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I
De herfstvruchten zijn alweer verzameld, de bladeren vallen weer, de seizoenen
wassen en kenteren. In grauwe zwermen ruischen de spreeuwen over de dorpen en
door de vroege avonden trekken kroenekranen en wilde ganzen hun geheimzinnige
wegen. De regens rooken uit de wolken en de nattigheid druipt van de heuvelen als
de tranen van een bedroefd gelaat. In de stilte der bosschen klinkt de weemoedige
roep van de houtduif, in de vennen der Brunhe kreunen de watervogels. De menschen
kruipen dichter bij hunne vuren en vroeg al branden de lampen. Wanneer de school
uitgaat is het al grauw.
Het is duisteravond als die van Bonte met den verhuis beginnen vanuit de oude
rattenkast naar den nieuwbouw in de Raadhuisstraat, het is immers niet noodig dat
de buren heel hun hebben en houden begapen, vooral de bedden en den ouden rommel
niet! Het kon allemaal nog best even mee, heeft Nicolaas Bonte gezegd; men moet
zich niet hooger willen krabben dan men jeuk heeft! Nicolaas Bonte die tusschen licht en donker met nog een nieuw paard erbij van
over den Avondroodsberg is gekomen, vindt Marie-Cathrien en de jongens reeds
druk in de weer met de uitbraak van kasten en bedden en het laden der gereedstaande
wagens. Nadat de Mensch, die, nu hij een zakenman en een mijnheer is geworden,
een gummi halsboord met een das is gaan dragen, zoomaar op de vuist iets aan eten
tot zich genomen heeft, brengt hij zelf de eerste lading naar de nieuwe woning met
Marie-Cathrien naast zich op den bok. Deze overschrijdt als eerste den drempel met
een groot kruis in de armen dat zij plechtig een plaats geeft in den winkel. Als de
jongens, uitgelaten als zij onder elkander weer zijn, nu maar oppassen van niets te
beschadigen, spreekt zij tegen haar man, want de verf is amper droog en de deuren
en de trapleuningen zijn zelfs hier en daar nog nat. Nicolaas garandeert haar dat hij
een oog in het zeil zal houden en zet de woning van onder tot boven in het licht.
De een na den ander rijden de wagens nu aan en terwijl hij toeziet dat alles
voorzichtig genoeg in zijn werk gaat, worden de stukken en rammelanten door de
jongens in de vertrekken gebracht en op de plaats die Marie-Cathrien aanwijst. Eerst
gaan
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de bedden de verdiepingen op waar Lambert en Peter, die handig met den hamer
zijn, de gevaarten in elkander timmeren. Daarna komen onder de noodige zuchten
en vloeken de kleerkasten, commodes en kisten naar boven, de meubels waarvoor
Marie-Cathrien en haar man de laatste maanden haast alle publieke verkoopingen
van deftige inboedels hebben afgeloopen en die zij tweedehands zoo gezegd bijeen
gechameteurd hebben na den brand. Want het had allemaal zoo van den hoogen
boom niet kunnen gaan als de jongens misschien verwacht hadden en hun ook wel
eerst te verstaan was gegeven. Er was bezuinigd moeten worden op de
bijkomstigheden! Nadat de kosten en onvermijdelijke bijkosten van den bouw ver
boven de begrooting waren uitgegaan, was Nicolaas Bonte scherper moeten gaan
rekenen en beter op zijn tellen passen. Vóór alles was er aan de inrichting van den
winkel en de verziening der waren gedacht moeten worden, welke hij wilde dat
prima-prima zouden zijn. Er waren dan ook geen centen en moeiten gespaard
geworden om, wanneer Nicolaas Bonte als zakenman voor den dag zou treden, een
goed figuur te slaan.
