meeningen, beweringen, van afkeer en ongeduld echter trok
zich de Schoone Slaapster niet het minste aan. Zij sliep - en daar hielp geen vader
en geen moeder aan - haar grondeloozen slaap.
Waar ig mer ônteigend! zuchtte Slot-Marieke die bij de Heide een leemen huis,
een kleine koolhof en een geiten-weitje bezat en zij brandde kaars op kaars voor het
beeld van den Heiligen Sint Antonius, om uitkomst. De kaars was het zinnebeeld
harer verwachting; zij brandde een tijdje en verteerde zich zelf. Maar de Mijn kwam
niet.
De najaarskermis brak aan, de eet- en drinkkermis genaamd. Enkele dagen tevoren
waren op wagens en karren vol meubelen, dieren en kinderen, de brikkenbakkers,
de metselaars en pleisteraars uit het Rijnland teruggekeerd en het dorp binnen komen
rijden met muziek van ketels en harmonica's. Van hun kleine huizen, die een zomer
lang verlaten langs den weg en in het veld gestaan hadden, werden de deuren en
luiken ontsloten en in-der-haast in de verf gezet. In herberg en winkel rolden de
zuurverdiende daalders en marken over buffet en toonbank.
Het was een goede zomer geweest. Ploegbaas Paumen, wist men te verhalen, was
weergekeerd met ruim 2000 marken vrij geld en wie van zijn huurkrachten niet zuiver
honderd daalder in den buidel had, was een luiaard geweest of een dronkenlap. Tenzij
hij natuurlijk niet met ellende en ziekte te kampen had gehad in zijn gezin of een
kindje bijgekocht in de Hut, de groote barak waarin de ploegbaas als een andere
Noach voor een zomer lang zijn
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leemkneders, zijn vormers, zijn inzetters en zijn stokers met heel hun hebben en
houden had ondergebracht. Ploegbaas Paumen was een nette baas, een man uit één
stuk, die desnoods met kracht van argumenten een geregeld christelijk leven in zijn
hut voorstond; doch andere ploegbazen waren er, ontaarde drinkebroers soms, die
den boel maar lieten waaien en die, van hun hutten niet alleen een woon- maar ook
een drankgelegenheid makend, evenzeer het bloed als het zweet van hun onderhoorige
mannen en kinderen aftapten. De vrouwen bezwoeren de wintermaanden lang hun
mannen met dezulken niet te contracteeren, doch als dit in het voorjaar dan toch weer
geschied was, gingen zij zuchtend van April tot September dikwijls een hel in van
dronkenschap, ontucht, vechtpartijen en slagen met daarna weer een winter van
armoede en ellende in het vooruitzicht. Eere daarom aan ploegbaas Paumen die ook
de kinderen niet exploiteerde voor zij bekwaam waren om in het leem te staan. Hij
kende het leem van jongsaf; hoe die de kleine lichamen tot zich zoog, hen uitputte
en vernielde. Hoevelen had hij, door arbeid en ontbering afgemarteld, door een
zonnesteek getroffen neer zien tuimelen in de kuilen. Leem en zon; leer dáár ploegbaas
Paumen de wraak niet van!
De sjlöndusj van Waterval, zoo genoemd omdat zij zich in den omtrek gaarne
gingen slaan met andere bengels, hadden hun thuiskomst reeds gevierd bij den
paardenhandelaar Colaris, een café aan de onderste beek. Er was een vet varken
geslacht en zij hadden het samen opgeteerd. En het was er bar toegegaan! De
veldwachter had er 's nachts geen raad meer mee geweten en had versterking
ingeroepen van de marechaussée, toen het op een ware veldslag in het zompen moer
van de Nachtegaal was uitgeloopen. De ruzie was ontstaan door Mélanie Lameuse,
die voor de kermis was overgekomen uit Brussel, waar zij diende en die tot haar
vader, die in de wandeling de Droefenis genoemd werd, gezegd had: Va, dao in
Brussel zègge ze: dao waar gei Livveneerke! Daarop was een theologisch dispuut
ontstaan tusschen de Droefenis en den paardenhandelaar Colaris allereerst en daarna
tusschen alle sjlöndusj onder elkander; waarop de oorlog in Waterval was uitgebroken.
Melanie Lameuse had dien eigensten nacht nog moeten vluchten naar Roobeek waar
zij half verscheurd bij haar zwager Meys had aangeklopt om nachtlogies. Van de
grootste sjlöndusj waren er acht in de petoet gezet voor een kort gewetens-
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onderzoek. Na dezen stormachtigen inzet verliep de kermis buiten alle verwachting
in de grootste kalmte.
De najaarsregens waren begonnen met felle, rukkende winden, die almaar donkerder
wolken Oostwaarts dreven onder de canadassen van den Kamp. Het dorp ging schuil
in een rook van regen en nevel. De kerk was voller dan ooit en ook aan de
communiebank zag ik veel vreemde gezichten; mannen, vrouwen en kinderen. In de
beide Zondagsche missen had de pastoor vanaf den kansel allereerst aan de
wedergekeerden een welkom toegeroepen in het vaderland en daarna allen een passend
kermisvermaak aangeprezen. Met enkele kernachtige zinnen had hij hen afschuw
trachten in te boezemen voor den geesel der onmatigheid die ziel en lichaam ontluistert
en den mensch, die even beneden de engelen gesteld is, vernedert tot de rangen van
het redelooze dier. Bewust van de kracht en den luister van zijn woord, was hij daarop
den kansel afgedaald en had hij in de hoogmis met ongemeenen jubel het Credo
ingezet en daarna een prefatie gezongen die God de Vader zelf hem niet verbeteren
zou. Na de hoogmis waren op de marktplaats een paar ellendige orgels aan het draaien
gegaan en was tot ieders vermaak de gekke Bert met een enorme dahlia op zijn borst
en ongenaakbaar in zijn trots den Steenweg komen opgestapt. Heel den dag bleven
de buien vlagen en de orgelmuziek hing als een obsessie van meewarigheid over het
dorp, dat opeens overal vol kermistrompetten, knalpistolen en mondmuziekskes zat
tot diep in den avond toe.
Toen ik in de grauwte Paulus Lumens een eindweegs uitgeleide gedaan had en
over de Bruntse, de zwarte heide huiswaarts keerde, overviel mij gaandeweg een
gevoel van onmacht en verlatenheid. De winden gierden langs de daken der hutten
en gromden in de bezemachtige kruinen van den Helmstok. Ik dook in mijn kraag
en ging windaf op het dorp aan. Achter de luiken der notabelen brandden de koperen
luchters; in de herbergen was het druk, werd gedronken, gelachen, gezongen en
gedanst. Op de marktplaats tjingelden de orgels en in snoepkramen onder de walmende
lampen zaten gezette matronen met de armen over elkander en een zuur gezicht. Aan
muren en heggen stonden wauwelende mannen te wateren; kinderen lagen hier en
daar hartstochtelijk te schreien onder de pannen en jongens en meisjes trokken de
landwegen op, de duisternis in.
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Overal in de duisternis, ervoer ik opeens met vlijmende scherpte, worstelt en wringt
nu het gekwelde, verrukte en bezeten vleesch. Dan onderging ik mijn volslagen
machteloosheid tegenover het kwaad ook maar van één nacht. Waar maak je je druk
om? hoorde ik een stem mij duidelijk vragen en ik schrok van haar klank. Hoe zou
je kunnen voorkomen wat zich nu reeds duizenden jaren aan slechtheid onder de
menschen telkens en telkens weer herhaalt en waartoe zij als door een innerlijke
noodzaak schijnen gedoemd? Er is een uur, dat er geen schaamte meer is en geen
eer; dat de grenzen van goed en kwaad zich verwarren en uitwisschen in een totale
verbijstering der zinnen. Laat hen als heidenen leven; als heiligen sterven zij allemaal.
Hoe kregen zij voorgedaan, deze ingenieuse dieren? Hebben hun vaders en moeders
soms recht van spreken? Waarom bekommert gij u? Waren zij vanmorgen niet aan
de communiebank, gisteren niet in den biechtstoel? Is hun wil niet goed? Hebt gij
bewijzen van het tegendeel? Gij zult zien hoe zalig zij sterven, hoe vol berouw.
Woordbrekers, zegt gij, of godsverminkers? - om een woord uit hun eigen taal te
gebruiken. Vergist u niet! Weet gij dat God zoo noodig onder hen zijn martelaars
zoeken èn vinden zou? - Ten onrechte verbaast gij u; zij hebben niets van de heidenen,
want gij ziet dat zij na den appelbeet de duisternis nog zoeken om zich te bedekken.
Luister wat ik u zeg: er is nog schaamte, er bestaat nog eer en er zijn nog tranen.
Morgen, overmorgen worden er weer heiligen geboren; onder het bederf ontkiemt
het zaad en gij zult het besproeien. Dat is uw taak! De wereld voltooit zich haastig,
haastiger dan gij denkt; het leven lost zich snel op. Leven baart leven; ellende ellende
en geen traan gaat er verloren. De kermistrompetten blazen kort; pistoolschoten
knallen; het orgel wordt moe; de spullevrouw valt in haar kraam in slaap; hemel en
aarde verdrinken in regen; in een ontzenuwende stilte.
De uiterste dag! - Wat wilt gij? Overal vannacht voltrekken zich duistere geheimen;
menschen sleuren elkander de eenzaamheid in; een kat sleept met haar jongen van
schuur naar schuur; de moederkoe likt het kalf. Wat kunt gij tegen de duivelen dan
hen bezweren; hen uitroeien vermoogt gij niet; zij zijn onschendbaar. Hef uw bleeke
priesterhand naar de daken. Op iederen schoorsteen zit er minstens één; de daken
druipen van hun drek en de gevels en muren zijn ermee besmeerd. Wat doet God
tegen

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 1. De kraai op den kruisbalk

30
de ontaarding? Het bloed van Christus wascht alles rein; hemel en aarde; maar de
genade gaat grondeloos verloren, schijnt het, in een afgrond van onmenschelijk en
satanisch vuil.
Thuis stond mijn oude huishoudster met de blaker in de hand bij de trap om naar
bed te gaan.
- Ik heb de achterdeur gesloten, mijnheer; de luiken zijn overal dicht. Goeden
nacht. Slaap wel!
En de trappen kreunen onder de voeten der zwijgende oude vrouw, die haar dagtaak
bezegelt met een kruis en met wijwater en die nu de eenzaamheid ingaat met een
blaker in de hand. Want van boven ziet het gelaat van den nacht haar aan. Goeden
nacht, zegt zij; zij is ermee vertrouwd. Geen kinderen roepen haar; geen enkele stem;
geen kindergelaat ziet haar aan. Er is geen zegen doch ook geen verwijt. Haar eenige
troost. Er is een handvol loon dat zij misschien soms verzamelt in haar schoot en dat
zij stukje voor stukje telt bij het licht der kaars - en daarboven is de hemel. Ik had
mij te lezen gezet in Augustinus en ik las daar ter verheldering van de verwarring
waaraan ik ten prooi gevallen was: Melius enim judicavit Deus de maks bene facere,
quam mala nulla permittere, - toen ik Catharina weer naar beneden hoorde komen.
- Ik vergat u nog te zeggen dat er in uw afwezigheid een heer voor u geweest is, zeide
zij.
En hoe was zijn naam, Catharina?
- Dien ben ik vergeten hem te vragen, doch het was voor een avondfeestje bij hem
aan huis en ik dacht dat u ervan wist. Want hij deed nog al familiair met u.
Met mij? hoezoo dan?
- Het was zoo mijn indruk, eerwaarde; hij zei dat u zich wel erg vervelen moest
en dat de boog niet immer gespannen kon staan.
Was het de dokter?
- Het was een pertenentig klein heertje met onwezenlijk groote oogen achter dikke
brilleglazen.
Het is goed, Catharina, en nogmaals: wel te rusten.
- Ik wist toch wel dat u van die uitnoodiging geen gebruik zou maken.
En waarom wist je dat dan?
- Och! het leek mij heelemaal geen mensch voor een priester om ermee te
verkeeren. De pastoor doet het ook niet. Met niemand.
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Maar die gaat als het October geworden is klokke acht naar bed en komt van October
tot Mei niet meer buiten zijn huis dan voor zijn bediening en in uiterste noodzaak.
Wou je mij?...
- U moest ook eerder naar bed gaan, eerwaarde. Het is iederen avond veel te laat
wanneer ik u de trap op hoor komen; het is altijd twaalf uur geworden als u de lamp
dooft. Dat is niet goed. U houdt dat niet vol. Bidden is goed en studeeren ook, maar
leven is beter. U zijt nog zoo bitter jong!
Je zorg ontroert me, Catharina, maar ze is heusch een beetje overdreven.
- Och, eerwaarde, een mensch moet toch iets te bemoederen hebben.
Dat zal het wel zijn; ik dacht het al.
- U neemt het me toch niet kwalijk?
Bid maar drie weesgegroetjes voor penitentie.
- Goed, mijnheer; goeden nacht!
De kamer was koud, want het najaar zat erin en er was nog geen vuur. Er hing een
verstorven geur na van tabak uit Paulus Lumens' pijp. In de dakgoot klokte het water:
een vreemde muziek, een spel van het toeval; een raadsel in de stilte. Luister: een
lied in een waterbuis. De lamp brandt. Zie: een vlam in een lampeglas. Een symbool!
Een mensch zit neer in de stilte; een stem roept in de duisternis. Het leven is broos!
De kermis regent zoetjes uit, de orgels vallen stil, de herbergen worden gesloten. De
veldwachter heeft zijn taak volbracht; Marinus de Wachter wandelt naar huis met
de handen op den rug onder slippen van zijn statiejas. Op een straathoek slaan mannen
de handen ineen en zweren elkander eeuwige trouw. De westewind spoelt door den
hemel, het water stroomt door de Maas, boven de duisternis vloeien rivieren van
licht, de maan gaapt half door een wolk. Een mensch zit in de stilte; een lied in een
waterbuis, een vlam in een lampeglas! Hij heeft het koud. Dan schrikt hij op. De
huisbel gaat haastig over. Wat nu?
Hij hoort een mannenstem op den drempel. Het is voor vrouw Eussen die stervende
is. En klompen klossen weg in de duisternis. Als hij zijn hoed en jas genomen heeft,
staat daar reeds de koster met de lantaren. Die gaat hem voor naar de kerk en dàn:
met Ons Heer door den nacht.
Er is haast bij. Het wordt een jacht tegen den wind in die buiten

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 1. De kraai op den kruisbalk

32
de huizen wild over de velden vlaagt. Hij komt juist op tijd; hij ziet in de dankbare
oogen van den man die met zijn pet in de handen bij de deurpost knielt en hij ziet de
verschrikte oogen van een paar kinderen, die met gevouwen handen als engelen bij
de bedstee zitten.
Pax huic domui. Vrede aan dit huis waar de bittere dood het zoo kostbare leven
overmant. Vrede aan dit huis waarrond de winden razen, dat de gebinten kraken;
waar rond de nacht spoelt als een eindeloos water; waarin de Vrede als Teerspijs
kwam. Proficisce, anima christiana; vertrek Maria-Angelina, anima sancta... Dan
maakt een kleine ziel zich vleugellicht los uit alle bezweringen en begeerten; ontsnapt
aan al onze handen en handelingen en reist alleen de onmetelijke ruimte in.
Een kleine ziel, een dagloonersziel. Eussen ligt met zijn kop op tafel en zijn
kinderen alle vijf staan rond hem verschrikt in hun hansoppen te bijten.
Eussen, jongen?
- Dat had zij me niet áán moeten doen, snikt Eussen; dat heb ik aan haar niet
verdiend.
Maar later als de buurvrouwen de vrouw hebben afgelegd en zij daar neerligt in
haar sneeuwwitten vrede en veel te fijn al voor zijn handen, beroeren zijn lippen
even haar voorhoofd en zegt Reinout Eussen met de oogen vol tranen: Ik gùn het
haar!
De regen heeft opgehouden te vallen; de hemel is opengewaaid en over de wereld
staat een onmetelijke lucht vol sterren. Het lied in de waterbuis zwijgt. Er is een
onbeschrijfelijk geluk in mij; nu ben ik nooit eenzaam meer. Nooit meer!
God is onuitsprekelijk lief en goed voor dit volk en ik heb een zekere verwachting
dat zij allen behouden worden. Hij is dan ook de eenige, die hen beminnen kan,
zooals mijn pastoor wil, zonder gevaar van verkeerd door hen verstaan te worden.
Door Hem verwend, zijn zij dan ook tot het uiterste kieskeurig op hunne priesters.
Tot op hunne sterfbedden toe. Want hun einde is altijd volmaakt al was hun leven
het niet; zij zijn op een enkele uitzondering na bewonderenswaardig in de wijze
waarop zij weten te sterven. Haast over alle sterfbedden waaraan ik gestaan heb - en
aan hoevelen, mijn God, heb ik gestaan! - lag een met de zinnen waarneembare glans
en onweerstaanbare bekoring. Hun dood was het voltooide beeld van den goeden
slaap; niet
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geworgd maar gekust. In osculo sancto. Daarom ook had Eussen gezegd: ik gun het
haar, en daar alles mee gezegd wat men maar zeggen kan.
De torenklok sloeg twee toen ik op mijn slaapkamer kwam en ik een zéker
vermoeden had dat Catharina mij nog lag te beknorren.
Den volgenden dag. De morgen is koel en nat; de lucht vol vochtige najaarsgeuren.
Ik krijg amper de gelegenheid om na de Mis mijn pastoor te verwittigen dat vrouw
Eussen gestorven is. Requiescat, zegt hij; het was een goede vrouw! en hij haast zich
diep in zijn cape naar huis. Hij ducht niets zoozeer als den Zuidwester wanneer die
van over de Maas de straten vol dorre blaren blaast: de gevaarlijkste der vier
apocalyptische ruiters!
Tegen den middag als Reinout Eussen met den kop tusschen de schouders naar
het gemeentehuis gaat, luidt eerst de doodsklok over het dorp en daarna het Engel
des Heeren. Voor den burgemeester die hem na de aangifte condoleert, houdt hij
zich goed. Je moet over alles heen en met Gods genade kom je er wel, zegt hij. In
den Keizer neemt hij staandebeens een glaasje; niet omdat het hem smaakt maar om
gewoon te doen; hij moet den kop recht houden.
Het is een groot verlies, Eussen, zegt de waardin.
Voor haar een groot gewin, zegt de man terwijl de stilte over de tafels valt; doch
wij zullen haar missen. Maar alla; wij zijn toch allemaal in dezelfde Hand!
Meester Bongaerts staat van achter de stamtafel op en schudt hem de hand: Het
was een beste die van jou, Eussen! Drink er nog een...
Dank je, nù niet, meester.
Je hebt gelijk; je hebt altijd gelijk gehad je fatsoen niet te verdrinken; je bent een
nette vent.
En u toch ook een nette man, meester?
Meen je dat, Eussen?
Waarachtig wel!
Hoor je dat, de Renet, wat Eussen daar zegt?
De mannen rond de stamtafel zien met waterachtige oogen naar het venster en
knikken naar Eussen die verdwijnt: Saluut!
Een nette vent, herhaalt de meester en gaat weer zitten.
De kermis gaat door. Een speelman staat midden in de straat met
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een harmonica en zijn vrouw loopt de deuren af met een kind aan de borst. Uit de
kermiswagens walmen gebakken aardappelen; kinderen slenteren om de tenten met
snoep en speelgoed. Hier en daar gaan een paar mannen naar huis; een paar boeren
komen van den akker. Gedurende het middageten raakt het dorp uitgestorven. Alleen
bij den Paus staat een paard onrustig te stampen en vallen vuistslagen op de tafel als
van kaarters. Mijnheer de notaris staat met zijn glimmend gelaat voor het venster en
tuurt over het glas-en-lood van het horretje met de goudfazant. De gekke Bert wandelt
met een papieren roos.
Catharina knort niet; zij dient het eten op en zwijgt. Maar zij zit vol vraag. Daarom
wil ik haar helpen zich te luchten.
Goed geslapen? vraag ik haar; en zij ziet me verwijtend aan.
- Is die mijnheer u nòg komen halen?
Vrouw Eussen is vannacht gestorven, Catharina.
En het was of haar een pak van het hart viel.
- Dan moet u vanmiddag maar een beetje gaan rusten, knorde zij. Zij laat haar man
met vijf kinderen achter, vulde ik aan.
Doch alsof zij vreesde dat de deernis mijn eetlust zou bederven, zeide ze: Het
dienstmeisje van den dokter heeft een patrijs gebracht.
Na den eten stond Slot-Marieke in haar falie op den drempel en snoot haar neusje
tusschen wijsvinger en duim. Zij kwam niet binnen; wilde den eerwaarde maar even
verwittigen van haar gelofte: dat zij een beeld van den heiligen Sint Gerardus aan
de kerk zal schenken, als zij onteigend is.
En wanneer zal dat zijn, Marieke?
Misschien al heel gauw! Want op den Helmstok stonden zij weer te boren, vertelde
ze met een glans in haar vinnigen blik. Doch haar falie bolde zoodanig in den wind,
dat zij van mijn drempel recht den hemel in gewaaid zou zijn als Reinout Eussen
niet juist het menschje gegrepen had.
Terwijl zij bij Catharina in de keuken wat ging zitten bekomen van de veralteratie,
haalde Eussen zijn familieboekje tevoorschijn en merkte ik dat hij kwam spreken
over de begrafenis. De pastoor had hem naar den kapelaan verwezen daar hij, elken
dag al een dag ouder wordend en een jonge helper aanwezig, besloten had zich met
zulke regelingen niet verder in te laten dan strikt noodzakelijk was.
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Wij zullen het samen goed maken, Eussen; een begrafenis die bij je stand past en die
den braven eenvoud van je vrouw geen smaad aandoet door ijdel vertoon.
- Ik dank u, eerwaarde. En het gedachtenisprentje?
Komt in orde, vriend. Ik noteerde uit het familieboekje de juiste namen en den
geboortedatum en gaf hem het boekje terug.
- Wat een herinneringen, eerwaarde, een mensch overstelpen! begon de man zijn
hart voor mij uit te storten. Het is gisteren juist vijftien jaren geleden, dat ik haar
voor het eerst aan den arm nam. En alsof het gisteren pas gebeurd was, herinner ik
mij wat zij toen tot mij zeide. Reinout, zei ze, alles goed, maar nu ook alles in eer
en deugd. En daar hebben wij ons dan ook immer aan gehouden, eerwaarde; en ook
de verkeering niet laten beschimmelen. Een goed jaar na onzen trouw hebben wij
ons Klaartje gekregen en daarna hebben wij ze alle vijf ontvangen zooals de hemel
ze gaf.
En wat denk je nu te gaan doen, Eussen?
- Het nest bijeen houden, eerwaarde; daar komt er me niet één uit de oogen. Ik zal
voorloopig wat moeten vaderen en moederen tegelijk tot ons Klaartje wat handiger
geworden is.
Het is al een heel meisje.
- Een goed kind, eerwaarde, maar ik zal er straf op mogen letten. Dat is het ergste
niet; wat God ons geeft is de moeite waard. - Maar nu ben ik weg, eerwaarde, zei
Eussen opstaande; ik dank u voor álles... en ook nog voor gisteravond.
Je moet bij gelegenheid eens naar mijn tuin komen kijken, Eussen. - Daar kunt u
vast op rekenen, eerwaarde.
Toen ik den vader uitliet zag ik buiten het kind staan wachten.
Durfde je niet binnen komen, Klara?
- Vader zei me hem hier te blijven wachten.
Eussen knikte en ik merkte tot mijn beschaming, dat zij de tweede vraag die ik
haar stelde nog dommer vond dan de eerste.
Ik moet de menschen wat hooger aanslaan, concludeerde ik. Al kende iemand de
geheele Summa van buiten dan had hij daardoor nog geen brevet voor een tactvol
verkeer.
En achter mij hoorde ik Paulus Lumens, die ernstig met den vinger tegen zijn
voorhoofd klopte zeggen: Erik, Erik, het kan soms lang duren voor men weet wat
men weet.
Doch het was maar verbeelding; Paulus Lumens was er niet!
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IV
De boeren die na de bittertafel en het kermismaal hun middagslaap wat langer
getrokken hebben, komen zich de oogen uitwrijven onder de poort en geeuwen over
en weer; dan gaan zij weer naar binnen waar de koffie geurt en de vlakoeken zich
opstapelen op de tafels en trekken zij de lakensche jas over de hagelwitte
hemdsmouwen in het vooruitzicht van een langen avond bij kaart en bier. Wanneer
de koffie gedronken is begint het reeds te grauwen; de avond valt schielijk uit den
waterachtigen hemel en rustig vloeien de schaduwen van boomen en huizen samen
in een gelijkmatig duister.
Het hart van de kermis is de marktplaats, waar orgels draaien en olie-lampen
smeulen in de kramen waarvoor kinderen zich staan te vergapen. Daarheen, waar
van tijd tot tijd de bel van het paardenspel boven alle lawaai van schoten, knallen en
geloedel uitklinkt en waarnaar de deuren en lichte vensters der groote herbergen
openstaan, bewegen zich nu in groepen de menschen, groote en kleine kinderen, en
ook langs de landwegen komen zij van alle kanten het dorp binnengestapt. De
veldwachter steekt ernstig den Steenweg op, geflankeerd door twee gendarmen met
woeste kolbakken op die hem zijn toegewezen om de orde te handhaven en die
desnoods te herstellen wanneer dat noodig zou kunnen zijn tegen het uur, dat de
mannen licht beginnen te worden in hun hoofden en meer en meer tot repliek geneigd.
Marinus de Wachter stapt oud en gebogen tusschen de twee reusachtige blauwen,
de handen op den rug onder de panden van zijn statiejas met de driekleurige sjerp
en de ridderorde. De avondklok luidt; er is een doode in het dorp. De vrouw van
Reinout Eussen staat boven aarde. Uit ieder huis één, een man, een vrouw of een
kind, begeven de menschen zich naar de kerk om voor de afgestorvene te bidden.
Een paar lampen branden aan de pilaren; in de banken zitten reeds hier en daar oude
menschen te hoesten en met rozenkransen te rammelen; langzaam vult zich de kerk
en als het torenuurwerk knarst en er daarna in den toren zeven zware slagen gevallen
zijn, begint in het schemerduister de hooge ijle stem van een meisje uit de
Bruiloftsteeg den rozenkrans voor te zingen met vóór elk tientje een korte overweging
der blijde, droeve en glorierijke geheimen. De menschen antwoorden. In het
priesterkoor
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brandt de Godslamp voor het Allerheiligste; de tijd gaat voort; rondom onder de
zerken rusten de dooden, oneindig veraf en nabij; in den wadem van het gebed die
over de graven strijkt.
Het leven staat niet stil; de molen maalt met den vollen wind in het zeil van achter
de eeuwige bergen. Als het bidden gedaan is stroomt het volk de duisternis in; de
ouden naar huis, de jongeren naar de kermis.
De koster rammelt met de sleutels; een enkel oud vrouwtje komt dan nog uit een
der uiterste hoeken gestrompeld en als de kerk gesloten is staat daar tusschen kruisen
en zerken een huis zoo duister, eenzaam en geheimzinnig, dat zij die het voorbijgaan
sidderen en van ontzag een kruis slaan. Wanneer Marinus de Wachter op zijn rondgang
tot daar gekomen is en omkeert, gaat hij naar het koor in de houding staan en slaat
hij aan. De blauwen vergissen zich als zij meenen mochten dat Marinus de Wachter
eenig menschelijk opzicht kende; zij zijn misschien wel geuzenmenschen, maar hij
heeft hen daar niet naar gevraagd. Zij doen hun plicht zooals hij de zijne. Marinus
de Wachter salueert; hij heeft een goed geheugen en een groote herinnering. Hij
draagt vanavond zijn statiejas als bij de groote Bronk; hij is een man van eer en een
man in functie, met een ridderorde en een groot, trouw hart. De wet en de orde hebben
het hem gedaan; maar als hij een strooper verbaliseeren moet om het stroppen van
een haas, betaalt hij zelf de boete en zegt hij: het is de laatste keer!
Zijn gelaat staat vanavond strak in de plooi; hij kent de teere plekken van het
volksleven maar ál te goed: de oude veeten, de sluimerende partijgeest die soms
onverhoeds opslaat van achter een cafétafel en in minder dan geen tijds alles in rep
en roer brengt. Daarbij sluipen er met den avond dikwijls onruststokers en
ruziezoekers van buiten het dorp binnen en spelen brooddronkenschap en minnenijd
den een of anderen duchtigen boerenzoon soms parten. Hoe weinig overigens is er
noodig om twee mannen tegen elkander op te doen gaan als kokende melk? Dit alles
en nog veel meer weet Marinus de Wachter en daarom staat vanavond zijn gelaat
zoo strak onder de muts met de gouden cocarde. Het is zijn ernstigste uur en er is
iets grimmigs en tevens iets groots in zijn oogen als wanneer hij met de Bronk de
plechtige processie met het Allerheiligste voorafgaat en hij den een of anderen
lummelachtigen toeschouwer toesnauwt: Pet af, vlegel!
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Wanneer hij na twaalven zijn sabel aflegt met alle teekenen van zijn waardigheid en
dan in zijn borstrok voor zijn bed staat; en als Marinus de Wachter dan zeggen kan
dat alles weer regelmatig en netjes verloopen is, dan is hij de gelukkigste mensch
van de wereld.
Doch zoo ver is Marinus de Wachter nog niet. Want het zal scherp toekijken zijn,
vooral in de danslokalen en de kleinere kroegen van het randgebied. Er hangt een
geladen atmosfeer; hij voelt dat. Er kan van alles uit broeien; het is dus zaak nu overal
een beetje tegelijk te zijn als een waarschuwende of bezwerende engel. Daarbij heeft
Severinus Van der Schoor, de brouwer, een ton bier uitgeloofd voor de schoonste
leugen vanavond; en omzwermd door een hofstoet van dwaze verzinners en guitige
duimenzuigers, trekken zij drinkend en liegend van de eene herberg naar de andere.
Bij Smeets in de harmoniezaal was het liegen begonnen even nadat, met fakkeldragers
voorop en het voltallig bestuur aan het hoofd, de harmonie was uitgetrokken voor
een tournée musicale door het dorp en de daarbij gebruikelijke serenade voor de
pastorie. De pastoor heeft er op gewacht en zich nog niet te bed begeven. Hij zal
weldra aan het verlichte venster van zijn slaapkamer verschijnen, vandaar de
eerbetuiging en het gejoel der kinderen en belhamels in ontvangst nemen en zich
met een kleine reverentie terugtrekken en verder rustig slapen. Van de harmoniezaal
af waar Camille de Renet, de verloopen jonker, onmiddellijk door de mand was
gezakt met een farce, die wat grof was uitgevallen, trok het gilde der dolle verzinners
naar den Keizer en vandaar naar den Paus, naar den Bisschop en in één trek door
den geheelen paternoster van benaamde en naamlooze herbergen langs, op de
Waterstraat aan. In het gezelschap bevonden zich, behalve Severinus Van der Schoor
en de beruchtste humoristen, de wethouder Storcken, de veearts, de schoolmeester
Bongaerts en Nicolaas Bonte, de Mensch bijgenaamd, die als juryleden fungeerden.
De kromme van Wandelen had, als tweede aan de beurt, de geschiedenis opgehangen
van den deftigen Hollander die, uitgehongerd als die lui in Limburg altijd schijnen
te zijn, op zekeren dag de gelagkamer van Kocken aan den Nieuwen weg was
binnengestapt. Kocken zat dik en rond als een heiligenhuisje in zijn rieten zetelaar
naar adem te snakken, daar hij toevallig weer een danigen aanval van asthma had.
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Kan men hier ook eten? vroeg de Hollander, de gelagkamer rondziende met de
lachduiven boven het buffet.
Joazeker meneer; dat kênt méhie, en duchtig auch!
Laat mij dan even de spijskaart zien, als u wilt?
Astublieft! - En Kocken haalde prompt uit een buffetla het menu van een overjarige
bruiloft ergens in België en terwijl de amechtige kastelein naar adem hijgend den
Hollander de spijskaart onder den neus hield, vroeg deze met eenige deernis Kocken
in de oogen ziende: Heeft u asthma?
En Kocken antwoordde: Nei, heer! - allein mer waar op de sjpieskaart sjteit!
Heeren! riep Severinus Van der Schoor toen het lachen wat bedaard was: die van
Van Wandelen is een goede, maar ik zou me sterk vergissen als die van den scheper
nog niet beter wordt.
En de onnoozele schaapherder van Valderenhof, behoorlijk mismaakt en met een
bochel voorzien als iedere schaapherder die zich respecteert er een pleegt te dragen,
verhaalde hoe hij, op een mooien helderen Augustusmorgen toen de dauw hem nog
langs de ooren droop, zijn schapen stond te weiden op den Avondroodsberg. Het
koperen beeld van Sint Christoffel stond als boter te blinken op den kathedralen toren
van Roermond. Dao sjtông op-êns, zónger dat ich 'm gemerk háw, vervolgde de
scheper, de Zittisje dichter Charel Beltjens - God gaef 'm den hemel! - naeve mich;
eine sjoone, groote meneer mit ei bedruif gezich en dae zag: Sjeper, zag 'r, zuus toe
ouch dat Sint Christoffel ein mûk op zien naas haet zitte? - Jao, zag ich, heer; dat
zeen ich; mer geer zeet aevel neit dat die mûk mer éin aug haet!
Sjeper, zag toen Charel Beltjens, de dichter, en sjloug mich daobie op miene pôkkel
dat mich mien hart razelde in mie lief: Sjeper, miene jông, es toe 't neit zags, zouw
ich 't neit gluive!
Zoo logen achtereenvolgens de verschillende deelnemers allen hun minder of meer
geslaagde leugens af tot bij Heyligers aan de Waterstraat eindelijk het magere
Wullemke, een ontaarde drinkebroer, aan de beurt kwam, aan wien niemand meer
eenige kans gaf dat hij met den prijs zou gaan strijken. Het was al naastebij twaalf
uur geworden en niemand van de jury of het gilde scheen nog veel lust te hebben in
het verdichtsel van het sufferig drankwagentje, dat met een huishoudentje van
imbeciele stumpers in de zompen van den Nachtegaal zat.

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 1. De kraai op den kruisbalk

40
Maar Wullemke Clevers ging rechtstaan, klopte met zijn glas op tafel om stilte en
begon: Ik zal jullie, heeren en leugenaars allegaar, de schepping van den Limburger
eens vertellen, zooals die nagenoeg gebeurd moet zijn in het jaar één van de jaartelling
der wereld en nog nergens in de boeken beschreven staat. Als het niet waar is, wat
ik jullie opdisch, is het gelogen en dan ook zeker de grootste leugen die vanavond
verkocht is.
Hier dronk de verteller zijn glas leeg en vervolgde dan met gesloten oogen en met
het hoofd achterover, nagenoeg als wanneer mijnheer pastoor vóór de preek den
evangelie-tekst opzegt, als volgt:
Toen God de menschen maakte, maakte hij ze allegaar uit dezelfde klei. En zooals
een bakker zijn parmanterige deegmannen in den gloeienden oven, rangschikte God
zijn kleimannen in den gloed zijner jonge zon. Zoo kwam de Limburger gemoedelijk
te liggen tusschen den Belg en den Pruis en aan de voeten van den Hollander! Daar
lagen zij dan en begonnen te dampen met de duimen van God nog in hun lenden en
God zag ernstig en rustig toe op het bakken.
De Hollander werd op tijd gedraaid en wel gebakken en toen God hem in de oogen
keek, zag hij dat de Hollander zeer voldaan was over zichzelf, al was hij wat flets
en nuchter uitgevallen. Toen de Duitscher aan de beurt was om gedraaid te worden,
snauwde deze: Ach was, das machen wir selbst! - en brak in verschillende stukken.
Als God daarna den Belg wou draaien - deze was klein en pertenenterig uitgevallen
- vloekte het vlegeltje: Laisse-moi tranquil, nom de Dieu! Gij lacht mijnheeren, maar
God schrok van dien allereersten vloek zoodanig, dat hij van pure verbouwereerdheid
den Belg liet liggen waar hij lag.
Zóó, slechts van één kant gebakken, bleef deze dan ook zijn leven lang een halve
gare.
De Limburger, door dat oponthoud, werd wat heet geblakerd en, omdat hij gelachen
had toen het Belgske vloekte, met lichtzinnigheid gebrandmerkt door den Engel van
Bijstand bij het bakken, niet omdat hij in de algemeene consternatie onmiddellijk
den humor van het geval had dóórgehad (waar de Hollander en de Duitscher tóen
nog niet aan toe waren!) maar om het gevaar waarin hij zich van aanvang af begeven
had om de aardsche dingen wat te veel met de hemelsche te vereenzelvigen en
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omgekeerd, - toen hij nog niet droog was achter zijn ooren. Willem Clevers ging
zitten, hief zegevierend zijn glas op naar den waard en zweeg. Een oogenblik zaten
de mannen verslagen. Dan stond Van der Schoor recht en reikte hem zwijgend de
hand.
Waar haal je dat vandaan, Clevers?
Als eenig antwoord stak deze een platten duim omhoog.
De vuist van Nicolaas Bonte viel met een slag op tafel: Bravo! Perficiat! zeiden
de mannen; Wullemke heeft de prijs!
Ja, Wullemke heeft de prijs, klonk het van alle kanten en daar stond de
schoolmeester Bongaerts reeds op een stoel voor een aanspraak. Maar het woord
werd hem ontnomen door Marinus de Wachter die met zijn tricolore sjerp in de deur
verscheen met de kolbakken achter zich en aankondigde: Heeren, het is twaalf uur!
Het was een ontnuchtering voor het gezelschap, dat geen haast maakte en vond
dat nu de avond pas goed begon te worden.
Het is schoon geweest! verzekerde een der blauwen, die blijkbaar naar zijn stroozak
verlangde, met nadruk.
En verd... schoon ook! bulderde Nicolaas Bonte, waarvan het bekend was dat hij
zijn anti-hollandsche gezindheid niet onder stoelen en banken stak en zich met een
zekeren wreeden wellust het verdichtsel herinnerde van het magere Wullemke.
Heeren, sprak Marinus de Wachter doodkalm, mag ik u verzoeken...
Zeker, de Wachter, dat mag jij! stotterde de schoolmeester, terwijl hij afdaalde
van zijn stoel een beetje sentimenteel; wat mag jij niet? - Alles wat Marinus de
Wachter zegt is christeleer, zoo-goed als mijnheer pastoor!
Wel te ruste dan, heeren!
Wel te ruste, de Wachter! En het gilde dwaalt uit elkander; de tweede kermisdag
is om; de derde reeds aangebroken. Overal kraaien de hanen. De diepe hemel straalt
vol sterren en de nacht is vol geruisch van wind en geheimzinnige vleugelslagen.
Alleen in de verte nog klinkt de stem van twee mannen, die welgemoed en gearmd
den weg afdalen naar Waterval:
Aan de voeten van Holland,
Daar ligt er dat la-and,
Waaraan ik voor eeuwig
Mijn hart heb verpa-and...

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 1. De kraai op den kruisbalk

42
Daar moeten wij niets van hebben! - hadden de mannen eenparig verklaard; en met
een weidsch gebaar van hun rechter hadden zij de voorstellen der annexionistische
pleitbezorgers van zich afgewezen die met een vuur, een betere zaak waardig, in den
Keizer voor een los-van-Holland beweging gesproken hadden. Nicolaas Bonte, die
de vergadering had samengeroepen en zoo goed mogelijk voorgezeten, had de kous
op den kop gekregen. Limburg is zijn geheugen kwijt en heeft geen herinnering meer,
was er door de sprekers betoogd geworden en daarbij had zelfs Marinus de Wachter
zich niet kunnen inhouden schamper te lachen. Voor deze brave boeren en burgers
was er gesproken geworden over een oud en verwaarloosd cultuurgewest, dat in zijn
eigen innerlijke en onverwoestbare kracht het middel heeft om zich te doen
respecteeren en dat middel verwaarloost.
Leve Nederland! had een stem geroepen en daarna was men de redenaars
herhaaldelijk met schampere en goedlachsche onderbrekingen in de rede gevallen
tot groeiende ergernis van Nicolaas Bonte, die almaar woest gekeken en met de vuist
gehamerd had. Niks! hadden de menschen geroepen, daar komt niks van in en daarmee
was het basta geweest. Wij blijven wat wij zijn!
Enkele dagen later was er een tegenvergadering belegd in denzelfden Keizer, waar
de burgemeester nu voorzat en alle notabelen aanwezig waren behalve dan baron
Isidoor en de pastoor, waarvan de eerste bericht van verhindering had gezonden door
Helmus, die het staande de bijeenkomst in zijn gestreepte dienstjasje den burgemeester
overhandigde. Deze had juist een dichter ingeleid als het zingende hart van Limburg,
die zijn rede achter het buffet begon en haar eindigde in het venster omdat nagenoeg
het gansche dorp voor den Keizer was samengestroomd.
Mannen! had de enthousiaste redenaar uitgeroepen - en onder dezen stonden ook
Nicolaas Bonte en zijn zeven zonen - mannen van Limburg; er is geen land zóó
Nederlandsch als het onze! Wie zijn het die u zeggen: dat gij geen geheugen meer
hebt en geen fierheid?
Ik! had Nicolaas Bonte met een stem als een klok hem over de hoofden heen
prompt geantwoord.
Bewijs! had de dichter hem toegeroepen; en in een oogenblik van de grootste
verbazing om wat hij bestond, hadden de honderden gezichten zich naar Nicolaas
Bonte gekeerd.
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Ik, vervolgde hij, zeg u allen dat gij geen herinnering meer hebt aan de meer dan
stiefmoederlijke zorg waarmee een liberale staat - verlengstuk der beruchte
Oost-Indische compagnie (hoort gij het mijnheer de dichter?) dit gewest heeft
vertroeteld...
Doch Nicolaas Bonte was een scherpe kop, getuige deze rethorische passage die
hij woordelijk van een der sprekers op de vorige vergadering had onthouden, maar
een redenaar was hij niet. Daarom stokte hij en werd hij onder het gejoel van binnen
als van buiten de gelagkamer maar op een al te gemakkelijke wijze door zijn
tegenstander afgemaakt.
Uit dit donkere Zuiden, riep hij nog in het tumult, zal Holland een licht opgaan!
En brandend van ergernis tusschen zijn zeven zonen staande, hoorde hij de harmonie
voor het eerst het Limburgs volkslied spelen en hoe het lied, door allen meegezongen,
zich voortplantte over het dorp.
Nicolaas Bonte: die groote, trotsche mensch!
Jaren geleden was hij als zoon van een zekeren Theodorus Bonte, den stotteraar
bijgenaamd, die naar Amerika was uitgeweken, op een avond teruggekeerd in het
dorp met in een rooden zakdoek geknoopt de bare koopsom waardoor hij eigenaar
geworden was van het afgebeulde boerderijtje achter den Kamp, met twaalf hectaren
woeste heidegronden, bulten en plassen; een ware woestenij. Voor een appel en een
ei, zoogezegd, was het uit de handen van baron Isidoor, die er genoeg ellende van
slecht en niet-betalende pachters aan beleefd had, in de zijne overgegaan. Huizing,
schuren en stallen waren alle in eenzelfden vervallen staat en met belangstelling
vroegen de menschen zich rondom af wat een jonge, eenzelvige man alleen daar
beginnen wilde: een rare allerheiligen die uit Amerika kwam, de zoon van den
stotteraar.
De volksverbeelding maakte zich des te gereeder van hem meester, naarmate hij
een zwijgzaam mensch bleek te zijn, die niet (nog niet!) met de vuist op de tafels in
de gelagkamers donderde; en al gauw gingen over hem de meest vreemde verhalen.
Misdaad en manslag werden er als motieven bijgehaald, welke zijn terugkeer naar
het land van herkomst moesten verklaren, en men zag met ontzag naar den geweldigen
knoestigen kerel die God-weet-wat avonturen al achter den rug had en zich nu in de
Hondskerk levend was komen begraven.
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Op een Paaschmaandagmorgen was hij er binnengetrokken na de hoogmis - waarin
men hem met eenige verwondering had zien verschijnen - met alleen zijn vervaarlijk
groote handen, wat boerengetuig en eenige mondbehoeften die hij bijeengewinkeld
had in het dorp. De dagen daarop was het wroeten begonnen. Nooit had men een
mensch zóó zien werken: zoo aanhoudend, zoo eenzaam en zoo hard. Zoo zonder
naar iets of iemand te vragen. De boeren schudden het hoofd over hem en als hij
tegen den avond als een koning over zijn gronden schreed, zijn werk overzag of den
arbeid afpaste voor den volgenden dag, gebeurde het dat uit de verte vingers naar
hem wezen: Ziet den mensch!
Zoo heeft ook hij zijn bijnaam gekregen en spreekt men nog op heden over Nicolaas
Bonte niet anders dan van ‘de Mensch’.
Eens is het geschied dat, bij het kloven van een eik voor een nieuwen balk in het
gebint van zijn schuur, een spaander hem in het gezicht sprong en hij zijn linkeroog
verloor. Daarna liep hij langen tijd met een verband; doch niemand zal kunnen zeggen
dat hij er een uur werk door verzuimd heeft of later een schever voor geploegd. Laat
den Bonte-boer zijn handen en gij zult zien wat hij ook maar met één oog vermag!
Daar kreeg zijn omgeving al ras den wind van. De spotters verging het lachen en
het hoofdschudden werd verbazing en afgunst, als zij van lieverlee de zanden en
zompen van de Hondskerk herschapen zagen in akkergronden en weiden en er, dank
zij een deskundig en bijtijds gebruik van de in zwang rakende synthetische
meststoffen, door den Mensch gewassen gewonnen werden die er zíjn mochten. Hij
raakte op anderen voor, ook in zijn veestapel die zienderoogen aangroeide; en dit
alles ging zoo snel in zijn werk dat hem in stilte wel eens hier en daar verweten werd
dat hij met den duivel onder één deken lag.
Toen hij kar en paard had, reed hij 's Zondags uit om een vrouw. Nog immer lag
de hoeve zelf daar in al haar ellende van uitgeweken leemen wanden en doorgezakte
daken; diè had nog wel even den tijd. Maar reeds waren boomgaard en koolhof een
lust voor het oog en bloeiden er 's zomers pioenrozen tegen den gevel. Den eersten
keer dat hij uitreed, gold het naar Winteraken, naar een boer namens Meuffels dien
hij wist dat duchtige dochters had, kort van stuk maar goed voor het werk: blonde
propere meiden, drie in getal. Bonte viel met de deur in huis en zei waar-
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voor hij gekomen was en toen vader Meuffels hem gemonsterd had en gevraagd of
er een grondslag was waarop hij trouwen wilde, toonde de Mensch hem zwijgend
zijn geweldige handen.
Dit zelfverzekerd gebaar moet bij Meuffels den doorslag gegeven hebben, want
hij vroeg hem op welke van de drie zijn oog gevallen was; en Bonte wees door het
open raam van de boerenkamer de cour op waar de drie meisjes met over elkander
gevouwen armen bij elkander zaten in de loonre rust van den zomer-avond.
Die daar, die witte daar! zei Nicolaas Bonte en het pleitte alweer voor hem dat hij
niet de jongste en mooiste, maar de oudste en taaiste gekozen had: Marie-Cathrien.
Doe trêks mich miene bêste tandj oet, zei Meuffels, mier alla, en hij ging zijn
vrouw roepen die aanvankelijk wat vreemd en wantrouwend naar den man zag met
het ééne oog, maar die eindelijk zeide: Als je een fatsoenlijk christenmensch bent en dat zal wel - moet het kind het maar weten. Dan werd er na wat heen en weer
praten het meisje zelf bijgehaald en toen zij hoorde wat die onmogelijk-groote, door
de zon verbrande man kwam doen, stond zij minder verlegen dan verwacht werd en
rustig zag zij haar vader aan die het woord deed.
Kind, zeide deze, hier is Nicolaas Bonte van ginds bij de Maas en die vraagt of je
zijn vrouw wilt worden. Moeder Meuffels knikte bevestigend en met een promptheid
die niet naliet indruk op Nicolaas Bonte te maken, antwoordde Marie-Cathrien: Hij
moet nog maar eens terugkomen, vader!
Geef Bonte zijn paard dan alvast maar een arm versche klaver, zei Meuffels, en
zijn vrouw ging naar de keuken om koffie te malen.
Nog verschillende malen was Nicolaas Bonte naar Winteraken komen rijden voor
alles in kannen en kruiken was en hij, na een stille beschaafde bruiloft, Marie-Cathrien
voorgoed naar de Hondskerk bracht met een uitzet, waaraan Meuffels en zijn vrouw
zich niet hadden laten kennen en met voorloopig honderd daalders geld op de hand.
Bonte's huwelijk had zoo weinig opspraak verwekt in zijn omgeving, dat men er
zich pas goed van bewust was dat hij getrouwd was, toen er na een paar jaren nog
geen kinderen gekomen waren en Marie-Cathrien meer en langer dan anders in de
kerk zat en kaarsen brandde bij de Moeder van Altijddurenden Bijstand. De
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Hondskerk veranderde intusschen zienderoogen van gedaante; geregeld werd er
getimmerd en gewerkt aan huizing en stallen en de dag kwam dat de Mensch een
knecht aannam en toen een jaar of drie na hun trouw Marie-Cathrien een kind ter
wereld ging brengen, huurde hij nog een stalmeid ook. Het was hard werken in de
Hondskerk, doch knecht en meid hadden zich over zoo weinig te beklagen dat zij,
toen ze later bij Bonte-boer uit-trouwden, in de buurt bleven en als daggelders nog
lang aan de hoeve verbonden waren.
Als het eerste schaap maar eens over den dam is, komen de anderen vanzelf, zei
Nicolaas Bonte en na verloop van tijd had Marie-Cathrien hem zeven kinderen
geschonken, zeven blonde, blozende zonen. Het was een heele karwei geweest, doch
het geluk liep Bonte nu eenmaal na; het was algemeen bekend dat hij slaagde in alles
wat hij vastgreep. Langzaam had hij zich losgemaakt uit zijn vereenzaming en hier
en daar reeds had hij het bestaan op den voorgrond te treden. Zijn omgang viel meer
in zijn voordeel uit dan men verwacht zou hebben van dien in den aanvang haast
menschenschuwen Mensch.
Hij was de eerste geweest, die in de omgeving voor een gezamenlijken inkoop
van kunstmeststoffen, granen en pootgoed geijverd en gepleit had, alsook voor
aankoop van een bekroonden springstier ter veredeling van het rundvee. De
wandelleeraar van de Maatschappij van Landbouw ging bij hem in en uit, zooals hij
zelf in het casino dier maatschappij. Op zijn gronden waren de eerste proefvelden
en een soort selectiebedrijf te bewonderen geweest en menige boerenvrouw, die op
de Zondagmiddagen na jaren weer eens met haar man naar de Hondskerk kwam
gewandeld, kon haar oogen niet gelooven als zij de veranderingen zag die daar waren
aangebracht. In plaats van een hei, woest en ledig, met de vervallen gebouwen uit
haar herinnering, lag daar nu te midden van vruchtbare akkers en malsche
weidegronden, degelijk ompaald en van ijzeren hekken voorzien, een zoo goed als
gloednieuw vierkant van gebouwen, - alles even hoog en weidsch en goed in de verf.
In den gevel prijkte de nieuwe naam waarmee Nicolaas Bonte de Hondskerk herdoopt
had: Catharina Hoeve; welke naam ook op de afsluithekken, op de wagens en karren,
tot op het paardetuig zelfs was aangebracht. Nicolaas Bonte was een man van aanzien
geworden aan de zijde zijner
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dappere vrouw, die van jaar tot jaar een betere plaats gepacht had gekregen in de
kerk, waar zij aldoor zelfbewuster en telkens in al ruischender rokken verschenen
was en bij plechtige gelegenheden met flonkerende oorbellen en met goud behangen.
De bazin van de Catharinahoeve was omhoog geklommen tot vlak achter de
burgemeestersche en de vrouw van den dokter en tot naast Van der Schoor, wiens
plaats gewoonlijk leeg was sinds het overlijden zijner vrouw en die alleen in de
vacantie-maanden door Miete werd ingenomen als zij van kostschool thuis was.
Tante Dora, die de huishouding van haar broer bestierde, zag men er nooit. Men
zeide: omdat zij zich te deftig voelde om naast vrouw Bonte te zitten; want zij was
een ouderwetsche wat eenkennige juffrouw. De waarheid echter was, dat zij gehecht
was aan haar bank in den zijbeuk voor het beeld van Sint Rochus, waar zij immerdoor
ingetogen zachtjes zat te schommelen met haar hoofd.
Wat er ook van zij: Marie-Cathrien Bonte trok er zich niets van aan wat de
menschen van haar dachten en zeiden; zelden zag men een vrouw van zoo gelijk
humeur en tevreden met haar deel. Wat zij bezat was allemaal eigen en eerlijk gewin;
zij behoefde niemand naar de oogen te zien. Zij was trotsch op haar man en zonen
en mòcht dat zijn. En als een van dezen - Louis, de oudste, gewoonlijk - des Zondags
de sjees inspande om zijn moeder naar de hoogmis te rijden en de bazin dan
zelfbewust naast haar stoeren jongen zat achter het prachtige paard, lachten sommige
benijders nog wel eens met die pompeuze matrone in sammet en kant en fluisterde
men elkander soms in 't oor: Went drek mês wurt, leet 'r zich vare! Was het te
verwonderen dat Marie-Cathrien haar eigen weg ging en er over haar nuchtere
gemoedelijkheid iets van de zelfverzekerdheid en trots was gekomen van haar man,
die zich door dag en nacht te zwoegen een benijdenswaardige macht had weten te
verzekeren en een klein rijk te scheppen?
Zeven helpers waren hem met en met tegemoetgetreden in het bedrijf, waar ieder
nu zijn plaats kende en de dag brak aan dat zij in overleg met de moeder den nog
ongekromden vader, die nu eenmaal lang genoeg geploeterd had, dachten zij, het
werk uit de handen namen en het op eigen schouders laadden.
Vader, had de oudste op een avond, nadat zij gegeten hadden en

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 1. De kraai op den kruisbalk

48
de moeder de tafel wat vlugger had opgeruimd, gezegd; vader, wij hebben gemeend
dat u lang genoeg gewerkt heeft en wij voelen ons verplicht om u te zeggen dat uw
rusttijd is aangebroken. En alle jongens hadden met die woorden hun instemming
betoond door knikken van hun hoofd en Dorus zelfs met een vuist op tafel.
Dat is goed van je, jongens! - jullie zult het je nimmer berouwen wat daar gezegd
is; rekent daar maar op! En vader en moeder tegelijk waren de tranen - de tránen, o
Mensch! - uit de oogen gesprongen en Nicolaas Bonte had dien avond in de bedstee
tot zijn vrouw gezegd: Moeder, je hebt me goeie jongens geschonken, trouwe harten!
Het was een plechtig uur geweest waarop hij dan ook onmiddellijk maar afstand
gedaan had. De mogelijkheid was nog eens van alle kanten bekeken, ofschoon de
zekerheid voor niemand duidelijker dan voor hem vaststond en daarbij hadden de
jongens zich zoo vastberaden en eendrachtig betoond, dat de toekomst met vertrouwen
tegemoet kon worden gezien. Wat het werk betrof, had hij de jongens niets meer te
leeren en het was zoo plezierig voor hem geweest dat de bengels zelf voor den dag
waren gekomen met iets dat hij zelf in hùn belang had geprakkizeerd. Hij kon gerust
gáán en hij deed het; maar omdat hij niet geheel zónder zijn kon en het bestuur van
alles, dat hij in handen gehouden had, hem nog een ruim overschot van krachten liet
die nuttig besteed wilden worden, was hij een uitgebreiden paardenhandel begonnen
en had zijn naam ook in die wereld van handelaars en fokkers al gauw een goeden
klank verworven. Scherp maar eerlijk, zoo stond hij bekend op de markt en, ofschoon
niet jong meer, als een meester in het bedwingen en aanspannen dier onstuimige
volbloeddieren; met een goed oog voor hun hoedanigheden en gebreken. Wie zich
bij aankoop of verkoop door Nicolaas Bonte liet leiden - en dat deden van lieverlede
de meesten, - kon immer tevreden zijn met den uitslag. Daarbij had hij het voorrecht
van zich de weelde te kunnen veroorloven een belangeloos raadsman te zijn en hij
maakte daar grif en graag gebruik van, waar en door wie zijn tusschenkomst werd
gevraagd.
Bonte ontbrak nergens waar iets nuttigs te zien, te leeren of te beluisteren viel. Hij
was zijn afzijdigheid volkomen te boven en zonder druk van woorden te zijn, zei hij
kortweg zijn meening

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 1. De kraai op den kruisbalk