Want dat was het voornaamste, de rest bijzaak. Den laatsten tijd had hij zijn jongens
herhaaldelijk onder de oogen moeten houden: dat ze niet denken moesten dat het
geld van hun vader niet óp kon. Met allen nadruk had hij hen van de eenvoudige
gevolgtrekking willen overtuigen, dat een dubbeltje onder tienen verdeeld voor ieder
maar een cent maakt. Het was zeker schaamteloos van de jongens dat zij zaten te
brommen als hun ouders, opgelucht over de een of andere billijke aanwinst, van een
verkoop thuis kwamen en Karel en Dorus vooral het niet onder stoelen of banken
staken dat zij zich smerig in den ouden rommel zetten. Wanneer het een bedstee
gold, waar Bonte de hand op had kunnen leggen, was het Dorus die ronduit verklaarde
geen puf te hebben in een bed te slapen waarin al zooveel anderen gecrepeerd waren,
en wanneer het een antieke ladenkast was, kwam Karel met de opmerking voor den
dag dat zijn vader nog altijd geld over had voor een meubel dat de muizen en ratten
niet meer gelust hadden.
Telkens was Marie-Cathrien tusschenbeide moeten komen om de jongens een
hand op den mond te leggen en den verongelijkten man te matigen voor hij al te hoog
opvloog over de ondank-
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baarheid en de brutaliteit dier rekels, waaraan dan gewoonlijk geen haar was dat
deugde. Soms, met haar man alleen, beklaagde zij er zich over dat het niet meeviel
wanneer men op twee schouders tegelijk moest dragen en dan weer trok zij om
vredeswille met haar kinderen één lijn. Voor hun vader was het al gauw goed genoeg,
dat wist zij wel, doch wat baatte het den stijfkop die hij was voor het hoofd te stooten
of hem nog meer kopzorgen te maken dan hij al had. Voorloopig konden zij zich
behelpen, dat was genoeg! Zij moesten van hun kant dan ook wat wijzer zijn. Ze
hadden nooit erg rijk in de spullen gezeten, dat was tot nog toe allemaal maar bijzaak
voor hen geweest. De hoofdzaak was dat zij er met hard werken en een beetje geluk
bovenop waren gekomen en er bovenop moesten zien te blijven. Het nieuwe dat zij
ook liever gezien had, zou later wel komen als de zaak rendeerde, dàt liep niet weg.
Voor beneden was alles nieuw besteld geworden in het meubelmagazijn van Voncken,
alles in eikenhout, behalve dan voor winkel en keuken waar alles in pitch-pine en
berken was, wit gelakt. Dat zou morgen aan den dag geleverd worden en contant
betaald, zooals ook het nieuwe fornuis met den haard voor den salon en de gaskachel
voor het kantoor waar Nicolaas Bonte voortaan achter de boeken zal zitten en de
zaken regelen met eigen hand.
Als alles zoover binnen en op zijn plaats is rijden Dorus, Jacob en Karel met de
wagens af en maken de drie anderen met hun moeder de slaapplaatsen klaar voor
den nacht. Dan treedt Nicolaas Bonte alleen zijn kantoor binnen en na voorzichtig
een pak met papieren in een linnen zak van onder zijn borstrok vandaan gehaald te
hebben sluit hij dit in de kleine, ijzeren brandkast, het eenige meubel dat daar nog
staat, en hangt hij den sleutel weer aan het koord om zijn hals. Daarna staat hij nog
langen tijd in gepeinzen tegen den muur geleund als iemand die rustig in de toekomst
ziet. Het uurwerk op het raadhuis tingelt middernacht als de jongens nog met een
homp kaas en een glas bier op de hand staan te gekken rond hun moeder, die op den
eenigen stoel in de keuken zit te klagen van de dikke beenen. Het is lang na twaalf
eer het een na het ander de lichten in het groote huis gedoofd zijn en de menschen
slapen.
Nicolaas Bonte heeft zijn brok kaas en zijn glas niet gewild, maar na de deuren
vóór en achter gesloten te hebben is hij als een waardig
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en tevreden man langzaam de trappen opgegaan naar zijn kamer.
In de Raadhuisstraat kraaien geen hanen, toch zijn zij allen vanmorgen vroeg wakker.