49
en zijn woord, op den man af, was gewoonlijk duidelijk en raak. De annexionisten
hadden van zijn macht en aanzien gebruik willen maken om hem voor hun op een
dood spoor geraakte beweging te spannen en daarmee had hij zijn eerste gevoelige
nederlaag geleden. Het had hen weinig moeite gekost den trouwhartigen maar
trotschen en om nog immer verzwegene redenen rancuneuzen man door hun
argumenten op te hitsen; maar de gebeurtenissen in den Keizer waren hem een
schrijnende openbaring geworden van zijn eigen onmacht en den ondank van die
hem in den steek gelaten hadden.
Hij had daar alleen gestaan in zijn groot verzet - dat daardoor echter geenszins
was gebroken - waar hij zeker van den kant der kleine boeren en pachters en vooral
van de daglooners en brikkenbakkers een klinkenden bijval verwacht had. Hadden
zij allen waarlijk geen geheugen meer aan hun armoede en misèries of wat was er
gebeurd? Hadden de gedachten, omdat zij nu al jaren lang gepaaid waren geworden
met beloften en de verwachting van een Koel, een andere, noordwaartsche richting
genomen? En wat stelden zij zich voor van de weldaden, waarmee die van daarboven
hen zouden overladen? Waren zij nog niet zoo wijs van in te zien, dat, waar het
vleesch en de beenderen verdeeld zouden worden in Limburg, de Limburgers toch
weer de knoken zouden krijgen? Of dachten zij soms dat de Hollanders zich ooit
zouden bekeeren? Nicolaas Bonte ergerde zich en zijn verbitterde gezindheid zocht
zich sindsdien meer en meer een uitweg in een verbeten verzet tegen de Mijn, wier
nadering voor hem als een doembeeld opdook. Met jullie Koel, zei hij tegen de
boeren, graven jullie hier je eigen kuil! Gek moet men zijn om dàt niet in te zien.
Met wat los geld in de hand drijven ze ons van ons land en goed, en in plaats van òp
den grond, waar God ons geplant heeft, raken wij er ònder. En indien wíj niet, dan
toch onze zonen! Maar de boeren lieten hem praten; als hun grond maar zooveel opbracht als zij
zich droomden, zouden zij zich elders weten te vestigen. Zij zouden er in alle geval
op vooruit gaan. Die Bonte had goed praten! Hij moest zich met die dingen niet
inlaten, zeiden enkelen soms; doch dan werd hij woest en regende het een avond
lang harde vuisten op de tafels der gelagkamers waar hij vroeger meestal stil zat te
luisteren.
Hij miste volkomen ieder politiek instinct en liet zich niet zelden
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op sleeptouw nemen door den eersten den besten, die hem kwansuis naar den mond
sprak. Zoo geraakte deze groote man verzeild in een kring van profiteerders, die op
zijn beurs en gezondheid dronken en die hem, naarmate de roes toenam, hoog lieten
leven in zijn waan. Zij wakkerden een ruige wrok in hem aan tegen de beteren en
minst geïnteresseerden, die in de verwachte Mijn een schennis zagen van de landstreek
en een gevaar voor geloof en zeden: een vloek voor het arme maar rustige en
arbeidzame volk. Waar bleven zij met hun verweer, die nóg verhevener dingen
vóórstonden dan grond en huis? Zij staken den kop in de veeren en deden alsof zij
sliepen. Baron Isidoor? Deze magere, bloedlooze telg van een oud geslacht kon den
naam Bonte niet hooren zonder in een delirium van drift te geraken bij de herinnering
aan de hoeve de Hondskerk, wanneer hij berekende hoeveel zij hem opgebracht zou
hebben bij eventueele onteigening ten algemeenen nutte. De baron had wél een
geheugen; maar het was voor hem een allesbehalve benijdenswaardig voorrecht als
nog nader zal blijken. Van den pastoor viel al evenmin te verwachten, daar die het
liet bij bezweringen en schrikaanjagende visioenen welke reeds lang opgehouden
hadden indruk te maken op het volk, daar men stilaan aanvoelde dat hij den tijd
achterop kwam. Zijn beste jaren, zei men dan ook wel eens, zijn voorbij en dan keert
een mensch zich om en gaat hij terug naar zijn oorsprong.
Het was daarbij nog al een verwarde geschiedenis tusschen Nicolaas Bonte en den
pastoor. Ofschoon drie van de jongens meespeelden in de harmonie - een feit dat
niet naliet indruk te maken op haar hoogen beschermheer - had de pastoor het den
boer nooit kunnen vergeven dat deze van de oprichting af halsstarrig was blijven
weigeren lid te worden van de coöperatieve zuivelfabriek en zijn melk bleef slijten
in de stad waar hij zijn klanten uitstekend bedienen deed en, met wiè maar wilde,
concurreerde in waar en prijs. Zijn melk werd geregeld op vetgehalte gecontroleerd,
maar er was in zeven kerkdorpen in den ronde geen melk zoo zwaar en geen boter
zoo goudgeel en gezocht als die van de Catharina-hoeve. Tweemaal daags, in den
vroegen morgen en tegen den avond, reed de dappere appelschimmel den wagen met
de glimmende, koperen kannen naar de stad en het waren om beurten Jacob en Dorus
die de klanten voorzagen en met contant geld in de tasch hun waar en werk
gehonoreerd wisten. Dit
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melkrijden bleef een doorn in het oog van mijnheer pastoor die, tegen de heimelijke
hoop van Marie-Cathrien en de zekere verwachting der parochianen in, Nicolaas
Bonte dan ook zonder meer passeerde, toen er door het plotseling overlijden van
kerkmeester Verwilligen een vacature ontstaan was in het bestuur der melkfabriek.
Nicolaas Bonte moest ondervinden dat er, ondanks het geconstateerde gebrek aan
geheugen, in zijn omgeving nog menschen met herinneringen waren; en al verbitterde
hem dit meermalen meer dan hij blijken liet: breken of ook maar buigen kon dit niet
dien grooten, trotschen Mensch.
Op een winteravond belde hij bij mij aan om een plechtigen jaardienst te stichten
voor zijn gestorven ouders. En het bedrag vóór mij op tafel uittellende, verhaalde
deze man, die voor zijn omgeving geen of slechts een belasterd verleden had, mij
een weinig van de ellenden die hij als kind had doorstaan. Hoe zijn ouders waren
uitgeweken naar Amerika, dat hen door schelmachtige uitbuiters als een land van
belofte was voorgesteld en hoe zij er verteerd door heimwee en spijt een hel gevonden
hadden van slavernij en ontbering en een vroegtijdig graf.
Het is een geheim voor mij, sprak hij, waarom deze twee menschen met twee nog
jeugdige kinderen daarginds zijn moeten gaan sterven; doch als er werk en eten voor
ons soort van menschen geweest was in dit land, zou het, dunkt mij, toch anders met
hen geloopen zijn.
En na eenig nadenken, vervolgde hij: het is eene voor mij teere kwestie, die ik
vanavond aanraak en ik doe, geloof ik, beter er verder maar over te zwijgen. Zij heeft
mij reeds genoeg hoofdbrekens en zorgen gekost.
- En ook wel eenige teleurstelling, waagde ik op te merken toen ik zag hoe
openhartig hij zijn kon. Doch met een breeden, begrijpenden glimlach opstaande,
reikte hij mij zijn groote hand: U heeft het dus goed genoteerd, eerwaarde: voor
Theodorus Bonte zaliger en zijn huisvrouw Elisabeth Soonse En de Mensch verdween
in de sneeuw die zachtjes was begonnen te vallen.
Een paar weken na zijn aankomst in het dorp was de kapelaan er voor een systematisch
huisbezoek op uitgegaan en hij had het dag op dag doorgezet, ondanks den overigens
geheel natuurlijken
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tegenzin, dien hij er telkens bij te overwinnen had. Ik geloof dan ook dat diè
zielzorgers niet zonder meer veroordeeld mogen worden, die niet door gemakzucht,
maar door een aangeboren, in het geheel niet puerielen schroom om achter de
schermen te zien weerhouden, den moed niet opbrengen om dezen vorm van zielzorg
zóó te behartigen als noodig is. In mijn naaste omgeving heb ik een ijverig en heilig
priester gekend, die elken morgen met de beste voornemens bezield erop uittoog om
telkens weer door zijn schroom overwonnen naar zijn woning terug te keeren. Hij
prees het toeval als dit het dusdanig schikte, dat hij op straat werd toegesproken of
door een huisvrouw werd geroepen bij een ziek kind of om welke reden ook. Ofschoon
het overgroot deel der parochianen het verlangen en van hun priesters eigenlijk niet
anders verwachten dan door hen bezocht te worden, blijft het huisbezoek voor de
meesten een zeer moeilijke zaak en de beschaming dikwijls hunner stille avonden.
Eenzelfde kieschheid is het die dikwijls den priester weerhoudt zoowel in de gewetens
binnen te dringen als in de binnenkamers. Daarbij komt nog dat de laatste gewoonlijk
gereeder voor hem ontsloten worden dan de eerste en de menschen - terwijl zij hun
inwendige krampachtig voor hem bedekken - hem in al hun belangen trachten te
betrekken, behalve in die waarvoor hij eigenlijk komt. Wanneer de priester zich dan
door voortdurende wilskracht de gewoonte van een geregeld huisbezoek verworven
heeft, welk een strijd en inspanning kost het dan nog in zijn binnenste om de vereischte
gelijkmoedigheid te bewaren, geen afkeer of wrevel te doen blijken, zijn geduld, dat
steeds opnieuw weer op de proef gesteld wordt, te bewaren en - o, goddelijk masker!
- niets van de geheimen te verraden voor de eenen van eenzelfde gezin, welke hem
door de anderen werden toevertrouwd. Wat een onmenschelijke karwei is het om
geen woord te weinig te zeggen; om geen woord te hard of te zacht te spreken; om
in alles maat te houden; in zijn lach, zijn ernst en in zijn toch zoo natuurlijke gevoelens
van sympathie en antipathie en om, waar hij geroepen wordt of zich soms ook
ongeroepen moet aandienen, een onbevooroordeeld, ernstig en eerlijk scheidsrechter
te zijn tusschen twee soms zeer verwante partijen.
Wie zou er, al deze dingen aan den eigen lijve ondervonden hebbende, Paulus
Lumens om veroordeelen, dat hij vooral de huizen
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vermijdt waar een bel of, zooals hij zich pleegt uit te drukken, een hertepoot aan de
deur hangt? En een ander heeft goed lachen met zijn naïef klinkende bewering: dat
hij reeds een verloren man is waar hij aan het dienstmeisje moet vragen of mijnheer
en mevrouw thuis zijn.
Er zou ook nog heel wat te doen kunnen zijn over het gesprek en over wat daarbij
van een priester verwacht wordt. Ik denk dat het een groote en soms gevaarlijke
illusie van vele priesters is, dat zij meenen zich te moeten kunnen bewegen op alle
gebieden van hen met wie zij omgaan; ik meen, dat van den priester niet verwacht
kan worden, dat hij een dilettant of een blauwkous is, maar dat enkel en alleen van
hem gevraagd wordt dat hij geheel vervuld is van de zending, die uitsluitend de zijne
is en dus thuis is in datgene, wat hij uit kracht van die zending te zeggen, te
verhelderen of te verdedigen heeft. Dat hij in één woord de man is van de eene, groote
- maar dan ook ontegensprekelijk groote - zaak. Neen, Paulus Lumens heeft gelijk
wanneer hij zegt dat het huisbezoek zijn voortdurende nachtmerrie is; maar hij heeft
ongelijk als hij zich door een zekere aangeboren onbeholpenheid zou laten overwinnen
en zijn overigens slechte penteekeningen zou blijven maken van de hoeven en huizen,
die hij beter doet te bezoeken.
Na mijn rondgang - wie wat zoekt, moet kijken, had ik eens een boerenman hooren
zeggen en ik had die woorden ter harte genomen - bleef ik met de noodige problemen
zitten. Onder andere met deze moeilijkheid: hoe ik bij een volgende gelegenheid b.v.
een geregeld gesprek zou moeten onderhouden met mijnheer Vitus Persoon, daar ik
evenmin verstand had van notarieele zaken als de notaris van geestelijke dingen
bleek te bezitten en hij zeker niet verwachtte in den katechismus of omtrent het
zevende gebod onderwezen te worden door iemand die geen inzicht had in de wet
op den eigendom. Een andere vraag was deze: hoe ik mij verder te verhouden had
ten opzichte van den dokter en zijn vrouw en hoe ik, binnen het beperkte en nogal
mondaine gebied hunner belangstelling, mijn zelfstandigheid en waardigheid zou
handhaven, zoolang beiden er niet aan dachten de grens te overschrijden waar ziel
en lichaam elkander raken.
Ofschoon bij een eerste kennismaking de menschen nog allesbehalve genegen zijn
om hun nooden te ontdekken, had ik den
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indruk van rondgedoold te hebben in een groot ziekenhuis en werd mij de bijna
slaafsche onderworpenheid der zielen aan allerhand heerschend euvel een
ontnuchterende openbaring. Mijn voorstelling van de menschelijke natuur en haar
krachten en zwakheden kwam mij heel anders voor dan ik mij uit de boeken had
eigengemaakt en mijn opvatting van een christelijke samenleving had zich door de
aanraking merkbaar gewijzigd.
Tot mijn niet geringe verbazing was ik tot de bevinding gekomen dat, op de enkele
vierkante kilometers die een dorp beslaat, zich bijna alle hartstochten, kwade instincten
en gemeenheden ophielden, waarover ik in de boeken gelezen had als verschijnselen
eener dóór en dóór ontaarde natuur. Hoe is het mogelijk, vroeg ik mij af, dat er na
zooveel eeuwen van christendom en evangelische liefdeleer nog gehaat wordt als
deze menschen haten, nog gevloekt, gelasterd en geschandvlekt wordt, nog zoo gulzig
in de verboden vrucht wordt gebeten als deze menschen doen? En dan dit hopeloos
geval:
Jaren geleden is een twist ontbrand onder buren,; de eene boer heeft 's nachts op
het veld den ploeg van den ander in twee stukken gezaagd en deze op zijn beurt
nagelt de stukken weer aaneen en hangt den ploeg in den gevel van zijn huis als
uitdagend symbool van eeuwige vijandschap. En toch noemen deze menschen zich
christenen. Wat moet de priester doen? Het antwoord ligt voor de hand, zeggen de
moralisten. Doch de uitslag? Het resultaat van eindelooze bemoeiingen? Pas als de
overbuur in een doods - kist naar het kerkhof gevoerd wordt, zult gij het zien. Dan
plaatst de boer met een treiterende omzichtigheid de ladder tegen den gevel en als
de priester het Miserere aanheft over den overledene, daalt de ander niet de ploeg
naar beneden en hakt hij haar tot brandhout voor zijn vuur. Wie zoekt moet kijken;
accoord! Maar een priester, die zijn taak anders opvat dan een ambtenaar van den
burgerlijken stand, moet in duisternissen kijken en voortdurend erop bedacht zijn
door het afzichtelijkste overrompeld te worden. Loopend van deur naar deur, zal het
beeld voor hem opdoemen van den hond die, terwijl de herder van zijn leven uitrust,
als een gedrevene achter de kudde jaagt en in de eenzame uren (die hij vele telt) zal
hij de daken door duivelen zien bevolkt en den drek der draken zien afdruipen van
de pannen. Maar de Engelen dan, waar blijven zij?
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Kort na nieuwjaar was ik met mijn speurtocht klaar gekomen en ging ik in den
vooravond met den volledigen stand der bevolking, netjes door Paulus Lumens in
duplo getypt, naar mijn pastoor om hem een der beide exemplaren te overhandigen.
In zijn cape gewikkeld en met zijn delicate handen in een mof, zat hij in een volkomen
vuurlooze kamer te schemeren.
Het doet mij genoegen, sprak hij, toen ik hem met een zekere voldoening het
exemplaar toereikte, het doet mij een groot genoegen dat u een middel gezocht hebt
om het overschot van tijd, dat uw verblijf in mijn parochie u gunt, onschuldig te
besteden. En terwijl hij zonder meer de papieren op zijn lessenaar deponeerde: Merci.
Enkele oogenblikken later stond ik buiten, naar ziel en lichaam evenzeer bevroren,
en daar inmiddels de duisternis was ingevallen en er heinde en ver geen enkel levend
wezen te bekennen viel, zette ik het op een loopen de landwegen op als om mij van
iets te bevrijden waarvan ik den naam niet wist.
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V
Kort nadien kwam op een morgen, toen de vuile smeltende sneeuw in dikke
waterbellen van de daken droop, een groote zwarte lobbes van een jongen bij mij
aan om zijn doopbewiis. Toen ik hem vragend aanzag, vertelde hij mij dat hij trouwen
ging. Met Miete, zeide hij, met Miete Van der Schoor. En hij streelde de enorme
papieren roos op zijn borst, die fiets hing van de nattigheid.
Engelbertus Johannes, zoon van Goswinus Slangen en Handrina Mechtildis
Schrooijen, weduwe van Caspar de Potter: zoo stond hij ingeschreven op het
gemeentehuis en in het doopboek van den pastoor, die verbaasd gestaan had over de
gulzigheid waarmede de kroesharige bengel hem bij het doopsel het zout der wijsheid
van zijn vingers gezogen had. In den volksmond heette de jongen gekke Bert en de
meer bezadigde lieden noemden hem Bertus Van der Schoor.
Toen zijn moeder Handrien in het kinderbed was bezweken en hem en zijn vader
aan hun lot had overgelaten, hadden de buurvrouwen zich over den dikken jongen
ontfermd. Dien eersten nacht al, toen het kermen der moeder verklonken was in de
stilte en de vrouwen bij elkander hadden staan huiveren aan den gevel, had vrouw
Briels zich het kind aangetrokken. Zij was het sterfhuis binnengestapt waar de versufte
vader met den kop op de knieën neerzat onder de olielamp en zij had het kind uit het
bed gebeurd, het in haar omslagdoek gewikkeld en mee naar huis genomen.
Slangen, had zij gesproken, ik neem het kind voor je mee.
Doch deze had zich niet verroerd en haar laten begaan. Na de begrafenis was
Slangen komen praten over de vergoeding en hoe het verder moest. Breek je daar
den kop maar niet over, was hem ten antwoord gegeven, en wat die vergoeding
aangaat: dat komt onder christenmenschen wel terecht. Wat denk je van ons? En zoo
hadden ook de andere vrouwen gesproken; vrouwen die met geen schriftwoorden te
koop loopen, maar voor wie in zulke gevallen de groote wet slechts deel uitmaakt
van haar hartebloed.
Toen de jonge Engelbertus ten doop gedragen moest worden, kwamen daar bij
vrouw Briels op een middag in de Hondsdagen de baker van Ummelen en een peter
en een meter uit de familie
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Slangen-Schrooijen: een oud-koloniaal en een boerenvrouw uit de buurt van
Printhagen. Terwijl het kind naar de kerk was, werd door vrouw Briels bij Slangen
de tafel gedekt met koffie en vlakoeken en Slangen in zijn zondagsche pak ging met
zijn pijp rond het huis, voerde de kippen en verpaalde de geiten. Tot er een paar uur
reeds verstreken waren en vrouw Biels alweer eens ómkwam vragen, waar toch het
kindje bleef. Ja, zeide Slangen, waar blijft het kindje? Zij hielden rekening met de
overigens minder lofwaardige gewoonte, om na den doop hier en daar een herberg
aan te doen om het kindje te laten wegen en de weg van de Heide naar de kerk heen
en weer was rechttoe geen hazensprong. Men wachtte dus geduldig af. Doch het eene
uur na het andere verstreek; de koffie versloeg op het vuurtje en de buurvrouwen
zonden Goswinus op verkenning uit. Deze ging een eind de Waterstraat af, klopte
daar zijn pijp uit en zeide: ze zullen wel komen! Doch zij kwamen niet.
De hemel werd al blauwer en blauwer, het licht in de boomtoppen verbleekte en
het goud der linde voor het huis van vrouw Briels werd dof. Het was een schande
van zoo uit te blijven; de boeren die uit het veld kwamen hielden even stil; heel de
Heide nagenoeg was ermee gemoeid. Eerst toen ten einde raad vrouw Briels haar
zondagsche voorschoot had voorgebonden om zichzelf te gaan vergewissen, kwamen
zij in de verte aan, arm in arm, de koloniale oom in het midden. De menschen van
de Heide riepen: daar zijn ze! Kinderen holden hen tegemoet. Maar dán zagen de
menschen elkander verwonderd aan en vroegen: Maar waar is 't kindje?
Waar is toch in Godsnaam het kindje? riep vrouw Briels verontwaardigd, die het
drietal tegemoet gestoven was. En de drie elkander loslatend, zagen de een den ander
om beurt verwonderd, verwijtend en lachend aan en vroegen: Ja, waar is nu het
kindje? - En de koloniale oom sloeg een kwartslag om naar vrouw Briels en stotterde:
Mie leif minsj, veer weite 't neit!
Daar ook de baker en de meter zich in de verste verte niets meer van een kindje
te herinneren bleken, togen Goswinus Slangen, vrouw Briels en eenige heibewoners
er in den avond op uit en vonden zij tenslotte het kindje bij Meys op de beugelbaan
in een voer hooi. Hoezeer ook met den jongen en zijn stumperachtigen vader begaan,
kon zich toch, alles bij elkander genomen, de buurt
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niet weerhouden eens hartelijk te lachen met het zonderling avontuur van den kleinen
Engelbertus.
Vrouw Briels besteedde er haar eerste toegewijde zorgen aan en verderop ging
het koekoeksjong tot het loopen kon van de eene naar de andere hand, van het eene
nest in het andere. Terwijl Goswinus nu eens hier en dan weer daar naar zie jungske
ging kijken en het een rammelaar, een lapje goed of wat lekkers bracht, kwam het
kind niets te kort dat, vanwege een geheel natuurlijke wedijver onder de vrouwen,
gedurende zijn eerste levensmaanden zelfs een uitstekende verzorging kreeg.
Tot op een avond de mannen na den arbeid de koppen bij elkander staken onder
den lindeboom en vonden dat het mooi geweest was; dat het nu maar eens uit moest
zijn. Waarmee de vrouwen, die het ook reeds gedacht hadden, maar het de Bene voor
de andere niet hadden willen bekennen, accoord gingen. Het was vrouw Briels weer
die het troetelkind den volgenden dag terug bij zijn vader bracht en zeide: Niets te
danken, Slangen, wij hebben het graag gedaan! Zorg nu maar dat je de melk altijd
goed laat dóórkoken en dat je de flesch goed met wit zand moet spoelen als ze zuur
ruikt. - God zegen je! Vrouw Briels beloofde nog wel eens óm te komen, als het
noodig was en zei toe verderop een oog op den jongen te blijven houden; want hij
gaat ons allemaal zoo'n beetje aan, sprak zij, terwijl ze een traan uit het oog kneep.
Goswinus Slangen knikte en dankte nogmaals voor alles en nam den knaap uit haar
armen tot zich, die nu voortaan naast hem lag in het groote bed en voor hem uit op
den kruiwagen zat als hij varen ging of voer ging halen voor de geiten.
En de tijd ging voorbij; het werd zomer en winter over de heide en weer zomer
en winter; wanneer het kind Engelbertus niet slapen wilde was het bij zijn vader op
de knie of in de krullen van den stal waar Slangen klompen maakte en de potkachel
immer gloeiend stond van de spaanders.
Als vader Goswinus van huis moest, naar de kerk of zoo of naar een of anderen
openbaren verkoop van canadassen bij de Maas, bracht hij het kind voor een amelang
bij vrouw Briels, die het gezegd had en die het dan meteen maar weer eens een goede
beurt gaf en onderhanden nam met zeep en water.
Ook kwam de oude barones er nog aan te pas, die vrouw Briels een mand witgoed
en een pak oude kleeren liet bezorgen om den
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knaap te voorzien. Waarvan vrouw Briels hem dan in de gauwigheid nog van tijd tot
tijd een hemd of een baadje stikte.
Goswinus was voor zooveel toewijding dankbaarder dan hij zeggen kon, want hij
was een mensch kort van draad. Zijn hart uit te storten had hij nimmer geleerd en er
ook misschien nimmer behoefte aan gehad. Toen hij, diep in de veertig al, Handrien
in het oog kreeg was hij naar haar toegestapt. Handrien, zullen wij vrijen? had hij
haar op den man af gevraagd. En dat hadden zij gedaan; daarna waren zij getrouwd.
Kort en taai van draad was Slangen; daarom zei hij ook tegen vrouw Briels: Marie,
je weet het! en veegde verlegen langs zijn mond.
Ook in den omgang met den jongen was hij schaars in woorden die, áls zij kwamen,
bijna klank- en kleurloos waren van warmte. Mie jungske! zeide hij slechts als hij
met hem aan zijn handje door den koolhof ging of 's zondags soms uren lang met
hem op den drempel zat in de koelte. Het duurde dan ook lang voor Bertje begon te
stamelen en de geluiden begon na te bootsen der dieren. Daarbij was de fopspeen
niet uit zijn mond die, toen hij felle vernietigende tanden en onbedaarlijken honger
kreeg, vervangen moest worden door den ‘malle-jan’, een linnen prop met suiker of
peperkoek opgevuld, waarvan de doorweekte staart hem voortdurend een eindweg
uit den snoebelenden mond hing. Zoo zat Bertje, al grooter geworden, aan den gevel
van het huisje in het zand te tutten en viel hij in slaap tusschen de harkende kippen
onder de vlieren van het hofje. Zich niet storend aan hygiëne en kinderzeerten, groeide
hij op tusschen kippen en geiten en als hij in zijn eentje deze dieren nabootste, hoorde
de vader aandachtig toe en sprak hij daarna bewonderend met de buren over Bertje's
ontwakend verstand. Hij was een rustige knaap, die zienderoogen toenam en die
alleen maar als er iets niet in orde was met zijn buikje of als hij zijn flesch of
zoethouder miste, de buren wakker hield door zijn ontaard gebrul.
- Bertje, hoe doen de geiten? vroegen de kinderen hem, wanneer hij zich om de
wereld te gaan ontdekken soms alleen het veldpad af en de landstraat op begaf; en
mekkerend liep Bertje dan schuw weer terug naar zijn vader.
Langzaam echter overwon hij zijn schuwte en leerde hij al meer en meer ook de
menschen ontdekken; éérst de andere kinderen van de Heide die, jongens zoowel als
meisjes, allen even welwil-
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lend voor hem waren en hem bestaken met kleine blinkedingen en snuisterijen:
doosjes, spiegeltjes, knikkers en kokkerallen; daarna de groote menschen die hem
gaarne zagen en alrijd naar hem lachten; die hem prezen om zijn buikje, om zijn
malle-jan en soms zeiden: Bertje wordt al groot! of vroegen: Hoe groot wordt Bertje?
en dan lachend wezen: Zóó groot!
Zij gaven hem appels en peren en dikke boterhammen en er waren mannen, die
zeiden: Bertje wordt burgemeester! - een onbepaalde maar toch verbazende grootheid
voor Bertje, die dan parmantig zijn buikje nóg voller opzette om te toonen wat hij
worden zou. Want min van verstand, als reeds allen behalve zijn vader begrepen
hadden, was hij niet zonder verbeelding en naar zijn uiterlijk zelfs een welgemaakte
jongen met een blank vel en vol zwart kroeshaar. Maar tot zijn riende jaar liep hij
nog met de flesch en in een kleed, een soort tabberd, tot op de teenen. Met dien
tabberd echter - over de flesch kreeg zij voorloopig nog geen zeggingsmacht bemoeide vrouw Briels zich op zekeren dag zóó afdoend, dat Goswinus Slangen
daarna onmiddellijk opbrak naar de stad om voor zijn zoon een pak te koopen.
En heel de Heide was er bij betrokken toen de eerstvolgende Zondag Engelbertus,
blinkend gewasschen en in een broek gestoken, aan de hand van zijn vader naar de
kerk stapte. Zulks was een paar malen herhaald of Bertje celebreerde voor eenieder,
die het zien en hooren wilde, op alle hoeken en kanten van de Heide de mis en bootste
hij op zoo'n koddige wijze den koster na in zijn brutale antwoorden op wat de pastoor
vanaf het altaar dezen toeriep, dat de toehoorders almaar het hoofd over hem moesten
schudden en met bewondering zeggen: Dat Bertje toch! Daar ga je nog wat van
beleven! Door de buurvrouwen op het euvel gewezen, brak vader Slangen zich het
hoofd erover hoe zijn zoon van de flesch af zou raken; want behalve dat het geen
gezicht meer was, verzwolg de knaap op één dag meer melk dan een klein paard
gebruiken kon.
- Ik kan het niet meer bijhouden, klaagde Goswinus, de geiten brengen het lang
niet meer op; alles gaat erin! Hij moet aan vast eten gaan wennen, maar hoe? En
wederom ging hij bij vrouw Briels om raad, om wat hij doen moest met die flesch.
Kapot slaan voor zijn oogen, zei deze met haar gewone overtuiging.
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En zoo geschiedde. De flesch werd Bertje uit de handen genomen en op staanden
voet voor zijn oogen op den drempel verbrijzeld.
Pats zei Bertje, daar ligt ze - maar begon zijn vader meteen om een nieuwe te
dwingen en toen deze op zijn stuk stond, brulde hij zoo hard en lang tot de godzalige
Goswinus maar weer van den nood een deugd maakte en een nieuwe flesch ging
halen en nog wel een grootere en met een speen erop. De raad van vrouw Briels had
tot haar ergernis niet geholpen en zij had Slangen dan ook duidelijk doen verstaan
dat hij, zoo doorgaande, de slaaf zou worden van zijn eigen jong. Zij trok er zich
verder geen steek meer van aan!
- Ja, ja, suste Slangen, maar wat doe je? Hij brult me de ooren van den kop; en de
jongen is er toch al erg genoeg aan toe zonder moeder.
Maar vrouw Briels stond wel op haar stuk; zij vond het een schande.
Op zekeren dag dat Bertje verder dan gewoon van zijn huis was gedwaald en de
schoolkinderen was tegengegaan, die met bikkels speelden, hadden de brouwersgasten
van Van der Schoor hem op den wagen gezet en hem de flesch vol bier gedaan. Een
weinig later reeds lag hij dicht bij het dorp in de rogge te slapen als een roos. Toen
de school was uitgegaan en de kinderen van de Heide hem daar vonden en wakker
maakten, keek Bertje hen met een paar oogen aan waarin de hemelen schenen
opengegaan.
- Bertje is dronken, Bertje is zat! zongen een paar jongens, die aan de flesch geroken
hadden en hem den straatweg op trokken uit het koren. Daar scheen het opeens of
zijn buikje door zijn keelgat naar buiten wilde en begon hij uit alle macht te kokhalzen:
de eene straal zuur bier na de andere.
De jongens lachten, maar een paar grootere meisjes hielden hem de hand aan het
voorhoofd en brachten hem naar zijn vader, zeggend: dat de zon hem gestoken had
in de rogge en dat Bertje niet zoo wijd van huis mocht.
Daarna lag hij zweetend van ellende en hitte in het groote voddenbed van zijn
vader, met een natten lap op zijn kop.
Dit alles echter belette niet, dat Bertje den smaak beet had en hij den volgenden
dag weer frisch en monter in de brouwerij kwam om eenzelfde recept. Dit zou zich
enkele keeren herhalen en het einde ervan zou worden, dat de jongen niet meer uit
de brouwerij
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te slaan was en hij van lieverlede ingeburgerd raakte in dat wat ruwe maar plezierige
leven van brouwersgasten en proevers, dat overliep van schuimende grappen en zotte
vertogen.
Eerst als mikpunt hunner aardigheden en invallen gebruikt, werd Engelbertus,
naarmate hij uit de kluiten groeide, voor alle soort hand en spandiensten in het bedrijf
gebezigd al naar zijn capaciteiten en als men geen goeden raad meer met hem wist
of wanneer hij in den weg liep, met de eene of andere dwaze en lang niet altijd even
onschuldige boodschap het dorp ingestuurd en zelfs tot Waterval en Sint
Jans-Gewande toe. Men herinnert zich nog steeds een zomeravond, waarop een
dergelijke geïmproviseerde boodschap - in dit geval eene in de meest vleiende
woorden gestelde liefdesverklaring van notaris Vitus Persoon aan de freule - het
gansche dorp had doen samenstroomen bij het kasteel om getuige te zijn van een
meer dan onstuimige scène au balcon tusschen baron Isidoor en zijn zuster. Het
briefje van den onbewusten postillon d'amour was ongelukkigerwijze in de handen
van den baron terechtgekomen en deze had in een hysterischen aanval van woede
zijn revolver gegrepen en lukraak langs en over de freule heen den avond ingeknald.
Waarna hij als wezenloos achterover in zijn zetel gestort was, waar de huisknecht
Helmus hem voorzichtig het wapen uit de handen genomen had en, de balcondeuren
gesloten zijnde, de zwoele avond weer tot rust was gekomen en in de grachten en
plassen de kikvorschen opnieuw weer hun nachtmuziek hadden aangeheven.
Niettemin ontving de notaris den volgenden dag een brief met een kroontje, waarin
hem in duidelijk Fransch verboden werd voortaan nog op snoekbaars te visschen in
de kasteelgracht, daar die voor hem verder verboden water was. De notaris, die hoogst
verwonderd onmiddellijk naar het kasteel om de reden ging informeeren, werd niet
ontvangen en gewoonweg afgewezen met de mededeeling, dat mijnheer de baron
zijn eer en naam niet liet compromitteeren door een crapule van een dorpsnotaris.
Het raadsel was er des te duisterder om daar de notaris, die uitsluitend in zaken dacht,
zich in lang geen slinksche manipulatie jegens den baron meer kon herinneren en hij
nog wel de gewoonte had een paar maal per maand met dezen te verzamelen bij een
partijtje schaak.
Door de bittere vijandschap tusschen de twee notabelen, die
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ruchtbaar geworden was in het dorp, leerden de Biergasten zich in hun malle invallen
en boodschappen te beperken en aan Bertus nog slechts opdrachten te verstrekken
van minder verregaande beteekenis. Hij kon beter als een jonge Cambrinus op den
bierwagen gestegen en schrijlings op de tonnen gezeten van herberg naar herberg de
paarden mennen en gasten en klanten vermaken door zijn ingebeelden trots. En zoo
deed Bertus voortaan en werd hij de potsierlijke maar levende reclame voor het bier
uit het Panhuis; mede door zijn suprême verachting voor de herbergen waar uit de
Wassende Maan of het Zwarte Paard getapt werd.
Severinus Van der Schoor zelf trok zich de reclame niet verder aan dan dat hij bij
zijn geregeld klantenbezoek iedereen, die het maar wilde rijkelijk tracteerde op zijn
voortreffelijk en herhaaldelijk bekroond product. Hij had trouwens, voorloopig zeker,
geen enkele concurrentie te duchten daar zijn brouwerij de afname slechts met moeite
kon bijhouden; vooral in de zomermaanden als de concerten en festivals niet van de
lucht waren en de groote boeren zelf een vat in den kelder namen voor den oogst.
Onophoudelijk rolden in het Panhuis dan ook de volle en leege vaten af en aan en
soms in zulk een tempo, dat de brouwersgasten den tel kwijt raakten en het geleverde
niet of verkeerd in de toch al slordige boekhouding belandde. Niet zelden waren de
gasten het onder elkander niet eens en moest zelfs Bertus erbij geroepen worden om
te zeggen óf en hoeveel er dáár en daar geleverd was; die dan dikwijls een zekerder
uitsluitsel gaf dan de gasten zelf.
Er zijn wel geen gemoedelijker doch ook geen onnadenkender en nonchalanter
menschen dan brouwersknechten en geen lieden, die een gereeder misbruik van
slordigheid maken dan herbergiers. Krijgen zij in de gaten dat een brouwer niet
scherp rekent of toeziet, dan is hij een verloren man. Het aantal leege tonnen, dat uit
de kelders gehaald werd, kon ook als bewijs reeds niet meer gelden, daar menig
kastelein er geen been in zag om nu en dan een degelijk geriemd biervat in tweeën
te deelen en er zijn vet varken in in te zouten. Severinus Van der Schoor was daar
nog al gemoedelijk in en kon er zijn kop niet lang over breken, indien zijn vaten
tenminste niet ál te snel slonken. Hij kende van ouds de risico's van het bedrijf en
aanvaardde die met een nuchterheid, die aan verwaarloozing grensde.
Tenslotte moest de kuiper Janssen toch óók leven met zijn nest vol
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jongen, meende hij: die kon niet blijven bestaan van nu en dan een band over een
klomp of een hoepel om een meelvat of zoo; ook maakte die zijn tonnen veel te sterk,
onverslijtbaar; hij ruïneerde zich zelf.
De herbergiers echter zorgden wel dat het met Janssen zoo ver niet kwam. Maar
Van der Schoor zelf? Wie dacht aan hem?
Deze gunde gaarne iedereen het zijne en vooral, zooals reeds gezegd werd, aan
vriend én vijand tevens een gullen dronk van zijn krachtig en koppig bier. In zijn
goedmoedige onverschilligheid had hij er zelf geen woord voor over en als anderen
het prezen glimlachte hij even en zeide hij: Drink nog maar eens uit! Te verwonderen
valt het dan ook niet dat Van der Schoors bier veel aanbidders telde en dat, waar de
brouwer vergaderde, de een na den ander de dorstigen zich aanmeldden en hij
immerdoor omgeven was door een nog al verscheiden stoet van stille genieters en
luidruchtige profiteerders.
Een diergenen met hondsche trouw aan zijn begunstiger verknocht was Bertus
die, zooals haast iedereen in het dorp, van lieverlee vergeten scheen dat hij een
Slangen was en die Van der Schoor als zijn schaduw overal volgde. De knechten en
meiden van Van der Schoor hadden zich dien eigenaardigen humor van hun meester
eigen gemaakt, waarmee zij Bertus voortdurend zijdelings of rechtstreeks betrokken
in hun voorgewende bewondering voor zijn eigenschappen en waardoor zij in den
mallen lobbes-van-een-jongen een buitensporig gevoel van overwaarde aankweekten
dat op groteske wijze afstak bij zijn lomp lichaam en kinderlijke begrippen.
Mijnheer Engelbertus! zeiden de mannen doodernstig en namen de pet voor hem
af. Zou mijnheer zoo goed willen zijn in de mout te roeren?
Mijnheer laat zich afzonderlijk bedienen, fluisterden de meiden achter hun hand,
maar luid genoeg dat de jongen het hoorde, wanneer hij vanwege zijn onsmakelijke
gedragingen in de groote keuken aan zijn eigen tafel zat. En de knechts antwoordden:
Waarom niet, als je het hebben kunt?
In statigen trots deed hij geheel niet onder voor den pastoor, wanneer hij met den
hoogen hoed op en de borst met sterren en bloemen bestoken, den Steenweg afkwam.
Er waren er maar weinigen buiten die van het huis Van der Schoor, die hij een blik
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of een groet waardig keurde. Voor de vrouwen vooral had hij een even stille als diepe
verachting. Ik zie ze niet staan, zei Bertus, als hij ermee geplaagd werd en in de beste
gevallen wuifde hij vanuit de hoogte met de hand: Bonjour!
Zijn malle verbeelding en daarmede ook zijn populariteit waren zoo mogelijk nog
toegenomen sedert hij Van der Schoor was gaan volgen op zijn steevast
klantenbezoek. Terwijl de brouwer zweeg en zich vermaakte, was Bertus met zijn
wanen het middelpunt van den kring en ledigde hij met vaste hand zijn eigen glas
en ook dat van zijn lijfheer, sinds die in een lichte beroerte de voorzichtige aanmaning
gekregen had op zijn hoede te zijn. Van Bertus werd gezegd, dat hij nooit genoeg en
nimmer teveel kreeg en dat hij geen mogelijkheid had zijn verstand te verliezen
omdat hij het niet had. Voor weddenschappen in het drinken, zooals de kromme van
Wandelen en het magere Wullemke deden, leende hij zich nimmer; daar stond hij te
hoog voor; dat liet hij aan die anderen over en aan dat Belgische drinkgelag de Renet,
waarop hij pronkend neerzag als hij achter zijn bierglas zat.
Gij zult zien, zei Severinus Van der Schoor soms in een goede bui, wie nog eens
met onze Miete trouwt; en de mannen wisten dan dat zij gissen moesten. En als zij
dan bijna alle huwbare mannen van den Prins tot zijn stalknecht hadden áfgeraden,
zweeg Van der Schoor een tijd, schudde dan het hoofd en zei: Mis! En het raden
begon van voren-af-aan terwijl Bertus, die wel wist dat Severinus Van der Schoor
zelf op zijn tijd de oplossing van het raadsel zou geven, met een hooghartig en
vernietigend kijken de gissingen volgde en zich steeds weer op dezelfde wijze in de
kaart liet turen wanneer zij ten einde raad dan nog Louis Bonte noemden, van wien
bekend was dat die naar Miete loerde. Dan brak telkens weer Bertus in zulk een
verachtelijk lachen uit, dat de mannen de schrik om het hart moest slaan en oprijzend
zonder één woord sloeg hij zich met de vuist op de borst, dat de blikken sterren
rinkelden.
Jullie stommerikken! viel dan Van der Schoor hem bij en de hand op Bertus'
schouder leggend zeide hij: Miene jóng, veer weite waal baeter! - en zij knipten
elkander een oog.
Zoo was het immer en de onnoozele jongen werd geen haar wijzer, maar aldoor
dronkener van wanen.
Wanneer hij zingend en van binnen zalig door de kinderen ge-
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vraagd werd: Bertus, hoe heet je? kwam steevast het antwoord: Ik heet Bertus Van
der Schoor en ik trouw met Miete.
Miete Van der Schoor was pas van kostschool thuisgekomen en had haar plaats
in het huishouden ingenomen naast tante Door, die nu voortaan met het open kerkboek
op de hand voor een der vensters van de lindeboom zat en zich naar hartelust kon
overgeven aan haar oefeningen van devotie. Haar nicht was een meisje van nauwelijks
negentien, een beetje bleek nog van de discipline der Maeseyker Ursulinen aan wie
zij haar opvoeding grootendeels had te danken. Mère Canisia van Kempen, haar
moeders zuster, had zich het kind nog bitter jong zijnde aangetrokken en ervoor
gezorgd dat het grondig onderwezen werd in die zaken welke haar eens van pas
konden komen aan de zijde haars vaders. Zij was zijn trots en de appel van zijn oog;
wat hem echter niet belette gaarne met haar te schertsen, zooals hij nu eenmaal niet
laten kon. Een tijd lang had hij gevreesd, dat zij aan haar vromen aard zou bezwijken
en toe zou geven aan haar kloosterzin, - en hij had daar in stilte veel om geleden.
Severinus was, ondanks zijn onverschillig uiterlijk, een gevoelig man, die veel was
tekort gekomen sinds den dood zijner vrouw.
Ik zou dat kind niet kunnen missen, had hij nog bij zijn laatste bezoek aan het
Maeseyker klooster beweerd. Haar intrede hier zou mijn ondergang zijn!
Maar Mère Canisia had hem gerustgesteld en beloofd, dat zij het met Miete wel
zou weten te schipperen.
Wat Onze Lieve Heer met mij wil is goed, had Miete haar tante en ook haar
biechtvader geantwoord. Ik zal gaan waarheen zijn Hand mij leidt, doch iedereen en
ook haar vader vermoedde dat zij, toen zij het klooster verliet, een geheime afspraak
had met haarzelve waar niemand inkwam. Van der Schoor plaagde haar gaarne en
deed haar soms onverhoeds voorstellen om haar gezindheid te polsen. Wanneer hij
dan bemerkte hoe goedlachs en paraat zij daarop reageerde, zegevierde hij een wijle
over zijn onrust, welke hem echter niet gegund werd geheel en al uit te bannen.
Miete, vroeg hij haar op een avond toen zij rond Nieuwjaar weer achter de
rekenboeken zat en haar oogen groot bleven staren onder de lamp - Miete, waarvan
droom je?
- Ik geloof, zei het meisje kalm, dat de inkomsten de uitgaven
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hier reeds lang niet meer dekken. Of ik moest mij verrekend hebben, voegde zij er
geruststellend aan toe, en zij begon opnieuw te tellen.
Neen! zeide zij na de lange posten nauwlettend doorloopen te hebben, ik vergis
mij niet.
- Neen, herhaalde de vader, je vergist je niet; wij gaan achteruit. Severinus had
het reeds lang vermoed; doch opeens werd hem alles duidelijk en wist hij het zeker.
Het is hier een wild bedrijfgeworden, bekende hij haar... Sinds dien zachten slag in
mijn hoofd, verontschuldigde hij zich, was ik het niet meer den baas.
En tusschen vader en dochter viel een stilte, waaraan geen einde meer scheen te
komen.
Wel te ruste, kind! en hij kuste haar op het haar.
- Wel te ruste, vader!
En zeer laat nog zat zij onder de lamp alleen.
Den volgenden morgen was Miete met haar vader aan het ontbijt, terwijl Bertus
haar van verre zat te bewonderen.
- Wat doen wij toch met dien armen, mallen jongen, vader?
En de vader: Zeg jij het maar, kind.
Doch Miete zeide het niet en de jongen bleef waar hij was. Hij ging door met haar
te bewonderen: haar naar de oogen te zien en een spel rond haar te spelen van
vereering en onschuldige droomen.
Miete, ik trouw met jou!
- Maar ik met jou niet, Bertus!
Van der Schoor heeft het gezegd...
- Jij bent een goeie jongen!
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VI
Uit een soort dagboek uit die eerste dagen van mijn ministerie schrijf ik hier enkele
aanteekeningen over, die als aanvulsel kunnen dienen van dit boek.
Vandaag ben ik naar het kerkhof gaan kennismaken met de overledenen der parochie;
de akker van den pottenbakker vol brijzels en beenderen is daar zeker het meest
verlaten en verwaarloosde deel van. Ook de dooden hebben er recht op te weten wat
zij aan den jongen kapelaan hebben; wat zij van hem te verwachten hebben. Dat is
zeer juist!
De doodgraver Andreas schijnt niet meer opgewassen te zijn tegen het onkruid en
de knekels van dezen tuin der vergetelheid, die een woestenij is en een vaak van
lichamelijke afbraak. Ik word er overal aan herinnerd, dat het geheugen der levenden
kort is en hun smart even vergankelijk als de beenderen hunner overledenen.
Deze wildernis zou in een lusthof kunnen herschapen worden. Maar hoe? Andreas
Franssen zou er zich tegen verzetten door een jongere vervangen te worden. Maar
intusschen overweldigt hem het onkruid en de levenden slapen nog.
Eén voor één ben ik de graven langs gegaan: groote, breede graven en sommige
niet grooter dan een brood, ennadenkend heb ik de namen gelezen der ontslapenen
- zoo ver de graven niet nameloos zijn en zonder teeken - met het jaartal van hun
geboorte en sterven. Er zijn zeer oude graven en andere versch gedolven; doch de
namen zijn alle nog levend en worden vandaag op een enkele na nog gedragen. De
eene meer, de andere minder, roepen zij alle voorstellingen op en voor een oogenblik
verschijnen de dooden weer levend voor de verbeelding van den voorbijganger in
de gedaante, welke hun namen hen verleenen; sommige zelfs met de duidelijke
uitdrukking in hun wezen van de dingen die hen het meest bezielden: hartstochten,
deugden en ondeugden, waardoor zij gedreven werden. De namen der kinderen
zeggen minder. Fransje heeft niet eens leeren praten en Elsje was waarschijnlijk niet
grooter dan de pop van Dymphna, die naast haar ligt. Hun geschiedenis is nog kleiner
dan hun graven.
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Achter het lijkenhuis vond ik tusschen wolfsklauw en vossenstaart een belt van
vergane bloemen, kransen en palmen en een ellendige hoop beenderen, door den
doodgraver opeengeharkt. Een winterkoning, niet grooter dan een duim, had er zijn
holletje. Tusschen koor en sacristie stond de tombe - een afgeknotte zuil met een
krans van steenen rozen - van de freule, die zich jaren geleden dood zou gedanst
hebben op het kasteel, naar de volksmond wil. Want de lever was in haar lichaam
gaan smelten, verzekerde de oude Andreas mij, die naast mij was komen leunen op
zijn hark. Op den steen las ik: In Pace - en daaronder: Ghislain de Ghistelles
d'Affaitatie; achttien jaar.
En ik heb een roman geweven rond dat graf; want namen zijn soms vol poëzie,
namen én graven.
Van het kerkhof naar de school voor de catechismusles. De overgang was des te
grooter daar de kinderen weer bizonder lastig waren. Ik kreeg geen contact; alweer
niet! Als dat zoo door blijft gaan, wordt de zesde voor mij een kruis. Of is zij dat
niet reeds? Wanneer de jongens een beetje tot rust gekomen zijn - op dezen heb ik
nog de meeste vat - beginnen de meisjes te giechelen. En het ellendigste van alles
is: je weet niet waarom. Weten zij het zelf wel? vraag ik mij dikwijls af. Zij zijn
geniepig, die kinderen, en met een kwaadaardig licht in de oogen als katten. Alleen
het meisje Paulsen beheerscht zich, maar wordt dan ook door de anderen voor een
kwezel en oogendienster gehouden; een naar kind. En ik krijg den indruk, dat zij er
niet geheel en al naast zijn en dat het meisje zich in mijn belangstelling te
compenseeren zoekt voor haar weinig-schitterende uiterlijke talenten. De
catechetiek-lessen, die wij kregen, houden weinig rekening met de temperatuur en
de weersveranderingen eener klas die dan ook van te voren niet te berekenen zijn;
vanaf een uiterste van windstilte springt de barometer soms in één oogwenk op storm.
Wat doe je? Goede woorden helpen niet; dreigen nog minder. Men moet vóór alles
zijn geduld bewaren en de dingen laten betijen. Er zijn machten werkzaam, die boven
de kinderen staan. Men zal daar begrip voor hebben en zich slechts zelden vertoornen.
Doch allemaal veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. De zesde blijft een probleem!
De bovenmeester laat mij maar tobben; zegt dat mijn methode goed is. De meest
subjectieve zal wel altijd de beste zijn, mits zij een methode is. Maar met dit alles
weet ik niet of
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mijn wijze van werken verantwoord is. Ik doe mijn best, maar een kleine
vingerwijzing nu en dan zou mij aangenaam zijn. Ik weet niet waarom ik mij minder
moeite zou mogen geven voor een godsdienstles dan voor mijn zondagsche instructie.
Het is een verkeerde suggestie dat wij alles kunnen, omdat wij veel weten. Het kan
soms lang duren voor men weet wat men weet. Ik mag dit woord van Paulus Lumens
hier nog wel eens herhalen. Dat men geen ijzer met handen breken kan, is verder
voor een nog jong mensch vol vuur een moeilijke wet.
De jonge Bonte heeft mij ontsteld. Het is een logge jongen met breed voorhoofd
en spitse kin; met dikke vingers en winterhanden waarin hij niet ophoudt te blazen.
Het snorren van zijn adem hindert mij bij den uitleg en wekt den lachlust der kinderen.
Hij begrijpt dat niet. Als zijn buurman hem aanstoot, stompt hij woest terug en gaat
met snorren door. De les gaat over het gebed; de vraag is: Wanneer wij behooren te
bidden?
Bonte, zeg ik, bidden jullie thuis ook? De jongen ziet mij verbaasd aan en knikt
bevestigend. Ik vraag hem een net antwoord en hij zegt ja. Hij spreekt nooit met twee
woorden; doch ik wil de zaak niet op de spits drijven en ga verder: Wanneer bidden
jullie thuis dan?
Geen antwoord.
- 's Morgens en 's avonds? help ik hem.
Hij schudt dom met zijn hoofd.
- Voor en na het eten dan?
Hetzelfde gebaar. Neen!
Ik ben het hoofdschudden moe en probeer weer een formeel antwoord uit hem te
krijgen en vraag hem: Maar wanneer bidden jullie dan wél?
En met een doodernstig gezicht antwoordt hij me: Als het dondert!
Daarop heb ik er ten einde raad den bovenmeester maar weer bijgehaald om den
storm te bedaren. Deze nam den toestand schijnbaar niet zoo tragisch op. Nauwelijks
was hij met zijn kubussen en driehoeken voor de kinderen aan 't spelen, of het
tempeest ging liggen. Ik heb er geen kinderen aan zooals u ziet, zei hij mij. En ik
meende een zeker verwijt in zijn scherpe oogen te zien lichten. Dan, als de kinderen
bezig waren, nam hij een stuk krijt uit den krijtbak en na nog eenmaal een
vermanenden blik over de klas,
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schreef hij langzaam en in doodsche stilte op het bord, wellicht als voorbereiding op
de volgende les in schoonschrijven bedoeld: Wie wind zaait, zal storm oogsten.
En dan:
Wien de schoen past, trekke hem aan.
Is het te verwonderen, dat ik heimwee had naar de graven? Paulus Lumens zal dat
ziekelijk noemen en ik erken, dat er wat decadentie in dit verlangen schuilt. Het
priesterlijk ministerie echter is alles behalve een sinecure; men wandelt er niet over
rozen. Welk een illusie hebben wij er ons eens van gemaakt! En dat is trouwens maar
goed ook! Wie onzer had gedroomd van paardje rijden op een witte koe, indien hij
op de hoogte geweest was van de ongemakken van het zadel, die de
ruiter-uit-noodzaak ondervindt?
Katechismus geven aan kinderen: welk een genot hebben wij er ons van gedroomd?
Wie draaide er zijn hand voor om, voor de werkelijkheid ons verraste? Het kan zijn
dat ik te zwaartillend ben. Paulus Lumens meent, dat ik over alles niet zoo moet
piekeren. Doe je best en God doet de rest, zegt hij en draait zich een kwartslag van
mij af.
Ik heb tabak gekocht en een pijp en ben begonnen te rooken tot groote verbazing
van Catharina, die telkens als ze mij met de pijp ontwaart de handen ineenslaat (zóó
ongeveer als het beeld van den heiligen Johannes Nepomucenus in de kerk): Wat zal
mijnheer Lumens daar nu wel van zeggen?!
Hoe het gekomen is, weet ik niet; maar dat er in mij iets veranderd is, is zeker. Ik
zal mij echter wel hoeden er een kwestie van te maken. Al kwesties genoeg!
Wat mijnheer Lumens zeggen zal? - Hij zal zegevieren en dat gun ik hem van
harte. De indruk echter dien ik hem geven zal, zal voorloopig zeker nog een
lummelachtige zijn. Want: behalve een pijp te rooken, wat ik wel leeren zal, moet
men haar ook nog kunnen hanteeren. En daaraan twijfel ik ten zeerste. Enfin! Ik ben
met rooken begonnen; (waar houd ik op?) ik rook dus! Ik moet me goed realiseeren
dat ik het ben die dit doe: die dingen doet waaraan hij vroeger niet gedacht heeft;
niet de minste behoefte gehad heeft; waaraan hij alsnog geen smaak heeft. Gek! Nog
eens: hoe ik ertoe gekomen ben, is mij een raadsel; als compensatie? als afleiding?
als gril? Wat doet het ertoe! Ik rook!
Ik zit om mezelf te lachen. Ik geloof, dat het gezond is zoo nu en
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dan eens om zichzelf te zitten lachen. Het bevrijdt den geest zooals het zitten bij een
water, het uitzicht over weiland, het luisteren naar den wind.
Ik heb de pijp genomen, welke mij het minst vreemd voorkwam, een kromme, en
ik zie nu dat ze mij al eigener wordt, al wil zij nog niet geheel bij mij behooren. En
de tabak is niet duur; doch evengoed had ik hooi kunnen nemen, dat nog goedkooper
is.
Bravissimo! heeft mijnheer Lumens gezegd en zich meteen weer een kwartslag naar
mij toegekeerd: Wanneer je nu, als je den kop stoot of den mond verbrandt, nog eens
van tijd tot tijd verdomme zegt, maar dan zóó dat niemand dan God en je
Engelbewaarder het hooren, geef ik den moed met jou nog niet op!
Het is reeds zoover met me gekomen, dat ik mijnheer Lumens niet meer kan
missen; zijn overvloedige gezondheid en zijn nuchtere kijk op de dingen doen mij
goed. Ik heb het gevoel tegenover het leven nog in de windsels te liggen; mijn onmacht
doet mij zeer en ik ben te veel een man van onuitsprekelijke behoeften. Onder de
levens der Heiligen grijp ik bij voorkeur naar die boeken waaruit een ruime
menschelijkheid met al haar hartstochten mij aanspreekt: naar Augustinus en de
Kerkmoeder Theresia. Ik heb voorloopig méér behoefte aan lucht dan aan licht (al
zou ik niet graag zeggen, dat ik het licht zou kunnen ontberen) om aan mezelf te
ontsnappen en oni een ander, iets anders te vinden, waarin ik mezelfhervind. De
ontevredenheid over mezelfwas nimmer zóó groot; mijn ontoereikbaarheid slaat mij
neer. Niet, dat ik allereerst van mijn gebreken af wil, maar allereerst van mijn
gecompliceerdheid; van mijn toegroeien; van mijn enghartige preutsheid waarnaar
ik door aanleg en opvoeding ben dichtgewassen. Ik mis volkomen die loyauteit
tegenover het leven en zijn verschijnselen die, zonder vrijpostig te zijn, zich breed
en stralend openbaart. Ik sta mijzelf in de schaduw en bewonder niettemin reikhalzend
de rechtstandigheid van den Dooper voor Herodes, de vaderlijke breedheid van Petrus
voor de wereld en de noblesse waarmede Paulus de hand om den baard legt op den
Areopaag.
Mijnheer Lumens heeft van die opvattingen waarvan men nooit kan zeggen dat
zij er volkomen naast zijn: God is ruim en wij mogen hem niet verminderen! En een
andere keer: Jij had rector
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van nonnen moeten worden; jij deugt niet om door het slijk te loopen!
Dit echter neemt niet weg dat ik nog leeren kan den bezem te hanteeren, indien
men mij ook slechts geschikt acht voor een plumeau. Of ben ik niet reeds begonnen
te rooken? Vanavond hebben wij als kwajongens gejaagd op onze fietsen; als echte renners;
eerst achter elkander aan en daarna met de handen los en Paulus met de voeten over
het stuur, in razende vaart den Avondroodsberg af.
Al meer en meer raak ik met de gedachte verzoend, dat van tijd tot tijd een greintje
kinderachtigheid niet schaadt. Un peu de naïvité parvient à bout de toute chose, zegt
een Franschman en nog: Un grain de folie toujours féconde l'âme.
Ik twijfel er niet aan of mijn pastoor zou de wenkbrauwen vermanend optrekken,
indien hij dit hoorde: niet dat ik een Franschen tekst aanhaalde, maar dat ik vanavond
zóó uit den band was gegaan en me bovendien nog door een paar Fransche citaten
zocht te rechtvaardigen. Daarom zal ik er het stilzwijgen maar over toe doen; eerst
al om het Fransch dat ik slecht spreek, doch vooral om zijn koel ascetisme geen
vermoedens te geven van eenige reactie van mijn kant.
Catharina is alweer brommend naar boven getrokken; zij vindt het
onverantwoordelijk van den kapelaan dat hij niet eerder naar bed gaat. Moet een
priester dan alles verantwoorden wat hij doet, indien niemand er schade door lijdt?
Catharina echter beweert, dat hij zich te kort doet. Moet hij haar zeggen, dat hij zich
te goed doet? Waaraan, zou zij toch niet begrijpen. Geen twee wezens zijn op deze
wereld dezelfde.
- De menschen spreken erover, zegt zij.
Waarover spreken de menschen niet? En áls zij spreken, laat het dan over
onschuldige dingen zijn.
De pastoor berispt hem erom. Doch indien hij wonderen deed, zou een kapelaan
zijn pastoor niet behagen. Juist dán niet, zou men geneigd zijn te zeggen.
Non extinguetur lucerna ejus in nocte, zegt men van hem op de conferentie, doch,
ieder gek heeft zijn gebrek, verontschuldigt men hem en men slaat den nagel op den
kop als van levenswijze menschen valt te verwachten.
Het is waar dat de kapelaan slecht naar bed kan en 's avonds gaar-
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ne voor zijn venster staat te denken. Hij ziet en hoort dan wat anderen niet zien en
niet hooren. Gedachten komen tot hem waarover hij zich verwondert, dat hij ze niet
eerder gedacht heeft. De populieren ruischen, de beek ruischt; soms bij maanlicht
ziet hij haar zilveren wentelingen; de glans van de maanschijf als sneeuw op de daken
en soms ineens zijn parochie heilig verklaard in den overvloed van den hemel.
Een parochie in rust is heel iets anders dan in haar miserabele maar noodzakelijke
bedrijvigheid om voedsel en kleed, belasting en pacht; overwonnen door den slaap
rusten haar hartstochten en vijandschappen; de kleine naijver en de nog bekrompener
twisten. Het is doodstil en het is duister. Het is nacht. Voor wie waken kan, is het nu
de tijd om te denken; de tijd voor plannen en voornemens; de tijd om vooruit te zien.
Het nachtuiltje rust op een paal als een vuist: een punt in de ruimte. Het roept in
het heelal. Heel zijn wezen is in dien roep.
Een priester staat voor zijn venster en waakt; heel zijn wezen is in dat waken en
het is zeker, dat hij dingen ziet en hoort die voor velen verborgen blijven. Hij ziet en hoe dikwijls reeds - dat op het kasteel één venster niet duister wordt en de gestalte
van een mensch, die heen en weer gaat door de kamer. Hij weet dat er nog een ander
is die nóg langer waakt. De baron. Ook die heeft zeker zijn reden; die anders zijn
dan de zijne; duisterder wellicht en minder romantisch.
En de kapelaan bedenkt, dat die zonderlinge albino - sneeuwwit haar met roode
oogen - die hem tot nogtoe niet had kunnen (willen?)ontvangen, behalve zijn
bloedziekte wellicht nog een andere, nog diepere ziekte koestert welke hij met zijn
adellijke halsstarrigheid poogt te verbergen.
Het verlichte venster en de voortdurende schaduw suggereeren den priester een
onrust en verlatenheid, welke in niets anders meer afleiding vindt dan in menschenhaat
en hondenliefde. Doordenkend in de lijn zijner mijmeringen over het menschelijk
misverstand, ziet hij scherper dan ooit de vele mogelijkheden voor een vereenzaamde
en geteekende, om in het geheel niet of verkeerd begrepen te zijn door een omgeving,
die haast uitsluitend vermoedens doet gelden en daarnaar al te snel oordeelt en handelt.
De duivel in burger, waarvoor de baron doorgaat, heeft het van zijn kant nimmer de
moeite waard geacht om zijn omgeving een
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zoo mogelijk anderen kijk op zijn persoon te geven dan dien van een willekeurigen
en soms wreeden zonderling en zich door zijn liberale opvattingen en praktijken nog
verder van haar verwijderd.
Ofschoon hij lid is van den kerkeraad uit continuïteit, leeft hij in publieke
vijandschap met den pastoor om innerlijke reden van afkeer, die immer verborgen
bleven omdat zij van geen van beide kanten ooit geuit worden. Dat de pastoor zich
bij zekere gelegenheid te veel op zijn afkomst heeft laten voorstaan, kan hoogstens
de aanleiding geweest zijn van het ingekankerd conflict, waarbij de openbare meening,
zonder aanstoot er aan te nemen, onvoorwaardelijk de partij kiest van den pastoor
die het hooghartig voorbijgaat en zich niet verkleint door welke rancuneuze handeling
ook. Of zou zijn negatieve houding wellicht beredeneerd zijn en het meest afdoende
middel blijken om den baron te kwetsene In elk geval doet de pastoor geen moeite
om den baron als raadslid der kerkfabriek te laten schorsen, ofschoon deze slechts
zelden op de reglementaire vergadering verschijnt en zijn deelname eraan zich dan
nog enkel beperkt tot een snauw nu en dan in de richting van den voorzitter en het
plaatsen van zijn norsche handteekening onder de bescheiden. Wanneer de pastoor
de hoogmis heeft, verschijnt hij na het Asperges pas in het koor om dezen de
gelegenheid te ontnemen hem het wijwater te presenteeren, zooals van ouds gebruik
is na de zegening van het water. Hij steekt het niet onder stoelen en banken dat de
pastoor hem de Prefatie te hard en met te veel emphase zingt; dat zijn preek hem
altijd te lang is en te hoogdravend. Wanneer deze een Fransche aanhaling in zijn
tekst invlecht of, zooals meermalen geschiedt, de Fransche revolutie met Voltaire
en Rousseau in zijn peroratie te lijf gaat, speelt de baron nerveus met zijn uurwerk
of tracht hij door opzettelijk hoesten het effect ervan te kleineeren. Ook kan hij met
de kin in de hand soms zoo spits naar den preekstoel zitten grijnzen, dat de beminde
geloovigen er zich over verkneukelen en meer oog hebben voor hem dan oor voor
den predikant. Zijn vorm van lijdelijk verzet in het godsdienstige is dikwijls niet
zonder humor en zou doodelijk kunnen zijn voor ieder ander behalve voor den pastoor
die hem even doodslijk, zoo niet nóg doodelijker, negeert.
Het spreekt vanzelf, dat de verhouding der beide heeren nog al
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eens het onderwerp is van gesprek en luim; waarbij beiden dan gewoonlijk in hun
uitzonderlijkheid genoeg verontschuldiging vinden voor hun bedroevend én
lachwekkend spel. Zonder gehaat te zijn - men neemt hem niet meer au sérieux - is
de kasteelheer niet gezien, en dit te minder naarmate hij - en God weet hoe! geleidelijk verarmd is en het leven op het kasteel nog slechts een schaduw is van den
ouden luister, dien ouden van dagen zich nog gaarne herinneren. De uitgestrekte
landerijen en eigendommen zijn in den loop der jaren de eene na de andere aan den
pachter vervallen en de verspreide landhoeven overal uit hun bouwvalligheid in een
nieuwen welstand herrezen onder ander beheer. Het kasteel blijven nu enkel nog de
drassige beekgronden rondom met de populieren, de canadassen, de knotwilgen en
de vlier en fluithout-boschjes met het Diana-beeld en de jachthut. Van het oude
vertier is niets meer over; geen jachtgeschal meer; geen sprookjesachtige feesten
meer waar heel het dorp eens aan deelnam; tenminste met de oogen. Geen adellijke
kinderen van baronnen en markiezen rijden meer in bokkenwagens de landstraten
over en een enkele keer nog maar verschijnt er een vreemdeling om snel weer te
verdwijnen. Het personeel bestaat nog slechts uit een paar oudgedienden die er hun
genadebrood eten: de beverige, lange Helmus met het rood en wit gestreept jasje en
den voorschoot, en Bidlot, de tuinman-koetsier, een man met zin voor traditie en
altijd dezelfde verhalen. Deze verzorgt de rijpaarden en ook een dertigtal groote en
kleine, allemaal even woeste en hongerige honden, welke den bezoeker, die de
kasteelpoort nadert, dreigen te verscheuren. Wie aanbelt wordt door een
oorverdoovend gehuil begroet en neerslachtig aangestaard door een paar
misbaarmakende apen in stinkende hokken en niemand verlaat dat inferno van gejank
en jammer dan diep onder den indruk van de hulpelooze gebaren en rampzalige
rimpels dezer dieren.
Er zijn avonden, dat aan de razernij der honden geen einde komt, wanneer de
opgeschoten dorpsjeugd het kasteel betrekt in haar avonturen en strooptochten door
beemd en bosch. Eenmaal heeft ten einde raad de moe-gesarde baron, met het geweer
op den loer, den ouden Bidlot bevolen de honden op de belhamels los te laten. Maar
het laatste was erger dan het eerste toen de meeste dieren zwerven bleven en er van
alle kanten klachten opgingen over dood-
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gebeten pluimvee en verscheurde schapen. Het ergste kwam toen de kasteelheer de
vorderingen wegens geleden schade zonder meer van de hand wees, het daarna
evenveel klachten en processen regende en Marinus de Wachter zich nog gedwongen
gezien had een paar dieren, die van dolheid verdacht werden, neer te schieten.
Dergelijke gebeurtenissen werkten de verhouding tusschen dorp en kasteel niet in
de hand en het is dan ook geenszins te verwonderen, dat baron Isidoor sinds lang
geen vrede meer neemt met de gedragingen van de freule die, nieuwsgierig en
praatziek, desondanks de huizen der minderen blijft afloopen als baker en als dame
de Charité. Haar toewijding, welke niet aflaat, is haar een voortdurende bron van
verwijten en, naar haar eigen zeggen, is op het kasteel de duivel los wanneer zij zich
soms verlaat en klokke vijf niet klaar staat voor den rijtoer met haar broeder de
landstraat op naar de woning van Dientje Defresne, een oude serveuse, aan de
Kinkevoor.
Nog altijd staat de kapelaan voor zijn venster en vouwt de handen tot een bidden
nu voor dien ander, wiens lamp niet uitgaat in den nacht. Met zijn gebed zal hij hem
bezoeken tot hem, vroeg of laat misschien, tusschen honden en apen dóór, een weg
gebaand mag worden naar dien eenzamen wrangen zonderling met een ziel als álle
anderen. Een beetje duisterder misschien.
Want hij had alle reden om aan de genade niet te wanhopen.
Aan de genade niet.
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VII
Na de repetitie in de harmoniezaal was bij enkele jonge muzikanten het plan gerezen
om naar Antwerpen naar het Landjuweel te gaan. Wien, die nog jong is, hadden de
kranten geschreven, zouden de oogen niet gaan flonkeren alleen reeds bij de
luisterrijke verbeelding van al die pracht en praal die de stad der Signoren aan de
Schelde, in eindelooze stoeten van rederijkers, ridders en vorsten, langs haar leien
te tooveren weet. Togen ook Marieken en Moenen niet naar daar?
Afgezien van de vraag in hoever het voorbeeld van Marieken en van dien ‘met
der eenen ooge’ op hen van invloed geweest was, hadden de meesten der muzikanten,
behalve den luister van het feest en een aangename reis op een vroegen zomermorgen,
nog andere doeleinden met den tocht op het oog, welke zoo vanzelfsprekend waren
dat er avangs niet over gerept werd. Om voor de hand liggende redenen was er
overeengekomen het gezelschap besloten te houden binnen een nog al streng
afgebakenden kring, waartoe ieder der deelnemers dan nog een enkel iemand, liefst
een meisje, mocht introduceeren.
En zoo geschiedde het dat, na veel vieren en vijven over en weer met zijn moeder,
de schuchtere Louis Bonte, toen de reisdag reeds voor de deur stond, de stoute
schoenen aantrok en zich naar het Panhuis begaf om Severinus Van der Schoor te
vragen of Miete met hem mee mocht naar het Landjuweel.
Voor mijn part gaarne, had Van der Schoor geantwoord, maar je moet het haar
zelf maar vragen. Ik zal haar eens even roepen, want zij is met Bertus in den koolhof
aan den erwtenpluk.
Louis had voor deze stoute aangelegenheid van zijn moeder - welke ook al een
meer dan gewone belangstelling voor Miete aan den dag was gaan leggen - een
fonkelnieuw rijpak gekregen (een knap groen jasje met daaronder een wijduitstaande
broek en blinkende bruinleeren camachen) dat den kloeken, wat onbeholpen kerel
prettig stond. Ook Nicolaas Bonte was met den stap van zijn zoon méér ingenomen
dan hij merken liet; hij was een man met een meer dan gewoon combinatie-vermogen;
die zijn plannen klaar had vóór anderen eraan dachten en hij wachtte in rustige
spanning op het antwoord, dat zijn zoon zou thuisbrengen. Intusschen bleef hij in de
omgeving van het huis en liep hij met
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nijptang en hamer de afrastering te repareeren waar die geleden had. Uit het achterhuis
kwant Marie-Cathrien den boomgaard in; een boerenvrouw heeft overal iets te zoeken,
al zijn het maar dorre boomtakjes, die zij tot brandhout breekt. Zij ziet naar het werk
van haar man; aanvankelijk met die kalme tevredenheid die haar eigen is. Deze schijnt
geheel en al in zijn bezigheden op te gaan. Het irriteert haar een beetje; zijn
antwoorden op haar onverschillige vragen zijn kort. Hij biedt haar geen enkele
gelegenheid om te spreken over datgene wat haar hart vervult en zij vindt de geschikte
aanleiding niet; zij staat daar met een busseltje brandhout in de handen en maakt
alreeds aanstalten om weer heen te gaan als Bonte haar toespreekt: Louis is naar Van
der Schoor, hoor ik! Daarbij laat hij zijn verwondering blijken over den moed,
waarmee de verlegen jongen zich tot zijn stap verstout heeft. En wat zou dat? valt
zijn vrouw hem met ongewone bitsheid in de rede; alsof zij in de woorden van haar
man een verwijt voelt.
De boer ziet haar aan en zwijgt bij de indrukwekkende overtuiging waarmee zij
vervolgt: Dat meisje mag blij zijn door een jongen gevraagd te worden, zooals men
in zeven kerkdorpen geen tweede vindt!
- Maar de kom-af, vrouw? - die geeft bij dat soort menschen nog altijd den doorslag.
Den doorslag?...
- Waarom is die oude tante Dora nooit getrouwd?... En zit zij daar nu met den kop
te schudden als een getikte, wil je zeggen?
- Geloof maar vrij dat Miete zich aan dát voorbeeld spiegelen zal en wijzer zijn!
Doch het is Miete alleen niet waarmee wij te maken hebben, vrouw! Voor één
keer misschien, omdat het naar het Landjuweel is, zullen die menschen het niet
weigeren dat Miete meegaat; die menschen daar, wij kunnen er niet bij hoeveel zij
zich aan hun stand gelegen laten liggen.
- Wat geeft je de komaf, wanneer je hoe langer hoe meer moeite hebt om over de
brug te komen? Ik zeg maar zóó: kom óp voor de zaken waarvoor je staat, zorg dat
je schulden niet over het hoofd wassen, Van der Schoor en kom áf indien het je zalig
is. Nicolaas Bonte kon niet nalaten te lachen over de onvermoede redekunst van zijn
vrouw. Jij had advocaat moeten worden, moeder, onderbrak hij haar.
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Jij met je kom-af! verweerde zij zich schamper. Ik kom op voor dien jongen van ons;
dat is moederplicht! Hoe dikwijls heb jij dien brouwer reeds uit den brand geholpen?
Vraag je eens af wat hij je schuldig is.
- Maar zijn dochter niet, trachtte Bonte haar te matigen. Goed en bloed zijn twee
ongelijke grootheden, vrouw!
Zoo dom ben ik niet, verdedigde zich Marie-Cathrien, van dit niet evengoed als
wie ook te beseffen; doch als zij van hunnen komaf willen spreken, - wacht maar!
- Er valt niets te bereiken zonder een rustig en eerlijk vergelijk van beide kanten,
moeder.
Wat hebben baron Isidoor en die verlepte freule nog meer van hunnen kom-af
over dan een vervallen boel, een vergeeld gezicht en een verpest bestaan? Zou jij
met hen willen ruilen, Nicolaas?
- Zeker niet, zeide de boer, doch wat maken wij ons druk? Wacht maar eerst eens
rustig af hoe het daarginds met Louis afloopt.
Deze zat op dat oogenblik in de groote huiskamer van Van der Schoor alleen met
de oude tante, die haar gebeden las bij het raam. Even later kwam Miete binnen met
een grauwe voorschoot voor en de haren ordeloos rond het hoofd.
Ik ben aan den erwtenpluk, verontschuldigde zij zich, de erwten worden gaar in
de schaal! Tante Dora zag scherp over haar stalen brilletje naar Miete.
Kind, schommelde zij zachtjes, Bonte-boer komt vragen of jij met hem meegaat
naar Antwerpen, naar het Landjuweel; doch ik heb al bij mij-zelf gedacht: ons kind
zal wel wijzer zijn.
En waarom, tante, als vader het goed vindt?
Die vindt het best, klonk de stem van Severinus in de kamer. Jij mag wel eens wàt
hebben, hoor!
Ga zitten, Louis, zei Miete tot den jongen Bonte, die bij haar binnenkomen was
opgestaan; ik ben blij dat ik mee mag naar het Landjuweel en ben je dankbaar dat je
mij gevraagd hebt. Op school hebben wij daar veel over gehoord en dikwijls heb ik
verlangd het te mogen aanschouwen. Doch vertel eens verder; hoe moet dat nu
allemaal?
En Louis Bonte die zich opeens heel wat meer op zijn gemak gevoelde in de
ouderwetsche, deftige kamer met den enormen kroonluchter en den vergulden
schoorsteenspiegel, vertelde dat
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de jongens van Ramakers ook meegingen niet hun meisjes en die van Hennekens en
Martens ook: Giel en May en nog enkele anderen. Zij zouden, Zondag al, met de
kippen òp moeten staan en dan met auto's tot Maeseyck rijden om vandaar met den
trein over Hasselt, Diest en Leuven naar Antwerpen te reizen. De kapelaan had een
reisplan voor hen opgemaakt en gezegd, dat zij zeker vroeg genoeg in Antwerpen
zouden zijn om daar nog mis te hooren; daar kon men dus gerust over zijn.
En waar komen wij bij elkaar, Louis?
Ik kom Zaterdagavond nog wel even zeggen hoe laat wij vertrekken en, als je wil,
kom ik je Zondagmorgen graag hier afhalen.
- Dat is goed van je, Bonte, zei Van der Schoor; ik reken er op dat je goed op haar
past, voegde hij er lachend aan toe.
Ik ben geen kind meer, vader!
- Neen, je bent geen kind meer, zei Severinus Van der Schoor nadenkend, terwijl
Miete met den grauwen voorschoot den jongen naar de voordeur bracht en, na de
afspraak daar nog eens herhaald te hebben, terug liep naar de erwten niet den levenden
vogelverschrikker, die toen hij haar zag naderen weer met ijverige handen in de
struiken begon te grijpen.
Miete?
Ja, Bert?
Wat kwam die Bonte doen?
Daar heb jij niets mee te maken!
Ik dacht anders...
Wat dacht je dan?
Niets!
En hoe was het daarginder? vroeg Marie-Cathrien Bonte met haar scherpe oogen,
toen Louis met een zekeren zwier de hoeve kwam binnengestapt en het hem opviel
hoe heel anders het er bij hem thuis uitzag dan daarginds. Een zekere ontnuchtering
maakte zich van hem meester en langs de vragende blikken van zijn moeder heen,
ging hij naar de opkamer om van kleeren te verwisselen voor het werk. Toen hij
daarna de kamer weer intrad, was daar ook zijn vader, die de heg rond den koolhof
nog wat bijgesnoeid had en in schijnbare onverschilligheid neerzat met de hegschaar
over de knieën: En hoe was het, jongen?
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Wat hebben zij gezegd? viel de moeder hem bij.
Het was precies gegaan zooals hij verwacht had, vertelde de jongen, en nog
vriendelijker ook; van hoovaardij en grootsigheid geen sprake; integendeel! Miete
en ook haar vader waren blij geweest, dat hij gekomen was. Nu ja, die oude juffrouw
had een beetje zitten neuswateren; waarover, wist hij niet meer; doch het was de
moeite niet waard geweest van die kwezel.
Zie je nu, zei Nicolaas Bonte tot zijn vrouw. Hij nam zijn heg-schaar weer op en
toog voldaan aan zijn werk. Doch Marie-Cathrien, met de armen in de heupen en
een glans van voldoening, wilde er meer van weten nu het zoo best verloopen was
en begon den jongen uit te vragen; allereerst waar hij was binnengelaten - in de
huiskamer of in de keuken - en hoe het er daar uitzag? En de zoon antwoordde met
een bijna naïeve trouwhartigheid op al de nieuwsgierige vragen zijner moeder: in de
woonkamer natuurlijk! En dat daar een vloerkleed lag, zeker; en dat hij zich daar
levensgroot had zien staan in een vergulde spiegel bij een eikenhouten tafel,
waarboven een luisterrijke kroonluchter praalde. Het was er deftig en stil! Maar wat
die oude Dora eigenlijk gewild had, daarover wist hij zich, tot zichtbare spijt van
Marie-Cathrien, andermaal niet te verklaren. Het voornaamste echter was geweest,
dat niemand er acht op had geslagen en dat Miete mee naar Antwerpen ging. Maar
toen werd het tijd dat Louis weer aan zijn werk ging; want het rundvee loeide reeds
op de Dellewei om gemolken te worden.
Miete, ik ga óók mee, verzekerde Bertus een paar dagen later in doodelijken ernst.
Waarheen, Bert?
Naar Antwerpen!
Want die van Lenghs, die eerst wel en daarna weer niet mee zouden gaan, hadden
het plan in omloop gebracht; het dorp was er vol van en de meiden vooral hadden er
Bertus mee geplaagd: mijnheer nog wel, was niet gevraagd! Maar ook anderen wilden
mee, die van den schoolmeester Bongaerts voorop en het had weinig gescheeld of
alles was in duigen gevallen. De slotsom van veel gepraat en gedoe was geweest,
dat er zich twee groepen gevormd hadden, waarvan de laatste alleen nog maar weten
moest hoe zij reizen zou. Daarom was René Bongaerts op zijn beurt bij den kapelaan
om een reisplan aan komen kloppen; deze had hem
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hetzelfde gegeven als aan de eerste groep en daarom was, een paar dagen voor den
grooten dag, van elke groep één deelnemer naar Maeseyck gereden om spoorkaartjes.
De schoenmaker Melis had Bertus Van der Schoor reeds een kaartje geknipt en
het hem aan een koordje in zijn knoopsgat gehangen.
Mijnheer reist óók mee! riepen de brouwersgasten de meiden toe, die toen op haar
neus keken; hij zou gek zijn zich door een Bonte den voet te laten lichten. En als
Bertus veeren gehad had of een staart als een pauw, zou heel het dorp aanschouwd
hebben hoe zeer zich zijn trots had verheven.
Bertus echter had zich om geen afspraak of uur van afreizen bekommerd en toen
hij dien Zondagmorgen op zijn zoldertje boven den paardestal ontwaakte en met zijn
kaart aan het touwtje de straat op-kwam, waren de reizigers reeds lang vertrokken.
Hij zette zich op den tatersteen voor het huis en wachtte als iederen morgen daar tot
de voordeur zou opengaan en Miete verschijnen zou om naar de mis te gaan. Doch
Miete verscheen niet. De vroegmis was al uit en de menschen die hem zagen zeiden:
Goeden morgen, Bertus! Daarbij was ook de manke Melis, die grinnikend voorbij
hinkte en die hem een kaartje enkele reis naar Gheel geknipt had. Deze zeide: Je hebt
je verslapen, Bert. Doch de jongen schudde met den kop en zat en wachtte geduldig.
Tot de oude Dora met haar handboek de voordeur uitkwam voor de hoogmis en
daarna Van der Schoor zelf. Daar stond Bert met oogen als van een hond, die zijn
meester ziet; maar verwonderd nu en vol vraag.
- Je hebt je verslapen, jongen. Zij zijn reeds lang vertrokken en misschien al in
Antwerpen.
En Miete dan?
- Miete ook!
Het was hem of men hem met een hout voor den kop sloeg, want langzaam zonk
hij terug op den zwerfsteen, met den kop op de knieën. Bertus duizelde ervan in zijn
hart; hij kon het niet verwerken. Daar zat hij nog toen de hoogmis uit was in een
leegte, die niets deed dan suizen en bruisen.
De pastoor heeft van den preekstoel af gevraagd waar mijnheer bleef, plaagden
de meiden toen zij uit de kerk kwamen.
Weg! zei Bertus, dat de pastoor naar de maan loopt!
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Ik heb hem gezegd, dat je naar Antwerpen was, sarde Dientje.
Jullie bent gek, allemaal gek! weerde hij zich met de vuisten; en ik vertrek op
staanden voet, vervolgde hij stampend met den voet. Naar Antwerpen, Bert?
Dat zeg ik niet! aan niemand niet. Ik ga! En Bertus ging; hij wachtte Van der
Schoor niet eens af. Hij klom naar zijn zoldertje boven de paarden, stak daar een
bundel prullen aan een stok over den schouder en schreed - na hoe lang weer? - met
den kop tusschen de schouders als een geslagene de heide over naar de buurt van
Goswinus den vader. Hij rammelde aan het deurtje en toen dat niet meegaf, ging hij
achterom door den geitenstal naar binnen en zat daar, toen zijn vader thuiskwam,
donker te zwijgen naast de groote bedkoets, waarin jaren geleden zijn moeder
Handrien was bezweken. Er was niet veel veranderd sinds den tijd, dat hij er om
voedsel brulde; alleen was alles er nog armoediger, ellendiger geworden, zooals ook
zijn vader. Doch daar zag Bertus niets van. Hij zag heelemaal niet. Hij sprak niet, at
niet en schudde alleen zijn hoofd als hem iets gevraagd of gezegd werd. En Goswinus
Slangen ging, juist als vroeger wanneer hij met den jongen niet klaar kwam, ten einde
raad maar weer eens óm naar vrouw Briels.
Bertus Van der Schoor zit bij mij, zei vader Slangen, en ik krijg er niets uit en
niets in. En vrouw Briels, even hulpvaardig en bereid als vroeger, zou wel met hem
klaar komen. Als Slangen even geduld had tot zij het water van de aardappelen had
gegoten. En Slangen hád geduld; dat was het eenige wat men van hem vragen en
verwachten kon. En vrouw Briels kwam óm en viel met de deur in huis: Je moest je
schamen, Bert; het is een eeuwige schande, die je je vader aandoet! En terwijl
Goswinus zoetjes en tevreden aan zijn pijp zat te snorken, trok vrouw Briels van leer
op een wijze waar nog geen hond van gediend zou zijn. Zóó erg, dat vader Slangen
het alweer een beetje te erg vond en begon te sussen: omdat de jongen nu toch bij
zijn vader was weergekeerd. Dan ontlastte zich vrouw Briels in vrouwelijke
verontwaardiging over Van der Schoor en noemde het een wraakroepende zonde
hoe die den jongen aan zijn lijn had gehouden en hem uitgebuit. Wat breng je mee?
Waar is je loon? vroeg zij Bert op den man af. Doch deze verroerde geen vin; zei
boe noch ba!
Het is om te huilen! riep vrouw Briels, als ik eraan denk wat wij
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met jou gehad hebben; hebben wij je daarom van de straat opgeraapt en vertroeteld?
Vrouw Briels slaat de handen ineen over zooveel ontaarding; aan haar vragen komt
geen einde. Weet je niet meer?... Neen, Bertus weet niets meer!
Als een tatersteen uit een andere wereld is hij daar neergestreken; als een blok van
graniet waar alles op afschimpt. Hij is opeens losgeraakt uit zijn doellooze bestemming
en, door toeval of instinct geleid, in het huis van zijn vader verdwaald. Hemel en
aarde zijn voor hem voorbij; hij weet zelf niet meer wie hij is; zelfs zijn trots is
gebroken; zijn waan kapot.
Goswinus Slangen heeft hierin gelijk: Wind u niet op, vrouw Briels en schrei niet,
goede vrouw, bij de herinnering van hetgeen gij voor hem waart; van de ergernis die
gij om hem hebt verdragen; van het onrecht waarover gij u zoo dikwijls hebt beklaagd.
Uw tranen hebben geen nut, omdat hij zelf misschien brekensvol van verzwegen
tranen zit. Beheerscht u in uw schreien als in uw toorn. Spreek niet meer, want deze
versteende, die voor u zit, is mateloos vernederd en het gekste van alles is: dat hij
zelf niet weet wat het is; dat zijn droefenis zijn zeerte en zijn eenige droom zijn
ellende is. Laat hem slapen; slapen met den kop in het vunze stroo van de bedkoets
en als hij ontwaakt zal hij genezen zijn en zijn vernedering vergeten. Ook deze mensch
leeft bij de genade of ongenade van een grooten waan!
En zoo geschiedde! Vrouw Briels trok naar huis en Goswinus Slangen naar de
geit die pas gelamd had, en daarna nog een amelang het veld in naar de vruchten
zien. De zondagmiddag sloop om en toen baron Isidoor om klokke vijf de landstraat
langs kwam gereden om de koffie te gaan gebruiken bij Dientje Defresne, sliep Bertus
nog en zat bij het bed zijn godzalige vader tevreden te zeuren aan zijn pijp.
Maar, de freule is er niet bij! - hadden de menschen elkander over en weer
toegeroepen, die den baron voorbij hadden zien rijden naar de Kinkevoor.
Waar is de freule? Daarmee was de vraag gesteld, die de rest van den reeds
kwijnenden dag zou beheerschen. Die vraag was in alle geval nog lang niet opgelost
toen de baron weer aan de poort van zijn kasteel was afgestapt en de oude victoria
in het koetshuis geborgen. Zij kreeg zelfs een zekere tragiek toen baron Isidoor haar
in al haar onverbiddelijkheid stelde aan den beverigen Helmus,
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die slechts met gebaren zijn onwetendheid én zijn onschuld wist kenbaar te maken.
Dan herinnerde de baron zich de nieuwe scène, die er tusschen zijn zuster en hem
geweest was. De aanleiding was maar een kleinigheid geweest natuurlijk; doch de
freule werd met den dag dan ook meer en meer onhandelbaar. Reeds dikwijls had
zij haar broer bedreigd met zich te verdoen. Natuurlijk had zij het nimmer gedaan.
Het leven is heilig; het aan te randen ware een lafheid, met welke blaam geen edele
zijn bloed besmet.
Doch wat had haar bekropen? Hij kreeg geen antwoord op zijn roepen in gangen
en zalen. Zij was niet in het boschje, noch in den koepel. Zij was nergens te vinden!
meldde de oude Helmus, die met Bidlot de stallen had afgezocht; en de baron sloeg
met zijn armen als een vertwijfelde. De honden werden onrustig in hunne hokken
en de apen begonnen te lamenteeren. De freule was nergens; maar waar was zij dan
wel?
De zon ging onder achter de canadassen van de Vloedgraaf toen gekke Bert weer
monter en wel het dorp kwam binnengestapt en ook aan hem de vraag gesteld werd
waar de freule was. Zelfs de pastoor werd er mee gemoeid toen hij zijn
avondwandeling deed tot halfweg de coöperatieve en reeds weer op terugweg was
naar huis. Helmus en Bidlot gingen af en aan door het dorp en stonden op de hoeken
der straten bij de menschen in de schemering, waar gegist werd en gemompeld. Men
dacht aan een drama; en Marinus de Wachter was niet thuis. Tot opeens een paar
appelschelmen, die op dien stillen Zondag-aan-den-avond bij den notaris door de
heg gebroken waren, kwamen beweren de freule gezien te hebben in het tuinhuis.
Het nieuws ging van mond tot mond en Helmus bracht het ontsteld naar het kasteel,
waar de radelooze baron het aannam en zijn bevelen gaf. Even later weer stond
Helmus in zijn bont dienstjasje bij den notaris aan de bel en de velen, die van nabij
en verre het verloop volgden, hoorden haar krachtig overgaan in het doodstille huis.
Helmus wachtte geduldig; heel de straat wachtte in een adem-booze stilte. Er werd
niet opengedaan. Men mocht het eens niet gehoord hebben, dacht Helmus, en gaf
een tweeden ruk aan de bel die nóg krachtiger klonk en daarna ook weer uitstierf in
het niet. Een paar mannen en nòg een paar traden als bij afspraak het pleintje over
en zeiden onnoozel: Mijnheer zal niet thuis zijn,
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Helmus, of misschien in zijn tuin! En meteen ging de bel voor de derde maal over,
dringender nog, dreigender, als een vordering. Niets! geen antwoord; geen teeken
van leven in heel het huis. De wissel wordt niet geaccepteerd, lachten de mannen
achter Helmus in de schemering en deze zag dat het pleintje inmiddels vol menschen
was komen staan en trok zich terug. Een man trad vooruit en die zeide: Alleen de
aanhouder wint, oude!
Hoe? vroeg de geduldige Helmus.
Zoo! zei de man en die greep de bel en begon te luiden aan één stuk door alsof er
brand was. Wat is er aangenamer voor een dorp op een zomeravond dan een beetje
sensatie? Het was een curieus geval: Een man die almaar aan een bel trok en een bel
die aldoor luidde om haar meester en daarachter een dorp in afwachting, dat niet
naliet er zich dankbaar voor te interesseeren. Sommigen, die van nature inzicht in
verhoudingen schenen te hebben en stemmingen van menschen vanuit de verte wisten
te controleeren, hadden reeds lang gedacht dat er iets gaande was tusschen den notaris
en de opgekooide freule. En de stemmen kwamen los in de duisternis. Het was een
schandaal! meenden diegenen zelfs die het anders zoo nauw niet bekeken doch de
gelegenheid aangrepen om dien bloedzuiger van een notaris een hak te zetten. En
het geroezemoes nam toe voor het huis, terwijl de bel daarbinnen bleef roepen.
Toen Helmus zijn pogingen had opgegeven, hadden de ouderen en de bezadigde
lieden zich teruggetrokken onder de poorten en achter de vensters; doch al wat jong
en driest en niet naar Antwerpen was, had de huizen en de herbergen verlaten en
dromde van alle kanten aan met potdeksels en ketels, met gieters en toeters, en de
gekke Bert stond als een zwarte bazuin-engel in hun midden met een armdikke buis.
Menschen, die zich respecteerden, sloegen hun kwajongens die meeliepen om de
ooren en zij die er niets mee te maken wilden hebben, grepen hun kinderen bij den
kraag en borgen ze op achter slot en grendel. Doch honderden nog waren er, mannen
en vrouwen, wie den-ezel-drijven in het bloed zat en voor wie meedoen aan het
barbaarsch spektakel der ketelmuziek een lust was; onder dezen bevonden zich de
enkele half en heel aangeschoten mannen der Zondagavonden en de uit alle buurten
aangeslopen rancuneuze boeren en pachters; allen voorzien van de noodige
instrumenten.
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En daar was zoowaar baron Isidoor in eigen persoon, die bleek en sidderend
naderkwam. Wat ging hij doen? Zou hij zelf den notaris gaan sommeeren? Het was
een ellende voor den man zóó ver te moeten komen. Doch de schande hing dreigend
boven zijn bloed en zijn gansche geslacht. De voorvaderen rezen op uit hun graven
en rammelden met hun beenderen. Waren zij daarom in een grooten tijd ter kruistocht
getogen of gesneuveld bij Lepanto? O, glorieuze historie waarop een late nazaat zich
op een zomeravond bezint! Doch wat moeten ál die menschen in de duisternis; wat
beduidt dat samenscholen in de stilte; dat ingehouden lachen uit alle hoeken? Wat
gaat er gebeuren?
Daar hoort hij de bel in het notarishuis en houdt hij een oogenblik halt voor de
bende, die daar staat opgesteld. O, crapule! De man op den drempel treedt terug en
het huis en de wereld worden stil. Dan schiet de baron als een dronkene tusschen het
volk door op de deur af en trekt op zijn beurt aan den hertepoot. Het is geschied; hij
heeft zich grenzeloos vernederd. Als een hulpelooze staat hij aan de deur die niet
geopend wordt; zijn bloed ruischt in zijn aderen; zijn handen strekken zich uit en
zoeken om steun; zijn hoofd zinkt tegen de deur. Daar staat hij als een Jood aan den
klaagmuur, baron Isidoor!
Dan opeens breekt achter hem een helsch lawaai los en vlucht hij zoo snel zijn
beenen hem toelaten naar het kasteel waar Helmus hem tegemoet komt in de laan;
daar keert hij zich sneeuwwit van onmacht en vertwijfeling om en houdt hij als een
profeet den stok naar het dorp geheven om het met zijn banvloek te slaan. Het laatste
oordeel schijnt aangebroken; een wild gericht hangt boven de huizen, dat dan
plotseling afbreekt. Baron Isidoor hangt meer dood dan levend in de armen van zijn
dienaar. Op alle hoeven bassen de honden en kraaien de hanen, de apen springen
heen en weer in hun hokken en met medelijdende oudemannetjes-gezichten zien zij
hun meester aan die kreunend voorbijgaat.
Doch wat gebeurde daarginds? Camille de Renet, de verloopen landjonker, heeft
met luide stem den notaris gesommeerd om de freule uit te leveren. De handlangers
wachten en daar er geen antwoord komt, gaan zij op een gegeven teeken opnieuw
en zoo mogelijk nóg razender tot den aanval over. Want het is een kwestie van eer
en het gansche dorp schreeuwt uit alle mogelijke instrumenten ten hemel om wraak
over de schande. De baron
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staat nu op zijn balcon, de handen vol witte gebaren van wanhoop. Vanachter den
kerktoren rijst een glanzende vollemaan den hemel in; door den avond spoedt een
man zich huiswaarts langs het rijpende koren, Marinus de Wachter, en in de blauwe
bosschen van de Kempen gilt een trein die met ridders en rederijkers van de boorden
der Schelde voortijlt naar de oevers der Maas.
Andermaal breekt de ketelmuziek af en verheft de Renet zijn stem om den notaris
tot overgave te manen. Doch ook deze poging blijft zonder vrucht en het beleg wordt
thans formeel. De ladders, de lijm- en stijfselpotten komen in het geweer en de
wanmolens worden in stelling gebracht, die onder ongelooflijk geratel het met plaksel
besmeerde huis van onder tot boven met kaf en veeren bestuiven. In het midden der
honderden als bezeten wraakengel staat Bertus in zijn buis te brullen als een boei.
Slaapgrage menschen worden radeloos in hunne huizen en verwijten die ruls van
een freule haar dwazen stap. Langs de landwegen loopen aldoor nog de buurtschappen
toe; in de herbergen hangen de lampen over de verlaten tafels te schijnen; kinderen
leunen lachend en roepend uit de vensters der gevels. Alleman is er mee gemoeid,
mensch én dier. Alleen de maan zwelt onbekommerd den zomernacht in en de
torenklok slaat telkens een later uur. De pastoor verschijnt nu en dan als een schim
aan zijn venster en Van der Schoor zit in een rieten zetel voor zijn huis, terwijl het
schijnt dat heksen op bezemstelen over de daken rijden en weerwolven en witte
wieven sabbath vieren onder de menschen. Daar komen Nicolaas Bonte en zijn
vrouw, die er genoeg van hebben en terugkeeren naar de hoeve. Zij groeten den
brouwer: Goeden avond! en Marie-Cathrien vindt een kostelijke gelegenheid om
tegenover hem haar hart te luchten over den notaris, bij wien men weet dat Van der
Schoor nog al diep in het krijt staat. Hij heeft het genoeg aan de menschen verdiend,
zegt zij.
- Van dem sjnie ich zeve judde en dan hawt ich nog veur eine rabbi euver, vult
Van der Schoor haar in kleermakersstijl aan. En de menschen lachen onder elkander,
maar over de kinderen spreken zij niet. Marie-Cathrien werpt snel nog een blik door
het venster in de groote kamer van Van der Schoor waar de luchter brandt en dan
gaat zij verder aan den arm van haar man.
Hoe laat zou de trein in Maeseyck aankomen, Nicolaas?
- Om elf uur! Maar hij zal zich wel verlaten.
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Alle honden hebben zich intusschen van den ketting gerukt en tot op de verste hoeven
staat het vee te loeien als op een oordeelsdag. De menschen in de andere dorpen
moeten tot elkander gezegd hebben: daar ginder vergaat de wereld!
Maar op het pleintje klinkt plotseling een groot gejuich: Leve de freule! De domme
instrumenten der ketelmuziek zwijgen en alleen de piston, de trombone en de
saxofone-alto van de harmonie nog begeleiden het ‘Lang zal zij leven’, dat door de
menigte is aangeheven en zich voortplant langs de huizen. De freule is uitgeleverd
en het duivelsch beleg heeft zich opgelost in een feestelijken samenzang van
honderden stemmen.
De deur is opengegaan en in haar witten mantel is de freule op den drempel
verschenen en schreiend en met de handen voor het gelaat van schaamte gaat zij
tusschen de menschen door, die eerbiedig uit den weg gaan. Allen zwijgen: Camille
de Renet gaat met een stallantaarn voor haar uit en verlicht haar weg. Als zij de
kasteellaan bereiken, staat Marinus de Wachter bij een groep mannen en verneemt
wat er gebeurd is.
Wie waren de aanstokers? vraagt de man der wet.
Doch dat weten de mannen niet. Dat weet niemand en ook morgen en overmorgen
zal er geen haan naar kraaien. De wanmolens, de ladders en ook al de andere uiterlijke
getuigen zijn als op tooverslag verdwenen; morgen zullen de raddraaiers weer allen
rustig aan den arbeid zijn en er zal niets zijn gebeurd. Alleen op het pleintje zal er
een gesloten huis staan met gebloemde horretjes en een paar ververs zullen het, op
hooge ladders geklommen, van zijn smetten zuiveren. En er zal verderop niets gebeurd
zijn. De zon en de maan zullen om beurten op- en ondergaan over hetzelfde leven,
omdat het geleefd wordt door immer dezelfde menschen met hun driften en
hartstochten, hun deugden en ondeugden. En Marinus de Wachter nòch de pastoor,
vermoed ik, zullen daar veel aan veranderen.
Nu praalt de maan in al haar luister boven het nachtelijk dorp. Hier en daar in de
buurtschappen blaft nog een enkele hond; een uil roept uit een knotwilg. Heel even
nog en dan kraaien de eerste hanen. Marinus de Wachter staat voor zijn bed en
onderzoekt zijn geweten. Vele uren geleden reeds is Goswinus Slangen in zijn koets
gekropen en slaapt den gerechten slaap en zijn zoon Engelbertus ligt op zijn zoldertje
door de maan beschenen. Wanneer
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hij morgen in de vroegte zijn kop door het dakvenster steekt en uitziet over de
schepping, zal hij den dag vergeten zijn én den nacht en, beneden gekomen met
bedstroo in de haren, zal hij Miete weer naar de oogen zien en haar zeggen: Miete,
ik trouw met jou!
Severinus Van der Schoor zit in de groote kamer onder den luchter; door de vensters
kan men hem zien zitten wachten. Doch niemand ziet hem meer, want niemand is
meer op den weg. Het dorp slaapt. Severinus slaapt niet; met groote oogen ziet hij
voor zich uit en nu en dan loopt er een groote traan langs zijn neus naar zijn mond.
Waaraan denkt hij?
Het eerste hanengekraai is voorbij. Severinus heeft even gedoezeld; is even wég
geweest. Dan wordt er zacht op het venster getikt en ziet hij in het uitstralende licht
een dierbaar gelaat dat naar hem lacht.
Hij gaat naar de deur en ontvangt haar: een gelukkig meisje met haar hoedje in de
hand, een kind dat blij is weer thuis te zijn.
- En hoe was het op het Landjuweel, kind?
Wij hebben er niets van gezien, lacht Miete; wij zijn alleen maar naar Antwerpen
naar de hoogmis geweest.
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VIII
Het was voor Miete al lang geen geheim meer geweest, dat het met haar vader den
berg afging. De vermoedens, die haar op kostschool reeds geplaagd hadden, waren
uitgekomen en de ontdekking die zij zelfin de boeken gedaan had, had haar daarom
minder ontsteld dan haar vader verwacht had. Van dien eersten tegenslag had zij zich
spoedig hersteld en een paar avonden nadien had Van der Schoor eens rustig met
haar gesproken en haar verder in den toestand ingewijd. Er was vast komen staan,
dat de Bijltjeshoek en de landerijen in den Hemel zwaar bij den notaris verhypotheekt
stonden en dat er geregeld-aan nog zware sommen opgenomen moesten worden op
het huis en het bedrijf en op de gerstlanden in het Kapellerveld. Kort na den dood
van vrouw Van der Schoor al was het verkeerd gaan loopen. Van der Schoor had
den kop te diep laten hangen en de zaken waren steeds verder in het ongereede geraakt
vanwege een doffe verslagenheid, die op hem was gaan drukken en waarvan hij zich
nooit meer geheel had kunnen bevrijden. Mede door de ongehoorde renten, die niet
of nauwelijks waren ingelost en zich van jaar tot jaar bij den notaris hadden
opgestapeld, had hij het in zijn noodlottige onverschilligheid zoo ver laten komen,
dat hij nagenoeg voor een totale débacle stond van het vaderlijk erfgoed en zijn
dierbare tradities. Zijn oogen waren hem open-gegaan, doch jaren van verzuim en
verwaarloozing te laat, en in stilte maakte hij zich de verwijten welke zijn dochter
hem spa arde. Tante Dora was de eerste geweest die er haar aardig fortuin bij had
ingeboet; want zij was reeds lang niet genoeg meer van deze aarde geweest om zich
nog om den gang der zaken te bekommeren.
- Doe maar zooals gij meent dat het goed is, had zij tegen haar broer gezegd en
zich, ook toen het mis was gaan loopen, in het onvermijdelijke geschikt met die
gelatenheid, die alles uit een hoogere Hand aanvaardt. Rustig het huishouden regelend
zonder te rekenen met wat er inkwam en uitging naar de leefgewoonten van het
gastvrije huis, gaf zij het voorbeeld van een bestendige tevredenheid en ging zij op
in haar devoties. Nimmer om nieuw en beter vragend droeg zij de deftige maar
ouderwetsche kleeren van haar stand: de uitstaande plooienrok met een zwartzijden
voorschoot en de zedige blouse met kanten passement om armen en hals.
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Zij liet iedereen in zijn wezen en ook Severinus haar broer, met wien haar lot door
de omstandigheden zoo nauw was verbonden geworden, vroeg zij nimmer eenige
rekenschap van doen en laten. Niet dat deze dit van zijn zuster moeilijk of niet zou
hebben verdragen, integendeel; hij lokte haar wederwoord soms uit door zijn scherts
met wat hij noemde: het stille vat van devotie en het zwijgend heiligenhuis, dat zich
tot aan haar dood toe standvastig en berouwvol van iedere onvolkomenheid was
blijven beschuldigen, behalve van deze eenige en ernstige fout: dat zij grootelijks
jegens haar broer was tekort gekomen in vrouwelijk vermaan. Aan wat Severinus de
meeste behoefte had, daaraan heeft het hem allereerst ontbroken: aan een sterke hand
die hem leidde en een voortdurende stem, die hem waarschuwde en hem op zijn
misstappen wees.
Eerst toen het te laat was, kwam het kind. Hoe ging het hem aan, wanneer zij na
den drukken werkdag nog uren neerzat achter de boeken met cijfers en getallen, als
een klerk op zijn kruk en met een ernst in de jonge oogen die hem bedroeven moest
over zichzelf. Al die zorg en teleurstellende openbaringen, die haar de boeken
ontsloten, had hij haar kunnen besparen, herinnerde hij zich telkens weer met een
hart vol verwijt. Tante Door trok zich terug naar de plaats die haar het liefste was,
bij het venster, en maakte zich kleiner dan nuttig en noodig was voor het meisje, dat
zich in haar voortvarenden ijver de schouders overlaadde en, gedwongen om wél te
rekenen met wat er in- en uitging, de zaken begon te regelen met zacht geweld. Na
een paar weken reeds ging Dientje de poort uit. Het speet Miete voor die guitige
rosharige lachebek; doch het dienstmeisje zag gelukkig zelf in, dat zij overbodig
geworden was en dat de trouwe taaie Geertrui voor haar niet kon wijken. Met den
boezelaar aan de oogen toog zij op een morgen, terwijl Bertus haar bagage op zijn
schouders voor haar uitdroeg en Miete haar tot aan de oude postbaan uitgeleide deed,
naar haar dorp over de Maas terug.
Miete bezuinigde waar zij kon en zag met scherpe intuïtie dat, wilde de
achteruitgang tot stilstand gebracht worden, gebroken diende te worden met de sleur
en de veel te gemakkelijke goede trouw waarin het personeel en het gansche bedrijf
was afgezakt. Om kwart over vijf stond zij naast het bed en ging zij het dienstvolk
wekken, dat voor tijd en uur niet meer het minste

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 1. De kraai op den kruisbalk