Zij hebben slecht geslapen. De jongste staat zoo pips te kijken dat Dorus hem vraagt
of hij het in zijn broek gedaan heeft. Zijn moeder duwt hem den koffiemolen in de
armen en zegt hem koffie te malen, die misselijkheid gaat wel over. Het huis is nog
te versch, ruikt van beneden tot boven nog bar naar de verf, bloemen gaan daarin
zelfs kapot! Vanwege de slagregens heeft men de vensters dicht moeten laten. Moed
maar, morgen is alles beter. Rond de regenton op het plaatsje staan de jongens met
koppen als roovers te wassen en te plassen. Zij moeten zich nog maar even behelpen:
met tweeën één handdoek en met water van den hemel. Wat wil je nog meer? Jacob
die met een moor kokend water van bij de buren komt, zegt dat de firma Voncken
al vóórstaat met de meubelen; de baas zelf en twee knechts nog wel om ze te plaatsen.
Nicolaas Bonte ontvangt hen op zijn kantoor waar hun een borrel geschonken wordt
en, omdat men op één been niet loopen kan, nog een tweede. Het is allemaal in een
wip gebeurd. Voncken veegt zijn mond af en madame Bonte wordt erbij gehaald,
die moet nu maar zeggen waar en hoe zij het hebben wil. Eerst de keuken dan maar,
want van de maag moet je het toch hebben, niet? -, Daarna de salon en het kantoor
en ten slotte de winkelopstand de rekken, de toonbank: alles zus en zoo zooals
Marie-Cathrien het zich gedacht heeft. Voncken heeft personeel genoeg, de jongens
die niet naar de stallen zijn moeten derhalve maar achter blijven: de firma staat er
op de zaken keurig en zonder schrammen af te leveren en dat eischt een geoefende
hand. Nauwelijks zijn de eerste meubels binnen of daar dient zich de smid aan met
het nikkelen fornuis en de haarden. Deze was het eerste besteld maar heeft zich,
zwart als hij is, verslapen, wat hem echter niet belet een dubbelen borrel te slikken
voor hij aan zijn werk gaat. Het is een drukte van belang nu ook Peter en Lambert
nog als noodhulp aan den smid worden toegevoegd. Alleen Nico die zich niet
herkrijgen kan en op het plaatsje in een hoek staat te kokhalzen laat alles aan zich
voorbij gaan. Marie-Cathrien is nu hier en dan daar waar haar commando gewenscht
wordt en kan de nieuwigheden maar niet genoeg bewonderen en prijzen. Nu kunnen
de
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buren zien wat zij aan die van Bonte hebben en deze maken er links en rechts dan
ook reeds gretig gebruik van. Natuurlijk, met geld kan men van alles bereiken, maar
dat neemt niet weg dat die boeren uit de Hondskerk hun toch de oogen uitsteken.
Dat die van Bonte zich niet lompen laten, moeten zij toegeven en dat blijkt nòg
duidelijker als later op den dag de vrachtwagens aan en af beginnen te rijden en
Nicolaas Bonte kalm en waardig voor zijn winkel staat om toe te zien op het lossen
der waren en voorraden: bergen kaas om een heel garnizoen te voorzien, korven
bananen, kisten met sinaasappelen en citroenen en manden met vijgen en dadels.
Zoolang de marmeren toonbank met de dito weegschaal en de kassa nog niet gesteld
zijn, worden de waren nog maar naar het magazijn verwezen waar het langzaam
begint te geuren dat het een mensch goed doet aan zijn hart. Buiten hebben de
schilders hun ladders beklommen om de laatste hand te leggen aan hun werk. Uit de
borstels van den jongste vloeit langzaam op de vitrine de naam van Nicolaas Bonte
en Zonen in wit en goud en boven de pui staat de oudste verver verdiept in een haast
levensgroote roodbonte koe op een veld van azuur. Maar nog heeft deze den zilveren
cirkel rond het geheel niet voltooid of een lachebek van een dienstmeisje uit de Unie,
dat met den boender in de hand staat te ginnegappen tegen de schilders, wijst de
voorbijgangers naar de geestige koe en doopt de zaak van Nicolaas Bonte meteen
al: in den bonten os. Jacob is de eerste die van de bakfiets van Hoogenbosch hoort
hoe zij den eersten morgen den beste reeds over de straat worden gedragen. Even
later vernemen Dorus en Karel het al onder de koeien. Dorus smijt het er als hij thuis
komt onmiddellijk tegen zijn moeder en de anderen uit en dondert op die kale
jakhalzen van buren die geen luis dood kunnen doen en van wie er niet één is wiens
zaak niet op papier staat. Marie-Cathrien bezweert de jongens er niets van aan hun
vader te zeggen maar neemt zich grimmig voor den slag grootmoedig te pareeren en
de buren, zwetsers, benijders en hongerlijders allemaal, den mond te zullen snoeren.