94
begrip toonde. Om halfzes moest de overste-voerknecht om klaver het veld in en als
even na zes het vee gemolken en gevoederd was, moesten allen verzameld zijn bij
de eerste koffie. Daarna ging een ieder rechtnaar zijn taak op de boerderij of in de
brouwerij, al naar zijn werk was. En zij deden het omdat Miete het wilde; eerst nog
met gemor en slapende koppen, maar daarna gedwee en in het klare bewustzijn van
hun vele verslapen en verbeuzelde uren. En Miete was overal, om te prijzen en te
wijzen; op het veld, op den deel en vooral in de brouwerij, waar zij op de hoogte
bleef van wat er geleverd werd als van de voorraden grondstoffen en vruchten, die
er binnenkwamen. Zij cijferde en schreef en zorgde dat uitgevoerd werd wat door
haar vader en den meester-brouwer besproken was. En waartoe haar vader nooit had
kunnen komen, vermocht zij: zij ging de wanbetalers manen en de achterstallige
vorderingen innen, waarvan enkele over maanden en zelfs over jaren liepen.
Begrijpelijkerwijze was zij niet overal even welkom en het laat zich denken hoeveel
moed en moeite het haar kostte om niet te versagen bij de hooghartige verwondering
en de verongelijkte gezichten, waarmede zij hier en daar werd ontvangen en
aangehoord.
Wij moeten óók betalen, zei Miete die onverdroten voor haar recht opkwam; zij
laten ons ook niet met rust! En het gebeurde haar dat zij, opgejaagd door den
leugenachtigen onwil van sommigen, met machtsmiddelen begon te dreigen, waartoe
zij zelf niet geloofde ooit te zullen geraken. Het kostte haar een bijna
bovenmenschelijke inspanning zich telkens opnieuw weer op te moeten maken achter
de schuldenaars aan en dit te meer, nadat zij tot de deerlijke bevinding gekomen was
dat de boeken faalden waarin voldane rekeningen níet en onbetaalde vorderingen
wél bleken doorgedaan. Severinus Van der Schoor gaf geen kwitanties; een paar
ordelijke klanten, die ze desondanks geregeld van hem verlangd en ook ontvangen
hadden, werden door Miete gemaand en dezen ondergingen dit als een schande.
Miete kreeg meer te slikken dan zij verdragen kon en verloor klanten die door haar
vader in zijn joviale buien dan weer moesten herwonnen worden. Maar een goed
deel van het achterstallige geld kwam binnen en een zekere orde in de boekhouding;
ten koste van hoeveel teleurstellingen en vernederingen behoeft men niet te vragen.
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In stilte kwam Miete met dat alles klaar en haar vader nóch haar tante liet zij er meer
van merken dan zich soms afteekende op haar gelaat.
Desondanks was er een blijmoedige ernst over haar, die zich aanvankelijk niet
gemakkelijk verloochende, ook niet tegenover de gewone proevers en slimme
profiteerders, wanneer zij onder de poort doorslopen naar de brouwerij of hun kannen
door het venster naar den meester-brouwer hielden om een scheut drank. Met de
brouwersgasten, die met de glimmende leeren schoot-vellen voor de volle tonnen de
kelders inrolden, werd in de herbergen gelachen: dat zij onder Miete's pantoffel zaten.
Want iedereen wist, dat zij voor haar door vuur zouden gaan, hoe groote moelemakers
zij in de gelagkamers en op de zomeravond vergaderingen onder de linden ook waren
en hoeveel kwinkslagen zij veil mochten hebben op hun ‘zoete feeks’. Anders dan
Bertus, maar evenzeer zagen zij haar naar de oogen.
Doch zij liepen haar niet zoo duidelijk in den weg als deze, met wien zij schijnbaar
geen raad wist. Zoozeer was Bertus niet het Panhuis vergroeid, dat aan hem niet
geroerd werd. Hij bleef op ondubbelzinnige wijze zijn trots openbaren en zijn
onwankelbaar geloof in zijn waan aan Miete belijden en zij van haar kant het hoofd
schudden over de sentimenteele vereering, waarvan zij het voorwerp was. Zij had
echter humor genoeg om zich op den weligen waterscheut die, - hoelang al? - op het
Panhuis tierde, niet méér te belgen dan noodig was voor den goeden gang van zaken
en den ernst dien de toestand eischte. Zij was hem zelfs een functie gaan toekennen
welke, alhoewel zij niet van de edelste soort was, dan tóch haar betrekkelijk nut had:
zij zag in den onmogelijken minnaar een afleiding voor Severinus, die hem in zijn
goede momenten ‘miene jông’ bleef noemen en - laat het haar zelf bekennen - een
afleiding tevens van het vele bier, dat deze bij zijn klanten-bezoek moest bestellen
en volgens zijn fatsoen niet kon laten staan. Hij zou den indruk vestigen van zijn
eigen waar te misprijzen of zijn onmacht voor anderen bekennen moeten. En daaraan
was Van der Schoor nog niet toe. Wanneer Miete het zich al eens op haar geweten
trok, had zij de zekerheid daartegenover dat het den gek geen kwaad deed, daar hij
nimmer onbekwaam werd en dat het bier hem nooit langs de goot afdreef, zooals de
gasten zich uitdrukten.
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Miete stelde zich trouwens, naarmate zij in de diepere geheimen van het bedrijf
doordrong, zooveel vragen dat er haast niet meer op te antwoorden viel. Soms
verscheen het haar als een zedenspiegel der menschen en voelde zij zich min of meer
medeplichtig aan het misbruik, de armoede en de ontaarding door den drank
veroorzaakt en wenschte zij er lós van te zijn. Zij werd er niet wijs uit als zij het
aanzag hoe de drank het geluk in de gezinnen verwoestte en de bron was van
tweedracht en twist. Het was gelukkig voor haar, dat de bezigheden haar zoo weinig
tijd tot bespiegelen gunden en zij door haar geestelijke bekommeringen nog niet
meer overwonnen werd dan zij het door haar stoffelijke beslommeringen reeds was.
Het kón nu eenmaal niet, maar hoe gaarne zou zij gezien hebben dat haar vader
de brouwerij had opgegeven, ook al omdat zij hoe langer hoe meer haar onmacht,
waarvan haar falen haar herhaaldelijk overtuigde, erkennen moest. Hoe goed van
wil zij ook zijn mocht en hoe voortvarend in haar ijver: zij was tegen de vele
moeilijkheden, welke de eene na de andere zich aan haar opdrongen, niet opgewassen.
Om haar vader te sparen, vermeed zij het met hem over al haar teleurstellingen te
spreken, welke zij met zich-zelf alleen (en wie weet ten koste van hoeveel tranen?)
overwon. Van zijn kant moest Severinus Van der Schoor het aanzien, dat zijn dochter
het onmogelijke deed om hem uit zijn eigen verwaarloozing te redden en zij met een
zekere verbetenheid, die gaandeweg groeide, het dienstvolk tot een inspanning
opvorderde waarvan zij de gewoonte niet konden herwinnen; zelfs de meest gewilligen
keerden zich hoe langer hoe meer tegen haar en kwamen over haar klagen. Hij trachtte
haar te matigen maar slaagde daarin zoo weinig, dat hij verder den koop opgaf en
haar liet begaan.
De opperste voerknecht werd verkeerd en kopschuw en ging op zekeren dag zonder
veel woorden maar met wrok in het hart de plaats af. In Reinout Eussen werd tijdelijk
een goede ruil gedaan; doch dat nam niet weg dat het voorbeeld van den voerknecht
zijn invloed op de anderen, tot zelfs op den meester-brouwer toe, deed gelden en dat
er weer een pijnlijke geschiedenis méér was die het huis kreeg te boeken. Severinus
zag het aan hoe er verhoudingen ontstonden, die aan het dienstvolk evenzeer als aan
Miete onrecht deden en bleef andermaal in gebreke en zijn dochter ontzien. De
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anders zoo plezierige gasten zelfs begonnen den kop te laten hangen en stonden te
brommen tusschen de vaten; alleen de gekke Bert droeg zijn borst wellicht nóg hooger
dan anders.
En waarom dit alles? Waarom sprak Severinus niet? De voorspoed laat zich niet
dwingen, neen! Er is méér noodig dan toewijding en taaien wil waar een afgrond
gaapt, waarin hij tomogtoe zijn dochter gevrijwaard had te kijken. Er moest radicaal
van koers veranderd worden en voor dát geschied was zouden alle pogingen weinig
baten. Maar daarom dan ook moest er schielijk iets gebeuren. Miete, het gaat zoo
niet meer! sprak dan op zekeren dag Van der Schoor toen hij thuis kwam van den
notaris. We zullen de boerderij eraan moeten geven, want met den besten wil van de
wereld brengt zij de renten lang niet meer op.
De renten!
Severinus had het op een papiertje, zwart op wit, en hij rekende het haar vóór dat
de Bijlkenshoek en de hectaren in den Hemel zoo goed als in hun geheel reeds aan
den notaris vervallen waren en dat zij die landerijen nog slechts in een huurpacht
hadden, die veel en veel te hoog lag. Er moest een beslissing genomen worden die
verder geen uitstel meer lijden kon.
Het zou jammer zijn, zei Miete terwijl de tranen haar meester werden en haar
vader zich misschien de banden herinnerde, welke hem als heerboer aan dien dierbaren
grond verbonden. Want langzaam sloeg hij de oogen neer voor den betraanden blik
van zijn kind. Het is jammer, herhaalde hij.
En na een poos: Wij kunnen het ook sámen niet meer baas, kind; het werk
overmeestert ons én de zorg; wij moeten terug.
- En dan weer vooruit, vader?
Kleiner en met nieuwen moed, als God belieft! - als Hij mij den tijd gunt om...
- Gij zijt nog sterk.
Ik ben nóg zwak, kind, maar ik zal mij beteren, hoor je.
- Nee vader!
Daar heb ik te laat aan gedacht. Twintig jaar heb ik geslapen en nog ben ik niet
geheel en al ontwaakt. Maar, ik zal mij beteren, heb ik je gezegd.
- Maar is er dan geen enkel middel meer om alles in handen te houden, om te
blijven wat wij zijn?
Wat wij wàren, bedoel je?
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- Ik bedoel wat ik zeg; om te blijven wat wij zíjn, vader!
Op twee voorwaarden misschien zouden wij het weer kunnen wórden.
- Gaat u door!
Indien de notaris - en Severinus lachte bitter toen hij het zeide - de rente zou willen
verlagen tot een zeer dragelijke pacht en wanneer een jonge kracht met kennis van
zaken en energie - en daarbij zag hij Miete diep in de oogen - zich hier voor een taak
kwam spannen, die vér ligt boven mijn moed en jaren en nóg verder boven jouw
krachten, kind.
Miete boog het hoofd.
Maar?... voegde Van der Schoor er somber aan toe en liet haar alleen.
Het was een ernstig uur.
Want het leven van Miete brak aan.
Vanzelf vouwden zich haar handen in den schoot en haar voorhoofd trok zich vol
rimpels. Dán stond zij op uit haar bezinning en liep naar de oude vrouw, die met haar
devotie-boek zat bij het venster.
- Tante, zei Miete, mag ik u eens iets vragen?
Zeker, dat mag je!
- Waarvoor bidt u voortdurend, bijna dag en nacht?
Voor een zalig sterfuur, kind.
- Bidt u dan ook eens voor mij: om een zaligen levensstaat!
En ik dacht, dat je reeds lang had gekozen?
Het klooster ligt verder dan ooit.
Op een avond belde Miete op de kapelanie aan. Met een hart vol kommer. En na mij
de omstandigheden, waarin haar vader verkeerde, uiteen gezet te hebben, stelde zij
me aarzelend de vraag of ik kans zou zien den notaris tot verlaging der rente te
bewegen.
Het was de eerste nogal zakelijke kennismaking met een ziel waarvan ik toen nog
niet in de verste verte vermoeden kon, dat zij voor mij de aanleiding zou gaan worden
van een stil en vernederend martelaarschap als alleen maar priesters soms voorbestemd
zijn te ondergaan.
Hoe verlegen ik mij ook voelde met haar vraag, ik was er mij onmiddellijk van
bewust dat zij in dat haast blind vertrouwen, dat de besten der onzen nog in hun
zielzorgers - hoe jong ook -
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stellen, een deel van haar lot in mijne handen legde. Dieper dan ik het tot dan toe
gedaan had, moet men kennis gemaakt hebben met de ziel van dit volk (van welke
ziel ik later het meisje Miete als een der edelste en gaafste exponenten zou leeren
kennen) om zich minder over dat vertrouwen te verwonderen en er niet zoo verlegen
mee te zijn als ik dien avond vermocht.
Daarom vroeg ik haar op mijn beurt of zij niet beter deed om den pastoor, zooveel
ouder, ervarener en met meer recht van spreken dan ik, in haar moeilijkheden te
betrekken.
Omdat zij mij daarop geen antwoord gaf en ze mij door haar stil en verdrietig
kijken een diepe teleurstelling liet blijken, trachtte ik haar eenigermate te bemoedigen
en, haar niet in het onzekere latend over de kleine kans op succes die zij van mijn
tusschenkomst mocht verwachten, beloofde ik haar zoo spoedig mogelijk hare
aangelegenheid naar best vermogen bij den notaris te zullen bepleiten. Pas toen zij
eenigszins opgemonterd mijn huis verlaten had met de verzekering, dat zij den
volgenden dag reeds naar het resultaat van mijn poging mocht komen informeeren,
zag ik met vernietigende helderheid de volkomen nutteloosheid ervan in en stond ik
in mijn verbeelding enkele seconden oog in oog met een monsterachtige spin.
Van de verbeelding naar de werkelijkheid: slechts één stap; van de deur naar mijn
kamer. Een mensch stond voor me - ik moest het mij realiseeren, dat het een mensch
was die voor mij stond! - een pralend dikke, kleine man met de handen tegen den
buik en een vuur van geniepige schelmerij achter glinsterende oogglazen; een wezen,
dat zijn bedorven begeeren reeds aan zooveel kleinen en zwakken gewroken had.
Daartegenover dit kínd nog bijna, deze ál te lichte en schoone prooi en ik tusschen
hen beiden om een haast duivelsch instinct te bezweren. Daar stond ik! Welk een
onmacht, mijn God.
Doch ik had gesproken en dus woord te houden.
En strijd te leveren met de Spin!
Heel den nacht werd ik telkens wakker met een schietgebed op de lippen, met een
psalmvers van David in zijn verdrukking. Den volgenden morgen kwam ik voor de
eerste maal te laat aan het altaar: een onvergefelijke nalatigheid in de oogen van mijn
herder, die er zich op beroemde in al de jaren van zijn pastoraat geen minuut verzuimd
te hebben.
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Het is geen goede noot voor een jong priester, zeide hij tot den koster, indien hij bij
zijn overvloed van vrijen tijd geen rekening weet te houden met de klok.
Daar ik dien morgen allen zin voor humor miste, die mij anders in dezelfde
omstandigheid gered zou hebben, antwoordde ik hem nogal kortaf, dat ik hem
afschrikwekkend voorbeeldig vond.
Met hoog opgetrokken wenk brauwen zag hij op mij neer en zweeg. Het oog, dat
de koster mij bij het aankleeden toeknipte, had ik moeite niet te beantwoorden.
Met een rood hoofd en een prop in de keel ben ik naar het altaar gegaan en heb
getracht mijn kalmte te hervinden voor den God, die onze jeugd verblijdt.
De catechismuskinderen waren bizonder ordelijk dien morgen ondanks en
misschien wel vanwege de woorden, die er op de gang gevallen waren tusschen
meester Bongaerts en zijn vrouw. De meester zat ook al met een hinderlijk rood
hoofd achter den lessenaar. Doch de kinderen hadden alle aandacht voor het vierde
gebod.
Na de les - Klara Eussen heeft de school verlaten maar blijft mij vluchten waar
zij kan - heb ik mij gedwongen zoo rustig mogelijk te ontbijten en na mijn brevier
gebeden te hebben, ben ik naar het kantoor van den notaris gegaan. Mijnheer Vitus
Persoon was in zijn tuin; ik zag hem staan met een snoeischaar tusschen de rozen en
met een glans van de zon op zijn schedel. Hij kwam onmiddellijk toen zijn candidaat
hem geroepen had. Zijn oogen fonkelden van vriendschap.
- Welk een eer! wat een genoegen! en een des te grooter genoegen naarmate het
ons zelden te beurt valt, nietwaar? Doch het is waar: kaneel wordt gewogen bij het
lood. Neemt u plaats, mijnheer kapelaan; of wenscht u tegelijk mijn tuin even te zien.
Ik verneem dat u ook een tuin heeft. Is hij mooi? Ik heb prachtige rozen.
Het is vandaag geen louter vriendschapsbezoek dat ik u breng, mijnheer Persoon.
Ik wenschte u even zakelijk te spreken en daarvoor is uw kantoor misschien wel de
beste plaats.
Zooals u belieft. Neemt u dan daar dien zetel maar en laat u mij maar eens hooren,
waarmee ik u van dienst kan zijn.
De notaris schelt en de klerk Op de Beke verschijnt.
Op de Beke, breng de flesch eens en de sigaren, de goede; je weet wel!
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En de notaris met een weerzinwekkenden blik van verstandhouding vervolgt: Het is
nog altijd noodig een niet al te snuggeren klerk op het hart te drukken, dat er menschen
en menschen en dus ook sigaren en sigaren zijn! De grootste vergissingen, die domme
menschen maken, komen voort uit een gebrek aan zin voor verhoudingen.
Ik wist niet goed wat ik antwoorden moest op al dat notarieele proza, dat als een
lawine langs mij heen ging en maakte van de gelegenheid die ik kreeg om iets te
zeggen gebruik om op mijn gemak te gaan zitten. De notaris zelf maakte den indruk
van zich juist niet erg op zijn gemak te voelen, want nauwelijks was hij gezeten of
hij liep den klerk tegemoet, die door de gang met het dienbord aan kwam sloffen.
- Juist, Op de Beke, dank je!
Nog iets, mijnheer?
- Neen, je kunt gaan. En ook u kunt gaan, mijnheer Verlinden. En met een kleine
buiging verliet ook de candidaat het kantoor.
- Een sigaartje?
Dank u!
- Een glaasje dan toch zeker?
Dank u!
- Wat een zuinige gast, welk een voorbeeld! Doch vrijheid, blijheid, nietwaar?
knipperde hij met zijn oogen en terwijl hij vertrouwelijk zijn stoel naar mij toeschoof
en de hand aan het oor lei als om mij de biecht af te nemen vervolgde hij: En wat is
er nu van uw dienst, eerwaarde, biecht u nu maar eens op.
U zoudt een uitstekend werk kunnen doen, mijnheer Persoon.
- Ja, natuurlijk! Ik dacht het reeds! Doch zeide u niet dat het voor een louter
zakelijke aangelegenheid was dat u kwam?
Als u mij uit laat spreken, zal u blijken dat ik geen woord te veel zei, insisteerde
ik doodkalm. Zakelijk blijvend zou u een christelijke gezindheid kunnen toonen
welke u, indien u daar tenminste prijs op stelt, tot eer zou strekken.
- Dank u! Ik herhaal en verzeker u, dat ik dat ken. Er is gelegenheid te over, elken
dag wel honderd maal, als men alleen de bedelcirculaires van nonnen en bouwpastoors
en de missieboekjes maar geloofde.
En gelooft u die niet, mijnheer?
- Zeker geloof ik die, doch tot op zekere hoogte. U zult het mij
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niet kwalijk nemen als ik u opmerk dat men van het goede wel eens wat veel kan
krijgen. Ik geloof inderdaad, dat de nooden der Katholieke Kerk over de geheele
wereld groot zijn en dat de geloovigen daar voor een zeker deel verantwoordelijk
voor gesteld kunnen worden; ik geloof echter niet dat het in de bedoeling dierzelfde
Kerk - welke overigens den meest lofwaardigen prijs stelt op haar uiterlijken luister
- kan liggen, dat een aanzienlijk deel van haar geloovigen stelselmatig door een ander,
haast nog grooter, deel van hare kinderen ter eere Gods wordt uitgezogen.
Indien het euvel waarvan u daar spreekt, antwoordde ik hem, in werkelijkheid zoo
groot en beschamend voor de Kerk zou zijn als u meent, dan blijft nog het feit dat
de uitzuigers en uitgezogenen samen zich, in tegenstelling met anderen, beroepen
mogen op de eere Gods.
- Ik bedoel maar, ging hij voort alsof mijn antwoord niet tot hem was
doorgedrongen, dat de Kerk van Rome niet aansprakelijk gesteld kan worden voor
al dat ongeorganiseerd en wild gebedel waardoor desondanks niet weinigen, die den
goeden toon voorstaan, van haar vervreemd worden.
Ons onderhoud verloopt tot nog toe minder zakelijk dan ik verwacht had, onderbrak
ik hem eenigszins geërgerd. Wanneer u mij toestaat mij nader over de reden mijner
komst te verklaren, zult u merken dat er hier van bedelen geen kwestie is. Wij kunnen
dat thema trouwens voorloopig laten rusten zonder eenige schade van welken kant
ook. Ik herhaal dus - en ik verzoek u zich daarbij niet noodeloos te verontrusten dat u een uitstekend werk zou kunnen doen en dat u daarvoor niet zoo ver de wereld
in behoeft te gaan, als u vreesde. U kunt binnen de grenzen dezer parochie blijven
en ik verzeker u, dat van u niet gevraagd wordt om edelmoedig doch alleen maar om
redelijk, menschelijk te zijn; christelijk, als u wil.
- Redelijke Welnu!
- Dat u van de kapitalen, die u ter beschikking heeft, een redelijke rente van uw
cliënten vraagt.
- U beweert dus dat ik onredelijk zou zijn in mijn vorderingen en dat ik er dus als
notaris onzedelijke praktijken op na houdt?
Het zal de eerste keer niet zijn dat u dit - misschien niet zoo op den man af verweten wordt, denk ik? U heeft er geen enkel nut
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bij u nog eenige illusie te maken over uw naam en faam en ik vind geen enkele reden
waarom ik u dit zou verbloemen.
- U zegt dus met evenveel woorden, dat ik een woekeraar ben? vroeg hij met ijzige
kalmte.
Met evenveel woorden! Ja.
- Afgezien van het feit, dat ik u deze strafbare beschuldiging zou kunnen doen
herhalen voor twee getuigen en ik u derhalve kon laten vervolgen wegens laster...
Wat te bewijzen staat, notaris!
- Vraag ik u ernstig of u weet wat woeker is en vervolgens met welk recht u mij
in mijn eigen huis meent te mogen bekapittelen?
Ik zal uw laatste vraag het eerst beantwoorden en u zeggen: met het recht dat mijn
plicht als handhaver en beschermer der christelijke zedenleer mij verleent om - en
hier geef ik antwoord op uw tweede vraag - mij met hand en tand te verzetten tegen
het misbruik, dat u van andermans onmacht maakt om hem af te persen. - Ik zal mij
beheerschen en, als oudere uw jeugdige voortvarendheid verontschuldigend, u
nogmaals een vraag stellen...
Daarop zal ik dán pas antwoorden indien u mij zegt of u met mijn vorige
antwoorden tevreden zijt, want als Limburger stel ik prijs op een bijna Hollandsche
zindelijkheid van geest, die van orde en helderheid houdt in de gedachten.
- Hetgeen u prijst of laakt laat mij betrekkelijk koud; in abstracto, zeggen de
philosofen, geloof ik, ga ik met uw antwoorden accoord. Welnu dan, wat wenscht u
nog meer van mij, notaris?
- Dat u de namen noemt der zoogenaamde onmachtigen en door mij misbruikten.
Zou ik voorloopig met één naam kunnen volstaan?
- Alsof u kans zag er den geheelen burgerlijken stand bij te pas te brengen?
Troost u: ik ben geen voorstander van ketelmuziek!
- Begin bij het begin: de eerste de beste?
Severinus Van der Schoor!
- Ik dacht het al.
Niet de eerste de beste, notaris.
- Neen! Maar wat weet u van hem?
Dat u een woekeraar zijt.
- Ik dacht het al: die oude of die jonge kwezel zal u in den biechtstoel in vertrouwen
genomen hebben.
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De jonge kwezel, notaris, en niet in den biechtstoel.
- Maar wat zegt dat dan nog?
Alles! Daarbij geeft deze rekensom, die mij werd ter hand gesteld, zwart op wit
het bewijs van wat ik beweerde dat u zijt...
De notaris sprong op uit zijn zetel, zijn gelaat zwol naar mij toe en zijn oogen
glinsterden scheel. De afschuwelijke grimas van de Spin! Wilt u nu de getuigen maar
even roepen, merkte ik nuchter op, terwijl ik de rekening in de hand hield. Dan
kunnen zij zich meteen van dit woekerstuk vergewissen?
- Ik zou u nog veel dingen kunnen zeggen, jonge mensch, ging hij een oogenblik
later met schijnbaar de grootste zelfbeheersching voort, doch beperk mij ertoe u erop
te wijzen dat u zich met dingen bemoeit waarvan u primo geen verstand heeft en
waarmee u secundo niets heeft te maken.
Niettemin vind ik het geen al te groote aanmatiging van mij, u te verzekeren dat
uw beide beweringen onjuist zijn, notaris.
- U wordt brutaal!
Vermetel, bedoelt u? - Ik was het reeds eerder. Het ligt een weinig in mijn karakter.
- Wanneer gij tot mij gekomen waart en gesproken hadt met de waardigheid welke
uw stand van u vergt, zoudt u mij misschien tot eenige clementie bewogen hebben;
maar nu u mij het mes op de keel zet...
Het mes zit u nog lang niet op de keel, notaris.
- Ik weet niet waaraan u het te danken hebt, dat ik u zoo lang reeds in mijn woning
geduld heb.
Aan de onomwonden wijze wellicht, waarop ik tot u gesproken heb.
- Het was ongehoord!
Dus anders dan u gewoon zijt; eerlijker?
- Ik voel me genoodzaakt er uw bisschop van in kennis te stellen.
Dat is de gewone weg die haast altijd op een omweg uitloopt. Ga uw gang.
- Uw manier van optreden is allesbehalve in staat om iemand voor uw zienswijze
te winnen.
Ik had ook een knieval voor u kunnen doen, doch het is anders geloopen en beter,
geloof ik, zóó. Een priester valt niet op zijn knieën voor het onrecht, hij valt het áán.
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- Is u klaar?
Nog niet; daar u nog niet geheel en al overtuigd blijkt van uw schande.
- Dat woord is hard!
Er is geen mensch zoo bedorven of hij is nog gevoelig voor zoo'n woord.
- Toch zult u er niet in slagen mij bij u mijn biecht te doen spreken.
U bekent dus dat het noodig is?
- Graag!
U geeft dus impliciet toe dat gij er onzedelijke praktijken op na houdt?
- Ja, mijnheer!
En erkent derhalve ook dat u Van der Schoor...
- Ja, voor den duivel, ja!
De koele starheid waarmee hij hoe langer hoe meer afstand van mij genomen had
sloeg plotseling over in een ander uiterste en in een opwelling van woede, die zijn
gelaat deed zwellen, greep hij mij naar de keel.
Dat is geen oefening van volmaakt berouw, weerde ik hem doodkalm af.
En alsof hij zijn vingers aan mij gebrand had, liet hij mij schielijk los.
- Mijnheer,... zei hij, terwijl hij mij diep in de oogen zag.
Mijnheer?
En mij een kleine vochtige hand reikend vervolgde hij: Verlaat mijn huis zooals
u er gekomen zijt, als gast.
Op deze voorwaarde: dat ik er, zoo dikwijls als ik dit noodig acht, terug mag keeren
als priester.
- Ik zal nog eens over uw woorden denken.
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IX
Ik heb dit boek op afstand willen schrijven, als uit een ander leven. Doch hoe verder
ik vorder - en het vorige hoofdstuk vooral overlezend - merk ik maar al te wel hoezeer
mijn opzet faalt. De conflicten, die ik doorleefd heb, blijven mij dermate schrijnen
dat ik, in plaats van ze nieuw te beheerschen, er al schrijvend in onderga. En dit is
wel het meest teleurstellende voor mij van alles: de gestalten, die mijn geest oproept,
krijgen, de een zoo goed als de ander, dat zware accent van mijn achting en verachting,
afkeer en bewondering, dat zij zich reeds eenmaal lieten welgevallen; allen zonder
uitzondering waren zij lankmoediger dan ik. Ik had gehoopt hen in een waterigen
schemer te houden en naar hen te zien als naar die levende en bewegende boomen
daar in dien van over de Maas aanwaaienden mist. Zoo gaarne had ik ieder
ressentiment uit dit boek geweerd en mij blank tegenover alles en allen verhouden.
De illusie was véél te groot!
Mogen degenen die zich in dit boek herkennen, mij vergeven.
De notaris zal het niet meer lezen; zijn doodsprentje ligt in mijn brevier. Des te
moeilijker valt het mij over hem mijn verhaal te vervolgen.
Het was dan bij twaalf dat ik zijn huis verliet. Nog geen uur later bezorgde zijn
klerk mij een brief, waarin hij mij om een onderhoud verzocht. Ik gaf Op de Beke
de boodschap mee, dat ik den notaris spoedig zou komen spreken en in mijn geest
reeds werd ik ontroerd over het wonder van inkeer in een kleinen rouwmoedigen
man, met wien dan hoogstens nog wat heen en weer te praten zou zijn over het
voorstel en die dan voorts bevestigd moest worden in zijn milde gezindheid en verder
geholpen op den goeden weg.
Hij is dus nog kwetsbaarder geweest dan iemand vermoedde, zeide ik mij, en zag
een verblijdend keerpunt in een sinister leven van grove vergrijpen. Catharina kon
het kwalijk zetten, dat ik geen oogen had voor de geestige vogelnestjes die zij
opgediend had in tomatensaus en afwezig was bij haar verontwaardiging over Reinout
Eussen, die met alle geweld de coniferen te lijf wilde van mijn tuin. Ik heb - zooals
Paulus Lumens deed - de voorkeur van Catharina voor haar coniferen nooit kunnen
verklaren uit haar uiterlijke gelijkenis met die oude struiken die
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Reinout Eussen om haar te plagen hoepelrokken noemde en pompadours, omdat hij
herinnering had aan een plaatje.
Na den eten belde ik bij den notaris aan en het bleek mij dat hij me reeds wachtte;
want hij opende mijzelf de deur en alsof er nog nooit een hard woord tusschen ons
gevallen was, wees hij me vriendelijk denzelfden zetel waarop ik plaats nam aan zijn
bureau. - Ik mag van u als priester zeker aannemen, begon hij, dat wat van morgen
hier tusschen ons heeft plaats gevonden, vergeven en vergeten is. En een kwitantie
naar mij toeschuivende vervolgde hij: Misschien zult u wel even de moeite willen
nemen om deze te teekenen.
Mijn verwondering ziende, lachte hij: Ik zie dat u zich verbaast; doch ik zal u uit
den brand helpen. Het is maar een kleine zaak, die ik u toevertrouwen wilde, indien
u tenminste besluiten kunt mij dezen dienst te bewijzen. Vanmorgen spraken wij,
ging hij met zijn sleutels rammelend voort, over de nooden der kerk en de
aansprakelijkheid van allen daarvoor. Ik voeg eraan toe: vooral van de betere
geloovigen. Ik houd er niet van bebedeld te worden hetgeen - u zult dit met mij
aanvoelen - een affront is voor een man, die zijn verplichtingen kent en vrij wil zijn
in zijn doen en laten. Het is dan ook mijn vaste overtuiging dat, indien haar bedienaren
in het algemeen de beter gesitueerden met wat meer reserve tegemoet zouden treden,
de Kerk nog zoo'n kwade kinderen niet aan deze zou hebben.
De waanwijsheid, waarmee deze gemakkelijke gemeenplaatsen gedebiteerd werden,
ontnuchterden mijn verwachting en ik herinner mij de diepe teleurstelling nog toen
hij, met de kwitantie tusschen duim en wijsvinger waaierend, zeide: Indien u mij nu
het genoegen doen wilt om deze van uw handteekening te voorzien, zal ik u eene
niet geringe som gelds ter hand stellen welke u naar eigen willekeur kunt besteden
waar u meent dat de nood het meest nijpende is.
Een tel of tien zat ik overrompeld. Waartoe verplichtte mij die gift? - Een niet
geringe som!
Op zijn gelaat geen enkel teeken van zijn zegepraal.
Dan, in één tel vormde zich in mijn geweten de zekere formule: neen! en ik was
mijzelf. De notaris was naar zijn brandkast.
Voor mij lag de kwitantie en de pen in den inkt gedoopt; alles even rustig. Alleen
mijn hart brandde van droefenis.
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Daar was hij terug: Is u klaar?
Ja!
- Doch u heeft niet geteekend.
Ik teeken niet!
- U weigert dus?
Elke verdere verklaring is hier, ná wat vanmorgen reeds gezegd werd, overbodig
en kan onze verhoudingen slechts verscherpen. Ik weiger dit geld dus met het
Evangelie in de hand.
- Uw houding is meer dan hooghartig, kapelaan! U heeft het recht niet te weigeren
wat aan God wordt geleend.
Ik heb het recht genomen; uit plicht.
- Ik dacht aan de Missie; hoe menig missionaris zich een duim af zou bijten
wanneer...
Wanneer hij wist dat het bloedgeld was? - Bezin u, jong mensch!
Uw missie ligt op de eerste plaats daar waar u misdaan heeft, notaris; en de
ongerechtigheid die gij bedrijft roept om gerechtigheid en niet om een aalmoes.
- Noemt gij deze vorstelijke gift een aalmoes?
Neen, een schande!
- Wenscht u dat ik u de deur wijs?
Wenscht u misschien uwe biecht te spreken?
- De hemel beware me!
Dan heb ik hier niets meer te doen.
- U moogt erop rekenen dat ik uw bisschop of minstens uw pastoor in kennis zal
stellen van het gebeurde; hoort u?
Rekent ú er dan op dat u kans loopt dat uw kwitantie wéér niet geteekend wordt.
Vaarwel!
Het is mis, Miete. Ik heb het voor je verbruid, bedorven. Doch je zult begrijpen dat
het in de gegeven omstandigheden niet anders kón. Dat ík niet anders kon. Dat er
van een compromis geen sprake zijn kón. Jij had het zelf moeten doen; jouw stem
zou zachter geweest zijn; je aandrang menschelijker en misschien door je tranen
betooverd zou hij toeschietelijker geweest zijn dan voor mij; voor het zware geschut
van mijn woord. Men ziet in de geschiedenis niet zelden dat de zwakheid de macht
overwon, de maagd den tiran. De onschuld heeft vaker den beul ontzenuwd. In uiterste
instantie zou jij misschien tot een knieval voor hem ge-
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komen zijn, gekwelde Miete. Maar van je eer zou je den schijn zelf niet prijs gegeven
hebben. Je zou gesmeekt en gebeden hebben, maar nimmer met hem gemarchandeerd!
Wees dan ook toegefelijk voor mij, die als priester hetzelfde betracht heb en het,
omdat ik geen koehandel kon drijven, voor jou bedorven heb. Onze hoop op de
menschelijkheid van dien mensch was ijdel. Onze teleurstelling is groot. Maar wij
zijn niet vernederd! Wij leven in een wereld van onrecht en wij voelen ons zwak.
Doch ongebroken. Jou lot ligt nu al hechter in mijn hand; ik heb er voor gestreden.
Ik wist toen nog niet dat er eens een tijd aan zou breken - en hoe spoedig al - dat
ik er ook voor lijden zou.
De bovenlip van mijn huishoudster stond op onweer toen ik, nauwelijks thuis,
alweer aanstalten maakte om te gaan; wanneer Reinout Eussen zich niet veel aantrekt
van de mat en met zijn klompen door de gang klotst naar den tuin, betrekt ook rond
Catharina de lucht en begint het te waaien.
Wat scheelt eraan, Catharina?
- Niets, eerwaarde.
Denk er anders om: het eenige wat een kapelaan van zijn huishoudster vragen mag
is eerlijkheid; voor de rest zorgt zij zelf wel!
- Wanneer u het dan absoluut weten wilt?
Absoluut! Want ik heb aan niets zoo het land als aan een zuur gezicht.
- U moest meer aan huis blijven, eerwaarde! Niet alleen dat u u zelf te kort doet,
de menschen spreken ervan en zeggen al dat u een looper zijt.
- En wat zeg jij, Catharina? Toe kom er maar recht voor uit!
Ik denk het mijne.
- Wat denk je dan eigenlijk?
Dat u doen moest als de andere geestelijke heeren; het zal wel allemaal iets te
beteekenen hebben, dat draven van u; maar de menschen zien het nu eenmaal niet
graag.
- En wat zien zij dan wél graag? Dat zij me nergens zien, natuurlijk, en dat ik den
ganschen dag braaf als een hond in mijn hok lig?
Dat niet; dat hoeft niet! U mag gerust eens gaan wandelen en zoo...
- Als mijnheer pastoor, bedoel je?
De menschen zien hun priesters graag.
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- Doch op afstand, niet? - Zij hebben gelijk; de priesters zijn op afstand het schoonst
en het minst gevaarlijk. Maar veronderstel nu eens, Catharina, dat er, na de verplichte
wandelingen die ik moet maken naar kerk en school - of wou je mij ook daarvan
ontslaan? - in een parochie minstens tien ouden van dagen en drie ernstige zieken
bezocht moeten worden - indien je kans ziet mij daarvan te dispenseeren, moet je
het doen! - dat míj verder verzocht werd b.v. in de Groenstraat een stal in te zegenen;
dat ik daarna repetitie heb van het zangkoor en men mij bij het vallen van den avond
nog komt roepen naar de Heide of de Nachtegaal waar een boer met een slag van het
paard of een kind in de stuipen ligt?
Maar dat kind ligt niet elken dag in de stuipen, eerwaarde, en wat u daar zegt is
allemaal in de veronderstelling.
- Zeer juist, Catharina! - doch indien de werkelijkheid nog eens heel wat erger
was?
Alles goed en wel, een priester moet zich in alles matigen.
- Ook in zijn ijver?
Ik zeg maar zoo: al te goed is buurmans gek. Maar u zult nog wel leeren.
- Ik ben blij dat je me daartoe tenminste nog bekwaam acht.
De vroegere heeren bij wie ik gediend heb, waren niet zoo...
- Niet zoo gek, wil je zeggen.
Zoo bedoel ik het niet; u houdt me zelf voor den gek, geloof ik.
- En hoe waren die vroegere heeren dan, Catharina?
Het waren nette heeren; niet zoo modern.
- Nu begrijp ik het; zij waren netter op hun kleeren, liepen niet zoo door het slijk,
wil je zeggen.
De geloovigen zagen hen aan het altaar en op den preekstoel en als zij iets te
zeggen hadden, werd er geluisterd; dan was dat kostbaar... kostbaar...
- Wat je me gezegd hebt is kostelijk, Catharina, en niet geheel en al ernaast; ik
beloof je er eerlijk rekening mee te houden; maar ik moet nu heusch nog even weg.
Voor het vallen van den avond ben ik terug en neem dan een goed uur om mijn leven
te herzien. Alweer naar dien zelfden notaris?
- Neen, nu naar een anderen, Catharina, en dan nog even over en weer met de fiets
naar mijnheer Lumens om het groentezaad;

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 1. De kraai op den kruisbalk

111
want na zijn dagwerk bij Van der Schoor komt Eussen nog wat hamborgen in den
tuin.
Doch de bel ging over en daar was hij al.
Als je van den duivel spreekt, bromde Catharina.
- Eussen, jongen! de klompen uit, als je je leven liefhebt.
Ik had ze al in de handen, eerwaarde.
- Dat is je geraden, man!
Maar hoe moet dat nu eigenlijk met die coniferen? Zij verpesten den tuin.
- Dan gaan zij eruit, Eussen!
Dat zou een eeuwige schande zijn! dreigde Catharina.
- Eussen, hoor je? - Zij blijven er staan!
Best, eerwaarde!
In alle dingen van practischen aard was Paulus Lumens mijn raadsman geworden.
Was het toeval of méér dat hij, telkens als ik om hem verlegen was, een zachten
impuls ervoer en dat hij dan ook maar zonder meer zijn parochie en laatste liefhebberij
in den steek liet, om mij regelrecht te hulp te snellen? Dit faalde zoo zelden dat hij,
die in de zielkunde minder bedreven was dan in het slijpen van bolle lenzen, mij
voor een gek schold wanneer ik er hem keer op keer mijn verwondering over uitsprak.
Ik was dan ook nauwelijks het dorp uit of daar zag ik mijnheer Lumens al in de verte
aankomen jagen over het veldpad, dat achter de coöperatie om recht op het dorp
toeschoot. Hij zwaaide met zijn hoed toen hij me in de gaten kreeg en terwijl ik hem
bij de landstraat wachtte, zag ik dat de lucht achter hem verduisterde. Het weerlichtte
in het Westen achter de canadassen van de Vloedgraaf, met een groenen schemer in
de wolken.
En wat is er? riep Paulus, in volle vaart van zijn fiets springend.
Je hebt het zaad natuurlijk vergeten?
Nu ja, dát gaat voorloopig nog niet schieten; maar wat heb je?
Wij groetten de freule, die daar juist met den hond Ferdinand voorbijging (van
zool tot kruin in het wit, met om haar schralen hals een collier van radijsdikke koralen)
en Paulus vervolgde: Wou je naar mijn huis, Erik?
- Wij kunnen het hier best af, denk ik, en een beetje ruimte doet me goed.
Ja, die ruimte, daar moet jíj het van hebben, lachte mijn vriend en
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wierp zijn rijwiel langs den weg. Hij zocht een goede plek in het gras en zijn
rechterhand naar mij geheven, murmelde hij: Dominus sit in corde tuo et in labiis
tuis, ut rite et confitenter confitaris omnia peccata tua... Maar zijn zegen gaf hij me
niet.
- Na den notaris en Catharina ben jij de derde die mij vandaag de biecht tracht af
te nemen, Paulus; doch telkens schort het mij aan een goed berouw.
Des te beter: begin maar!
En naast elkander aan den wegrand gezeten vertelde ik hem, terwijl hij de eene
grasspier na de andere kauwde, wat mij zwaar op het hart lag. Zonder mij te
onderbreken of in drastische uitvallen zijn gemoed te luchten, luisterde hij naar de
reden en het verloop van mijn bezoek aan den notaris. Hij keurde mijn optreden niet
goed en niet af; alleen bij de geschiedenis met de kwitantie veerde hij even, als door
een insect gestoken, recht. Tenslotte vroeg ik hem of hij nog eenig licht in de zaak
van Van der Schoor zag en of hij er geen mouw aan te passen wist. Want ik had
daarbij een stille hoop op zijn invloed bij zijn vader, welke een vermogend man was.
Als Paulus Lumens nadacht, trok hij zijn wenkbrauwen op tot dicht bij de wortels
van zijn hoofdhaar en bleef dan zoo zitten met zijn voorhoofd vol rimpels tot dit zich
langzaam weer effende ten teeken, dat hij gevonden had wat hij zocht of het gevonden
meende te hebben. Wanneer hij dan den wijsvinger omhoog stak en dien langs den
neus legde om zijn bevindingen een juiste formule te geven, was dit het oogenblik
dat hij spreken ging. Zoo zat Paulus dien middag nadenkend in het gras, terwijl het
heel in de verte weerlichten bleef en met lange tusschenpoozen het donkere schokken
van den donder tot ons doordrong.
Ik zal er thuis eens over na moeten denken, zei hij, terwijl hij opsprong; indien
mijn vader nog pas mijn twee broers niet op gang had gezet, had ik er misschien wel
raad mee geweten; maar laat mij nog maar eens prakkizeeren.
Ik zei hem dat ik Miete Van der Schoor dien avond nog verwachtte om bescheid
en hoe teleurstellend het voor haar wezen zou indien ik haar zonder eenige bemoedi
ging naar huis moest laten gaan. En Paulus liet zich weer naast mij in het gras zakken.
Wij krijgen onweer, zei hij, en dat al zoo vroeg in het jaar.
Ik begreep niet wat dat onweer niet de zaak, die ons bezighield, te maken had en
antwoordde niet.
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Menschen en dieren bewogen zich langs de landwegen huiswaarts; het eerste vee in
de weiden loeide naar den stal. Een sterke wind blies over de heide en zandwolken
stoven langs de velden.
Is er in jou parochie niet iemand die geld, die nog al véél geld heeft? begon hij
opeens.
- De notaris!
Natuurlijk; maar laat die nu verder met rust.
- De dokter en... de pastoor misschien.
Beiden, geen goed kantoor! Kijk eens verder dan je neus lang is. Ken jij, herhaalde
Paulus met nadruk, in je parochie niet iemand die er woest goed bij zit; liefst een
beste, brave boerenman die, God zegen den greep! den brouwer het noodige kapitaal
beschikbaar zou kruinen en willen stellen om zich uit de vangarmen van dien
bloedzuiger te bevrijden?
- Daar is er maar één, geloof ik, die het zou kunnen; doch of hij het zou willen
doen is een groote vraag, Paulus.
Wie is dat?
- Nicolaas Bonte.
Waar woont hij?
- Op de Catharina-hoeve.
Die hengstentemmer?
- Ja.
Ga dan maar naar huis; over een uur of zoo ben ik bij je.
Paulus had zijn rijwiel al bij de horens en voor ik goed wist wat hem zoo plotseling
bezielde, zat hij in het zadel; recht tegen den storm in.
Inderdaad: les grandes pensées viennent du coeur!
God zegene je, Paulus!
Men kan er mee lachen of schreien, dit blijft hetzelfde.
Voor mij was het dikwijls lachen en schreien tegelijk.
De tijd dunkt mij gekomen om even mijn verhaal te onderbreken en om hier uit
een soort zondenregister een paar van mijn meest voorkomende fouten op te teekenen,
waar een nageslacht van even jonge en onervaren kapelaans misschien zijn nut mee
kan doen.
- Ik ben twee maal op één dag naar den notaris moeten gaan voor een nog al ernstige
zaak; en zie nu: dat ik reeds een vriend der rijken genoemd word.
- Mijn pastoor wordt algemeen gelaakt omdat hij zich met nie-

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 1. De kraai op den kruisbalk

114
mand ophoudt; alleen in het bijzijn van den kapelaan wordt hij geprezen, omdat hij
zich met niemand ophoudt.
- Ik heb de bestoven palmen en papieren bloemen van de altaren gehaald en
verbrand en ze door versche bloemen uit mijn tuin vervangen, zonder rekening te
houden met den koster en de schenkers, die zich door mijn handelwijze in hun eer
voelen aangetast.
- Ik heb een arme vrouw, die ziek te bed ligt, in mijn groote onnoozelheid een
peperkoek gebracht en nu hoor ik daar juist van Catharina, dat alle vrouwen in de
Beekstraat ziek te bed en op peperkoek liggen te wachten.
- Ik wist niet, dat men zoozeer op zijn hoede moest zijn voor kinderen; ik heb tot
een meisje uit de Bruiloftsteeg: dag zusje, gezegd en nu zeggen de meisjes als ik
voorbij ga zachtjes giechelend: dag broertje.
- Slot-Marieke loopt met de intentie rond om de kerk een groot H. Hartbeeld te
schenken als zij onteigend is. De pastoor wil daar niets van weten. (Ook van de
godsvrucht tot het H. Hart niet.) Complimenten! zegt hij.
Wat wil ik?
Misschien wel dat de kwezel nimmer onteigend wordt.
- Gister is bij mij een meezennestje uitgevlogen; een dier schuwe warme diertjes
heb ik gegrepen en een oogenblik gekoesterd in mijn hand. Toen ik aan Klaartje
Eussen dacht, heb ik het schielijk losgelaten. Wat is dat?
- Ik heb een van mijn parochianen een nog al aanmerkelijk voordeel bezorgd en
ondervind er nu dit nadeel van, dat ik bij alle parochianen over de tong ga.
- De repetities met het kerkelijk zangkoor blijven voor mij een bron van kwelling.
Twee ontaarde brulbassen, die hun onverbeterlijkheid wettigen door een bijna
vijftigjarigen dienst, galmen mij alles kapot. Ik heb Paulus Lumens gevraagd wat ik
doen moet om hen te matigen. Een van beide: hen den dirigeerstok in den strot steken
óf hem neerleggen, heeft hij geantwoord; en tot geen van beide kan ik besluiten.
- Ik geloof niet, dat mijn pastoor zijn kerkkoor ooit heeft hooren zingen vóór ik
den dirigeerstok erover opnam Sindsdien vindt hij het verschrikkelijk wat O.L. Heer
door zijn koor wordt aangedaan.
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- Den eenen keer bij de repetitie tik ik af en zeg ik: heeren, zoo gaat het niet; spaart
uw stemmen; den anderen keer: heeren, O.L. Heer hoort het tòch wel; een derde
maal: heeren, de kalk valt uit de gewelven; doch het helpt niets. Zij meenen al heel
edelmoedig te zijn als zij niet krenterig zijn met hun stem. Doch zij maken mij
wanhopig!
- Vandaag heb ik gevoeld, dat het voor een priester beter is zijn geest te dooden
dan door het slijk gesleept te worden.
- Het ergste bijna wat de beminde geloovigen van een priester zeggen kunnen is
dat hij lollig is, - en daar ben ik me nu vanmiddag naar Paulus Lumens gereden om
van hem te vernemen, wat ik doen en vooral laten moet om geen lollig priester te
zijn. Slijp bolle lenzen, zei Paulus droog. Want Paulus, die bijna al zijn vrijen tijd,
die bijna al zijn tijd is, doorbrengt niet bolle lenzen te slijpen, klokken te gieten en
lucifers te fabriceeren, zonder ooit een lens geslepen, een klok gegoten of een lucifer
gemaakt te krijgen, vindt daarin het beste middel om het beetje geest, dat hem niet
ontzegd kan worden, onschadelijk te maken.
- De scherpzinnigheid der menschen is mij gebleken in de juistheid waarmee zij
in den priester het priesterschap van den mensch weten te onderscheiden, wanneer
het er op aankomt den mensch volkomen te vernietigen zonder zijn innerlijk
merkteeken te deeren; en tegelijk is mij hun domheid gebleken in het volstrekte
wanbegrip, dat zij blijven koesteren van beiden.
- Het leven van een priester is een slepend martelaarschap; zonder dit zou zijn
leven nutteloos en gevaarlijk zijn.
- Paulus Lumens is van de ladder gevallen en ligt met een gebroken enkel te bed.
Kon ik maar altijd ziek zijn, zegt Paulus, dan had ik tenminste iets te doen! Ik zou
wel ziek willen zijn, om eens niets te doen.
- Mijn vriend was vandaag verbolgen op de paters Carmelieten, die tot in de
schaduw van zijn toren op zieltjes jagen. Stroopers noemt hij hen en hij dreigt ermee
den veldwachter te waarschuwen. Ik heb hem gezegd, dat het dáár immer van
stroopers wemelt, waar de jagers slapen.
En gelukkig maar!
- Het is mij opgevallen hoe gaarne en hoe dikwijls de geloovigen praten over
priesters, die heilig waren en hoe moeilijk en hoe zelden over priesters, die heilig
zijn. Dit bemerkt te hebben is, be-
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halve een schrale troost voor later, nog een noodzakelijk vereischte om de levens
der heiligen te begrijpen en de meeste lessen uit de tweede nocturne.
- Het is algemeen bekend, dat mijnheer Lumens een drukken biechtstoel heeft; hij
deelt dit voorrecht met heiligen en nullen.
- De wonderen van den sterrenhemel en de bolle lenzen schijnen mijn vriend
opeens niet meer te boeien, want hij heeft zich als een bok op een haverkist op de
radio geworpen. Als ik hem zeg, dat hij een vernufteling is, lacht hij grandioos. Hij
bouwt toestellen om te ontvangen niet alleen maar ook om uit te zenden, naar de
meest ingewikkelde schema's. Hij beweert in contact te zijn geweest met de Graf
Zeppelin op diens tocht naar Amerika. En ik geloof hem. Het contact met zijn parochie
heeft hij echter nog niet gevonden.
- Hier en daar waaien de vanen nog langs de gevels waar de groote Bronk in al
zijn luister is gepasseerd. Rond de heiligen-huisjes hangt het groen der versiering te
verflensen en door de straten drijft nog een geur van pioenrozen en jasmijnen. De
zorgen en de zaligheden van het priesterlijk ministerie zijn legio.
- Het is dik-aan tusschen mijn huishoudster en de vrouw van schoolmeester
Bongaerts. Na de mis wachten zij elkander geregeld op bij het missiekruis. Ik begrijp
niet wat zij elkaar zoo druk te vertellen hebben. Ik geloof dat ik achterdochtig word.
- Het valt niet te ontkennen dat velen van die oudere heeren een levensstijl hadden
waar wij jongere geestelijken niet aan kunnen tippen. (Ik meen dan ook zeker dat,
wanneer ik mij in vloeiend Fransch met hem kon onderhouden, mijn pastoor zich
reeds anders tegenover mij zou verhouden dan hij nu doet.) Zij kwamen uit een
anderen tijd en waren óf rethorisch óf romantisch en bijna zonder uitzondering in
hooge mate decoratief.
Mijn pastoor is van dezen een zeldzaam exemplaar.
- Waar leeft die wonderlijke en gelukkige priester, die zoo zaligmiddelmatig is,
dat hij zich aan te passen weet en voldoet aan de behoeften van al de zijnen? - Waar
vindt men hem, dien mensch?
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X
Mijnheer Bongaerts had den zomer ingeluid; want toen ik, terwijl Paulus Lumens
naar de Catharina-hoeve koerste, den Steenweg opreed stond de schoolmeester in
zijn koolhof naar de lucht te zien en hij droeg de zeer luisterrijke witte pet, die hij 's
zomers na schooltijd pleegt te dragen.
Heeft u groote haast, eerwaarde? hoorde ik opeens de stem van zijn vrouw, die
van achter de heg opdook. Ik zou u graag eens iets willen vragen.
- Dat kan, zei ik van de fiets springend; en de meester stond reeds met zijn
sleutelbos bij het hekje.
- Doet u geen moeite, lachte ik, toen bleek dat geen enkele sleutel paste en de
meester zich driftig dreigde te maken. Doet u geen moeite indien tenminste dit hek
geen beletsel is een gesprek te voeren.
Geenszins, antwoordde hij; het onweer kan trouwens niet over de Maas; het blijft
voor het water hangen.
Het wordt anders schuw weer, voegde zijn vrouw er aan toe en zag naar haar man,
die wanhopige pogingen deed om zijn hoofddeksel geen speelbal te laten worden
van den wind. Deze scheen zich overigens niet zoo geheel op zijn gemak te gevoelen
en wenschte zich waarschijnlijk op dat uur in den Keizer, waar de stamgasten te
wachten zaten. Wat zouden de wethouder, de veearts en Camille wel van hem denken?
Wanneer het onweer nu maar losgebroken was, had hij een kleine verontschuldiging
bij de hand die, al kon zij zijn gezelligen dorst niet verslaan, tenminste zijn
afwezigheid zou rechtvaardigen. Het moeten deze gedachten en sentimenten geweest
zijn, die den schoolmeester beheerschten, terwijl zijn vrouw mij in vertrouwen nam:
Wat denkt u, eerwaarde, van de verhouding tusschen onzen zoon en mejuffrouw
Van der Schoor?
- Ik weet in het geheel niet dat er zulk een verhouding bestaat, antwoordde ik
eenigszins ongeloovig.
Het dorp is er niettemin vol van, merkte zij snibbig op.
- Het spijt me wel, mevrouw; maar er zijn meer zaken waar de menschen ons graag
buiten houden.
Uw huishoudster is anders bij de hand genoeg; er ontgaat haar niet veel, naar het
schijnt.
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- Daarvan is mij tot nog toe weinig gebleken; ik ken haar alleen als een teruggetrokken
en zwijgzaam mensch.
Stille waters hebben diepe gronden, eerwaarde; vulde de schoolmeester, die uit
zijn afwezigheid scheen te ontwaken, aan.
- Zoo luidt tenminste het spreekwoord, meester. Doch mevrouw had het over die
verhouding tusschen René en mejuffrouw Van der Schoor, meen ik?
Ja, eerwaarde.
- Indien ze bestaat, gunt u me zeker wel even den tijd om erover te denken.
U stemt er dus niet rechttoe mee in?
- U vroeg me toch wat ik erover dacht, mevrouw?
Nu ja!
- Mijn gedachten, in zulke zaken, werken traag.
Het moet aangeraakt zijn op het Landjuweel; of beter nog: op de thuisreis; alleen
moet mejuffrouw Van der Schoor erop gestaan hebben, dat René haar dien avond
nog niet thuisbracht. Omdat Louis Bonte haar had afgehaald, verstaat u? Alles is wel
zeer tegen de verwachting van dien jongen in verloopen.
- Inderdaad!
Of tegen die van zijn moeder in; want die vrouw, eerwaarde...
- Meent het even goed met haar jongen als u met René, wilt u zeggen?
Wat beeldt zich die boere-Cathrien met haar centen in?
- Dat interesseert mij in het geheel niet, mevrouw; het is mij genoeg te weten dat
het respectabele menschen zijn die...
Wij weten, viel zij met kwaadaardig vuur in de rede, dat enkelen in het dorp door
u worden voorgetrokken en dat anderen geregeld bij u worden zwart gemaakt door
menschen die - God geef hun den hemel! - beter deden hun eigen drek te vegen!
En toen ik haar vragend aanzag, vervolgde zij in één adem: U moest dat niet doen,
eerwaarde; u moest uw voorkeur niet zoo laten blijken; wanneer u zoo doorgaat,
waarschuw ik u, zaait u tweedracht onder de menschen en dat is wel het minste wat
een priester betaamt!
- Van al datgene waarvan u mij zoo vrijpostig beschuldigt, ben ik mij niets bewust,
antwoordde ik haar terwijl ik me niet moeite beheerschte; want drie maal op één dag
voor een loos tribunaal gedaagd te worden, achtte ik op dat oogenblik nog te sterk
voor een paard.
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U zijt nog jong, eerwaarde, vergoelijkte de schoolmeester, en desondanks door de
menschen naar de oogen gezien met vertrouwen; dit neemt echter niet weg dat u niet
altijd den rechten weg bewandelt en u in onervarenheid niet immer de gevolgen van
uw handelingen geheel kunt overzien. Geen enkel verstandig mensch neemt u dit
kwalijk. U moet echter bedenken, dat die juist genoemde gevolgen verder reiken
naarmate uw aanzien onder de menschen toeneemt en er op u gelet wordt. Het is
geen kwestie van lichtvaardige beschuldiging hier, de hemel beware ons! Zoo moogt
u ook de woorden van mijn vrouw niet opvatten; doch van goeden, ernstigen raad.
En om niet bij algemeenheden te blijven wil ik u dit, indien u nog even den tijd heeft,
door een concreet voorbeeld duidelijk maken. Hoe goed wellicht de bedoeling en de
opzet van die reis naar Antwerpen ook ware, is die voor u méér nog dan voor de
deelnemers op een fiasco en een vergissing uitgeloopen, daar u, door het gezelschap
besloten te willen houden binnen den engen kring van uw persoonlijke voorkeur,
eerstens eene overgroote meerderheid uitsloot welke daarna natuurlijk uit reactie
meer dan uit neiging, haar eigen maatregelen nam; en tweedens een scheidslijn
aanbracht binnen de parochie waardoor u - onbewust misschien - uw schapen van
de bokken scheidde. Zooiets is altijd een gevaarlijk procédé in een plaats, waar de
eene niet veel braver, beter en aanzienlijker is dan de ander en allen hun priesters
nog als maatstaf nemen van hun leer en gelijkheid. Hun verantwoordelijkheid, zult
u inzien, is er des te grooter om.
- Uw voorbeeld en zijn imposante uiteenzetting zou zeker niet nalaten indruk op
mij te maken, zeide ik hem tegelijkertijd verbaasd en geërgerd over de verdraaiing
der feiten, indien uwe veronderstelling, dat die bewuste reis van mij was uitgegaan,
waar was. Ten overvloede verzeker ik u dat ik er part nóch deel aan heb.
Zijt u het dan niet geweest die voor hen het reisplan heeft opgemaakt? merkte
mevrouw zegevierend op.
- Heb ik dat dan voor uw zoon niet gedaan, mevrouw? En was het niet hetzelfde
plan, dat ik zoowel de eenen als de anderen in goed vertrouwen ter hand heb gesteld?
Ik neem aan dat u, toen u zag dat het geheim was uitgelekt en uw opzet in duigen
viel, niet anders kón! verweet zij mij hooghartig.
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- Welken opzet bedoelt u, als ik vragen mag?
U houdt zich nog al onnoozel, eerwaarde; ik wist niet dat priesters zoo goed konden
veinzen.
- Mevrouw, mijn geduld raakt op!
Dan zal ik maar verder geen blad voor den mond nemen, eerwaarde, en u verklaren
dat u als jong priester een gevaarlijk spel speelt door u als koppelaar te laten
misbruiken.
- Tusschen uw zoon en dat meisje?
Neen, tusschen dat meisje en dien boer!
- Uw woorden, die aanklacht op aanklacht inhouden, worden, ondanks de
verzoenende woorden van uw man, al listiger, lichtvaardiger en duisterder, mevrouw.
Ik kan daartegenover niets anders doen, dan u andermaal verzekeren - en u moogt
gerust weten met hoeveel weerzin ik dit doe - dat ik er niets van begrijp.
U zijt veel te slim om den domme te spelen en het gaat u dan ook absoluut niet
af, lachte zij hoonend. U wénscht niet te begrijpen, nu goed! Dat is úw zaak. Doch
dat u zich deerlijk in de vingers gesneden heeft, moge u een les zijn om u verder niet
te mengen in de verhouding tusschen René en dat meisje.
- Dit is des te onbegrijpelijker van u, waar u zelf er mij in zocht te betrekken.
Hoe zoo?
- U vroeg mij toch het eerst, wat ik er over dacht?
Dat was voor mijn man en mij slechts een voorwendsel om u eens ronduit te zeggen
wat ons reeds zoo lang op het hart ligt; de gelegenheid was ons gunstig.
Ziet, zeide meester Bongaerts als uit een droom ontwakend, het onweer is over.
Het is voor de Maas blijven hangen, zooals ik vermoedde, en weer afgedreven over
de Kempen. Dan sloeg hij zijn blikken den Steenweg op in de richting van den Keizer
en een pluk viooltjes in zijn knoopsgat stekend, vroeg hij hoffelijk: Vindt u eerwaarde
goed, dat ik u een eindje begeleid?
Zoo gingen wij samen den Steenweg op en bleef mevrouw alleen bij het poortje
achter met het spijtig vooruitzicht van wéér een avond met een laten, sentimenteelen,
roodbekreten man.
Daar stonden in de tuindeur Reinout Eussen en Catharina te wachten op het zaad,
dat ik niet had meegebracht. Hun teleur-
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stelling was groot, want daar lagen netjes naast elkander de tuinbedden bereid voor
sla, radijs en andijvie.
Waar blijft u? riep Catharina.
Haar aanmatiging hinderde mij evenals de onderdanigheid van den tuinman, die
op zijn kousevoeten op den drempel stond en ik schoof aan de tafel die gedekt stond
met thee onder de muts. Al verwijten genoeg, Catharina. Ik heb vandaag aan niets
meer behoefte dan aan rust. Hoe nietig schenen de bekommeringen dezer menschen
mij bij de zorgen en zeerten, die aan mij vraten. Toen ik een kop thee genomen had,
dacht ik eraan dat ik beter met eten kon wachten op mijnheer Lumens. Het was
passender jegens mijn vriend en ook zou zijn voorbeeldige eetlust mij wellicht een
beetje inspireeren. Dat mocht wel!
Ik verzocht Catharina daarom een bordje bij te zetten en geen acht gevend op de
half bescheiden en half onbescheiden nieuwsgierigheid waarmee zij aan mijn verzoek
voldeed, verdiepte ik mij in de kansen, die mijnheer Lumens bij Nicolaas Bonte zou
kunnen maken. Ik ontveinsde mij niet, dat die wel eens gering konden zijn omdat
mijn vertrouwen in zijn menschlievende toeschietelijkheid, vooral waar het geldzaken
gold, niet groot was. Daarbij kwam heel de geschiedenis mij plotseling voor als een
nog al ingewikkeld avontuur, waarin een man als Nicolaas Bonte zich moeilijk zou
laten betrekken en - eerlijk gezegd! - dichtte ik mijnheer Lumens, ondanks al zijn
goede hoedanigheden, niet die overtuigingskracht toe welke een boer, en wélk een
boer dezen keer, van zijn paard zou praten.
Daarna pas viel het mij te binnen, dat wij op eigen initiatief iets begonnen waren,
dat wel eens niet aanvaard kon worden en falikant uit kon vallen. Geheel buiten Van
der Schoor om hadden wij ons een handelwijze aangematigd welke, alhoewel
goedbedoeld, toch op zijn zachtst gezegd onvoorzichtig, onverantwoordelijk was.
Daar had je het weer: die jeugdige voortvarendheid; die onbezonnen ijver, waarover
wij zoo dikwijls - en wij meenen nog wel zoo onrechtvaardig en inopportuun - ter
verantwoording geroepen worden! Ik had er mezelf op betrapt.
De mogelijkheid bestond dat - hoe ons pogen ook uitviel - Van der Schoor door
ons optreden in zaken van zulk een kieschen aard tot in het diepst van zijn ziel
gekrenkt zou zijn en ik aansprakelijk zou staan voor een lawine van ongebreidelden
klets-
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praat en smaad, wanneer het uitkwam. Ik had Paulus vergeten op het hart te drukken
onder geheimhouding te spreken en duchtte de brave maar zelfvoldane Marie-Cathrien
(duchten wij op het punt van geheimhouding niet álle vrouwen?) wanneer zij lucht
zou krijgen van wat tusschen mijn vriend en haar man verhandeld werd. Het zou,
vreesde ik, een te gelukkige gelegenheid zijn om haar boerentrots te doen gelden dan
dat zij aan de bekoring zou kunnen weerstaan om haar mond te houden.
Jong en onervaren: Beschuldiging en verontschuldiging tegelijk! Hoe dikwijls had
men mij daarop reeds getracteerd en hoezeer was ik er eindelijk van overtuigd! Doch
God mocht het goed met ons maken, verwachtte ik, daar dit alles toch om bestwil
begonnen was; en terwijl ik als altijd in zulke omstandigheden en altijd een beetje
te laat naar mijn rozenkrans tastte, hoorde ik de stem van Paulus Lumens in de gang
en voelde ik mijn hart in de keel kloppen. Dag Catharina, ik heb trek als een paard
en als ik nu maar wat gauw een boterham van je krijg, ben jij de beste. Maar waar
is Erik, - mijnheer kapelaan, bedoel ik?
- Hier ben ik!
Zoo! - Daar zat hij al aan tafel; en met het mes in de eene en een snee brood in de
andere hand begon hij: Dat was een taaie, die boer van jou, jongen! Dat was nog heel
iets anders dan philosofie! Taai en diep; eerst peil je er den grond niet van; dat zit
daar maar duister en onaangedaan te luisteren, met den kop naar den vloer en de
armen op de knieën met de knoken te kraken. Wat een handen, Erik, en wat een boer!
Maar ik heb het hem bijgehouden, tot hij tenslotte opstond en er zijn vrouw bijhaalde.
Luister maar eens, zei Bonte! Dat was, geloof ik, het eenige wat hij tot dantoe gezegd
had. En ik begon opnieuw, met nieuwen moed; van voren-afaan en gaande-weg trok
ik alle registers van mijn orgel open en ik gaf vol spel. Tot alles tenslotte eindigde
in een glorieus orgelpunt, toen zij elkander aankeken en de boerin de kogel door de
kerk joeg.
Waarom niet? zei me daar opeens dat parmantig dikkertje. Waarom niet, Nicolaas,
als wij die menschen uit den brand kunnen helpen? - en ik had haar wel om den hals
kunnen vallen, Erik, voor jou. Après tout geloof ik, dat wij de menschen niet hoog
genoeg aanslaan; er zijn nog harten, Erik; brave boerenharten, al zitten ze dan wat
diep!
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Maar, vervolgde hij, een formidabelen hap uit zijn boterham bijtend, wij hebben toch
gehandeld in opdracht van dien brouwer zelf, hoop ik? Ik heb hem dat tenminste
moeten verzekeren en achteraf vonden zij het allebei ook een beetje gek dat ìk met
hen was komen praten en niet jij. Ik heb hen echter gezegd, dat ik jou dat bijltje
zoomaar zonder meer uit de handen genomen had, omdat ik er beter mee meende te
kunnen hakken dan jij. En wat zeg je nu, ouwe jongen? De reus ligt geveld!
- Ik sta er versteld van! Ik moet je zeggen, dat dit meer is dan ik verwachten durfde.
Neen, eet maar door! Ik zal je dán pas op den schouder kloppen als alles zijn beslag
mag krijgen. Wij zijn er nog niet, Paulus!
Goed! maar twijfel jij er dan aan dat wij er kómen zullen?... Dat gepieker van jou
beneemt mij den eetlust.
- Dat zou jammer zijn, want je hebt den kost dubbel en dwars verdiend.
Welnu dan? Die boer van jou is bereid elk oogenblik met Van der Schoor te gaan
praten en wacht alleen nog maar een afspraak van mijnheer kapelaan wanneer dat
kan. Wat mankeert er nog aan? - Eet maar door, heb ik je gezegd!
Als jij ophoudt met piekeren; eerder niet!
- Ik had géén volmacht van Van der Schoor; alles is achter zijn rug om gegaan. Ik
heb er niet aan gedacht jou dit te zeggen. Dat is smerig!
- Als Nicolaas Bonte geweten had, dat het op eigen risico was, zou hij nooit op
ons voorstel zijn ingegaan: daarvoor ken ik hem en ook zijn vrouw.
L... lummel, wou ik zeggen!
- Zeg het maar, Paulus!
Pauze.
Die ham is goed, Erik! Hoe kom je daaraan?
- Van Nicolaas Bonte!
Hoor eens! Nu de zaken eenmaal zoo buiten onzen wil om geloopen zijn, mogen
wij er gerust een beetje - en misschien een héél beetje ook - de leiding der
Voorzienigheid in zien en laat je die volmacht maar rusten; wij trekken er ons geen
steek meer van aan, versta je!
- Zou de Voorzienigheid zich dan van een onwaarheid bedienen, Paulus?
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Och wat! Het is trouwens alleen maar een vergissing; een gelukkige vergissing Heel
de gewijde en profane geschiedenis staat vol van die vergissingen. De Voorzienigheid
heeft daar een zwak voor; het is een uiting óf van haar goddelijke ironie of van haar
humor. En wij, menschen, moeten daarvoor een beetje op onze hoede zijn... Maar
ik neem er nog eentje!...
Erik, Erik, je droomt!
Toen zag ik dat hij met de hand in de leege broodschaal zat en schelmachtig naar
mij lachte.
- Catharina, breng nog wat brood, als je blieft?
En ook nog een paar lapjes ham, Catharina? En als je belieft een klein beetje gauw,
want ik zou graag niet zoo laat thuis zijn!
U kon ook wel wat vlugger zijn met het zaad, mijnheer Lumens! De tuinman staat
erop te wachten.
Zorg dan maar, goeie ziel, dat hij geen kramp in de kuiten krijgt en laat hem daarom
veiligheidshalve nog maar een paar dagen naar huis gaan.
Komt u dan alwéér?
Wat hemel nog en toe!
De huisbel ging over en Catharina slofte naar de deur.
Zoo'n oude schrapnel! dreigde Paulus met de vuist achter haar aan en smeerde zijn
zooveelste boterham.
Daar is mejuffrouw Van der Schoor, eerwaarde.
De oogen van Paulus werden rond als horloges.
- Laat haar binnenkomen, Catharina.
Hier, bij de eerwaardes?
- Dat zou ik maar doen.
Moet ik dan niet eerst de tafel ruimen?
Niet noodig, meisje! weerde Paulus, er is niets onevens aan een tafel welke alle
eer is aangedaan! - Dag Catharina! - Zou ik maar ophoepelen, Erik?
- Maar je hebt je brood nog niet op.
Dat steek ik wel bij me voor onderweg!
- Neen, blijf! Je zit er nu eenmaal mee aan vast en die kwestie van die volmacht
is tusschen ons nog niet in het reine.
Die maakt dat meisje wel voor je in orde.
- Toch is het goed dat je nog even blijft.
Als ik voor den donker niet thuis ben, kerel...
- Zou dat niet voor den eersten keer zijn.
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In Godsnaam dan maar! - Dat is niet gevloekt.
Hij had ervoor gezorgd, dat hij den mond leeg had toen het meisje binnentrad en
maakte een lang niet ongezelligen indruk door de spontane hoffelijkheid, waarmee
hij opstond en voor haar boog. - Kapelaan Lumens, mijn vriend, stelde ik hem voor.
Mejuffrouw Van der Schoor...
Zeg u maar Miete, eerwaarde.
Zij zat met den rug naar het venster in het kranke licht van den vallenden avond
als iemand die in rustige overgave zijn oordeel wacht. Om haar niet te lang in het
onzekere te laten, vertelde ik haar, terwijl mijn vriend zijn avondmaal voltooide, in
korte woorden waarop mijn bezoek aan den notaris was uitgeloopen. Het spijt ons,
mijn vader en mij, u met onze moeiten lastig te hebben gevallen, zeide zij. Ik had
zoo dom niet moeten zijn om die illusie te koesteren.
- U had er dus uw vader van in kennis gesteld?
Natuurlijk! Maar hij ontnam mij van voorafaan allen moed. Hij had geen enkel
vertrouwen in de onderneming, maar is u niettemin dankbaar voor wat u voor ons
gedaan hebt.
Ik reikte Paulus Lumens een builtje tabak, daar ik zag dat hij geen raad wist met
zijn handen.
Als mejuffrouw er niets op tegen heeft, dat ik eens opsteek?
Integendeel! Wij hadden op kostschool een rector, die met de pijp voor de klas
zat en dat gaf hem iets goedigs, iets vaderlijks...
En reeds trokken een paar geurige, blauwe wolken de schemering in. Reinout
Eussen klopte buiten tegen den drempel zijn klompen af om naar huis te gaan en de
avondklok luidde. Het meisje vouwde de handen. Wij baden. De Engel des Heeren
bracht Maria de blijde boodschap, bad ik voor, doch mijn geest dwaalde af naar de
boodschap die Paulus Lumens gebracht had. Het was een eigenaardig samentreffen.
Mijn vriend dacht wellicht hetzelfde; verstrooid voltooide ik het gebed; dan maakten
wij alle drie tegelijk het kruisteeken en stond het meisje recht om heen te gaan. Paulus'
oogen dwongen mij uit den hoek te komen.
- Gaat u nog even zitten, vroeg ik haar, mijn vriend had een plan en wij zijn
vanmiddag iets begonnen, waarover wij gaarne uwe meening en zoo mogelijk ook
uwe goedkeuring vernamen. Het meisje zag vol belangstelling naar Paulus. Zeg jij
het maar, zei deze verlegen, jij kunt beter je woorden vinden.
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- Neen! De eer is aan jou.
En ook de schande, scheen deze mij te willen verwijten, als het in slechte aarde
valt!
Ik ben zeer nieuwsgierig, zeide het meisje; en ik twijfel er niet aan of de eerwaarde
heeren hebben iets op touw gezet, dat goed is.
Het is alleen maar beroerd, begon Paulus, dat het gebeurd is zonder uw of uws
vaders voorkennis. Wat geschied is, zal stellig niets kwaads voor ons beteekenen en
ik ben zeker dat dit óók voor mijn vader voldoende is om er zijn zegel aan te hechten.
Toen Erik - ik zeg altijd Erik, zooals op het seminarie - mij vanmiddag uw geval
met den notaris vertelde, vervolgde Paulus, herinnerde ik mij dat ik dikwijls thuis
had hooren verhalen, dat jaren geleden een van mijn grootvaders broers door tegenslag
in dezelfde omstandigheden geraakt was als u. Er was daar op het dorp een oude
pastoor, die zijn leven lang de menschen niets anders op het hart gedrukt had dan
het Rijk Gods te zoeken en zijne gerechtigheid. Toen deze van de ellende, die bij
mijn oom heerschte gehoord had, stapte hij - de pastoors in dien tijd liepen 's winters
bij ons op klompen - door dik en dun naar een ouden rijken boer en zeide hem: Dorus,
luister eens! Ik kom jou een grooten dienst bewijzen. Dorus die doof was hield de
hand aan zijn oorschelp en luisterde met open mond. Ik moet geld, heel veel geld
hebben, schreeuwde de pastoor en terwijl Dorus aldoor knikte, legde de pastoor het
hem uit waarvoor. Toen desondanks de boer nóg doover werd dan hij al was, heeft
de pastoor hem zoolang met de vier uitersten om de ooren geslagen tot Dorus tenslotte
met een zucht opstond, zijn geldkist opengooide en zeide: hoeveel zou het moeten
zijn, heeroom? Hoeveel duizend gulden het geweest zijn weet ik niet, maar zeker is
dat de pastoor een uur later met het geld in zijn zakken naar den woekeraar stapte
en mijn oom op de plaats vrij kocht. Wanneer gij ooit, besloot Paulus, door
Winkelrade komt, vindt gij, vóór gij den weg naar Meerssen inslaat, rechts een
kapitale boerderij. Daar zit winter en zomer een oude man met kinderen en
kindskinderen al rustig zijn pijp te rooken onder het portret van een verkneukeld
pastoortje aan wien hij meer te danken heeft dan hij op een winteravond vertellen
kan.
Daaraan moest ik vanmiddag denken, vervolgde Paulus zijn pijp uitkloppend, en
daarna hebben wij, Erik en ik, volkomen te
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goeder trouw gedaan als die oude pastoor van toen.
- Alleen was de boer tot wien mijn vriend zich gewend heeft niet doof, vulde ik
hem lachend aan, en zijn de vier uitersten er niet bij van pas moeten komen.
Ik heb onder strikte geheimhouding tot hem gesproken, ging mijn vriend voort;
hij heeft mij niet gevraagd hoeveel er noodig was, wat ik ook niet wist, en ook zijn
geldkist niet voor mij opengesmeten. Ik heb geen enkelen gulden in mijn zak, maar
de man heeft erin toegestemd met uw vader te onderhandelen wanneer het dezen
goeddunkt Alleen één fout is er begaan en dat is deze: dat ik den boer op zijn vraag
geantwoord heb te handelen met uw voorkennis en dat is niet waar, doch ook geen
leugen. Mijn vriend maakte zich daar kopzorgen over, ik niet! Indien uw vader alsnog
onze handelwijze zou willen wettigen, blijven de zaken zooals zij zijn.
Gedurende heel den tijd had het meisje het hoofd gebogen gehouden en toen er
een stilte inviel en zij het hoofd naar ons ophief, was dit door den avond verduisterd.
God zegene u, zei ze zacht, terwijl ik de lamp ontstak en Paulus de hand reikend
vervolgde zij: Ik hoop dat wij u eenmaal meer te danken mogen hebben, eerwaarde,
dan men op een winteravond vertellen kan.
Het is zoo niet bedoeld, lachte Paulus verlegen; het is de moeite niet waard en
misschien is aan dien boer méér nog dan aan uw vader een dienst bewezen.
De vader en de boer. Nog altijd was om een onbegrijpelijke reden zijn naam niet
genoemd en het meisje scheen er zich niet om te bekommeren.
Mijnheer Lumens zag op zijn horloge en sprong op van zijn stoel. Je kunt me nog
meer wijs maken, riep hij, maar nu smeer ik hem. Zorg jij verder nog maar dat een
afspraak naar de Catharina-hoeve komt. Schielijk gaf hij ons een hand: Blijf maar,
Erik, ik kom er wel uit. Goeden nacht. En de voordeur viel in het slot.
Nicolaas Bonte? vroeg zij, de oogen neergeslagen.
De Mensch! antwoordde ik klein.
En enkele oogenblikken nog zaten wij zwijgend tegenover elkander.
Het liep tegen middernacht toen ik de trappen opging naar mijn slaapkamer en
Catharina mij door een grimmig hoesten ver-
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maande dat het wéér laat was. Paulus Lumens lag zeker reeds in een diepen en
tevreden slaap. Nauwelijks te bed gelegen hoorde ik gerucht in den tuin en even
daarna of iemand te praten stond onder mijn venster. Ik schoof het raam zacht open
en luisterde. Wat was dat? Laura! hikte een stem. Laura! Ik kan vanavond den sleutel
én het hekje niet vinden. Hoe de man in mijn tuin geraakt was, was mij een raadsel.
Wie was hij? Wie was Laura? Dát was het raadsel.
Ik boog mij uit het raam en zag in het schemerige nachtlicht een wasbleek gelaat
naar mij geheven. De schoolmeester Bongaerts, vanuit zijn eigen koolhof langs een
omweg in mijn tuin! Maar hoe? Ik trok mij in der haast weer wat kleeren aan en
beneden gekomen opende ik de deur.
Kind, schreide de meester zittende op den drempel, en dat was om te lachen en te
huilen tegelijk! - Kind, ik zal het nooit meer, nooit meer doen. En toen ik hem bij
zijn arm nam om hem op te beuren, schoof hij schuin over den drempel en zijn armen
schielijk om mijn beenen slaande, kuste hij in zijn zattigheid mijn voeten die bloot
in de pantoffels staken. Om te lachen en te huilen tegelijk! Ik deed alle moeite om
zonder burengerucht den hikkenden en snikkenden man, die van geen reden hooren
wilde, zijn mystificatie aan het verstand te brengen. En daar stond ook Catharina
zich reeds met den blaker in de hand naar de nachtelijke worsteling te bevragen. Met
inspanning kreeg ik den meester eindelijk overeind en bij het licht der kaars ontwaarde
ik dat zijn handen gewond en zijn kleeren vol drek van het kruipen door mijn moestuin
waren. Wat kon ik, ondanks de hevige protesten van Catharina, anders dan den
aardworm op zijn bestemming bezorgen? En door de stille straten zeulde een
schreiende man aan den arm van zijn kapelaan die, jong nog en onervaren, langzaam,
langzaam het leven begon te ontdekken. Met een zeker leedvermaak niettemin - het
zij tot zijn oneer gezegd - stond hij even later weer aan het gesloten hekje en wachtte
hij op mevrouw die, bevend van ergernis en schaamte, haar man van hem overnam
als een pak.
Wel te ruste, zeide hij niet, toen hij zich verwijderde; want het zou als een
bespotting hebben kunnen aandoen. Daarom zweeg hij en liep hij daarna, ook met
de ellende van deze vrouw nog in zijn hart, door het slapende dorp naar zijn huis
terug.
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XI
Reinout Eussen is vandaag voor de laatste maal in mijn tuin komen werken; het gat
in de heg is weer dicht en de schade aan perken en bedden hersteld. Een man is
vannacht met zijn hoofd door de heg gevallen en heeft zich gewenteld in klei en
doornen: een zwakke mensch.
Het leven gaat voort.
Reinout Eussen heeft bij ploegbaas Klinkers voor de brikken geteekend en morgen
vertrekt hij voor een nieuw en beter bestaan. Het is April. Vannacht wordt hij met
heel zijn nest op een wagen geladen. Een nacht en een dag en dan zijn zij in
Rheindalen. Als ik morgen door het dorp ga, zijn de kleine huizen gesloten; de blinden
dichtgespijkerd; de kippenhokken leeg. De geiten hebben opgehouden te blaten in
de schuurtjes. Op school zijn vele plaatsen verlaten; in de kerk eveneens.
Zoo was het en zoo zal het blijven zoolang een groot deel van dit volk op eigen
bodem geen middelen van bestaan vindt.
Klara Eussen heeft mij niet meer te vluchten; morgen zullen haar oogen in een
vreemde verte schouwen en zal een andere wereld voor haar open gaan. Het nieuwe
geeft groote verwachtingen, wekt een blijde hoop. Ik zie haar reeds moederen in de
hut van ploegbaas Klinkers, in de hokken voor haar bestemd. Haar broertje staat in
het leem, haar vader aan den vorm, de anderen spelen op het veldje, want er is geen
school een heelen zomer lang. Zij zal zich groot voelen tusschen de vrouwen der
anderen, maar nog zwak voor het werk. Daarom zal haar vader, als hij van zijn werk
komt, haar helpen met de wasch en als de avond reeds gevallen is zullen zij samen
het linnen spoelen in de beek en het te bleeken leggen. 's Zondags neemt hij na den
eten zijn grut aan de hand en gaan zij wandelen. Dan neemt vader een glas bier en
krijgt ook Klara een glaasje met suiker, waar de anderen even van mogen proeven.
Ik mis deze menschen niet gaarne; en ook al de anderen niet. Hun lot gaat mij ter
harte. Ik ben er misschien meer om bekommerd dan zij zelf. Zij schikken zich in het
onvermijdelijke; zij hebben dat al zooveel jaren gedaan; zij maken van den nood (in
de volle beteekenis van het woord) een deugd.
Maar mijn ziel is verbitterd (op wie?) om al die trekvogels over
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geheel Limburg, die zich vandaag en morgen opmaken voor den grooten trek
oostwaarts.
Eussen heeft zijn klompen afgeklopt tegen mijn dorpel.
- Eussen, jongen!
Ik zeg u den goeden dag, eerwaarde. Als de vrouw nog leefde zou ik er misschien
niet toe gekomen zijn. Reinout, zeide zij, doe het nooit; teeken niet voor de brikken;
ik heb met mijn vader-zaliger bij Viersen in een hut gelegen waar de mannen, als zij
gedronken hadden, erger dan duivelen waren. Doch wat doe je, eerwaarde? Het
huishouden wordt met den dag zwaarder; de tandjes worden scherper; dat klein goed
vraagt meer dan ik hen geven kan en honger en gebrek lijden is toch het laatste wat
men ze laat. Er komt misschien nog eens een tijd in Limburg, dat het beter wordt
voor ons soort menschen.
- Als ze maar een beetje voortmaakten met de Mijn, bedoel je? Zeker, eerwaarde!
doch van de verwachting bak je voorloopig geen brood. Wij moeten vooruit in de
wereld, juist als zooveel anderen en het is geen schande, dat je den kost gaat zoeken
waar je hem meent te kunnen vinden.
- Het is zeker geen schande, Eussen!
Ons Klaartje wordt al groot, een handig meisje al; ik zal er mij best mee redden.
Bidt u nu en dan maar eens een vader-ons voor dat kind van me, eerwaarde; ik zal
er danig over waken moeten en ook over de anderen. Maar de Engelen moeten hen
beschermen, anders gaat het niet! En leest u alstublieft nog een mis voor mijn vrouw
zaliger, eerwaarde?
- Graag, Eussen, doch houd dat geld maar bij je.
Neen, voor niets wil ik het niet hebben; het is het eenige wat ik voor haar doen
kan, en daar ben ik niet te lui aan, dat weet u! Het was een beste, die Marie...
- Dat is ze nóg, vriend.
Daar reken ik dan ook vast op, eerwaarde! En nu zeg ik u den goeden dag.
Reinout Eussen stak mij zijn groote harde hand toe, welke ik aarzelde te drukken,
zoo zwaar viel het me van dien goeden mensch te scheiden. Doch welke middelen
had ik om hem te weerhouden; en daarom welk recht? Van der Schoor kon het niet.
Het voerknecht spelen bracht Eussen niet genoeg op om zijn kinderen hun mondjes
open te houden.
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Van der Schoor kan het ook niet verhelpen, eerwaarde. Het zijn beste menschen,
maar zij kúnnen het niet. Het is geen geheim meer, dat zij zelf blij zijn van elken
nieuwen dag weer avond te hebben. Wij zijn in de beste verstandhouding van elkander
gegaan en Miete - ik zeg maar Miete, eerwaarde, want van grootsigheid of zoo heeft
de juffrouw niets in - heeft nog voor zondagsche kleeren voor de kinderen gezorgd
en voor een manteltje voor ons Klaartje. Maar nu moet ik werkelijk gaan, eerwaarde,
er valt nog van alles te beredderen voor we zoover zijn en om elf uur rijdt de wagen
voor. Het spijt me dat ik het zaad niet meer in heb kunnen zaaien; ik ben altijd graag
naar uw tuin gekomen en het was voor mij immer een groote eer; dat mag ik u wel
zeggen. Ik dank u dan ook voor alles, eerwaarde.
- Op mijn beurt dank ik je voor alles, Eussen.
Het was van mijn kant de moeite niet waard!
Dan drukte ik de hand van den goeden vriend en liep hij op zijn kousevoeten door
de gang naar de keukendeur: Dag, Catharina! tot einde Augustus als God belieft of
anders tot in het vagevuur! Was het overgevoeligheid - of wat was het? - dat ik dezen
man met zooveel deernis en onwil zag vertrekken en dat door hem ook de uittocht
van alle anderen den vorm voor mij aannam van een tragedie? Mijn gemoed was
bedrukt en ik had het gevoel of ik zelf vertrekken ging voor een lange, lange reis.
Een derde deel bijna der kudde zou dien nacht verstrooid worden over het Rijnland
en een deel van Westfalen en van hen allen dacht niet één eraan om afscheid te nemen
van hun zielzorgers. Zij waren het niet gewoon; misschien twijfelden enkelen eraan
of dit wel op prijs gesteld zou worden.
Na het eten ging ik het dorp in en tot den avond toe de kleine huizen in en uit waar
- laat mij eerlijk zijn! - mijn hart lag. Het was daar een drukte van belang en een pret
als daags voor een kermis. Overal werd geveegd en geboend, geklopt en gehamerd
en stond op hoopen het huisraad uitgedragen aan de straat: tafels en stoelen, potten
en pannen en uitgebroken bedden met stroozakken en matrassen. Hier en daar reeds
zaten de kinderen in zondagsche kleeren parmantig te wachten op de groote
gebeurtenis van de reis; anderen speelden of er niets aan de hand was of leidden
huisdieren aan een zeel. De mannen waren noest aan den arbeid en zwijgzaam; de
vrouwen vroegen terloops voor haar
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kleinen een kruisje, doch hadden het allen veel te druk om zich met mij te bemoeien
Wij vinden het aardig, dat u nog eens gekomen zijt, eerwaarde; wij zijn dat hier niet
gewoon. Mijnheer pastoor zal wel zeggen dat u ons verwent; wij zullen in de hut
nog dikwijls aan u denken. Af en toe schoten mij de oogen vol tranen en schold ik
mij een gevoelige gek en moest daarna weer met de menschen hartelijk meelachen
waar de geit met het touw tusschen de pooten mij mekkerend achterna liep of een
kleine keffer misbruik maakte van mijn oponthoud om me in de schoenen te plassen.
Foei, smeerlap! wat doe je daar? En vader Gerrits die het op zijn eigen fatsoen
trok, sloeg met de pet naar den ruigen onverlaat. Och, lieve menschen, maakt u niet
boos! Dàt is het ergste niet. Het is niets! Een priester kan veel verdragen. Daar gaat
hij niet van dood. Dáárvan niet!
Moest ik de woning van Reinout Eussen voorbijgaan, omdat ik reeds afscheid
genomen had van den vader? Mocht ik Klara nog even verschrikken in haar drukte?
Ik kon niet anders; ik kon niet voorbij. Het boeltje stond grootendeels aan den gevel
opgetast. In de keuken zaten zij allen aan tafel; de vader met het kleinste op de knie.
Blijft allemaal rustig zitten; ik wilde alleen nog maar even je kinderen goeden dag
zeggen, Eussen. En ik begon met het kleinste een kruisje te geven en zoo op de rij
af alle vijf tot ik bij Klaartje kwam die recht was gaan staan. Zij voelde zich te groot
voor een kruisje en zich van mij wendend gaf zij mij schielijk een hand. Dag Klara,
houd je goed, en allemaal goede reis!
Reinout Eussen had het kind van den schoot gezet en kwam mij nog even achterna.
Ziet u, eerwaarde, dat Klaartje van ons is een beetje eigenaardig; zij meent het zoo
kwaad niet. Zij heeft iets van haar moeders aard; iets dat men langzaam en voorzichtig
moet ontdekken.
- Zij is bang van me, Eussen, en ik begrijp niet welke reden ik haar ooit daarvoor
gegeven heb.
Ik zal het u maar zeggen, eerwaarde, dat zij ongeëvenaard eerzuchtig en eerlijk
is. Op school nog hebben de andere kinderen haar eens verweten, dat zij, zooals zij
dat noemen, het kind van mijnheer kapelaan was, en dit is het wat het haar nog altijd
heeft gedaan. Daar komt zij niet overheen.
- Dat je mij dat niet eerder gezegd hebt, Eussen?
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Kindergrillen, eerwaarde! Ik vond het niet de moeite waard en ik dacht dat u zelf
onderhand wel ondervonden zoudt hebben, dat kinderen nog jaloerscher kunnen zijn
dan vrouwen. Men doet echter het best er niet teveel rekening mee te houden,
eerwaarde! Reinout Eussen heeft gelijk. Indien men alle verhoudingen, alle reacties,
die ons optreden oproept en alle gevoelens, die de menschen over ons koesteren, zou
willen ontleden of normaliseeren, werd men stapelgek. Deze menschelijke neiging
echter, van naar de gedachten en oordeelen der menschen te vragen, overwonnen te
hebben, getuigt van een rustige zekerheid en veronderstelt een innerlijke kracht die
ik nog niet in mij ontdekte. Wat ligt mij aan de oordeelen en de gevoelens der
menschen gelegen? maak ik mij wel eens wijs; want ik weet maar ál te goed dat zij
me lang niet onverschillig laten. Ik meen zelfs dat een groot deel van ons succes
afhankelijk is van de gedachten, die men over ons heeft en van de achting, die men
ons toedraagt; ofschoon ik inzie dat het 't vruchtbaarste en succesvolste voor mij zou
zijn indien ik deze voortdurende bezorgdheid kon vergeten. Want in die zorg is een
niet geringe mate van ijdelheid gemengd; ijdelheid welke een priester als een
onophoudelijke straf ondergaat en die zijn beste bedoelingen nog vergiftigt. Doen
en niet omzien; werken en niet vragen; zich niet verwarren laten door de echo zijner
woorden; niet struikelen over de schaduw die hij noodzakelijkerwijze achterlaat en
alles, álles overlaten aan Hem, die het goed met ons zal maken! Hoe ver echter ben
ik nog verwijderd van zulk eene losheid van ziel, van die geestelijke elegantie en
fortuinlijke bevrijdheid, die niet meer òmziet. Mijn domme bezorgdheid gaat mijn
verstand te boven en ondanks de uiterlijke evenwichtigheid, die een man als Paulus
Lumens in mij bewondert, ben ik een mateloos gekwelde voor wien soms geen andere
weg meer schijnt open te staan dan een heilige te worden of een gek.
Reinout Eussen heeft gelijk. Er zijn dingen waar men goed doet niet te veel
rekening mee te houden. Maar hoe houdt men in alles maat? Wat beteekent dit: niet
te veel en toch genoeg?
Het is om te lachen wat de menschen van het paradijselijke leven hunner priesters
denken! Of om te schreien?
Ik zal er voorloopig voor zorgen moeten om een zeker optimisme niet te verliezen
en met heel wat meer zin voor humor óók en vooral naar mijzelf te turen.
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Het was een blauwe, winderige morgen. De laatste wagens waren in den nacht
vertrokken en reeds een vreemd land binnengereden waar de landverhuizers nu
misschien halt gehouden hadden voor de eene of andere herberg. Witte wolken dreven
hen door den hemel haastig achterna. Het voorjaar was in aantocht.
Over den kerkhofmuur zag ik een perzikboom in bloei staan; de roode daken van
het dorp blonken als gewasschen; de lucht was vol paaschverwachting; de kerk vol
paars.
Terwijl mijn pastoor zich voor de mis kleedde, stond ik te droomen voor het venster
der sacristie. De mis was een jaardienst voor mevrouw Van der Schoor. De koster
kwam van achter het orgel om me te waarschuwen dat er volk bij mijn biechtstoel
zat te wachten. De mis begon; er was één zanger, een brulbas, en de schoolmeester
Bongaerts. Het was wéér niet om te harden; een verwoesting van alle devotie en
goeden smaak; een barbaarsche executie! Voor het Dies irae was ik op het zangkoor
en nam den voorzang van mijnheer Bongaerts over. Hoe dikwijls reeds had ik hem
gezegd dat een mis geen opera was. Hij deed dan ook alle moeite om zich te matigen:
Tuba mirum spargens sonum! Waarom zou ik wanhopen aan den uiteindelijken zegen
tenminste van dezen mensch? De wil was goed, doch de stem veel te hard; en daarbij
de ontaarde gewoonte van zooveel jaren.
Bij de nuttiging ging ik naar beneden om de H. Communie uit te deelen. Van der
Schoor was daar en zijn dochter en Marie-Cathrien Bonte in haar falie kwam mede
ter H. Tafel. Na de mis had de pastoor weer enkele opmerkingen over den
Gregoriaanschen zang en zijn beoefening. Ik luisterde met de houding van een
schoolknaap; want ik weet dat hij aan morgenziekte lijdt. Een enkel woord van
tegenspraak of weerzin, kan heel zijn dag bederven. En de plaats waarop hij stond
was heilig; de ooren der misdienaars zijn scherp. Hun oogen vooral. Alles wat mijn
pastoor verkondigt, geschiedt ex cathedra en het is zelfs voor den koster van belang,
dat hij zijn eerbied voor hem bewaart. Al laat zijn eerbied voor het Allerheiligste
dan ook te wenschen over. Er zijn zooveel dingen, die mij weinig of in het geheel
niet raken. Het brevier is dikwijls een prachtige afleiding voor een geprikkeld gemoed,
een voor de hand liggend middel om het hart stil te bidden, van natuurlijk standpunt
bezien reeds onbetaalbaar voor wie al meer en meer moeite heeft om zich te
beheerschen.
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Marie-Cathrien Bonte zat nog alleen in de kerk. Hoe komt het toch dat wij op de
heiligste plaatsen en bij onze innigste handelingen soms door de zonderlingste
verbeeldingen overvallen worden? Zij wachtte mij op onder het klokkenhuis. Zij had
een goede boodschap, want haar gelaat met de slimme glinsterende kijkers was één
en al glimlach en glans.
Wij hebben het maar gedaan, begon zij geheimzinnig; ook omdat wij wisten dat
u erachter zat. En met een schuinen blik naar mevrouw Bongaerts die dien morgen
bizonder lang bij het missiekruis zat, vervolgde zij: Toch hadden mijn man en ik
liever gehad, dat u het zelf gevraagd had in plaats van dien vreemden kapelaan.
- Tenslotte blijft het toch hetzelfde, nietwaar vrouw Bonte?
Zeker, eerwaarde; en het voornaamste is maar dat mijn man met Van der Schoor
gesproken heeft en dat zij elkaar gevonden hebben. Gisteravond! Nicolaas, zei ik, je
moet het dien man niet moeilijker maken dan het al is; doe jij den eersten stap in die
richting; laat je als christenmensch daar niet aan kennen. En toen is hij gegaan,
eerwaarde, en alles is gebeurd zooals ik u gezegd heb. Vandaag al gaan zij samen
naar den notaris. U ziet het, wij hebben ons zelf geholpen en wij zijn niet te lui om
anderen lucht te geven als wij kunnen; vooral die door anderen de das zijn aangedaan
moeten bijgesprongen worden. Dat is eereschuld.
En nu moet ik u nog iets vertellen, eerwaarde, waar u van op zult zien: Louis komt
voorloopig bij Van der Schoor in dienst, zullen wij maar zeggen. U moet het nog
maar niet aan de groote klok hangen; wij hebben den brouwer ook nog onzen oudsten
jongen afgestaan voor den dag. 's Morgens gaat hij er heen en met den avond komt
hij thuis; dat is zoo verordeneerd omdat wij, waar wij helpen willen, het eene moeten
doen zonder het andere te laten. Want geld en leiding ontbreken er bij Van der Schoor
evenzeer. Mijn man weet bij ondervinding wat er met overleg en kennis van zulk
een bedrijf te maken valt; hij heeft zuiver uitgerekend wat er in zit en wat er dus
uitgehaald kàn worden. Dat dit niet aan het toeval moet overgelaten worden, maar
aan een bekwame hand, begrijpt iedereen. Ik zeg u eerlijk dat het ons kost om Louis
te moeten missen en dat wij knap komen te zitten nu Nicolaas reeds lang de gewoonte
van geregelden arbeid niet meer heeft. Doch wie een ander helpt, wordt zelf dubbel
gehol-
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pen, zeg ik maar en daar vertrouw ik op. Maar zegt u er astublieft nog niemand iets
van, eerwaarde, de tongen zullen er toch genoeg over los komen, ben ik bang.
Dit alles werd mij fluisterend en als in één adem medegedeeld door een aldoor
glanzender wordende Marie-Cathrien, die dan schielijk de hand in het wijwatervat
stopte, een kruis sloeg en verdween. Had zij grooter verwondering of bijval van mij
verwacht en was het slimme vrouwmensch ontnuchterd geworden door mijn nogal
onverschillige houding? Had ik ondanks mijn inspanning dan toch nog op eenigerlei
wijze blijk gegeven haar menschlievende oogmerken te doorzien? Het waren de al
te duidelijke bedoelingen van Marie-Cathrien, die afbreuk deden aan het royaal
gebaar van Nicolaas Bonte, alhoewel de opname van den zoon bij Van der Schoor
dan ook weer, louter verstandelijk gesproken, een allergelukkigste schikking te
noemen was. Voor Van der Schoor was dat een uitkomst, zeer zeker! Reinout Eussen
was vertrokken en over een paar dagen zou Louis Bonte zijn plaats innemen en méér.
Het zou een eere-zaak voor hem en niet minder voor zijn vader zijn, om het bedrijf
er naar alle kanten boven op te helpen. Wat hun kost wat kost gelukken zou; de naam
van Bonte stond daar borg voor.
Bij al deze goede vooruitzichten echter kon ik mij gedurende gansch het relaas
van Marie-Cathrien onmogelijk bevrijden van het gekwelde gelaat waarmede Miete
plotseling vóór mij had gezeten bij den naam van Nicolaas Bonte alleen. Wat had
haar bewogen op dat uur? Was het dan tóch nog haar trots geweest, die zich gekrenkt
gevoeld had bij het vooruitzicht van onder de zeggingsmacht te geraken van dién
boer, óf de angst misschien van uit de handen van den eenen in die van een anderen
woekeraar te vallen? Miete had zich niet uitgesproken en de verklaring, die ik
verwacht had toen haar trekken zich langzamerhand ontspanden, was niet gegeven.
In stilte hadden wij bij elkander gezeten en tenslotte was zij opgestaan en naar huis
gegaan zonder een woord over hetgeen haar bedrukte. Gedurende het verhaal nu van
Marie-Cathrien Bonte werd Miete's houding mij in zooverre duide ijk, dat zij
onmiddellijk verband moest gelegd hebben tusschen de toeschietelijkheid van Nicolaas
Bonte en het gekoesterde vooruitzicht om zijn zoon aan haar zijde te schuiven. Miete
moest het spel doorzien en het weerzinwekkende ondergaan
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hebben van een handelwijze, die zich onder het mom van menschlievendheid
aandiende.
Zeker hebben Nicolaas Bonte nóch zijn vrouw zich dat ooit gerealiseerd dat ook
deze zich tenminste den schijn op den hals haalt van woeker die, misbruik makend
van eens anders nood, hem nog iets kostbaarders zoekt af te persen dan geld en goed.
Ik voelde het als een ongelukkig noodlot aan, mede tot zulk een manoeuvre den
eersten stoot gegeven te hebben; het was ellendig voor mij dat bijna alles, wat ik met
de beste bedoelingen begon, gedoemd scheen te zijn tot een averechts resultaat.
Ik dank u voor alles, had Miete nog gezegd.
In die woorden moet een weergalooze ironie of een diep medelijden met onze
onbeholpenheid gelegen hebben. Doch het spel ging voort, wellicht buiten haar om
en er was niets meer aan te veranderen. De twee mannen hadden niet elkaar gesproken
en hadden elkaar gevonden; zij waren wellicht reeds op weg naar den notaris. Over
en weer tevreden zouden zij huiswaarts keeren en op den goeden afloop drinken. Het
meisje intusschen, dat zich van alles den inzet wist, zou stil voor zich heenzien en
om bestwil zwijgen. Of stak er in dit alles misschien minder tragedie dan ik mij
verbeeldde? Heb ik met dat ideaal van ridderlijkheid, dat het best bewaard bleef in
priesterharten, het meisje Miete gesublimeerd en anderen onrecht aangedaan in mijn
gedachten?
Het verloop van dit verhaal moge dit uitmaken.