Wie het meeste geld heeft, heeft immers den langsten adem. En Marie-Cathrien
Bonte bezit nog een onbeperkt vertrouwen in den hare.
Het fornuis is geplaatst en als het vuur is ontstoken, snort de rook door de pijp den
schoorsteen in. Het brandt als een hel, zegt
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Julius de smid die door Bonte op zijn kantoor is ontboden en daar alweer met een
flonkerenden borrel tusschen zijn zwarte vingers staat, waar Lambert en Peter
natuurlijk naar mogen fluiten! Marie-Cathrien heeft zich aardappelen te jassen gezet
op het courtje, waar Nico nu weer staat te kniezen bij een konijn dat zijn lepels laat
hangen en niets doet dan niezen. Lambert en Peter doen zich intusschen aan
zuidvruchten tegoed in het magazijn, ieder één sinaasappel heeft hun moeder
verordineerd, maar uit weerwraak jegens hun vader houden zij weinig maat en de
schillen vliegen Nico om de ooren.
Hij gaat kapot, grient de lobbes van een jongen met een woeste dreiging in zijn
blikken tegen zijn moeder, een knijn kan óók niet tegen verf! Dan is er nog geen koe
aan verzuimd, geeft Marie-Cathrien hem bondig tot antwoord, want die huilebalk
van een jongen begint haar danig te vervelen!
Moet je daarom staan te snotteren, lummel? valt meteen zijn vader, die het vleesch
van den slager heeft aangenomen en er juist over te pas komt, tegen hem uit. Heb jij
je vader zien grienen bij den brand en bij al dat kostelijk vee dat er brullend in
omkwam? Wat? Wat zeg je daar? Zei je stik tegen je vader, satanskind? Van wie
heb je dat geleerd? Van Dorus, zeg je? Wèg uit mijn oogen eer ik je de ribbekast
breek, jij mèt dien pis in 't bed van een beest de poort uit, zeg ik je!
Nicolaas, sust de moeder, bedwing je! Maar dat is ook al teveel en Nicolaas Bonte
heeft een woordenwisseling met zijn vrouw die het heelemaal niet noodig vindt bij
het minste en geringste als een hond tegen de kinderen uit te vallen! Haar man verwijt
haar heur domheid waardoor zij altijd en overal haar jongens voortrekt. Het is jouw
schuld, zegt hij, wanneer zij vroeg of laat hun eigen ouders de das omdoen! Maar
hij zal bij hen opblijven en óók bij háár als het noodig is, daar caveert hij haar voor,
zoowaar als hij Nicolaas Bonte heet, een man die niet over zich laat loopen, zelfs
door zijn vrouw en kinderen niet!
Hij heeft een glas met zijn leveranciers gedronken, natuurlijk! Maar geen druppel
teveel. Daar is niets wat hem zóó naar den kop stijgt als altijd weer die verduvelde
hondsvotterigheid van die bengels. Hoe grooter zij worden hoe erger. Heeft hij dát
aan hen verdiend van soms tienmaal op een dag door hen in de wielen te worden
gereden? Vooral met dien Dorus, zegt hij, dat het
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donderen wordt den laatsten tijd. Hoe minder zakgeld en hoe korter hij gehouden
wordt in de verteringen, hoe balsturiger. Van wien heeft die zijn kuren? Van zijn
vader soms of van den ouden Meuffels van wien het bekend genoeg is dat die in zijn
goede dagen ook door alle getuig heenging? Marie-Cathrien smeekt hem de dooden
te laten rusten daar zij zich niet meer verdedigen kunnen en den buren den eersten
dag al geen aanstoot te geven door zijn kabaal. Wat moeten die wel van hen denken?