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 1. De kraai op den kruisbalk

138

XII
Het leven staat intusschen niet stil; de hartstochten slapen niet en de gebeurtenissen
volgen elkander op. Severinus Van der Schoor en Nicolaas Bonte hebben elkander
gevonden en de mannen schijnen onafscheidbaar te zijn geworden, sedert Louis naar
het Panhuis gekomen is en zich aan het hoofd van het bedrijf gesteld heeft. Het is
voortaan een ongeschreven wet dat men, waar de een is, den ander verwachten kan.
Nicolaas Bonte gaat bij Van der Schoor in en uit en men ziet hem langs zijn akkers
schrijden en aanwijzingen geven aangaande het werk. Een van zijn beste paarden
gaat bij Van der Schoor voor den ploeg en voor het stalwaarts keert naar de
Catharina-Hoeve, staat het avond aan avond nog een uur lang te stampen voor de
Keizer. De verbroedering der twee verscheiden machten, van stand en kapitaal, schijnt
volkomen, ofschoon Marie-Cathrien zich met den gang van zaken niet zoo tevreden
toont als de uiterlijke verhoudingen doen verwachten. Want telkens en telkens laat
zij er zich tegenover haar man over uit, dat haar zoon door de Van der Schoors niet
op gelijken voet behandeld wordt. Dat Louis bij de knechten en meiden in de keuken
aan tafel zit, is haar van den beginne af al een doorn in het oog. Marie-Cathrien zet
een hooge borst op en met eenig recht. Zij is dezen keer echter zoo dom geweest er
de openbare meening in te betrekken; bij mevrouw Bongaerts vooral was zij aan het
rechte kantoor. Zij is zelfs zoo ver gegaan haar gewraakt eergevoel te ontlasten op
de oude tante Dora die - wat verbeeldt zij zich wel? - erover bij het uitgaan der kerk
door Marie-Cathrien werd aangevallen.
Vrouw, heeft tante Door haar al schommelend met het hoofd geantwoord, ik weet
niet wat gij zegt. Het zou de eerste maal zijn dat een knecht bij ons de behandeling
niet kreeg die hij verdiende. En dat korte woord had Marie-Cathrien haar bloed nog
meer doen koken zoodat haar man, en ook haar zoon wanneer hij 's avonds thuiskwam,
alle moeite hadden om het een weinig te sussen. De moeder vond maar dat het geen
manier van doen was, ondanks de verklaring van Louis zelf dat hij zich beter op zijn
gemak voelde in de keuken dan in de groote kamer met het vloerkleed, den vergulden
spiegel en den enormen luchter. Er was geen kwestie van achteruitzetting, beweerde
hij en hij was inwendig
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blij dat zijn aangeboren verlegenheid verschoond geworden was tegenover de familie
en de komende en gaande gasten; menschen van allerlei soort, wier aangelegenheden
hem niet raakten. Wanneer hij eens wat beter ingeburgerd zou zijn en van zijn
hinderlijke onbeholpenheid genezen, was er nog tijd en gelegenheid genoeg om over
verhooging te spreken. Neen, Marie-Cathrien moest om een onbeteekenende
kleinigheid de verhouding niet bederven. Louis was goed zooals hij er was en dat
moest voor zijn moeder voorloopig genoeg zijn.
Op dezelfde wijze sprak ook Nicolaas Bonte. Zijn vrouw zou zich matigen in haar
eischen, de zaken niet willen dwingen en haar hart niet den straatweg opdragen. Dit
laatste vooral niet; want de tongen hadden toch al gelegenheid genoeg om zich te
roeren; nijd en afgunst zouden er slechts munt uit slaan en wie weet op een of andere
manier de zaak bederven. In ieder dorp zijn er altijd enkelen op uit om roet in het
beste eten te strooien; men moet dezulken geen voet geven maar er zich voor wachten;
zij kunnen een mensch zijn welstand niet vergeven; de minste aanleiding die hun
geboden wordt is koren op hun molen. Daar heb je die geschiedenis met de oude
Door bij den kerkhofmuur. Slot-Marieke en de vrouw van den schoolmeester
Bongaerts waren erover te pas gekomen en een half uur later had Nicolaas Bonte het
al moeten vernemen in de Keizer, waar Camille de Renet hem erover had aangevallen.
Tegen zooveel argumenten was Marie-Cathrien niet opgewassen; zij vond het jammer
dat haar aanval op Dora Van der Schoor was uitgelekt en dat het juist die van den
schoolmeester geweest was die er haar neus in had gestoken. Zij had gepraat en
misschien ook teveel gezegd, dat gaf zij toe, doch van haar standpunt gaf zij geen
duimbreed prijs; zij hield vol dat haar zoon bij Van der Schoor als een knecht
behandeld werd en derhalve de plaats niet kreeg, die hij verdiende. Daartegen zou
zij zich blijven verzetten. Zij kwam op voor haar jongen en met hoeveel meer recht
dan mevrouw Bongaerts voor dien slampamper van haar, voor wien zij de deur bij
den kapelaan plat loopt. De menschen lachen ermee en ook met den schoolmeester
zelf en de moeite die hij doet om bij Van der Schoor op een wit voetje te komen.
Hun gansche toeleg is om (sinds die reis naar Antwerpen) hun nietsnut aan mejuffrouw
Van der Schoor te koppelen en het zou toch godgeklaagd zijn, indien de kapelaan
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zich tot zoo iets liet misbruiken. Je weet het echter niet; die jonge geestelijken kennen
de menschen zoo weinig en handelen dikwijls alsof zij van toeten noch blazen weten.
Daar waar het mooiste gepraat wordt, loopen zij hals over kop erin.
Kom, kom, bromde Nicolaas Bonte, de dochter van Van der Schoor ziet dien vlegel
van Bongaerts nog niet staan en wat den kapelaan betreft, verzekerde hij haar, met
dezen wel eens een woord te zullen spreken. De eene dienst was immers de andere
waard. Het voornaamste echter was volgens hem dat zij, Marie-Cathrien zelf, de
dingen niet vooruit liep en dat zij zich wachtte de afgunst in de kaart te spelen welke
hen, zooals meer onder christenmenschen voorkomt, het licht niet in de oogen gunde.
Want zij hadden het ver gebracht, Marie-Cathrien en hij, en zij zouden het nog verder
brengen ook, daar caveerde hij haar voor. Zwijgen en werken was immer hun beste
kracht geweest; daaraan zouden zij nooit verzaken.
En het was op een avond kort nadien, dat Nicolaas Bonte den kapelaan kwam
spreken. Hij kwam terug van den Bijltjeshoek en bond het paard aan den ring. Dan
diende hij zich aan zooals hij was, met de laarzen vol leem.
En andermaal stond de kapelaan voor dezen mensch onthutst over de lichtvaardige
vermoedens, welke slechts een onschuldige aanleiding noodig hebben om te ontstaan.
Het kostte hem gelukkig weinig moeite om een verstandig man als Nicolaas Bonte
van hun onredelijkheid te overtuigen. En wel zóó te overtuigen, dat de bloote
verklaring van zijn onschuld den kapelaan een overwinterde ham opleverde, welke
den volgenden morgen reeds door Jacob aan de kapelanie werd afgegeven met de
boodschap: van moeder. De simpele waarheid evenwel was deze, dat mevrouw
Bongaerts geregeld intieme onderhoudjes was gaan voeren met zijn huishoudster in
de keuken, waarvan de kapelaan geen andere gedachten had dan dat zij over
weckketels, jampotjes en andere huishoudelijke aangelegenheden liepen; doch welke
door de buitenwereld tot zíjn nadeel werden geïnterpreteerd. Over vele dingen, die
rond ons geschieden, wordt men slechts langzaam wijs doch eenmaal uit den droom
geholpen, kunnen kleine gebeurtenissen en toevalligheden soms den vorm aannemen
van samenzweringen tegen de rust van ons gemoed en raakt men meer en meer op
zijn hoede. Zoo ook met den kapelaan.
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Voor zijn huishoudster had hij deze verontschuldiging, dat een vrouw zelf niet weet
hoe dom zij soms kan zijn en dat, indien jaloerschheid of eerzucht haar parten speelt,
zij dikwijls niet verder ziet dan naar neus lang is.
Ook kwam hij slechts langzamerhand te weten dat de deur eener kapelanie een
der meest bezienswaardige en aantrekkelijke dingen is van een dorp en dat al wat
daar aan menschen en dingen in-en uitgaat gauw vertiendubbeld en vergroot wordt
door het alziend oog eener kleine roddelende gemeenschap, welke zich verlustigt in
de denkbeeldige geheimen waarvoor die deur zich opent of waarachter zij zich sluit.
Er is iets te zeggen voor die cerberussen van dienstmaagden die, wanneer er gebeld
wordt, met een gezicht als drie dagen donderen de deur op een kier houden en zonder
de boodschap af te wachten zeggen: Wij hooren vandaag geen biecht. Aan haar eerste
vervloekingen zijn dezulken niet gestorven, doch hun voordeel is dat hun heeren niet
zoo licht den speelbal worden van een volksverbeelding, die geen perken of
verhoudingen kent. Er is een zekere heldhaftigheid in de hardnekkigheid, waarmede
zij weigeren te gelooven in den ernst van al die gezichten, van al die problemen
waarmede de menschen zich aandienen en van den priester een schuurpaal en van
zijn kamer een klaagmuur dreigen te maken. Er is iets te zeggen voor zulke
hellehonden, zeg ik, alhoewel niet alles. Zij sluiten de warmte van den goeden Herder
buiten en halen den priester binnen van de parabel, die aanvangt met deze woorden:
Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in handen van roovers. Zoo zal de
priester, de zielzorger, wát mijn pastoor dan ook zeggen moge, liever de gevaren der
liefde trotseeren dan die der hardvochtigheid en liever van zijn huis een klaagmuur
maken dan zich achter een waakhond te verschuilen.
Nicolaas Bonte had het dus mis, toen hij verkeerde veronderstellingen koppelde
aan de geregelde bezoeken van mevrouw Bongaerts aan mijne woning en hoevelen
voor en na hem hebben zich vergist in de gangen en wegen van een argeloos
jongmensch, dat niets anders verlangde dan met liefde in het hart voor al de zijnen
een goed priester te zijn. Nicolaas Bonte had hem zijn verontschuldigingen kunnen
aanbieden, doch hij heeft het niet gedaan. Hij heeft hem een ham gezonden; en Paulus
Lumens vindt dat beter. Zeg het met daden, dat is boerenstijl, zegt hij.
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Maar de anderen? Waar blijven hun verontschuldigingen? Desnoods hun worsten?
Uit de twee, drie keer dat Miete Van der Schoor aan mijn deur en de enkele malen
dat zij aan mijn biechtstoel gezien was, werd besloten dat ik invloed op haar had. En
indien ik dien op haar gehad had, wat dan nog? Het werd hoog tijd, dat er in dat enge
menschenleven iets gebeurde, dat de convergeerende geesten verstrooide en beroering
bracht in de gemoederen.
En zooals gewenscht werd, geschiedde; en het werd voor de menschen een
gebeurtenis nog wel van den allereersten rang: de Mijn was op komst. De slapende
prinses zou gewekt worden, want het tooverwoord was gevonden: goud.
De Nederlandsche Staat had zich plots als de heerlijke prins met het zwaard omgord
en zich een weg gebaand door een jarenlange wildernis van doornen en rozen.
Hij was op komen dagen in de gedaante van een kleinen rosharigen klerk met een
aktetasch onder den arm, die van madame Goffin het Papenveld, een landstrook bij
den Kamp, had aangekocht en, de boeren en eigenaars in raadsels latend, even
geheimzinnig weer verdwenen was als hij was gekomen.
De schoone slaapster sloot daarna weer even de oogen; maar eene, madame Goffin,
had reeds haar glans gezien en de belanghebbenden zagen elkander zwijgend aan,
zich heimelijk verkneukelend in het vooruitzicht van bar veel geld voor hun
eigendommen op de hand, van meer dan dubbel den geldenden grondprijs waarvoor
zij elders meer en beter zouden koopen kunnen en braver boeren.
Onder de weinigen echter die zich niet betooveren lieten en nuchter bleven, was
er een die verbetener dan ooit de tanden op elkander zette tegen het nu onafwendbare,
dat zijn levenswerk te vernietigen dreigde. Want de prachtige Catharina-hoeve zou
vroeg of laat moeten wijken voor het onbeperkte geweld van een macht waaraan
niemand weerstaan kon.
Nicolaas Bonte fronste de wenkbrauwen en sprak er niet meer over dan noodig
was. In zijn hart smeedde hij plannen van verzet, welke hij 's avonds in den kring
der zijnen ter tafel bracht. Wanneer het hem soms te bar werd, hoonde hij in de
gelagkamers de zwetsers door zijn verachtelijk lachen om hun stomme verwachtingen
en zwoer de geweldige Mensch met een vuist op
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tafel, dat zij niet hem nog niet klaar waren.
Maar op een morgen vond hij andermaal, nu niet door drinkebroers, doch door
nijdige geesten zijn wijde gronden vol flikken gestoken en de Mijn reeds afgebakend
op zijn eigen terrein. Toen hij daarna opzettelijk in de Keizer verscheen, was Holland
in last en vielen er van den morgen tot den avond meer vuistslagen tusschen de
drinkglazen dan anders in jaren. Een kliek van ophitsers, die hem geregeld bijviel in
zijn verontwaardiging over het Hollandsch janhagel dat Limburg zou gaan
overstroomen, had zich rond hem verzameld. De anderen hoorden hem aan en zwegen.
Onomwonden verdedigde hij zijn eigen partij en die van den pastoor en viel op zeker
oogenblik zoo grof over de haast fatalistische onverschilligheid van Severinus Van
der Schoor uit, dat de hondstrouwe Bertus den grammen boer naar den strot sprong.
In minder dan geen tijd echter zat deze tusschen tafels en stoelen over hem heen en
lag Bertus opgerold onder een bank met een geweldige laars tegen zijn zitvlak. Zóó,
als die lompe lummel daar, donderde Bonte de gelagkamer door, worden jullie
allemaal door den Hollander in den hoek getrapt. Geeft acht op wat ik jullie zeg!
Jullie kinderen en kindskinderen zullen het jullie nageven, wanneer ze zich later hun
schande herinneren als zij, tot koelputters vernederd, naar adem snakken.
Judassen zijn het die, God beter 't, voor een handvol geld hun eigen zonen in den
muil van het monster werpen. Doch gij zijt gewaarschuwd: weet wat gij doet. Jij,
wethouder, die geen kinderen hebt: wat doe jij met je geld als je het niet verzuipt?
En jullie allemaal: wat doen jullie met je bengels als er geen grond meer is waarop
zij tieren kunnen? Jullie hebt allemaal een kleineren of grooteren eigendom en best
je brood. Wat willen jullie nog meer? Ha, ik ken jullie gedachten. Maar ik zie wat
er gebeuren gaat. Let op de woorden van Nicolaas Bonte, als is hij dan maar een boer
en geen pastoor. Lach niet, Camille de Renet, want tegen verloopen landjonkers heb
ik het niet! Ik heb het tegen dezen die slapen, en niet wakker willen worden; tegen
degenen die om centen verlegen zijn. Zij zùllen ze hebben; maar de een zal zich
verbouwen, de ander verhandelen, een derde zal zijn geld verspelen omdat hij te dom
is om het te beheeren - daar zijn wij allemaal te dom voor! - en arm als ratten zie ik
sommigen van jullie nog bedelen gaan.
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Neen! zij blijven mij van mijn lijf, die Hollanders; hooren jullie het? Mij en mìjn
jongens blijven ze van het lijf, zoowaar ik Nicolaas Bonte heet. Ik heb mijn bengels
te lief dan dat ik hen voor geld zou verkwanselen; mijn jongens zijn te goed voor de
Mijn. En nu jullie!
Applaus van de eenen en goedkeurend gemompel van de anderen was, wat den
geweldenaar te beurt viel. Sommigen krabden zich nadenkend achter de ooren en
herinnerden zich misschien nog de preek van den vorigen Zondag, waarin de pastoor
hen een toekomst had gewezen van onrust en zedelijke verwoesting. Over die preek
was veel te doen geweest in het dorp. Er was niet één fransch woord aan te pas
gekomen en tegen zijn gewoonte in was de pastoor zéér kort en verschrikkelijk
duidelijk geweest. Dáár waren allen het over eens, alhoewel men nogal van meening
verschilde over de argumenten en de donkere vooruitzichten, welke men zich slechts
met moeite kon of wilde verwerkelijken. Zonder tot ernstige tegenspraak te komen,
meenden vooral de neringdoenden en kleine menschen, dat hij nog al hoog van den
toren had geblazen en was men het er weer gauw over eens, dat het wel zoo'n vaart
niet nemen zou met de schrikbeelden, die de pastoor voor hen had opgeroepen.
Na dit alles echter stond Nicolaas Bonte dezen keer niet zoo erbarmelijk alleen
als in zijn annexionistische dagen; zijn aanhang kon zelfs vrij groot genoemd worden
onder de menschen, die geen of weinig belangen hadden en een paar boeren met een
forschen eigendom als hij. Dan waren daar zijn ophitsers nog en diegenen die er
behagen in vonden dien grooten, sterken Mensch een speelbal te zien worden van
zijn driften. Hij was meer dan ooit op het pad. Een onrust was hem in zijn lijf gevaren
die zich overal, op het veld, op straat en in de herbergen te ontlasten zocht voor wie
maar luisteren wilde. Met groote woorden en dreigementen predikte hij het verzet
en vele avonden waren er, dat hij door een van zijn zonen uit de gelagkamers gevoerd
werd en Marie-Cathrien hem verdrietig stond op te wachten halfweg de hoeve.
Nicolaas, zeide zij dan, ze steken den draak met jou, en haar tranen bewezen hem
soms hoe groote schande zij het vond, dat met hem gespot werd en gelachen. Tranen
noch goede woorden waren echter in staat om hem de nutteloosheid van zijn pogen
te doen inzien; hij werd gestaald in zijn strijd; met den dag
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àl trotscher. Hij was nooit zoo roekeloos met de paarden, nooit zoo hardhandig onder
het vee en zoo kort in zijn bevelen. Het onmogelijke scheen hij te willen bedwingen
en met een handomdraai in alles te willen voorzien. Voortaan zou een ieder van hen
weten met wien hij te doen had.
Men noemde hem niet voor niets de Mensch.
En het bedrijf bloeide evenzeer; liep in een vaste regelmaat, die slechts zelden
faalde. Op de Catharina-hoeve was minder ziekte en ongeluk onder het vee dan elders
en tegen tegenslag was men er gedekt. De zonen beulden en zwoegden nog wat
harder sinds Louis bij Van der Schoor was en over alle werk en gebeuren in huis en
stallen hield Marie-Cathrien haar scherpen blik. Wanneer de vader, thuisgekomen,
na het avondeten zijn schoenen bij den haard had uitgesmeten, kon het gebeuren dat
hij de rustigste van alle menschen scheen en groot in zijn rieten zetelaar gezeten,
luisterde hij met welgevallen naar vrouw en zonen, die één voor één kwamen
bijgeschoven en hun verslagen deden over veld en vee. Soms als het spreken stil
viel, nam Jacob zijn harmonica of blies Dorus op de saxofone en een enkele maal
gebeurde het dan wel, vooral in de lange winteravonden, dat de tafel in een hoek
werd gedragen en de immer jeugdige Marie-Cathrien nog eens met een van haar
zonen danste. Aanvangs had Louis, niet het minst voor zijn moeder die hem door
allerlei vragen bleef uithooren, een aangename afwisseling op de hoeve gebracht
door zijn belevenissen bij Van der Schoor, doch na een paar maanden was daar het
nieuwe weer af en liet de toch al taaie jongen zich nog moeilijk bewegen voor den
dag te komen. Vooral toen zijn vader zich, volgens zijn meening, in de herbergen
was begonnen te misdragen, waren er keeren dat hij geen woord sprak. Het was
Marie-Cathrien niet ontgaan, dat hij met den dag geslotener werd alhoewel hij af en
toe, vooral op de Zondagen, dat hij om raad kwam, met zijn vader weer druk kon
zijn in het overleg. Over het huiselijk verkeer bij Van der Schoor liet hij zich
nauwelijks meer uit; wanneer hij sprak, ging dit over het werk en van tijd tot tijd
over het personeel, Bertus niet uitgesloten, die hem danig in den weg scheen te staan.
Hij miste dan ook ten eenen male de zin voor humor en de grandezza, die den brouwer
zelf in zoo groote mate was toegemeten. Nochtans oordeelde hij nimmer over zijn
meester, alhoewel zijn moeder het wel eens niet kon
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nalaten op hem af te geven, daar deze, nu hij zijn zaken geregeld en in goede handen
wist, zijn onbekommerd leven in de gelagkamers naar hartelust kon voortzetten.
Over de dochter sprak hij zelden en dan nog, tot groote ergernis van Marie-Cathrien,
als over de juffrouw.
Die jongen had niets van de beslistheid, waarmee zijn vader eertijds op de oude
Meuffels was afgestapt. Men begreep niet naar wien hij kon aarden; zijn broers
noemden hem wel eens het meisje en vooral Dorus stak het niet onder stoelen en
banken dat hij hem maar een lummel vond. Over de reis naar Antwerpen, waarmee
zijn broers hem bleven plagen, had hij nooit meer losgelaten dan dat de twee groepen
hopeloos door elkander geraakt waren en dat hij Miete niet had thuisgebracht. Waarom
dat zoo gebeurd was, bleef een geheim, dat Marie-Cathrien bizonder bleef intrigeeren.
Dat Louis' mededinger bij Miete een beurt maakte, geloofde nu wel niemand meer
behalve Dorus, die hem een felou vond en wel eens met hem af zou rekenen, zoodra
hij de kans schoon zag. Want René Bongaerts was even oud als hij; zij hadden naast
elkander in dezelfde klas gezeten en daarvan nog afgezien, dat deze zijn broer nu in
de schaduw stond, had hij van ouds nog een appeltje met dat lieve jongetje te schillen.
Tot in zijn tiende jaar had dat schoolmeesterszoontje lang krulletjeshaar gedragen
en toen het geknipt werd, was hij een volwassen vlegel al. Hij stak vol geniepigheden
als een kop vol haar en op school was het maar al te duidelijk, dat hij ook in de
hoogere klassen ontzien werd om wille van zijn vader, wiens bescherming hem
aanleiding genoeg gaf om andere kinderen te kwellen en te sarren en te lachen met
de vergelding, waarmee ze hem dreigden. Eenmaal van school af, kwam hij dan ook
geregeld tot schermutselingen op den weg met andere jongens en met diegenen
waarmee hij de H.B.S. in de stad bezocht. Met geld voor snoepgoed en sigaretten
kocht hij zich bondgenooten, die hem echter zoo lang trouw bleven als het lekkers
lang was. Een diploma of zoo iets had hij niet kunnen halen; hij achtte de kennis van
geen enkel nut en zijn verblinde ouders vonden keer op keer weer verschooning
genoeg voor hem in zijn teere gezondheid. Zoo was hij rond blijven loopen als een
geraffineerde nietsnut in afwachting van het toeval, dat hem wel een of ander
gemakkelijk baantje in de hand zou spelen. Onder zijn heertjes-manieren verkapte
hij
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een aangeboren aanleg voor uitspattingen en gewaagde avonturen, doch de geur van
boschviooltjes waarin hij gedoopt scheen, zou niet in staat zijn een meisje als Miete
Van der Schoor te bedwelmen. Daarover waren zij het op de Catharina-hoeve
nagenoeg allemaal eens. Marie-Cathrien echter meende, dat daarbij niet stilgestaan
mocht worden en zag met voortdurend groeienden weerzin dat haar man, in plaats
van den zoon een hand in den rug te houden, zijn eigen gedachten na bleef draven
en zich meer en meer van Van der Schoor verwijderde. Zij zou zelf reeds krachtig
de gewenschte toenadering van haar zoon tot Miete ter hand genomen hebben als
haar man haar niet zoo had aangemaand tot geduld en haar nu reeds maandenlang
niet gepaaid had met de belofte eens van zich af te spreken.
Carnaval en de voorjaarskermis waren voorbijgegaan zonder dat men zeggen kon
dat er van een andere verhouding nog sprake was dan die van knecht tot meesteres.
Marie-Cathrien verloor haar geduld, toen op een avond Dorus er Louis mee zat te
sarren, dat hij met mejuffrouw Van der Schoor op een bal van de harmonie gedanst
had. Toen Bonte thuis kwam begon zij er dadelijk over en bezwoer zij hem bij alles
wat hem dierbaar was den brouwer desnoods maar het mes op de keel te zetten. Hij
moest het zelf nu maar weten of hij er werk van maakte of niet; de jongen was nu
eenmaal niet anders en kon niet anders; doch als zijn vader hem ook in den steek
liet, zijn moeder deed het niet. Punt!
Nicolaas Bonte ging den volgenden morgen van de hoeve met de beste voornemens
en keerde er telkens weer met dezelfde teleurstelling voor Marie-Cathrien terug; nu
eens was hij het vergeten, dan weer was de gelegenheid weinig gunstig geweest. En
de dagen verliepen. Louis was tevreden en had lust in zijn werk en moeder-de-vrouw
betijde. Langzaam ook luwden de vlagen van heftigheid rond den vader die
terugkeerde naar zijn rustiger bestaan van keuren en loven, bieden en handelen. Er
werd gekocht en verkocht; een hengst, een stamboekpaard, een veulen, schoone
dieren en Marie-Cathrien werd er bij geroepen als er op den landweg of in de weide
gemonsterd werd. De Mensch zat weer groot en beheerscht achter zijn glas in de
herbergen. Zijn verzet was niet opgegeven, maar had zich ontladen naarmate de Mijn
weer, na den aankoop van het Papenveld, uit
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de verbeelding geraakte en de gemoederen tot rust kwamen. De voorjaarsstormen
waren voorbij, maar de atmosfeer bleef zwaar. Nicolaas Bonte schepte adem want
hij was de eerste die zich daarover geen twijfel maakte of een zeer nabije toekomst
zou hem opvorderen voor een hernieuwden nog meer verbitterden kamp.
Intusschen benutte hij zijn rijd met voordeelige speculaties en stond hij, naast de
behartiging van zijn eigen zaken, zijn zoon weer volledig ter zijde in de gezondmaking
van Van der Schoors bedrijf, dát hem welhaast al evenzeer ter harte scheen te gaan
als het zijne. De resultaten zouden dan ook zeker niet uitblijven want, onvoorziene
tegenslagen uitgesloten, bracht een geordend bedrijf met kennis van zaken en ijver
gedreven in die dagen goede winsten op. Nicolaas Bonte was een man, die er prijs
op stelde te toonen wat hij kon, zijn omgeving tegen alle verwachtingen in te verbazen
en in zich zelve te grinniken.
Hij zou den tijd afwachten om Van der Schoor door een ruim en voordeelig saldo
te overtuigen en indruk op hem en zijn dochter te maken. Daarom moest hij de
gebeurtenissen niet vooruitloopen door voet te geven aan de veel te onstuimige
Marie-Cathrien en zoo mogelijk van Van der Schoor zelf het eerste woord afwachten
en den eersten stap in de goede richting.
Zijn opzet was menschkundig niet kwaad en even duidelijk als zijn verzet tegen
de Mijn geweest was, alhoewel minder luidruchtig. Van der Schoor echter hield zich
voor het eene al even onverschillig als voor het andere. Hij had teveel gezond
doorzicht dan dat hij, bij alle bemoeienissen welke zijn vrienden Bonte en zoon zich
getroostten, niet helder inzag waarom het eigenlijk ging en waarover in de
binnenkamers en ook in de gelagkamers reeds meer stof was opgewaaid dan hem
aangenaam was en met den goeden naam van zijn dochter strookte. Hij had eergevoel
genoeg om zich daarover te bekommeren en van den anderen kant genoeg practischen
kijk om geen minuut uit het oog te verliezen, dat hij in Nicolaas Bonte een ijverzuchtig
raadsman en in zijn zoon een taai en toegewijd behartiger van zijn zaken getroffen
had. In beide opzichten dacht hij evenzeer aan zijn dochter en zag hij haar opgaan
in het bestuur van zijn huis en zich schijnbaar in het minst niet om het geharrewar
rond haar bekommeren. Hij waardeerde den jongen Bonte zonder
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hem ooit iets anders in het vooruitzicht te stellen dan het zeer behoorlijke loon, dat
voor hem gecontracteerd was. Meer gereserveerd jegens hem dan jegens Bertus
Slangen, wachtte hij zich ooit ook maar een zijdelingsche zinspeling te maken op
een kans die hij, wanneer zij den jongen vrijwillig geboden zou worden, niet in den
weg zou treden. Severinus had zich van den beginne af op dit standpunt geplaatst
van strikte neutraliteit en hij week daar niet van af. Voor het overige zorgde hij ervoor
dat het den jongen Bonte in zijn woning aan niets ontbrak waarop hij ook maar
eenigszins aanspraak kon doen gelden en dat hij gerespecteerd en gehoorzaamd werd
door het dienstvolk, oud en jong. Zijn dochter was voor hem wat zij voor allen was:
een goede meesteres; - de erbarmelijke Bertus niet uitgesloten die haar te pas en te
onpas herinneren bleef aan zijn eenige verwachting.
Miete had ervoor gezorgd dat ook hij het brood dat hij at verdiende en had hem
aangespannen, zooals de brouwersgasten het noemden. Sinds hielp hij de meiden bij
de wasch en stond hij nu en dan aan het karnvat of in den moutketel te roeren. De
knechten vonden het goed, dat Bertus onderhand ook eens wist wat zweten was;
maar dat nam niet weg dat zij het-in-het-getouw-zijn van mijnheer nog gaarne een
aanleiding zochten om hem te sarren. Meestal, wanneer de meiden het waren die
hem in zijn wiek schoten, gedroeg hij zich grootmoedig door ze te negeeren en
herhaalde zich de geschiedenis van den leeuw en de mug. Anders verontschuldigde
Bertus zich eenvoudig met: Miete heeft het gezegd.
Sedert Louis Bonte zijn intrede in het Panhuis gedaan had, was Bertus een bolhoed
en een stok met een hertekroon gaan dragen, zooals de baron. Slechts de titel ontbrak
hem nog; maar dat nam niet weg dat hij den indringer, waarin zelfs hij onmiddellijk
een mededinger verwaaid had, zijn verachting niet spaarde. Wacht maar! zei Bertus,
wanneer hij er over op straat werd staande gehouden, en dan dreigde hij met den
stok, zich de aframmeling misschien nog herinnerend die hem door den ouden Bonte
was toegediend.
En wacht maar! werd het wachtwoord van Bertus Slangen, de wapenspreuk van
den barren baron.
In de avondlijke vergaderingen, waarop de jonkheid samenkwam om te plenken
en waartoe Bertus zich wel eens liet vervoeren,
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werd het vuur hem somtijds zoo heet aan de schenen gelegd, dat zijn afgunst vlam
vatte en hij zich tot meer dan dreigementen liet verzoeken.
Geef acht Bertus, sarde René Bongaerts; die rekel van Bonte is voor iets anders
in het Panhuis geslopen dan om mest te rijden en paarden te rossen. Waarom hij dan
wel gekomen zou zijn, liet hij hem raden met altijd hetzelfde gevolg. Bertus liep met
een dollen kop de straat af als om een ongeluk te begaan en de belhamels lachten.
Wie echter dacht dat er een moord ging gebeuren, vergiste zich. Een honderd meter
verder was Bertus zijn vaart al weer kwijt en nam zijn trots weer de bovenhand op
zijn jaloesie. Alleen nog herhaalde hij op de maat van zijn stappen het wachtwoord,
dat hem op de lippen bestorven lag: Wacht maar! Wanneer de meisjes dan vroegen:
Waarop zij wachten moesten? keek hij of hij het in Keulen hoorde donderen. In de
beste gevallen schold hij hen voor bocht en als zij hem nariepen: dat zij niet minder
dan Miete en nog véél mooier waren, bromde Bertus: bloas mig op miene rök!
Zoo ging het dorp voort zich met den verliefden dwaas te vermaken en telkens
weer was hij het mikpunt en het middelpunt van boert en scherts. In een roes van
carnaval was hij door Camille de Renet in den adelstand verheven en had hij den
naam toegewezen gekregen van baron de Beauregard. Op een praalwagen geladen,
die ruischte van serpentines, confetti en rozen was hij, begeleid met de muziek, het
gansche dorp door gereden en diep in den avond had men hem als een koning naar
het Panhuis gebracht. Zijn bolhoed echter had men hem zoo dikwijls vol bier gedaan
dat hij, eenmaal van den wagen, onmachtig was geworden op zijn beenen te staan
en op handen en voeten - als Ferdinand van de freule, zeide Miete - was hij op zijn
zoldertje geraakt.
Maar den volgenden morgen was Miete kwaad geweest en had zij hem de straat
verboden die, vroeg al vol gekken, gekker dan Bertus, liep met allemaal malle maskers
voor en in kleeren kakelbont. Het leven buiten had hem danig getempteerd, maar in
zijn vermorzeling was hij getroost geworden door de afwezigheid, waarmede Louis
Bonte tot val-avond in de keuken in een boek had zitten turen tot deze, na de paarden
verzorgd te hebben, alleen was uitgegaan. Miete had zich den ganschen dag niet laten
zien
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dan om hem nu en dan stomweg zijn eten voor te zetten, daar ook de meiden als alle
gekken op stap waren. Zelfs de tanige Geertrui, al zei die dan ook dat zij naar Waterval
naar haar moeder was. Voortdurend was er druk bezoek geweest bij Van der Schoor
binnen, waar Bertus in een glimp van den luisterrijken luchter ook even
Marie-Cathrien Bonte had zien zitten, parmantig in den zetel en met een wafel op
de hand. Daarop was zijn vermorzeling zoodanig door zijn nieuwsgierigheid gehinderd
dat hij Miete bijna naar de reden gevraagd had van dat bezoek, toen zij hem zijn
avondbrood bracht met ook een wafel erbij. Een beetje gebroken echter door haar
koelheid, had hij alleen maar gestameld: Ik trouw toch met jou, Miete.
Doch Miete had niets geantwoord...
Die Miete toch!
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XIII
Maar op zekeren dag, toen Miete reeds lang niet boos meer was en alle menschen
aan de straat waren uitgeloopen, stond mede baron de Beauregard te luisteren naar
Marinus de Wachter die, met de bel in de eene en een plakaat in de andere hand, een
vergadering uitriep door het dorp. Alle belanghebbenden, boeren en grondeigenaars,
werden verwacht in de school voor eene voor hen allen zeer belangrijke mededeeling,
zoo luidde de afkondiging.
Ook stond daar voor den Keizer Nicolaas Bonte met een onstuimigen, eenjarigen
vos aan het hutsel, die vonken uit de keien danste. Toen hij de boodschap gehoord
had, goot hij zijn bierglas leeg in de kiezel en trok hij met zijn paard naar de hoeve.
Nu gaat het gebeuren, gromde hij voor zich heen; de boonen worden in de week
gelegd en de domste boeren het eerst en het meest bedrogen. Je zult het zien: ze
vliegen erop af als vliegen op een peperkoek; doch laat ze begaan.
Een paar dagen vóór de vergadering verschenen een drietal heeren in een auto aan
de pastorie doch, na vriendelijk ontvangen te zijn en aangehoord, werden zij naar
den kapelaan verwezen daar de pastoor zich, om zijn eigen weliswaar zeer
persoonlijke redenen, niet met hun aangelegenheden kon en wilde inlaten. Daar
kwamen de heeren naar de kapelanie; zij bleken met de nobelste bedoelingen bezield
te zijn en zaken te beoogen waarover men zich slechts mocht verblijden. Nu de Mijn
eenmaal een feit geworden was, riep zij vooral voor de volkshuisvesting problemen
op, welke men zich gehaast had onder de oogen te zien. Er was derhalve op
christelijken grondslag een maatschappij gesticht tot aankoop van gronden en daaraan
annex een andere welke, waar de omstandigheden en de ontwikkeling der industrie
daartoe noopten, in de huisvesting der vreemde werkkrachten zou voorzien die,
aangelokt door de tooverfluit van den arbeid, van alle windstreken zouden
toestroomen. Een internationaal arbeidsleger zou opgevangen moeten worden in
woningen en woonwijken, welke in eigen beheer uitgevoerd, aan de christelijke
levensbehoeften van duizenden gezinnen moesten voldoen met scholen, kerken en
andere sociale en charitatieve voorzieningen. Door op deze wijze tijdig post te vatten,
zou men mede de in-
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heemsche bevolking en zijn eeuwenoude cultureele schatten kunnen beschermen
tegen de volksvijandige en andere ongewenschte elementen, die niet op zich zouden
laten wachten, en de terugslagen opvangen waarvan de grootindustrie
noodzakelijkerwijze op zeden en leefgewoonten vergezeld ging. Recht tegen de
kortzichtigheid van de eenen en de kopschuwheid van de anderen in, was het zaak
geworden met aanwending van alle middelen van den nood der Mijn een deugd te
maken en, in plaats van een vloek, een zegen voor streek en gewest.
Méér was er niet noodig om een voortvarend kapelaan te begeesteren. Met één
blik zag hij de enkele vierkante kilometers aarde, waarop hij door de Voorzienigheid
geplaatst was, van aanschijn veranderen en wist hij zich mede verantwoordelijk voor
een toekomst waarin het lied van den arbeid, dat niet per sé heidensch behoefde te
klinken, de bucolische stemming der oude landouw zou overheerschen. Hij mocht
niet ontkennen dat de al te gemakkelijke droom, die hij over een plattelandsparochie
van het seminarie had meegebracht, niet ontnuchterd geworden was en dat hij zich
soms tot stikkens toe verzadigd gevoeld had in de benauwende atmosfeer van kleine
en groote kleinzieligheden waarin het hem scheen dat de menschen, deugdzaam en
ondeugdzaam ondereen, niet minder dan hijzelf naar lucht en ruimte snakten. Of
echter de landstreek, die vanwege de samenstelling van haar geheimzinnige
onderlagen in een misschien zeer nabije toekomst van karakter zou veranderen, haar
diepe christelijke impressies zou blijven behouden, was een groote zaak waaraan hij
zich, ook zonder dat er een rechtstreeksch appèl op hem gedaan werd, met hart en
ziel verbonden voelde. Van hem werd voorloopig niet meer gevraagd dan dat hij
mede namens zijn pastoor de bewuste vergadering zou voorzitten en zoo noodig een
beroep zou doen op het geweten der weerspannigen in het belang der zaak van wier
goed recht hij meende hen zonder veel moeite te kunnen overtuigen. Elk particulier
belang en elke onvruchtbare gevoeligheid zou voortaan moeten wijken voor dingen
van zooveel hoogere orde. In alle gemoedsrust, werd hem verzekerd, - en de naam
en onkreukbare goede trouw der heeren stonden daar voor honderd procent borg
voor - kon hij bij de afzijdigen en recalcitranten te werk gaan, daar de eigenaars voor
hun gronden minstens het dubbele werd gewaarborgd van
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den geldenden prijs en de maatschappij geen kapitaalvorming beoogde doch slechts
het algemeen welzijn. Bij groote geestelijke voordeelen, die een latere tijd op
verbluffende wijze zou aanwijzen, kon er van welk stoffelijk nadeel ook voor de
inheemschen geen sprake zijn, integendeel. Iedereen werd recht gedaan; alleen met
illusies en bekrompen sentimenten kon en mocht geen rekening gehouden worden;
een nieuwe tijd en een andere orde van dingen brak aan, waaraan men willens of niet
zijn zegel zou moeten hechten.
Ik word onteigend, jubelde Slot-Marieke tegen iedereen, die voorbij haar krot in
de Bruiloftsteeg kwam en zij offerde kaarsen aan alle heilige wonderdoeners des
hemels in het vooruitzicht al van de zestien duizend harde hollandsche rinkelaars,
die men haar ingeblazen had te eischen voor een leemen huis met een geitenstal en
enkele roeden koolhof.
De verwachtingen der anderen waren niet minder hoog gespannen, al liepen zij
er dan niet zoo mee te koop als de kwezel. Menig eigenaar zag men zijn grond
afpassen van paal tot paal en met krijt in de handpalm staan cijferen en rekenen. In
de herbergen was het drukker dan ooit; men zag er ongewone gasten, die er hun licht
kwamen opsteken en 's avonds sloten de poorten zich achter geanimeerde
bijeenkomsten waarop de boeren de koppen bij elkander staken.
Nicolaas Bonte alleen ging in die dagen zwijgend over de aarde. Even over den
rand van zijn gebied hadden Duitsche werklieden kort geleden nog posten voor een
boortoren gezet, doch de palen waren hen de eene na de andere langs de ooren de
hei opgevlogen. Zóó was hij. De menschen hadden om zijn driftige kracht gelachen;
maar overal waar hij neerzat, werd het nu stil.
Behalve een groot aantal nieuwsgierigen, ginnegappers en dorpsezels waren alle
belanghebbenden op de vergadering verschenen; uitgezonderd Nicolaas Bonte, zooals
verwacht was, en de alleenstaande weduwe Sybilla Spierts uit de Beekstraat. Van
de aanwezigen hadden velen, nadat hen verzekerd geworden was dat door de
opkoopers later niet meer geboden zou worden, hun grond afgestaan en geteekend
voor tien, elf en twaalf gulden de kleine roede naargelang de minder of meer gunstige
ligging der eigendommen langs landweg of voetpad. Anderen, die hun vlie-
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gers niet zoo hoog zagen opgaan als zij ze gespannen hadden, weigerden - ondanks
het verwijt van tegen hun eigen welzijn te handelen - hardnekkig te verkoopen of
hielden hun woord in beraad.
Onder dezen was ook Severinus Van der Schoor die met twaalf morgen opperbesten
tarwe- en gerstgrond langs de Kapelstraat lag en nog een paar vreemde eigenaars en
grootere boeren. De vergadering, die volgens de heeren opkoopers een nog al gunstig
verloop genomen had, was doorgezet geworden in de gelagkamers; vooral in den
Keizer, waar de weigerachtigen het nog al zwaar te verduren hadden gekregen en
het over en weer tot groote en grove replieken gekomen was tusschen de opgestangde
menschen. Ze gooien de lui dood met geld, had de wethouder Bingels gezegd, maar
er zijn altijd van die slimme ezels die dán pas tevreden zullen zijn als zij eronder
begraven liggen.
En daar was het voor dien dag bij gebleven toen òver twaalf al Marinus de Wachter
de discussies gesloten had. De voorzichtigen bewaarden rustig wat zij bezaten: daar
kwam voorloopig de mot nog niet in. Zij hadden den tijd, meenden zij en zagen met
vertrouwen de toekomst tegemoet. Natuurlijk lieten zij den kapelaan praten; zij
hadden teveel eerbied voor zijn waardigheid en zijn goede bedoelingen om niet naar
hem te luisteren. Zij knikten aldoor, als boeren dat te doen plegen, maar naar hun
gedachten lieten ze hem raden. Niet één bezweek er voor den aandrang van zijn
argumenten, behalve de weduwvrouw Spierts dan met wie hij vrij gemakkelijk spel
had.
Een maand later teekenden alle verkoopers, ofschoon een enkele reeds met
merkbaren weerwil, de contracten op het notariskantoor en streken zij het geld in
den zak voor gezamenlijk meer dan honderd en twintig morgen vruchtbaar akkerland
en weiden. De kapelaan echter liep nog dapper rond om met klem van redenen voor
afstand aan de maatschappij te pleiten, toen er reeds hier en daar andere opkoopers
verschenen waren met zakelijker bedoelingen bezield dan hij en met betere resultaten
vertrokken. Zij golden in de omgeving als deskundigen waarvan de eenen namens
den Staat en de anderen namens speculanten voorgaven te handelen en den grondprijs
dermate opjoegen, dat al gauw een algemeene teleurstelling merkbaar werd onder
de gewilligen der eerste ure. Met hun geld in den zak verhaalden sommigen hun
roekeloosheid
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vrij grof op den van alle zakelijkheid gespeenden kapelaan en de overtuiging van
een goede zaak gediend te hebben bleek hun slechts een schamel doekje voor het
bloeden bij den meerprijs dien zij hadden kunnen maken.
De zaken liepen al scheever toen, ondanks haar uitdrukkelijke verzekering, de
maatschappij tegen de wilde opkoopers begon op te bieden en dezen zelfs te
overtroeven. Van een en ander ondervond de kapelaan, binnenskamers voorloopig
nog, den gevoeligen terugslag. Erger nog werd het voor hem nadat hij Severinus Van
der Schoor bewogen had om, kaarsrecht tegen den nadrukkelijken raad van Nicolaas
Bonte in, zijn twaalf morgen bouwgrond aan de Kapellerstraat aan de maatschappij
te verkoopen voor twintig gulden de kleine roede. Het halve dorp kwam in opstand
tegen zijn onfortuinlijk optreden en beschuldigde hem den brouwer bevoordeeld te
hebben boven de anderen en vooral boven de arme weduwvrouw Spierts, die zich
tevreden had moeten stellen met de helft van den prijs als voor Van der Schoor
bedongen. Door kwaadsprekers en lasteraars - het liefst in de schaduw der kerken
houden deze adders en basilisken zich schuil - werd zijn verhouding tot Miete erbij
in het geding gebracht en tot even onzinnige als schaamtelooze verhalen uitgesponnen.
Toen hij het hoorde stond hij ontsteld met een hevig gevoel om te braken. Het is een
onoplosbaar raadsel hoeveel vuil en wellust in het schenden soms onder een handvol
menschen kan zitten opgetast. Wee echter degene die gewijd of niet er het weerloos
slachtoffer van wordt. Zij die dit lezen mogen er even bij stilstaan.
Voor den zooveelsten keer hadden zijn beste bedoelingen schipbreuk geleden en
met brandende kolen op zijn hoofd trok de kapelaan zich terug; door ergernis en
smart haast gebroken. Bij zijn pastoor vond hij troost noch erkenning, geen enkel
begrip van zijn toestand. Eerder de koele laatdunkendheid van den superieuren man,
die het wel voorzien had. Wie de gevaren van zijn jeugd wil trotseeren, zeide deze,
behoeft zich niet te beklagen over de verrassingen die ze hem bereidt; ik had u
gewaarschuwd en kan niet anders dan u mijn waarschuwing herhalen; bezit u zelf
om niet als hout in het vuur verteerd te worden.
Naar aanleiding van anonieme brieven - dat andere laaghartige wapen van den
moorddadigen laster - werd hij enkele dagen
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later ook nog voor zijn bisschop geroepen; en al had hij weinig moeite dezen van
zijn onschuld te overtuigen: hij werd met de berisping terug gezonden zich tot zijn
strikt priesterlijke werkzaamheden te beperken en de voorzichtigheid werd hem
aangeprezen als de bij uitstek clericale deugd. Daarmee was hij geabsolveerd en kon
hij met een zwaar hart terug naar zijn dorp.
Trek je er niets van aan, Erik, wist slechts Paulus Lumens hem te zeggen, die met
den rozenkrans in de hand zijn thuiskomst had afgewacht. De leerling is niet beter
dan de meester, jongen! Doch Paulus Lumens vergat, dat de meester een held was
en dàt was de leerling nu juist niet.
Neen, dat was hij niet; want van huis uit had hij zijn eigen, misschien kleine
bekommeringen meegekregen en onder deze: een bijna ziekelijken zin voor
zindelijkheid op zijn eer en goeden naam en een kinderachtige reinigings-manie,
zooals zijn vriend zich uitdrukte. En nu was het ergste wat hij ooit gedacht had over
hem gekomen; een walgelijke smet; een smaad dien hij niet verkroppen kon. De
gevolgen van den laster zijn even smartelijk, zooniet nòg smartelijker dan het venijn
zelf. Ook indien er geen geloof aan gehecht wordt, groeit een wantrouwen waarover
de meesten moeilijk heen geraken; de verhoudingen bevriezen en ontdooien zelden
meer geheel en al. Men noemt geen koe bont, of zij heeft een vlekje; wat al waarheid
vond de volksmond uit om een leugen te ijken!
Het was een verschrikkelijke tijd, waaraan hij nog slechts herinnering heeft van
duistere verlatenheid. Er zijn van die geheimzinnige witte vogels, die wanneer zij
krank zijn of gebroken, den kop in de veeren steken en zich voor het daglicht
begraven. Men hoort ze soms snikken in hunne pluimen. Een man loopt met een
brandmerk en weet er zich niet van te bevrijden; hij moet dulden, dragen; hij mag er
niet aan roeren, want dat zou zijn straf nog verzwaren. De tijd moet hem genezen;
de rol van slachtoffer, welke men hem heeft toebedeeld, heeft hij ten einde toe te
spelen; gelàten te spelen zonder een vinger te bewegen. Tot men hem bewonderen
gaat; aanvaarden; liefhebben wellicht. De meest verfoeilijke laster komt voort uit
afgunst; de meest geraffineerde saddistische kwelling uit jaloesie.
Maar intusschen zit hij met het hoofd in de handen om ook nog dit niet kwijt te
raken. Hij herinnert zich, dat hij priester is en dat

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 1. De kraai op den kruisbalk

158
zijn zeerte hem van geen enkele zijner verplichtingen ontslaat. Hij neemt de pen op
om zijn Zondagspreek te schrijven, maar zijn hand ligt machteloos op het papier. Hij
wordt bekoord den stoel der waarheid tot zijn eigen verdediging te misbruiken. De
woorden die hij vindt, zijn vochtig van gal. Hij bidt tot den H. Geest; hij bidt tegen
de stormen in die hem doorvlagen. Morgen aan morgen moet hij opgaan naar het
altaar, daar gebrandmerkt staan tusschen zijn volk en den God, die ondanks alles zijn
jeugd moet verblijden. Maar hoe doet Hij dit? Hij heeft zijn tanden in Hem
vastgebeten om Hem niet te verliezen, om Hem geen enkel oogenblik kwijt te geraken.
Hij weet, dat geen enkele traan voor niets ter aarde valt. Maar hij heeft de gevaren
der jeugd, die ook de gevaren der liefde zijn, getrotseerd, en is gedrenkt in den
droesem harer bitterheid. Hij is geen held, hij mist den moed en het grootmoedige
om pal te staan in den storm. Hij steekt den kop in de veeren en de klachten persen
zich van zijne lippen.
Hij zou zijn kwellers willen vergeven, indien hij slechts wist wie zij waren. Zij
weten, dat hij de macht bezit om hen van hun zonden te absolveeren. Misschien
hebben zij er geen behoefte aan en zal de een de schuld op een ander verhalen en
deze haar weer schuiven op iemand, die naamloos is. En dus zonder geweten.
Maar het slachtoffer brandt als hout in het vuur en draagt een smaad, die alleen
voor priesters is; een smart waar niemand bij kan. Ook gij niet die dit leest en dit
alles misschien overdreven vindt en beneden de maat van den volwassen man. Voor
vele priesters, voor de minsten niet, weet ik dat ik de woorden spreek van hun hart;
de meestal in snikken gesmoorde klachten van die eenzame zwàrte vogels ook, die
in hun gebrokenheid zich vastklemmen aan een kruis.
Gij weet niet hoe wreed gij kunt zijn, onsterfelijke menschenzielen, want als gij
het wist zoudt gij barmhartiger zijn; gij weet niet hoe lief gij kunt zijn; want als gij
het wist, zoudt gij uw priesters onuitsprekelijk lief hebben en hen vergeven dat zij
menschen zijn.
Het is Zaterdagavond; de kapelaan zit als altijd bij zijn biechtstoel en wacht. Hij
is nog dezelfde; er is niets aan hem veranderd. Alleen zijn huishoudster zegt, dat hij
mager geworden is als een panlat. Zij begrijpt er niets van, want haar maaltijden zijn
goed
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bereid; de eerwaarde steekt waarschijnlijk in een slecht vel. Hij zou den geneesheer
eens moeten raadplegen; want wie zijn lichaam bewaart, bewaart geen doove noot.
Hij is moe van zijn zuchten, zijn lippen branden. Nacht op nacht heeft hij zijn bed
doen zwemmen van zweet; zijn bedstee doornat met zijn tranen. Zijn oog is
doorknaagd van verdriet. De Heer alleen heeft de stem zijns geweens gehoord. Hij
zal zijn gebed aannemen en al zijn wederspannigen zullen verbaasd en beschaamd
worden. Gij hoort dat hij bidt: een psalm van David, voor den opperzangmeester, op
de neginôth, op de scheminîth. En hij wacht en hoopt. Hij begint te vreezen, want
het wantrouwen sluipt hem na tot in zijn biechtstoel, onderkruipt hem in zijn heilige
bediening en maakt hem onvruchtbaar. Het stelt hem terzijde. En sidderend met
David vervolgt hij zijn gebed om verlossing van zijn belagers; hij beroept zich op
zijn onschuld en begeert recht van God. Het water is hem gestegen tot aan de tanden.
Hij verontschuldigt zich, daar het de kerk zelf is die in dat uur hem deze woorden in
den mond legt en hij vervolgt: Heere, mijn God, indien ik dat misdaan heb, indien
er onrecht is in mijn handen; indien ik kwaad heb vergolden aan hem die met mij
vrede had; zoo vervolge de vijand mijne ziel en achterhale ze en vertrede mijn leven
ter aarde en doe mijne eer in het stof wonen.
En de kapelaan wacht nog altijd. Wat is er gebeurd? En zal dat zoo blijven? Eerder
stond zijn biechtstoel niet stil; hij is geen ziele-jager, maar hij is nu eenmaal een
mensch met een wonderlijke, zegenende en absolveerende macht bekleed en die er
recht op hebben aarzelen het hoofd te buigen onder de handen en de macht van den
gebrandmerkte. Hij is onhandig en onmachtig voor hen geworden; zij weigeren te
eten uit zijne hand en hun wantrouwen ziet schuin naar hem wanneer zij hem
voorbijgaan. Zij hebben hun rechten doch doen hem onrecht aan: Heere, mijn God,
indien er onrecht is in mijne handen... Doch indien ik dat niet gedaan heb, mijn God,
zoo wet dan uw zwaard en span uw boog en bereid dien en stel uw pijlen tegen mijn
hittigen vervolger te werk. Want ziet, hij is in arbeid van ongerechtigheid en zwanger
van moeite; hij zal laster baren. Zijne moeite zal op zijn hoofd wederkeeren en zijn
geweld op zijn schedel nederdalen. Seba.

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 1. De kraai op den kruisbalk

160
Enkele menschen schuiven zijn biechtstoel voorbij in het bewustzijn dat zij hem
krenken; het zijn vroegere penitenten; wat heeft hij hen misdaan? De Zaterdagavond
is even stil en de kerk ruikt even vertrouwelijk naar boenwas en wierook als anders;
de ondergaande zon praalt in de ramen wier bloemen en zinnebeelden zich echter
van hem vervreemden. De voetstappen klinken enkele malen omhoog in het klokhuis
en daarbuiten beginnen de stemmen. Een paar kinderen bidden den kruisweg na, zien
hem in het voorbijgaan even aan en knielen dan samen voor de tiende statie: Jezus
wordt van zijn kleederen beroofd en met gal gelaafd. De kleinen slaan hun ernstige
blikken naar het beeld op en sluiten dan de oogen om het aanschouwde te overwegen.
Zij denken. Laat ons denken. Is het geen zondige aanmatiging, Paulus Lumens, zich
eenige oogenblikken vereenzelvigd te hebben met den Man, die van zijn kleederen
werd beroofd en met gal gelaafd? Is de leerling dan werkelijk niet beter dan de
Meester waarover deze kinderen even de zoete oogen sloten en zich bezonnen in hun
harten?
Paulus Lumens, goede vriend, indien alles wat ik onderga aan mij slechts
geschieden mocht opdat een enkele ziel erdoor mocht genezen. De schemer daalt
neer van de gewelven; een wijd en onwezenlijk spinrag waarin de kapelaan niets
meer ziet blinken dan een paar tranen. Hij wacht niet meer, hij bidt niet meer. Hij is
doodvermoeid van wachten en denken. Hij lijdt het leed van den verwezene; van den
miskende; het leed dat recht in het hart staat als een zwaard. Dan, terwijl de koster
het altaar klaar maakt voor morgen en de pastoor een oogenblik recht staat voor het
Allerheiligste - de zangers klossen reeds het zangkoor op voor de repetitie van de
wisselende gezangen uit de mis van den vijfden Zondag na Pinksteren - knielt bij
den biechtstoel van den kapelaan nog een meisje, en na een korte voorbereiding
spreekt zij haar biecht: Vader, geef mij uw zegen, zegt zij.
Miete Van der Schoor.
Voor hij het zangkoor opgaat om de repetitie te leiden staat daar bij het wijwatervat
zijn pastoor hem op te wachten.
Als gij verstandig waart, zegt deze hem, zoudt gij dat vrouwmensch verzoeken
uw biechtstoel te vermijden. De kapelaan staat als aan den grond genageld. Als gij
verstandig waart, weet hij slechts te herhalen; een weerloos mensch. Hij laat de
zangers
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in den steek en wankelt naar zijn huis. Hij eet noch drinkt; de huishoudster bezweert
hem den dokter te mogen roepen. Zij knort als zij hem daarna zijn rijwiel ziet nemen
en staart hem hoofdschuddend na als hij de deur uitgaat. Hij rijdt in den avond naar
Paulus Lumens; hij haast zich het dorp uit want de huizen vallen òp hem. In de
herbergen is het een drukte van belang. Want er is geld in het dorp, veel geld en met
den dag stroomt het nog toe. De heeren der maatschappij en de anderen gaan van
den morgen tot den avond rond en er wordt geloofd en geboden nu tegen elkander
op: vijftien, twintig, dertig tot veertig gulden de kleine roede toe. En de boeren
grinniken, zitten stokstijf achter hunnen eigendom en slaan traag toe. Zij hadden het
wel gedacht. Haastige spoed is zelden goed. Daar staat nu de arme weduwvrouw
Spierts met al de bekochten der eerste ure, de goedgeloovigen, de tammen, en kijken
op hun neus. De laatsten lachen het best; het is nu hun beurt om de stommerikken te
sarren. Het lachen galmt den kapelaan na, den landweg op, den avond in. Het
achtervolgt hem als hoon. Paulus Lumens zit juist aan de boterham. Na zijn biechtstoel
heeft hij vergaderd met de voetbalclub en met de jongens een partij biljart gespeeld
in het patronaat. Zijn woning is doortrokken van den geur van spek en pannekoek.
Je hebt een goede neus, Erik, dat je daar op afkomt.
- Ja, dat heb ik; doch niet den minsten trek; dank je!
Paulus heeft de hoogmis morgen en zijn zuster zorgt dan, dat hij wat bijgezet
krijgt, ut abstinere valeat. Je moet ziel en lijf bij elkander houden, jongen.
- Kun je daarop slapen, Paulus?
Slapen? - als een roos!
Hij heeft geen distels in zijn hoofdkussen, deze kloeke, gezonde man; zijn
gemoedsrust is even hecht als zijn constitutie; aan zijn hart wordt schijnbaar niet
geknaagd. Paulus is een eiland in de branding. Als hij verzadigd is - hij heeft wél
trek - steekt hij zijn pijp op en heeft dan de gewoonte zijn Zondagspreek te
declameeren, afwisselend tegen de voetbaltropeeën die zijn kamer sieren en tegen
de zeven hoofdzonden van zijn pijpenrek, in evenveel afgrijselijke gipsen koppen
verzinnebeeld. Het bezoek komt hem dus niet erg gelegen. Hij laat dat echter niet
merken en praat honderd uit over de competitie en de kansen die zijn jongens morgen
maken op eigen terrein.
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- Zou je mijn biecht willen hooren, Paulus?
Alweer?
- Geef me maar gauw een kruisje.
Mag ik mijn pijp niet eerst leegtrekken?
- Neen.
Nou, nou! vooruit dan maar: op de knieën.
- Ik belijd voor God...
Niet voor jou, Mina! Wacht even met dien rommel op te ruimen tot deze mijnheer
mij iets verteld heeft waar jij niets mee te maken hebt. Mooi zoo; deur dicht. Vooruit
maar Erik, ik belijd voor God... goed zoo... ego te absolvo... en bid voor penitentie
dan maar weer je gewone drie weesgegroetjes en probeer in Godsnaam nu toch niet
meer zoo onzalig bekommerd te zijn over wat de lui van je denken en zeggen.
- Je hebt goed praten, Paulus.
Dat heb ik, en daarom doe ik het dan ook. Wat zou jij doen als ik in de zelfde
omstandigheden was als jij?
- Wel, doen zooals jij.
Begin dan maar, de menschen denken van mij dat ik een luierik ben en zij zeggen
het ook; de waarheid is dat ik een boer ben; dat ik mijn onbeholpenheid niet kwijt
kan. Ik zit met een spaak in het wiel en kan niet vooruit en niet achteruit meer... Ook
niet meer achteruit, Erik, al word ik nòg zoozeer bekoord het te willen... En nu jij?...
Zeg mij nu eens wat ik moet?
- Je bevrijden, Paulus.
Ja, ja, wij praten goed. Maar voor ons allen zonder uitzondering vergeet O.L. Heer
juist dàt wonder te doen, dat wij noodig meenen te hebben om almachtig te zijn of
geen mensch meer. Wij moeten menschen blijven, Erik, ondanks datgene wat de
menschen over ons denken of zeggen; dat is, geloof ik, ons aller probleem. Daar
zitten we mee te houden. Geef nu maar onmiddellijk toe dat het leven anders voor
ons wel eens wat gemakkelijk kon zijn en dus duivelsch gevaarlijk, op het kantje
van de hel af. En de menschen, daar kom je niet achter; vooral achter de boeren niet;
zij hebben een eigen filosofie en ik zou bijna zeggen een apart geweten. Het is
ellendig, dat weet ik, op zekeren dag tot de bevinding te moeten komen, dat de muizen
een stuk gevreten hebben uitje besten steek, dien je nog wel zoo zorgvuldig had
opgeborgen voor de groote gelegenheden als Paschen en schuttersfeesten. Je
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wou er eens deftig mee voor den dag komen, maar voor eens en voor altijd zal je dan
weten - wat je reeds làng wist - dat muizen knaagdieren zijn. Wij moeten ondervinden
om te leeren en om daarna nog meer op onze hoede te zijn en den boei nog niet erger
te laten begaaien. Want wij zitten eigenlijk midden in de muizen, Erik, en zij kunnen
er tenslotte ook weinig aan doen, dat zij tanden hebben. Mijn boerenverstand zegt
mij, dat men in zulke omstandigheden als waarmee wij gezegend zijn, drie dingen
doen kan; men kan heelemaal niets doen, wat niet valt aan te raden; men kan ze in
den val laten loopen, wat voor een priester een onbegonnen werk is omdat je, wanneer
je de parabel even loslaat, met menschen en niet met muizen te doen blijkt te hebben;
en men kan uiterst voorzichtig worden en vooral... zijn huishoudster in de gaten
houden. Schrik niet, Erik, maar bid tot slot dan nog een oefening van berouw over
al de fouten van heel je leven en wees een man. Een man, versta je?
- Goed, maar wat weet je van Catharina, Paulus?
Wat ik je gezegd heb: houd ze in de gaten!
- Als ik je goed begrepen heb?
Dat hèb je.
- Maar ik kan je waarschuwing niet verwerken, man!
Dat komt wel! Bid je akte van berouw, zeg ik je, en hoepel op; wanneer ik morgen
steken blijf in de preek is het jouw schuld en dan zeggen de beminde christenen van
mij dat ik nòg dommer ben dan ik al ben. Goeden nacht!
Toen de kapelaan thuis kwam was de tafel afgeruimd en Catharina reeds naar
boven. Op de trap vond hij bij den blaker een brief van Angeline en Fransje, dat ze
hem den volgenden dag kwamen bezoeken. Zij vreesden anders te zullen vergeten,
dat zij nog een broeder hadden. Ook vader klaagde steen en been en vroeg zich
bezorgd af, wat de vervreemding van zijn zoon beteekenen kon. Angeline en Fransje
zouden op die vraag het antwoord komen halen en hun broer zoo noodig bekeeren.
Nauwelijks te bed gelegen herinnerde het ijl gevoel van den honger hem er aan,
dat hij niet gegeten had en dat hem evengoed als mijnheer Lumens de hoogmis te
wachten stond met preek. Hij had een akeligen slaap vol droomen en verschrikkingen,
waaruit hij telkens wakker schoot en was desondanks om zes uur op zijn post in de
kerk om zoonoodig biecht te hooren vóór de
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mis van half zeven, welke door den pastoor werd opgedragen. De vader van Reinout
Eussen en een paar menschen van Waterval maakten er gebruik van; nog niet door
den laster besmet, dacht hij. Met suizend hoofd zat hij in het hokje, vunzig van
menschelijke bedorvenheid; af en toe vreezend ermede te kantelen. Daarna in de
buitenlucht loopend bekwam hij een weinig; de morgenlucht deed hem goed. Het
steken en suizen in zijn hoofd ging over terwijl hij heen en weer over het kerkhof
zijn preek memoreerde.
Ghislène de Ghistelles d'Affaitatie, las hij op de gebroken zuil en hij verzonk in
een droom over dat korte leven: achttien jaar. De dooden zijn barmhartig; maar zij
hooren niet. Hij keerde tot zijn preek terug. Het woord Gods is niet gebonden; ook
niet door den laster, bemoedigde hij zich; hij zou zijn tong niet verlammen. Het
evangelie is eeuwig en van heden. Indien gij een van deze kleinen die in mij gelooven,
zult ergeren, het ware u beter... Zie nu, hoe hij zich een oogenblik màn voelt, hoe de
onverschrokkenheid van St. Paulus in hem vaart. Zijn zwaard is gewet en zijn oog
straalt van een dapper vuur. Voor wie zal hij zijn oogen neerslaan, voor wie van al
dezen, die daar straks zullen zitten aan zijn voeten? Aan zijn voeten!
De wind jaagt in zijn haar als hij van achter den toren in het gezicht treedt van die
de kerk verlaten. Een paar mannen nemen de pet voor hem af en hij is alweer getroost,
de eenvoudige! Hij is met zoo weinig tevreden, hij kan zijn waardigheid van zijn
mensch-zijn niet scheiden. Hij wil niet dat anderen het doen; hij en zijn waardigheid
zijn één; en meer één naarmate zij onverdiend is, zijn wijdingsgenade. De klok in
het klokhuis tikt hard; de tijd gaat traag voorbij. De kerk is leeg en lauw. Wanneer
hij zich neerzet voor het Allerheiligste begint zijn hoofd weer te kloppen. Hij moet
dan buiten zijn tijd maar afwachten. De wind ruischt in de populieren. Dan overvalt
hem weer die kinderachtige angst die hem verlamt. Hij probeert te bidden. Gek, dat
een priester dat niet altijd kan. Dat hij dat nù niet kan. Hij biedt de oude moeder
Colaris den arm wanneer zij de trappen opstrompelt naar het portaal. U bloedt, zegt
deze hem. Een scheerwond bloedt op zijn wang. Hij is bleek, en slecht geschoren.
De klokken beginnen te luiden; er komt geen einde aan. Het volk stroomt toe. Eerst
de kinderen; hij hoort overal hunne stemmen
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achter den kerkhofmuur; in het ruischen der populieren. Wie een van deze kleinen...
Het is goed, dat dit woord geschreven staat. Ieder woord Gods dat geschreven staat,
is genade. Alles is genade, ook het leed dat men lijdt, de smart die ons hart vreet, de
smaad dien wij verkroppen moeten. De kapelaan ligt op den bidstoel: praeparatio ad
missam. Achter hem staat zijn pastoor en bidt zijn brevier.
Wanneer de kapelaan zich begint aan te kleeden, neemt hij plaats in het
priesterkoor; recht tegenover mijnheer de baron. Onder de preek zal hij kaarsrecht
op zijn zetel zitten, met de armen over de borst gekruist en luisteren. Hij zal zich
nauwelijks bewegen, doch als het zangkoor faalt, zal de leeuw zijn manen schudden.
En het zangkoor faalt altijd. De priester heeft het water gewijd en intoneert het
Asperges me. Hij presenteert zijn pastoor en daarna den baron het water en sprenkelt
het dan uit over de volle kerk, die rechtstaat in haar Zondagschen pronk. Het water
druppelt over de hoofden, doch zij begrijpen de kracht van het woord en het
zinnebeeld niet: gij zult mij rein wasschen, Heer, en uitblinken zal ik boven de sneeuw.
De kapelaan begrijpt het woord en het zinnebeeld. De burgemeester staat met de
handen op zijn buik in de bank naast den notaris en de dokter bladert in een dik boek
als zocht hij in der haast een recept. Daarachter staat de veearts te lachen met den
wethouder. Vrouw Bonte slaat een groot kruis over al het goud waarmede haar borst
versierd is. En tegen het wijwatervat, waar een walm van kamfer en tabak hem
tegen-waait, leunt de Beauregard met den hoed in de hand. De mis begint; het orgel
dreunt; de kapelaan staat te daveren op zijn voeten. Ook als het orgel zwijgt en hij
de oraties begint, is alles in hem en om hem gedruisch. Alleen de heiligen staan in
hun hiëratische rust. Kon hij zich overgeven aan hunne stilte! Bij het evangelie een
gestommel als een oordeel. Dominus vobiscum. De Heer zij met u, menschen! Daarna,
terwijl hij het kazuifel en den manipel aflegt, worden de zakdoeken getrokken alsof
men luisteren moet met den neus. Het volk staat recht als hij voorbijgaat: de oogen
neer, de handen gevouwen. Hij draagt het woord, hij gaat het verkondigen, het brood
des levens breken! Doch hij is gebrandmerkt; het laat hem niet los; het klemt zich
aan zijn keel. Hij staat op den preekstoel en siddert. Zijn stem klinkt zwak en
ongewoon als hij het epistel leest en daarna het evangelie van den
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dag; maar onder hem is het stiller dan ooit. De menschen hoesten niet, de jongens
rammelen niet met hun rozenkransen en de kleine gezichten der meisjes zien vreemd
naar hem op vanonder hun hoeden vol bloemen. De voorste banken hebben zich naar
hem toegekeerd en als een leger in slagorde staat een volle kerk rond hem geschaard
te luisteren nu naar de namen van diegenen, die op de doodenlijst staan. En vroegere
geslachten trekken aan hun geest voorbij, zondige zwakke menschen als zij; namen
en herinneringen die opgeroepen worden om weer even te komen leven en namen,
die niets meer dan namen zijn. En voor hen wordt gebeden, voor hen allen die ons
in een beter leven zijn voorgegaan: een donker ruischend gebed. Op eenigen afstand
rusten hun gebeenten; rusten zij van hun begeerten. Alles, àlles komt tot rust!
Eenmaal! De kapelaan maakt het kruisteeken en spreekt langzaam en met nadruk
zijn tekst; maar een anderen dan dien hij gekozen heeft en waarop hij zijn preek heeft
gebouwd. Hij is hem als water uit den mond geloopen, zijn verstand heeft er part
noch deel aan. Als hij klaar is, bezint hij zich pas op wat hij gesproken heeft: Gij zult
mij rein wasschen, o Heer, en uitblinken zal ik boven de sneeuw. Het ging zijn macht
te boven. Wat gaat hij doen? Den goeden tekst hernemen of een gevaarlijke
improvisatie houden? Zijn pastoor zit met de armen gekruist te wachten. Hij aarzelt
in zijn keuze; de menschen worden onrustig. Dan ziet hij in zijn hulpeloosheid
plotseling twee groote oogen, die met zoo'n onbeschrijfelijke droefheid naar hem
opzien dat hij allen zin verliest. Hij weet niets meer en toch stamelt hij; hij klemt
zich vast aan den preekstoel en het zweet druppelt zijn voorhoofd af. Hij snakt naar
adem. De beelden kantelen van de pijlers; de heiligen slaan rad in de ruimte, die
bruischt. Alles wentelt, alles verzinkt, vergaat. Hij vergaat.
Een mensch in een lang, wit kleed wordt van den preekstoel gedragen als een
bussel tarwe. Nicolaas Bonte is erop afgestapt en draagt hem in de armen. Hij alleen.
Weg! zegt hij grimmig tot wie hem helpen willen, en draagt hem naar buiten. Daar
legt hij hem neer in het gras.
De mis is uit, heeft de pastoor gezegd. De geloovigen gaan vragend naar huis, de
kinderen blijven rond het kerkhof dwalen. De kapelaan moest zich ook beter in acht
nemen, zeggen de menschen; hij doet meer dan hij kan. Zagen wij allen niet hoe
mager
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hij geworden is? Nochtans zijn wij het niet die hem verhongeren laten. Hij komt hier
niets te kort. Neen, hij komt niets te kort! Hij heeft bloed gespuwd, beweren weer
anderen, want rood op wit, wij zagen het op zijn kleed.
En allen roemen den priester, nu hij een prooi is geworden van hun deernis.
Aan weerszijden van zijn bed zitten Angeline en Fransje. De dokter heeft gezegd dat
hij rusten moet; het zal wel een paar weken duren voor hij weer opgeknapt is. De
kapelaan echter lacht en is gelukkig. Zijn stem is zwak als die van een kind. Maar
het brandmerk brandt niet meer. Hij ligt in een zalige verdooving en glimlacht
voortdurend. Doch Fransje schreit als Erik lacht. Hij is bitter om aan te zien. Zij heeft
een pleister gelegd op zijn wang, die niet ophoudt te bloeden. Zoo strijkt de dag
voorbij. Angeline denkt aan vader, zij moet naar huis; doch Fransje kan blijven. Het
is het beste den ouden man niet te verontrusten: zij hebben een prettigen dag gehad
bij Erik. Van vervreemding valt niet te spreken; alleen maakt hij het zich wat druk.
Hij komt niets te kort, integendeel.
Fransje heeft even in Eriks dagboek zitten lezen; zij kon er niet aan weerstaan daar
een beetje in te bladeren. Zij las: Het is ellendig tot de overtuiging te moeten komen
dat hoe meer men zich toewijdt, hoe minder men bereikt. Heeft mijn pastoor dan
toch gelijk? - Zou het waar zijn dat de geloovigen in hun priesters een soort
luxe-artikel zien en dat zij miskend worden in hun beste bedoelingen door die
priesters, die zich nuttig willen maken?
Telkens en telkens onderzoek ik mijn geweten, want als ik in hun gezelschap ben,
zweren de menschen tegen mij samen met hun oogen. En toch weet ik niet waarin
ik tegen hen misdaan heb. - Mijn wantrouwen groeit met den dag en als dat zoo door
moet gaan, zal spoedig de dag komen dat ik ongeschikt ben om nog onder dit volk
te werken. - Naargelang ik in hun achting daal, neemt mijn pastoor in achting toe.
Ik geloof dat ik dan gered zou zijn indien ik het zoover kon brengen om mijzelf nog
geringer aan te slaan dan zij allen samen. Maar hoe moet dat, mijn God? Fransje
durfde niet verder te lezen, doch deze enkele aanteekeningen onthulden haar reeds
zooveel van den allesbehalve benijdenswaardigen toestand van haar broer, dat zijn
glimlach nu

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 1. De kraai op den kruisbalk