Maar als Nicolaas Bonte beet heeft, houdt hij vast, vooral als hij een druppel
gedronken heeft. En die Dorus zit hem al langer dwars. Tweemaal was het nu reeds
gebeurd dat die zoo zat als een kanon met den melkwagen was thuis gekomen. Met
zijn zatten kop had hij verzuimd de kranen te sluiten der kannen, zoodat vanaf
Waterval tot thuis de melk over straat had geloopen. Die deugde voor niets dan onder
het vee en 's Zondags achter de meiden. Niets dan miserie had je van je jongens te
verwachten, of niet? De oudste had zijn vader verraden en de tweede voorspelde al
niet veel beters. En dan te denken dat je een half leven lang voor die rekels gezwoegd
hebt en de lasten gedragen van een paard, niet te vergeten ook dat je je na alles nog
om hunnentwille in moeiten gestoken hebt, in groote moeiten. Maar er is niemand
die er een minuut minder om slaapt, integendeel! En als de korsten hen steken moet
de vader het maar ontgelden.
Marie-Cathrien laat hem uitrazen, zij weet van lang reeds dat zij hem geen voet
moet geven hoe onredelijk zijn uitvallen soms ook kunnen zijn. Als hij gekalmeerd
is, zegt zij rustig: Nicolaas, je moet alles nu ook niet erger maken dan het is; onze
jongens zijn geen engelen maar ook niet slechter dan zoovele anderen. Het zijn
werkduivels allemaal en zij meenen het goed, maar zooals jij nu bij het minste en
geringste uit je vel schiet als je het op de heupen hebt, is ook met geen duivel en
geweld goed te praten. Ik weet dat je kopzorgen hebt, maar waarom moet je die keer
op keer uitkuren op de jongens? Waarom houd je ons buiten alles en mogen wij
evenmin weten wat er in je hoofd als in je portemonnaie omgaat?
Het is een teere kwestie die Marie-Cathrien daar aanroert. Daarom smijt Nicolaas
Bonte als eenig antwoord de keukendeur achter zich dicht en trekt hij zich grauwelend
terug in zijn kantoor. Ze hebben er niets mee te maken, verdomme! Daarmee
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zet de Mensch zich in den eikenhouten zetelaar voor zijn bureau. En terwijl het van
alle kanten battert en hamert zoekt hij zichzelf te rechtvaardigen. Hij is er de kerel
niet naar om door die kwajongens op de vingers gekeken te worden. Wat hij doet
moet maar goed zijn en als zij er niet mee accoord gaan, moeten zij het zelf maar
weten. Hij is zoo gek niet hen de neus te laten steken in dingen waar ze geen verstand
van hebben. Dat geeft nog meer heibel dan nu. Ze weten waarvoor ze werken en dat
is genoeg. Wie meer wil weten moet maar zien dat hij erachter komt. Doch wie
Nicolaas Bonte rekenschap wenscht te vragen van wat hij met zijn bloedeigen geld
doet, komt van een koude kermis thuis. Hard werken, flink oppassen en naar hun
vader luisteren, dat zijn drie dingen waaraan de jongens hun handen reeds vol hebben.
Voor de rest staat hij en hij is er goed voor. Of denken zij soms van niet? Dat hij het
moeilijk heeft kunnen zij zien, kunnen zij op hun vingers uittellen. Maar waarom
verschoonen zij hem dan niet? Waarom al dat gesakker achter zijn rug om van de
eenen en dat gejudas van de anderen wanneer hij niet in alles naar hun pijpen danst
ofmeent zijn gezag te moeten doen gelden? Zelfs voor zijn vrouw maakt Nicolaas
Bonte zoo weinig mogelijk gewag van zijn moeiten. Hij heeft dat gaandeweg verleerd.