168
nog bitterder valt om aan te zien. Zij zit stil en nadenkend naast zijn bed. Catharina
slooft zich uit en de menschen betuigen hem hun deernis met vruchten en gaven. Het
fruit stapelt zich op rond zijn bed en de bloemen.
Mijnheer de baron heeft naar den kapelaan laten informeeren door Helmus; de
burgemeester en de notaris zelfs zijn even aan zijn deur geweest en de oude vader
van Reinout Eussen heeft zijn hoofd staan schudden op den drempel. Catharina laat
de deur maar aanstaan en daar zij het niet meer bij kan sloffen, helpt Fransje een
hand. Zij staat verlegen te kijken als zij een kip moet aanpakken van de weduwvrouw
Spierts en een tam konijn van Caspar Colaris.
Alle Zondagmiddagen op een dorp zijn hetzelfde; na den eten vallen de poorten
toe en sluit het leven zich, op enkele spelende kinderen na, in de huizen op. Midden
in de stilte luidt het plotseling voor het lof. Slot-Marieke is de eerste, die in haar
zwarten mantel den Steenweg opkomt naar de kerk met Dora Van der Schoor en dan
volgen van alle kanten kinderen en grooten met rozenkransen en kerkboeken in de
hand. Vandaag schijnt het dorp nog stiller dan ooit; als verbijsterd over het voorval
van den morgen. Wie maakt zooiets in een menschenleven mee: een priester die zoo
maar pardoes ineenzakt op den preekstoel en voor dood wordt weggedragen op de
armen van één sterken man. Hetzelfde wordt verhaald van een missiepater lang
geleden bij een predikatie over den dood en telkens weer schokt het de gemoederen.
Men heeft het nu met eigen oogen aanschouwd; wel niet den dood, maar toch den
schijn ervan en de vrees. En iedereen voelt zich een beetje schuldig. Enkelen weten,
dat zij tegen hem misdeden en zij zwijgen of probeeren hun vergissing te herstellen.
Hun kwade instincten rusten; doch hoelang? Later zitten in de Keizer mannen achter
hun glas. Ik wist niet, zegt Nicolaas Bonte, dat een mensch zóó licht kon zijn. De
wethouder vindt het alsnog een schande voor het dorp; de kapelaans lijden gebrek
bij ons doch zijn te trotsch om het te bekennen. Het is goed, dat het op een of andere
wijze eens duidelijk aan het daglicht komt. Wat doen de boeren anders met al hun
centen? Over den grondverkoop wordt echter verder niet gerept, en ook over het
andere niet. Niemand zou het meer wagen, tenminste voorloopig niet. Van der Schoor
zit nadenkend op zijn stoel; die
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man wordt elken dag ook al wat ouder en wijzer. Het leven valt in zijn geheel niet
zoo erg mee en zijn trouwe Bertus zit met zijn voorhoofd vol rimpels. De avond
strijkt langzaam over het dorp; de schaduwen der huizen verlengen zich en vullen
de straten met koelte.
Dan komt mijnheer Lumens recht van het voetbalveld waar hij het voorval met
zijn vriend vernam. Het is een dies ater voor hem: zijn club is met 3 - 0 nog wel op
den thuiswedstrijd verslagen en ligt met één slag buiten de competitie. Zijn keeper
is naar de neutralen overgeloopen na een fiksche ruzie in eigen kamp waar hij door
zijn optreden een knokpartij heeft kunnen voorkomen. Zoo heeft ieder zijn eigen
moeilijkheden, jongen, en men moet zien ze te overstappen. Dat je in een preek blijft
steken, snap ik; maar dat je erbij van je stok valt, niet. Allemaal onzin, dat gepieker
van jou; wat schiet je ermee op? En als je duizelingen krijgt, komt dat van je leege
maag, hoor je! Een der eerste eischen van de ascese, geloof ik, is dat je den ezel die
trekken moet, voert. En niet met den knuppel alleen. Bind hem op tijd den haverzak
om voor hij op de knieën gaat. De oude Vaders mochten hem plagen, maar die zaten
in de woestijn. En daar zitten wij nu precies niet. Alhoewel er dan gewoonlijk nog
een raaf of een leeuw was die zich over broeder ezel bekommerde. Neen, Erik, als
je duizelingen krijgt en in de knieën zinkt, ben je het zelf schuld, ezel! Zij krijgen
mij niet; dat is mijn ascese. Ik weet waarom je lacht. Het is eigenlijk grinniken wat
je doet om mij: omdat wij allebei wel beter weten waar de ergste duizelingen vandaan
komen. Van de maag in alle geval niet. En ook niet als je eens met den kop tegen de
lamp loopt. Een ieder voelt zijn eigen miserie het meest. Heb ik ook mijn verdrieten
niet? De eene meer en de andere minder, zeker! Maar dacht je dan dat er niets voor
noodig was om steevast een stelletje lummels achter hun klitsen - vergeef me dit
woord - te draven en die veulens in elftallen aan den band te houden? Om ze dat
verduiveld vloeken en dat nog verduivelder drinken af te leeren, valt ook niet mee;
als je ze even loslaat gaan ze gelijk overstag. Want als je ze vereenigd hebt onder
een bestuur en een vlag, ben je er nog lang niet; ook niet als de H. Aloysius in eigen
persoon in de vlag te wapperen staat. Wat gebeurde me voor enkele weken nog toen
ze op een Zondag over de Maas waren gaan matchen? Ik was thuis moeten blijven
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om het lof te doen en reed ze daarna tegemoet tot Lanklaer waar ze allemaal,
supporters en spelers, hun overwinning zaten uit te tieren in de cafe's. Wat moet je
nog meer om den buik van iets vol te krijgen? Ik heb evengoed mijn illusies als jij!
En wat doe jij als je dan wat verderop je vaandeldrager met zijn bezopen gezicht in
de vaan ziet staan huilen, omdat hij zich schaamt voor den Heiligen Aloysius? Lach
je of huil je dan, Erik? Tenslotte mag je het vaandel èn den vaandeldrager netjes naar
huis sleepen en 's avonds op je kamer stilletjes zitten berekenen hoe ver je, na ruim
drie jaar hondenbrood met die kaffers gegeten te hebben, gevorderd bent.
Maar ik maak je nog ellendiger dan je al bent. Konden de menschen onder wie
wij wonen maar eens iets meer leeren begrijpen van het leven van hun priesters.
Doch wat begrijpen wij er zelf eigenlijk van; de verstandigsten onder ons niet
uitgezonderd? En misschien is dit nog het allerbeste...
Een paar dagen rust, Erik, en dan op de Zaterdag-avonden voortaan een
spekpannekoek om een boer mee van zijn paard te slaan! Hoor je dat, Catharina?
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XIV
In de straten staat een sterke zuidwester als de kapelaan na een paar weken weer voor
het eerst naar de kerk gaat om mis te lezen. De populieren beginnen reeds te
verkleuren in hunne toppen en na enkele dagen van zware zommerregens is de lucht
verzadigd van kruiden en mossen.
Na den middag gaat Fransje vertrekken; hij kan weer voort. Zoetjes aan, heeft de
dokter gezegd. De koorts is wel geweken maar met de longen is alles nog niet in
orde; nog niet alles. Zijn adem is kort; zijn gewicht nog niet wat het zijn moet. Er
zal voortdurend een oog op hem moeten gehouden worden, maar daar blijft de dokter
goed voor. Fransje kan gerust gaan. Er is eenig gedruisch onder de menschen als hij
de kerk binnenkomt. Zij knikken over en weer en lachen bedeesd. Op zijn biechtstoel
hangt een bordje: afwezig. Het is hem alsof hij weer thuiskomt van een lange, lange
reis. Hij ziet naar den preekstoel met de vier evangelisten en de almachtige Duif in
het klankbord. Hij weet dat hij na de dankzegging straks als de kerk leeg is, naar
boven zal klimmen om te zien of de wereld nog draait en de pijlers kantelen. Als hij
langs de kinderbanken komt, reikt een kleuter hem een handje. De pastoor wenscht
hem geluk met zijn beterschap. Op het altaar staan witte lelies, maar de sterke geur
doet hem hoesten. Met inspanning voltooit hij het offer en zit dan gedurende de
dankzegging vermoeid maar onzegbaar gelukkig in een zetel op het priesterkoor. De
wind ruischt om de ramen; de leien klepperen op het kerkdak. De grijze ruimte
verduistert nu en dan door de groote schuimende wolken die van over de Maas blijven
aandrijven. Dan weer stroomt de volle zon door de vensters en wordt alles gloed. De
laatste stappen zijn onder het klokhuis verklonken; rond hem is de geheimzinnige
stilte der kerk. Alleen nog de stemmen der kinderen op het schoolplein die omhoog
blijven zingen in den wind. Hij gaat niet naar den preek-stoel, zijn struikelblok; maar
klimt de trappen op naar het oksaal en zet zich aan het orgel en speelt.
Daar voltooit hij zijn benedicite en keert dan voet voor voet weer terug onder de
menschen. Een nieuwe mensch? Neen, maar een andere mensch; een met meer afkeer
van hun dubbelzinnige levensfilosofie; een met meer begrip van hun zwakheden en
ge-
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breken; met meer medelijden met hun kwellingen; met minder onstuimige liefde;
met meer geduld met allen en met zich-zelf. Hij ziet de dingen aan zooals zij zijn;
dus anders dan hij ze gezien heeft: niet meer vergroot of verkleind en bijgekleurd.
Hij aanvaardt vol overgave of voelt er zich tenminste toe in staat. Hij is een gekneusde
en geen gekrenkte meer voortaan; een beschamende en geen beschaamde meer.
De herder stáát nog altijd; hij is geen duimbreed afgeweken van zijn standpunt en
de hond keert terug onder de kudde met al haar zeerte en zorgen in een kenterenden
tijd. Hij hoort haar belangen, haar twisten en bekommeringen. En ook haar
ergernissen. Meer dan honderd en zeventig morgen akker en weidegrond zijn door
de maatschappij aan den Staat der Nederlanden overgedragen en de onteigeningen,
nu er van gewilligen afstand geen sprake meer is, zijn in vollen gang. Er is gekrijsch
en rumoer op straat en in de herbergen en onvrede in vele huisgezinnen over de
gedragingen der maatschappij. Allen hebben ontvangen wat zij verlangd hebben,
maar de meesten voelen zich onbillijk behandeld en dus benadeeld; spuwen vuur
over geschonden beloften en ijdele waarborgen. Het eene onrecht roept het andere
wakker en geen mensch is er welhaast nog tevreden over den gang van zaken.
Nicolaas Bonte ziet het aan en zwijgt. Hij heeft nooit zooveel gezwegen als den
laatsten tijd. Zijn koren staat hooger dan andere jaren en al zijn overige gewassen
zijn een lust voor het oog. Zijn eigendom is bovenmate gestegen en meer dan ooit
gaat hij door voor een rijk en machtig man, dien de dag van morgen niet deert. De
kranten staan vol onteigeningsprocedures tegen de weerspannigen; de schatters van
Staatswege gaan af en aan met de koopers en speculanten. Om domme menschen
van advies te dienen en arme menschen aan hun centen te helpen, wat ook al noodig
gebleken is, werd er een onteigeningsbond opgericht onder de boeren. Het geld
stroomt aldoor het dorp in en de arbeidskrachten worden reeds schaars en duur en
van verre aangevoerd, want overal reeds beginnen de speculanten te bouwen en te
verbouwen om de omgeving gereed te maken voor een leven van grooteren stijl.
De woningen der volksverhuizers staan echter gesloten langs den weg en Reinout
Eussen ligt nog met zijn nest in de Hut van ploegbaas Klinkers bij Rheindalen. Maar
de zomer vordert nu
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snel. De boeren staan in de volle hitte van den oogst, tot aan den hals in de weelde
der vruchten, en langzaam verrijst boven de geschoren velden een betonnen kolos,
de watertoren der Mijn. De schoone slaapster slaat nu voorgoed de oogen open over
een nieuwe wereld, want tegelijk met den watertoren waren de eerste spaden in den
grond gestoken voor een voorloopig complex van honderd en tachtig
arbeiderswoningen ineens. Grondwerkers en ambachtslieden stroomen van alle
windstreken toe en in hun midden reeds staan de herauten van den klassenstrijd met
hun verbluffende leuzen. Een nieuw wegenplan wordt ontworpen en het drankkapitaal
bezet de profijtelijkste plaatsen met geweldige bierhuizen waartegen Van der Schoor
al onmiddellijk inziet zich onmogelijk te kunnen blijven handhaven. Het dorp zelf
bewaart nog even zijn oude gedaante maar, eenmaal zijn behoudzucht overwonnen,
haast het zich niet al te ver ten achter te blijven bij de groote allure die zijn kommen
aannemen. Gevels en muren worden doorbroken voor spiegelruiten en vitrines
waarachter Bacchus en Mercurius tempelen. Overal worden nette kostheeren gevraagd
en de warenhuizen en gelegenheden, die zich met weidsche namen beginnen te tooien,
staan en zitten vol vreemden. In de Kelder zijn de bruinkoolontginningen begonnen
en daartoe zijn polders aangevoerd uit het Noorden, kerels als buffels, die als beesten
bij elkander in keeten liggen en voor wie, als ze los geraken, de wereld te klein is.
Het opzicht van Marinus de Wachter is versterkt geworden door politie en gendarmen,
die voortdurend een oog in het zeil moeten houden. Vooral als de baggers
Zaterdagsmiddags de Kelder verlaten en zat van geld luidruchtig beginnen te tafelen
tot diep in den nacht. Keer op keer moeten de politiemannen er met de blanke lat of
den knuppel op los, als zij als tijgers aan elkander hangen of een huis met hun
schouders dreigen te ontzetten. Doch Marinus de Wachter heeft pensioen aangevraagd;
wat moet hij met de heidenen die al moeite genoeg had met de christenen? Intusschen
trampelt hij nog maar wat rond en verschijnt hij getrouw in de Keizer en de
vertrouwde gelegenheden om de oude garde den weg door de duisternis naar hun
huis te wijzen.
De pastoor houdt zich aan zijn beide bloeiende organisaties en eenmaal voor het
feit gesteld eener totale omwenteling, ziet hij rustig naar het blinken der troffels en
de drukte op de steigers en
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herinnert zich hoe daar, waar nu een nieuwe wereld als bij tooverslag oprijst, vroeger
's avonds de kikvorschen riepen en vuurmannen zweefden over de gronden.
Indien gij in een vereeniging van arbeiders eenig nut ziet, zeide hij tot zijn kapelaan,
zoo ga uw gang. Ik zal u nimmer in iets in den weg staan, waarin gij meent dat eenig
voordeel voor de zielen kan gelegen zijn. Zoo zijn wij beiden verantwoord.
Want in een loods van het staatsspoor nabij Waterval vergaderden reeds de
socialisten wier voormannen, verbeten kerels, met een verbijsterende miskenning
van alle historie, het Christendom en de Kerk ter verantwoording riepen voor de
vernedering van den arbeid en de geringen van stand. Zij hadden minder invloed
onder de inheemschen dan de ruime inschikkelijkheid, waarmee dezen zich jegens
de vreemden verhielden, verwachten deed en zij misrekenden zich gelukkig voor
eens en voor altijd door zich als verlichters op te werpen van het donkere zuiden. Al
hun betoogen schimpten af op den ingeboren zin voor beschaving en den natuurlijken
afkeer van wat het volk onmiddellijk als moelemaker en kletser dóórhad. De
ongelukkige profeten van een nieuwe wereldorde misten alle psychologie dermate,
dat zij vergaten dat een volk zich dàn pas zijn verleden en zijn wezen herinnert,
wanneer het daarin wordt aangetast. Zijn weerzin voor Judas was groot genoeg dat
het ten allen tijde op zijn hoede bleef voor de beurs. Men beleedigt een volk, dat
ondanks zijn zonden nog altijd openlijk de partij van Johannes blijft kiezen, niet
dieper dan het tot verraad aan zijn heiligste goederen in staat te achten. Over de
veranderingen die zich rondom in een koortsachtig tempo voltrekken, bewaart het
rustiger dan ooit zijn geestelijke vergezichten en zekerheden. Glimlachend over de
druktemakers, ontmaskert het hun bedoelingen voor zij er erg in hebben en gestadig
groeit zijn krachtig zelfbesef, bereid om ter goeder ure de handen uit de mouwen te
steken en desnoods zijn vuisten aan zijn zin voor humor te paren, als de kruik zoolang
te water is gegaan dat zij breekt. Hierin vindt dit volk van kleine onderlinge twisten
en schermutselingen zich volkomen één, dat het bij al zijn gastvrijheid baas wenscht
te blijven in eigen huis en zijn levenslot mede te bepalen. Niets verandert er aan zijn
wezen; het behoudt zijn uitzicht tot in zijn schaduwplekken, ja tot in zijn
moedervlekken toe. Zijn aard, zijn gewoonten en gebruiken legt het voor
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niemand af. De landman blijft voorloopig zijn gronden nog bebouwen in huurpacht
en ploegt en zaait tot nader order. Enkele boeren hebben elders gekocht en trekken
weg uit hun landstreek; anderen bewaren hun geld of bouwen ermee en gaan met
hun zonen en dochters over in bedrijven en winkels. En onder dezen zijn er, waaraan
de voorspelling van Nicolaas Bonte zich wreekt: die meer koopen dan zij geld hebben,
die meer bouwen dan ze betalen kunnen of rendabel maken en die met hun geld geen
raad weten en het verspelen. Want de waarden verschuiven voortdurend en het
bovenste raakt onder; alles wentelt en beweegt zich in het onzekere. Alleen de pastoor
bewaart zijn onverstoorbaarheid in een statig isolement. Hij staat, zooals een herder
te staan pleegt, boven de kudde in zijn ongenaakbare waardigheid, terwijl de kudde
onmerkbaar vergroot en haar behoeften vertiendubbelen. En elke dag, klokke vijf
rijden, nu reeds als een anachronisme, baron Isidoor en de freule in de voiture de
landstraat op voor een korten rit naar Dientje Defresne aan de Kinkevoor.
De dagen gaan sneller dan ooit; ook voor den kapelaan die zijn vaart herkregen
heeft, en uit de bosschen stijgen reeds de bittere geuren van het najaar. Einde Augustus
breken in het Rijnland de hutten op en raken de wagens op thuisvaart. Benieuwd
naar de veranderingen waarvan zij hoorden verluiden, keeren de meesten der
uitwijkelingen weer met de verwachting van werk en een betere toekomst in het
moederland. De wagens zijn binnengeloopen en de huizen werden betrokken; de
reizigers kunnen hun oogen niet gelooven bij de veranderingen in zoo korten tijd.
Zij loopen een beetje verloren tusschen de nieuwigheden. En onder dezen is Reinout
Eussen, die onmiddellijk al bij den kapelaan om raad komt, daar hij zijn huis en hof
op het onteigeningsplan heeft gevonden. Ploegbaas Klinkers heeft een besten zomer
gehad en Eussen heeft meegedeeld in het voordeel. Hij is weergekeerd met honderd
en tachtig daalder vrij geld voor een zomer lang zwaar werk in klei en hitte. Hij is
gebruind, verbrand als baksteen, maar hij weet waarvoor. En daar staat hij nu met
nog minstens vijf duizend gulden voor zijn kleinen eigendom: veel geld in de hand
van een eenvoudigen man. Hij is er nadenkend van geworden. O, je hecht aan zoo'n
oud gedoente, waar je zooveel lief en leed hebt doorgemaakt en dat best nog een
heelen tijd
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meekon. Maar voor de omstandigheden moet je wijken en wat ze er voor kwijt willen
is bar veel geld. Hij kan er een knap stuk grond voor koopen elders en er een frisch
huis op laten zetten ook. Dan, redeneert Eussen verder, zou hij voorloopig een der
in aanbouw zijnde woningen van Thuis-Best kunnen huren, het geld op rente zetten
en Klaartje later in een zaakje zetten. Er zou nu voor de hand weg het heele jaar door
wel werk genoeg voor hem in de bouwvakken zijn om de kinderen d'r mondjes open
te houden en om nog een aardig centje over te sparen. Ja, Klara was een beste meid;
zij had zich in de hut patent benomen, al had hij wel danig de gasten moeten keeren,
die aardigheid in haar hadden. Het was er overigens niet veel zaaks, eerwaarde; wel
lang niet zoo erg als bij de polders naar ik hoor, doch niets voor de kinderen; die
wassen er eigenlijk toch maar in den wilde op los. Ik hoop dan ook maar, dat het
nooit meer behoeft te gebeuren. De brandewijn, ziet u, die breekt de meesten den
nek nog meer dan het werk; wie zich daar niet voor weet te wachten, is een verloren
man. 's Zondags trok ik er na den eten met het gansche grut op uit naar den tuin der
St. Jozefgezellen, waar het zich charmant amuseerde tot donkeravond toe. Wat ik in
de week niet voor het huishouden noodig had, zette ik daar op een boekje. Wie zich
wat spaart, heeft wat, dacht ik maar bij mijn eigen. Doch wat zou u, eerwaarde, mij
aanraden als ik onteigend word?
- Je moet hier niet vandaan gaan, Eussen.
Dat was ook de bedoeling niet, als het niet hoeft.
- Indien je eens begon met een van die nieuwe huizen te huren? Kijk de kat eerst
eens uit den boom; dan kun je later nog altijd zien wat je doet.
Het zal er best wonen zijn, eerwaarde; ze lijken me geriefelijk ingericht; alleen is
het jammer dat je er zoo na bij elkaar op den schoot zit, zal ik maar zeggen. Het lapje
grond, dat je erbij hebt, is wat knap afgemeten voor aardappels en groenten. Maar
die van Meys en Klinkers doen het ook, hoor ik. Eigenbouw valt voorshands ook
niet mee, omdat de arbeidsloonen gek groot zijn en de materialen duur.
- Van mijn kant, zal ik je maar eerlijk bekennen, is er ook een beetje eigenbelang
bij dat je hier blijft, Eussen.
U moet maar oppassen u niet te overwerken, eerwaarde, met al die drukte waar
voor u opeens komt te staan. Men ziet het u aan,

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 1. De kraai op den kruisbalk

177
dat u nog lang de oude niet zijt na uw ziekte. Wij hadden ervan gehoord uit een brief
van de weduwvrouw Spierts aan haar zuster die bij ons in de Hut lag; twee Zondagen
achter elkander zijn we voor u te communie geweest om beterschap en ook in de
vereeniging is er toen voor u gebeden, eerwaarde; omdat zij het allemaal zoo best
van u vonden dat u ze maar zóó niet had laten vertrekken. De menschen hebben een
goed hart en de ruwen soms nog het beste. Zij zeiden dat u bloed opgegeven had,
eerwaarde, is dat zoo?
- Een beetje, Eussen. Maar dat doe ik niet meer.
Als u dan maar wat verstandiger wordt, eerwaarde. Ik bedoel: wat voorzichtiger.
- Natuurlijk! een ezel stoot zich geen tweemaal aan denzelfden steen.
Maar om op dat eigenbelang van u terug te komen: uw tuin zal ik wel blijven
waarnemen, daar vind ik den tijd nog wel voor: doch die coniferen gooide ik er toch
maar uit; het is met die dingen niets gedaan in een tuin waar je iets van hebben wil.
- Zoo bedoel ik het niet, Eussen. Die tuin laat me tamelijk onverschillig Je doet
er mee aan zooals je belieft en zorgt maar dat hij groot genoeg is voor ons beiden:
voor jou en voor mij. Maar wat ik je zeggen wilde is dit: je hebt zeker al gehoord
dat er onder al die vreemden die wij hier op ons dak hebben gekregen, elementen
zijn die ons den drengel willen gaan spelen en ik meen dat, indien hier iets goeds
gebeuren moet, wij dat ook zelf wel kunnen.
Ik begrijp al lang waar de eerwaarde naar toe wil; onzen grond mogen ze
ondermijnen; maar van het Geloof en die dingen méér moeten ze afblijven en ons
geen zand in de oogen probeeren te strooien.
- En wat denk je dan, dat er gedaan moet worden, Reinout?
Wat Leo XIII zegt, eerwaarde: ons samenpakken, voor de belangen van onzen
stand opkomen allereerst en die vreemde praatjesverkoopers desnoods een vuist
toonen als ze ons te na komen; hen aan het verstand brengen dat wij avangs op hun
praatjes niet zoo gek zijn als een meerkol op erwten. Wij mogen ons in geen geval
onder den voet laten loopen en ons volk niet laten beschamen door de verbeteringen
in de wereld, die zij zeggen voor te staan. De oude idealen van de Jozefsgezellen
zijn om den drommel nog
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niet versleten; die houden het best nog wat uit tegen die nieuwlichters, daar caveer
ik ze voor! Er zijn er onder ons, die in Duitschland nog iets meer geleerd hebben dan
klinkers bakken en brandewijn drinken en die zich al lang de kaas niet meer van het
brood laten eten.
- Ik geloof, dat ik weet wie je bedoelt, doch noem eens een paar namen, Eussen?
Helmus Heyligers bijvoorbeeld, de oude Ramakers, de jongens van Custers en
een tiental anderen nog; allemaal trouwe gezellen en harde werkers voor hun brood.
- Wat zou je ervan zeggen als ik ze Zondag na de hoogmis eens bijeenriep om met
hen te praten?
Ik zou zeggen, dat u niets beters doen kunt dan dat, eerwaarde; en dat de jongens
niet anders verwachten.
- Kijk jij dan nog eens om je heen en schrijf me vanvond de namen op een papiertje
van die je meent, dat ik vragen moet.
Dat is afspraak, eerwaarde.
Het koopen en ruilen van gronden en eigendommen gaat nog steeds voort en de
onteigeningen, die week op week met naam en toenaam, ligging en grootte in de
staatscourant en daarna in de plaatselijke bladen verschijnen, naderen benauwend
dicht den Kamp en de perceelen van Nicolaas Bonte. Hij mag op zijn kop gaan staan,
zeggen de menschen, maar de stijfkop gaat eraan. Tegen een bakoven is het slecht
gapen! Laat ons zien wat het hem nutten zal te worstelen tegen zulk een Lichaam
met de wet in de eene en de weegschaal in de andere hand. En intusschen kwamen
de eerste honderd en tachtig woningen van Thuis-Best onder de kap, felle kakelroode
daken tegen den verstervenden gloed der bosschen, en begonnen van alle kanten
vrachtwagens en treinen aan te rijden met nieuwe vreemdelingen. Alles wat ergens
niet vast zat, scheen het, raakte op drift; blonde menschen uit de venen van Drenthe
met schrale piekharige kinderen door de burgemeesters der plaatsen zonder meer op
transport gesteld, zaten dikwijls met al hun hebben en houden in regen en wind te
verkommeren aan de straat of vonden een onderkomen in schuren en stallen. Velen
van allerhande gezindte bij gebrek nog aan een geuzenpastoor, ontzagen zich niet
de hulp in te roepen van den kapelaan, die voor hen de werken afliep om arbeid en
de huizen
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der welgestelden om voedsel en kleed. Er ging geen dag haast voorbij ofhij werd nu
hier - dan daarheen ontboden om bijstand; er heerschte veel ziekte en zwakte onder
de kinderen die hem schuw aanzagen als hij in zijn voor hen vreemde dracht aan hun
bedden kwam, terwijl de ouders dier kleine zwervers meestal nog rondliepen met de
meest ongerijmde vooroordeelen tegen kerk en priesters. Hoe zou hij hen genezen,
die, buiten hun schuld om, veelal zelfs te onbeschaafd bleken om wat voor hen gedaan
werd te waardeeren en zich dikwijls als sluw in het bedriegen ontpopten bovendien?
Onder dezen zou hij vroeg of laat de slimste verguizers tellen van wat hem en zijn
volk het dierbaarste was.
Door een goedgunstige beschikking van den pastoor vergaderden Reinout Eussen
en zijn gezellen voortaan geregeld in de harmoniezaal waar de meest brandende
kwesties besproken werden en een hechte band van vriendschap groeide tusschen
de mannen, die rustig hun woord deden waar het van pas kwam en reeds overal hun
invloed gelden deden op de werken. Zij vormden een vereeniging met eigen reglement
en statuten en waren aangesloten bij den algemeenen bond van katholieke werknemers,
die met den dag over geheel Limburg toenam in aanzien en getal. Zelden zag men
zich mannen zoozeer als geroepen weten en met zooveel hart en vurigheid zich
toewijden aan hun taak: de geestelijk-zedelijke verheffing van hun stand en de
behartiging zijner sociale belangen. Met een zekere ontroering denkt men terug aan
die getrouwen der eerste uren in den socialen strijd en aan de vele verkwikkelijke
avonden in hun gezelschap gesleten. Reinout Eussen, gij wijkt nimmer uit mijn oog
en ook u allen zonder uitzondering zie ik aan: opperman Palmen die uw woord deed
op de steigers, Caspar Ramakers die meer moeite had om uw vuisten te bedwingen
dan om de lasteraars uwer nobele gevoelens van repliek te dienen en gij, Frans Meys,
die er slag van had om de vloekers hun franschen rozenkrans, zooals jij het uitdrukte,
af te leeren. Ik beur mij telkens weer op aan uw kracht en blijf mijn eenzaamheid
met u bevolken. Ook u dank ik voor zoo menig romantisch uur, u, zwarte Coenraad,
trouwhartige poedel van een man met uw ongelukkig-luie en kwaadaardige vrouw
en desondanks ongelooflijk fantast, kruid- en sterrenkundige, bloedstelper, pijnstiller
en voorziener van toekomstige dingen. Waar anders dan in de bosschen en in de
holle-wegen van bij ons, kon
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een kerel wassen zooals jij: half wild en half heilig, maar zoo trouw en eerlijk door
en door! Je hebt mij de toekomst voorspeld uit de lijnen van mijn hand bij een
wassende maan, doch meer in de groeven van mijn voorhoofd dan in die van mijn
hand gelezen. Ik heb je wel doorschouwd. Mijn hart blijft bij jou en de kameraden.
Bij al zijn zwakheden bewaart het een troost, dat het nooit gefaald heeft in de
erkenning van jullie deugden. Daarop blijf ik mij beroepen.
Coenraad, zwarte maar zuivere exponent van de ziel van mijn volk, in je gave van
voorzegging heb ik tegen wil en dank moeten gelooven; al ben ik nimmer overtuigd
geworden van de geheime geneeskracht, waarvan je zoo gaarne opgaf. Je hebt de
wratten niet doen verdwijnen van de hand van Klaartje Eussen, zooals je haar
verzekerd had, en toen Laurens Bustin zijn eigen uit den dop gevallen was uit den
schachtbok, ben jij niet bij machte geweest zijn gruwelijke pijn te stillen. Maar je
hebt méér gedaan! Laat ze begaan, heb je gezegd, toen de Dageraders en de Socialisten
samen een vergadering belegd hadden op de Treurwei en de gezellen alreeds naar
de zweep grepen om de heiligenschenders uit te rotten. En op jou woord, toen hebben
zij ze laten begaan. Maar hoe wist jij, Coenraad, wat er gebeuren zou? Dat na den
optocht en de barre liederen door de straten het dorp opeens doodstil zou worden als
op een teeken van boven? Hoe wist jij, dat toen de godslasterlijke spreker, die alles
wat ons heilig en dierbaar was zou gaan bezoedelen, zijn rede aanving zijn mond
onmachtig zou openvallen voor gansch de vergadering en niets anders zou stamelen
dan den naam van God? Laat hem begaan, heb jij gesproken over hem die nu nog
altijd zijn hoofd laag laat hangen en een eindeloozen slijmdraad spint van zijn tong
naar de aarde. Zorg jij nog altijd, heilige drekboer, dat hij zijn brandhout heeft in den
winter om zich te warmen? Of zijn het nu de kolen der Mijn waarbij hij zich koestert?
Ik herinner mij nog een avond, dat wij na de vergadering, zooals meer geschiedde,
allemaal broeders onder elkander, naar de Heide togen voor een wandeling - een
behoefte aan ruimte en innigheid was ons allen in die dagen gemeen - en hoe wij aan
den rand van het Broekhager bosch gezeten opeens allemaal stil werden toen de maan
opkwam over het dorp, dat zooveel veranderingen en vernieuwingen kende. Jij alleen
was diep het bosch
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ingegaan en deed toen den specht na - want alle dieren en vogels na te bootsen was
ook al je kunde - den specht, die met zijn snavel op den eikenbast klopt dat het bosch
ervan schalt. Daarna in de stilte, waarin wij nadenkend waren neergezeten, sprak
plotseling boven ons jou stem: dáár zal veel gewonnen en niets verloren worden. En
verwonderd zagen wij je hand geheven over het dorp. Je vergat alleen te zeggen ten
koste van hoeveel inspanning, teleurstelling en strijd de Mijn voor ons volk een zegen
zou worden en geen vloek.
Ik mag echter niet te lang in herinnering vertoeven bij deze trouwhartigen om nog
niet meer door heimwee naar hen gekweld te worden. Ik moet hier onmiddellijk aan
toevoegen dat, naarmate het aantal gezellen steeg, de samenkomsten er niet
vruchtbaarder, de avondwandelingen zeldzamer en de verhoudingen er niet beter en
aangenamer op werden. Er kwamen er bij met minder edele bedoelingen, ambitieuze
mannen die den geest vertroebelden, grootsprekers, oogendienaars en zelfs verraders,
als zij niet slaagden in hetgeen zij beoogden. Het hoofdstuk van het verraad der
valsche broeders zou een der ellendigste zijn dat geschreven zou kunnen worden in
dit boek, dat echter niet tot opzet heeft alle duisternissen te belichten waar zijn auteur
is doorgegaan, maar ondanks al zijn bittere ervaringen een hoopvolle bemoediging
te bieden tracht en een helder uitzicht zonder eenzijdigheid. Hier mogen liever die
vele vreemdelingen met waardeering herdacht worden die van meet afaan in vollen
ernst hun verplichtingen opnamen jegens een samenleving, waarvan zij deel waren
komen uitmaken en welke hen met zoo goede inschikkelijkheid en ruimhartigheid
een plaats had ingeruimd aan den haard. Zij verschenen in de kerk, in de herberg en
op de vergaderingen, scherp luisterend naar den zangerigen tongval waarin de
inheemsche ziel zich gemoedelijk voor hen beleed, met begrip voor haar
eigenaardigheden en gewoonten. Zij traden anders op dan die vele anderen, wier
laatdunkendheid en eigengereidheid hen moest grieven en die met een ontstellend
gebrek aan primitief fatsoen de wetten der gastvrijheid met voeten traden.
Zedenmeesters waren dat en scherprechters die, in hun besloten kransjes en kringen,
veelal met den bijbel in de hand, den staf braken over de duisterlingen wier
levensgulzigheid hen ergerde, doch die in het twinkelen van het ééne oog, waarmee
dezen hun gasten taxeerden
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en verkochten, meer geest aan den dag legden dan die verwerken konden. Wanneer
men een gemeenschap van men schen zou mogen vergelijken met een kunstig
geweven web, - met zulk een web dat trillend van dauw in den herfst gespannen staat
naar de zon en waarvan Johannes Joergensen ergens spreekt in zijne parabelen - doet
men geen afbreuk aan zijne zelfstandigheid, maar verruimt en verrijkt men integendeel
zijne menschelijkheid, indien men zich moeite geeft om rond te zijn met ronde en
vierkant met vierkante mazen. Dat sommige Hollanders, om van buitenlanders nog
niet eens te spreken, met een dikkere boterham veelal als vele anderen, dat nimmer
begrepen hebben, kan men het meest voor henzelf betreuren. Het moet maar eens
gezegd worden, dat juist zij het waren, die, om het beste vet uit de vleeschpotten in
de Egyptische duisternis van het Zuiden waren afgedwaald, welke de ziel van Limburg
het langste belet hebben een geestelijke brug over den Moerdijk te slaan, waarlangs
zelfs een man als Nicolaas Bonte misschien den weg had gevonden naar het
moederland. Het meerendeel van hen echter was zijn spot niet waard! Met hoeveel
leedvermaak blijft deze man zich nu de legende herinneren van 't magere Wullemke
over de schepping der menschen: de Hollander was over zichzelf tevreden en daarom
moest God het ook maar zijn. Waarom zou een prachtige gek als baron de Beauregard
een schande zijn voor een plaats en een ergernis voor het oog? Is hij voor beide niet
evenzeer een ornament? Wat ontbreekt er aan zijn geluk meer dan aan het hunne?
Misschien is zijn trots niet minder gewettigd dan de uwe. Hij draagt zijn hoofd hoog,
zijn borst vol sterren en zijn hart vol verwachtingen even dwaas als gij. Wat moet
een mensch op zijn voorbijgang nog meer dan groote verwachtingen? Welnu dan?
Ons allemaal gaan eenmaal de oogen open. Gelukkig diegenen, die uit dit leven niet
alle ornament en spelerij, niet alle poëzie verbannen en rustig ook de zon in het water
kunnen zien schijnen waar zij nog schijnt. Ik keer terug tot die vreemden, die onze
vrienden waren. Hun kinderen zullen hen verrassen, wanneer dezen na een paar
maanden bewaarschool reeds een taal zingen welke zij zelf nog niet verstaan en een
zwier aannemen, die hun stramheid beschaamt. Zij komen dan ook uit den zandbak
en hebben er gespeeld en gedolven kop aan kop met de Limburgsche kleuters. En
de wet van het web heeft zich van-
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zelf aan hen voltrokken. Maar de ouders komen van de Mijn, die stram Hollandsch
spreekt. De taal van den zandbak is vloeiend Nederlandsch.
Kort voor Kerstmis zat de kapelaan op een avond zijn dagboek bij te werken toen
een jong ingenieur, die vooruit gezonden was om de Mijn te helpen voorbereiden,
bij hem kwam informeeren naar een geschikt pension. Daar zijn manieren aangenaam
waren en zijn oogen vol goede trouw, viel de kapelaan ten zeerste in hem en bood
hij hem verblijf in eigen woning aan, indien hij zulks wenschte en zijn huishoudster
het niet al te bezwaarlijk zou vinden. De jonge man verklaarde over zulk aanbod
verrast te zijn en het ten zeerste op prijs te stellen. Met eenige verlegenheid echter
moest hij den kapelaan verwittigen, dat hij niet katholiek was. Wat hij dan wèl was
werd hem echter niet gevraagd en nadat hem verzekerd was, dat dit voor den kapelaan
geen reden was om zijn aanbod terug te trekken en Catharina er haar zegen over
gegeven had, daar zij een hulp kon aannemen, werd besloten dat de ingenieur de gast
van den kapelaan zou zijn tot hij elders een geschikter tehuis zou vinden. Begin
Januari trok hij bij hem in.
Johannes den Hertog was zijn naam.
En de kapelaan schreef in zijn dagboek als volgt:
Het volk houdt met een onverwachte innerlijke verbetenheid vast aan zijn
eenvoudige, goede overtuiging, dat de ziel meer is dan het lichaam. Zij, die bewust
of onbewust hier andere suggesties willen wekken, loopen noodzakelijk tegen de
lamp en verliezen op slag hun crediet. Dit schept voor den priester onvermoede
mogelijkheden, indien de omstandigheden waarin hij zich geplaatst vindt hem niet
op de nagels doet bijten van onmacht. Er zou een afdeeling opgericht moeten worden
van het Groene-Kruis met een consultatie-bureau voor zuigelingen, wijkverpleging
en wat dies meer zij. Want de kindersterfte is nog immer zeer aanzienlijk en er liggen
altijd nog wel een tiental longlijders hier en daar - en in welk een deerniswekkenden
toestand? - te hoesten.
Hic stetit, hic frendens... Het knarsetanden gaat mij steeds beter af. Ik krijg den
indruk dat, ondanks het verhoogde algemeene welvaartspeil, de armoede en de
ontevredenheid overal toenemen.
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De bewering van een onzer sociale voortrekkers, dat in dezen tijd de sociale
organisaties onze godsdienstige vereenigingen bij uitstek zouden zijn, wil er bij mij
niet in zoolang de vrijgestelden de godsdienstig-zedelijke belangen der werklieden
nog zoo klakkeloos voorbijzien en geen andere noten op hun repertoire nemen dan
den koekoek-eenen-zang van lotsverbetering, loonsverhooging, coöperatie,
kleinvee-verzekering enz. Ik meen zelfs aan Reinout Eussen en de zijnen te merken,
dat in de eentonigheid dezer democraten een gevaar schuilt voor de ware democratie.
Mijn vriend gaat door mij zijn merkwaardige suggesties in te blazen. Zóó over de
dokters: Indien hen als een noodzakelijk vereischte gesteld werd dat zij den
catechismus kenden, zegt hij, zoudt gij eens zien hoevelen er hier en overal den bak
ingingen wegens het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde.
Sedert Paulus Lumens een retraite gehouden heeft bij de Jezuieten, koestert hij de
illusie van naar de Missie te gaan. Hij heeft genoeg van radio en bolle lenzen en voelt
zich in zijn parochie als Simon op de zuil. Ook hij is een onmachtige en hoe bitter
gekweld, mijn God! Uren lang zit hij nu over landkaarten gebogen en droomt van
golven, rotsen en wildernissen vol wilden. Ook hij is een eenzame, hoe ongelooflijk
het moge schijnen; en de wateren der beproeving komen hem tot de lippen.
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XV
Begin Februari, de dag na Maria-Lichtmis, trokken eenige mannen met aksen en
zagen over de sneeuw naar de canadassen van de Vloedgraaf en het Heisterveld. Na
danig in de handen geblazen te hebben, legden zij de bijlen aan de wortels der trotsche
boomen, waarachter een menschenleven lang welhaast de zon was ondergegaan. De
een na den ander braken zij met een korten knak van hun voetstuk en vielen zij
zuchtend voorover in de sneeuw. Voor wie tegen den avond naar het westen zag,
scheen het of daar een schoon deel van de wereld verzonken was en er voortaan geen
bescherming meer zijn zou tegen de woeste winden, die aanvlaagden uit de bosschen
der Kempen.
In een paar dagen waren de machtige stammen van hun bezems ontdaan en werden
zij, aan zware kettingen onder de lichters getakeld, door zweetende paarden
weggetrokken om tot planken verzaagd of tot blokken voor klompen gekloven te
worden. De takken werden tot mutserts verwerkt en opgetast tot een ontzaglijke
houtmijt waarachter de werklui, die de sneeuw ruimden en op den geëffenden grond
de keet van den aannemer bouwden, van tijd tot tijd den snerpenden wind pareerden.
Het dorp lag dagenlang in sneeuw en stilte en luisterde naar het nauwelijks
onderbroken hameren der timmerlieden aan keeten, loodsen en barakken. In een
week tijd verrees daar in sneeuw en ijs een nederzetting, waarheen zich bij het
aanbreken van het daglicht telkens al meer arbeiders haastten. Op een morgen, toen
de keetjongen Karel Briels den rook had doen opstijgen uit den schoorsteen, stond
daar voor de teekenplank bij het venster de aannemer Tummers en de jonge Den
Hertog, die hem aanwijzingen gaf aangaande bestek en teekening van een machtige
hal, die mede voorloopig als zetel der Mijn-directie zou moeten fungeeren. De wind
blies de bevroren sneeuw als stof over de vlakte, dat hier en daar tot hoopen
samenwervelde.
De opzichter stond er met den kraag tegen de ooren en de handen diep in de zakken
van zijn jekker bij, terwijl de uitvoerder met Reinout Eussen den grond al verder
afpaste. Binnen de afgebakende ruimte stonden sterke ploegen arbeiders den bodem
met houweelen open te hakken en anderen in rijen achter elkander den grond op te
delven, die op hun spaden bevroor.
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Wanneer de Staat der Nederlanden na lang talmen eindelijk aanpakt, weet men wat
hij wil. Seizoenen tellen niet mee en hij zwicht voor geen elementen. Toen de tijd
gekomen was en men redelijk verwachten mocht, dat het ontzagwekkend kapitaal,
dat in de onderneming gestoken moest worden, zijn rente rijk zou gaan opleveren,
wierp hij zich met een soort bezetenheid op het zwarte goud, dat reeds zooveel eeuwen
in zijn mysterieuze diepten als bevroren kapitaal had liggen flonkeren. Zich in den
kortsten tijd daarheen met alle middelen een weg te banen was zijn opzet, toen hij
menschelijk vernuft en spierkracht samentrok op de punt waar de put zou afgediept
worden naar de steenkool. De voorbereidingen zijn in vollen gang; de hamers hebben
op een wintermorgen het nieuwe lied van den arbeid aangeheven en de houweelen
en spaden namen het over en zullen het doorgeven aan lieren en kranen.
Maar de kool, die nog sluimert? Wie was de ontdekker van zijn ondergrondsch
bestaan; van die bron van kracht, gloed en licht en van al die producten, welke de
menschelijke geest er langs scheikundige processen uit op weet te tooveren? Zijn
geschiedenis, die haast zoo oud is als de aarde zelf, en de versteende getuigenis bevat
van voorhistorische dieren en dingen, van wouden en moerassen, water en vuur, van
groei en verrotting, voltooit zich in de even koortsachtige als kortzichtige haast en
bedrijvigheid der menschelijke samenleving om het paradijs te herstellen en van de
aarde een hemel te maken. En dit jammer genoeg zoo dikwijls met veronachtzaming
van het eerst noodzakelijke. De mensch leeft niet van brood alleen, heeft een Stem
gesproken, en derhalve ook niet van steenkool, en zie nu hoe een klein volk, dat door
een gelukkige lotsbestemming van boven meer dan anderen schijnt voorbeschikt om
dat woord naar de letter te nemen, daartegen bekoord wordt door zijn eigen bodem
en noodlottig dreigt mede gesleurd te worden in een afgodischen roes naar gewin.
Tegelijk met directiegebouw en loonhal was men op enkele honderd meters verder
begonnen met een machinekamer en werden de noodige toebereidselen getroffen
voor het delven der schachten. Drie groote werken ineens waren uitgegeven aan drie
verschillende bouwondernemingen en constructiewerkplaatsen, waarvan de
schachtbouw het voornaamste was. En waar

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 1. De kraai op den kruisbalk

187
anders des winters de winden zwaar zuchtten over de velden en alle leven scheen
uitgestorven, begonnen motoren te zoemen en locomotieven te stampen en was er
een voortdurend gerol en gerij van wagens, voorraden en materialen. Magazijnen en
werkplaatsen verrezen naast loodsen en hangars, waarin stoomketels en pompen om
het grondwater te weren, waar mannen met afbouwhamers een doorgang in de diepte
bouwden. Over de kabelschijf eener enorme lier liep onophoudelijk de staaldraad op
en af met de lasten van menschen en materiaal en de afgediepte leem en steengrond,
die verderop werd uitgeworpen op den steenberg. Naarmate deze groeide vorderde
de schacht; een donker gat in de aarde, waarboven weldra de betonnen schachtbokken
gingen verrijzen vanuit wier koppen eenmaal millioenen ton steenkool zouden
getrokken worden.
Reinout Eussen was inmiddels met tientallen anderen weer onteigend en hun
huizen waren onder de hamers der sloopers bezweken, met den grond gelijk gemaakt.
Niemand en niets kon aan de vernieuwing weerstaan, die met een grondige
vernietiging was ingezet; alleen de kern van het dorp was verder niet aangetast dan
het particulier initatief en het aanpassingsvermogen der gemeente, die ook in haar
bestuur aan herzieningen onderworpen geworden was, het noodzakelijk geacht
hadden. Tusschen de witbesneeuwde daken rees de toren der kerk in de blauwkoude
winterlucht en op het pleintje voor het notarishuis stond de pomp als altijd in een
mantel van stroo. Enkelen der onteigenden, als Reinout Eussen, waren verhuisd naar
Thuis-Best; anderen bouwden zich voor hun geld een woning langs de straten en
wegen door het uitbreidingsplan getrokken, alhoewel nog niet verhard. Niemand
echter van deze kleine menschen, daglooners en brikkenbakkers, dacht er meer aan
om voor Duitschland te monsteren, toen de tijd was aangebroken, en ook de oude
ploegbazen deden geen moeite daar zij emplooi voorzagen op de eigen steenbakkerij
der Mijn. Terwijl dan vooral de kleine boeren, die zich niet tot koelputters wilden
vernederen, van hun grond verwezen werden, waren zooveel anderen er eindelijk op
thuisgebracht; omdat honderd en meer meter onder het maaiveld een ander veld
bebouwd en ontgonnen werd, dat rijker mond- en leeftocht borgde voor vrouw en
kind. En onder en boven den grond tegelijk voltrok zich dag voor dag de monster-
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achtige groei van een organisme, dat door tallooze vertakkingen ondergronds van
steengangen, krochten en pijlers als door wortels, zich de krachten en levenssappen
scheen te assimileeren voor zijn even mastodontischen aanwas in beton en staal van
schacht-bokken, koeltorens en fantastische constructies bovengronds.
René Bongaerts zat door bemiddeling van Catharina op het kantoor van Johannes
den Hertog en begin April, de tijd van reizen, waren de arbeidskrachten op de
verschillende werken en aan de wegen en straten ondergebracht. Er waren er maar
weinigen in het dorp, die in den vooruitgang niet eenig voordeel zagen en de tijden
niet gunstig achtten. Onder dezen golden baron Isidoor en de pastoor als verstokte
exempelen van enghartige behoudzucht en de burgemeester als een goede dommerik
uit den tijd, toen dat ambt nog vergeven placht te worden aan den diksten buik. Deze
wist reeds lang geen weg meer in de economische perikelen en sociale problemen,
waarmede dag aan dag het nieuwe grootscheepsche raadhuis werd bestormd en trok
zich te goeder ure met een lintje in het knoopsgat terug om plaats te maken voor een
jongeren ambtgenoot van wien verwacht werd, dat hij de noodige eenparigheid zou
weten te bewerkstelligen tusschen de inheemsche en vreemde elementen, welke
onderwijl met zekere driestheid hun intrede gedaan hadden in de raadzaal. Nicolaas
Bonte zat op een avond met Van der Schoor in de groote kamer van het Panhuis,
toen de onteigeningen begonnen waren in de Kamp en den geïnteresseerden reeds
dagenlang was aangekondigd, dat op het gemeentehuis de kaart ter inzage lag, waarop
duidelijk, en onherroepelijk de perceelen en eigendommen waren aangewezen, die
de Staat der Nederlanden noodig verklaarde te hebben voor een immens rangeerterrein
en de verdere uitbreiding van zijn werken. Sinds eenigen tijd was er een inzinking
in de grondprijzen te speuren geweest vanwege de gretigheid waarmede het
meerendeel der eigenaars op de aanbiedingen was gaan inbijten. Daarbij vielen de
terreinen rond en voorbij de Kamp gelegen veelal buiten den gezichtskring der
speculanten, zoodat de Staat daar weinig of geen concurrentie te duchten had en de
waardeering dier eigendommen dan ook nog al aan den lagen kant was uitgevallen.
De schatters van Staatswege hadden de perceelen door elkaar getaxeerd aan vijftien
gulden de kleine roede en de overige bezittingen als huizen,
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stallen en schuren nog slechts naar hun reëele waarde geschat. De eigenaars van de
op de kaart bedoelde eigendommen zouden op bepaalde datum en uur op het raadhuis
voor de opkoopers verschijnen, welke namens den Staat optraden, en van die
bezittingen, waarover geen gelijk kon getroffen worden, zou tot onteigening worden
overgegaan.
Nicolaas Bonte zat daar norscher dan ooit tegenover Van der Schoor; hij had geen
moeite gedaan zich te vergewissen van wat hem ter oore gekomen was: dat de
Catharina-hoeve zoo goed als in haar geheel onder den hamer zou vallen en dat hij
wijken moest in naam der wet.
Tante Dora had onhoorbaar de kamer verlaten en zich in de keuken bij Miete onder
de lamp gezet. Deze had een tinnen kroes met glazen in de kamer gebracht en na de
glazen gevuld te hebben, ze voor de zwijgende mannen neergezet. De oude staanklok
tikte traag. Een bierwagen daverde onder de poort door de binnenplaats op en de
kristallen van den luchter rinkelden mede tot paard en wagen halt hielden bij het
tuighuis.
Santé, zei Van der Schoor, laat ons eens drinken; en stak zijn glas vooruit. De boer
lei de groote hand om het zijne en stiet aan. Prosit, bromde hij, en de mannen dronken.
- Smaakt het? vroeg Severinus om iets te zeggen, daar hij merkte dat de boer
verlegen zat met zijn woorden.
Best, antwoordde Bonte, het is goede waar. Maar het is een vraag of het blijven
zal wat het is.
- Wat bedoel je daarmee?
Of je bier, dat goed is, zich niet in den hoek zal laten dringen? Het nog al bruusk
afwijzend gebaar van Severinus onderbrak hem. Maar met een tinteling van spot in
zijn ééne oog vervolgde Bonte: Je denkt je dus met een ouderwetsch bedrijf te kunnen
handhaven tegen het oppermachtig drankkapitaal, dat je nu reeds danig in het
vaarwater zit?
- Natuurlijk! hield Van der Schoor vol, die verwacht had dat de boer zich eerst
voor hem uit zou spreken en die zijn reden meende te hebben om zoo weinig mogelijk
van de ernstige bekommeringen, waartoe de gang van zaken hem den laatsten tijd
gedwongen had, te doen blijken. In het lachen van Bonte evenwel lag nu zooveel
spot en beter-weten dat hij zich even ontmaskerd en tegen den boer niet opgewassen
gevoelde. Daar-
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om zeide Severinus: Drink eens uit. Dat deden zij. En de brouwer vulde opnieuw de
glazen.
Nicolaas Bonte echter had zijn stelling ingenomen en gaf die voor een glas bier
niet prijs; hij had een goeden zet gedaan en zou den brouwer verder tot de erkenning
dwingen, dat deze hem noodig had. Want in zijn hoofd was een plan gerijpt, dat er
dien avond uit moest.
Brouwer, zeide Nicolaas Bonte, het wordt tijd dat wij eens met elkander praten.
En hij dronk nog eens uit zijn glas, terwijl Van der Schoor instemmend knikte. Louis
is er de man niet naar, vervolgde hij, om je maar eens rechtuit te zeggen waar het op
staat.
- Met wie? onderbrak Severinus hem zoo onverschillig als hij kon.
Met ons allebei, viel Bonte geërgerd uit, daar hij merkte dat Severinus het ernstig
woord, dat dagen lang in hem gebroed had, nog opzettelijk zocht te ontwijken. Maar
eerst met jou, ging Bonte voort, en als je een eerlijk man wil zijn, zal je moeten
toegeven dat ik daarmee zoo niet alles dan toch het een en ander te maken heb. Het
is voor niemand en dus ook voor jou geen geheim meer, brouwer, dat je een zwaren
druk van je machtige concurrenten ondergaat die je geleidelijk maar zeker in den
zak zullen doen. Tegen die groote bedrijven met op alle hoeken en kanten hun in
aanbouw zijnde bierpaleizen en hun reclame, kan jij niet blijven gapen. Jij moet
wijken voor een overmacht zoo goed als ik ervoor zal moeten zwichten, doch geheel
anders dan jij. Neen, lach daar in Gods naam niet mee, brouwer, want een groot stuk
van ons leven gaat daarmee naar den bliksem. Ik zal mij verzetten blijven ten einde
toe; maar eraan moet ik, dat staat vast. Ik heb geen andere illusie meer dan tot het
laatste toe mijn tanden te laten zien aan de overweldigers van wat in mijn zweet en
bloed is gedijd. Ik kan niet anders. Ik zou geen Nicolaas Bonte zijn als ik anders kon.
Intusschen ligt mijn vonnis op het raadhuis geteekend; in naam der wet. Ik kom
binnen korteren of langeren tijd met mijn jongens op straat te staan, met vervloekt
veel geld weliswaar, maar dan ook met dat smerig gevoel in het hart van ergens te
veel te zijn, als mijn vader zaliger. Begrijp jij daar iets van, brouwer?
De brouwer deed alsof hij daar iets van begreep en na een teug
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van zijn bier, zag hij den boer gemoedelijk en vragend aan. Het is verdomd jammer,
dat ik je de pap in den mond moet geven, vervolgde Bonte, en dat ik zelf met een
voorstel voor den dag moet komen, waarvan jij nu maar eens gauw en rechtuit zeggen
moet wat je denkt. Ook kan ik het niet langer van me verkrijgen, om zich mijn jongen
hier kapot te zien werken voor niets.
- Voor zijn loon, bedoel je?
Voor niets, zeg ik je, als er geen toekomst in den boel zit en je bedrijf als een
doedelzak in mekaar zakt. Mijn vrouw heeft al lang gezegd, dat wij gek zijn, Louis
en ik, en ik vind ook dat dat maar eens uit moet zijn; dat gezanik moet nu maar eens
van mijn kop!
Severinus schonk het glas nog eens vol, dat de boer met één teug geledigd had en
vroeg: Wat had je dan gemeend, Bonte?
Dat wij elkaar misschien een beetje helpen konden en er beiden goed mee zijn.
- En hoe had jij je dat gedacht?
Dat jij om staande te kunnen blijven je bedrijf vergrooten en vernieuwen moet.
- Je veronderstelt dus?...
Dat je anders eraan gaat; natuurlijk; anders heb ik niets gezegd...
- En verder nog?
Dat je voor nieuwe gebouwen, machines en middelen geld noodig hebt, dat je niet
hebt; kapitaal!
- En dat jij dat wèl hebt, wil je zeggen?
Heb je me eindelijk begrepen?
- Indien het niet méér is dan dat, heb ik je begrepen.
Dat is alles!
- Daar kan ik je de hand op reiken, Bonte!... Miete, tap die kan nog eens vol; daar
mogen wij nog wel eens op drinken.
Je bent anders nog al slecht van begrip, Van der Schoor.
- Dat wordt een mensch met de jaren.
Toch was het te wenschen, dat wij elkaar wat vrijer in de oogen zagen, brouwer.
- Zeker, sprekende menschen zijn altijd te helpen. Maar heb je dat voorstel met je
vrouw bepraat? Wat zegt die ervan?
Dat er door overleg iets goeds uit wassen kan, voor ons allebei.
- Ik geloof ook dat wij, nu de omstandigheden zoo gaan loopen, misschien op
elkaar zijn aangewezen en dat onze belangen elkan-
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der zeer nauw zouden kunnen raken. Doch heb je bij de besteding van je geld wel
genoeg aan àl je kinderen gedacht, Bonte?
Laat dat maar gerust aan mij over, brouwer; ik geloof niet dat mij ooit iemand op
mijn plicht heeft moeten wijzen. Ik weet wat ik doe.
- Het zal veel geld kosten en veel moeilijkheden opleveren ook. Het is een groote
onderneming. Heb jij je daar wel voldoende rekenschap van gegeven?
Ik vraag jou alleen of je met mijn voorstel accoord gaat zoo ver; de berekeningen
volgen later wel. Daarbij zijn dingen, die niet moeilijk zijn, niet waard dat ze zijn.
En ik zeg maar zoo: waarom kunnen wij niet, wat anderen met minder vermochten?
Dàt zou te gek zijn!
- Je bent zoo jong niet meer, Nicolaas Bonte, sterke mensch.
Doch nog jong genoeg om een nieuw leven te beginnen en sterk en koppig genoeg
om ook daar weer te zegevieren.
- Ware het niet verstandiger van je en dus heilzamer voor jou en je zeven zonen
om te doen als anderen deden; om elders, in de Peel bijvoorbeeld of in Frankrijk,
voor je goede geld een charmanten eigendom te koopen en om daar te blijven wat
je bent, inplaats van een groot deel van je centen te zetten op deze ééne twijfelachtige
kaart? Waarom nog zooveel nieuwe zorgen, Bonte?
Ik ben na jaren van zwerven weergekeerd op mijn geboortegrond, die mij
barmhartig geweest is en ik ga er niet meer vandaan; voor niemand, om zooals mijn
vader Theodorus Bonte, de stotteraar zaliger, elders te gaan sterven. Ik wil hier leven,
hier werken en ook hier begraven worden en ik zal er voor zorgen dat ook mijn zaad
er zal gedijen. Wij wijken niet!
Nicolaas Bonte heeft zijn plannen klaar, wat er ook moge gebeuren. Hij laat er de
menschen naar raden, die vol vraag en afwachting over hem zijn wanneer hij zwijgend
over de landstraat stapt of zelfbewust achter zijn glas zit in de gelagkamers.
Hij laat niet meer uit dan hij moet over wat avond op avond in de keuken der
Catharina-hoeve met vrouw en kinderen besproken is. Zijn eigen verbondenheid met
zijn grond heeft hij overgedragen op zijn kinderen en er zijn avonden geweest, dat
hun wangen om beurten warm werden van verontwaardiging over de vreemde
verdringers en van groote verwachtingen, wanneer hun vader
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de toekomst voor hen openlegde. Neen, wijken zouden zij niet! Nulli cedo! moet het
devies worden van de gemoderniseerde brouwerij waar vroeg of laat de oudste den
scepter gaat voeren, wanneer de zoo gewenschte verbinding zal zijn bewerkstelligd
tusschen stand en kapitaal en de stoere eikeboom, die alle stormen trotseert, den
liefelijken lindeboom zal hebben vervangen welke in den ouden gevel en op de vaten
van het Panhuis prijkt. Nulli cedo! zal in gouden letters komen te pralen boven het
groote pand, den geweldigen winkel in melk en zuivelproducten, welke Nicolaas
Bonte zich voorgenomen heeft, ten behoeve van zijn andere zonen te bouwen op den
hoek van den Steenweg en de Raadhuislaan. Zijn kinderen zullen er werken en leven,
én zijn kindskinderen, als God belieft; en 's avonds vóór het slapengaan zal nog
jarenlang Marie-Cathrien er de winst vergaren in haar schort.
De winst, zegt gij?
Ik verzeker het u!
Dit is veel gezegd voor een mensch!
Voor den Mensch echter niet!
Toen Nicolaas Bonte met een warm gelaat uit de kamer van Van der Schoor in de
keuken trad, zat daar zijn zoon op hem te wachten om samen naar de hoeve te gaan.
Uw vader is daarbinnen, had Miete na het avondeten tot hem gezegd, en de tante had
dit schommelend met het hoofd benadrukt.
Ofschoon het reeds laat was en morgen weer vroeg dag, had Louis het voor Miete
en de oude Dora passend gevonden op zijn vader te wachten.
Na allen den goeden nacht gewenscht te hebben, stapten beiden op en werden zij
naar de deur gebracht door Severinus, die een goede bui had, en den boer beloofde
een dezer dagen eens naar de Catharina-hoeve te komen. En zij schudden elkander
nogmaals hartelijk de hand.
Wat kwam die Bonte-boer hier doen? vroeg Bertus, die den heelen avond in de
bijkeuken in zijn mondmuziekske had zitten blazen; en toen Miete, terwijl zij zijn
avondbrood voor hem op tafel zette niet antwoordde, drukte hij schielijk met heel
zijn gezicht een smakkenden kus op haar hand.
Bertus, wat doe je?
Miete?
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Doch wie kan boos worden op een hond, die de hand van zijn meester likt?
Vader en zoon togen zwijgend door den avond huiswaarts. Louis was de eenige
waartegen Nicolaas Bonte zich moeilijk wist uit te drukken. Het kon ook zijn, dat
de vader aan dezen zoon niet zoo-veel te vertellen had, omdat hij alles beter begreep
dan de anderen en ernstiger van inborst was. Aan hun rechterhand hadden zij de
groote electrische lichten, die brandden op de werken waar, nu de mildere dagen
waren aangebroken, dag en nacht niet meer gepoosd werd en ploegen van arbeiders
elkander aflosten.
Onophoudelijk zwenkten de enorme lieren en zweefden de kabeltonnen heen en
weer in den gloed der lampen. Vóór hen in de duisternis lag de hoeve met een enkel
venster verlicht in den gevel; naargelang zij naderden hoorden zij, dat Dorus daar
stond te repeteeren op de saxofone. Het was de solo, dien hij onder handen genomen
had welken hij moest spelen in de nieuwe ouverture, waarmede de harmonie zich
reeds opmaakte om na Paschen het veertigjarig priesterfeest te gaan vieren van
mijnheer pastoor. Marie-Cathrien zat met verstelwerk bij het fornuis en rond de
groote keukentafel zaten de overige jongens met grove vingers in de almanakken te
bladeren en de twee jongsten te zoeken naar den vernuftig verscholen reiziger, den
tijger of den haas.
Het woord is eruit, sprak zegevierend de vader toen hij binnentrad tegen zooveel
vragende oogerf en monden tegelijk. Maar alsof Marie-Cathrien al te schielijk het
verdere duchtte te vernemen, viel zij hem ermee in de rede, dat de burgemeester haar
man namens de opkoopers naar het raadhuis had ontboden, waar zij den volgenden
dag van tien tot twaalf uur zitting zouden houden om met de eigenaars te beraadslagen.
Ze kunnen mij gestolen worden, de burgemeester en de opkoopers allemaal, het
is één pot nat, dreigde Nicolaas Bonte, terwijl zijn schoenen den hoek invlogen. Als
ze mij noodig hebben, dat ze dan hier komen, de vlegels; en ik caveer hen ervoor dat
ik hen te woord zal staan. En de geweldige man nam plaats aan tafel voor zijn
eenvoudig maal, dat de moeder van het vuur had genomen en voor hem neergezet.
Hij trok de pet van zijn schedel en sloeg in gedachten een kruis. Peter had intusschen
den reiziger gevonden en wees zijn moeder en daarna ook Louis waar hij zich ophield.
Dorus kwam van boven met het instrument in de wollen
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hoos, die Marie-Cathrien ervoor gebreid had. De almanakken moesten nu maar eens
dicht geslagen worden; allen voelden het aan, dat het een gewichtige zaak was
waarvoor hun vader was uitgegaan. Het woord is eruit, had hij bij het binnenkomen
gezegd, maar daar had Marie-Cathrien hem den pas afgesneden. De jongens vonden,
dat vader langer bad dan gewoonlijk. Of zat hij maar wat voor zich uit te suffen?
Ik heb ze niet noodig, bromde hij nadat hij gebeden en zijn pet weer op zijn kop
geklapt had: een kwade gewoonte waarvan Marie-Cathrien hem in al die jaren niet
had kunnen genezen.
Maar bloeden zullen ze, vervolgde hij. Dat vertel ik ze, en géven als een kalfkoe
de melk!
Dit verstonden de jongens; dat was taal naar hun hart en de vuist van Dorus viel
spontaan op de tafel om de woorden van zijn vader nog kracht bij te zetten. Die Dorus
had meer van een Bonte dan Louis, die daar maar stil voor zich heen zat te zien, als
maar half meer thuis nu al in het ouderlijk nest.
Ja, mijn jongen, klopte de vader Dorus op den schouder, zij zullen daarginder
weten met wien ze te doen hebben. Een Bonte laat zich niet lompen, mijn jongen!
Maar dan mengde Marie-Cathrien zich in het spreken en bracht zij haar man weer
op den tekst, waarnaar zij allen nieuwsgierig waren, behalve Louis naar het scheen.
Want deze begon nu op zijn beurt in den almanak te bladeren. Het is toch al te gek,
begon de boer, dat je zoo'n vent als Van der Schoor op zijn eigen voordeel moet
wijzen en hem nog de pap in den mond moet geven op den koop toe. Geen wonder
dan ook van zoo'n lakschen mijnheer, dat hij tot over zijn verstand in de put raakt
voor hij zelf er erg in heeft. En als je hem eruit wil helpen - ho maar! Dan is hij nog
taai ook op zijn beurt en doet hij alsof hem de neus bloedt. Doch ik heb het hem
eventjes bijgehouden, daar kunnen jullie van op aan. Ik ken die kale heertjes-manieren;
ik heb daar meer mee gedokterd. Ze houden zich groot tot het water hen tot de tanden
gewassen staat en dan pas steken ze een luie hand toe of je ze wil helpen. Doch wat
kan mij dat bliksemen, als ik weet wat ik wil. Dan ga ik recht op mijn doel af en zeg
maar als de veearts: brouwer, je gaat er kapot aan, maar ik zal je helpen als je wil.
Pappen en lappen helpt niet meer; je zaak moet van binnen en van buiten grondig
herzien worden, anders tel je over een jaar of zoo niet meer mee.
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Nicolaas Bonte had zijn avondmaal genoten en zijn bord van zich afgeschoven. Uit
zijn vestzak diepte hij een stuk krijt op en begon voor de oogen van Marie-Cathrien
en de jongens op tafel te cijferen en te rekenen: Laat eens even zien hoeveel hij me
nog waard is, die Van der Schoor! Voor zijn landerijen in den Hemel zooveel, en
voor het Bijltjesveld, grasland en akker, ruim genomen zooveel. Voor zijn huis en
ganschen eigendom, zooals die daar in het dorp bijeenligt, alles en alles bij elkander
genomen, geeft alleen een gek als ik hem nog zooveel. Nicolaas Bonte trok onder
de getallen, die in de duizenden liepen, een streep en begon te tellen. Marie-Cathrien
en de jongens hadden onder goedkeurend gemompel de getallen in groote lompe
cijfers op het tafelblad zien verschijnen en wachtten nieuwsgierig op het eindresultaat.
Dat maakt samen, rekende Bonte, de som van zooveel. Maar nù komt het, moeder,
riep Dorus tot Marie-Cathrien, die met samengeknepen lippen boven een kous zat
en genoeglijk over het stalen brilletje tuurde dat zij reeds genoodzaakt geworden was
bij brei- en verstelwerk te dragen. Intusschen had de vader het aan Van der Schoor
geleende kapitaal onder de som geschreven, het ervan getrokken en voor den brouwer
een batig saldo overgehouden dat, de enkele duizenden die deze voor de landen aan
de Kapelstraat geïnd had erbij geteld, hen allen verbaasd deed staan. Dat de brouwer
niet zwaar meer was, wisten zij reeds lang, maar dat hij zoo licht bevonden zou
worden, daaraan had niemand durven denken. Ze zagen nu wit op zwart waartoe
verwaarloozing een mensch kon voeren en waar hij reeds beland zou zijn indiende
Bonte's hem niet op alle mogelijke wijzen weer op verhaal hadden geholpen.
En ziet nu wat er gebeuren gaat, vervolgde Nicolaas Bonte, met zijn hemdsmouw
de cijfers van tafel vegend en opnieuw met het krijt erop. Marie-Cathrien en Louis
echter wisten beiden, dat de cijferaar zijn schuldenaar enkel taxeerde naar de waarden,
die in cijfers konden worden uitgedrukt, en dat was inderdaad niet zoo heel veel voor
een rijk man als hij. Zij hadden hem kunnen vragen of het dan uit menschlievendheid
was, dat hij Van der Schoor de helpende hand ten tweeden maal had toegestoken.
Er haperde iets aan zijn berekening; ze hoefden hem daar niet op te wijzen. Daarom
zwegen zij. Want beiden waren zij bij hun eigen gedachten en het beeld van Miete
stond hen duidelijk voor den
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geest. De moeder bezag het vooral uit een oogpunt van stand; de zoon echter zag het
anders en zijn oogen lichtten even op van een vuur zeer helder maar een beetje droef.
En onderwijl taxeerde Nicolaas Bonte zich-zelf op tafel, zijn danigen eigendom; niet
als een vrek maar als een eerlijk man, die er vreugde aan beleeft tot op een dubbeltje
toe haast te kunnen berekenen wat hij op de hand heeft. Onder de blikken der jongens,
waarvan er een paar reeds alle moeite hadden om niet te knikkebollen, groeide op
de tafel opnieuw een lange reeks van getallen en werd er gestreept, vermenigvuldigd
en opgeteld, totdat de som behouden werd die ten naastebij de waarde van den vader
uitmaakte en die door zeven gedeeld nog een aardig fortuin voor elk van zijn zonen
beteekende.
Doch zij zouden aan elkander houden en de een voor den ander blijven opkomen,
de jongens; ook wanneer hij en Marie-Cathrien er niet meer zijn zouden; dit moesten
zij hem en zijn moeder beloven, die zoo voor hen gezorgd hadden. Hij drukte hen
op het hart zich te blijven herinneren hoe hun vader en moeder begonnen waren en
waartoe een mensch het door dapper werken en braaf oppassen in de wereld kon
brengen. Louis zijn deel ging bij Van der Schoor in het bedrijf met nog wat erbij.
Hij was de oudste en had er langer en harder dan de anderen met zijn vader voor
gezwoegd; hij maakte dan ook een schoone kans om een man van aanzien te worden,
wat hen allen op een of andere wijze ten nutte zou komen. En verondersteld zelfs
dat het daarginder met de vernieuwing of door andere oorzaken spaak zou loopen,
dan zou daar nog altijd Nicolaas Bonte zijn om zijn oudste de hand boven het hoofd
te houden; want vóór het slapengaan kleedde hij zich zeker niet heelemaal uit; ook
voor zijn eigen jongens niet. Hij had daar genoeg over aanschouwd in de wereld.
Het leven had hem veel geleerd en met zijn ééne oog had hij meer gezien dan
duizenden anderen met twee. Louis kon er dus gerust op zijn. Want zijn vader behield
zich het recht voor hem onverminderd terug te nemen in de onderneming waarin zij
allen staan zouden op gelijken voet; maar waarin hij dan ook van ieder afzonderlijk
den grootst mogelijken toeleg bleef verwachten. Indien er uit zijn zonen ooit iemand
kwam op te staan, die zijn eigen weg zou willen gaan, zou die voor hem als verloren
beschouwd moeten worden. Zij waren gewaarschuwd, doch ten
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overvloede, dat wist hij. Zoo groot vertrouwen had Nicolaas Bonte in al de zijnen.
Toen dacht de moeder eraan, dat de rozenkrans nog niet gebeden was en zonken
zij allen de een na den ander op de knieën; de eenen met de ellebogen op de
stoelzittingen leunend; de anderen op de tafel. Marie-Cathrien niet den rozenkrans
in den schoot gezeten bad voor en rond de tafel, waarop de berekeningen langzaam
voor hun oogen vervaagden, was een donker en verward gemompel; onderbroken
door zuchten en gegeeuw van doodvermoeide menschen. Als daarna Nicolaas Bonte
nog met de stallantaarn de ronde gedaan had om de hoeve, zooals elken avond zijn
gewoonte was om te zien of alles gesloten was en rustig in de stallen, grendelde hij
de deur en na wijwater genomen te hebben stapte hij in de bedkoets en staarde hij
nog geruimen tijd klaar wakker naar den gloed, die in de verte boven de werken hing.
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XVI
Dominus Bakker van de pas opgerichte gemeente der Nederlandsch Hervormde Kerk
maakte op een avond bij ouderling Grondijs kennis met Johannes den Hertog, die
ook pas kort geleden naar het zuiden was gekomen om onder den hoofdingenieur
Kramer het afdiepen en bevriezen der mijnschachten te leiden.
Het liep tegen carnaval en Ds. Bakker, die er de man niet naar was om over één
nacht ijs te gaan, had, om volledig gedocumenteerd voor zijn gemeente te verschijnen,
een verdediging van carnaval gelezen, waarover hij nogal ontsticht bleek. Met rood
crayon had hij enkele der volgens hem om hun quasi-mystieken inslag meest
weerzinwekkende passages gemerkteekend en las die aan het gezelschap voor met
dien zwaarmoedigen ernst, die geen humor verdraagt. Bij den commentaar echter,
die een groot gedeelte van den avond in beslag nam, werd opgemerkt dat de dingen
soms in werkelijkheid geheel anders en lang niet zoo verschrikkelijk zijn dan zij
verhaald worden. De dames en heeren moesten haast eenparig getuigen, dat zij
nimmer zulk een Roomsch feest hadden meegemaakt en zij er zich dus ook geen
volledig oordeel over konden vormen. Waren in die dagen waarlijk de duivelen los
en liepen die dan in hun liederlijkste verschijningen over de aarde? De jonge ingenieur
nam het geval niet zoo heel ernstig op en meende dat er in alle folklore eenige
elementen zijn die overdreven kunnen worden en tot misbruik leiden. Men moet
eerst aan een land en zijn bewoners leeren wennen, merkte hij op, voor men gerechtigd
is over zijn aard en gebruiken den staf te breken. Bij al zijn ijver voor het goede
bewees de dominee een nogal taai en vervelend man te zijn. Op zeker moment zelfs
ontstond er een klein conflict. De jeugd bewees zich even een beetje driester dan zij
bedoeld had. De gezellige atmosfeer bevroor enkele oogenblikken, waarna de gastheer
het ijs weer brak met het voorstel om in de carnavalsdagen een kijkje te gaan nemen
in Maastricht. Waarmee Den Hertog onmiddellijk accoord ging en ook de overige
dames en heeren hun instemming bewezen. Nadat nog eens duidelijk was vastgesteld,
dat het bezoek aan de stad een louter informatief karakter zou dragen, stemde ook
Ds. Bakker erin toe de heeren Grondijs en Den Hertog te vergezellen om zich zonder
eenig vooroordeel,
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dit vooropgesteld, een oordeel te gaan vormen over de heidensche ergernissen die en dit zou het onoplosbare raadsel blijven - dan toch maar zonder meer door een zich
christelijk noemende gemeenschap in arren moede gepleegd werden.
Toen echter de voorgenomen Maandagmiddag was aangebroken, bleek ouderling
Grondijs verhinderd, daar dien morgen een overgroot deel der ook niet inheemsche
werklieden zonder verlof niet op de werken verschenen was en zich aan de
carnavalsviering had overgegeven. Het waren dus alleen maar Ds. Bakker en Den
Hertog die dien middag in den auto stapten en naar Maastricht reden. De dominee
was nog nooit zoo overtuigd geworden van den bijbeltekst, dat de Heere gelijkelijk
zijne zon doet stralen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, want een zeldzaam
zonnig voorjaarsweer begunstigde de feestviering bovenmate. Boven het geroezemoes
der straten hief de stad haar weergalooze silhouet van torens en daken naar een hemel
van smetteloos blauw. Toen zij de stad binnenreden, met slierten van serpentines
reeds om de koplampen van hun wagen, moest de dominee Den Hertog gestand doen,
dat hem nimmer zoo'n feestelijke intocht bereid was. Verder echter zou zijn
bewondering dan ook niet gaan, maar geleidelijk zou zij plaats maken voor verbazing,
afkeer en afschuw, tot ergernis toe. Nauwelijks waren zij uit den wagen gestapt of
de hoed en schouders van den dominee hingen vol confetti, waartegen hij geen handen
genoeg had zich te verweren. Deze stad lijkt een gekkenhuis, sprak hij onthutst bij
den aanblik der straten; maar hij kwam er alleen niet toe te bedenken, dat de stad
juist dàt bedoelde te zijn; dat zij meende dat juist dit haar oeroud recht was, waarvoor
haar prachtige monumentale grijsheid en de oude romaansche brug konden getuigen.
De rivier bruischte als een razende onder de pijlers met wilde worstelingen en
onstuimige driften van schuim en dwars over haar heen druischte het leven, wild van
drift en wervelend als zij, onstuimig en kakel-kakel-kakelbont. Een paar maskers
hielden den dominee aan en zagen hem zwijgend in de oogen met dien versteenden
en bizarren glimlach, die verlegen maakt; anderen reden niet enorme kartonnen
koppen in kinderwagens en bliezen in papieren horens met veelkleurige linten en
een onwezenlijk lange verschijning baande zich met een haring in een kanariekooi
in allerijl een weg door de menigte. Het werd den dominee benauwd. Het was alle-
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maal te verbijsterend voor twee kleine, grijze oogen. Dat alles had waarlijk niets
nicer te maken met christelijke reserve, matiging, ascese, maar was er het uiterste
tegendeel van. U heeft gelijk, dominee! En u had meer gelijk wanneer u één uur, één
uur slechts in een biechtstoel gezeten had; als alles rond u in de duisternis vergaat
van een Zaterdagavond en gij, in een wonderlijken tweestrijd van onmacht en almacht,
te luisteren zit aan dat kleine vunze venster tusschen tijd en eeuwigheid, naar dat
zilte zwarte water dat al zijn ellende en jammer aanspoelt aan uw oor. Maar het spel
gaat door: geen hand die het bezweert. Het behoeft geen enkele verdediging. Het
handhaaft zichzelf; ook als de Engelen zich terugtrekken achter de torens dezer
prachtige stad en haar heiligen neerzitten in hun brokaten mantels met de eene hand
aan den staf en de andere voor het gelaat.
Het spel gaat door, want het volk doet er zijn recht op gelden en heeft een weinig
zijn verontschuldiging in zijn zin voor illusie en rethorica. Het is zijn verademing
tusschen de eindelooze bedrijven van het treurspel. Ziet onze attributen, zegt het
volk: onze maskers zijn wijzelf niet, evenmin als de lappen die wij dragen; onze
instrumenten zijn de onze niet en onze rozen zijn papier. Onze serpentines zijn als
onze voorbijsuizende dagen en confetti strooien wij bij gebrek aan sterren. Wij treden
den ernst op haar sleep en grijpen het leven onverhoeds in zijn middel en verlustigen
ons in onze vergankelijkheid. Nooit waren wij zóó overtuigd van onze bederfelijkheid,
van ons bederf. Laat ons met rozen kronen, voor ons hoofd zich diep naar het
aschkruis buigt.
Dit is het leven: rozen en asch. En in een aureool van genade staat de Aartsengel
tusschen de torens en overwint hij den Draak! De Groote Staat is als een veelkleurig
water van dwaasheid, een stroom en tegenstroom van rumoer en getier. Een elegante
hand aait den dominee over zijn bolhoed; een meisje spelt hem een bloem op den
kraag: een dubbeltje, mijnheer, voor de t.b.c.-lijders. Voor diegenen, die nu te hoesten
liggen in de hospitalen en sanatoria; voor diegenen, die óók leven willen. Dan klinkt
uit een zijstraat een zilveren schelletje, maar zijn klank gaat verloren in het gedruisch.
De menschen scharen zich langs de muren en laten eerbiedig een man voorbijgaan,
die een lantaren draagt en op den voet gevolgd wordt door een priester, die het
Viaticum brengt naar een stervende.
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Allen zinken op de knieën bij den voorbijgang van het Heilige; de instrumenten en
de stemmen zwijgen; de maskers gaan neer en in deze stilte, die één lang oogenblik
volkomen schijnt en waarin alleen de wind nog maar roert in de vanen, staat Ds.
Bakker ontsteld te vragen. Want het wordt hem rood en groen voor de oogen. Het
raadsel is raadselachtiger dan ooit. Als hij omziet en naar zijn gezel zoekt, ziet hij
Den Hertog naast zich op de knieën liggen. Even later weer, als de phase voorbij is,
herneemt het spel zijn rechten en woedt weer de storm.
Ingenieur Den Hertog kwam op een avond laat van zijn kantoor met den
wachtmeester der marechaussees, omdat er in de magazijnen nog al aanzienlijke
verduisteringen ontdekt waren aan lood en koper en andere materialen. Reinout
Eussen was in verhoor genomen, niet omdat hij direct verdacht werd, maar omdat
hij als magazijnmeester het toezicht over de voorraden had en door rijksveldwacht
en politie waren hier en daar huiszoekingen geschied in de kolonie van Thuis-Best.
Doch zonder resultaat. Omtrent de daders tastte men voorloopig volkomen in het
duister, daar ook de meest verdachte elementen van den keizer geen kwaad gebaarden
te weten. Den Hertog sprak over deze gebeurtenis met Catharina toen de kapelaan
thuis kwam van de vergadering, waarop tegen het einde Reinout Eussen nog even
in de grootste ontsteltenis verschenen was. Hij was nog nooit met de politie in
aanraking geweest; ook in zijn jonge jaren niet, als hij wel eens een glas teveel had;
en dat hij nu nog in verdenking had moeten komen van onrecht, was meer dan een
man als hij verdragen kon. De politie is wreed. Was hem die huiszoeking nog maar
bespaard gebleven; tot daar en toe! - maar je had die tranen van dat arme Klaartje
eens moeten zien en de ontsteltenis dier kleinen! De polities hadden kasten en laden
overhoop gehaald en tot achter in het schuurtje toe waren zij gaan rommelen en
zoeken. Het is hun plicht te handelen zonder aanzien des persoons, maar ze zouden
toch een beetje meer rekening kunnen houden met een eerlijk man en hem de schande
besparen van voor zijn eigen kinderen, laat staan nog voor de andere menschen, van
diefstal verdacht te worden. Hij was tot magazijnmeester bevorderd op zijn goeden
naam van rechtschapen man en ofschoon hij de eerste geweest was, die de
verduisteringen ontdekt had en ook aangebracht, was het hem nog zoo vergaan. Men
had hem wel de

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 1. De kraai op den kruisbalk

203
noodige verontschuldigingen aangeboden, nadien, maar wat heb je daaraan als je de
tranen van je kinderen ziet, die je maar niet sussen kan. Zoo iets werkt langer en
dieper in ze door dan je wel denkt en dat maakt men niet gauw weer goed!
Eerwaarde, had Reinout Eussen na de vergadering nog tegen den kapelaan gezegd;
leest u een heilige mis voor mijn vrouw zaliger en tot dank dat zij dit niet meer aan
mij behoeft te beleven; ik ben er krank van.
En de kapelaan was nog even met hem naar zijn woning gegaan om Klaartje en
de kinderen te zeggen, dat het gerecht zijn loop moest hebben en dat de politie met
hun vader als verantwoordelijk man eigenlijk niet anders had mogen handelen dan
zij gedaan had; ook omwille van de andere menschen, voor wie zijn onschuld nu
toch veel helderder aan het daglicht was gekomen. De kleinen echter waren reeds
naar bed geweest en alleen Klara met rood-bekreten oogen had het eten voor haar
vader warm gehouden op het vuur.
Daar het reeds laat was, kwam Den Hertog zich even bij den kapelaan
verontschuldigen, dat hij naar zijn kamer ging waar hem nog Benige werkzaamheden
wachtten. Catharina had opgemerkt, dat hij dikwijls laat in de boeken las en dat het
godsdienstige werken waren waar hij zich mee bezig hield. Zij vond dit teeken genoeg
om te verwachten, dat dit vroeg of laat op een groote verandering in hem moest
uitloopen. Sindsdien verdeelde zij haar moederlijke toewijding tusschen den kapelaan
en hem, zonder dat een van beiden echter iets te kort kwam. Ook Catharina kwam
nog even bij den kapelaan aankloppen over den diefstal en de eventueele daders en
zeide hem daarna goeden nacht. De kapelaan had nog altijd zijn slechte gewoonte
niet afgelegd en kort na zijn ziekte al had hem die domme behoefte weer herkregen
om met zich-zelf nog een uurtje alleen te zijn als rondom alles rustte. Na zijn brevier
met metten en lauden van den volgenden dag, lag daar altijd een hoopje post: een
paar kranten, wat drukwerk waarin vooral wijn- en sigarenhandelaars zich minzaam
aanbevalen en soms een brief, soms twee. Zoo ook dien avond. De kranten konden
wel wachten als altijd: de hemel werd niet door groote gebeurtenissen verduisterd
en de sportuitslagen interesseerden hem minder dan mijnheer Lumens; de drukwerken
gingen als immer de papiermand in; hun collectief
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lot. Bleven dus nog de brieven. Daar was een brief van Fransje; vol zorgen natuurlijk
voor zijn gezondheid; vol vermaningen en wenken: een soort lichamelijke nazorg
met de groeten van vader en Angeline.
De andere bleek bij opening een anoniem schrijven te bevatten van bevriende
hand, een soort geestelijke voorzorg, waarvan de inhoud zich slechts moeilijk liet
samenvatten vanwege de opvallend-vrouwelijke logica waarin hij gesteld was. Het
schrijven kwam hierop neer, dat de belangstelling, welke de kapelaan voor de
arbeiders aan den dag legde, een doorn in het oog was van zoo goed als de gansche
burgerij en dat hij ergernis gaf aan de geloovigen door een geus in zijn huis te nemen,
die toch allerminst bij een geestelijke paste en voor wien plaats genoeg te vinden
was in een net pension, waarvan de eigenaars ook al scheel genoeg naar hem keken
om het stuk brood, dat hij uit den mond stal. De bevoordeeling van Van der Schoor
boven de weduwe Sybilla Spierts was hem wel vergeven doch nog lang niet vergeten,
als hij dàt maar wist; en dat hij Louis Bonte aan Miete Van der Schoor zocht te
koppelen was een werk waar een priester zich buiten moest houden. Tenslotte volgde
de welgemeende raad om een voorbeeld te nemen aan zijn pastoor, die nu weldra
zijn veertigjarig priesterfeest ging vieren en die in al de jaren van zijn pastoraat niet
zooveel stof had doen opwaaien als zijn kapelaan in evenveel maanden. Het schrijfsel
eindigde met eerbiedige achting en een naschrift, waarin de bevriende hand nogmaals
verklaarde met de beste bedoelingen en uit eerbied voor den priesterlijken stand
gehandeld te hebben.
De kapelaan, die reeds lang geleerd had zijn nachtrust niet meer door zulke
middelen van communicatie te laten verstoren en een zekeren wellust gekregen had
in het verdelgen van zulk soort schadelijke insecten, streek een lucifer aan en terwijl
de brief vlam vatte en voor zijn oogen verteerde, ging plotseling met een ruk de bel
over en stond de wachtmeester Gussenhoven op den drempel: of mijnheer Den Hertog
reeds te bed was? De rijksveldwachter Houtepen had zooeven de dieven en hun helers
tegelijk ontdekt in een herberg bij Waterval, waar ook een deel der vermiste materialen
in een geitenstal was opgespoord. De daders, die allen min of meer in staat van
dronkenschap waren, hadden allen, na zich over en weer beschuldigd te hebben, be-
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kend, en waren voorloopig onder het raadhuis in arrest gesteld om morgen naar
Maastricht te worden overgebracht. En onder dezen, polders en scharrelaars allemaal,
bevond zich ook de zoon van den schoolmeester Bongaerts. De wachtmeester had
Den Hertog van een en ander willen verwittigen en verontschuldigde zich nog zoo
laat te hebben aangebeld.
Het zal voor de ouders een zware slag zijn, wachtmeester, zeide de kapelaan en
vroeg hem de familie Bongaerts te gaan waarschuwen voor deze den volgenden
morgen haar ellende uit den mond van anderen vernemen moest. De wachtmeester
echter vond, dat zulks meer op den weg van een geestelijke lag die zoo noodig beter
een passend woord in zulke omstandigheden zou weten te vinden dan een man der
wet. En de wachtmeester verdween in den nacht.
De kapelaan zag op zijn horloge; het was bij twaalf. Werktuiglijk trok hij de deur
achter zich dicht en begaf zich de straat op. Naar het Westen lag het dorp beschenen
door een gloed der lampen op de werken. Hier en daar in de huizen scheen nog een
licht bij een schreiend kind. Hij kwam voor de woning van den schoolmeester
Bongaerts en stond er stil. Hij herinnerde zich een anderen nacht, niet lang geleden
nog. Het huis lag in een diepen slaap. Laat ze rusten, dacht de kapelaan, ze hebben
nog tijd genoeg; de rampspoed komt steeds te vroeg. En hij keerde naar zijn huis
terug.
Den volgenden morgen stond Willem Bongaerts niet op het oksaal toen de mis
begon, noch zat Paula op haar plaats onder het beeld van de H. Barbara. Catharina
verliet de kerk en werd niet opgewacht aan het missiekruis. De pastoor, toen hij het
gebeurde vernam van den koster, gaf op staanden voet een uittreksel weg uit de Emile
van Rousseau over de opvoeding en hulde zich daarna in zijn mantel: de ellende
dezer wereld is groot; het is de liefde die alles bederft, tot haar eigen vruchten toe!
Een eenzijdig mensch vindt immer bij zichzelf het gelijk, dat anderen hem laten
om hem niet te verontrusten door tegenspraak. Zwijgend omwille van een lieven
vrede geeft men zijn stellingen nog niet prijs; want de vrede is soms kostbaarder dan
de waarheid, vooral tusschen een kapelaan en zijn pastoor. Wie den vrede bewaart,
heeft altijd het grootste recht; vergeet dit niet!
De kinderen stonden met veel te groote oogen bijeengetroept
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achter het schoolhek toen de dieven, door gendarmen opgebracht, voorbijtrokken
door de doodstille straat. René van den meester, fluisterden zij, en wezen bedeesd
met den vinger naar den jongen man met bruine schoenen en witte regenjas, die met
het hoofd tusschen de schouders voortliep. De anderen waren vreemde menschen:
groote brutale kerels met de handen in de broekzakken, waarvan er een paar deden
of het hun niet kon schelen dat ze daar liepen, en de overigen gram om zich
heen-zagen en de kinderen deden huiveren. Over de school hing heel den morgen
een zware druk. Mijnheer Bongaerts was niet op zijn post; de kinderen zaten stil in
de banken en de groote glazen portieren waren open geschoven tusschen de klassen,
waarvoor de bovenmeester ernstig heen en weer ging. Uit de lagere klassen klonk
met regelmatig handgeklap de stem van de juffrouw, die met meer geduld dan
muzikaal vermogen de kinderen een liedje trachtte in te pompen en over den eersten
regel niet heenkwam, omdat de kleine zangers geen zin hadden haar te volgen.
Dezelfde lusteloosheid hing over het gansche dorp; niemand scheen meer te weten
wat hij denken en doen moest na de gebeurtenis van den morgen, waarmede iedereen
voelde iets te maken te hebben; omdat een der hunnen, de zoon van den schoolmeester
nog wel, er zoo na bij betrokken was. Alleen de vreemden gedroegen zich alsof er
niets geschied was, alsof het een dag was als alle andere dagen, en op de werken
klonk het stampen der pompen en het knarsen der kabelschijven aan de lieren. Langs
de straat en onder de poorten stonden de buurvrouwen dien morgen lang bij elkander
in zacht gesprek; en met dien gemeenden of geveinsden kommer over het gebeurde
in de oogen, waardoor de menschen onbewust hun innerlijk openbaren, zagen zij
den kapelaan naar huis gaan met mijnheer Den Hertog, die hem na den katechismus
aan de school had opgewacht: de geestelijke en de geus. Hun verhoudingen waren
niet onbesproken gebleven, natuurlijk niet! Zijn de geloovigen niet het voortdurend
geweten hunner herders? Hun vertrouwelijk op en af gaan met elkander had inderdaad
nog al stof opgejaagd; vooral in het begin. Maar de gemoederen waren bezadigder
geworden, nadat zij den jongen ingenieur op een Zondag met een kerkboek op de
hand in de hoogmis hadden gezien. Er moest iets met hem gebeurd zijn, vermoedde
men; maar aangaande de
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oorzaak waardoor zijn leven een grooten keer had genomen, was men het niet eens
en zou men het nimmer worden. Indien Catharina zich niet zoo ver gehouden had
van den publieken weg, zou zij tenminste deze waarheid over haar zorgenkind verbreid
hebben, dat hij avond aan avond in geestelijke werken las. De dingen, die hij in het
geheim met den kapelaan verhandelde, bleven voorloopig besloten binnen de vier
wanden van hun kamer en daar hield ook Catharina zich buiten. Behalve door de
toenadering die Den Hertog in het godsdienstige tot hen aan den dag was gaan leggen,
had zijn beschaafd en vriendelijk optreden velen voor hem ingenomen. Daarbij was
het van den beginne af aan gebleken dat hij, in tegenstelling met de meeste andere
bazen, de vreemdelingen niet voortrok en gemakkelijk te vinden was als de een of
ander om bemiddeling kwam of werk en bezigheid zocht voor zichzelf of zijn
kinderen. Wie niet rechtstreeks tot hem wilden gaan, spraken over hun verlangens
met den kapelaan en een woord van Catharina zelfs was dikwijls genoeg om het
gewenschte doel te bereiken. Om dit alles was hij liever gezien dan velen van de
andere heeren, die de werken beheerschten en die de verstokte vreemden-haters onder
de bevolking soms op drastische wijze overtuigen bleven van hun goed recht tot
verzet. Een paar van dezen hadden zelfs hun intrede in de raadzaal gedaan en bleken
meer als scherprechters dan als schepenen te zetelen door de kleingeestige plagerijen,
waardoor zij regelmatig zoo goed als de gansche bevolking in het harnas bleven
jagen. Met dezulken had Den Hertog niets anders gemeen dan een hollandschen
naam. Hij was een mensch met begrip voor verhoudingen en waarden, die
rechtschapen zijn weg ging en hoewel hij nog jong was, werd hij door ieder
geëerbiedigd.
Ofschoon hij met zijn persoonlijke gevoelens niet te koop liep, was toch zooveel
daarvan uitgelekt, dat hij met zijn leven voor een groote beslissing stond. Hij had er
verder geen geheim meer van gemaakt, toen hem door ouderling Grondijs op den
man af ernaar gevraagd was. Hoe echter het nieuws in den volksmond was geraakt,
dat hij op Paasch-Zaterdag, na de wijding van het water, in de kerk gedoopt zou
worden, bleef evenzeer voor hem als voor den kapelaan, die er enkel met een
vertrouwd man als Reinout Eussen over gesproken had, een raadsel.
Den Hertog was dien morgen wat vroeger van zijn kantoor ge-
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komen om met den kapelaan nog rustig het een en ander te bespreken en de noodige
toebereidselen te treffen voor de aanstaande plechtigheid.
Catharina bleek, na het voorval met haar beschermeling Bongaerts, met zichzelf
een beetje verlegen alhoewel Den Hertog er geenerlei zinspeling op maakte; en na
het gewone praatje op de gangmat, trok zij zich terug in de keuken waar Klara Eussen
met een brief van haar vader op antwoord wachtte. Reinout Eussen liet den kapelaan
weten, dat hij niet wist waar hij die groote eer aan te danken had en dat hij, nu de
verdenking van diefstal van hem was afgevallen, met blijdschap het peterschap op
zich zou nemen, indien ten minste mijnheer Den Hertog geen beletsel vond in den
stand. De ingenieur zelf schreef zijn magazijnmeester onmiddellijk terug, dat hij
onder de eischen, die de Kerk voor het geldig en geoorloofd uitoefenen van het
peterschap stelde, niets gevonden had dat Eussens bezorgdheid kon rechtvaardigen;
hij beloofde hem op voorhand zijn best te zullen doen dat Eussen zich nooit over
hem zou behoeven te schamen en gaf het schrijven met Klaartje mee.
Als zich vroeger hier iemand bekeerde, verklaarde de kapelaan, een spoorbeambte
soms of een douanier, waren het steeds die van het kasteel die voor zulk een functie
in aanmerking kwamen en voor wie deze dan ook gewoonlijk niet langer duurde dan
de plechtigheid in de kerk en een ontbijt daarna op het kasteel. Kort voor haar dood
moet de oude barones De Mheer nog als meter gefungeerd hebben van den laatsten
wandelleeraar van de Maatschappij van Landbouw, die zijn laatste dagen hier als
rentmeester gesleten heeft. De kapelaan echter was van meening dat zij, brekend met
deze traditie, weinig kans liepen den baron of de freule te kwetsen, daar beiden
dergelijke bezigheden en bedieningen minder ambieerden dan hun voorzaten en,
wanneer zij ervoor gevraagd werden, er slechts met tegenzin in toestemden. Bovendien
nog was hij blij het kasteel met gerust geweten te kunnen passeeren, daar de patrini
voor de Kerk eenige verplichtingen op zich nemen van wier vervullingen men van
den baron en zijn zuster niet veel verwachten mocht.
Naast Reinout Eussen als doopvader moest nu nog iemand gevonden worden, die
voor Johannes Den Hertog als meter zou optreden bij zijn doopsel en over zijn
godsdienstig leven verder als
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doopmoeder zou waken. In zijn eigen familie had Den Hertog niemand die daarvoor
in aanmerking kwam en ofschoon hij zelf aan Catharina gedacht had, had hij de
keuze aan den kapelaan overgelaten omdat deze tegen zijn huishoudster eenige
bedenkingen scheen te koesteren. Diens houding ten opzichte van Catharina immers
had zich eenigszins gewijzigd, sinds Paulus Lumens hem op dien bewusten avond
zoo nadrukkelijk voor haar gewaarschuwd had. Mijnheer Lumens kon dit niet zonder
ernstige reden gedaan hebben, al had hij telkens vermeden zich daarover uit te spreken
wanneer er hem naar gevraagd werd. Er moest dus met Catharina iets aan de hand
zijn, meende de kapelaan, waarvoor hij volslagen blind was, maar dat hem vroeg of
laat de oogen zou doen opengaan en zoo was hij meer en meer oplettendheid gaan
besteden aan haar woorden en gedragingen dan hij gewoon was. Daar was allereerst
haar opvallende vriendelijkheid, die hem den laatsten tijd te raden gaf en wel eens
verontrustte wijl hij wist hoe norsch en nukkig zij anders kon zijn bij al haar
toewijding aan zijn gast en hem. Hij herinnerde zich hoe zij gedurende zijn ziekte
voortdurend de beenen dreigde te zullen breken over Fransje; die haar dan ook maar
wijselijk uit den weg was gegaan om grootere onaangenaamheden te voorkomen.
Wat beheerschte dat oude mensch dan nog meer dan de zeker wel te verontschuldigen
bazerigheid op haar domein van de gelaarsde kat? Een beheerschte
heerschzuchtigheid, gepaard aan den canonieken leeftijd en een norsche lip, behooren
tot de goede eigenschappen der volmaakte huishoudster; doch wat ging er in dat
mensch om; in haar diepte waaruit zij nu, hoelang reeds, een voorkomendheid wist
op te tooveren, die enkel verontrustte, omdat men gewaarschuwd was? Meestal had
de kapelaan den tijd niet en nog minder lust om er zich het hoofd over te breken,
maar nu en dan liet zij hem niet met rust. Zóó toen Den Hertog over haar gesproken
had en hij zijn bedenkingen had doen gelden. Het stond bij hem vast, dat Catharina
niet voor het meterschap in aanmerking kon komen. Maar wie dan wel? De kapelaan
had er over gedacht en had geaarzeld. Er zijn veel kleine dingen waarover men zich
soms groote zorgen maakt. Of zijn er eigenlijk wel kleine dingen en worden zij alle
niet groot door de zorg, die men eraan besteedt? Zijn keuze was uitgegaan naar het
meisje Miete, maar het dorp zou dit weer als een bevoor-
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rechting beschouwen en er waren redenen genoeg voor den kapelaan om de oude
wonden niet opnieuw te doen bloeden. Hij stond reeds te zeer in het teeken der
veelgeprezen deugd van voorzichtigheid om nog argeloos en naar zijn beter geweten
te kunnen handelen.
Na den middag, toen Den Hertog onmiddellijk naar den pastoor was gegaan om
dezen van zijn voornemen in kennis te stellen en hem te verzoeken de vereischte
volmachten bij den bisschop aan te vragen, kwam mijnheer Lumens de kapelanie
binnengestoven, die natuurlijk weer zijn vrijen middag had.
- Je komt juist van pas, Lumens.
Alsof ik dat niet geweten had? Dat is nu mijn noodlot, dat ik overal van pas kom
waar ik kom; doch steeds nog bang ben te komen waar ik komen moet, voegde hij
er met een verbluffende zelfkennis aan toe. Doch wat heb je weer, knorrepot?
- Wat weet jij van Catharina?
Niets!
- Denk er wel aan, Lumens, ik laat je vandaag niet los vooraleer...
Dan zal het worstelen worden als Jacob met den Engel; kom maar op!
- Geen gekheid, Paulus!
Mijn ernst was zelden zoo groot.
- Wat heb je me laatst gezegd?
Kijk uit je doppen, heb ik je gezegd.
- Had jij paar reden voor?
Waarschijnlijk wel; heb jij reden om te veronderstellen dat ik die niet had?
- Neen.
Waarom vraag je dat dan?
- Omdat ik geen reden meen te hebben om...
Om geen reden te hebben, natuurlijk!
- Je houdt me voor den mal, Lumens.
Ik heb altijd den draak gestoken met filosofie.
- Dat kan men dan ook aan je merken.
Dat vind ik niet aardig van je, Erik; je speelt valsch.
- Pardon, dan! Maar ik houd je bij je woord.
Ga je gang.
- Je had het toen over ratten, geloof ik?
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Over muizen, Erik, die over je tafel dribbelen.
- Ik zie ze niet.
Dommerik! Ze knabbelen aan je papieren; ze vreten zich in al je geheimen en van
de snippers bouwen ze zich een nest in je zak.
- Dat is beeldspraak, Lumens.
Ik spreek graag in gelijkenissen, dat weet je.
- Maar een gelijkenis dient om iets te verduidelijken en niet om te verduisteren.
Ook om een waarheid te verduisteren, die àl te duidelijk is.
- Je wordt bepaald vervelend, man.
Die weelde meen ik mij te mogen permitteeren.
- Wat verwacht je van mij?
Je wou toch met me worstelen, zei je?
- Hoe lang nog hou je dat vol?
Desnoods tot den dageraad!
- Luister eens, Lumens...
Graag, als je maar ophoudt met zanikken.
- Den Hertog wordt Paaschzaterdag gedoopt.
Is dat niet wat gauw? Denk eraan dat in de praktijk van het geloofsleven de beenen
den goeden wil moeten bijhouden.
- Er is aan gedacht, dat de genade niet alleen een kruiwagen is; Den Hertog is in
staat om zijn eigen weg te gaan.
Goed dan! En wat nog meer?
- Reinout Eussen zal als doopvader optreden en wat denk je ervan, als wij Catharina
als doopmoeder vroegen? Zij verwacht het een beetje en Den Hertog...
Niet doen, Erik!
- Waarom niet?
Daarom niet, zeg ik je.
- Maar jij maakt me tureluurs, Lumens!
In Gods naam dan ook nog maar tureluurs.
- Je begrijpt toch dat ik...
Ik begrijp dat je niet veel begrijpt, ja!
- Begin je nu alweer?
En wat doe jij, dan altijd maar weer opnieuw beginnen? Ik volg je op den voet en
trap je geregeld een beetje op de hielen zelfs; dat is alles!
- Maar laat dat nu eens uit zijn, en verklaar je een beetje!
Daar zijn van die dingen - in de filosofie noemt men die im-
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ponderabilia, geloof ik - die je met al je zintuigen waarneemt, doch die je niet onder
woorden kunt brengen, of moeilijk. Mijn instinct, als het niet gek is bij een mensch
van instinct te spreken, zegt mij: dat je een serpent van een huishoudster hebt.
- Een serpent, zeg je?
Mijn instinct zegt dat.
- En je geweten dan, Lumens?
Mijn geweten zegt me, dat dat serpent jou koestert om je te verslinden. En daarom
heb ik je gewaarschuwd: kijk uit je doppen. Ik dacht dat dit genoeg was.
- Je zult me moeten toegeven, dat je beeldspraak bepaald verward is: eerst heb je
het over muizen en een oogenblik later praat je over een serpent.
Ik geef je alles toe, als je maar op je hoede raakt voor het vergif, dat een serpent
altijd op de tong draagt.
- Je maakt mij het leven nog moeilijker dan het al is.
Makkelijker, bedoel je toch?
- Nogmaals: ik begrijp je niet meer, Lumens.
In vertrouwen, Erik; heb jij ooit ernstig moeite gedaan om Lumens te begrijpen?
Neen, verwonder je niet. Het is mij ernst. Jij zat altijd zoo vol van je eigen
ongemakken, dat Paulus Lumens erbij inschoot, die op zijn beurt, en erger wellicht
dan jij, vol ongemakken zit als een hond vol haar. Vind je het heel erg, Erik, als ik
je zeg dat je een egoïst bent en als ik je vraag om op jou beurt ook Paulus Lumens
eens een beetje meer au sérieux te nemen? Laat die Catharina nu maar wat rusten;
dat komt later wel. Paulus Lumens, je kent hem niet, heeft zijn mond vandaag vol
van een bitterheid, die iets anders is dan nicotine. Ook díe weelde van slechts even
een egoïst te zijn, zou hij zich vandaag graag veroorloven. Uit eigen ervaring weet
jij hoe kostbaar die zijn kan en hoe weldoend aan onze natuur.
Luister dan, Erik. Weet jij, die werken kunt en werken mag, wat het zeggen wil
zich niet te kùnnen nòch te mogen geven en zich door niemand aanvaard te weten,
noch zelfs verguisd te mogen worden zooals jij? Het is beter misbruikt te worden
dan te verschrompelen! In alle soort van bezigheden, tot in mijn zonden toe, zoek ik
van den hak op den tak een uitweg voor de krachten, welke mij voorbestemden tot
een dagelijksch leven van zwaren arbeid. De boer in mij is met den priester belast
en dit is mijn
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noodlot: dat de priester zich niet van den boer kan bevrijden. Vergeef me dat ik zoo
dikwijls van noodlot spreek; je weet dat ik het goed bedoel. Ik ga verder, als je het
goedvindt. Alleen hij, die het ondervindt, kan ervan getuigen wat het zeggen wil
voortdurend haast bezeten te zijn van de gedachte, dat men zijn roeping is
misgeloopen. Heb jij wel eens gewenscht dat je geen priester geworden was? Met
andere worden: ik word bijna voortdurend bekoord door de gedachte: dat het de
ongelukkigste dag van mijn leven was toen ik mij, na de handoplegging van den
bisschop, de gelukkigste mensch van de wereld waande.
- Dat is een bekoring, Paulus!
Maar de zwaarste die door de duivelen kon worden uitgezocht.
- Het ligt misschien aan je standplaats, dat je er de voeten niet aan den grond krijgt.
Heb je den bisschop dan nog nooit naar een andere gevraagd?
Waarom, als de beproeving ons gezonden wordt om ze te verduren? Wat deed ik
in deze wereld, indien ik dit niet deed en God niet dagelijks op mijn knieën vroeg
om het te kunnen?
- Waarom klaag je dan?
Om jou te zeggen, dat je zooveel recht niet hebt om te klagen en dat het geen zin
heeft, absoluut geen zin. Ik geloof dat wij daar, waar wij zijn, op onze plaats zijn.
- Je neemt dus aan dat wij er door den H. Geest zijn gezonden? Ik neem aan dat
de bisschop zich in een mensch kan vergissen; maar dat alles in het bestuur van een
bisdom zijn eigen beteekenis heeft.
- Er gaat niets verloren.
Welnu dan; waarom klagen wij?
- Rook je niet, Lumens?
Graag! En dan ga ik eerst eens even naar je tuin zien. Is de spinazie al uit? En de
sla? Bij mij staan de wolleboonen er ook al aardig bij; maar die heb ik eerst in bakken
getrokken onder glas en daarna in den kouden grond gezet. Tusschen haakjes, Erik:
ik schaam me dat ik zooeven een beetje snotterachtig gedaan heb maar...
- Ik weet zeker, dat als de menschen daarginder je kenden zoo-als je bent, ze jou
op de handen zouden dragen.
Naar de Maas, bedoel je?
- Neen, waarheen je wou.

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 1. De kraai op den kruisbalk

214
Geloof je me wel, dat ze mij dan weer opnieuw bij zich thuis kregen, Erik? Maar
begin er nu niet meer mee om mij sentimenteel te maken. Ik heb mijn vrijen dag
vandaag en ook mijn hart blaast dan wat uit.
Met een paar sprongen stond mijnheer Lumens midden in den tuin als een bevrijde
en, zijn armen uitstrekkend, plantte hij zijn vuisten links en rechts als naar een
denkbeeldigen belager. Die lucht van je tuin is voedzaam als karnemelk, riep hij;
maar je tuinman heeft gelijk: de coniferen moeten eruit!
Hoho! waar bemoeit mijnheer Lumens zich mee? sprak de stem van Catharina in
de tuindeur; waarna zij de eerwaarde heeren vriendelijk verzocht de koffie te komen
gebruiken in den salon.
Zij waren juist aan tafel gegaan toen Den Hertog terugkwam van den pastoor, die
hem een kort examen had afgenomen om voor den bisschop verantwoord te zijn en
die hem verder nog enkele wenken en vermaningen gegeven had.
Gij moet u meer om de waarheid verblijden, had hij Den Hertog gezegd, dan deze
zich om u mag verblijden. Uw aanwinst is groot en de hare slechts klein. Gij hebt
meer behoefte aan de Kerk dan zij aan u, want gij verhoudt u tot haar als het kind
tot de moeder. Telkens als uit deze Moeder uit water en den H. Geest een kind geboren
wordt, ondervindt zij de vreugden van de moeder die baart en beginnen tegelijkertijd
hare weeën. Zoolang de genade niet ophoudt, zal zij blijven baren en er minder naar
vragen wién zij baart dan wàt zij gebaard heeft. Ik twijfel er niet aan dat gij ernst
zult maken met het voorrecht, dat uw deel wordt en gedeeltelijk reeds is; zooals ook
gij van uw kant niet aan onzen ernst behoeft te twijfelen, indien gij u voor ons een
voorrecht bewijst. Gij hebt geen enkele persoonlijke verdienste waarop gij u beroepen
kunt; maar wij openen u de deur omwille van het bloed van Christus, dat voor u
klopt. Wees welkom, zeggen wij u; doch wij houden niet op u te vermanen: wees
dankbaar! Want gij zijt binnen; gij zijt in uw behoud. Hoezeer zoudt gij te verachten
of te beklagen zijn, indien gij om andere bedoelingen tot ons kwaamt dan om uw
eeuwig heil! De bark van Petrus doorklieft snel en rustig de golven; wij zijn met
meer dan driehonderd millioen - behalve de ontelbare onzichtbare geesten rondom
ons in de hemelen - en met één Man aan het roer, die de Almachtige Duif aan zijn
schouder houdt. Wees welkom! Gij schijnt
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mij recht in uw schoenen te staan en naar de ingeving van uw hart te handelen.
Wellicht geeft gij om de vriendschap met Christus wel eenige wereldsche
vriendschappen en natuurlijke voordeelen prijs; des te beter als gij offeren moet. Het
beste is àlles waard. Dit verworven te hebben moet voor een mensch voldoende zijn
en het te bewaren zijn voortdurende bekommering. Ik heb u gesproken over de
vriendschap en met opzet het woord liefde vermeden. Ik ding niets af op de liefde
van Christus en ken als wie ook het loflied van Paulus, maar de menschen moeten
er voorzichtig mee zijn. Zij hebben een woord in den mond genomen, waaraan alleen
de sterken niet ondergaan. Laat ons de mannelijke gestalte van Christus niet verkleinen
door onze nietige pogingen haar naar ons neder te halen. Christus heeft zich eenmaal
in liefde naar ons toegebogen en is erdoor gebroken geworden. Onder het kruis ligt
onze grootste beschaming. Laat ons gewaarschuwd zijn en groeien naar Christus, in
vriendschap.
Den Hertog was onder den indruk van het vertikalisme van den pastoor, dat hem
echter niet helder en spelend genoeg gebleken was om gothisch genoemd te worden.
Paulus Lumens noemde hem een harde zuil van gerechtigheid met een typisch
Maaslandsch kapiteel; dezulken dragen de waarheid als een tempel en blijven er
koud onder als graniet. In ieder geval - en daarover waren de heeren het eens - mocht
de pastoor als een voorbeeld gelden van de veelvormigheid, waartoe de Kerk haar
leden kans laat uit te groeien binnen haar eenheid van leer en leven. Zijn opvattingen,
voegde mijnheer Lumens eraan toe, zouden niet eens zoo ver afwijken van de
algemeen gangbare; alleen gebruikte hij andere benamingen voor dezelfde begrippen,
daar hij de nieuwere vormen, waarin de Kerk zich uitsprak, niet meer had bijgehouden.
Van de theologie en de nieuwere devoties dwaalde het gesprek af naar de techniek
en de in uitvoering zijnde werken bij de Vloedgraaf en daar mijnheer Lumens zich
ernstig bleek te interesseeren voor schachtboringen, pompinstallaties en leisteen,
maakte hij gaarne van de uitnoodiding van Den Hertog gebruik om een kijkje te gaan
nemen op de werken, waar men bezig was een nieuwe methode van schacht-bevriezing
toe te passen.
Zoo stapten de beide heeren op en lieten zij den kapelaan met Catharina en het
probleem van het meterschap alleen. Hij nam
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zijn brevier en ging naar de kerk om daar, zooals hij in den vastentijd gewoon was,
metten en lauden te bidden. Het leven op straat had zich hersteld en het voorval van
den morgen scheen alweer vergeten. De huisvrouwen waren druk met de kinderen,
die uit school kwamen. De bovenmeester ging ernstig met een stapel schriften onder
den arm naar zijn huis en naar men veronderstellen mocht zat op dat uur mijnheer
Bongaerts niet aan zijn stamtafel in den Keizer. Voertuigen reden af en aan; menschen
en dieren spanden samen voor het dagelijksch brood: het eeuwig gedoe van den
beginne af om altijd dezelfde dingen. En op schouders en ruggen van allen de wet
van den arbeid, het juk. Allen onderworpen aan dezelfde wet behalve één dien het
lot heeft bevrijd: een heerlijke dwaas met een bloem en met sterren op de borst, de
zoon van Handrien, die voorbijstapt langs het lage muurtje waarachter zijn moeder
rust. Wat weet hij nog van Handrien? Wat weet hij van de graven en van de kruisen?
Bertje, hoe doen de geiten? Hij mekkert niet meer!
Hoe weinig is er noodig om een koning, hoeveel om een mensch te zijn!
Wolfsklauw en varens loopen uit tusschen de graven.
Alles herhaalt zich.
Behalve dat eene!
In de kerk brandt een kaars bijna overal waar een kaars kan branden en onder het
beeld van de H. Barbara zit een vrouw met het hoofd in de handen; de figuur van de
Mater Dolorosa raakt nergens uit ons oog. Het grijpt ons altijd opnieuw weer aan.
Wij zoeken naar woorden van troost en wachten haar op onder het klokhuis. En
bedenken: een jonge mensch ging den weg der gevangenschap op; het was háár
Benige zoon. De zoon van deze vrouw. Daar nadert zij, wankelend.
- Moeder, het leven moet voort.
Zij weigert de hand, die haar wordt toegestoken, en wendt zich af.
- Moeder?...
Hadt gij eerder gesproken en mijn zoon niet aan zijn lot overgelaten, snikt zij.
Anderen hebt gij opgezocht en dag en nacht was u voor hen niets te veel. Maar mijn
kind hebt gij vernederd; een blik van uw oog hebt gij hem niet waardig gekeurd en
mijn zoon is gaan gelooven in zijn nietswaardigheid en heeft zich verworpen voor
wat hij meende te zijn.
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Neen! zoo sprak zij niet; niet in zulke heldere, gladde zinnen, maar met horten en
stooten en met oogen troebel van tranen en vol vuur van verwijt; moederlijk
hartstochtelijk; vrouwelijk onrechtvaardig en furieus onwijs. Aan u de schuld! ging
zij te keer en het klokhuis herhaalde van boven haar krijten, - aan u de schuld, die
hem veroordeeld hebt vóór hij een booswicht was en die gelachen, misschien wel
gelachen hebt om de aanspraken die hij maakte op een meisje, dat een steunpunt
voor hem had kunnen zijn om zich te herkrijgen.
- Moeder, gij oordeelt niet juist; de smart verblindt u!
De schande verteert mij! Waartoe dient het mij nog te leven? Mijn God, waarom
leef ik nog! - Wij hebben herders, leert men ons, doch welk verschil met dien Eene,
die de negen-en-negentig in de wildernis liet om het eene schaap te zoeken! Hadt gij
hem slechts even bij de hand genomen; maar zelfs dàt heeft niet een van u beiden
gedaan. Hèm is dat te vergeven daar hij oud is, maar u!... Zoo dikwijls ik u voortaan
op den preekstoel zal zien staan, zal ik mij dit herinneren en een stem zal in mij
spreken: zóó zijn zijne woorden; maar hoe anders zijn zijne werken...
- Beseft gij, vrouw, wat gij zegt?
Een haast satanische grijns kwam op haar gelaat en met een heeschheid in hare
keel als een waanzinnige blies zij mij toe: Het meisje was te goed voor hem, hè? en
moest aan een ander verkwanseld worden? En gij weet wel waarom. Heel het dorp
heeft u dóór!
- Vrouw, ik weet niet wat gij zegt; ik heb part noch deel aan dit waarvan gij me
beschuldigt.
Zij zag den kapelaan recht in de oogen; haar blikken waren koud als staal; al de
trekken van haar wezen gespannen als in een paroxisme van verbazing. Op hetzelfde
moment kreeg de kapelaan een wonderlijke ingeving, die hem stand dwong te houden
en haar verstarring te pareeren. Als ik mijn oogen neersla, wist hij zeker, ben ik voor
deze vrouw verloren. En zoo stonden zij daar tegenover elkander oog in oog, enkele
seconden. Zijn bloed voelde hij kloppen in zijn keel. Dan geschiedde plotseling het
vreemde; het was alsof er iets in haar brak; haar trekken ontspanden zich tot een
droeven glimlach en de oogen neerslaand als een kind, reikte zij hem de hand en
leidde zij hem zwijgend naar den biechtstoel, waar zij neerzat en haar biecht sprak.
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Toen hij later thuis kwam, waar hij zijn beide vrienden in een diep gesprek gewikkeld
vond over steenvorming, antediluviale grondverschuivingen en kunstmatige bevriezing
van drijfzand, had de kapelaan een doopmoeder voor Johannes Den Hertog gevonden
en zat hij een tijdlang met zulk een gelukkigen glimlach tusschen de vrienden, dat
die er plotseling stil van werden en hem vragend aanzagen.
Men kan er zich soms over verwonderen hoe eenvoudig en als vanzelf zich
moeilijkheden oplossen, waartegen men heeft opgezien als tegen bergen en hoe bijna
tegelijkertijd weer andere oprijzen, waardoor het menschenleven dan den indruk
wekt van een immer wisselend landschap, voortdurend in werking en verschuivend.
Sommigen spreken daarbij van toeval of van samenloop van omstandigheden; maar
wie verder zien willen en in hun hart een licht bewaren, handelen niet vermetel
wanneer zij in alle dingen, die geschieden, den vinger zien dier almachtige Hand,
die alle gebeurtenissen ordent en hen een plaats aanwijst in een eeuwig plan. Soms
valt er in die ordening een opzettelijkheid te bekennen welke, aan wie zij te beurt
valt, de oogen groot doet opengaan.
Zoo dien avond toen zijn vrienden hem verlaten hadden en hij alleen gebleven
was met zijn geluk. Het gebeurde toen dat, gebruik makend van de ingevallen
duisternis, het meisje Miete het verbod overtrad en aan de kapelanie aanbelde om
den jaardienst te bestellen voor haar moeder zaliger. Zij verontschuldigde zich
tegenover Catharina, daar het slechts voor enkele oogenblikken was, dat zij den
kapelaan zou lastig vallen. Deze ontving haar in zijn kamer, waar zij hem verzocht
om zijn raad te mogen inwinnen in eene voor haar zeer ernstige aangelegenheid. Een
levensbestemming is een groote zaak en, op een tweesprong gekomen van het klooster
en de wereld, weten de meest gewetensvollen en edelmoedigen meestal alleen niet
te kiezen wegens het hier en daar soms even hoog gerezen vergelijk van voor en
tegen. Er zijn groote verplichtingen over en weer, die mij opeischen en het verstand
en het hart hebben er schijnbaar evenveel mee te maken: wat raadt u mij aan?
Zulk een vraag is heel iets anders dan een rekensom; men moet bij de oplossing
met zooveel bekende en onbekende factoren rekening houden, dat een dergelijke
opgave wel tot het meest
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moeilijke algebra behoort, die men zich denken kan.
Of u er tenminste eens over denken wil, eerwaarde; en er voor bidden?
- Het laatste zal het meeste noodig zijn, Miete.
O.L. Heer zal mij niet in den steek laten, hoop ik.
- Wanneer valt de sterfdag van uw moeder?
Op dertien April.
De kapelaan ging even naar het tegenovergelegen vertrek waar hij, sinds de pastoor
de kerkelijke administratie aan hem had overgedragen, de boeken bewaarde en
noteerde daar op 13 April een jaardienst voor mevrouw Van der Schoor-Van Kempen.
Toen hij even daarna weer het vertrek verliet zag hij, in de spaarzaam verlichte gang
tredend, dat de huishoudster met haar oog aan het sleutelgat van zijn kamer hing.
- Catharina, wat zoekt gij?
En deze, kreunend alsof een dier haar gebeten had en bevend op de beenen,
stamelde iets en verdween met de handen voor het gelaat van schaamte in de keuken.
Dien avond werden vele dingen en ook de woorden van mijnheer Lumens den
kapelaan verschrikkelijk helder en tot diep in den nacht toe bleef hij vragend luisteren
naar de zuchten van zijn dienstmaagd en het gestommel op haar kamer.
Toen hij den volgenden morgen uit de kerk kwam, was zij met zak en pak
vertrokken; maar de tafel vond hij als altijd gedekt met den theepot onder de muts.
De kapelaan schreef een briefje aan Fransje en Johannes Den Hertog verhuisde
naar het nieuwe hotel aan de Raadhuislaan, waaraan de schilders nog bezig waren
den naam Riche op de ruiten te schilderen.
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XVII
Welke aanleiding hij gegeven had, wist hij niet; maar bij alles wat er rond hem
gebeurde of zelfs vermoed kon worden te gebeuren, had de kapelaan over de
belangstelling der parochianen niet te klagen. De drempel van zijn huis bleef, ondanks
den nieuwen wind die er door de straten was gaan waaien, nog immer de steen,
waaraan een zeker aantal dorpsezels zich met blinde vooringenomenheid bleef stooten.
Daarnaast zijn er dan nog altijd enkelen, die alléén de intrigue interesseert en die uit
alles munt trachten te slaan wat hun zin voor sensatie kan voeden. Het schielijk
vertrek van Catharina liet dan ook niet na de noodige gissingen en vergissingen in
het leven te roepen en toen vlak daarop nog Fransje haar intrede in de kapelanie deed
en Den Hertog daaruit op voorhand verwijderd was - om geen opspraak te wekken,
natuurlijk! - bleek maar al te duidelijk wat de kapelaan weer opnieuw in het schild
voerde.
In weerwil van den afkeer dien ik ervoor heb, zal ik niet ophouden er tot vervelens
toe op te blijven wijzen, hoe roekeloos het volksgeweten zijn conclusies trekt en hoe
ongelooflijk zelfverzekerd het daarin blijft volharden tot het zich door de feiten in
het ongelijk ziet gesteld. De feiten echter zijn niet immer bij machte te spreken en
het kan lang duren voor het geroddel bezinkt. Men kan het voorbijgaan en straffen
met die verachting die het verdient. Maar indien het uw invloed voor korteren of
langeren tijd zoo niet lam legt dan toch hindert, zult gij er rekening mee moeten
houden of gij wilt of niet. Geen enkele priester ontkomt eraan; het is zijn lot meer
dan van alle anderen de dupe te worden van krachten, die bewust of onbewust rond
hem werken en hem belemmeren in zijn ministerie. Jong en onervaren zal hij zich
illusies maken over goede trouw van degenen, waarvoor hij te staan komt en te goeder
ure bij herhaling overtuigd worden van een houding, die ook weer niet als enkel
kwade trouw gezien mag worden. Hij komt er niet verder uit wijs, maar verwerft na
verloop van tijd dit inzicht wellicht dat de geloovigen, in de vernederingen en
teleurstellingen die zij hem bereiden, hem een tegengif toedienen tegen den eigenwaan
en de zelfgenoegzaamheid waartoe zij hem van den anderen kant door hun eerbied
en genegenheid zouden kunnen misleiden.
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Laat hen begaan! Er is niets weerzinwekkender en nadeeliger dan de opgepofte
majesteit, waarmee sommige geestelijken door het leven stappen en van zich af
spreken alsof niet alleen de wijsheid van den Zoon maar ook de almacht van den
Vader hen door de handen van den bisschop waren opgelegd. Onze gebreken en zelfs
onze zonden worden ons vergeven; maar onze domheid niet.
Paaschmaandag was met een luister, zooals de parochie zich niet herinneren kon,
het priesterfeest gevierd van den pastoor. Het dorp was van top tot teen in feesttooi
gestoken geweest en ook de vreemdelingen hadden zich niet onbetuigd gelaten. De
harmonie was voor den eersten keer met volle muziek door de nieuwe wijken
getrokken en meterslange vanen en wimpels hadden er gewapperd over de werken.
Het was een feest van broederschap geworden tusschen oud en nieuw, want inheemsch
en vreemd waren hand aan hand gegaan bij de voorbereiding en hadden arm in arm
gedanst op den dag. Er waren bruidjes geweest met bloemen en passende gedichten
en den ganschen weg langs van de pastorie naar de kerk en weerom, waarlangs de
stoet zich had voortbewogen, hadden heeren en besturen uit hun hooge hoeden den
herder hun wenschen toegesproken. Vanaf den drempel zijner woning had de herder
geantwoord in een stilte, die vol was van zijn heerlijke stem en het klepperen der
populieren in den zonnigen wind van Paschen. En tenslotte had hij allen gedankt,
zich plotseling door bruidjes en bloemen een weg gebaand en over het hek een hand
gereikt aan Nicolaas Bonte die daar neergezeten was op zijn paard. Want het meest
imposante van den stoet was hij geweest die, met zijn zeven zonen stapvoets achter
zich aan op versierde paarden, aan den kop had gereden. Daar waren allen het over
eens en een applaus was hem te beurt gevallen, dat hem nog lang zou heugen. Na
het Lof, waarbij de kerk weer tot in de uiterste hoeken bezet was geweest, was de
muzikale wandeling aangevangen door de wijken en 's avonds had de harmonie een
concert gegeven onder lampions op het nieuwe plein. De pastoor was voor de eerste
maal op het raadhuis verschenen en was er ontvangen geworden door den
burgemeester en den voltalligen raad. Hij had plaats genomen in een zetel op het
balkon met achter hem burgemeester en wethouders en links en rechts de baron en
de freule. Hij had daar groot en
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zwijgend gezeten; telkens even de witte handen tot bijval bewegend als de muziek
gedaan was en het volksrumoer omhoog steeg vanaf het plein. Eenmaal had hij
vragend omgezien naar de schepenen toen, gedurende de saxofone-solo van Dorus
Bonte in de groote ouverture, de kinderen niet rustig waren in het kiezel en een ander
maal, met eenig zelfbehagen dezen keer, toen er een compositie werd uitgevoerd van
zijn eigen hand.
Het was alleszins een schoone dag voor hem geweest en een schoone avond; doch
toen zijn uur gekomen was, rees hij recht uit zijn zetel, en in zijn mantel gewikkeld
keerde hij langs een kleinen omweg alleen naar zijn huis terug. Ook de baron en de
freule verontschuldigden zich en volgden hem op den voet. Men kon zeggen, dat
toen het feest pas voorgoed begon.
Rond de muziektent grepen bij de eerste maten der lossere muziek de handen en
armen in elkander en werd in eindelooze slingers van meisjes en jongens de cramignon
gedanst. Alle vensters van het raadhuis werden nu licht, waarvoor zich genodigden
verdrongen, alsook in de huizen rondom. Voor een der ramen van de raadzaal stond
ook Fransje met Miete aan den arm toen de burgemeester zelf het voorbeeld gaf en
Fransje bij de hand nam voor een dans. De anderen volgden: schepenen en notabelen
met hun vrouwen en dochters en het was Den Hertog die, met de haren nog vochtig
van het doopwater, daar de hand reikte aan Miete van der Schoor. Severinus klapte
in de handen. Maar Nicolaas Bonte en zijn vrouw stonden met grammen blik aan
den wand en zagen het aan. Naarmate de dansen elkander opvolgden en de paren
zich verwisselden, merkten zij dat Den Hertog weer telkens naar Miete terugkeerde
en kon Marie-Cathrien niet nalaten haar man aan te stooten. Zat Louis beneden te
blazen, stond hij in het kiezel naar de stralende vensters te zien of voerde hij op dat
oogenblik bij Van der Schoor de paarden? De ouders droegen mede aan den last van
hun jongen, die den moed niet had naar boven te komen en buiten ergens moedeloos
dwaalde. Zeker, hij had Miete met Fransje het raadhuis zien binnengaan en zich
voorgenomen na de muziek zijn kans te wagen. Maar een uitnoodiging voor daarboven
had hij niet gekregen en daar was nu ook het feest al in vollen gang. Na het concert,
had hij gemeend, zou de avond nog lang genoeg zijn om Miete mèt zijn schroom de
weelde en den weemoed te be-
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kennen van zijn onrustig hart.
En hoe moest dat nu? Het woord moest toch eenmaal gesproken worden dat hem
zoolang reeds gekweld had. Hij had op dit feest gerekend; want een gelegenheid als
deze, nu alle hart was vroolijk uitgelaten, zag hij in verre niet. En zie nu dat de avond
reeds vorderde. Hoelang zou dat daarboven nog duren? Daar waren zijn ouders, die
zich zeker met Miete en haar vader onderhouden zouden; dat zij dansen zou was niet
eens zeker. Met wie zou zij dansen? Den Hertog was er voor de zuster van den
kapelaan; dat was duidelijk. Die zou misschien ook eens met Miete dansen; omdat
de meisjes vriendinnen geworden waren. In alle geval vermaakten zij zich daarboven
allemaal best en hij gunde het Miete van harte. Wellicht vond zij het vreemd, dat hij
niet verscheen. Maar wat moest hij? Hij stond in het kiezel zooals zijn ouders gedacht
hadden, met de tuba aan den arm. Hij stond met den rug naar de vitrine van de
kapperszaak Emile, waarin een ellendige buste met gepoederd haar, en zag van tijd
tot tijd naar de verlichte wijzerplaat boven het raadhuis als de westminsterklok van
kwartier tot kwartier haar getinkel liet hooren. Twee van zijn jongere broers kwamen
hem voorbij met de wangen dik van snoep en hij zag Dorus, die zijn instrument had
geborgen nu de muziek er niet meer op-aan kwam, als een gek met de meisjes bossen.
Eindelijk kwam de jongste naast hem op de monica staan blazen, haar droog vegend
op den mouw als de speekselbellen hem tusschen de vingers braken. Ga naar huis,
zei Louis, het wordt al laat voor jou; daarginder gaan ook je broers. Ik wacht op
vader, antwoordde de jongen en slenterde verder. Nicolaas Bonte en zijn vrouw
echter waren de eersten, die vroeg al het raadhuis verlieten en rechtsomkeert gemaakt
hadden naar de hoeve.
Daar kwam ook Jacob op Louis af; ga je mee? vroeg die.
Ik wacht op Dorus; de muziek zal wel zoo gedaan zijn.
En hij wachtte, de oudste en de beste der Bonte's, tot de muziek eindelijk stil werd;
de laatste muzikanten met hun instrumenten aftrokken en het plein leeg liep. Het een
na het ander verduisterde op het raadhuis en rondom de vensters en Louis moest
nadertreden om te zien wie daar naar buiten kwamen. De wind stak op en er kwam
deining en beweging in de honderden lampions, die over het plein hingen; hier en
daar reeds waren er die vlam vat-
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ten en dan weer snel uitdoofden. Mannen met ladders en haken snelden toe oni erger
te voorkomen en in minder dan geen tijd verdwenen de kransen en slingers van
veelkleurige lichten en stonden daar alleen nog de vier lantaarns te schijnen, op alle
hoeken van het plein één. Meteen verliet als laatste ook de bode de trappen van het
raadhuis en wezen daarboven in de duisternis de verlichte wijzers van het uurwerk
twaalf uur voorbij. Uit de verte klonk nog schaars een instrument, waar groepjes
feestgaanders met een muzikant in hun midden huiswaarts trokken. De wind liep
snel om naar het Westen en in de lucht zat een reuk van regen. Tegen de sterke bries
in hield Louis met een hoofd vol vragen en twijfels op de hoeve aan; doch bij de
Beekstraat zich bedenkend liep hij den Steenweg op langs Van der Schoor. Toen
daar alles in diepe rust lag verminderde zijn onrust en vervolgde hij teleurgesteld
maar niet ontmoedigd zijn donkeren weg.
Voor zij in de bedkoets gestegen waren, was er in de keuken van de
Catharina-hoeve nog een dispuut gerezen tusschen Marie-Cathrien en haar man. Zij
had hem zijn laksheid in het handelen verweten en de boer had zich daartegen
beroepen op een wijze voorzichtigheid, die niet den kortsten maar wel den besten
weg kiest om tot haar doel te geraken. Nicolaas Bonte had zijn woord bij Van der
Schoor gedaan en het had ingeslagen. Haastige spoed kon de zaken slechts bederven.
Daarbij, beweerde hij, sloeg Marie-Cathrien de gebeurtenis van den avond hooger
aan dan noodig was; een toevallige ontmoeting kon onmogelijk de gevolgen hebben,
die zij vreesde. Met geen argumenten echter had hij haar van een goeden gang van
zaken kunnen overtuigen; volgens haar klopten zijne berekeningen niet en werden
zijn trage redeneringen door de feiten achterhaald. Zij voelde zich meer dan ooit
gekrenkt door den achterstand van haar zoon, die het optreden miste, en eischte niet
minder van haar man dan dat hij met Van der Schoor zou breken òf zekerheid van
hem zou verwerven waarop de voorgenomen overeenkomst zou kunnen doorgaan.
Wat hadden zij er in Godsnaam aan om hun geld in een onderneming te steken, indien
hun hoop vernietigd werd waarom zij zich dat alles op den hals haalden? Den
architect, die met bestek en teekening bezig was, moest maar een wenk gegeven
worden om voorloopig zijn werk te staken. Er moest eerst meer vastigheid onder
hun voeten komen en als Nicolaas er
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niet voor zorgde, zou zij zelf wel te weten zien te komen waar zij aan toe waren.
Zonder er verder nog doekjes om te draaien zou zij den brouwer vragen of hij dacht
dat zij gek waren om bij hem het bed op te komen schudden voor anderen; daarvoor
caveerde zij haar man, terwijl die haar hielp om de groote bellen los te haken uit de
ooren en het gouden borstkruis met het lastige krammetje in den hals.
Moeder, suste hij haar, het komt terecht, en zat dan nog even met zijn groot hoofd
in de hand aan tafel. De hand, die de pastoor hem voor alle volk had toegestoken:
daarop had hij zich verheugd; maar de avond had over alles zijn schaduw geworpen.
En dat het weer een Hollander was, die hem in de wielen gezeten had, was een reden
van verbittering te meer. Eigenlijk moest hij zich ergeren op zijn eigen jongen, want
als die zich de kaas van zijn brood bleef laten eten, wat konden zij dan; zijn vrouw
en hij? Naar bed getogen kon Nicolaas Bonte den slaap niet vatten en hoorde hij den
een na den ander zijn zonen thuiskomen. Hoelang nog zouden zij er thuis komen en
slapen? Een paar weken geleden, nadat hij voor de opkoopers had moeten verschijnen
en het verdomd had, hadden de schatters een morgen lang over zijn domeinen
gedwaald. Hij was hen uit de voeten gebleven om zich niet aan hen te vergrijpen,
maar tòch zouden zij weten met wien zij te doen hadden. De onteigening van bijna
zijn ganschen eigendom was ingegaan; over en weer waren de deskundigen benoemd
en van dag tot dag kon nu verwacht worden dat tusschen dezen de beslissing vallen
zou op het gemeentehuis. Noodgedwongen had hijzelf tenslotte Van der Schoor als
zijn deskundige aangewezen en zij waren het er samen over eens, dat de schatters
de perceelen aan vijftien gulden de kleine roede door elkander schandelijk laag
gewaardeerd hadden; om nog maar te zwijgen van de Catharina-hoeve zelf met
schuren en stallen; alles zoo goed als nieuw of in den besten staat. Maar Van der
Schoor zou bij hen òpblijven; daar was hij zeker van; en uit zijn hoofd begon hij
opnieuw te berekenen wat alles en alles bij elkander hem, ook in de ongunstigste
veronderstelling, aan baar geld zou opbrengen. En al cijferend viel hij in slaap: een
rijk maar onrustig man, die nog zijn vuisten gebald hield in den droom.
Den volgenden morgen had Marie-Cathrien zijn Zondagsche schoenen reeds klaar
gezet voor den stap die hem te doen stond;
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doch koppig stapte hij in zijn klompen en, na zich op de stort aan de pomp gewasschen
te hebben, schreed hij het erf over naar den paardenstal, waar de dieren nog met stroo
en strikken in staart en manen aan de kribben stonden. Met Dorus had hij afgesproken
dat zij dien dag de jonge merrie aan zouden spannen, een prachtig volbloed paard
met schichtigen blik en de ooren strak in den nek. Sussend naderde hij het dier van
opzij dat, hola!-hola! kletsend met de achterpooten tegen de wanden opweek van
zijn hok. Hij greep het bij zijn witte bles en het aaiend en kloppend in bedwang
houdend, legde hij het handig het hutsel aan en dwong hij met kracht het gebit in
den weerspannigen bek. Met den toom in de sterke handen weerhield hij het paard
om met de voorpooten tegen hem òp te gaan, tot hij voelde dat de spanning in het
wringende lijf verminderde en het dier al snuivend een weinig tot rust kwam. Toen
Dorus van tafel kwam, stond zijn vader reeds met het veulen buiten en haalde Dorus
de moeder van stal; een zwaar en geduldig paard, dat stilstaande waar men het liet,
zich gemakkelijk op liet tuigen met kopleer, haam en strengen. De kalvinator werd
uit den schop getrokken om een grasland te scheuren voor raapkool en de moeder er
voor gespannen, terwijl de boer met het veulen heen en weer over de plaats holde
om het aan zijn hand en roep te gewennen. Uitgeloopen kreeg het dier een meer
vasten en rustigen tred naast zijn geleider en werd het bij de moeder aangekoppeld
waarnaast het, van voor en van achter bedwongen, voortliep met een gang of het
danste. Nauwelijks waren er enkele voren door het weiland gesneden of de paarden
stonden te dampen ondanks den koelen zuidwester, die stofregens aanblies van over
de Maas. Even uitblazend zagen de mannen den bode van het raadhuis op zijn rijwiel
op de hoeve aanhouden. Maar de vader gaf last om door te werken en eerst later,
toen Marie-Cathrien zelf met brood en koffie kwam, vernamen zij de reden. De
deskundigen waren de beraadslagingen begonnen en Severinus Van der Schoor was
ontboden om op te treden namens Nicolaas Bonte.
De boer stond even verslagen, terwijl zijn geweldige hand zich toekneep om het
brood. Dan brak hij het voor de paarden en sprak hij geen woord. Marie-Cathrien
sloeg haar doek om het hoofd tegen den motregen en keerde weerom naar de hoeve.
Nadat de paarden gevreten hadden, gelastte hij Dorus om uit te
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spannen Het werk was gedaan. Een koning werd onttroond. Donker verhief hij zich
in al zijn lengte met een vuist naar de verte; grauw als asch was zijn gelaat.
Wat gaat er gebeuren, vader?
Mijn jongen, dat zult gij zien.
En zij zagen het; zijn jongens niet alleen, maar het gansche dorp. En zij vooral
voor wie het stuk bestemd was: de deskundigen en de belangstellenden, die zich op
het raadhuis verzameld hadden en zich na afloop der besprekingen gereed maakten
het te verlaten. Zij kregen het onbeschrijfelijk schouwspel te zien van een mensch,
van den Mensch die buiten zich zelve, los op een wild en ontembaar paard een soort
doodendans uitvoerde op het plein. Groot en woest hield de man op het dier, dat het
schuim uit de neusgaten spatte en het bloed langs de dijen droop van de barre sporen
en dat, nu eens met de voorpooten en dan met de achterpooten steigerend, telkens
weer zijn dollen cirkelloop begon en als razend achter zijn zwiependen staart aanjoeg.
De lachers verging het lachen en die hem eerst nog gesard hadden stonden verbijsterd;
allen vroegen zich af wat daarvan komen kon of waanden zich in een droom, die hen
den adem benam. De deskundigen stonden hulpeloos met hun regenschermen te
gebaren. Niemand vroeg zich af wat dien gekrenkten mensch bewoog: een kracht te
vertoonen, die haast niet menschelijk meer was en eerbied af te dwingen voor zijn
trots.
Telkens verhief de burgemeester de hand dat het genoeg was.
Bonte, het is genoeg! riepen enkele stemmen.
Het is nooit genoeg! en de dans ging door.
Een moment van benauwenis brak aan, waarin men dacht dat mensch en dier zich
te pletter zouden loopen, toen zij rakelings langs het raadhuis stoven waarna de ruiter
zijn ros plots in een ademlooze stilte recht zette voor het bordes: een bloedend paard
op rillende pooten; een trotsche mensch met schuim bespat erop; een levend
standbeeld waarnaar men staarde...
Nicolaas Bonte!
Zijn gelaat was vaal; zijn blik stond gram maar groot. De westminsterklok op het
raadhuis begon te tinkelen. Eén uur. Toen gleed Nicolaas Bonte van zijn paard en
voerde het naar den Keizer. En het dier herkreeg weer dienzelfden gang; alsof het
danste. Op de hoeve stond intusschen Marie-Cathrien bedroefd bij het
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vuur, waarop de soepketel dampte. Het werk is gedaan, had vader gezegd en de
jongens hingen verdrietig rond de tafel. Zij waren onteigend. Hun grond en hun huis
waren de hunne niet meer. Louis was naar huis gekomen toen hij het vernomen had;
ofschoon lang verwacht was ook voor hem de slag harder aangekomen dan hij
vermoed had. Daar zaten zij nu en de moeder veegde maar met het voorschoot langs
de oogen. Wat had hun vader bezield; waarheen en op zulk een paard? Hij had zijn
laarzen aangeschoten en zij hadden hem zich op het veulen zien slingeren en hem
stom van verbazing als een wervelwind zien verdwijnen over de velden. Als dàt maar
goed afloopt, had Dorus gezegd; en daar zaten zij nu allemaal een beetje over te
tobben; behalve Louis die er niet bij was geweest. Die vroeg, toen zijn moeder de
soep had rondgeschept als het reeds lang over tijd was, waar zijn vader was. De
jongens keken naar Marie-Cathrien en deze zeide: naar het dorp. En er glipten haar
een paar groote goede moedertranen in de soep. Dan moesten ze allemaal een beetje
op de oogen drukken. Zij hadden zoo zelden gezien dat hun moeder leed had en het
wurgde hen de keel. Verdomme! zei Dorus, toen hem de lepel uit de hand tegen den
vloer sloeg; en de anderen legden hem neer naast hun bord.
Smaakt het niet, kinderen?
Wat doen ze ons zoo te pesten, verdomme!
Groot leed was hen aangedaan; dat voelden zij nù pas; groot onrecht, dachten zij.
Wat geeft zwaar geld op de hand bij wat hen ontnomen wordt: het huis, de grond
waarop zij geplant zijn en gedijen. Ze zien de toekomst niet meer, die hen op de
winteravonden zoo dikwijls had toegelachen als daar hun vader voor hen te rekenen
zat en te bouwen tot hun oogen er even glazend van werden als hun droomen. Hun
heem gaat hen aan; dat is nu het eerste; hun àlles. Zij eten niet; zij werken niet. Zij
gaan van tafel en drentelen rond; van het vee naar de paarden en daar staan zij,
verlegen voor elkander, de jongens. Louis is met zijn moeder alleen. Zij heeft veel
vragen, maar geen woord komt over haar lippen. Het eten staat daar bijna
onaangeroerd en verslaat. De klok tikt als in een sterfhuis. Buiten motregent het.
Als ik maar weer naar mijn werk ging, zegt Louis.
De moeder knikt Als je eens naar je vader ging omzien, jongen? Dat zal hij doen.
Hij neemt een paard van stal, zadelt het en rijdt
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heen. Het dier draagt nog een roos voor den kop in de pauselijke kleuren; witgele
linten en stroo in de manen van gisteren. Eer hij het dorp bereikt vallen de manen in
krullen langs den glanzenden nek. In minder dan een uur echter is Louis met twee
paarden op de hoeve terug. Hij drijft het veulen in den boomgaard, waar het zich
begint te wentelen, en zet den zwarten ruin weer op stal. Er vielen in den Keizer meer
vuisten op tafel dan Louis verdragen kon.
Ha, mijn jongen, ben je daar? Zeg aan je moeder dat ik kom!
Maar Louis zwijgt ervan hoe driest zijn vader zich gedraagt. Men heeft hem van
zijn grond gejaagd en nog schandelijk behandeld bovendien; en allen, die maar met
hem drinken willen, beklinken zijn driftig woord: schandelijk! Van der Schoor heeft
zijn best gedaan; daar zal Nicolaas Bonte hem eeuwig dank voor weten. Hij had het
niet gemakkelijk. Maar die Hollanders doen het je aan. Wat weet zoo'n Den Hertog
nu van grondprijzen en wat van een bedrijf als dat van Nicolaas Bonte zijn eigenaar
waard is? Welke andere motieven had de Mijn om dien onnoozelen snuiter als haar
deskundige te benoemen, dan dat hij een Hollander en zoo goed als alle Hollanders
een uitbuiter is? Waarom moest die zoogenaamde onafhankelijke van Heerlen komen
en niet van hier? Allemaal vragen en grieven van een tot machteloosheid gedwongen
man, die opklonken in het gelagkamerrumoer van den Keizer. Hij ziet de dwaasheid
niet waartoe zijn gekneusde trots hem heeft opgezweept en die hem als een ontembaar
paard met haar sporen blijft wonden. Zijn tanden knarsen wanneer de vleiers hem
gestand doen: dat hij die Hollanders eens iets heeft laten zien.
Wat zeg jij, Van der Schoor?
Maar deze zegt niets en zit rustig achter zijn glas. Het spektakel hindert hem niet;
hij is eraan gewoon in de gelagkamers en zijn goedmoedigheid blijft zich gelijk.
Louis heeft zich over zijn vader geschaamd; maar tegenover Marie-Cathrien rept
hij over niets. Hij zit in de keuken bij zijn moeder, die zich langzaam hervindt en
die, wanneer het vee op de stallen begint te brullen, de jongens bijeenroept en het
commando geeft om te gaan voeren en melken. De beesten behoeven er niet onder
te lijden! Elk van de zonen kent zijn taak en doet die af; en als Jacob later met den
melkwagen naar de stad rijdt,
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keeren zij allen met meer spraak al rond de keukentafel weer en eten zij als wolven.
Zij zijn over het ergste heen. Ieder zijn eigen droom is hem weer verschenen in
nieuwen luister; en het onvermijdelijke is niet te ontgaan: zin voor illusie en
werkelijkheid samen.
Ook over de moeder is de berusting gekomen. Gods wil geschiede, heeft zij gezegd.
Doch voor Dorus was het nog lang niet zeker, dat God er iets mee te maken had; die
geleek zijn vader als twee druppelen water.
Maar de vader, waar hing die uit?
In de Keizer, heeft Louis gezegd.
Hij heeft den ganschen dag niet gegeten; zijn morgenbrood in de hand vermorzeld
en aan de paarden gevoerd.
De bles ziet eruit of ze door een puntdraad is gegaan, zegt Dorus; maar zij staat
als een lam op stal; de kuren zijn eruit. Hij haalt de saxofone van den zolder en zet
zich neer om te gaan spelen. Maar Marie-Cathrien heeft het liever niet; dat ziet hij
wel. Daarom hangt hij het instrument weer aan den haak. De jongsten hebben het
dambord genomen; de moeder wascht het vaatwerk en het wordt weer stil in de
keuken waarin staalhard de staanklok slaat. De bode van het gemeentehuis overhandigt
een groote enveloppe en Marie-Cathrien legt ze midden op de tafel. En de schemering
valt daarover in.
Turend naar het grijze ding op de tafel, denken de jongens allemaal wat Dorus
dan voor hen uitspreekt: wij moesten eens naar het dorp gaan zien; en tegelijk staan
zij allen recht, de jongsten voorop: dat moesten wij doen. Zij zijn al buiten, den stal
in, en zij zadelen elk een paard. Marie-Cathrien laat hen begaan; de moeder heeft de
jongens begrepen. Daar rijden zij: Louis voorop op den zwarte en Dorus op het
veulen. Door het venster ziet de moeder hen na. De karhond rukt zich van den ketting
en springt de paarden blaffend vooruit. In een draf gaat het de velden in. De avondklok
luidt. De moeder, die voor het venster staat, slaat een kruis. De ruiters zijn in den
schemer verdwenen. In het westen gloriën de werken.
Bij het dorp gekomen houden de ruiters in en zij rijden stapvoets, twee aan twee
naast elkander, de straat in waar van huis tot huis de slingers nog hangen als
herinnering aan het feest. De eerebogen staan nog overeind en overal worden de
ruiters met handgeklap
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begroet. Velen uit de buitenwijken en uit Thuis-Best zijn met den avond naar het
dorp gekomen en maken een wandeling door de straten. Ook Reinout Eussen met
de kinderen aan de hand gaat langszij staan als de paarden naderen, want de dieren
mochten eens schichtig worden van het gejuich rondom of een flinken klap van den
een of ander op hun bats. Dieper het dorp in, op den Steenweg, neemt de drukte nog
toe. Daar staan allen aan de straat, want er is veel te bespreken. Een herinnering van
feest hangt nog in de lucht; een roes van gisteren in de gedachten. Die van de werken
komen, zoeken de gelagkamers op en diegenen zelfs, die het anders beter voor hebben
met hun penningen, laten zich vanavond verlokken een glas te nemen. Maar het eene
glas vordert het andere; men kan op één been niet loopen en menigeen vergeet, dat
hij het op tien beenen nòg slechter kan. De zwakken worden gauw door den drank
overwonnen. De tongen komen los, de temperamenten worden warm en de disputen
gaan tegen elkander op. Het dorp schijnt in staat van beleg en de politie gaat rustig
af en aan. Overal in de gelagkamers vallen harde woorden en zware slagen op de
tafels: in den Keizer vooral, waar het spektakel al van den middag af ononderbroken
voortduurt. Daar zit een man die drinkt; die tart en tracteert. En daarbuiten stappen
de paarden nader, door velen gevolgd die benieuwd zijn naar wat er gebeuren gaat
met de ruiters, zoo ernstig op hunne rossen. Zij houden halt voor de herberg en Louis
springt uit het zadel. Hij werpt Dorus den teugel toe van het paard en stapt den Keizer
binnen.
Vader, zegt de jongen, uw paard staat voor. En de groote Mensch die onmiddellijk
opstaat, antwoordt: goed, mijn jongen; ik kom. Hij betaalt en gaat. Niemand tracht
hem meer te weerhouden. Enkele drinkers vegen van verbazing met hun mouw langs
hun mond. Goeden avond samen, wenscht Nicolaas Bonte en volgt zijn zoon. Hij is
niet onmachtig van drank. Louis geeft hem den teugel in handen van den zwarte.
Ha! zwarte, zegt hij. Dan ziet hij dat ze daar allen op één na zijn, van den oudsten
tot den jongsten en ontroerd noemt hij hen één voor één bij hun namen.
Waar is Jacobi vraagt hij.
Met den melkwagen, vader.
Hij knikt en hij stijgt te paard naast Dorus. Niemand beschrijft zijn trots. Vooruit
maar, zwarte! En stapvoets rijdt hij voort, het
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dorp uit en den avond in: als een hertog aan het hoofd van zijn schare.
Marie-Cathrien heeft den hond aan den band gelegd en staat in de deur als de
ruiters naderen. In den lichtmist, die van de werken straalt, ontwaart zij hun
silhouetten. Zij hoort de paarden brie-schen en keert in huis terug; de deur laat zij
open staan met de lantaren op den drempel. Als haar man binnenkomt zien zij elkander
aan.
Moeder, zegt hij.
En zij: vader! Niets méér. De duisternis is uit zijn oogen, het onweer in hem heeft
zich ontladen. Is er wel iemand, die hem zoo goed kent als zij en minder reden heeft
om vertoornd te zijn? Meer dan vijf en twintig jaren heeft zij dat groote koppige kind
aan haar pink geleid. Veel geluk heeft hij haar thuis gebracht; zeven zonen heeft zij
hem gegeven en hun liefde voor elkander is grooter dan ooit. Daar wordt niet over
gesproken; natuurlijk niet. Alleen bij zeldzame gelegenheden wordt daar aan gedacht;
op groote keerpunten in het leven van zulke menschen. Maar elken dag die God geeft
weet men wat men aan elkander heeft. En dat is veel!
Vader, heeft Marie-Cathrien gezegd. Niets meer; zonder verwijt. Wat zou zij hem
nù verwijten? Zij kent hem: de storm is uitgewoed. Hij neemt zijn plaats in, zijn pet
rust op zijn knie voor het gebed. Alleen de jongens talmen onder de paarden; de eene
wacht op den ander om naar binnen te gaan. Intusschen is ook Louis er weer; dan
slenteren zij aan achter Dorus. Jacob is de laatste met de geldtasch, die hij zijn moeder
toereikt. Het zou geen kunst zijn om dagelijks nog honderd liter melk meer te slijten
meende hij, en vele ponden goede boter. De melk zou gemakkelijk van Smeisters te
betrekken zijn, want die hield op met slijten, omdat Karel de melkpenningen omzette
in drank. Dorus vindt, dat het Smeisters maar dadelijk gevraagd moet worden, die
anders op de coöperatieve is aangewezen welke hij van ouds al geen goed hart
toedraagt.
Maar wat zal de pastoor daarvan zeggen? vraagt Louis, want deze denkt aan de
hand, die de pastoor zijn vader zoo royaal heeft toegestoken.
Daar kunnen wij den pastoor niet naar vragen, antwoordt Dorus; wij moeten naar
de toekomst kijken nu wij onzen grond kwijt
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zijn. Helpt de pastoor ons weer op het paard, als wij eraf raken? Ik zeg maar: ieder
voor zich en God voor ons allen!
Wanneer men zijn best doet om fatsoenlijk door het leven te komen, doet God de
rest, valt Jacob hem hij; dan behoeven wij ons aan niemand te storen; ook aan mijnheer
pastoor niet, die er toch zelf geen nadeel van heeft.
Daarmee zijn allen het eens: het is zooals Jacob het zegt. Hun kostwinning is zoo
eerlijk als goud. Marie-Cathrien heeft het geld geteld en weer in de tasch gedaan.
Zij is zwijgzamer dan zij gewoon is op de avonden en zit er plechtig bij. Er is een
stilte rond haar, waarin met eerbied naar haar wordt opgezien. Nicolaas Bonte rept
met niet één woord meer over de schandelijke behandeling en de vernedering van
zijn eigendom. Het heeft geen zin meer hier. Om iets te zeggen, spreekt hij: over een
maand worden wij uitbetaald en kan ik mijn geld op het raadhuis gaan halen.
En wat dàn, vader? vraagt de jongste onnoozel. En Marie-Cathrien kan het niet
helpen, dat haar tranen opnieuw beginnen te vloeien. Zoo snotterig als vandaag had
zij zich nog nooit in haar leven gevoeld. En wat nog nooit in het bijzijn van zijn
kinderen was voorgekomen gebeurde, toen Nicolaas Bonte den arm om zijn vrouw
lei en haar een malschen kus gaf. Waarop de zonen verlegen werden en zich alle
zeven tegelijk naar hun bedden maakten. Nicolaas, zei Marie-Cathrien, toen hij zijn
rondgang om de hoeve had gemaakt, waarom hebben wij als anderen onze zilveren
bruiloft niet gevierd?
Omdat wìj met de gouden bruiloft beginnen, moeder, lachte Nicolaas Bonte.
En met vrede dan nog in het hart gingen zij te ruste na een zwaren dag, waarin
hun lot een nieuwen koers had genomen en waarin ginder aan de lieren uit den
afgediepten schachtput de eerste tonnen steenkool getrokken waren en uitgestort op
den steenberg.
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XVIII
Intusschen was Nicolaas Bonte ten opzichte van Van der Schoor de voorzichtige
blijven spelen; ondanks het aandringen van Marie-Cathrien had hij den architect
geen wenk gegeven om het werk voorloopig te staken. Na de aangegane overeenkomst
echter had Severinus niet stilgezeten en, in zoover het op zijn terrein lag, de noodige
voorbereidingen voor een grondige herziening van zijn bedrijf getroffen. De hoer
had zoo dikwijls beweerd, dat er muziek in de onderneming zat, dat de brouwer zijn
eerste aarzeling, om ondanks diens dubbelzinnige bedoelingen met hem in zee te
gaan, had overwonnen. Hij was tot de overtuiging gekomen, dat Nicolaas Bonte een
zakenman was en dat deze, ook indien àl zijn vliegers niet op zouden gaan, genoegen
zou weten te nemen met een louter commercieele verhouding, die hem geen
windeieren zou opleveren als de zaken werden aangepakt, zooals de omstandigheden
het eischten en waarop de boer zelf had aangedrongen. Severinus scheen zijn gewone
onverschilligheid te hebben laten varen en een nieuwe jeugd te zijn ingegaan. Een
nieuwe meester-brouwer, een Duitscher uit Dortmund, die de beste papieren en
bewijzen had overgelegd, had den ouden Verkoelen vervangen. Van der Schoor had
hem, door een kundig bouwmeester vergezeld, enkele der meest vooraanstaande
bedrijven in binnen- en buitenland aangewezen om er zijn licht te gaan opsteken en
aan de hand van kostbare gegevens en ervaringen waren na enkele weken arbeid en
overleg, teekening, bestek en begrooting klaar gekomen voor een brouwerij op grooten
voet met ruime lokalen, kelders en zolders: alles naar de eischen des tijds waarin,
behalve voor machinerieën en ketels, nog ruimte was uitgespaard voor een bottelarij,
een kantoor, keurlokaal en een passende woning voor den meester-brouwer, die
voorloopig op weekloon was aangenomen met de belofte van een vaste en betere
regeling later. De oude gebouwen van het Panhuis zouden zoo goed als tot den grond
worden afgebroken met stallen, tuighuis en de vertrekken van het personeel. Alleen
het woonhuis zou intact blijven, en de oude, deftige lindeboom; en omdat de
nieuwbouw, met den voorgevel naar den Steenweg, een eind den hof in geprojecteerd
was, zou de graanschuur doorbroken en zoodoende meer ruimte uitgespaard wor-
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den voor een cour met een bij de poort aansluitende romaansche gaanderij. Behalve
de plaats van Bertus, waarop de nieuwe meester-brouwer al van den beginne af geen
goed oog had, was ook die van Louis Bonte weinig omlijnd in de nieuwe plannen,
waarbij de boerderij zoo goed als in haar geheel was uitgeschakeld, op de enkele
zillen akkergrond na voor gerst bestemd. De meester-brouwer had zich een man met
een koud en eigenzinnig verstand bewezen; een mensch uit één stuk, die recht door
zee wou gaan en allerminst genegen bleek zich op de vingers te laten zien door
buitenstaanders. Het gansche bedrijf zou rusten in zijne hand; dit bewijs van
vertrouwen had hij op voorhand bedongen om er zich geheel aan te kunnen wijden;
hij wenschte geen man te veel om zich heen om van allen het beste te kunnen vragen;
dat wat hij van zich-zelf ook eischte. Ook was hij volledig op de hoogte van de
grondstoffen en de nieuwe chemische producten, welke van pas kwamen en van de
plaatsen waar deze het best en voordeeligst te betrekken waren. Hij stond dus
volkomen voorbereid voor zijn taak en zag die met de rustige zekerheid tegemoet
den Duitscher eigen.
Op een Zondagmorgen onder de hoogmis zaten dan in de kamer van Van der
Schoor bij elkander: Severinus zelf, de architect Van der Wiel en de meester-brouwer
Weisz; want de kogel moest door de kerk. Het wachten was enkel nog op Nicolaas
Bonte. Op de ronde tafel onder den luchter lagen teekeningen en blauwdrukken
uitgespreid en Van der Schoor had het bestek ter hand genomen: een boekdeel bijna
vol maten, getallen en bepalingen met aan het einde dubbel onderlijnd in zwart en
rood een som om van te duizelen. Erop of eronder: Severinus begreep, dat er voor
hem geen andere uitweg meer was. Maar die Bonte met zijn nog immer verzwegen
bedoelingen: zou die met zoo weinig zekerheid in de hand zich aan de onderneming
wagen als hij zag wat hij er in moest steken? Hij wist wat hij wilde; daarvan had hij
bewijzen te over gegeven; verstandige en onverstandige. En dit juist was het wat
Van der Schoor verontrustte: dat de boer hem op het juiste oogenblik het mes op de
keel zou zetten en met een voorwaarde voor den dag zou komen, die alles stop zou
zetten. En het woord zou an aan zijn dochter zijn. Persoonlijk had Severinus niets
tegen een verbintenis van Miete met den oudste van Nicolaas Bonte; hij zou die
echter voor geen geld
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van de wereld willen forceeren. Van eenige toenadering tusschen die twee evenwel
was hem in al dien tijd niets gebleken. Met genoegen had hij waargenomen, dat zijn
dochter wereldscher geworden was in dièn zin, dat zij niet meer zoo vol was van
muizenissen over roeping en meer tot uitgaan en verzetjes geneigd. Vooral sinds de
kapelaan zijn zuster als huishoudster had, was het hem opgevallen, dat haar zin was
veranderd. Hoe had de kapelaan dat ook weer gezegd? Als zij samen in de keuken
bezig zijn, verwonder ik mij over het gebabbel waaraan geen einde komt en moet ik
er mij wel eens over schamen, dat er tusschen vriendinnen meer overleg over de
huishouding mogelijk is dan tusschen geestelijken over een parochie.
Het was dan ook tot een innige vriendschap tusschen die twee gekomen en
Severinus verheugde er zich om over het bestek en de begrooting met het
duizelingwekkende cijfer heen. Het is niet voor de poes, zei Van der Schoor. Maar
dan verklaarde hem Weisz, in een taaltje dat geen Duitsch en geen Nederlandsch
was, dat alles en alles met machinerieën en ketels bij de som was inbegrepen; en Van
der Schoor ontsnapte een zucht van verlichting. Zoo ver had hij het bestek nog niet
gelezen en per slot viel hem, de duurte der materialen en de hooge arbeidsloonen in
aanmerking genomen, de begrooting dan nog een heel stuk mee.
De meester-brouwer was even in een meeningsverschil met den bouwmeester over
de geraamde opbrengst der te sloopen koperen ketels, toen Nicolaas Bonte binnentrad
en zich groot in den voor hem bestemden zetel plaatste. Nadat Miete een flesch
elzenbitter met glaasjes op het bureau had klaargezet, kon zij gaan en begon de
architect onmiddellijk met de verduidelijking der blauwdrukken en de lezing van het
bestek, waarbij Nicolaas Bonte meer aandacht en begrip aan den dag legde dan men
van hem vermoed had. Keer op keer onderbrak hij Van der Wiel met vragen als men
slechts van een deskundige had mogen verwachten en plaatste hij zijn aan- en
opmerkingen omtrent ligging, daglichtverlichting, ruimteverdeeling en andere kleinere
details. Ruiterlijk bekende hij, dat hij had willen weten waar hij aan toe was en dat
hij daarom zijn licht bij anderen was gaan opsteken; daarin behoefden Van der Wiel
en Weisz geen bewijs van wantrouwen te zien, dat hij zich niet als een blind paard
in de netelen wentelde. De heeren hadden intusschen begrepen, dat zij in alles
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ernstig te maken hadden met een man, die zijn geld zoo maar niet over den balk
smeet. Ook bij Van der Schoor had hij door zijn verstandige vragen en zijn bezadigde
houding respect afgedwongen en deze zag niet weinig op toen Bonte, bij het hooren
der eindsom, geen spier vertrok en enkel zeide: dan heb ik niet slecht gerekend; ik
had nog iets hooger geschat.
De architect informeerde naar den eventueelen datum der aanbesteding en of die
vrij zou zijn of niet; doch Severinus dacht, dat er eerst maar een bittere gedronken
moest worden; dan zouden zij verder zien.
Neen, Nicolaas Bonte dronk nog geen elzenbitter; het was hem nog wat vroeg; de
andere heeren moesten weten wat zij deden; hij bleef liever vrij. Een druppel, en ook
tien druppels maakten hem niet onmachtig, maar het was nadeelig voor de oogen,
wanneer je nog ernstig tellen moest en daaruit besluiten. Als alles goed en wel bekeken
en het besluit gevallen is, nu ja! dan kan er een glas op staan en een goed glas ook.
Nòg niet! En wat de aanbesteding betrof: hij vroeg de heeren een weinig geduld met
hem te hebben. Hij wilde al die paperassen nog wel eens rustig doorkijken op de
hoeve, als zij het hem permitteerden, en er met vrouw en kinderen over spreken. Dat
was nu eenmaal zoo de gewoonte bij hem. Want wat hij doen ging, dat deden ze
allemaal òf hij deed het niet en die daarginder hadden dan ook recht van te weten
wàt. Wanneer hij zelf gedacht en gerekend had, zou gauw met vrouw en kinderen
gesproken zijn; daar konden zij van op aan; als Van der Wiel onderwijl maar rekening
hield met de geopperde bezwaren tegen dit en dat en nog eens op zijn gemak naar
mogelijke verbeteringen omzag. Er hing vooral voor hem te veel van af, dan dat hij
de dingen aan het toeval over zou laten; met kruis of munt was hier niemand gebaat.
En met de noodige papieren beladen, stapte Nicolaas Bonte op naar de
Catharina-hoeve; met groote oogen nagestaard door Bertus, die dacht dat de boer
een geheimschrijver geworden was of een advocaat.
Intusschen zien de boeren, die af en aan gaan om arbeid te verrichten op de landerijen,
welke zij voorloopig nog van de Mijn in huurpacht behouden hebben, van dag tot
dag de steigers al hooger de lucht in gaan op de werken en evenwijdig op het
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Papenveld de bekistingen der betonnen schachtbokken boven alles uit. 's Zondags,
wanneer alles stil ligt en er alleen nog maar hier en daar een bewaker in de keeten
zit te dutten, wandelen de menschen na het lof alleen of in groepjes naar de
ondernemingen. Voorzichtig gaan zij voort tusschen de gevaarten van torens en
muren en van ontzag bevangen zien zij omhoog of staren zij in de diepte van putten
en groeven. Sommigen hebben meer oog voor de vorderingen, die er in de afgeloopen
week gemaakt zijn; anderen weer voor de oppervlakten aarde die de, de een uit de
ander groeiende, complexen reeds beslaan; en 's avonds achter de tafel zitten zij allen
neer met dezelfde vraag: waar dat alles tenslotte naar toe moet? Er zijn er, die zich
den ouden toestand van de landouw met de canadassen en de populieren aan den
horizon nog nauwelijks meer herinneren. In vele woningen brandt nog de
petroleumlamp; de lamp met den bol van wit porcelein, en in de kleinere herbergen
zitten mannen onder de lampe-belge te kaarten. Wanneer moeder de vrouw, die reeds
breed en bezadigd geworden is, na vergeefs gewacht te hebben op haar grootere
kinderen, den rozenkrans eindelijk van den nagel genomen heeft, klinkt op straat het
lied der drinkers soms of het rauwe vloeken van den twist. En moeder de vrouw voelt
het zwaar: een nieuwe tijd breekt aan. Zij slaat een kruis en bidt en zij denkt: er wordt
veel geld verdiend; schandelijk veel geld bij vroeger vergeleken; doch wie neemt
het waar? Ziet, wat er van komt: de zoon van Bongaerts zit nu reeds zoo lang in de
gevangenis; een schande voor zijn arme ouders. En wat staat ons allen nog voor de
deur? De kinderen wassen aan; maar hoor maar eens naar de straat, hoe ontaard zij
zich gedragen. Vroeger, als de avondklok geluid had, was alle kip op stok op de
gewone Zondagavonden. Hoogstens waren er dan een paar van die drinkgelagen,
die de honden aan het huilen zetten. Doch daar lachte dan ieder mee. Dan zeide men:
daar gaat Peerke de Cloet of het magere Wullemke ook naar huis. Er wordt veel geld
verdiend; maar vandaag aan den dag zijn de herbergiers daar het beste mee; die
schenken maar en hun vrouwen en dochters dirken zich op als stadsche dames; die
geven nu den toon aan. Alle Zondagen kermis; het is den Heer God tarten. Maar het
schijnt, dat die ook al oud wordt. Hij schijnt zich in alle geval niet zoo veel meer van
de menschen aan te trekken als vroeger. Hij laat ze maar begaan
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alsof hij dacht: ze moeten het zelf maar weten, ze zijn oud en wijs genoeg. Wijs
genoeg? Hoe ouder hoe gekker, zegt het spreekwoord. Zou het misschien ook zoo
met de menschheid zijn? Vroeger ging je naar de mis en naar het lof en daarmee was
de Zondag uit. Nu gaan ze nog even naar de mis en dan naar de cinema. Want zoo'n
duivelsch hok is hier ook al uit den grond verrezen. De preek kon niet lang genoeg
duren; nu kan ze niet kort genoeg zijn en de cinema niet te lang. Het is schande wat
er 's avonds laat nog over straat loopt; nu hoor me dat getier weer eens aan.
Je bidt verstrooid, moeder; en je man valt er bij in slaap.
Heilige Maria, moeder Gods... vroeger waren wij arm en gelukkig...
Gelukkig, moeder?
Bid voor ons, zondaars...
Herinner u!
Tevreden dan toch!
En nu? waarom nù niet?
Nu en in het uur van onzen dood, Amen.
Als de schemering is ingevallen, komt de schoolmeester Bongaerts met zijn vrouw
terug van den beeweg. Iederen Zondag en soms nog een of twee maal in de week
gaan zij nu hier dan daar op bezoek bij de vele heiligen van Limburg, maar het liefst
naar de roemrijke Lieve Vrouwe van Rust. Men zegt, dat ze oud geworden zijn. En
wie zou niet? Mijnheer Bongaerts zingt nog immer in de kerk, maar lang zoo hard
niet meer; de opera is eraf. In school is hij als een vader voor de kinderen, vol zacht
vermaan; hij is er weer thuis, want hij staat er niet meer geregeld naar de klok te zien.
Wanneer de school uit is, kan men hem in zijn tuin zien staan, of in den erker voor
het venster als het regent. Iedereen groet hem voortaan en de mannen nemen de pet
voor hem af. Zijn kaarsrechte gestalte van eerder neigt zachtjes voorover en zijn
oogen turen alsof hij iets zoekt.
Schoolmeester Bongaerts staat in den erker, wanneer hij mijnheer Den Hertog of
den kapelaan verwacht; elke week op het afgesproken uur. Dat mist zelden of nooit.
Ook indien Den Hertog het nòg zoo druk heeft stelt hij hem nooit te leur. Om samen
te avondmalen Dat is een feest voor mijnheer Bongaerts en zijn vrouw. Paula is er
een ganschen dag voor in de weer en haar
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uiterlijk ziet er dan meer verzorgd uit. Anders laat zij zich zoo maar een beetje gaan;
de echte troef is eruit. Bij háár ook. Over den zoon wordt liever niet gesproken op
de bijeenkomsten. Men weet van elkander wat men denkt; het is in den beginne
genoeg herhaald en ook dat het voor den schuldige een heele stap zal zijn om in de
maatschappij terug te keeren. Eens toen Paula de daad van haar zoon te verkleinen
trachtte door schamper naar den diefstal der grooten te verwijzen die vrijuit gaan,
heeft haar man haar berispt: zulke argumenten passen ons niet, heeft hij gezegd;
wanneer het volk die in den mond neemt kan men dat slechts betreuren! Hij is nog
altijd een voornaam man en hij draagt zijn das met de flonkerende speld
onberispelijker dan ooit in tegenstelling met zijn vrouw, die den evenveel aan het
lijf zit. Aan zijn verleden denkt hij zonder spijt; de toekomst maakt hem stil.
Vooral na hun bezoek aan de gevangenis: de eerste en ook de laatste keer, mogen
zij aan de toekomst niet denken. Want op zulk een tegemoetkoming hadden zij niet
gerekend; zeker Paula niet, die er dieper door geslagen geworden was dan door de
schande zelf. In plaats van een rouwmoedige met beloften van beterschap was hen
een verbitterde en onverbeterlijke tegengevaren met een stroom van beschuldigingen
en scherpe verwijten.
Het bezoek was kort geweest, doch zooveel waren zij te weten gekomen, dat hun
zoon hen en allen op wie hij een wrok had, wel krijgen zou en dat hij het hen dubbel
zoo erg zou maken, wanneer hij los kwam. De aalmoezenier der gevangenis had hen
gezegd, dat René wel betijen zou voor het zoo ver was, doch daar was tot dan toe
niets van gebleken. Op zijn zachtaardige brieven kreeg mijnheer Bongaerts nooit
een antwoord dan nu en dan een schimpscheut, die de bedoeling had om diep te
treffen. Hij hield deze bitterheden dan ook zooveel mogelijk voor Paula verborgen
en was er dag en nacht mee bezig bij zichzelf de reden van zooveel ontaarding te
zoeken. Het meest pijnlijk was hem het antwoord gevallen op een brief, waarin hij
zijn zoon geschreven had dat Den Hertog, die een vriend had in den hoofdingenieur
van den Waterstaat, beloofd had om bij dezen een goed woord voor hem te zullen
doen. René had terug geschreven, dat hij trots was de voorspraak van niemand, en
zeker van zoo'n beunhaas
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niet, noodig te hebben daar hij zelf zijn toekomst in handen genomen had. Het stond
er letterlijk, want mijnheer Bongaerts meende te droomen toen hij las: In mijn
gedachten heb ik reeds de grens van alle schande overtreden en daarin heb ik mijn
genoegen gevonden, dat ik voortaan alleen nog maar voor mijzelf zal bestaan waar
anderen mij dat bestaan onmogelijk maakten. Ik zal het leven naar mijn eigen wetten
zien te dwingen. Maakt u zich niet bezorgd om mij. Het waren deze woorden geweest
die mijnheer Bongaerts de haren recht hadden doen rijzen en die Paula die doffe
meewarigheid hadden gegeven van een mensch wie men het aanzag, dat zij verteerd
werd. Op de troostwoorden welke de kapelaan immer nieuw voor haar uitvond,
antwoordde zij met diepe zuchten en het was hem opgevallen hoezeer de eenigszins
uitdagende en verraderlijke blik, dien zij vroeger gevoerd had, veranderd was tot die
van een goedertieren en meelijwekkend schaap.
De toekomst maakt hem stil, is er van mijnheer Bongaerts gezegd. De doodelijke
matheid van zijn gelaat verleent hem iets eerbiedwaardigs.
Zij zitten samen in de voorkamer een sigaar te rooken, Den Hertog en hij; terwijl
Paula bezig is in den salon te dekken. Paula wordt zij genoemd, en Laura bij sommige
gelegenheden, ofschoon zij eigenlijk Elisabeth heet. Elisabeth Blonden. Die Paula
dateert uit den tijd, dat de schoolmeester nog jong en romantisch was en gedichten
schreef en er nog weinig aan dacht, dat alle vleesch wordt als asch. Haar koolzwart
krullend haar is intusschen grauw geworden en gedwee; haar wijkende mond en een
oog half dicht gevallen, geven haar die vermoeidheid en die houding van tegen den
wind en de stijgende jaren in. Zij moet een fel vuur geweest zijn vroeger, een
helleveeg. Zij had de moeder moeten zijn van een troep kinderen. Het leven heeft
haar schijnbaar niet gegeven waar zij recht op had: de handen vol. Nu, nadat de schok
gekomen is, zit zij plotseling vol gebreken en klaagt zij over haar hart. Zij doet
langzaam en als een dwalende haar werk; als een dwalende in eigen huis waar zij
van vele dingen de plaats niet meer weet. Mijnheer Bongaerts laat haar rustig begaan;
straks aan het avondmaal zal wel het een en ander ontbreken; doch zij zullen zich
wel behelpen en het
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haar niet laten merken. Men moet een vrouw ontzien; wanneer zij het erg heeft vooral.
Wanneer men jong is meent men dat men elkander lief heeft, mijmert de meester;
maar de eigenlijke liefde komt pas later; misschien eerst als men gebrekkig wordt
en op elkander aangewezen. Het duurt soms lang voor men elkander vindt.
De tafel is klaar en voor zij gaan avondmalen zit Paula nog even in de voorkamer
neer en luistert naar wat haar doopkind vertelt. Hij heeft de zuster van den kapelaan
en mejuffrouw Van der Schoor vanmiddag over de werken rondgeleid. Er is warmte
en welbehagen in zijn stem als hij de verwondering der meisjes schildert over dingen,
die voor den ingewijde slechts het resultaat zijn van meestal eenvoudige berekeningen.
Een haas te prepareeren zoo voortreffelijk als zijn doopmoeder het kan, is even
moeilijk in zijn soort als de samenstelling en werking van betonmateriaal te berekenen
en de spanningen, die het hebben kan. En soms even nuttig, voegt Den Hertog eraan
toe om zijn gastvrouw wat op te monteren. Doch aan de wijze waarop de blikken
van mijnheer Bongaerts zoo even die van zijn vrouw ontmoetten, heeft hij opgemerkt
dat zijn praten langs hen heen gaat en zwijgt hij stil. Dit zwijgen is het teeken om
aan tafel te gaan. Den Hertog weet er zijn plaats en hoeft niet meer genoodigd te
worden. Hij neemt den zetel tegenover den wand vol portretten. Het middenstuk,
een soort Paul Kruger, die met een ringbaard en een hoogen hoed in een enorme
zwarte lijst met krullen zit, ziet barsch op hem neer als hij voor het eten nog een
beetje hoekig een kruis maakt. De hand staat er nog niet naar, heeft mijnheer
Bongaerts hem onlangs gezegd, doch het kruis telt evengoed, zoo niet beter.
Zij bidden. Aan het ingetogen gebed van mijnheer Bongaerts komt haast geen
einde. De man met de ringbaard ziet uit een andere wereld op hen neer: Johannes
Den Hertog, zijt gij het die den kruislievenheer van het Papenveld hebt verwijderd
dat ik, Everhard Blonden, daar in de zeventiger jaren geplant heb? Hoe vreemd dat
ik u hier moet ontmoeten. Gij hebt er uw schacht-bokken voor in de plaats gesteld,
die trotscher zijn, doch eeuwiger niet!
De oude heer draagt den norschen trek als van iemand die de gewoonte heeft om
te snauwen, merkt Den Hertog op; maar Paula verklaart dat het komt van de flerecijn
die hem kwelde, toen het
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portret van haar vader gemaakt werd. Zijn levensweg was ook niet over rozen. Paula
Bongaerts is vanavond zwaarmoediger dan ooit. Om beurten doen de heeren hun
best om den ban te breken, waarin zij te staren zit en haar bord vergeet. Eens neemt
haar man haar hand, als zij den lepel slap laat hangen; dan weer spreekt hij haar
glimlachend toe: een gastvrouw moet goed voorgaan. Of: het schijnt dat u geen trek
heeft, Paula? Oneindig geduldig neemt hij van haar de spijzen over, die zij uit de
keuken aanreikt. Ook wanneer zij zich niet inspant ziet men een hoogen blos op haar
wangen: het eten vordert traag. Nu en dan wankelt zij als een dronkene en moet zij
zich aan den deurpost grijpen. Het zijn maar duizelingen, zegt mijnheer Bongaerts;
en hij legt daarbij een onverschilligheid voor die verschijnselen aan den dag, die
vreemd aandoet bij de zorg waarmee hij haar bijstaat en bemoedigt. Zij heeft een
hoogen bloeddruk, vervolgt hij, daar heeft zij altijd nog al last van gehad; maar zij
heeft den tijd om te rusten en zich te ontzien, nietwaar Paula? Den Hertog
verontschuldigt zich haar last te hebben berokkend, want het is haar aan te zien dat
zij zich niet wel voelt. Mijnheer Bongaerts noemt dat hollandsche hoffelijkheid, doch
niet op haar plaats in het huis van zijn doopmoeder. Deze zucht alsof zij eindeloos
vermoeid is van alles. Wanneer zij u plotseling aanziet kan haar blik wild steken,
om er bang van te worden. Den Hertog is er zoo rustig niet op als de meester en hij
neemt zich voor er onmiddellijk met den kapelaan over te gaan spreken. Hij maakt
het korter dan op andere avonden, onder voorwendsel van nog eenige zaken te moeten
regelen en neemt afscheid van deze twee meewarige tobbers, die ellendiger nog dan
zijzelf misschien weten met elkander den nacht ingaan.
De kapelaan is nog niet thuis, zegt Fransje; hij is naar mijnheer Lumens die hem
gevraagd had te spreken op de oprichtingsvergadering van een nieuwe afdeeling van
den werkliedenbond. Doch indien mijnheer Den Hertog het wenschte, kon hij gerust
binnenkomen en wachten. Er is trouwens nog meer gezelschap in huis... Den Hertog
verontschuldigt zich andermaal: hij heeft de voorwendsels vanavond maar voor het
grijpen. Hij komt er nog wel eens op terug, het heeft geen haast. Goeden nacht! Als
hij het hek achter zich dichttrekt, staat daar in de duisternis plots een kerel voor hem
die hem dreigt met den stok wanneer hij het nog
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langer waagt om Miete achter de rokken te zitten. Aan een witte papieren roos die
in den wind ruischt, merkt Den Hertog met wien hij te doen heeft. Een mededinger,
lacht hij, en vervolgt zijn weg. Grommend keert de waakhond weer op zijn wachtpost
terug. De cinema is nog niet uit en dus is het nog stil op straat. De belhamels zijn
nog niet los. Kort bij zijn hotel ziet Den Hertog in het schijnsel eener lantaren zijn
magazijnmeester staan.
Nog laat op de been, Eussen?
Jawel, mijnheer. Hij was met mijnheer kapelaan naar de oprichtingsvergadering
gereden, maar had daar een voorgevoel gekregen, dat er bij hem thuis iets niet in den
haak was en zijn voorgevoel had hem niet bedrogen. Toen hij thuis kwam, was
Klaartje er niet. Zij had zijn ouden vader gezegd, dat zij voor boodschappen uit was,
maar de buren hadden verwittigd dat zij met een jongen van Bonte, die met de centen
morst, naar de cinema was. De kapelaan meent het best en de organisatie moet er
wezen, doch al dat vergaderen doet zijn gezin geen goed. Van een weduwman met
kinderen mag men niet alles verwachten. Nu wacht hij daar op Klaartje, die de appel
is van zijn oog. Hij heeft zich voorgenomen om zacht met haar om te gaan, want
heden ten dage is de verleiding groot en hij zal haar nu verderop dubbel in de gaten
mogen houden. Mijnheer Den Hertog zal hem niet kwalijk nemen dat hij nu even
acht geeft, want de voorstelling is gedaan en Clara zal wel bij de eersten zijn en
loopen als een hertje.
Den volgenden morgen kwam mijnheer Bongaerts zelf den kapelaan al vroeg
vragen om eens met zijn vrouw te komen spreken; ofschoon zij geen enkele reden
van ziekte opgaf, weigerde zij het bed te verlaten. Met gebogen schouders ging hij
daarna den bovenmeester waarschuwen en verscheen hij niet op school. Toen de
kapelaan na de catechismuslessen de vrouw bezocht, zat zij met een hoogen blos
rechtop in het bed en kwam er geen woord over haar lippen. Afgewend dwaalde zij
met een vinger de contouren der bloemen na van haar sprei. Wanneer de meester
haar dan bij de hand nam, liet zij dit doen en vervolgde daarna weer haar eigenaardige
bezigheid. Het oog half dicht, waardoor zij vroeger den indruk wekte van valsch spel
en van nog immer een troef achter te houden, was geheel toegevallen en met de haren
in twee vlechten langs de schouders had zij het

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 1. De kraai op den kruisbalk