Hij pleegt alleen nog maar overleg met zijn geldbuidel. En met iemand anders niet
meer. De tijd ligt ver achter hem dat hij nog met een stuk krijt op tafel voor
Marie-Cathrien uitrekende wat zij waard waren. Wat hij nog waard is houdt hij voor
zichzelf en daar komt niemand achter, dat is zijn geheim, en hij is er vrekkig op,
vrekkig, wat hij op geld niet is. Hij draagt het in een linnen zak onder zijn borstrok
of sluit het in de brandkast en draagt den sleutel aan een koord om den hals. Zooals
een ander een kruis draagt, een medaille of scapulier, draagt Nicolaas Bonte den
sleutel van wat hij waard is, den sleutel van zijn geheim. Hij zit aan zijn bureau en
zijn dof oog gaat langzaam open en toe zooals het dat gewoon is in gepeinzen. Nooit
heeft Nicolaas Bonte iets zoo zwaar ingezien als wat hij nochtans met goeden moed
begonnen is. Hij wordt al een dag ouder, maar dat is het niet! Menschen als Bonte
verouderen niet. Dàt is het niet. Doch het nieuwe is het, de toekomst waarvan hij
niet meer zoo zeker is en zijn heele bezit dat hij nagenoeg op één kaart heeft gezet.
Dat is het wat gaandeweg over hem meester is geworden, hem soms

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 2. De mensch en zijn schaduw

15
ontstelt en benauwt. Aan Gods zegen is alles gelegen, daaraan had Jacob, die den
vrome nogal eens uithangt, hem den laatsten keer herinnerd toen hij zijn plannen
voor de zijnen nog eens had bloot gelegd. Aan Gods zegen! Hij was zoo weinig
gewoon geweest er rekening mee te houden. Doch wanneer die zegen die altijd met
hem geweest was hem nu eens in den steek ging laten? En dan meent Nicolaas Bonte
opeens te beseffen wat hem dag en nacht nu al maanden lang in den weg heeft gezeten,
waarvan hij al dien tijd dat hij in zijn eentje gebouwd, gerekend, gecijferd en in de
toekomst gekeken heeft geen hoogte heeft kunnen krijgen. Een voorgevoel van onheil
heeft zich plotseling van hem meester gemaakt en wel zoo hevig en verbijsterend
dat hij, die zich zooeven nog zoo zelfbewust achter zijn bureau zette, nu bijna
vermorzeld om zich heen zoekt naar steun. Te veel gerekend en te weinig gebeden,
bliksemt het door zijn brein. Nicolaas Bonte veegt met zijn hand langs zijn voorhoofd,
maar dat gebaar wischt de verbijstering niet weg, noch de onmacht. Hij wordt het
niet eens over zichzelf. Wat is het dat hem verlicht en verlamt tegelijk? Sommigen
noemen dat genade, anderen niet of hebben er dan geen naam voor. Nicolaas Bonte
heeft weinig ervaring van de genade, hij is er ongevoelig voor. Er is maar weinig
waaraan de menschen zich minder gelegen laten liggen dan aan deze. En toch is
Nicolaas Bonte een christen, men zou hem onrecht doen door hem van het
tegenovergestelde te beschuldigen, een christen als duizenden anderen, niet veel
beter, niet veel slechter. Hij moordt niet, hij steelt niet, hij begaat geen overspel, hij
vloekt niet, ten minste niet in den eigenlijken zin. Wat moet hij nog meer, die voor
geen geld van de wereld op Zon- en feestdagen uit de Mis zou blijven of zijn Paschen
niet zou houden? Nicolaas Bonte, door honderd dingen gekweld, wordt zelden
gekweld door het wonder in hem. Te grof voor de genade? God weet het! Nu voelt
de Mensch opeens wat het zeggen wil, te veel van de aarde, te weinig van boven te
zijn. Doch zal hij door deze onverhoedsche verbijstering door een licht nu den rechten
weg blijven zoeken? In ieder geval neemt hij zich voor dat Jacob vanavond nog naar
den pastoor zal gaan, hij zal de hand die macht heeft om te zegenen niet tegenhouden,
integendeel! Hij zal den pastoor laten vragen om hun woning, hun leven, hun toekomst
te komen inzegenen en den vrede neer te komen bidden over menschen onder elkander
die hem minder dan wát ook ontberen kunnen.