245
uiterlijk en de houding van een koppig meisje, dat de anderen maar laat praten en
zich van niets ter wereld meer iets aantrekt dan van groote, roze bloemen op een
sprei. Wanneer een vrouw, reeds op jaren, zich als een kind gedraagt, is dat de beste
manier om een gevoelig mensch als mijnheer Bongaerts te verteederen. Men moet
er getuige van geweest zijn om te weten hoe melig een man zich kan gedragen, die
zich in zulk een geval door zijn gemoed laat overwinnen en de situatie zou in hooge
mate lachwekkend geweest zijn, indien slechts de gril van een vrouw en niet hare
totale zinsverbijstering daarbij in het geding was gekomen. Nu was de situatie
buitengewoon tragisch.
De kapelaan gaf den meester als zijn meening te kennen, dat een geneesheer
voorloopig meer bij haar op zijn plaats zou zijn dan een priester. Mijnheer Bongaerts
ging slechts met moeite ertoe over dien te ontbieden en alleen nog maar nadat de
kapelaan hem gezegd had, dat hij den toestand der vrouw als zeer ernstig inzag. De
dokter constateerde dan ook onmiddellijk bij haar een der gevaarlijkste vormen van
melancholie en achtte overbrenging naar een psychopathische inrichting niet alleen
wenschelijk maar zelfs noodzakelijk. Met alle beslistheid echter wees mijnheer
Bongaerts dit laatste van de hand als het ergste wat hem overkomen kon. Toegevend
aan een typisch primitief gevoel, waar hij beter zijn verstand had kunnen raadplegen
en den geneesheer volgen, verschilde de houding van den schoolmeester in niets van
die eener groote categorie van menschen, die in zulke gevallen hun wantrouwen in
den geneesheer aanwenden om zich het ergste wat zij duchten te verbloemen. Hun
laatste argument is dan gewoonlijk: dat Onze Lieve Heer er óók nog is en het valt
hen niet zoo moeilijk een wonder te verwachten dan een deskundigen raad te volgen.
Wat kon men haar elders bieden waarvoor ook niet gezorgd kon worden in eigen
huis en met zooveel liefde meer? redeneerde Bongaerts. Het zou voor hem een
beleediging zijn, indien men daaraan had durven twijfelen. Wanneer zij maar eens
goed geslapen had: wie weet of de rust haar niet zou bevrijden en Paula misschien
morgen weer op kon staan? De dokter, die weinig tijd had voor tegenargumenten,
diende een slaapmiddel toe en terwijl deze zich met den kapelaan verwijderde, plaatste
mijnheer Bongaerts zich rustig met den rozenkrans in de hand bij het bed van zijn
vrouw.
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Daar zat hij nòg, zonder spijs of drank over de lippen, toen tegen den avond Den
Hertog een bezoek bracht. Zij slaapt, beduidde de meester hem met een gelukkigen
glimlach. Zij slaapt nog, zei hij tegen den kapelaan die rond middernacht nog even
was komen zien. Den anderen morgen echter toonde mijnheer Bongaerts zich niet
zoo gerust meer over al dat slapen, doch de geneesheer knikte goedkeurend en dat
gaf weer hoop.
Toen Fransje tegen den middag kwam om hem af te lossen, bedankte hij minzaam
en vervolgde hij zijn wake.
Of zij hem dan met iets van dienst mocht zijn?
Dank u, juffrouw; alles is goed.
Tot den kapelaan sprak hij: dat het hem wél ging en men zich over hem niet moest
bekommeren. En tot Den Hertog in de avondschemering: dat de liefde veel kon
verduren. Hij sloeg de oogen niet meer van zijn vrouw, wier adem zwaar op en neer
ging onder de sprei.
Hoelang slaapt zij nu reeds, Bongaerts?
Twee dagen, dokter.
Deze toonde zich tevreden, voelde haar pols en ging. De oogen van meester
Bongaerts straalden: het gaat goed, zegt de dokter. En met u, mijnheer Bongaerts?
Dank u, uitstekend!
Maar er moest raad geschaft worden om hem iets te doen gebruiken. En Fransje
begaf zich naar de keuken, kookte bouillon en bracht hem die Enkele uren later echter
vond zij ze nog onaangeroerd op de nachttafel staan.
Mijnheer Bongaerts, ik ben boos op u!
Dat zou ik spijtig vinden, juffrouw.
U moet iets nemen, u houdt dat niet vol.
Toch wel juffrouw; laat mij maar. Ik ben zeer voldaan.
Maar die vrouw slaapt zich dood, als men niet zorgt dat men ze wakker krijgt, zei
Fransje en Den Hertog ging met den dokter praten. Deze kwam, trok een lang gezicht
en begon met roepen en schudden en kunstmatige voeding. Op het tot dan toe serene
gelaat van den meester kon men nu van uur tot uur de bezorgdheid zien groeien. Hij
was voortdurend in gesprek tegen zijn vrouw en ieder, die bij het bed kwam verzocht
hij, haar bij de slappe hand te nemen en haar naam te roepen. Paula of Elisabeth, dat
was hetzelfde. Hij wilde volstrekt niet dat de zoon verwittigd
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werd: want ieder oogenblik, nietwaar? kon zij de oogen opslaan en hun voorzorgen
beschamen. Waarom daarenboven het kind zijn ellende nog vergrooten door hem
een angst op het lijf te jagen, die hem gek kon maken?
O droeve illusie! De meester was blijkbaar zijn bezoek aan de gevangenis en de
enkele brieven van den cyniker reeds vergeten. Op de waschtafel stond het
communie-portret van een knaap met krulhaar; met een kaars in de hand kwam hij
zijn vader tegemoet. Na ruggespraak met den dokter stelde de kapelaan niet langer
uit en diende hij de zieke het H. Oliesel toe. Toen mijnheer Bongaerts hoorde wat
er geschieden moest, zonk hij op de knieën voor het bed en snikte hij met het hoofd
in de sprei. De kapelaan verklaarde hem, dat het sacrament weliswaar alleen in
stervensgevaar werd toegediend, doch dat het de zieke ook de lichamelijke gezondheid
bracht, indien het haar zalig was. Den Hertog reed in zijn wagen naar de gevangenis
om den directeur en den aalmoezenier mede te deden, dat de moeder van no. 18
bediend werd. Door het dorp werd reeds van deur tot deur gefluisterd, dat Paula
Bongaerts stervende was en negen buurtmeisjes begaven zich in den middag den
beeweg op.
Mijnheer Bongaerts zat erbij als een gebroken engel, met de handen voor het
gelaat. In al dien tijd had hij van het ziekbed niet willen wijken en was er nat noch
droog over zijn lippen gekomen. En de derde dag ging reeds naar den avond toe.
Tusschen licht en donker kwam Fransje, die alweer eens even overgeloopen was,
zeggen dat de zieke in haar bed zat te zingen van de koortsen en dat men het niet
meer aan kon zien, dat getob. De geneesheer had longontsteking geconstateerd en
toen Den Hertog van zijn kantoor kwam, was de zieke bijna niet meer in bed te
houden. In de vlagen van benauwenis, die over haar kwamen, ging zij brullend en
klappertandend tegen de wanden op en had de armzalige man geen armen genoeg
om haar te weerhouden. Totaal afgetobd wilde hij nòg geen hulp aanvaarden toen
Fransje en Miete zich kwamen aanbieden voor den nacht. Hij nam het drinkglas, dat
zij hem ongevraagd voorhielden en zat er mee te talmen in de handen; alleen
noodgedwongen dronk hij er even aan en zette het toen weer van zich af. Gij kunt
naar huis gaan, kinderen, sprak mijnheer Bongaerts; ik zal het Paula aan niets laten
ontbreken. Waarom zou ik voor haar de zorgen
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niet hebben welke zij mij zeker niet geweigerd zou hebben? Gaat rustig slapen, ik
red mij wel.
Omtrent dienzelfden tijd stapte een man door de duisternis op de Catharina-hoeve
aan en hij verstopte zich in een strooberg; als zwervers te doen plegen voor den nacht.
Nadat hij den boer met een licht rond zijn eigendom had zien schrijden, kwam hij
uit zijn schuilplaats en, na zich even vergewist te hebben vanwaar de wind kwam,
naderde hij behoedzaam de hoeve aan de achterzijde. Daar hield hij zich op in het
bakhuis tot er onder den hemel heinde en ver niets meer te hooren was dan het
grommen der populieren in den opstekenden wind. Dan streek hij een vuur aan en
stak hij schielijk den brand in de graanschuur, met de woning onder één dak gelegen.
Toen hij gezien had dat geschiedde wat hij gewild had, verdween hij spoorloos over
de Maas en is sindsdien in het land niet meer gezien.
Veel later eerst kreeg de kapelaan een brief uit een vreemdelingen legioen ergens
in Tripolis. Het was de allesbehalve rouwmoedige bekentenis van een legionair, die
hem een koppelaar schold en bevoordeeler van rijkaards. Na voor immer als dief
gebrandmerkt te zijn, had hij er prijs op gesteld ook nog een brandstichter te zijn en
zijn afscheid van het land, waar schijnheiligen en rijken toch nimmer zullen ophouden
elkander de schofterige hand te reiken, door een grandioos vuurwerk te vieren. Ik
heb gehandeld in een wilde koestering van eigen kommer en in een volslagen ongeloof
aan de vergevingsgezindheid uwer zoogenaamde christenen, vervolgde hij; en omdat
gij mede aansprakelijk zijt voor mijn rampspoed, belast ik u met al de ellenden, die
daaruit voor mijn ouders voortvloeien en voor zoo lang zij nog leven met dit geheim.
Zooals wij echter zeiden ontving de kapelaan dit schrijven enkele maanden na den
noodlottigen nacht, die plotseling heel het dorp in rep en roer bracht door het geroep
van brand. Menschen, die door de straten holden, meenden eerst dat het op de werken
was, maar weldra merkten zij dat de Catharina-hoeve in lichterlaaie stond en hoorde
men in rook en vuur het brullen van het vee. Het halve dorp lag in den gloed der
vlammen en op een der vele kamers waar de slapers uit hun bedden rezen en
verschrokken naar de vensters zagen, worstelde in nood en benauwenis een man met
een vrouw tot hij uitgeput met haar ten bodem stortte.
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Voor wie hen den volgenden dag daar vonden was dat een verschrikkelijk gezicht,
dat zij hun leven lang niet meer vergeten zullen...
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XIX
De puinhoopen der Catharina-hoeve rookten te midden van het land, dat woest en
verlaten lag onder voorbij stuivende wolken en najaarsvlagen. De laatste noodslachting
op het geschroeide vee geschiedde dien morgen aan de jonge merrie, die in den
boomgaard te etteren lag en Nicolaas Bonte stond er duister bij. Toen het pistool van
den douanier was afgegaan en het paard, juist tusschen de oogen getroffen, de pooten
van zich afstak, kwam Marie-Cathrien in een zwarte falie gehuld uit het bakhuis en
ging zij zwijgend aan de zijde van haar man den landweg op naar het dorp.
Halverwege hoorden zij, dat de klokken begonnen te luiden voor de dubbele
begrafenis, waarom het nu overal stil en ingetogen was als op een Zondagmorgen.
Ook de boer en de boerin der Catharina-hoeve gingen ter lijk. Zij hadden niet veel
woorden dien morgen. Er waren dan ook redenen genoeg om nadenkend te zijn nu
vóór hen uit de doodsklokken luiden en achter hen de verkoolde resten rookten van
een bezit, dat hun nu tweemaal ontnomen was. De lucht hing als vuile was naar de
aarde en de wind, die met buien over de velden stroomde, had een reuk van verstikten
rook. De boeren stonden op hun Zondags onder de poorten en velen die dien morgen
niet naar de werken gegaan waren, hadden zich opgesteld langs de straten. De kinderen
op het schoolplein vergaderd, trokken huiverend en in doodsche stilte met hun
leermeesters aan het hoofd naar het sterfhuis. Voor elke klas uit ging een kind met
een krans. Toen het uur geslagen was en de priesters de lijken gezegend hadden,
werden een voor een de kisten uitgedragen en met bloemen belegd. Dan zette de
stoet zich in beweging met de muziek aan het hoofd, die treurmuziek maakte. Achter
de kisten en de bloemen was er een plaats leeg, die allen opviel. Zoo trok de stoet
den Steenweg op naar de kerk.
De uitvaart, die de Kerk het stoffelijk overschot van haar kinderen bezorgt, is een
ontroerend-droeve plechtigheid, maar doorbroken van stralende verwachting. De
zegepraal der ziet domineert in den zoendood van haar Heiland en als de Kerk de
asschen ten grave geleidt, ontsnapt haar een jubel die hemel en aarde ontroert in het
deducant te angeli. Toen de beide kisten in
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hetzelfde graf verzonken, stond daar het gansche dorp haast in ongeveinsde droefenis
rond verzameld en volhardde het in den neervlagenden regen tot de muziek was
uitgespeeld en alle eer bewezen. Er was niemand, die een woord ter nagedachtenis
sprak; de kransen werden bij het graf gelegd en in stilte verlieten allen de rustplaats.
Ook Nicolaas en Marie-Cathrien Bonte, voor wie het leven nu in zekeren zin
opnieuw begon met kwelling van oude en nieuwe zorgen. Beiden evenzeer hadden
zij opgemerkt hoe Den Hertog Miete van der. Schoor had opgewacht en hoe die twee
het kerkhof verlaten hadden onder hetzelfde regenscherm. Hun eerste zorg echter
bestond in het zoeken naar een andere behuizing, waar zij tijdelijk een onderkomen
zouden vinden en berging van wat men met moeite uit den brand gered had aan vee
en meubilair. Want in het bakhuis konden zij evenmin blijven als de jongens in den
schop, dien zij tegen de buien met schansen en stroo hadden afgedekt. Om te beginnen
togen zij naar de Keizer waar zij een glaasje namen en zich in de drukke gelagkamer
in het geheel niets aan lieten gaan van den brand. Ook niet toen de kastelein hen de
krant bracht met het bericht, dat er door onbekende oorzaak brand was uitgebroken
in de kapitale, onlangs onteigende boerderij van Nicolaas Bonte; verzekering dekt
de schade. Aanvankelijk waren er lichtvaardige menschen geweest, die gemeend
hadden dat de onbekende oorzaak wel niet verder te zoeken zou zijn dan bij den boer
zelf, die zich anders en nòg sprekender dan door zijn dollen rit op zijn onteigening
had willen wreken. Er was zelfs gemompeld dat de eerste onderzoekingen in die
richting waren gegaan; doch alle vermoedens had men laten varen toen de geheele
omvang van de ramp aan het licht gekomen was. Het was gewoonweg niet aan te
nemen geweest dat Nicolaas Bonte, hoe hij ook zijn mocht, opzettelijk zooveel en
zoo kostbaar vee had laten verongelukken als jammer genoeg geschied was. Men
kon veel van hem verwachten, dat had hij bewezen; doch dàt niet.
Als vergoeding misschien van hun verdachtmaking, waren de menschen meer
medeleven met den getroffene gaan betoonen dan waarop hij eigenlijk aanspraak
mocht maken vanwege zijn trots en de pralerij met zijn geld en toekomstplannen,
waardoor hij menigeen naar de oogen gestoken had. Dat hij den brouwer
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intusschen aardig aan het lijntje hield, was voor iedereen duidelijk geworden. Nicolaas
Bonte had het er niet naar gemaakt dat men hem veel deelneming zou bewijzen,
ofschoon ook niemand weer zeggen kon dat hij in iets was tekort geschoten jegens
zijn medemenschen, voor wie hij nu en dan zelfs blijk had gegeven van een eerlijk,
loyaal en gedienstig man te zijn. Er is echter niets dat menschen een mensch zoo
moeilijk vergeven als zijn trots. En grootsch, dat was Nicolaas Bonte tot in zijn
rampspoed toe: een hoovaardig man, die voor niets en niemand terug deinsde en die,
wanneer hij door een overmacht werd gedwongen waar geen beginnen aan was,
slechts na vertoon van koppigen onwil uit den weg ging, voet voor voet. Wat was er
natuurlijker voor een man van zijn aanleg dan dat hij, waar hij op zijn beurt de kans
kreeg, zijn gekrenkten eigendunk zou wreken en zijn wil zou weten door te zetten
desnoods tot bloedens toe? En naast hem in de herberg zat achter een klare met suiker
zijn goede en kwade geest evenzeer, de zelfbewuste Marie-Cathrien in haar zwarte
falie: een zegevierende vrouw over den rampspoed heen naast haar sterken man. Wat
moest de goedmoedige, van hun geldbeurs afhankelijke Van der Schoor, wanneer
deze twee straks zijn huis zouden binnenstappen en kiezen of deelen onvoorwaardelijk
de boodschap zou zijn? Marie-Cathrien zou hem aan boord gaan met de vraag of het
niet de hoogste tijd geworden was om eindelijk eens te weten wat men aan elkander
had. Als Severinus zelf niet uit den hoek kwam, zou zij er hem wel eens uithalen,
had zij zich voorgenomen; het treuzelen moe. Deze was de eigenlijke reden waarom
zij vanmorgen met haar man ter lijk was gegaan en daarom zat zij nu parmantig naast
Nicolaas in de Keizer alsof niets haar deerde. Daar kwam haar man in gesprek met
den eigenaar van de woning, die zij op het oog hadden, en werd zij af en toe uit haar
eigen gedachten gehaald om mede over den huurprijs te beslissen. Toen Nicolaas
Bonte met den verhuurder op wilde stappen om de woning te gaan bezichtigen, had
Marie-Cathrien juist besloten om etenstijd in het Panhuis aan te komen om te zien
of zij er op den middag zouden genoodigd worden of niet. Het was niet kwaad van
haar bekeken om er op deze wijze haar intocht te doen en om hoogte te krijgen van
de achting, welke Van der Schoor en zijn dochter hen toedroegen. Door hen aan tafel
verzocht te worden, was wel het allerminste wat na
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alles van hen verwacht mocht worden, nu zij bovendien nog wisten hoe het op de
hoeve geschapen stond. Bonte zat met de keer op keer weer gewijzigde en verbeterde
plannen dik in zijn binnenzak; zij waren door en door bekeken en besproken. Alleen
wist men daarin voor één mensch nog geen duidelijke plaats: voor Louis niet. En
met hem waren de plannen alles of niets. Van der Schoor sprak niet meer dan hij
kwijt wilde zijn en had bij alle voorzichtige pogingen van Nicolaas Bonte om hem
uit zijn tent te lokken gedaan of hem de neus bloedde. Dat was tijdelijk zijn kracht
geweest, maar kon vroeg of laat wel eens in zijn nadeel uitvallen. Door het treuzelen
van haar man had Marie-Cathrien gemerkt, dat zij hoe langer hoe meer achter de
dingen aan geraakt waren. Daar had die Den Hertog zich nu langzamerhand bij Van
der Schoor binnengedrongen en de kapelaan en zijn zuster speelden daar ook al een
rol in. Het zou gek geweest zijn als vrouw Bonte dat ontgaan was. Marie-Cathrien
hield de klok in het oog en toen die bij twaalven wees, gaf zij haar man een wenk en
stonden zij op met de belofte aan den eigenaar om in den namiddag naar de woning
te komen zien, welke zoo goed als gehuurd was. In de gelagkamer was niet veel meer
te merken van de begrafenisstemming en bij den wethouder en de overige stamgasten
stond de herinnering aan den schoolmeester al aardig onder den pekel. Daar zat ook
de veearts reeds met de oogen te knipperen tegen Camille de Renet, die altijd en
overal het hooge woord had en naar wien geluisterd werd om zijn koddige invallen;
een mensch zonder doel en met den tijd voor-handen, die veel van zijn prestige dankte
aan zijn vriendschap met den pastoor, met wien hij in het fransch converseerde.
Iedereen mocht hem gaarne, want een onvertogen woord kwam zelden over zijn
lippen en hij maakte daardoor een gunstige uitzondering op de meeste andere Belgen,
die in het dorp in- en uitgingen en van wien men anders gewoon was. In zijn eeuwig
jachtpak, winter en zomer, bleef hij onder de andere drinkgelagen een man van stijl
en een beetje mijnheer. Men wist niet waarvan, maar zijn verteringen betaalde hij
tot den laatsten cent. Hij bleef niemand iets schuldig en dat is bij velen de eenige
norm van waardeering. Dat hij geen vriend van den kapelaan was, daaraan liet hij
zich schijnbaar niet veel gelegen liggen. Dit nam echter niet weg, dat hij in den
jachttijd, waarin hij zich een geducht jager betoonde,
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den kapelaan zoowel als den pastoor van tijd tot tijd met een konijn, een haas of een
koppel patrijzen vereerde. De kapelaan wist zijn argwaan tegen dezen man soms
nergens anders aan te wij ten dan aan zijn achterdocht, die al meer en meer de hand
over hem kreeg; ondanks zijn voornemen gelukte het hem niet zich te overwinnen
en ook dezen mensch te benaderen die, alhoewel hij geen heilige was en geen moeite
deed om ervoor door te gaan, dan toch zijn voornaamste godsdienstplichten vervulde.
Tegelijk met de Bonte's verliet ook Reinout Eussen de herberg, die daar blijkbaar
op gewacht had. Boven de goudfazant van zijn venster pronkte het gelaat van mijnheer
Vitus Persoon, die van daaruit nog immer de gewoonte aanhield de gangen en wegen
van zijn medeburgers gade te slaan.
Ik had al eerder eens met je moeten spreken, Bonte, begon Reinout Eussen rood
aangeslagen door den dubbelen borrel dien ook hij nog altijd dacht dat bij een
behoorlijke begrafenis als die van mijnheer Bongaerts paste. Ik weet het wel: men
heeft zijn kinderen en vooral zijn groote bengels niet in den zak...
En wat zou dat? gromde Nicolaas Bonte; en ook Marie-Cathrien zette zich reeds
teweer.
Dat zou zooveel, alsdat ik je den raad geef op dien vlegel van jou te passen die,
zijn naam ken ik niet, zoo razend achter mijn Klaartje zit.
Marie-Cathrien op haar beurt vermaande Eussen op zijn eigen astrante ding te
letten, dat alle jongens den kop op hol bracht; doch de magazijnmeester had het tegen
den vader en vervolgde: Ik hoop dat je me verstaan hebt, Bonte, en je als vader doet
gelden.
En als ik dat nou eens niet deed, Eussen, wat dan?
Dan heb jij het aan je zelf te wijten als ik dien rekel den eersten den besten keer
eens duchtig de ooren wasch, riep Eussen tegen de torenklok in, die middag begon
te luiden. En met een: goeden middag samen, smakelijk eten, bleef Eussen bij de
kerk op zijn grut staan wachten.
De school liep leeg en kinderen in Zondagsche kleeren en met gedachtenisprentjes
aan mijnheer Bongaerts vulden den Steenweg waarover zwermen van fietsers die
van de werken kwamen rinkelend en bellend naar hun kosthuizen joegen. Onder de
poort van het Panhuis stond Louis Bonte naar de drukte te zien en toen
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hij zijn ouders zag naderen, breed en zelfverzekerd op Van der Schoor aan alsof het
een beleg gold, trok hij zich verlegen terug. Schaamde hij zich over zijn vader en
moeder, die jongen? Het stormde een beetje in Marie-Cathrien haar hoofd. Voor wie
anders deden zij zich al die moeite dan voor hem, die zelf te bleu was om te spreken
en te handelen en die zijn ouders ook dezen gang had kunnen besparen? Met Dorus
zou dat anders geloopen zijn; die had zich elken Zaterdag-avond niet laten afschepen
met zijn loon en zou niet zoo lang de juffrouw gespeeld hebben tegen dat meisje.
Waarom was dat nodig? Omdat zij alleen nog maar met hun centen vooruit konden,
misschien? Dat kon best heel anders gegaan zijn allemaal. En nu schaamt die lummel
zich op den koop toe en loopt hij weg voor zijn moeder...
De hond slaat aan als een tijger wanneer zij onder de poort komen; vanaf den
pompsteen gaapt Bertus hen hinderlijk aan. Wat kom je doen? vraagt hij Nicolaas
Bonte. Daar staan zij en wachten of zich iemand over hen ontfermt. Louis komt
noodgedwongen uit het brouwhuis en geeft den razenden hond een klap.
Wij schijnen hier niet erg welkom te zijn, zegt Nicolaas Bonte tegen zijn jongen
en Marie-Cathrien ziet hem uitdagend aan.
De baas is niet thuis, krijgen zij ten antwoord en zij vernemen dat Van der Schoor
en Miete onmiddellijk na de begrafenis bij Den Hertog in den auto zijn gestapt; en
dat ook de kapelaan is meegereden naar de stad. De baas voor zaken, zegt Louis, en
de kapelaan vermoedelijk om naar Renée Bongaerts teinformeeren, die niet op de
begrafenis was.
Wij hebben naar den baas niet gevraagd, vaart Marie-Cathrien tegen hem uit, en
naar den kapelaan nog minder; wij komen eindelijk eens kijken hoe lang jij je hier
nog als een nietsnut laat gebruiken.
Dat zou ik met minstens evenveel recht van u kunnen vragen, antwoordt Louis
doodkalm maar kordater dan zijn ouders verwacht hadden.
Wanneer dat zoo is, dan zullen we meteen maar beslissen en zeggen, dat het van
vandaag af hier gedaan is en dat je vanavond voorgoed thuis komt, besluit Bonte.
Thuis? vraagt Louis met een ironie, die zijn ouders even ontstelt. Thuis! beslist
Marie-Cathrien op haar beurt. Zeg aan je baas, dat
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je er hier den brui van geeft en dat je vader hem nog wel verder uit den droom zal
helpen!
Zeg hem dat, herhaalt Nicolaas Bonte en staat met twee passen al terug onder de
poort.
Wij hebben zoo goed als gehuurd, vertelt de moeder nu iets milder van toon; wij
hebben gedacht voorloopig dat huis van Soons aan de Kloosterstraat maar te
betrekken. Later kunnen we verder zien.
De zoon gaalt de schouders op en het doet de moeder pijn. Wat is er aan de hand
met dien jongen? Zóó kent zij hem niet.
Jongen, zegt zij... Maar daar staat die oude Door, een beetje bijziende ook al, in
de deur met de oogen te knipperen. Bonte, roept zij, waar blijf je? - Het eten wordt
koud!
Ik kom, juffrouw.
Zie ik goed en staat daar vrouw Bonte?
Dat ben ik, bitst Marie-Cathrien; met God en met eere!
En Bonteboer ook al?
Meteen stopt de wagen van Den Hertog voor het Panhuis en Van der Schoor en
Miete stappen uit. De wagen rijdt door, gelukkig!
Ik had je eens graag gesproken, brouwer, spreekt Nicolaas Bonte hem onmiddellijk
aan.
Dat kan, maar eerst een andere vraag: hebben jullie gegeten, Bonte?
Wij waren op de begrafenis en hebben van Soons gehuurd.
Dan weet ik het al. Komt binnen, als jullie tenminste tevreden zijt met wat de pot
opschept.
Eerlijk gezegd...
Natuurlijk! Tante Dora, wij hebben gasten!
Miete heeft vrouw Bonte onder den arm genomen en die valt een pak van haar
hart. Zij brengt haar in de woonkamer, zoodat knechten en meiden het zien; zij neemt
haar de falie af en zet haar vriendelijk in een zetel.
Daar zit zij. Een lief kind toch, die Miete.
Als jullie nu maar een beetje geduld hebben, komt alles in orde.
Dat zullen zij, graag!
Miete zal gauw even de tafel dekken; zij is als de wind in de weer en hoe handig!
Welk een juffrouw is zij in dat aardige kleedje; straks in dat beige manteltje, met
dien blauwen hoed: welk een
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lieve verschijning! Marie-Cathrien is een en al bewondering; betooverd op slag.
Neen, Bonte zal geen borrel meer nemen; hij heeft vanmorgen zijn rantsoen al
gehad in de Keizer.
Even goede vrienden; Bonte moet het anders maar weten en ook de vrouw, spreekt
Van der Schoor hen gul toe.
Maar vrouw Bonte geniet reeds genoeg met de oogen: dank je, brouwer; een
anderen keer! Men moet den kop maar bij elkaar houden om hem niet te verliezen
in den toestand, waarin zij door den brand zijn geraakt. Het valt niet mee, beklaagt
zich Marie-Cathrien. Wie zou er aan zoo iets nu gedacht hebben?
Evenmin als aan het uur van den dood!
Doch je mag er niet bij neer gaan zitten, je moet erdoor, vult Nicolaas Bonte zijn
vrouw aan, die zich tevreden voelt over de rust waarmee zij in deze omgeving, die
haar eerst zoo vijandig geschenen had, haar woord heeft gedaan en neerzit in den
zetel dien Miete haar heeft gewezen. Neem nu uw gemak maar eens, had zij gezegd.
En Marie-Cathrien had haar geantwoord: dat de brand haar in de beenen geslagen
was; het blijft je niet in de koude kleeren zitten, kind; zeker op zoo'n leeftijd niet!
Kind?... had Marie-Cathrien dat gezegd? Kind, had zij gezegd; en Miete had het niet
vreemd gevonden. Zij glimlachte erom...
Louis geeft er de voorkeur aan met den meester-brouwer te eten, die vandaag ook
wat laat is, zegt Miete haar vriendelijk aan het oor om de mannen niet te storen in
hun zaken; het is een eenvoudige, goede jongen! Vrouw Bonte staat op om Miete
een hand te helpen en dan hoort zij: blijf rustig zitten, moeder; ik ben er zóó mee
klaar!
Onderwijl onderhouden de mannen zich nog verder over den brand en zijn
vermoedelijke oorzaak. En Nicolaas Bonte vertelt, dat hij zooals alle avonden den
rondgang over zijn goed gedaan had. Hij kon nauwelijks in slaap geweest zijn of
daar hoorde hij de jongens al op de deur van zijn slaapkamer bonzen en brand roepen.
Toen hij, hals over kop in wat kleeren gesprongen, buiten kwam, sloegen de vlammen
al meters hoog uit de pannen en was Holland in last. In je eerste verbouwereerdheid
weet je niets aan te vangen of aan te pakken; je doolt maar wat rond en je vloekt op
jezelf en je vrouw en kinderen, die allemaal al even gekke dingen doen willen; en
dan hoor je opeens het vee brullen
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en je rent naar de stallen en redt wat je kan; met eigen levensgevaar soms als Dorus,
die op het laatste oogenblik nog met het merrieveulen dwars door de vlammen naar
buiten kwam. Ik had hem om zijn ooren kunnen vegen; maar wat doe je eraan?
Achteraf mag het nog een wonder heeten, dat wij het er allen nog heelhuids hebben
afgebracht. Maar het eeuwig spektakel, dat zoo'n vee in doodsnood maakt, gaat je
door merg en been en wat wil je dan als je machteloos staat tegenover zoo'n vuurzee
en je geen handen genoeg hebt om nu hier dan daar je jongens bij den kraag te grijpen
en ze te weerhouden?
Wij hebben heel wat meegemaakt den laatsten tijd, zucht Marie-Cathrien opnieuw;
wij mogen met alle recht van onteigening spreken. De hoeve was zoo erg nog niet
geweest, als die er ook was aangegaan, die valt vroeg of laat toch onder den hamer.
Maar al dat goede vee en die paarden; het valt zwaar om dat alles zoo kwijt te raken.
Van der Schoor kan er niet over uit; er móet toch een oorzaak zijn, houdt hij vol.
Wie maakt het uit? Er is geen enkele aanwijzing, niet het geringste spoor. Er zou aan
een landlooper gedacht kunnen worden of aan katten. Niemand van hen was in de
schuur geweest, waar het begonnen was. Daar had niemand iets te maken gehad. Het
zal wel een raadsel blijven en men legt er zich bij neer. Wij zullen maar zeggen, dat
het zoo heeft moeten zijn, zegt Marie-Cathrien weldadig aangedaan door de spijzen,
die opgebracht werden; men kan zich altijd troosten met de gedachte dat het erger
had kunnen zijn.
Juist, moeder, zegt Miete; doch schuift u nu maar eens bij en gedaan alsof u thuis
waart; en ook gij, Bonte, nu maar geen complimenten. Zit aan!
Zij bidden; zij eten. Wat een weelde voor Marie-Cathrien! Niet dat eten, maar dat
eten in dèze kamer; met Miete naast haar, met dat aardige, goede kind dat moeder
tegen haar zegt. Moeder èn dochter: een dróóm!
Wie zou het Marie-Cathrien Bonte kwalijk nemen? Moeder; dat woord had Louis
moeten hooren. Dat had hij lang eerder moeten hooren! En Marie-Cathrien Bonte
scheldt zich een gek, dat zij ondanks dreigementen haar man maar aan heeft laten
treuzelen en maar gewacht heeft...
Smaakt het, moeder?
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Best, kind; het is fijn.
En u, Bonte?
Als op de kermis!
Dat doet me plezier.
Tante Door komt binnen en neemt haar plaats in bij het venster; het moge u smaken,
schommelt zij met haar hoofd naar de tafel en kruipt achter haar bril en getijdenboek.
Dan neemt zij den bril weer van den neus en begint over de begrafenis. Een kerk vol
volk en àl die kinderen; den meester is veel eer bewezen en zijn vrouw heeft daarin
gedeeld. Hun eigen kind echter was er niet, ofschoon er moeite genoeg voor gedaan
was, dat hij er zijn kon; het was trouwens beloofd geworden. Men kan zich het
verdriet van zoon jongen indenken; een arm schaap toch maar; men mag er niet over
prakkezeeren.
Van der Schoor beweert dat hij ontslagen is; dat hij Maandagmorgen om tien uur
op vrije voeten gesteld is en dat men in Maastricht niet anders gemeend heeft dan
dat hij zich naar huis had begeven. Alle navraag ginder was tevergeefs geweest.
Niemand van wie de kapelaan wist dat zijn kennissen konden zijn, had hem gezien
noch wist waar hij was gebleven. De kapelaan was bezorgd over hem. In welk een
onbestemde donkerte de schaamte en de smart een mensch kunnen drijven, is maar
al te zeer bekend. Een brave man was hij niet, oordeelt Van der Schoor; daar is niet
te veel mee gezegd, al past het niet de ouders daar nog eenig verwijt van te maken.
Die jongen móest mis loopen, doch zóó ver had niemand kunnen denken. De
gevangenis had hem geen deugd gedaan en niets geleerd. Dat was het groot verdriet
van meester Bongaerts geweest, die het hemzelf gezegd had. Ook de kapelaan had
hem eenmaal bezocht, doch die had er voor eens en altijd genoeg van. Een
onbeschrijfelijke verbittering op de wanhoop af, had zich van den gevangene meester
gemaakt, die voor geen enkel goed woord meer te vinden bleek. Erger nog: hij had
den kapelaan en ook zijn ouders bedreigd, dat hij nog wel meer van zich zou doen
hooren.
Misschien heeft hij de hand wel aan zich-zelf geslagen, merkte de tante met
ontzetting op; de Maas is voor de wanhoop een aantrekkelijk water...
Zoo iets is het laatste wat een mensch doet, merkt Nicolaas Bonte op; maar van
zulk een kan je alles verwachten; dat soort is tot
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alles in staat. Marie-Cathrien zegt dat een ouder de kinderen niet in alles bij de hand
moet houden; dat zij anders een ongeluk worden voor het huis. En zij zit er zoo
zelfvoldaan en verzekerd bij, dat het Miete een beetje hindert. Daarom leidt zij het
gesprek van René Bongaerts af met den raad nog maar het beste te hopen en voor
hem te bidden. Waarop de tante weer tot haar getijden keert en het middagmaal
voortgaat.
Van der Schoor blijkt in het geheel niet terughoudend over de zaken die hij in de
stad verhandeld heeft; de aflossing van een hypotheek bij notaris Vermeeren. Hij is
buitengewoon spraakzaam en vindt er een zichtbaar genoegen in om Miete te plagen
met de aardige modespullen, die zij zich had aangeschaft. Wanneer je Kerstmis in
Holland gaat vieren, zegt hij, moet je als donkere zuiderling tenminste toonen, dat
je op de hoogte van de mode bent. Ik heb nooit geweten, Bonte, dat onze Miete zulk
een ijdeltuit was...
Maar weet Van der Schoor dan niet, dat de naam van Holland op Nicolaas Bonte
werkt als een roode lap op een stier? Wat is dat van Severinus dat hij Marie-Cathrien
zoo ineens met dat reisje in het harnas jaagt? Onnoozele nonchalance jegens zijn
beide gasten of opzet? Zijn gelaat verraadt zich niet. Zijn woorden treffen diep.
Hebben jullie daar familie? vraagt Marie-Cathrien aan Miete met geveinsde
belangstelling.
Nóg niet, antwoordt Van der Schoor in haar plaats; maar het zou er wel eens van
kunnen komen, nietwaar kind?
Miete bloost. Maar de beide Bonte's worden evenzeer bleek. Maar vader toch!
doet Miete verwijtend. Maar met een glimlach, die in al zijn helderheid nu ineens
alles aan het licht brengt en de stemming der gasten van hoopvolle welwillendheid
verandert tot starre reserve. Beiden hebben meteen hun standpunt ingenomen en
wachten nog slechts op de aanleiding om tot den aanval over te gaan. Van der Schoor
heeft zich, met opzet of niet, versproken en Miete heeft zich argeloos verraden. Het
gesprek is gebroken en over en weer geraakt men in gedachten. De maaltijd is zoo
ver voltooid.
Wij zullen maar even danken, zegt Miete; dan kan ik de tafel afruimen. Gebruiken
jullie een kop koffie na het eten?
Marie-Cathrien ziet haar man aan; als het niet teveel moeite is?
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Heelemaal niet!
Zal ik Louis binnen roepen; hij kan wel even gemist worden in de mouterij?
Andermaal wisselen de gasten een blik en nu antwoordt Bonte zelf: laat maar, wat
wij hier nog te bespreken hebben, kunnen wij evengoed zònder hem af; zoo niet
beter.
En als de tafel afgenomen is en Miete met den afwasch bezig, zitten daar Severinus
Van der Schoor en de Bonte's nog in de kamer alleen. Want tante Door is zoo goed
als verslonden in haar devoties en telt niet meer mee.
Het is Marie-Cathrien die recht komt op haar stoel en het vuur opent:
Het is over dien jongen van ons, dat wij eens openlijk met jou willen spreken,
brouwer.
Ik dacht over de brouwerij, merkt deze verwonderd op. En ook die verwondering
weer maakt den indruk van niet echt te zijn.
Eerst over Louis, bevestigt Marie-Cathrien.
Welnu dan, wat zou er met Louis?
Dat wij onderhand eens willen weten, wat hier voor hem is weggelegd.
Hebt gij beiden en heeft hij zelf dat niet geweten, toen hij naar hier kwam? Gij
hadt een zoon te veel op uw goed en ik een knecht te weinig. Zoo hebben wij elkander,
meen ik, verstaan. Voor zijn werk ontvangt hij zijn bedongen loon en gij van uw
geld geregeld uw rente. Is dat zuiver of niet? Of was er méér bedongen? Ik meen in
goed geweten van niet. Indien gij anders meent hadt gij eerder moeten spreken. Of
doet het nu!
De Bonte's zien strak voor zich uit. Geen van beiden kan ontkennen dat Severinus
de zakelijke bedoelingen juist heeft weergegeven; de bijoogmerken houden het
daartegenover niet uit. De Bonte's voelen, dat zij een toon lager moeten zingen en
dat doen zij dan ook maar.
Je zult het ons niet kwalijk nemen, brouwer, zegt Nicolaas Bonte, dat de toekomst
van den jongen zijn ouders aangaat; zoolang hij hier is, is hij niet meer dan een knecht
geweest; zijn jongere broers waren méér.
Waaraan heeft het hem hier ontbroken? Hij mag zelf getuigen of hij met één van
zijn broers wil ruilen. Hij is hier geacht geworden om zijn werk en nog meer om zijn
karakter, door iedereen. Door mij bovendien omdat hij een zoon is van jou, Bonte,
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die mij in een angstig uur uit den brand hebt geholpen als een christenman.
Ondankbaar ben ik niet; dat zal van Severinus Van der Schoor nooit gezegd kunnen
worden. Dat kan jij ook niet, Bonte! Wat willen jullie dan? Jullie spraken daar even
over de toekomst van Louis. Maar wie zegt, dat daaraan hier niet gedacht is? Waarom
zou zijn toekomst hier niet gemaakt kunnen zijn? Ziet eens aan: de brouwerij is een
stuk van mijn leven of liever: dat is zij weer gewòrden; die gaat mij meer ter harte
dan ooit. Doch ik maak mij niets wijs. Ik ben er in opgegroeid doch er zal - en wie
weet hoe gauw al? - een tijd komen, dat ik er weer uit zal groeien ook. Begrijp je,
Bonte?
Natuurlijk begrijpt Bonte dat. En hij zegt nòg meer te begrijpen: dat het met
Severinus wel eens eerder gedaan kon zijn dan deze denkt, indien de plannen niet
doorgaan. En de verwezenlijking heeft Nicolaas Bonte in de hand en dus ook de
toekomst van Severinus.
Van der Schoor ziet Bonte weer aan met dien schijn van verwondering waar deze
niet goed tegen kan en verklaart doodnuchter altijd gemeend te hebben dat Nicolaas
Bonte een man van zijn woord was en daarmee rekening gehouden te hebben. Indien
het evenwel mocht blijken, dat Nicolaas Bonte nimmer ernst met de overeenkomst
en de plannen gemaakt heeft, dan heeft Severinus niets gezegd en kan alles zoo
spoedig mogelijk den doofpot in.
Dat hij geen ernst met de overeenkomst gemaakt zou hebben, laat de boer zich
niet zeggen en hij herhaalt voor de zooveelste keer dat de plaats van Louis daarin
niet genoeg is omschreven om er zooveel geld aan te wagen. Severinus echter houdt
voet bij stuk en beweert dat in zijn bedoelingen aan Louis alle recht is gedaan en
verduidelijkt: ik had gedacht dat gaandeweg uw zoon mijn plaats in het bedrijf zou
vervangen en heb niet beter gemeend dan dat ons aller belangen op deze wijze het
best gediend zouden zijn: de uwe en die van Louis. Het zou een doodeenvoudige
transactie hebben kunnen worden, die wij onder een of anderen vorm voor den notaris
hadden aan kunnen gaan. Ik heb altijd gedacht, dat zoo de bedoelingen waren. Of
waren zij dat niet?
Zoo tenaastebij, zegt Nicolaas Bonte voor zich heen.
Ik ben nòg verder gegaan, vervolgt Severinus; en de Bonte's zien
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verwachtend op. De fijne glimlach van Van der Schoor blijft hen zichtbaar verwarren;
zij hebben het vernederend gevoel van een beetje vast te zitten; een ware beproeving
voor hen in dit uur.
Jullie zeggen gekomen te zijn, gaat de brouwer rustig voort, om openhartig met
mij te spreken en ziet nu dat ik het ben die tot nu toe het woord haast alleen heb. Toe,
vrouw Bonte, keer de rollen eens om en laat eens hooren wat u op het hart ligt.
Dat wij onzen zoon hier niet langer als knecht laten misbruiken, brouwer!
Heb ik u niet gezegd, dat hij hier méér is dan een knecht?
En waarin bestaat dat méér?
In de verhouding en in de kansen, die hem hier geboden werden als geen ander.
Welke kansen? komt nu Nicolaas Bonte tusschenbeiden.
Je schijnt van mijn bedoelingen niets verstaan te hebben, Bonte, of je doet maar
alsof. Ik ben gelukkig nog al een geduldig man en zal probeeren het jullie nogmaals
te verduidelijken, dat volgens mij uw zoon hier nog niet aan het slechtste kantoor is;
eerstens om de go ede toekomst die voor hem openligt, in de veronderstelling danweer
dat zijn vader een man van zijn woord is. En verder?
Ik heb jullie gezegd, dat ik nog verder gedacht heb dan aan een opvolger in het
bedrijf alleen en nu ga ik de kaarten voor u openleggen, wat jullie totnogtoe verzuimd
hebben te doen. Ik begrijp, dat het voor ieder van jullie beiden moeilijk valt voor
den dag te komen met de altijd maar weer verzwegen verwachting, welke gij nu den
bodem vindt ingeslagen en die nauwelijks nog inhoud heeft. Voor diezelfde
verwachting ben ik evenmin als gij langen tijd ongevoelig of blind geweest. Jullie
verstaan mij. Van den beginne af mocht ik uw jongen graag; blijken van het tegendeel
zijn nooit gegeven. Zijn bijna spreekwoordelijk geworden bescheidenheid neemt een
ieder voor hem in en is in zooverre zijn nadeel dat hij wel eens achterna komt en hij
de voor hem bestemde plaats door anderen vindt ingenomen. Ndg duidelijker, Bonte;
wij brachten als vaders door onderling overleg twee jonge menschen tot elkander,
waaruit iets groeien kon. Jij hebt hetzelfde beoogd; waarbij ik, op afstand weliswaar,
maar niet zonder belangstelling heb toegezien. En wij hebben
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beiden voor elkander gezwegen, waar jij op de eerste plaats had moeten spreken.
Het was beter geweest, dat wij van den aanvang af geweten hadden wat wij aan
elkander hadden. Dat is niet gebeurd en dat is op de eerste plaats mijn schuld niet.
Aan stand ligt mij in zoo ver iets gelegen als die eene voorwaarde kan zijn voor
geluk. Aan geld hetzelfde. Ik zie mijn kind naar de oogen;... doch, daar is zij! - Zet
de koffie maar op tafel, Miete; vrouw Bonte zal wel zoo goed willen zijn om even
te bedienen. Dank je!
Komt u ermee klaar, vrouw Bonte?
Ik denk van wel, juffrouw.
En Severinus vervolgt: Ik zei daareven: ik zie mijn kind naar de oogen. Waar leef
ik anders nog voor dan voor haar? Toen zij van kostschool kwam had zij neiging
naar het klooster en lang daarna nog heb ik me daarover dikwijls zorgen gemaakt.
Achteraf zie je in, dat het zelfzucht en niets anders is, die je die bekommeringen
ingeeft. Daar komen allerhande berekeningen bij, domme en verstandige soms; maar
alle dingen geschieden toch zooals zij moeten. Het verstand vervult zijn taak zoo
goed als het kan, maar het hart zoekt zijn eigen weg door de wereld en dat is tenslotte
het beste maar. Toen Louis hier kwam, dacht ik: laat maar begaan; houd het spel in
de gaten doch kom er niet tusschen. Weet de jongen zijn kans - zijn gansche kans te benutten, mij goed! Wordt het iets tusschen die twee: des te beter! Ik mag eens
een grap maken: maar dan weet een ieder hoe hij dat verstaan moet.
De Bonte's knikken werktuigelijk; Severinus biedt hen geen enkele aanleiding tot
verweer en over en weer voelen zij zich al meer en meer ontwapend door zijn
onverdroten en onvermoeden ernst. Zij drinken hun koffie en bedenken tot hun
schaamte beiden evenzeer, dat zij eerlijker voor den dag hadden moeten komen en
hoe anders dan alles had kunnen loopen.
Ik geloof niet, zegt Severinus, dat nu Louis zich de kaas van het brood heeft laten
eten, dit voor ons een reden behoeft te zijn om met elkander te breken. De wensch,
die niet in vervulling gaat, behoeft niet noodzakelijk te verbitteren, vrouw Bonte; en
het is verstandig de spijt niet langer te laten duren dan het inzicht, dat er aan de dingen
niets meer te veranderen valt.
Van der Schoor had zich anders jegens hen moeten verhouden,
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meent Marie-Cathrien nu opeens; na alles wat hij aan hen te danken had, hadden zij
wel wat meer toeschietelijkheid van hem mogen verwachten en ook van dat meisje...
Het zou je wel eens duur te staan kunnen komen, brouwer! vult haar man gram
aan.
Van der Schoor is niet ongevoelig voor deze bedreiging die hij verwacht heeft,
doch Nicolaas Bonte vergist zich, als hij meent hem daardoor van zijn stuk te brengen;
Severinus lacht slechts nadenkend en antwoordt dan:
Liefde noch genegenheid laten zich koopen noch verkoopen, Bonte! - dit laatste
allerminst. Het is verkeerd van jou geweest te veronderstellen zelfs, dat de brouwer
zich tot zóó iets leenen zou. Ik had jou eerder uit den droom kunnen helpen, dat is
waar; doch ook jij bent geen kind meer. Van zijn dankbaarheid jegens de Bonte's
had hij genoeg getuigd en konden zij altijd verzekerd blijven. Zaken echter zijn zaken
en daar bleef hij bij.
Het schamper lachen van den boer schijnt hem even koud te laten als de plompe
veronderstelling van de gekrenkte vrouw: dat Van der Schoor zijn dochter liever ziet
optrekken met een hollandschen mijnheer, met een auto nog wel, dan met een
eenvoudigen, goeden Limburgschen jongen. Severinus gaat daar niet verder op in
en zegt alleen: ik zie alles gaarne gaan zooals het moet. Indien wij ook zoo gedacht
hadden, snauwt vrouw Bonte van zich af, zou jij op vandaag niet zoo'n hoogen toon
aanslaan!
Hoe bedoelt u, vrouw?
Als wij je niet uit de klauwen van dien notaris gehaald hadden en als ons goede
geld je den rug niet had recht gehouden...
Zou ik er zeker niet voorstaan als nu, vrouw Bonte!
En zou die mooie mijnheer niet zoo scherp naar je dochter gekeken hebben, ook
niet!
Gij hebt dus met uw eigen geld uw eigen ruiten ingegooid, wilt gij zeggen?
Daar komt het zoo wat op neer, bekende zij met een blik vol verwijt naar haar
man.
Om zijn gasten niet meer te prikkelen wil Van der Schoor hen niet zeggen, dat
heel hun misrekening te danken is aan den koehandel dien zij hadden zoeken te
drijven. De mensch wikt en God beschikt, zegt hij, om hen te kalmeeren, en meent
dat de zaak daarmee begrepen is en afgedaan.
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Maar Nicolaas Bonte spreekt nog eerst zijn overtuiging uit: dat het hier en overal de
Hollander is, die in alles beschikt en dat men goed doet om er God maar buiten te
laten.
Dan stopt de wagen van Den Hertog voor het huis en verrijzen de gasten tegelijk
uit hun zetels. Het afscheid is een kort saluut.
Van vanavond af blijft Louis thuis, verordonneert vrouw Bonte. Haal maar een
streep door de plannen, zegt de boer.
Zooals gij wilt, antwoordt Van der Schoor.
Over drie maanden krijg ik mijn geld terug, niet?
Komt het je nu niet gelegen, Bonte? Het ligt me, eerlijk gezegd, een beetje in den
weg; gisteren heb ik den Hemel en het Bijltjesveld verkocht; en goed ook!
Over drie maanden, zeg ik!
En zij vertrokken zonder ook maar naar Miete te hebben omgezien. De wagen van
Den Hertog stond onder de poort en daar stond ook Bertus met koele verachting naar
dat gele, stinkende ding te kijken, terwijl de luie keteldamp uit het dak van het
brouwhuis rookte en de lucht vervulde met een lauwen geur van jong bier.
De brouwer denkt met dien kalen Hollander den vogel af te hebben, doch wacht
maar, bromde Bonte achter zijn vrouw aan; hij heeft nog geen avond! Wat hij met
die bedreiging bedoelde, wist de boer zelf niet goed, maar in elk geval probeerde hij
zich een houding te geven jegens zijn vrouw, die hem gedurende het gansche
onderhoud met Van der Schoor met een vinnig vuur in de oogen op had zitten hitsen.
Dat hij door zijn treuzelen de zaak verbruid had, was nu duidelijk geworden; kerel
genoeg om een heel dorp den mond te snoeren wanneer het er op aankwam, had hij
daar gezeten of hij geen tien kon tellen en liep hij nu klein en vol schuldbesef achter
Marie-Cathrien aan, die diep in haar falie haar spijt verbeet. Zonder veel omwegen
huurden zij de woning van Giel Soons en maakten zij zich weerom naar de hoeve,
waar de jongens in een ommezien klaar waren met het gerei voor den verhuis.
Wanneer zij alvast maar onderdak waren, zou de inrichting van het huis en zoo wel
later volgen. Want het najaar pakte flink aan; het land lag grauw onder een hemel
vol wind en buien van blauwen hagel.
Wat in het bakhuis en onder den schop nog aan meubels en huisraad uit den brand
geborgen had kunnen worden, werd op wa-
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gens geladen en met het geredde vee erachter zette de verhuis zich in beweging toen
de schemering reeds was ingevallen: de jongens luidruchtig en de ouders, vooral de
vader gram, die met een stallantaren in de hand en een zak met allerhand aan een
stok op den rug voorafging. Marie-Cathrien zat naast Jacob op den melkwagen met
de beide handen plechtig op een ijzeren kistje op haar schoot. Links van hen sloeg
opeens een hevige gloed tegen de wolken, welke een oogenblik boomen, land en
lucht verlichtte; de eerste gloeiende cokes stortte ziedend in de bluschwagens en uit
den bluschtoren wolkte een geweldige rosse rookkolom, die afwoei met den wind.
Verdomme, riep Dorus, zie je dat! De steenberg staat in brand; maar de andere jongens
lachten erom. Allen waren zij min of meer uitgelaten om het nieuwe en zouden
waarachtig met een: wij gaan verhuizen, wie gaat er mee? het dorp binnen gereden
zijn, als de vader het niet met een vloek gesmoord had. Nu speelde alleen de jongste,
die met Dorus den voorsten wagen reed, op zijn monica. Het was zakkeduister toen
zij bij de woning aankwamen waar eerst de paarden en het vee besteld werden en
daarna de wagens achter elkander leeg gedragen. Aan handen geen gebrek. Het was
een wild bedrijf van sjouwen, botsen en breken waarbij de vader, die van hot naar
haar liep, zich opwond, dreigde en klappen liet vallen.
Diep in den avond waren allen thuis en nadat Marie-Cathrien in der haast iets op
tafel gezet had en allen staandebeens iets gegeten hadden, werden kermisbedden
geworpen in de leege ruimten, waar het naar vocht en salpeter rook. Een gloednieuwe
lampebelge hing aan een haak te schijnen en voor de vensters had men een paar
paardedekens gespannen. En toen de jongens, voor wie de brand al totaal scheen
uitgewischt en het eerste zeer begraven, zich rondom te rusten hadden gelegd, zaten
daar in de zwarte keuken alleen nog Nicolaas Bonte en zijn vrouw te wachten op
Louis.
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XX
Slot-Marieke is niet onteigend en zit in haar leemen ellende, alnaar de wind waait,
te jeremieeren; nu eens over den steenberg, die over haar heen stuift en dan weer
over den neerslag der koeltorens die haar nat en verdrietig maakt. De Mijn heeft haar,
zoowel als alle anderen van de Heide die het laatste naadje van de kous wilden
hebben, den rug toegekeerd en nu daar geen vader of moeder meer iets aan verhelpen
kunnen, staat zij dag aan dag op het raadhuis met klachten. Voor een klein menschje
alleen, met geiten en een tortel tegen de rheumatiek, is het geen leven meer in de
onmiddellijke nabijheid van dat aldoor groeiend geweld van muren, schoorsteenen
en torens; met dat voortdurend gezoem van motoren en het blaffen der vliegwielen
in het cornpressorhuis. Voor de tweede maal heeft haar leven zijn kans gemist en zij
heeft er groot verdriet van: eens, lang geleden toen zij een goed christelijk huwelijk
had kunnen sluiten met den oudste van vrouw Linkens en nú deze kans, die haar
langs den neus is gegaan. Zij was altijd een beetje te veeleischend, dat Marieke, dat
met den dag nu al kleiner wordt en nog gek dreigt te worden in haar hopeloozen
strijd tegen damp en stofplaag en dat schreit als een kind als zij ziet hoe zwart haar
geiten worden en hoe groezelig soms de melk in den pot. Want de steenberg jaagt
door alle kieren en niemand blijkt er zoo zeer door bezocht dan de teleurgestelden,
die hun verwachtingen te hoog hadden gespannen en ze van lieverlee in rook en
damp zien vergaan.
Dezen zijn het die, met Nicolaas Bonte, de Hollanders van alles de schuld geven
dat hun mishaagt en, blijkbaar zonder eenige herinnering meer, onverdeeld met hun
pastoor het verleden prijzen: een arm en tevreden leven in een rustig land met een
helderen ruimen horizon, alleen door bosschen en kerktorens gebroken. Van diegenen,
die goede zaken maken en in hun vuist lachen en zwijgen, zeggen zij dat de duivel
altijd den grootsten hoop kiest om zich te ontlasten en dat het slecht met hem wonen
is onder één dak. Spijtig vereenzamen zij zich achter hun poorten en blijven - hoe
lang nog? - schande roepen over diegenen, die hun afkeer opgeven en zich tot
koelputters verlagen. Liever potten zij hun kinderen op dan ze de ruimte te geven in
een nieuwe wereld en laten zij hen tot kniesooren verkommeren op de inge-
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smalde bedrijven, waar geen duimbreed meer afkan. Nog altijd zien zij hooghartig
neer op allen die, als Reinout Eussen, het nieuwe als een weldaad aanvaarden en niet
blind voor de gevaren hun deel aannemen in den wil tot zelfbehoud. Beter dan klagend
neer te zitten onder de wolken die zich samenpakken, gaan dezen, zich in het
onvermijdelijke schikkend, de toekomst tegemoet met hoop in het hart. Blijf bij ons
Heer, want het wordt avond, bidden zij met hun bisschop en scharen zich rond den
staf van die hen mannelijk en groot door de duisternis leidt.
De paaschklokken hebben geluid en na de koffie zit Reinout Eussen met een groote
sigaar in zijn hoofd in het keukentje. Zij hebben elkander een zalige Paschen
gewenscht, hij en Klaartje; en die heeft een blos op de wagen om de pret der kleintjes
die hun schatten voor vader hebben uitgestald: echte en chocolade eieren, groene,
roze en blauwe en sommigen met een kruisje erop, een hartje of een anker. Eduard
zit met een fluweelen haas op zijn knieën en Roosje snoept uit haar schortje, terwijl
vader vertelt van de klokken van Rome, van den Paus en het Vaticaan. Maar keer
op keer moet hij opnieuw beginnen vooral over het groote wedervaren der klokken,
die op Witten Donderdag naar Rome reizen, over landen, bergen en zeeën vliegen
en die, wanneer zij jubelend in groote klochten als zware vogels wederkeeren, eieren
en geschenken strooien en die versteken onder vlier en liguster, ja! tot achter de
regenton toe. De wereld is mooi dezen morgen, als met melk gewasschen; met een
eindeloozen hemel en een groote zon die al vroeg in de kerkramen scheen. Het vuur
was amper gewijd en onder den toren zong de priester het Lumen Christi toen de
zon doorbrak en plots in het raam der Verrijzenis achter het altaar scheen. Het
samentreffen was al te opzienbarend geweest dan dat men haast van een toeval zou
kunnen spreken. Vader Eussen moest nog even naar het magazijn en naar het kantoor
van mijnheer Den Hertog voor een order. Daarna mogen de dikke Jan en Mientje
met hem naar stad om nieuwe spullen; voor als zij met beloken Paschen samen hun
plechtige communie doen. Een glans hangt in de boomen, een wijdheid over de heide.
Reinout Eussen heeft zijn fiets gevat en rijdt door de Bruiloftsteeg naar de Mijn. Als
hij terugkeert jaagt de wagen van Den Hertog hem al voorbij op vacantie. Slot-Marieke
staat in haar falie bij
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vrouw Wijlaars aan de heg. Zij heeft zich door den notaris laten waardeeren, o hemel!
en zij doet zelfs geen duizend gulden smeer uit. Zij is besloten een advocaat te nemen
en zelf haar recht maar te zoeken waar allen haar in den steek laten. Zij heeft er haar
beste geit voor over!
En overal nog luiden op de dorpen de klokken en uit de tuinen klinken helder de
stemmen der kinderen op zoek naar verrassingen. Miete Van der Schoor is met Den
Hertog in de gele wagen gestapt en heel het dorp weet, dat zij voor de Paaschdagen
naar Holland zijn. De verloving van die twee zal nu wel spoedig volgen, meent men;
en des te minder begrijpt men nu den jongen Bonte, waarover zijn vader zich zoo
druk maakt in de gelagkamers. Want Louis is gebleven waar hij was ondanks het
uitdrukkelijk gebod van zijn vader. Aan de scènes, die zijn moeder gemaakt had,
heeft hij zich niet gestoord. De schande, die Louis hen aandoet, gaat over de straat
en Dorus dreigt met de vuisten.
Louis echter gaat onverstoord zijn gang en zwijgt. Er is zoo weinig achter te komen
wat die jongen denkt; de menschen vinden het een beetje sneu voor hem, dat hij bij
Van der Schoor achter het net heeft gevischt. En zij waardeeren de waardigheid,
waarmee hij rustig aan al de verwijten en dreigementen der zijnen voorbijgaat. Hij
moet weten wat hij doet, zegt Van der Schoor; hij is oud en wijs genoeg. Ik heb
genoeg met hem gesproken maar kan denj ongen niet de poort uitjagen; dat heeft hij
niet aan mij verdiend. Ik heb er hem duidelijk op gewezen, dat er een breuk ontstaan
is tusschen zijn ouders en mij. Baas, had de jongen gezegd, als ik blijven mag, blijf
ik; ik ben meerderjarig en zou thuis toch niet meer aarden kunnen.
Wat doe je dan?
Van der Schoor is een eerlijk man en erkent dat hij hem goed kan gebruiken
bovendien en: ik word al een dag ouder, zegt hij dan. De klanten mogen. Louis Bonte
graag en daar hij zijn oogen niet in den zak heeft, let hij op alles wat in de brouwerij
omgaat scherp toe. De gasten doen ordelijk hun werk; de proevers en drinkgelagen
blijven met hun flesschen en kroezen buiten de poort en mede wegens den nieuwen
meester-brouwer die zich eindelijk met Louis verzoend heeft, werkt het bedrijf op
volle kracht en werpt het weer een ruime winst af ondanks de concurrentie. Of die
zoo moordend zal worden als verwacht werd, staat te bezien. Voor-
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loopig handhaaft zich Van der Schoor en voor later maakt hij zich minder zorgen.
Wie dan leeft, dan zorgt, zegt het spreekwoord waarvan Severinus zich graag bedient.
Louis Bonte heeft zijn taak bij Van der Schoor gevonden, tot in het overleg met
den meester-brouwer over aankoop van vruchten en producten, het klantenbezoek
en tot in de boeken, welke hij met Miete bijhoudt, toe. De reden echter van zijn
verknochtheid, sinds zijn vader ophield met Severinus in eenen horen te toeteren,
weet niemand en den weg dien Miete is ingeslagen, schijnt hem niet te deeren.
Wellicht dat hij rekening houdt met de mogelijkheid dat, wanneer de kruitdamp
tusschen zijn vader en Van der Schoor is opgetrokken, de plannen weer ter tafel
zullen komen en betere vooruitzichten aanbreken. Want ook de meester-brouwer is
ervan overtuigd, dat het bedrijf zich in dezen toestand nog een tijdlang maar niet
eeuwig op de oude klandizie kan blijven staande houden. Dit is de eenige verklaring
haast, die men van het gedrag van den jongen Bonte weet te geven. Intusschen gaat
hij zwijgend zijn weg en ontziet zich niet zelfs den wagen van Den Hertog blinkend
te wrijven voor die vertrekt. Hij draagt den koffer van Miete; sluit het portier; wenscht
haar een goede reis en wuift haar, wanneer de auto wegsnort, tot ieders verbazing
nog een eindweg na. Dan sluit hij de poort. Maar eerst nog stapt de Beauregard
grommend naar buiten, met de buis op één oor en de borst vol sterren. Ik trouw tòch
met Miete, houdt hij overal waar hij voorbijgaat en gesard wordt vol. Zij is er vandoor,
Bert! grinnikt de lamme schoenmaker over zijn piktafel heen en de meiden die de
stoepen schuren lachen zich vet, potverdikke! Hij draagt nu ook al zooveel ringen
als hij stompe dikke vingers heeft; doch wat zal het hem baten! Waar is zijn auto
waarmee hij naar Holland rijdt?
- Je krijgt ze niet, Bertus!
Wie zegt dat daar?
- Mijnheer de baron en de freule en alle menschen zeggen het, dat je naar Miete
mag fluiten.
En Van der Schoor, wat zegt die dan?
- Hola! wat zegt die niet?
Stommerikken zijn jullie allemaal!
- Maar jij krijgt Miete niet.
Wat heeft Miete gezegd, potverdikke?
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- Nu, wat heeft die gezegd?
Als Paschen op Pinksteren valt; dan trouwen wij.
- En is dat nog lang, denk je?
Niet zoo heel lang meer.
- Hoeveel jaren nog?
Jullie bent gek met je jaren!
- Zeven, Bertus?
Stommelingen ben je!
- Je moest maar naar een ander meisje uitzien.
Die begeer ik niet; nooit niet!
Waarom niet?
Zij kunnen me gestolen worden, allemaal! allemaal! allemaal! roept Bertus naar
links, naar rechts, naar grooten en kleinen en dreigt woest met den stok.
In de Keizer zit Nicolaas Bonte verbeten achter zijn glas. Het is Paaschzaterdag;
de klokken blijven maar luiden. Het vuur en het water zijn gewijd, de twee vijandige
elementen, maar daarom nog niet verzoend! Nicolaas Bonte drinkt en betaalt. Hij
drinkt meer dan hij ooit gedronken heeft, den laatsten tijd. Meer dan hem goed doet.
Hij loopt weer met groote plannen. Die spelen hem door den kop. De bouwmeester
Van der Wiel is weer voor hem aan het werk. Het is niets gedaan in dat oud gedoe
waar ze nu huizen. Marie-Cathrien wordt er verdrietig en zit voortdurend achter hem
heen. Zij valt den oudste aan waar zij kan en loopt de buurt af met klachten over dien
jongen. Zoojuist is de wagen van Den Hertog voorbij gesuisd. Naar Holland! Nicolaas
Bonte drinkt en zit. Wat gaat het hem aan? Wat gaat hem de heele wereld aan? Hij
zwijgt. Hij beantwoordt geen enkelen groet van wie komt en gaat. Wanneer zijn glas
leeg is, heft hij het op; de waard verstaat het teeken en de boer wordt opnieuw bediend.
Hoeveel is het, Custers? Hij werpt een gulden op tafel. Aan de stamtafel heeft de
veearts zijn zooveelste mop getapt.
Voilà! roept Camille de Renet als de deur openvliegt, en maakt een diepe reverentie
voor den pompeuzen gek met de borst vol sterren, - de Beauregard!
Bonjour! herhaalt de gansche stamtafel.
- Ik trouw met Miete, verzekert de dwaas, met een schuinen blik naar den norschen
boer.
Natuurlijk, dat doe jij! valt de wethouder hem bij.
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- Van der Schoor heeft het gezegd.
Dat heeft hij zeker; wel honderd maal, getuigt de veearts; jij trouwt met Miete en
anders niemand!
- Den Hertog niet!
Hij kan er naar fluiten!
- En die van Bonte ook niet!
Bertus Van der Schoor met Miete Van der Schoor...
Maar op datzelfde oogenblik al heeft de boer den gek bij den kraag gegrepen en
hem bijna door de deur heen gesmeten. Daar ligt de Beauregard ten hoogste
verongelijkt; als omver gerend door een paard. Maar niemand neemt het voor hem
op. De mannen achter de tafel, de waard achter het buffet: allen zwijgen. De boer is
naar zijn plaats teruggekeerd en ledigt grommend zijn glas; de gek raapt schielijk
zijn hoed, zijn stok en zijn sterren bij elkaar en maakt zich uit de voeten.
Jij had wijzer moeten zijn, Bonte, waagt Camille de Renet eindelijk op te merken
en de andere mannen knikken voorzichtig.
Zal ik jou eens zeggen, vlegel, wie wijzer had moeten zijn, valt de boer nu plomp
tegen den landjonker uit, dan zich aan de meid van den pastoor te kuren?
Maar de kastelein komt er tusschen, die astublieft geen ruzie en laster in zijn
herberg duldt en de heeren verzoekt hun geschillen elders uit te vechten.
Waartoe Nicolaas Bonte zich onmiddellijk bereid verklaart en als een toornigen
leeuw naar buiten schrijdt. De anderen echter verdiepen zich in hun glazen en Camille
de Renet kiest, dezen keer zeker, de wijste partij en blijft op zijn stoel.
Mijnheer Vitus Persoon ziet uit over de kleine marktplaats. Dit schijnt zoowat zijn
eenige bezigheid te zijn voor, onder en ook na kantoortijd, wanneer de zaken stilstaan
en de klerk zit te suffen. Het pleintje geeft overigens altijd het zelfde gezicht; behalve
met jaarmarkt en kermis is er eikenlijk niets te zien. De menschen, die bij Pelzer den
hoek omslaan, zijn zeker ervan het blozend gelaat van mijnheer Persoon te zien boven
de hor. Zij zijn er zoozeer aan gewoon geraakt, dat zij het niet meer merken. Overigens
gunnen zij hem dat vertier van harte. Anderen vinden het heel natuurlijk, dat een
spin in haar web zit; men moet enkel oppassen dat men er niet invliegt. Zijn
tevredenheid, die sinds lang al zeer groot moet zijn, wordt niet beïnvloed door wat
de menschen
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van hem denken en zeggen. Na de geschiedenis met de freule had die soort aardsche
zaligheid die hij voor zich uitdraagt zich weer spoedig op zijn gelaat hersteld,
gevestigd. Niemand, die hem ooit uitbundig of verdrietig ziet, zooals anderen wel
eens zijn kunnen. Hij is constant hetzelfde: een mensch met een gelukkigen kijk en
wiens lippen voortdurend in beweging zijn aan zichzelf te snoepen. Van den klerk
verneemt men geen woord over hem dan: mijnheer; en van Jans de meid zoo mogelijk
nog minder. Die praat nooit op den winkel dan over haar eigen lichamelijke
ongemakken. Dit zwijgen, waarin de notaris zich gehuld houdt, geeft hem een zekere
waardigheid van onpartijdig man; ook wanneer hij de menschen op zijn kantoor
uithoort, waar hij bedreven in is, laat hij niet blijken wat hij denkt en is hij niet vóór,
niet tegen. Hoogstens zegt hij dan: welwel of kijkkijk of zoozoo, om de menschen
aan te moedigen in kwaadspreken en lasteren, waarin de meesten wel zoo vaardig
zijn dat zij, eenmaal op weg, zich graag laten gaan. Geen mensch zal echter van hem
beweren kunnen dat hij nieuwsgierig is en evenmin dat de dingen, die rond hem
geschieden, en daaronder de dorpsschandalen, hem niet aangaan. Een schandaal komt
op rekening van wie het begin; zeker; maar er is geen enkele burger of hij trekt het
op zijn fatsoen, rechtstreeks erbij betrokken of niet. Dat is burgerzin, en de notaris
is er niet gansch van verstoken. Van den eersten dag aan al dat de pastorie in opspraak
geraakte, weet de notaris er het fijne van; de duivel mag weten hoe hij eraan komt,
maar hij doet alle moeite om de praters die onder zijn bereik komen te sussen. Kom,
kom, zegt hij, het zal wel zoo'n vaart niet nemen; of ook: men moet zich wachten,
Jansen, om van elken wind een donderslag te maken! Natuurlijk gaat de pastoor vrij
uit; laat hem erbuiten, zegt hij tegen mevrouw van den dokter; die is te heilig of te
onnoozel om er iets van te merken en de kapelaan heeft het veel te druk met de
arbeiders en de boeren. Maar wie zou zooiets van die kleine huishoudster gedroomd
hebben, die de beste kok van het bisdom genoemd wordt, maar die ook het meest
mysterieuze wezen van de parochie is. Wie heeft haar ooit aan de communiebank
gezien? Fijn en voornaam verschijnt ze elken Zondag in de mis en dan ziet men ze
een gansche week niet meer. Doch daarover hebben de menschen niet te oordeelen;
dat zijn dingen die den pastoor raken. Maar die ziet als een toren over haar heen, zoo
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klein is zij, haast belachelijk klein. Stille waters echter hebben diepe gronden, dat
wijst zich nu weer eens uit. Heel het dorp slaat de handen ineen: er wordt over
gelachen en gepraat. Ook wel over getreurd! Het is een groote ergernis en alleen nog
maar voor de geestelijken verborgen die dikwijls verschrikkelijk blind zijn en veel
te goeder trouw. Onder hun eigen neus kunnen dingen gebeuren, die de haren te
berge doen rijzen en die zij niet zien. Sommigen zeggen omdat zij er te braaf, en
anderen dat zij er te dom voor zijn.
Tegen den avond zitten de dokter en mevrouw bij mijnheer Persoon in de veranda.
Een merel fluit op een tak van den appelboom tegen de klokken in, die het Hoogfeest
inluiden. Maar het dorp staat in het teeken van een schandaal. De andersdenkenden
zullen er munt uit slaan, peinst de notaris, en meent dat er iets gedaan moet worden.
In ieder geval moet de pastoor verwittigd worden voor de bom aan zijn voeten breekt.
Van den gemeenen man kan men dat niet verwachten; dus is het de plicht van den
beteren stand dit te doen. Het wordt de hoogste tijd, verzekert de dokter, doch hij is
er de man niet naar om er zich mee te bemoeien. Mevrouw voelt er nog minder voor.
De pastoor en ook de kapelaan hebben hen trouwens daar niet naar behandeld. Ook
is het nog een groote vraag: hoe de pastoor het op zou nemen dat men er zijn neus
in stak. Van wie neemt die iets aan? Mevrouw zal er zich wel voor wachten. Zoo
ook de dokter en tenslotte ook de notaris. De zweer moet dan vanzelf maar breken
en zij moeten maar eens leeren, die geestelijken. Zij hebben niet beter verdiend. Zijn
dat herders? Je moet naar de kerk gaan om ze te zien, maar dat komt in mevrouw
haar brein niet op. Bij haar in Utrecht zijn de geestelijken heel anders, die hebben
een omgang. Die vallen zoo maar bij je binnen op de thee en 's avonds op een glas
wijn en doen alsof ze thuis zijn. Dat màg zij wel! Wie van hen heeft in dit ellendig
gat die eer ooit gehad? De dokter niet, de notaris niet. De pastoor komt nergens en
dat is in zooverre nog een voorrecht. En de kapelaan: daar moet je mevrouw niet
over spreken. Die meent het goed en daar is alles zoowat mee gezegd. Hij bemoeit
zich met zaken waar hij eerstens niets mee te maken heeft en waarvan hij tweedens
geen kaas heeft gegeten. Hij vergaloppeert zich dan ook geregeld en het ergste van
alles is, dat hij maar nooit wijzer wordt.

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 1. De kraai op den kruisbalk

276
Heusch! de omgang op zoo'n dorp is treurig; je hebt er niets. Gelukkig dat er den
laatsten tijd nog al vreemden afkomen: die Grondijs is een nette man en die jonge
ingenieur... nu ja! die zit als een patrijs in het net van den kapelaan. Mevrouw vindt
die Limburgers maar een ordinair volkje en van het taaltje dat ze spreken versta je
geen bal. Zij lijken allemaal kinderen en gedragen zich alsof zij recht uit de
middeleeuwen komen. Zij ontziet haar man niet, maar daar ligt tenminste een dik
Hollandsch vernisje over; anders had zij hem niet gewild.
Mijnheer Persoon geeft haar het grootste gelijk en vindt Limburg nog maar half
beschaafd, ofschoon Maastricht toch wel een aardige stad is. Je kunt er gezellig
winkelen, zegt mevrouw, en noemt het een ware zegen, dat Luik en Aken niet zoo
heel ver weg liggen. In Luik vooral kun je lekker eten en gek goedkoop met die lage
franks. Zij kent er de beste gelegenheden en je moet wel heelemaal mesjokke zijn
om als Kaatje haar vrijen dag heeft zelf bij het vuur te staan prutsen. Nee, hoor! je
stapt even in je wagen en je bent waar je zijn moet om eens gezellig en fijn te
profiteeren. Je treft er altijd een heele boel vrienden en kennissen uit de Mijnstreek,
vooral dokters en doktersvrouwen. Het knalt er gewoonweg van Hollandsche wagens
op de Place St. Lambert en in Aken voor het stadhuis en de opera. Je loopt na het
eten een straatje om en je pikt dan 's avonds gewoonlijk nog een mooie film of een
aardige opera mee; liefst van Wagner, waar zij dol op is. Zonder dàt zou het leven
dan ook onuitstaanbaar zijn in dit akelige Zuiden; je man gaat op in zijn praktijk;
maar een jong vrouwtje, wat heeft die? Van die heuvels heb je gauw genoeg: die zijn
allemaal hetzelfde en alleen mooi als de kersen bloeien. Bij de Betuwe echter haalt
Limburg het dan lang niet. Nee, geef haar de Betuwe maar of het Gooi, of de
Loosdrechtsche plassen in den zomer! Het volkje hier is zoo achterlijk, dat het je
voor een heiden of een kaffer aanziet als je het bestaan durft in de Maas of den
Heelder Peel te gaan zwemmen. Geen wonder dan ook dat het zoo dom blijft, als het
door zulke priesters wordt voorgegaan! Zij kunnen voor mevrouw haar part zoo braaf
zijn als ze willen, maar dan hoeven ze toch zoo ouderwetsch niet te wezen. Zoo
levensschuw, bedoelt mevrouw. In Bommel, de eerste standplaats van haar man,
waren zij ook braaf. Dat waren nog wel kloosterlingen, maar niet in zoo'n dikke pij;
fijne heeren,
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die de zon in het water konden zien schijnen en van een grapje hielden. Hoe heette
die goeie dikkerd ook weer, Jozef, die er een boekje op na hield, één voor de rijpen
en één voor de groentjes? Vergeten? Het is jammer, dat je de menschen zoo gauw
vergeet; de namen die ze droegen waren soms ook zoo gek. Maar een plezier, dat
wij met hen gehad hebben! O hemel, daar moet je hier niet om komen. Wanneer je
ze nu en dan eens op bezoek krijgt, zitten zij als schooljongens met de handen netjes
op de knieën en zij maken den indruk van nog moeite te hebben met hun Hollandsch.
De dokter merkt op, dat er een tijd was dat de Limburger geen enkele taal zoo
moeilijk sprak als zijn Nederlandsch en zegt, dat men een beetje van de geschiedenis
van Limburg af moet weten om dat niet alleen te kunnen verklaren, maar ook te
vergoelijken. Daar weet zijn vrouw natuurlijk niets van en zij zal er zich nooit in
verdiepen; van het gewone volk kun je niet alles verwachten. Doch zij meent dat
tenminste de priesters toch hun taal moesten beheerschen. Op de een of andere
uitzondering na, maken zij den indruk van niet volwassen te zijn. Dat merk je het
best aan hun verlegenheid. Ook zij zijn nog maar kinderen; je hebt moeite om met
ze aan de praat te blijven. Wilt u eens opsteken? vraag je. Dank u, mevrouw. Wilt u
wat drinken? Dank u, mevrouw! En dat gaat zoo maar door. Waarom, Goddorie!
altijd dat gemevrouw en niet eens jij en jou en royaal Greet gezegd? Ik kan dat
gefemel van dien kapelaan niet uitstaan; ik word er kregel van.
Wij zijn dat niet gewoon, besluit de dokter; maar hij heeft het hooge woord onder
de werklui en ook onder de boeren; in de kolonie van Thuis-Best vooral moet niemand
hem te na komen.
De notaris merkt op, dat hij wat onbescheiden, zoo niet onbeschoft kan zijn in zijn
optreden; overigens een man, die het goed meent.
Ze moeten je niet als kinderen willen behandelen of oude kwezels, zegt mevrouw.
Je leeft maar ééns en je moet er iets van zien te maken. Het is al een zware last genoeg
te moeten denken, dat je oud wordt. Maar wat je gehad hebt, dat heb je en nemen ze
je niet meer af. Wanneer mijn uur slaat, wil ik mij niet te verwijten hebben dat ik
niet geleefd heb. En u dan, mijnheer de notaris?
Natuurlijk, natuurlijk, mevrouw!
Maar, het is waar ook: het is morgen Paschen en wij moeten,
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mijn man en ik, nog even naar de paters; de menschen zouden anders nog gaan denken
dat wij onzen paaschplicht niet meer vervullen, nietwaar?
Als dien avond de kapelaan uit den biechtstoel komt, zit Reinout Eussen bij Fransje
in de keuken op hem te wachten. Hij legt de sigaar op het bakje en zegt: Ik moest u
eens gesproken hebben, eerwaarde.
- Dat kan, Eussen; wat is er aan de hand?
Ik had het liever onder vier oogen, eerwaarde; de juffrouw zal dat niet kwalijk
nemen, niet?
- Heelemaal niet, Eussen! En de kapelaan neemt hem mee naar zijn kamer.
Ik ben er een beetje kapot van, eerwaarde.
- Is er iets met Klara?
Goddank niet! Met dien jongen van Bonte, Karel heet hij, geloof ik, is het voor
goed afgelopen, nadat ik hem eens duchtig de ooren gewasschen heb. Die liet dat
kind geen rust. Dat kind, zeg ik! Geloof me, eerwaarde, die is precies haar moeder
zaliger als twee druppelen water. Maar men moet ze beschutten, die aardige dingen;
dat begrijpt u ook wel en er dag en nacht op letten, dat zij geen tranen worden. Daar
zijn ze niet voor geschapen, om te bedroeven; maar om recht voor ons uit te gaan
door de wereld als een ouder zijn trots. Men moet tegenwoordig dubbel waken, met
al dat vreemd volk hier over den vloer en de nieuwigheden, die men ons opdringt.
Soms kan ik er niet van slapen, eerwaarde; dan heb ik een gevoel alsof wij menschen
hier in den grond verzinken met al wat ons lief en dierbaar is; dat wij eronder moeten.
Het beste wat een mensch hier toch maar ontnomen kan worden, dat is zijn grond;
de plaats waar O.L. Heer hem geplant heeft, met zijn zeden en gewoonten, zijn aard
en tevredenheid en zijn geluk. Daar mag geen geweld aan gedaan worden, evenmin
als aan zijn geloof. Wij zijn, allemaal zondaars, eerwaarde, maar het ligt er maar aan
hoe. Wij zijn allesbehalve volmaakt en kunnen wandaden bedrijven en die wòrden
door ons bedreven! - maar gemeen zijn wij nooit. Bedorven tot in het merg onzer
beenderen, maar niet gemeen! Groote kinderen met groote driften, maar met de oogen
vol tranen naar den hemel en met schaamte voor den medemensch. Het is God naar
de oogen steken, eerwaarde, die gemeene taal die men heden ten dage op de werken
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hoort. Daar worden dingen aan den man gebracht waar een getrouwd man nooit van
hoorde. Niets en niemand wordt daar ontzien. Ook u niet; u zelf zult dat het beste
weten. Op de priesters vooral hebben zij het gemunt, zij behandelen ze op het
hondsche af, maar altijd achter hun rug. En wat doe je anders dan muilvechten als
je dag aan dag daarin staat, wanneer de overheid daar geen middelen tegen gebruikt?
Ik ben geen aandrager, eerwaarde, en doe wat ik kan om de vuilbekken den mond te
snoeren, die meestal nog groot in de meerderheid zijn om je te overdonderen. En op
je knuisten, daar moet je op passen; daar is gauwer wat mee kapot gemaakt dan
hersteld. Ik loop daar dikwijls met een zwaar hart over, en ook over de
verantwoordelijkheid, die wij dragen voor onze kinderen. Het zal toch aan ons liggen,
meen ik, hoe het hier over een tiental, twintigtal jaren uit zal zien. Ik heb goede hoop,
eerwaarde, maar af en toe toch vraag ik mij af, waarin die schapen van kinderen, die
nu zoo maar aangroeien, terecht zullen komen. Soms, maar dat zal dan wel niet geheel
goed te praten zijn, soms als ik die aardige wezens zoo rond mij aan tafel zie, zeg ik
wel eens bij mezelf: wat staat jullie nog allemaal te wachten; was het niet beter dat
jullie alleen maar een verlangen gebleven waren; een schoon verlangen? Verstaat u
dat, eerwaarde...?
- Zij hebben in elk geval een goeden vader.
Dat hoop ik, eerwaarde; doch zoudt u wel willen weten hoezeer ik hen een beteren
wensch?
- Dat is goed gezegd, Eussen!
Een mensch, die graag en veel praat, zegt wel eens ooit iets goeds. Nu moet u niet
lachen, eerwaarde. Ik ken mijzelf zoo'n beetje en doe maar aan, maar de kleinen
komen veel te kort. Dat zal zich later uitwijzen, vrees ik. Een vader loopen ze veel
te vlug onder de veeren uit. Met een moeder is dat heel wat anders; dat is warmer en
dat houdt de klocht bijeen, weet u. En daar komt het toch maar op aan.
- Denk je niet, Eussen, dat het goed is zooals het is?
Ik neem het gaarne aan; maar alle mankatie baart dubbele zorgen en als vader
alleen kom je daar niet van los. Voedsel en kleed zijn het ergste niet; doch dat je ze
ziet groeien; en waarheen? Het doet mij deugd u dit alles eens te mogen zeggen,
eerwaarde.
- Praat maar, Eussen.
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Ik val u dus niet lastig?
- Het doet mij deugd.
Maar het vorige was slechts een aanloop.
- Dat begrijp ik.
Waarover ik u spreken wilde is zoo plezierig niet; maar ik mag het niet langer
meer op mij laten zitten.
- Spreek maar vrijuit, Eussen; men went hier langzaam wel aan alles; ook aan het
ergste. De kapelaan, die een of andere verdachtmaking van zijn persoon verwachtte,
verwonderde zich niet weinig toen hij hoorde dat het de pastorie gold die in opspraak
was.
Heeft u er niets van gehoord, eerwaarde?
- Even weinig als van het uur van mijn dood.
Ik dacht het wel! De priesters worden daarbuiten gelaten; er is niemand die daar
met een priester over begint. Die hooren het nà alle anderen en dan nog in den
biechtstoel meestal: eerwaarde vader, ik beschuldig mij dat ik gelasterd en kwaad
gesproken heb; dat ik iemand zijn eer beroofd heb; dat ik een priester tegen beter
weten in verdacht heb; dat ik bar lichtvaardig geoordeeld heb en dat ik dat alles
gedaan heb alleen maar om mee te doen ofschoon ik er mij over schaamde; uit
menschelijk opzicht; uit lafheid; uit ellendigheid en omdat ook ik niet recht in mijn
schoenen sta. - Zoo zijn nog immer onze manieren! Het mag een gelukkig toeval
heeten, eerwaarde, dat de pastoor Zondagmorgen niet gestruikeld is over den ouden
kinderwagen dien de slampampers, die bij Klaas de Vries in de keet liggen, voor de
pastorie hadden neergezet. Die hadden den armen man die poets willen bakken voor
de menschen die naar de vroegmis gingen; maar Wynand Dirks heeft dat ding nog
juist voor de voeten van den pastoor weggehaald en bij Gruysen achter het bakhuis
gesmeten.
- Het is een droeve geschiedenis, Eussen.
En het wordt hoog tijd dat de pastoor, die van toeten noch blazen afweet,
gewaarschuwd wordt.
- De slag zal zwaar voor hem aankomen.
Ik heb altijd gedacht, dat hij De Renet te veel vertrouwde. Wanneer je daarbij
winter en zomer om zeven uur naar je kamer gaat, kan er in een huis van alles
gebeuren waar je niet aan denken kunt en niet denken mag ook. Ik zeg dat niet om
den pastoor
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te veroordeelen; hij is nu eenmaal niet anders: altijd een beetje in de wolken en van
den ouden stempel; maar een edel en groot mensch en een heilig priester. Hij is nog
een dier goede, oude heeren die meer in het verleden dan in het heden vertoeven.
- Misschien wel omdat zij vele en groote herinneringen hebben, Eussen.
De sjlönders van Waterval hebben de partij voor hem opgenomen en zullen de
eerste de beste gelegenheid waarnemen om het met de vuisten uit te vechten tegen
dat vreemd janhagel, dat hem in zijn eer heeft aangerand. En het pleit tenslotte nog
voor De Renet dat hij ruiterlijk voor zijn daad is uitgekomen en er eerlijk de gevolgen
van wil dragen. En nu heeft hij zich vanmiddag bij De Vries bedronken, eerwaarde,
en zich daar met de lasteraars van den pastoor geslagen; eerst binnen en daarna buiten
nog.
Zalig Paaschfeest, eerwaarde!
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XXI
De Paaschdagen zijn voorbij en nu het rumoer en de ruzie zijn geluwd heerscht er
windstilte over het dorp. De pastoor zit eenzaam in zijn pastorie en er is niemand die
niet bedenkt, hoe kwalijk dit gaan zal. Wanneer er gebeld wordt, opent hij zelf de
deur. Tot degenen die hem hun diensten komen aanbieden zegt hij: ik dank u; doch
aanvaardt ze niet; tot den kapelaan die hem vraagt hoe het gaat met zijn maaltijden:
ik red mij wel. Tot weer anderen, die hem hun kommer doen blijken: brood en water
zijn nog immer voorhanden. Hij heeft Reinout Eussen bij zich ontboden.
Eussen, heeft hij gesproken, de kameel staat voor het oog van de naald; bewijs
hem dezen dienst en help hem zich ontlasten. Sindsdien zegenen hem de armen aan
wie hij zich openbaarde. De deernis van alien verleent hem een heiligenschijn. Hij
is stokoud geworden in één enkele week, zeggen de menschen en Paulus Lumens
verwacht zeker dat hij zich zal bedanken.
De zon is vuurrood ondergegaan achter den steenberg die als een zwarte pyramide
reeds haar driehoek teekent tegen het westen. Over alle dingen daalt de rust van den
avond; de bladeren ruischen. Bertus Slangen zit op den pompsteen als de auto van
Den Hertog voor het Panhuis stopt en Miete uit den wagen stapt. Zijn mond gaat
open in een breeden lach van bewondering en geluk.
Miete!
De waakhond en de duiven bewonderen haar. Bertus Slangen is recht gaan staan.
De meester-brouwer zingt in het brouwhuis.
Dag Bertus, zegt Miete. En een rukwind van geluk vaart door den dwaas.
Dag Miete!
De juffrouw is daar! roept de dienstmaagd het huis in en de oude tante sluit tevreden
haar boek. Severinus Van der Schoor staat reeds op den drempel om zijn dochter te
verwelkomen. Haar wangen glanzen van jeugd en warmte. De begroetingen bij ons
zijn eenvoudig hartelijk, niet overdreven.
De tante krijgt een kus.
En hoe was het in Holland, kind?
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Lente als hier, vader.
En de menschen?
Allemaal lieve, aardige menschen, zooals u, tante.
Tante Dora neemt den hoed en den mantel van haar nicht aan en staat er een beetje
bedeesd bij te schuddebollen. Een beetje ongeloovig misschien. Want voor de tante
is Holland één groot nest vol geuzen en zij kan er niet geheel en al wijs uit, wat haar
nicht beweert. Doch zij schort haar oordeel op Haar wantrouwen blijft. Zij legt alle
Hollanders de maat aan van de geuzen, die rond de Mijn hun historisch en materieel
overwicht doen gelden en soms op plompe wijze de inboorlingen van sociale
onmondigheid en nationale onvolwassenheid blijven betichten. De tante kàn niet
anders. Wie neemt het haar kwalijk? Daarbij snapt zij van hun belijdenis geen zier.
Zij is niet geleerd. Zij aanvaardt wat de Kerk haar voorhoudt; en zij bidt en doet
goede werken. De Blijde Boodschap is aan haar uitstekend besteed als aan alle
eenvoudigen en zuiveren van harte en zij weet dat door een barmhartig Bestuur bij
ons Luther geen kans kreeg om te tornen aan die Boodschap en dat Calvijn er de
gelegenheid misliep om de blijdschap te vergiftigen der kinderen Gods. Dat de geuzen
de Heilige Maagd niet vereeren is voor haar, die van haar prille jeugd af een Mariakind
is, reden genoeg om over hen het hare te denken. Is het dus te verwonderen, dat zij
een beetje wantrouwend glimlacht als zij Miete over aardige, lieve menschen hoort
spreken? Laten wij, zonder het wantrouwen der tante te deelen, haar echter
onmiddellijk toegeven dat de meeste geuzen zich jegens ons tot de minst mogelijke
maat van beminnelijkheid beperkten, en vooral Miete's tante geen verwijt maken van
haar achterdocht, ontstaan in verhoudingen die jegens ons dikwijls laaghartig en
meer dan weerzinwekkend waren. Vrouwen zien in deze dingen scherper en zijn
minder vergeetachtig. Velen der nazaten van Jan Compagnie - of was deze geen
geus? - gedroegen zich in dit schoone land als in een wingewest, met volkomen
miskenning van voor ons heiliger waarden dan steenkool en geld en met een
onthutsende verachting van een voor wilde volken nog dierbaren gastenplicht. De
inboorlingen zagen het aan met vernietigend medelijden en gunden den gezapigen
satisfait zijn meerwaardigheid van harte zoolang hen dit nuttig en voordeelig toescheen
of ridicuul. Er bestaat een criminaliteit, die onder geen statistieken valt en een
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eigengereidheid, waarvoor men zelfs in het Limburgsch geen benaming vindt. Er
zou vanuit dit oud cultuurgewest een andere Max Havelaar te schrijven zijn; maar
druipend van honing dan in plaats van gal en venijn. Ressentiment en rancune echter
zijn de minste onzer eigenschappen; maar vergeeft dan ook Dora Van der Schoor
haar verstoktheid, geuzen. Gij hebt het er waarlijk naar gemaakt! Gij, vrome
bedrijfsleider, die een ondergrondsch steenhouwer tot opzichter zoudt bevorderen,
indien hij zijn geloof aan den kapstok hing! Wat heeft u bezield? En gij,
Amsterdamsche burgerjuffer die u bij ons mevrouw laat noemen omdat gij getrouwd
zijt met een mijnbeambte en die daarin de verwatenheid vindt om bij het aanschouwen
van een processie met het Allerheiligste (met het Allerheiligste, hoort gij! -) uw
weerloos dienstmeisje doodelijk te grieven met uw grollen over den ouwel? Wat
heeft u bezield?
En gij, honderden anderen, die u als gieren op het lichaam en de ziel van dit volk
stortten, wat heeft u bezield? Wanneer gij gepoogd hebt om ons het laatste restje
middeleeuwen, dat wij krampachtig vasthouden, te ontrukken: dan zijt gij daarin nièt
geslaagd. Alleen dit hebt gij bereikt: dat het gelaat van Holland, naar ons toegekeerd,
ons dikwijls heeft doen walgen!
En Johannes Den Hertog dan, tante Dora, wat heeft hem bezield? Ja, maar dat is
Johannes Den Hertog dan ook...
De verloofde van Miete, wilt u zeggen?
Binnenkort, als God belieft!
En intusschen groeit de Mijn tot een al ontzagwekkender complex van torens,
schoorsteenen en gebouwen. Onophoudelijk gaan de schachtkooien heen en weer
tusschen laadplaats en losvloer en van het rangeerterrein loopen zware kolentreinen
de groote lijnen op. Wanneer de cokesovens hun deuren openen werpen fantastische
vuren hun spookachtig schijnsel den avond in. 's Nachts als de Mijn zich met haar
duizenden lichten tooit en zich omslingert met guirlanden van lampen, staat zij als
een sterrenbeeld tegen het westen of zit zij als een vreeswekkende schoone neer in
kouden luister; in een mist van dampen en gassen. De slapende schoone der
verwachting werd de starre gebiedster, die naar liefde meer vraagt noch haat. In haar
en om haar roezemoest het leven der menschen. Duizenden zijn reeds haar dienaars
en slaven; uit alle deelen der wereld drommen zij samen:
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Duitschers, Polen, Slovenen komen buigen onder haar harde wet. Niemand kan haar
macht negeeren of aan haar voorbijgaan zonder ontzag.
Voor één mensch evenwel bestaat zij niet: voor een subliemen dwaas, die zijn
borst vol sterren draagt en een trotschen waan met zich meevoert door de dagen.
Bertus Slangen ligt in den boomgaard met den buik in het gras met een haverstengel
tusschen de tanden; de oogen vol zon, de haren vol wind. Zijn hoed en zijn stok
liggen naast hem. Hij stut de kin op de vuisten en tuurt in de verte en wacht. Want
ieder oogenblik kan het wonder aan hem geschieden; kan een vlaag van geluk hem
door merg en been gaan; de vervulling zijner groote verwachting schijnt hem nu zoo
dicht genaderd, dat zij hem al dronkener maakt met den dag.
Hij heeft den kapelaan een trouwmis besteld met volle muziek. En met wierook,
heeft hij eraan toegevoegd. Daar men hem haast niet anders kent dan vervuld van
een verschrikkelijken ernst, is het des te doller hem soms in zichzelf te hooren
schaterlachen. Hij moet dus wel zoo vol van heerlijkheid zijn, dat hij overvloeit.
Iedereen ziet het hem aan en de zekerheid, waarmee de dwaas tegen de gebeurtenissen
in zijn rol blijft spelen, dwingt bij velen reeds dat gevoel van vrees en deernis af, dat
duchten doet voor den afloop. Het spel is hoog gestegen; zijn oogen gloeien ervan.
Avond op avond repeteert hij den trouw en zit hij in het brouwhuis naast Roos op
de ton voor den meester-brouwer Weisz, die als burgemeester fungeert, met Louis
Bonte als klerk en de gasten als getuigen. Het is slechts een onschuldige vertooning,
die de mannen hebben uitgedacht om de verloving van Miete met Den Hertog te
vieren.
Wij zullen er geen groote drukte van maken, had Severinus Van der Schoor tot
zijn personeel gezegd; wat het is, dat is het; wacht maar af! Doch de meester-brouwer
had toen gemeend, dat er van hun kant ook iets gedaan moest worden om den dag
op te luisteren. Maar wat? hadden de anderen gevraagd en ook Roos, de meid, had
zich gaarne bereid verklaard als zij maar wist hoe ze kon. Dan had Weisz er tenslotte
dit op gevonden, dat zij het huwelijk van Engelbertus Slangen zouden spelen en voor
dezen inval had hij een rimram gemaakt van aanspraken, invallen en grappen, waarom
de onnoozele Bertus nu avond aan avond als
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een kievit naast Roos de ton opgaat. Daar zit hij gedwee en gelukkig met een witte
strik onder de kin, totdat hij zijn hand in die van Roos moet leggen. Dit gaat telkens
met den noodigen afkeer van Roos gepaard en met wantrouwen in de mannen. Het
is iederen keer hetzelfde en slechts de uitdrukkelijke bevestiging van den
meester-brouwer, dat het met Roos niet echt is, ontlokt hem dan zijn plechtig: Ja, ik
wil.
Maar ik trouw met Miete! laat hij er onmiddellijk op volgen.
Van der Schoor heeft het zelf gezegd.
En niet met Roos!
Diè zou wel willen.
Ik begeer ze niet!
Roos mag erom huilen, het deert hem niet; het bevestigt hem in zijn waan. Ook
dat de getuigen niet zoo dronken zijn als in werkelijkheid van hen verwacht wordt,
zegt hem dat het nog maar een spel is, een voorbereiding. Bertus, die aanvankelijk
door het vele sarren en de verlovingsgeruchten van Miete met dien Hollander den
grond onder zijn voeten had voelen wankelen, is door de repetities in het brouwhuis
weer vast in zijn schoenen komen staan. Hij staat vaster dan ooit en gaat voor niemand
meer uit den weg. Behalve voor Dorus Bonte dan nog. Die maakt hem tureluurs,
omdat die in ernst met hem spreekt: houdt dien Hollander in de gaten, Bert, want die
bederft je de pap. Die heeft een streepje voor met zijn auto; je zult zien, dat die er
nog een keer met Miete vandoor gaat. En wat dan? Dorus Bonte heeft een avond
lang met Bertus over den Avondroodsberg geleid tot het den armen jongen groen en
geel werd voor de oogen. Als ik jou was, had die Bonte maar gezegd; als ik een kerel
als jij was...
Het zou waarlijk maar een klein kunstje voor Bertus geweest zijn om den wagen
van Den Hertog op zijn kop in den Hokkel te zetten of hem in brand te steken, daar
er geregeld avonden genoeg waren, dat hij onbeheerd voor het Panhuis stond. Bertus
echter heeft maar in het wilde weg loopen dreigen en alle wraaknemingen bleven
slechts booze plannen in het hoofd van den dollen minnaar, waarin na één nacht
slapen niets meer overbleef dan een groote waan en een souvereine verachting voor
het voertuig en zijn berijder. Hooger in de wolken dan ooit stapt hij den Steenweg
op en af en er is niemand meer die de kans krijgt hem staande te houden; hij gaat
door alle kettingen. Luidop voor zich heen herhaalt hij