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II
Omdat de nieuwe pastoor, om gezondheidsredenen naar verluidt, op het laatste
moment van zijn benoeming heeft afgezien, heeft de bisschop tot groote verbazing
van bijna den ganschen clerus Paulus Lumens tot opvolger van pastoor De Bonhomme
zaliger aangewezen.
Degenen onder de confraters die tot nu toe nog geloof gehecht hebben aan een
soort voorlichting van den Heiligen Geest in zulke zaken, voelen door zulk een schok
hun grondpijlers wankelen terwijl weer anderen, die overigens den bekenden zin
voor humor van monseigneur wel op prijs weten te stellen, nu toch meenen dat hij
te ver is gegaan en dat hij zijn geestigheid wel een beetje anders had kunnen luchten.
De hoogwaardige heer deken en proost van het kathedraal kapittel heeft, toen hij de
benoeming vernam, den president van het seminarie opgebeld om te vragen wat er
op het bisdom aan de hand was en daarna driemaal veelzeggend met den vinger tegen
zijn voorhoofd getikt. De president heeft verklaard dat nòch hij nòch het bisdom er
part of deel aan hebben en dat alles op rekening komt van monseigneur. Zoo is dan
niet alleen de verbazing maar ook de consternatie algemeen. Degene evenwel die
het meest van allen de kluts kwijt is, is mijnheer Lumens zelf. Het is hem niet eens
in zijn hoofd gekomen den bisschop te gaan bedanken. Hij heeft een paar dagen als
een wezenlooze in zijn kamer zitten vragen of hij gek was of niet, zitten hopen dat
het slechts een kwade droom mocht zijn, een spel van den satan om hem nog erger
te verwarren. Tot hij door monseigneur ontboden werd. Geen verdeemoediging, geen
onmachtsverklaring, geen bidden of smeeken evenwel heeft geholpen. Monseigneur
bleef onwrikbaar bij zijne meening dat mijnheer Lumens lang genoeg op zijn lauweren
gerust had en dat de tijd voor hem was aangebroken om de stoere handen eindelijk
maar eens uit de mouwen te steken. Met dat bescheid is hij door den bisschop op
den stoep van zijn paleis gezet en is de zending van Paulus bekrachtigd geworden.
Een paar uur later stond de nieuwbakken pastoor als een kind dat berispt moet
worden voor Erik Odekerke, zijn kapelaan.
Erik? heeft mijnheer Lumens gestameld met wanhoop in de oogen, wat nu Erik?
-
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Deze heeft hem geluk gewenscht en hij heeft het anders dan de bisschop gedaan, wat
ernstiger en met iets er in van medelijden. Daarna heeft mijnheer Odekerke hem
moed ingesproken, hem naar Sint Paulus verwezen, zijn patroon. Het: omnia possum
in eo qui me confortat, heeft hem uit den mond van zijn vriend een licht op doen
gaan. Doch heel even maar. Daarna is mijnheer Lumens weer in zijn nietigheid terug
gezonken.
Erik, ik verveel je, maar waarachtig, als ik alles van te voren geweten had...
Wat dan?
Je weet er alles van...
Gelukkig maar dat wij alles van te voren niet weten, pastoor! Pastoor, zeg je? In
Godsnaam, Erik, houd jij me nu ook al voor den gek?!
Maar, je bent toch mijn pastoor?
O, God! jóuw pastoor, wat een bittere ironie!
De menschen krijgen de priesters die ze waard zijn, weet je wel!
Wij hebben het daar vroeger al eens meer over gehad.
Maar dan zijn de menschen hier niet veel waard, jongen!
Dat trek ik op mijn fatsoen, pastoor!
Pardon, Erik!