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 1. De kraai op den kruisbalk

287
zijn: ja, ik wil! en bevestigt dit keer op keer met den eenen voet, die dan zwaarder
neerploft dan de ander. Midden op straat soms slaat hij plotseling de beenen uit en
draait hij een molentje of maakt figuren met den stok. Hij is verloofd, zeggen de
menschen dan; men ziet het hem aan! En dat maakt hem nog ijler, nog dwazer.
Miete, morgen trouwen wij!
Morgen, Bertus?
Morgen!
Maar mijn bruidskleed is nog niet klaar; niets!
Alles is klaar, Miete.
Hoezoo dan Bert?
Zij hebben voor alles gezorgd.
Wie hebben voor alles gezorgd?
Mijnheer Weisz en Louis en Roos.
Ik heb er niets van gemerkt.
Maar ik wil je ook zóó wel, Miete.
Zóó? achter het fornuis vandaan?
Zooals je bent, ben je goed.
Maar Bert?
Zeg maar: ja, ik wil! - en alles is klaar.
Wie heeft je dat wijs gemaakt?
Weisz en allemaal.
Zij houden je voor den gek.
En Van der Schoor dan?
Zij weten er niets van, Bertus! Ook de baas niet!
En jij dan?
Ik trouw met jou niet!
Met wie dan?
Dat zeg ik je niet.
Zeg maar ja, Miete.
Ik zeg niets.
Je bent zoo mooi, Miete.
Roos is nog veel mooier!
Ik begeer ze niet.
Wees nu eens verstandig en zet die domme dingen allemaal uit den kop.
Ik trouw met jou, Miete.
Nooit!
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Morgen, met volle muziek...
Arme stakker!
Ja, Miete.
Bertus Slangen doet als de waakhond en de duiven: hij volgt Miete Van der Schoor
met de oogen overal waar zij gaat en staat. Hij echter let meer op haar oogen dan op
hare handen. Hij ligt in den boomgaard met een haverstengel tusschen de tanden en
tuurt naar vlinders en bloemen. Zijn hart klopt tegen de aarde. Zijn hart is vervuld
van verwachting. Straks weer zit hij neer op den pompsteen in een zwerm van bijen
en duiven. Ook wanneer zijn oogen haar missen moeten, laat zijn denken en
verwachten Miete niet los. De rest van de menschen gaat hem niet aan. Over hun
zorgen en nooden bekommert hij zich niet. Aan hun gesprekken heeft hij geen deel.
Hij leeft van zijn geluk alleen. Maar hij heeft Miete met haar tante zien fluisteren,
toen die verleden Zondag uit de vroegmis kwam. En zij stonden er beiden bedrukt
bij.
Miete, wat is jou?
Niets, Bert.
Maar er was wel iets. Dat voelde Bert toen hij daarna door het dorp liep. Heel den
dag bleef er een vreemde stilte over de huizen hangen en onder de poorten, die zich
vroeger dan anders sloten. Uit de gelagkamers klonk geen ander geluid dan het stooten
der biljartballen tegen elkander. Alleen in de nieuwe wijken ging het leven zijn
gewonen gang; zaten de herbergen vol en straalde met roode letters de bioscoop.
De pastoor was dien morgen voor de laatste maal op den preekstoel verschenen;
hij had het evangelie van den Goeden Herder gelezen en daarna met korte woorden
afscheid genomen van zijn onthutste parochianen om reden van groote verslagenheid,
van zeer persoonlijken en pijnlijken aard. Toen hij allen zijn zegen wou geven, stokte
zijn stem en voltooiden zijn handen de benedictie. De verslagenheid van het dorp is
even groot. Men rekent nu tegenover elkander uit hoeveel jaren hij als pastoor in hun
midden was en het goede dat hij gedaan heeft. Hij was een groot herder, zeggen zij,
en een heilig priester. Een vader der armen. Nu hij ook maar één oogenblik zwak
gebleken is, hebben de zijnen hem aanvaard; nu hij zich even gebogen heeft, gaat
hij hun herinnering binnen. Voor altijd!
Want niemand zal zijn luisterrijke verschijning meer vergeten;
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zijn jubelende prefatie: zijn rethorisch woord; maar vooral zijn gebrokenheid niet.
En zijn plotseling bukken voor de Hand die tast en vindt, blijft voor allen een teeken.
Nu is het van den morgen tot den avond een gaan en komen op de pastorie van
allen, die afscheid willen nemen, hun pastoor nog eens willen zien en de witte hand
willen drukken, die hen zoo dikwijs geabsolveerd heeft. De harmonie is gekomen,
maar zonder muziek. Met stille trom heeft zij hem vaarwel gezegd. En de menschen
schuifelen af en aan langs den zwijgenden man die neerzit in zijn zetel en af en toe
een paar woorden spreekt over den raadselachtigen God. Woorden, die nauwelijks
verstaan worden, maar die kostbaar zijn en reeds belast met de zwaarmoedigheid
van een stervende. Nog een paar dagen zal hij in hun midden zijn. En van hen uit
begint zijn groote reis. Zijn huis raakt ontvolkt en leeg en de wereld wordt stil om
hem. Stiller en stiller. Een onverstoorbare rust breekt aan.
In den laten middag van een milden Meidag ging ook de kapelaan in gezelschap
van Paulus Lumens naar de pastorie. Zijn pastoor heeft hem door Reinout Eussen
honderd flesschen zeer ouden wijn laten bezorgen. Dit echter was voor mijnheer Erik
Odekerke de groote verrassing niet. De groote verrassing was een briefje waarop het
volgende: Partout sur la terre en dans le ciel, c'est une question de coeur. Wat
beteekende dat? Een nieuw inzicht, of een belijdenis? Een perplex staan voor de
feiten? Een overrompeling, dacht de kapelaan; een rukwind van genaden door dien
ouden boom, die zijn takken had doen kraken. Een wonder, beweerde mijnheer
Lumens; niet meer en niet minder dan een wonder!
Men zou de nieuwsgierigheid van kapelaan Lumens naar de tastbare uitwerkselen
van de genade moeten kennen, om te weten met hoeveel belangstelling hij zijn vriend
dien middag vergezelde. Zijn verwachtingen waren hoog gespannen. Hij dacht een
soort Habacuc te zullen ontmoeten, die in een plotselinge verlichting zijn hart ontdekt
had en de eerste woorden was beginnen te stamelen van een taal, die hij nimmer had
willen begrijpen. A! a! a! Domine, nescio logui.
De pastoor ontving de heeren in zijn kabinet, waar hij neerzat met den Bijbel op
den schoot. Weest welkom, zei hij, en wees hen met zijn gewone plechtstatigheid
ieder hun zetel aan: u hier,
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mijn kapelaan; en u, mijnheer Lumens, dáár U zijt gekomen om afscheid van mij te
nemen, vermoed ik, en dat is loffelijk van u. Het is eveneens goed van u gezien,
mijnheer Odekerke, dat u voor deze gelegenheid uw vriend hebt meegebracht. Hoe
anders zouden wij op dit uur van afscheid met elkander converseeren mogen, zonder
over en weer de vele fouten aan te raken die wij, de een zoowel als de ander, in ons
ministerie begaan hebben gedurende den tijd van ons samenzijn in deze parochie?
Waartoe immers zou het dienen op dezen avond nog tot verwijten te geraken over
gedragingen en verhoudingen, waarover wij in dit uur slechts spijt kunnen hebben
en diep berouw? Laten wij elkander over alles de absolutie geven in de overtuiging,
dat onze gedachten en opvattingen dikwijls niet zoo onmogelijk en met elkander in
strijd waren als zij soms schenen. Het groote verschil, dunkt mij, lag in de gestalte
die wij eraan gaven; in de persoonlijkheid waarmee wij haar dekten. De kernen der
dingen zijn immer dezelfde, onze beginselen verschilden weinig of niet.
Het verleden derhalve kunnen wij met voordeel laten rusten en overlaten aan Hem,
die harten en nieren proeft. Over de reden mijner abdicatie heb ik u geen rekenschap
te geven; de bisschop heeft ze als geldend aanvaard en dat is genoeg voor mij; moet
dus vanzelf voor u voldoende zijn. Wat wenscht gij nog meer van mij te weten, daar
ik vermoed dat een zekere nieuwsgierigheid uw belangstelling voor mijn persoon
vergezelt? De dag van heden is grauw; de dagen, die hem voorafgingen waren duister.
Mijn toekomst rust in de raadselachtige Hand, die ons ieder oogenblik kan verrukken
of verschrikken. Ik voel mij als een wachtende, zittend voor eene poort. Mijn
mededeelzaamheid, gij weet het, was nimmer groot en wanneer ze zich op dit uur
grooter bewijst dan gij verwacht hadt, moet gij u daarover niet verbazen. Ook de
meest geslotene heeft soms een klankbord noodig, waaraan hij zijn twijfels en
zekerheden afmeet.
Neen, ik heb nimmer met mijn hart te koop geloopen. Integendeel. Ik heb mijn
leven lang meer angst gehad het te ontdekken en erdoor overwonnen te worden dan
het te dooden. Want ik bezàt een hart, hoe vreemd het u moge schijnen. En een
gevaarlijk hart bovendien! Gij moogt dus veronderstellen dat ik mijn reden had om
mijn gemoed te mistrouwen; zooals u ook aan moogt nemen, dat ik voor alles wat
ik gedaan en gelaten heb
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mijn reden had van jongs af aan; tot voor mijn fouten en zonden toe. Wanneer ik
kwaad deed was dit immer om een grooter kwaad te vermijden; wanneer ik ijs scheen
was dit om niet te smelten; om niet als water van de daken weg te vloeien in het slijk.
Ik heb mezelf bewaard, dat is alles wat ik gedaan heb en God weet dat ik overtuigd
ben daarmee niet alles gedaan te hebben, daarmee niet vrijuit te gaan. Ik weet niet
in hoe ver gij dit alles verstaat, mijne heeren, en welk belang het u inboezemt. Meent
echter niet dat ik een deel van mijn leven voor u zoek te rechtvaardigen. Vergist u
zich niet in mij! Wanneer ik opnieuw moest beginnen, met dezelfde middelen van
natuur en genade toebedeeld, zou ik niet anders eindigen dan ik thans doe. In zooverre
is er in mij minder wrok en spijt dan vertrouwen in de barmhartigheid van Hem,
Wiens groote gebod ik op mijn eigen wijze geïnterpreteerd heb. Ik heb voor mezelf
den zekersten weg gekozen; in deze handelwijze lig ik gansch besloten. Het
roekelooze bleef mij vreemd, de sprong in het duister achtte ik misdaad, het avontuur
uit den booze. Het was mijn voordeel en mijn nadeel; ik weet het wel, dat ik de natuur
in alles heb gewantrouwd waar ik niet zeker was van de genade. Ik liet niets aan het
toeval en te weinig aan de Voorzienigheid over. Omdat ik niet anders kon. Dit is
mijn eenige rechtvaardiging voor Hem, die mij oordeelen zal. En nu ik toch begonnen
ben om u een deel van dat hart, dat ik werkelijk bezit, te ontdekken, wil ik daarmee,
indien u het mij permitteert, nog een eindweegs doorgaan. Wanneer ik dit doe is dit
om u leering te doen trekken uit de zielservaringen van een oud man; maar zeer zeker
ook om mijzelf zoo mogelijk van een kwelling te bevrijden waardoor ik, die nimmer
een andere vrees dan die voor de verzoekingen des harten kende, sinds enkele dagen
ten zeerste bezocht ben in mijn geest en die mij, eenmaal onder woorden gebracht,
wellicht verlaten zal. Weinig gewend aan hallicunaties en andere verborgen
verschijnselen, weet ik niet of ik de geschiedenis die ik verhalen ga op rekening moet
schuiven van mijn reeds verduisterend oordeel of op die van een hoogere Hand, die
mij haar als een spiegel der verschrikking voorhoudt... Mag ik u, mijnheer Lumens,
even opmerken, dat de groote oogen welke u opzet mij bijna verlegen maken met
den toestand, waarin ik mij begeven heb en mij voor u heb blootgesteld? Wanneer
mijn on-
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verwachte mededeelzaamheid u onbegrijpelijker of belangrijker voorkomt dan mijn
ervaringen, zoudt u wellicht beter het oor kunnen leenen aan dien zwarten lijster, die
daar in dien meidoorn zijn avondlied zingt. Het is echter ook in het geheel niet uit
gesloten, dat ik mij in u vergis en dat de indruk van domheid die u maakt alleen maar
een schijnbare is...
Ik sprak dus van een kwelling, waardoor ik bezocht ben. Waarom deze angst,
vraag ik mij af, juist nu, en waarom dat samenvallen van haar met dit verlangen, dit
diepe hijgen naar vrede, naar een onbelemmerd en eindeloos ademhalen? Want de
grondtoon mijner ziel is een snikkend hunkeren naar een ononderbroken rust; naar
een grondeloos slapen bijna zonder droom of beeld. Verwondert u niet van mij te
vernemen, dat na alles deze aarde mij benauwt. Het schijnt ondankbaar na al de
zegeningen harer schoonheid en vruchtbaarheid, die ze mij vergunde. Doch is haar
algeheele ontoereikendheid niet het teeken dat het uur gaat slaan voor een ander
uitzicht, een nieuwe aanschouwing? Alleen vrees ik soms, dat zelfs de eeuwigheid
ten langen laatste nog ontoereikend zal zijn voor onze onbeperkte verlangens. En
God? - Doch daarover later! In de uiterste verslagenheid waarin ik - gij weet, mijn
kapelaan, door welke aanleiding - gedompeld werd en waaruit ik mij slechts langzaam
en met groote inspanning weer ophef, verscheen plotseling voor mijn geest zeer
helder en als opzettelijk de man, die ons Heer veroordeeld heeft. Dit verschijnsel,
dat sedertdien niet van mij aflaat, zou niets verontrustends gehad hebben zonder deze
bizondere omstandigheid, dat de man mijn gelaat had, mijn blik, mijn haar; de groeven
van mij in het voorhoofd. De handen die hij wiesch, waren mijne handen. Alleen
droeg hij (of ik?) ruim uitgesneden rond den hals de gele toga van den romeinschen
rechter.
Doch Pilatus ben ik niet! Ik heb onzen Heer niet veroordeeld. Niemand ook van
de mijnen, die ik nu verlaten ga, heeft geroepen om zijn dood. Wel heb ik hen allen
onophoudelijk nacht en dag hooren roepen om zijn liefde. De grootste mijner
verschrikkingen is nu, wanneer ik mij Pilatus droom te zijn en tegen mijn beter weten
in voor het aanschijn van de wereld onzen Christus veroordeelen moèt. Ik zeg: móét!
Bedenkt nu bij u zelve: hoezeer een beeld, een droom een mensch kan martelen en
verscheuren, en dan weet gij voor de helft nog niet hoezeer
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ik gemarteld ben. Ik weet niet wat mij beweegt uwe jeugd met mijn torment te
bezwaren; doch een mij zeer ongewoon gevoel, een onweerstaanbare begeerte tegen
mijne natuur in, heeft mij aangegrepen om mij open te stellen voor heel de wereld
en om te getuigen, dat ik Pilatus niet ben.
Neen! ik heb onzen Heer niet veroordeeld; ikwasch mijne handen in dezelfde
onschuld als gij. Wij staan allen voor dezelfde raadsels: zonde en zoendood; voor
dezelfde ondoorgrondelijke geheimen van Godsliefde in dit dal van tranen. En van
die liefde hebben wij nog niets anders begrepen, gij niet en ik niet, dan dat zij hemel
en aarde vervult en beweegt. En van onzen Christus al evenmin. Hoe zouden wij
ook? Dat uwe jeugd zich over Hem geen illusies make; dat gij zoomaar niet zegt dat
gij Hem bemint! Waar zijn uw blijken, die zijn merkteeken dragen? Gij zijt de
merkteekenen zijner liefde. En wat nog meer? Wat brengt gij nog meer op dan een
goeden maar zwakken wil en in de beste gevallen de nog dikwijls wrange vrucht
uwer dagelijksche vernederingen en verborgen smarten? De minste van allen ben ik
gerechtigd u rekenschap te vragen. Gelooft niet, dat gij uit uzelf tot iets in staat zijt,
dat het aan u gelegen ligt of de Mijn voor dit altijd nog al te kinderlijke volk tot zegen
of tot vloek gedijt. Ziet naar uw handen: hoe machteloos en hoe kort! Waar is de
Hand, die in verbijsterende grootheid of in ootmoedige onschuld, bliksemend,
brandend of bloedend, de genaden over dit land losrukt als sterren van den hemel?
Neen! valt mij niet in de rede. Ik voorkom uwe bedenkingen tegen mij. Ik zie reeds
verward en beschaamd naar mijzelf. Ik doorschouw mijn leven en dat van duizenden
anderen en ben de eerste van allen, die ontdaan naar mijn handen zie: hoe vruchteloos
en hoe kort! En ik schrei. Verwondert u niet dat ik schrei. Want ook ik ben een
priester; ik ben Pilatus niet! Ik heb onzen Heer niet veroordeeld. Alleen heb ik lang
op zijn plaats gestaan en roepend om liefde heeft de kudde zich in mij vergist.
Doch ik spreek mijn levensbiecht niet; nòg niet, ofschoon ik weet dat ik er haastig
aan toe zal zijn.
Hier brak de pastoor zijn monoloog af en sloot hij enkele oogenblikken de oogen
als om diep in zichzelf te zien.
Het zou mij niet teleurgesteld hebben, vervolgde hij even later, indien ik mijne
toehoorders nu en dan tot tegenspraak had ge-
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prikkeld, integendeel. Lettend op de vragen, die uw oogen stelden, meen ik daar
echter reeds voldoende antwoord op gegeven te hebben. Uw zwijgen doet mij verder
veronderstellen, dat eenige discussie over en weer hier niet meer ter zake doet, mijn
tranen staan u borg voor den verschrikkelijken ernst waarmede het leven mij in de
oogen ziet. Schrik niet, mijnheer Lumens; en ook gij, mijn kapelaan, neem geen
ergernis aan mij. Dankt beiden God, dat Hij u met den moederschoot een wereld
opende, niet zoo verwikkeld als de mijne; niet zoo gevaarlijk; niet zoo
weerzinwekkend als eene nageboorte. Vergeeft mij! Neemt geen aanstoot aan mij,
bid ik u; waar mij bij de begoocheling van den man die ons Heer veroordeeld heeft,
op mijne beurt de woorden van Socrates onophoudelijk naar de lippen wellen: Besmet
ben ik in de wereld gekomen, in angsten heb ik erin volhard en in de grootste
verwarring zal ik haar weldra weer verlaten. Oorzaak der oorzaken, ontferm u mijner!
Liever dan met Socrates zou ik met Paulus mijn hoofd in Gods schoot te rusten
leggen. Doch wat wil ik, die niet anders kan dan vreezen en hopen? Mijn geloof heb
ik bewaard; dat is het beste van alles wat ik gedaan heb. Of heeft het geloof mij
bewaard? Als Prometheus lig ik gekluisterd aan Petrus Rots alhoewel de adelaars
niet ophouden willen mij te verscheuren. Met het grootste geheim heb ik de grootste
moeite gehad; met dàt geheim, dat de sleutel is van alle andere geheimen. De liefde
heeft mij dag en nacht geplaagd; de zekerheid dat God de wereld zoo heeft liefgehad
dat Hij zijn eenigen Zoon niet gespaard heeft maar Hem heeft overgeleverd tot den
dood, ja tot den dood des kruises; de zekerheid - die andere of dezelfde - dat God
dorst heeft naar de liefde der menschen; welke liefde bij elkander met niet meer
vergeleken kan worden dan met een vogelbek vol water.
Hier immers falen alle verhoudingen; hier worden alle wetten opgeheven; alle
redeneeringen stom; hier bezwijkt het vernuft en krimpt het hart en buigt zuchtend
de mensch het hoofd. Alleen wanneer God dwaas is, is alles goed en kunnen wij in
alles berusten... Mijn God was zwaar te dragen!
De duisternis was ingevallen; de zwarte lijster was uit den boom gevlogen; de bladeren
ruischten.
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Geeft mij ten afscheid beiden uw zegen, vroeg de pastoor, en terwijl hij neerknielde
en het grijze hoofd ter aarde boog, verhieven zich tegelijk twee paar handen en
spraken twee stemmen ontroerd: Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filio et
Spiritus Sancti, descendet super te et maneat semper.
Toen de pastoor zijn bezoekers uitliet stond de hemel vol sterren. Heel het
uitspansel is liefde, zeide hij. Dan drukte hij hen de hand en sloot hij de deur. Later
op den avond: Mijnheer Lumens zit met een raadsel en schudt almaar met den kop.
Erik, zegt mijnheer Lumens tot zijn vriend, ik zie voor mij geen enkele andere
uitkomst meer dan een heilige te worden.
Dan in Godsnaam maar een heilige! besluit mijnheer Odekerke; en hij neemt zijn
vriend bij den arm en brengt hem buiten het dorp.
Op zijn terugweg komt hij langs de pastorie. Alle einde is droef, denkt hij, maar
ieder begin nog geen vreugde. Hij staat stil en luistert. De koele avondwind gromt
in den hemel. Een olielamp waakt aan een venster, als een maagd.
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XXII
Paulus Lumens. Ook hij is een gekwelde, al ziet men het hem niet aan, al schijnt hij
één bonk tevredenheid waar hij zit. Hij mag niet alleen zijn, niet ledig, want dan
overvalt hem zijn groote bekoring, de bekoring intusschen van alle ware priesters:
die zijner volslagen nutteloosheid, die zijner mislukking. Daarom mag mijnheer
Lumens niet gaan visschen, vooràl niet gaan visschen, ofschoon hij een liefhebber
is. En wanneer hij dan gisteren toch gegaan is, heeft hij alles aan zichzelf te wijten.
Hij is roekeloos geweest en de gevolgen hebben zich niet laten wachten. Het was
een broeierige lucht die van gisteren, vol donderkoppen. Het kolderende vee in de
weiden vergat te grazen. De visschen beten in den wilde weg, even gretig naar
meizoentjes aan den angel als naar aas. De oprechte visscher kent geen grooter feest.
Mijnheer Lumens zat met zijn hengel aan de Maas. De canadassen klepperden in
den warmen wind en de visch beet als bezeten. Daar is niets zoo dom als een visch;
niemand dommer dan die zoo maar gehoorzaamt aan de kribbelende suggesties van
zijn maag. Mijnheer Lumens herinnerde zich plots een gezegde zijner grootmoeder,
een dier uitspraken die bijna evangelisch zijn door hun eenvoud en diepte. Hij vroeg
zich niet af door welke associatie de geest van zijn grootmoeder kon opgeroepen
zijn; hij herinnerde zich dat zij eens zeide, met de ooggin dicht, zooals zij gewoon
was om haar ernst te betuigen: een priester moest altijd geschoren zijn en altijd
manchetten dragen. Zij had ook kunnen zeggen: een priester moet altijd een heer
zijn; zijn uiterlijke helderheid moet de spiegel zijn zijner innerlijke zindelijkheid.
Zij deed het echter beter.
En met die uitspraak in zijn geest besloop mijnheer Lumens de verzoeking bij het
water. Toen heeft hij, om er een komaf aan te maken, zijn pijp uit den mond genomen
en die in de rivier geworpen. Hij is een edelmoedige ziel. Nu gij, mijn God! heeft
mijnheer Lumens in zijn radeloosheid geroepen en een of ander antwoord verwacht
van Diengene van wien gezegd wordt, dat Hij zich in edelmoedigheid niet laat
overtreffen. In iedere retraite en op elke recollectie immers wordt Paulus dat
bijgebracht, waarna dan ook redelijkerwijze niets anders meer verwacht zou mogen
worden dan een wederzijdsche overstelping van weldaden.
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Mijnheer Lumens vraagt slechts een enkele gunst. En die is groot voor hem. Die is
alles wat hij weet te begeeren. Het heeft allen schijn dat hij, wanneer hij die eene
weldaad mocht verwerven, reeds een heel eind den weg op zou raken naar de
heiligheid.
En misschien is hij dat reeds ongemerkt. Wat weten wij van de genade? Er zijn
geestelijke schrijvers die zeggen, dat alles genade is. Ook de bekoring! Gods wegen
zijn onnaspeurbaar en die der ziel wel evenzeer. Mijnheer Lumens echter is geen
probleem; hij schijnt den geestelijken eenvoud zelve. Hij hééft zijn problemen ondanks
alles en daar zit hij mee: Godsgevangen en duivelsgeplaagd, als bij ons de menschen
zeggen.
Zoo is Paulus Lumens en zoo zijn wij allen. Wij zitten allen met handen en voeten
vast aan een kruis en wij willen er van los. Ofschoon datzelfde kruis wellicht onze
redding is en de mannenmaat van ons geluk. Paulus Lumens ontkent dit niet, maar...
Op deze wijze ongeveer zat Erik Odekerke te peinzen onder den eenigen appelboom
van zijn tuin, toen de oude Helmus hem buiten adem aan kwam zeggen, dat mijnheer
de baron het slachtoffer was geworden van zijn apen. Of de duivel in hen was gevaren
of de honger: dit wist Helmus niet; maar de dieren waren uit hun hokken gebroken,
hadden in hun razernij den baron in zijn middagslaap overvallen en zich daarna
tusschen de honden geworpen die hen gekraakt hadden.
En of mijnheer kapelaan nu gauw met de H. Olie wilde komen? vroeg de freule.
- En de baron, Helmus?
Die ligt buiten westen.
- Dus nog niet dood?
Met de oogen wagenwijd open, in de krampen, denk ik. Zoo ook zag ik mijn vader
zaliger de eeuwigheid ingaan.
- Ik kom al, Helmus.
Toen kapelaan Odekerke op het kasteel kwam zaten de honden te grienen in hun
kooien en zat Bidlot op zijn knie bij den hond Ferdinand, die met doorgebeten strot
op den cour lag te sterven. Hij vond den baron, die hem hoogst verwonderd aanzag,
met opgetrokken spillebeenen in bed zitten.
Wie heeft u ontboden, mijnheer kapelaan?
- De freule, naar mij gemeld werd.
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Het spijt me wel, maar voor u valt hier voorshands nog niets te verdienen.
- Mijn eenige zorg was slechts u van dienst te mogen zijn, mijnheer de baron: En
eerlijk gezegd: ook een beetje mijn hoop.
U valt mij mee, kapelaan.
- Het is een heele voldoening dit te mogen vernemen voor iemand, die ge woon
is tegen te vallen.
Geheel en al zonder zelfkennis zijt u niet.
- Niet geheel en al.
En ook niet zonder humor.
- U maakt mij verlegen, baron.
U bloost werkelijk.
- Ik kan het niet ontkennen.
Blozen is een teeken van jeugd en geestelijke gezondheid.
- Of van ijdelheid en lichtgeraaktheid?
Zeer juist! Ik heb daar een beetje training in om menschen, vooral priesters,
verlegen te maken.
- Ik merk het, mijnheer de baron.
Men kan dit op twee manieren bereiken: door hun capaciteiten te vergrooten of
door die te verkleinen.
- Is het niet eerlijker om de menschen en vooral de priesters naar hun werkelijke
waarde te schatten?
Eerlijker wel, maar niet zoo interessant.
- Ik meen evenwel, dat de priesters er niet zijn om interessant te zijn.
Ik van mijn kant heb hier lang gewacht op een priester die verlegen genoeg was
om mijn belangstelling te wekken.
- Mag ik, mijnheer de baron, uit deze woorden besluiten dat u op mij gewacht
heeft?
U trekt de juiste conclusie: op u of op welken anderen priester ook, die aan mijn
inzichten beantwoordt.
- Maar dan vind ik het van een man van uw stand op zijn minst gezegd vreemd,
dat u tot nu toe nog altijd verzuimd heeft mij welkom te heeten.
Ik heet u welkom, mijnheer kapelaan.
- Als priester?
Natuurlijk, als plaatsvervanger van Jezus Christus; de rest raakt mij niet. Als man,
die door uw wijding buiten of liever boven de standen staat.
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- Zoo voel ik mij hier ook het best op mijn plaats.
U zeide daareven: dat het uw zorg was mij van dienst te zijn.
- Het was sinds lang mijn hoop.
Ik meen te weten, dat de enkele onbeteekenende schrammen die mijn lichaam in
een woeste worsteling heeft geleden, u niet wettigen mij het H. Oliesel toe te dienen?
- Neen, men dient het alleen toe in direct gevaar van sterven.
Zie ik er soms uit als een stervende?
- Vandaag nog niet, morgen misschien.
Deze intimidatie-poging vind ik niet sympathiek van u, kapelaan.
- De voorzichtigheid of de voorzorg is zelden sympathiek, doch de redelijkheid
ervan zult u toch moeten betrachten.
Wat wenscht u dan van mij?
- Ik zou u in alle beleefdheid willen vragen, wat u van mij verlangt?
Ik heb u niet ontboden.
- Doch u heeft op mij gewacht. U heeft naar een priester verlangd en de enkele
schrammen, die u heeft opgeloopen zijn nu aanleiding, dat uw verlangen vervuld
werd. Zou het vermetel zijn te verkondigen, mijnheer de baron, dat God zelfs met
klauwen van apen zijn teekenen schrijft?
De vraag die u daar stelt blijft, ondanks haar onmiskenbaren profetischen toon,
een rethorische gemeenplaats waarop ik niet wensch te antwoorden. Het is uw goed
recht de hand der Voorzienigheid te zien in de dingen waarin ik met evenveel recht
slechts toevalligheid ontwaar; ik bewonder echter de typisch priesterlijke handigheid,
waarmee u mij het mes op de keel zet en mij tot eenigerlei bekentenis dwingt.
- Ik meen, mijnheer de baron, dat u er de man niet naar zijt om u te laten dwingen
en ik ben er evenzeer van overtuigd, dat ik reeds lang bij u gefaald zou hebben, indien
de vaardigheid en de dwang die u mij toekent, ook maar in de verste verte in mijn
macht en bedoeling gelegen hadden. Mag ik u opmerken, dat u zich opzèttelijk in
mij vergist en niet na kunt laten mijn verlegenheid op de proef te stellen? Ik geloof
dat ik u doorzie. U staat mij echter toe, dat ik mijn eerlijkheid tegenover u handhaaf
en u beken: dat geen enkele andere bedoeling voorloopig nog de mijne was dan uw
ziel uit haar tent te lokken.
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Om te zien welke schrammen en stukken de aap van God daarin heeft aangericht?
- Om die schrammen en stukken zoo mogelijk te genezen en te heelen.
Ik zou wel eens een zeer lastig en onhandelbaar patiënt kunnen blijken.
- Dat zou mij niet weerhouden mijn best te doen.
Een ongeneeslijk iemand, misschien?
- Ik zou het uiterste met hem probeeren.
Wat kunt u?
- Bidden en biechthooren, bijvoorbeeld.
Begint u dan alvast met het eerste.
- Ik zal er mee doorgaan.
Uw antwoorden zijn voortreffelijk!
- Uw vragen niet minder; doch wat u van een priester verlangt is mij nog immer
niet duidelijk.
Een groote bescheidenheid.
- Maar met bescheidenheid alleen geneest men geen wonden. Neen, maar zij kan
ertoe bijdragen; zij kan zelfs een conditio sine qua non zijn.
- Verondersteld dus dat de geneesheer de uiterste reserves betracht, dan zal de
patiënt ook zijn wonden moeten ontdekken; indien hij tenminste genezen wil!
Dit laatste zegt gij goed: indien hij genezen wil!
- Maar, baron?
Hoezoo? Meent gij niet, dat er zieken zijn die te ziek zijn om te willen genezen?
- Ik weet, dat er zulke zieken zijn; en dat zijn de ergsten! Hun wil is ziek.
Zulk een zieke ben ik.
- Het geval is zeer ernstig, maar niet zonder uitzicht; hoogst gevaarlijk, maar niet
hopeloos; onvergeeflijk in de taal der H. Theologie, maar niet ongeneeslijk.
Welnu, priester?
- Het woord is aan u, baron!
Zoudt u kans zien nog van mij een Saint Isidore te maken?
- Laat mij u eerst vragen of u den wil hebt van nog een goed christen te worden?
Die vraag van u is niet erg bescheiden.
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- De uwe was het zèker niet.
Mag ik u andermaal zeggen, dat uwe antwoorden uitstekend zijn?
- Doch voor de tweede maal: maakt u me niet meer verlegen, baron.
Des te beter! U staat een groote zaak voor; de Kerk mag voor haar kinderen niet
blozen; evenmin als de moeder, die haar baby baadt.
- Dit erkend te hebben strekt u tot eere!
Aan een zekere loyauteit heeft het mij nooit ontbroken.
- Behalve...
Zegt u het maar?
- Tegenover God.
Ik was een slecht paladijn.
- Maar die slechtheid is haast overwonnen.
Dezen keer vergist gij u, kapelaan.
- Het inzicht is de weg naar de beterschap.
Doch die hangt af van den wil en gij weet hoe het daarmee gesteld is.
- Het licht gaat de kracht vooraf; zooals het licht van de zon de warmte.
Gij kiest uw beelden niet kwaad; ik begrijp dat u over de genade van bijstand
spreekt; een oude herinnering...
- Een voortdurende werking.
Indien ik mijn duizenden twijfels niet had?
- Zij zullen genezen.
Wie garandeert mij uwe zekerheid?
- Raphael.
Wat beteekent dat?
- Medicijn Gods.
Ik herinner mij ook dìt nog. Ik begrijp dat men de gal van den Visch geproefd
moet hebben om te smaken wat zijn lichaam is. Zoudt u mijn biecht willen hooren?
- Neen!
Welken anderen dienst zoudt gij mij dan bewijzen?
- Die van mijn gebed en van dat der geheele Kerk.
Ik ben niet gewoon om aalmoezen te ontvangen, kapelaan.
- Is de biecht dan géén aalmoes, baron?
Zoo genomen is àlles aalmoes.
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- Alles! - Wacht op uw tranen.
U maakt mij op mijn beurt verlegen.
- Ik kan u voorloopig geen beteren dienst bewijzen.
Bewijst u me dan dezen tegendienst om met mij te blijven avondmalen?
- Graag.
Het is half zeven, om zeven uur dineeren wij; u zoudt intusschen een weinig in
mijn park kunnen gaan.
- Ik heb u waarschijnlijk vermoeid, baron?
Integendeel; ik voel me niet weinig verkwikt.
Om zeven uur zat kapelaan Odekerke met den baron en de freule aan een
eenvoudigen maaltijd in de eetkamer van het kasteel. De baron was zwijgzaam en
van een voorbeeldige matigheid in het gebruik van spijs en drank.
Ik heb goede hoop dat mijn lezers even weinig belang zullen stellen in het menu
als in de overigens geheel onbelangrijke ontboezemingen van de freule en de
menigvuldige hertetakken, doode vogels en wapens, waarmede het eetvertrek was
opgesierd. Ik houd me dus van alle detailleering ontslagen. Een uitzondering echter
wil ik maken voor een zeer flonkerenden, witten wijn, voor de gelegenheid
opgedragen; en voor ouden Helmus, die met zijn dienschort voor een helderheid
aandroeg van zuiver linnen en iets lichtends bracht in het sombere walhalla der jagers.
Intusschen zonk de zon al lager achter de hooge iepenboomen van het Siekendaal
en in de grachten en plassen rondom staken reeds de kikkers hun koppen uit wier en
water voor een avondlijk concert. Na den maaltijd nam baron Isidoor den kapelaan
mee naar het salon. Nadat oude Helmus de gaskroon had ontstoken en het licht suisde,
kwamen even nog de apen ter sprake en toen Bidlot den dood van Ferdinand had
aangekondigd, beval de baron dat hij dien avond door niemand meer gestoord
wenschte te worden. Later op den avond echter maakte de freule daar een uitzondering
op om goeden nacht te komen wenschen en het viel mij op, dat broer en zuster
elkander daarbij een kus gaven.
Ten deele heb ik mijn verlegenheid van straks overwonnen, begon de baron toen
de heeren gezeten waren; maar indien ik op mijn tranen moet wachten, vrees ik dat
dit lang zal duren.
- Een enkel steentje in uw brood kan een vloed van tranen tevoorschijn roepen,
baron.
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Ik bewonder het gemak, waarmede u een eenvoudige natuurlijke waarheid weet te
bezigen om een bovennatuurlijke waarheid duidelijk te maken. U ziet dat ik reeds
een heel eind op u ben afgestemd.
- Uw handelbaarheid is anders dan zich aanvankelijk liet vermoeden.
Het is zeker, dat men uit een paar onbeduidende schrammen zijn voordeel kan
doen, en ik aarzel niet om te verklaren, dat ik er prijs op zou stellen indien ik u van
nu af tot mijn vriend zou mogen rekenen.
- Indien u zich de onbescheidenheid, welke die vriendschap van mij soms mocht
vergen, laat welgevallen: graag!
Ik zal u daarin zelfs zoover tegemoet komen, dat ik iedere onbescheidenheid van
uw kant voortaan zal beschouwen als een compensatie op een al te groote
bescheidenheid van mijne zijde.
- Ik ook zal moeite doen mij volledig op u af te stemmen, baron; ik weet nog niet
geheel en al met wien ik te doen heb.
Met een zondaar, kapelaan; maar met een, die moeilijk tot tranen zal komen,
moeilijk tot berouw. Want meer dan menig ander ben ik met de erfzonden en de
gevolgen der erfzonden mijner voorouders belast en evenmin als ik eenige
verantwoordelijkheid voor die erfzonden en de gevolgen daarvan kan dragen, weet
ik mijn persoonlijk aandeel te bepalen in de gevolgen der gevolgen dier zonden in
mij. Waarover zal ik schreien dan dat ik geboren ben? En waarom anders dan dat ik
in dezen toestand geboren ben?
- Sluit u alle persoonlijke aansprakelijkheid voor uw zonden uit? Geenszins; ik
weet alleen mijn aandeel eraan niet te bepalen, opdat ik tot voldoende tranen zou
geraken om alles, alles uit te wasschen. Meer om mij te verklaren dan om mij te
rechtvaardigen, zou ik u eene voor u misschien geheel vreemde, verwarde en
verweerde wereld willen binnenvoeren. Ik zou u kennis willen laten maken met een
klein en navrant treurspel dat geleefd werd, kapelaan, en waarvan de folterende
gegevens met een ongekende wreedheid en sans-gêne staan opgeteekend in ons
familieboek. Permitteert u mij, dat ik het boek even ga halen; ik bewaar het op mijn
slaapkamer en breng er lezend en zuchtend mijn slapelooze nachten mee door...
De baron kwam terug met een zwaar met zilver beslagen foliant,
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met een bijna afgesleten wapen op den marokijnen band. Hij sloeg het boek voor
den kapelaan open en toonde hem enkele der laatste met een mannelijke, maar
onbeheerschte en hakkelende hand geschreven bladzijden.
Het is het schrift van mijn oudste zuster Constance, vervolgde de baron; oudste
genoemd, omdat zij zeven minuten voor haar tweelingszuster de freule ter wereld
kwam. Zij heeft de laatste bladzijden onzer geschiedenis geschreven met dien
verschrikkelijken humor, welke haar eigen was en met hetzelfde koude vuur, dat
haar vóór haar jaren verteerd heeft.
Volgt nu het treurspel zelf. De personen die er een rol in spelen zijn
achtereenvolgens: de vader Assuerus de Rosen de Cortenbach, een landheer; de
moeder Gabriëlle de Gaverelle en de tweelingzusters Constance en Elisabeth. Van
de twee zonen blijft de jongste achter de schermen als de verlorene. Hij moet een
befaamde chansonnier geworden zijn, schijnt het; want elken avond voor de menschen
en de Engelen slapen gaan, zingt hij een paar liederen voor de micro van Côte d'Azur.
Als het u belieft kunt u, wanneer het treurspel is uitgespeeld, nog even naar de
vertrekken der freule gaan en hem aan haar toestel beluisteren. Zijn stem moet zeer
bizonder zijn. De oudste zoon verschijnt alleen op het einde om het gordijn te laten
vallen over het treurspel en voor zoo noodig nog een kleine epiloog. Het stuk speelt
op een landgoed in de Kempen, van den eenen kant van de wereld afgesloten door
een eindeloozen witten muur met midden in een kapel van O.L. Vrouw van Rust;
van den anderen kant door een diep en geheimzinnig broekland vol water, dieren en
hooge olmen: een waar droomoord als verliefde en romantische menschen zich wel
eens wenschen, naar ik hoorde, maar dan zonder den absoluten onvrede of onwil tot
vrede, die er heerscht tusschen zijn bewoners die dan ook al het mogelijke doen om
er een hel van te maken.
Het drama begon vóór den bruiloftsnacht reeds van mijnheer en mevrouw, waarin
een kleine norsche tyran zich samentrof met een - zoo staat het er letterlijk onmogelijk lange, huilerige feeks en het krakeel over en weer slechts een einde nam
bij het hanengekraai, toen de bruidegom met zijn geweer en zijn honden erop uittrok
achter het wild. Even later moeten alle gasten en kamenieren weer wakker geworden
zijn van het geroep en gelamenteer van ganzen, kalkoenen en pauwen, en de
vensterluiken
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opengestooten zijnde, zag men de bruid, die wit van woede en dauw in alle vroegte
reeds met den stok achter de dieren zat. Hoe deze bruid en bruidegom te zamen
gekomen waren en langs welke onbegrijpelijke wegen, moge een raadsel blijven.
Het boek verhaalt dat de huiskapelaan, een dom en scrupuleus man weliswaar,
geweigerd heeft zijn zegen aan die verbintenis te geven, welke van te voren reeds
gedoemd scheen om schipbreuk te moeten lijden. Waarom hij dan ook op staanden
voet uit zijn ambt ontzet werd en vervangen door een in den cultuurkamp uitgeweken,
deambulanten prelaat; een reusachtigen man die zonder veel vieren en vijven het
waagstuk bestond en die op den vooravond van den trouwdag den bruidegom in den
biechtstoel riep, waarin deze geruimen tijd gedwee en berouwvol neerzat voor de
belijdenis van al zijn kwaad. De zitting duurde zoo lang, dat de huisgenooten eraan
begonnen te twijfelen of er nog ooit een einde aan zou komen. Wat er intusschen in
den houten stoel der huiskapel aan boosaardigheid en goeden raad verhandeld werd,
zal natuurlijk tot op den jongsten dag een geheim blijven, lees ik in het boek, maar
zooveel is er dan toch door den biechteling zelf over losgelaten dat deze, na de
eindelooze litanie van zijn misbruiken en vergrijpen rouwmoedig te hebben opgelezen,
het ergste beducht bleef voor de penitentie welke, wanneer zij geproportionneerd
zou zijn aan den ernst en de zwaarte van zijn zonden en de gestrengheid van den
biechtvader, niet te overzien zou zijn en nog minder te volbrengen. Er waren echter
geen moeilijkheden denkbaar, vervolgt het boek, waar de landheer Assuerus, die bij
al zijn weinig stichtende eigenschappen ook een sluwe vos was, zich niet glansrijk
doorheen wist te slaan. Staande de biecht zelf was dan ook reeds het voornemen in
hem gerijpt om de penitentie ponds pondsgewijs onder zijn onderhoorigen te verdeelen
en ze door dezen uit te laten boeten. Wij kunnen het immers ook niet helpen, aldus
nog altijd het boek, dat de landsheer Assuerus op stuk van godsdienst niet zoo heel
recht in zijn laarzen ging en domweg meende, dat God slechts op de voldoening
bedacht was en dat het Hem niet kon schelen van wie. Hoe verbaasd was de
biechteling echter toen hij na zijn belijdenis zoomaar zonder meer met gulle hand
de absolutie kreeg toegediend en hoe verheugd was hij met reden te mogen
veronderstellen, dat de biechtvader de voldoening op zijn eigen schouders genomen
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of vergeten had. In eene voor hem vreemde opwelling van dankbaarheid zou hij den
prelaat de zegenende en vergevende hand gekust hebben, indien het houten horretje
met het kruis, het anker en het hart erin, die buitensporigheid niet in den weg gestaan
had. Fluweelig en rose als zijn lippen waren, had de prelaat gefluisterd: Bid dan,
mijn zoon, nog eens uit de diepten uws harten een acte van berouw en neem van nu
afaan het vaste voornemen van u nimmer meer in woede en toorn en vooral niet in
handtastelijkheden jegens uw minderen te buiten te gaan. Sterkt u en ga in vrede,
mijn zoon.
Nimmer verliet een bruidegom zoo dartel en verlicht den biechtstoel als deze
Assuerus; ondanks den vernietigenden blik van zijn bruid, die ten uiterste geprikkeld
door het lange wachten hem nog een scheldwoord toebeet voor zij op haar beurt in
den biechtstoel haar verleden ging vereffenen. Eerst echter stak de prelaat zijn hoofd
nog door het gordijn en den landheer wenkend vroeg hij hem of hij haast had. Deze
zeide, dat de barbier hem wachtte en dat hij daarna den tijd voorhanden had. U zoudt
mij een genoegen doen, sprak de prelaat, indien u, wanneer de barbier het zijne aan
u gedaan heeft, mij zoudt willen treffen op mijne kamer. De bruidegom beloofde
hem dit te gereeder daar hij veronderstelde, dat de prelaat van zins was hem kennis
te laten maken met de een of andere van zijn superieure wijnen; als bekroning der
zalige biecht of reeds als preludium op de bruiloft; en hij look den biechtvader, die
half uit den biechtstoel als Jonas uit den walvisch hing, op voorhand een oog ten
teeken van verstandhouding. Na de biecht der bruid dan, die in een ommezien
verstreken was, stapte de enorme prelaat naar zijn vertrekken en zette daar achter de
deur, in plaats van den verwachten wijn, een geduchten knuppel klaar. Op de
binnenplaats zag men zich onderwijl een grootsch bloedbad voltrekken aan reeën,
hazen en gevogelte; daar zaten de dienstmaagden tot aan de heupen in de veeren;
houtvesters stonden tot hun kruis in de vellen en een dronken slaper alreeds lag in
een opengesneden varken. Er was gekrijsch en getier over en weer tusschen mannen
en vrouwen, die elkander met vuisten en messen dreigden en oude lieden voerden
op kruiwagens vruchten aan: appels, peren en meloenen en manden vol blauwe en
witte druiven. Kuipen vol deeg stonden oranjegeel van boter en eieren en bedwelmend
van citroenolie in het zonlicht te rijzen en op
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tafels lagen klompen boter, suiker en kandij. De hitte dreef de bakkers uit het bakhuis
de lucht op voor den gloed der knetterende mutsers. Uit de pomp gutste onophoudelijk
het water reinigend over de rulle en roze cadavers van het geslachte, dat in stukken
gehakt in enorme koperen ketels geworpen werd.
In dit alles verlustigde zich de prelaat vanuit zijn venster, waarlangs het pluksel
op den wind omhoogstoof in de platanen. Toen hij de stem van den bruidegom in de
traphal hoorde schallen, sloot hij rustig het venster en ontving hij den landheer op
zijn kamer. Hij sloot de deur en stak den sleutel op zak en zeide:
Ik heb u, mijn penitent, hier ontboden en ik zal u niet lang in het onzekere van
mijn bedoeling laten. Ik zeg u niet: neem plaats, maar ga er onmiddellijk toe over
om u uit den droom te helpen; want uw evenzeer verbaasde als bange blikken, zeggen
mij dat u in raadsels tuurt. Welnu dan. Daar ik geen enkel recht heb om te vermoeden
dat gij, aartsdeugniet die gij zijt, ook maar het geringste deel van de penitentie die
ik u op moet leggen zult volbrengen, heb ik besloten ze u toe te dienen met dezelfde
hand die u geabsolveerd heeft; maar dan van een verlengstuk voorzien, waarmee niet
te spotten valt. En terwijl de prelaat - lees ik letterlijk - den verbouwereerden
bruidegom met zijn enorme linker over de knie legde, diende hij hem met den knuppel
in zijn rechterhand een penitentie toe waar deze bont en blauw van werd; hem
intusschen aldus vermanend: Spartel niet al te zeer tegen, gevaarlijk sujet dat gij zijt,
eer ik u den hals nog breek; maar vooral niet om volledig deelachtig te worden aan
alle vruchten van een goede biecht die, behalve belijdenis en berouw voor hare
geldigheid, een vrijwillige en persoonlijke voldoening van den biechteling vergt.
Gedraagt u rouwmoedig, zeg ik u, en krijt niet al te zeer onder de slagen, die ik
gedurende den tijd van een aandachtig miserere op u zal doen neerdalen als een regen,
die met Gods genade moge gedijen. Mocht gij evenwel door weerspannigheid en
krijten of op andere wijze oorzaak worden, dat ik tekst en tel kwijt raak, zoo zult u
mij moeten verontschuldigen indien ik dan den psalm opnieuw en van voorafaan
begin. Wat wilde de bruidegom anders dan in zijn lot berusten en rouwmoedig
bedenken, dat een miserere van slagen te verkiezen is boven een eeuwige hel, waarop
hij door zijn voortdurend handgemeen en zijn andere praktijken aanspraak maakte?
Het is ge-
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schied, dat toen de prelaat met ongewone plechtstatigheid het miserere aanhief, de
boeteling den knuppel zoo hevig voelde vallen dat hij uit reactie met zijn tanden een
lap uit de toga van den prelaat reet; die zich daardoor echter niet het minst van de
wijs liet brengen en zonder hapering de voldoening voltooide. Dan liet hij den
boeteling los en den knuppel opbergend, vervolgde hij op eenigszins vaderlijken en
begrijpenden toon: Daar ik niet verwachten mag, mijn zoon, dat gij, die vol ondeugden
steekt als een stekelvarken vol stekels, ineens door deze voldoening van allen zijt
genezen; - daar dus ook uw voornemen, hoe vast het thans ook zijn moge, desondanks
volledig zal beantwoorden aan de doortrapte zwakheid uwer natuur, vermaan ik u
dringend u geen illusies te maken omtrent u zelve en dubbel acht te geven eer u het
bloed opnieuw naar de handen schiet.
De landheer zat daarna met de verborgen maar hinderlijke teekenen zijner penitentie
rustig aan de zijde van den prelaat aan het avondmaal. Ofschoon deze in vele
opzichten voor een merkwaardig en oorspronkelijk prelaat gold, was hij toch van
een zekere naïveteit niet vrij te pleiten inzoover hij de even kinderachtige als
gevaarlijke illusie had om door zijn bezweringen de hel te verijdelen waarin zulk
een bruidegom en zulk een bruid zich door een verbintenis voor het leven gingen
werpen. Uit het voorafgaande weten wij reeds ten deele hoe de bruiloftsnacht verliep.
Gedurende de bruiloft zelf waren hun verhoudingen als die van kat en hond. Hierbij
dient opgemerkt dat, wanneer zij zich verwaardigde iets te zeggen, de bruid negen
van de tien maal een domheid zei en het telkens nog erger maakte door, tegen de
gansche tafel in, in haar ongelijk te volharden. Het was soms ongelooflijk, vermeldt
het boek. Vóór den feestmaaltijd had de scherpzinnige prelaat gemerkt, dat de bruid
niet gebeden had en toen hij zich glimlachend tot haar wendde met de vraag: waarom
voor het eten de ganzen niet baden? vatte zij dit als een raadseltje op en betrok zij
de gasten allen in haar gissingen. Waarover de onthutste prelaat niets anders kon
doen dan zachtjes zijn lokken schudden. Toen midden onder den maaltijd opeens de
fanfare der dorpelingen op het voorplein de Brabançonne begon te blazen en bruid
en bruidegom gearmd op het balcon verschenen, riep zij het gevolg van gasten verrukt
in het gelaat dat het de Marseillaise was; waarop de bruidegom zoo'n verachtelijken
lach
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deed klinken, dat de muzikanten de maat kwijt raakten en van verbazing naast hun
mondstukken bliezen. Even later gebeurde nagenoeg hetzelfde met een kalkoen.
Nadat de vaardige hand van den prelaat den vogel ontleed had, bleken er enkele
maiskorrels op de schotel te liggen. De bruidegom wond zich daarover dermate op,
dat het kristal ervan rinkelde. De bruid evenwel verongelijkte zijn woede op de koks
met zichtbare voldoening en beweerde, dat de zoogenaamde korrels tot de meest
uitgelezen ingrediënten behoorden, waarmede een kalkoengerecht placht te worden
opgevuld. Zij hield hare bewering vol totdat de korrels van hand tot hand de lange
rij der gasten waren langs gegaan en de prelaat er tenslotte een tusschen zijn tanden
nam en voor de vragende ooren de waarheid aan het licht bracht. Waarna de
versteende gelaten der gasten, jonkheeren meestal en freules, zich naar den reebout
bogen en het gastmaal verderop zonder ernstige verstoring verliep.
Ofschoon de zeer glorieuze en superieure Cantemerle hier en daar reeds zijn
bokkige instincten deed gelden, bleef er een gedrukte stemming heerschen, daar
iedereen op elk moment op het ergste bedacht kon zijn. De freules waagden het niet
dan fluisterend kwaad te spreken of gedempt te zuchten en de baronesse de Kinrode,
die er geheel en al op gekleed was om te zingen, hield haar liederen en aria's in petto;
zooals ook de prelaat zijn tafelrede op den tekst van Esdras: Eet het vette en drinkt
het zoete en weest niet droevig, want de vreugde des Heeren is onze kracht. Met
opgetrokken wenkbrauwen zaten de heeren ernstig neer in den rook hunner havanna's,
het uur verbeidend hunner verlossing uit het voorgeborchte van ruzies en twisten en
toen de muzikanten binnentraden en hun doedelzakken aanbliezen, was er weinig
animo voor den dans. Mèt de doedelzakken, zakte ook de bruiloft in elkander en van
alle aanwezigen was er wel niemand zoo tevreden als de prelaat toen hij, alleen
gebleven met de gehuwden, een gelukkig voorwendsel vond om naar zijn vertrekken
te gaan. Het was inmiddels middernacht geworden.
Het moge verwondering wekken dat er met verloop van tijd uit deze, buiten alle
berekeningen en verhoudingen vallende verbintenis, alsnog vier kinderen geboren
werden; de reeds voornoemde avondzanger Maxime, zijn broeder Isidore, die van
zijn peetoom Isidore de Cortenbach dit kasteel en zijn belendende
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eigendommen erfde en de tweelingzusters Constance en Elisabeth, welke laatste ik,
nadat zij een even dwaas als verspillend leven achter zich had laten liggen, in genade
tot mij heb genomen. U kent mijn zuster de freule; ik behoef haar dus niet nader aan
te duiden. Constance was belachelijk klein geschapen en, daarbij nog met een
horrelvoet behept, zeldzaam tyranniek en misdeeld uitgevallen. Het eigenlijke drama
begint waar deze klein gebleven dochters den meer dan huwbaren leeftijd bereikt
hebbende, reeds schatten gelds onbezonnen verteerd hebben op hun jacht naar geluk.
Telkens en telkens onfortuinlijker en verbitterder van haar omzwervingen door bijna
alle landen der wereld weergekeerd zijnde op het vaderlijk landgoed in de Kempen,
lieten zij niets na om in bondgenootschap met haar grijze, grauwelende moeder den
levensavond van hun vader op de meest brutale wijze te vergiftigen. Al haar
gedroomde en werkelijke ellenden, al haar misvalligheden en teleurstellingen
verhaalden zij op den ouden heer die, scheef gezakt in zijn stoel, daar bibberend van
ergernis en woede jaren lang lam neerzat; nog slechts hunkerend naar het ebbenhouten
kistje met de hem dagelijks toekomende sigaar. Met haast dezelfde middelen waarmee
hij vroeger, nog in de kracht zijner jaren, de zijnen tyranniseerde, tyranniseerden zij
hem; oog om oog en tand om tand. Wanneer hij eertijds tegen negen uur in den
morgen was opgestaan en in zijn zetel praalde, moesten daar op straffe van anders
pijnlijke ervaringen de moeder Gabriëlle en de beide kleine freules klaar staan; de
eene met het ebbenhouten kistje en de anderen met het overige rookgerief: de lucifers,
het pennemes of de schaar. Deze ceremonie gold zooveel als een aubade aan het
vaderlijk gezag, dat hij overigens, gezien de omstandigheden en de grove
verkwistingen toen reeds, goed deed te laten gelden; al kon dit beter op een minder
willekeurige manier geschied zijn dan hij de gewoonte had. Op een wenk van den
gebieder moest de oude barones naderkomen met het geopende kistje; hij nam daaruit
een sigaar, die hij Constance toereikte, welke haar met een vlijmscherp mesje of
schaar voorzichtig van haar punt ontdeed. Daarna moest Constance ze hem in den
mond steken terwijl Eisabeth de lucifer aanstak en hem vuur gaf. Tenminste indien
het hem beliefde te trekken. Niemand mocht zich om welke reden ook verwijderen
voor de rook verschenen was. Zeer zeker was het geen
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ongegronde maatregel van den gebieder dat, toen hij al ouder en achterdochtiger
geworden was, de oude freule het eerste gedeelte van de sigaar voor haar rekening
had te nemen. Dàn nam hij de sigaar pas tot zich wanneer hij zich genoeg vergewischt
had, dat zij geen ontplofbare of andere nadeelige bestanddeelen bevatte. Aan deze
en andere krenkingen zou wellicht nog lang geen einde gekomen zijn als men den
landheer niet op zekeren dag, na een aanval van woede op den houtvester van Mierlo,
bewusteloos gevonden had in den beemd. Er staat geschreven dat de freules, toen
zij het bericht vernamen, tegelijk de Marseillaise hebben aangeheven. Ik heb Elisabeth
daarover nimmer geïnterpelleerd. Zeker echter is dat de oude heer, na deze zijn eerste
beroerte, even verlangend bleef naar zijn sigaartje. Toen evenwel werden de rollen
omgekeerd. Niet dat hem zijn sigaar niet gegund werd, integendeel! - want de aubade
aan het vaderlijk gezag werd onverminderd geprolongeerd, doch nam van den eersten
dag den beste reeds den vorm aan van een krenking en bespotting van dat gezag, dat
zich nog slechts in sidderingen, hunkering en huilbuien vermocht te ontlasten. Iederen
morgen werd de ceremonie afgewerkt, maar door de meest naargeestige plagerijen
onderbroken. Het geschiedde onderanderen dat men den ouden heer, die zijn armen
niet meer ter beschikking had, de sigaar in den mond stak en hem zonder vuur liet
zitten; een andere maal stak men hem het brandstuk in den mond en het mondstuk
aan, zoodat ondanks zijn hopelooze pogingen de armzalige rooker geen adem kreeg.
Een volgenden keer weer rookte de oude freule, die er den smaak van gekregen had,
de sigaar in zijn bijzijn met trage, treiterende trekjes op of maakte Constance, die
zich nog meer dan de beide andere freules in frivoliteiten te buiten ging, met de asch
een kruisje op zijn voorhoofd: gedenk, oude, dat gij stof zijt en tot stof zult
wederkeeren. De oude Gabriëlle vond daarbij aanleiding genoeg om den ouden tijger
te verwijzen naar de slagen, trappen en andere hem ten dienste staande vormen van
handgemeen, welke zij van hem had moeten verduren in de dagen harer zwaarte en
in den vermaledijjden tijd dat er bijna geen week voorbij ging zonder dat er in de
omliggende dorpen niet een of andere mensch met een geradbraakte ribbenkast lag.
Maar ook aan dit leven kwam een einde zooals ook aan dit kleine treurspel en
hoort nu hoe.
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Een mensch, vooral wanneer hij weer kind geworden is, schijnt wel, denkt dat hij
eeuwig voortduurt. Doch het barmhartig leven - of de barmhartige dood, om het even
- spaart niets en niemand en het is goed dat wij ons daaraan op tijd gewennen en
overgeven, nietwaar kapelaan? Wie zou het den ouden landheer aanrekenen, dat hij
minder op zijn dood bedacht was dan op zijn sigaar? Na gewasschen te zijn geworden
- o, verregaande ontluistering van onze mannelijke heerlijkheid en rechten - na de
spons met het bakje water, volgt het bordje slemp, lauw rookend en van suiker
aangeslagen. De oude gaapt en slikt; de lepel is telkens te vol; de voedster bits en
onhandig. Als hij gegeten heeft zit hij in zijn zetel, het linkerhandje slap op de spitse
knie, te hunkeren naar zijn laatste sigaar. Het is Constance, die er hem herhaaldelijk
vergeefs naar laat happen; zoo als men een kraanvogel laat doen naar den worm. De
oude wordt toornig, want uitgebluscht is zijn haard nog niet en hij maakt een krassend
geluid. Ik lees letterlijk in het boek: zoet zijn, oude jongen, anders? De oude tijger
begint te huilen en uit zijn mondhoek loopt weer die onhebbelijke slijmdraad hem
in den hals. Ik beschrijf het u zoo levendig als mijn verbeelding nog alles waarneemt.
Foei! roept moeder Gabriëlle en bij haar verschijning krimpt hij als voor den blik
van een serpent. Zij veegt zijn mond schoon en bindt zijn hals een servet om met een
vaart als waarmee men iemand opknoopt. Daar zit hij: bevend, schamel, schuldbewust.
Hij huilt, hij hunkert. Hij zal vandaag zijn sigaar hebben, zegt moeder. Assuerus,
versta je dat: wij vieren vandaag onze veertigjarige bruiloft. Mijn hemel welk een
tijd! De oude hunkert naar zijn sigaartje. Constance noch Elisabeth denken er ook
maar een oogenblik aan om een van beiden geluk te wenschen. Een heugelijke
gebeurtenis, spotten zij. En dan begint opeens als voor veertig jaren op het voorplein,
dat nu vol wolfsklauw en kattestaart staat gewassen, de dorpsfanfare weer te spelen.
De oude leeft wonderlijk op en slaat met zijn linkerhandje een beetje de maat op zijn
knie. De oude freule schreit van ergernis en Constance bijt zich van razernij de nagels
stuk. Omdat de muzikanten den ouden tijger nog eens zien willen, wordt hij met zetel
en al op het balcon gesleept. Daar zit hij glunderend onder de slaapmuts, met de
sigaar in zijn hoofd, en een gejuich gaat van onder op, dat het midden houdt tusschen
jubel en hoon.
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Assu, roept de oude freule, ze zijn daar voor je begrafenis, maar de doodkist komt
wat laat! De oude straalt, hij doet moeite om zijn beenen te bewegen. Moeder, hij
wil met je dansen, schertst Constance. De oude lacht naar de muziek in den hemel;
veeren, bladeren en bloemen die opstuiven in de platanen. Hij ziet patrijzen, ganzen
en zwanen de ruimte doortuimelen. En hij lacht groot en verbaasd. Hij rijst rechtop
in zijn zetel. De sigaar valt hem uit den mond en als de oude freule zich bukt om ze
op te rapen, slaat haar een doode hand loodzwaar in den nek. Wanneer Elisabeth en
Constance de balkondeuren gesloten hebben, spelen de muzikanten buiten nog een:
Lang zal hij leven.
De baron sloot het boek en vervolgde: Het zou mij niet verwonderd hebben indien
u, mijnheer kapelaan, om een of ander détail van dit treurspel gelachen had. Er zou
niets op tegen geweest zijn. De uitdrukking van uw gelaat bewijst mij u doordrongen
te hebben van zijn verschrikkelijken ernst. Het gordijn is gevallen en een ander
gordijn is voor u opengeschoven. Mag ik u vragen medelijden met mij te hebben en
voor mij te bidden om tranen?
Als mijnheer Odekerke naar huis gaat ruischt de nachtwind over het dorp en
glinsteren de oogen der katten geheimzinnig onder de heggen.
De hemel is hoog.
Stilte en sterren.
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XXIII
Hij kan met zijn kop door een spa-kan, zeggen de menschen van kapelaan Odekerke
om aan te duiden hoe graatmager hij geworden is; zij vinden het onverantwoordelijk
van den bisschop om één mensch zoolang aan een zeel te laten trekken, totdat hij
erbij neervalt. Want daar loopt het op uit. Die heeren van het bisdom weten voor
geen tiende part wat er in de parochies omgaat; wie het te zwaar hebben en wie niet.
En mijnheer Odekerke heeft het zwaar, dat kan men op zijn tien vingers uittellen.
Daarbij heeft de dokter uitgelaten, dat hij zich matigen moet; dat het anders wel eens
verkeerd met hem kon afloopen.
Nu spreken ook diegenen zoo, die vroeger wel eens in hun vuist lachten wanneer
de vogel van den kapelaan niet opging of dachten, dat hij teveel duiven op zijn dak
had. Behalve die van Bonte dan; die zwijgen en verdenken hem van bij Van der
Schoor een hand in het spel gehad te hebben.
En de nieuwbenoemde pastoor blijft maar uit. Die is eens even poolshoogte komen
nemen en heeft order gegeven de pastorie van onder tot boven te herzien. Hoe lang
kan dat nog duren? Intusschen moet de kapelaan zich met den pater Carmeliet
behelpen, die weinig meer doen kan dan de mis lezen, 's Zaterdags in den biechtstoel
zitten, met 's Zondags een instructie, en die op tijd weer terug gaat naar het klooster
waar hij thuis hoort. De kapelaan zit met de gansche parochie: meer dan drie duizend
zielen al. Of heeft hij er eigenlijk niet altijd mee gezeten? De pastoor? Nu ja, dat was
een heilig priester, maar buiten den tijd. De kapelaan staat voor alles, ook voor de
armen. Want wat die betreft zou men zeggen, dat de Mijn ons niet beter gemaakt
heeft. De omzetting der school gaat ook niet voor den wind. Er zijn veel slapende
honden door gewekt; veel tegenwerking en dikwijs van een zijde vanwaar het niet
verwacht werd. De bovenmeester, ofschoon een goed katholiek, is tegen het bizonder
onderwijs. Daar zijn immer menschen die meenen, dat men het maar bij het oude
moet laten; dat alles maar blijven moet zooals het is. En die vinden graag aanhang.
Zoo zit ook daar weer mijnheer Odekerke als een luis tusschen twee nagels: lijdelijk
verzet en nog erger van den eenen kant, en een soort banvloek van de zijde van den
bisschoppelijken inspecteur, die de open-
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bare school te vuur en te zwaard wil verdelgen. De ouders moeten nu teekenen, wat
zij voor hun kinderen wenschen en de kapelaan loopt zich het vuur uit de schoenen
met de lijsten. Bovendien zijn er altijd menschen, die zich nog dommer voordoen
dan ze al zijn en anderen, die iemand die zijn plicht doet gauw voor een drijver
houden. Mijnheer Odekerke is een drijver; maar alleen daar waar hij gedreven wordt.
Hij kon het zich heel wat gemakkelijker gemaakt hebben hier. Hooge boomen vatten
veel wind, zegt de notaris; en wanneer mijnheer Odekerke voorbij zijn woning gaat,
groet hij hem vriendelijk van over de hor. Sedert haar ziekte heeft mevrouw van den
dokter ook een anderen kijk op den priester gekregen en loopt nu met plannen om
een St. Elisabethsvereeniging op te richten, omdat ook haar man meent dat de
kroostrijke gezinnen in de knel zitten en de huismoeders daar vooral de dupe van
zijn.
De oude ongelijken beginnen zich langzaam en als vanzelf te effenen, maar tegelijk
ook rijzen er soms weer nieuwe op. Twee families zijn in vijandschap geraakt over
een deeling en beide spelen zij evenzeer den kapelaan tegen elkander uit, die hen
slechts heeft aangespoord om tot een vergelijk te komen. Met dit gevolg echter, dat
hij bij geen van beide partijen meer goed kan doen. De vader van Klaasje Weenink
heeft zijn dochter buiten geworpen, omdat zij roomsch wil worden. En nu zetten de
opgestangde ouders heel de kolonie van Thuis-Best op stelten onder voorwendsel,
dat de kapelaan hen hun dochter heeft afgetroggeld omdat zij bij zuster Hildegardis
in de leer gaat.
Zoo blijven de menschen een krans van doornen toevoegen aan den kruisbalk
waaraan de kraai nog altijd den snavel wet.
Maar zijn verhaal loopt nu spoedig ten einde. Het is een eigenaardige wereld,
welke hij u getoond heeft. Hij heeft hem echter niet anders aanschouwd en ondergaan.
Zegt niet, dat hij alleen maar oog had voor zijn gebreken; zegt liever, dat hij te zwak
was om die te verbeteren en dat hij erdoor overwonnen is. Hij is zijn boek begonnen
met de verklaring, dat hij geen held is; het zal niet noodig zijn dit aan het slot nog
eens te herhalen. Ondanks zijn hooge opvatting van de genade is deze priester, die
overal ter wereld in gelijke omstandigheden dezelfde teleurstellingen geboekt zou
hebben, haar keer op keer in zijn ministerie vooruit gehold. De eenige kans, die de
genade hem geboden
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heeft om een held te worden, heeft hij niet benut. Deze overtuiging wischt niemand
meer uit. En er zijn dagen, dat hij erover huivert en nachten, dat hij erom schreit. Hij
heeft echter de minste bekoring niet meer dat hij onmisbaar is. In zooverre is hij
genezen. Het zoete en het bittere probeeren elkander te neutraliseeren, maar de
uitwerking van het bittere is fataler. Het bijt dieper door dan iemand vermoedt.
Het leven gaat voort; de menschen gaan voort te zijn wat zij waren; de ouden
sterven en de kinderen worden groot. De Mijn rookt; de steenkool is duur en de
steenslag poedert over de rozen. De wind ruischt als een water door den nacht...
Maandag na Pinksteren. Dag van devotie.
De pater assistent heeft de eerste mis gelezen tot intentie der familie Bonte, die
vandaag den eersten steen legt voor het groote winkelpand aan de Raadhuislaan. Om
vijf uur heeft men den pater Carmeliet gevraagd den steen te zegenen; waarna allen,
die bij den bouw betrokken zijn, op worstebrood onthaald zullen worden in de Keizer.
Nicolaas Bonte heeft daar bovendien een ton bier voor zijn rekening genomen, maar
er tevens uitdrukkelijk bij bedongen, dat het geen bier uit het Panhuis zou zijn maar
van de Zwarte Leeuw.
Mijnheer Odekerke heeft de hoogmis opgedragen voor de overleden en levende
familie Van der Schoor. Slot-Marieke, die geen enkele mis pleegt te verzuimen, heeft
over de beide intenties het hare gedacht en er hare besluiten uit getrokken.
Wanneer Reinout Eussen de kerk verlaat, staat zij hem reeds op te wachten bij het
missiekruis en randt zij den magazijnmeester aan met haar klachten. De kwezel ziet
er niet tegenop om desnoods een revolutie te ontketenen om recht gedaan te krijgen.
Behalve dat zij zich schandelijk behandeld vindt en zij haar beste geit al dubbel en
dwars verbeurd heeft bij den advocaat met het voeren eener procedure tegen de
stofplaag, acht zij zich door menschen èn heiligen schromelijk verongelijkt. Het
menschje dreigt er uitzinnig onder te worden. Thuis aanschouwt zij niets meer dan
haar onwil; zij houdt het er niet meer uit. De geiten worden nauwelijks gemolken en
gaan tegen de wanden op van den honger. Zij legt haar falie niet meer af en is van
den morgen tot den avond op stap, haar leed klagend, de eene deur in en de andere
uit. Bij den kapelaan klop je aan doovemansdeur en als je den geu-
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zenpastoor in den arm neemt, belooft die er met bedrijfsleider Grondijs over te spreken
die alles in de pap te brokken heeft bij den hoofdingenieur Kramer, naar men zegt.
Maar wat haalt het uit? Slot-Marieke blaast over haar hand: dàt niet! Zij zien een
mensch niet eens staan. Zij rijden in mooie auto's, die heeren, en laten een arm mensch
in den put. Is er nog gerechtigheid in de wereld? Het is God geklaagd en niets dan
ergernis en ellende wat je vandaag aan den dag beleven moet.
Doch zelfs Reinout Eussen kan er niet lang bij stilstaan. Zijn medelijden met het
menschje doet ook geen wonderen; zij heeft haar kans verkeken en daar helpt geen
vader of moeder meer aan. Zijn raad om er zich rustig bij neer te leggen, wekt haar
verontwaardiging, schiet falikant te kort. Kreunend zinkt zij op de knieën voor het
kruis: een zwart hoopje kommer.
Als Miete Van der Schoor en Den Hertog de kerk verlaten, steekt Eussen hen zijn
gulle hand toe en wenscht hij hen geluk met hun verloving. Onder de hoogmis heeft
Clara den pot met hortensia's bezorgd, door hemzelf gekweekt. Eussen sluit zich bij
Severinus Van der Schoor aan met wien hij oploopt tot bij het Panhuis. Daar staat
onder de poort het personeel opgesteld om de verloofden te verwelkomen: de
meester-brouwer Weisz aan het hoofd, Roos in het midden met de bloemen en de
oude Geertrui een beetje achteraf vanwege haar werkschort. Vóór Eussen afscheid
neemt, drukt Miete hem nog eens op het hart, dat de doopvader van haar aanstaande
vanavond niet mag ontbreken. Eussen vindt de eer wel wat groot voor een eenvoudig
werkman, doch Den Hertog verklaart den wensch van de verloofde tot een wet,
waaraan men zich niet straffeloos kan onttrekken. En de magazijnmeester stemt erin
toe van de partij te zullen zijn. Tot vanavond dan, Eussen, zegt Van der Schoor.
Als God belieft, brouwer; en allemaal een gelukkig feest!
Dan haalt Weisz de stralende Roos met de bloemen naar voren en spreekt hij een
kort woord namens allen; de bedeesde Geertrui niet uitgezonderd, die haar tranen
laat vallen. Een voor een doen zij het nu nog eens dunnetjes over, onbeholpen
weliswaar maar goedgemeend zooals Louis Bonte, en de een of andere gast in den
vorm van een onschuldig grapje.
Tante Dora sluit de oogen van ontroering nu haar nicht haar een kus geeft.
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Kind, zegt zij, lief kind toch! Hoe kan ik je nog toewenschen wat klaarblijkelijk reeds
zoo ruimschoots je deel werd? Ik heb veel voor jou gebeden en ook voor u, mijnheer
Den Hertog! Moge het zoo blijven.
En nu maar verder geen complimenten, lacht Severinus, daar Dora maar niet
ophoudt de handen van de verloofden te drukken. Deuren en vensters staan wagenwijd
open, waaruit hen een geur van bloemen tegemoet waait. Daar is ook Klaartje Eussen
nog met de hortensia's en de gelukwenschen van hen allen. En ook zij krijgt van
Miete een kus.
Nu zitten zij met hun vieren in de groote kamer aan het ontbijt en ook zonder
drukte is heel de woning vol feest. Waarover maken de menschen zich drukker, en
waarover wordt meer gesproken dan over geluk? Diegenen echter aan wie het te
beurt valt, maakt het stil.
Alleen op de cour en in de keuken wordt soms over en weer geroepen en schalt
er een lach.
Hoe aangenaam het evenwel ook zijn moge zoo bij elkander te mo gen zitten als
die vier in de kamer doen: het werk moet voort en ieder heeft nog zijn bezigheden.
Vanavond zal men weer bij elkander zijn; in gezelschap van goede vrienden en in
passend vermaak.
Het dienstvolk is reeds aan den arbeid gegaan. Tot vanavond, heeft Severinus Van
der Schoor tot hen gezegd. Wat er te wachten staat, weet ik evenmin als wat jullie
hebt uitgebroeid in het brouwhuis. Wij zullen ons aan niets laten kennen; zorgt gij
nu maar van uw kant, dat het netjes is. Wanneer heeft de brouwer nog zooveel reden
gehad om de bloemen eens buiten te zetten? Maar Bertus Slangen zit totaal verwezen
op den pompsteen in de blakerende zon: één bonk ellendigheid.
Hij zou maar maken dat hij weg kwam, heeft Roos hem reeds een paar maal naar
den kop geslingerd, als hij daar tòch niets anders deed dan zitten grienen en de
juffrouw het feest vergallen! Heel zijn hebben en houden staat naast hem in twee
kartonnen doozen; met den hoed en den stok er bovenop. Het zweet gutst hem in den
nek. Telkens als hij wil opstaan en vertrekken, schudt hij met den kop en blijft.
Mijnheer brengt het er kaal af, laten de gasten nog niet na te sarren. Hij zou beter
doen wat meer te werken dan zich al die
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gekke dinken in den kop te halen, vermaant de meester-brouwer; de buffel is sterk
genoeg.
Maar de buffel verroert zich niet; ook niet wanneer Roos dreigt hem een emmer
water op den kop te zetten.
Hij zit met den kop in de handen. De zon schijnt onbarmhartig op hem neer en
men vreest, dat die hem steken zal. Van der Schoor stapt naar hem toe met Louis
Bonte: Allons, Bert, sta eens op! Zij hebben nu allen met den gek te doen. Ook de
gasten.
Hij laat zich schudden, maar zit als een tatersteen. Niets! Er is niets met hem aan
te vangen. Goede noch booze woorden helpen. En ook Miete komt zich over hem
ontfermen.
Bertus?
Twee verschrikkelijk bedroefde oogen kijken haar aan.
Je moest me eens even een handje helpen?
Miete?
Kom, jongen!
Ik trouw met jou.
Neen!
Van der Schoor heeft het gezegd.
Neen!
Dan neemt Bertus den hoed, den stok en de doozen en trekt hij wankelend als een
dronkene de poort uit.
En allen zien hem zwijgend na.
De meester-brouwer beducht om de comedie, die daarmee in het water valt.
Bertus gaat terug naar zijn vader, zeggen de menschen, die hem met het hoofd op
de borst het dorp uit zien gaan. Maar Engelbertus Slangen gaat veel verder. Hij gaat
waarheen zijn beenen hem dragen.
Snikheete middagstilte hangt over de Brunhe, de zwarte heide, waarover een
mensch naar het westen loopt, naar het water... De eeuwigheid in.
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