Daarbij zijn de menschen altijd zooveel waard als hun zielen waard zijn en nòg
wat meer!
Dat is veel, Erik, dat is om je de haren te berge te doen rijzen; welk een
verantwoordelijkheid hebben ze op ons geladen...
Hebben wíj op ons geladen, is beter gezegd.
Zooals je wil.
God is er ook nog, niet te vergeten!
Ja, die is er ook nog, doch als die er ook niet was...! Hoe gaan we dat hier samen
aan den steel steken, Erik?
Wij gaan gewoonweg ons best doen, meer niet! Het werk verdeelen, ieder het zijne
en dan elk van ons op zijn eigen manier aan den slag, en elk op zijn eigen terrein. Er
is plaats genoeg.
De bisschop heeft me gezegd dat hij ons weldra, als de parochie zich zoo blijft
uitbreiden, een tweeden kapelaan zal sturen en dat jij dan tevens formeel opdracht
zult krijgen een nieuwe parochie te stichten op de Heide.
Ik weet er alles van.
Het zal hier aanpakken worden en je weet dat mijn handen daar
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helaas! niet naar staan. Ik reken ook een beetje op jou, Erik; op een duw in den rug
nu en dan. Je begrijpt me wel!
Een beetje op me rekenen, mag je, doch niet te veel. Je bent trouwens mans genoeg
om geen kindermeid meer achter je aan te hebben; om op je eigen beenen te staan.
Van mijn pastoor heb ik weinig meer geleerd dan een vlugge Mis te lezen en mijn
gemak te houden. Die is nog altijd van meening dat alles wat je buiten de kerk voor
de menschen doet te veel is en ziet dan ook kans om elken dag die God geeft nog
vijf uur met zijn kerkmeesters te zitten kaarten. Die leven nog in het land van belofte.
Wij zijn er naar op weg, pastoor!
Maar wij staan hier pas voor de Roode Zee, en men zegt dat haar wateren nog
wassen.
Met Gods hulp zullen wij er droogvoets doorheen trekken.
Je vertrouwen is enorm, Erik.
Met een pastoor als jij aan het hoofd, kan dat!
Ik weet alleen niet in hoever je me voor den gek houdt.
Ik ben doodernstig; waar zie je me voor aan?
En nadat mijnheer Odekerke eenige oogenblikken rustig den onderzoekenden blik
van zijn pastoor heeft doorstaan zegt deze: Dan ben ik alleen nog maar bang dat ik
vroeger of later dien ernst te schande zal maken. En mijnheer Odekerke: Van mijn
kant is die vrees zeer gering.
Daarop geven zij elkander de hand en scheiden zij: de kapelaan, om naar een
vergadering te gaan en de pastoor om zijn pastorie te gaan bezichtigen, vast besloten
nu om het kruis dat hem op de schouders gelegd werd zoover mogelijk te dragen.
Pastoor Lumens is als herder der parochie ingehaald geworden met den daarbij
passenden praal van aanspraken, muziek en eerebogen. Tot op de schachtbokken der
Mijn toe woeien de vlaggen; tusschen de dampende koeltorens en de rookpluimen
der schoorsteenen. Heel de parochie heeft haar best gedaan om het welkom zoo
hartelijk en feestelijk mogelijk te maken. Met een haast jongensachtige schuchterheid,
niet een gebaar van ik-kan-het-ook-niet-beteren menschen, ik heb er niet om gevraagd,
heeft hij aan de kom der gemeente den herderstaf uit de handen van een paar kleine,
in blauw fluweel gedoste en met weelderige
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bloemenhoeden getooide herdertjes aanvaard, als zinnebeeld van zijn geestelijk
bestuur, waaraan de parochie zich bij monde van den burgemeester reeds op voorhand
onderworpen had. Meer als een lam dat ter slachtbank wordt geleid - men neme ons
deze vergelijking niet àl te kwalijk! - dan als een kapelaan die vriendelijk en tevreden,
onder vlaggen en bloemenslingers dóór, de vervulling van zijn droom tegemoet
schrijdt, is de nieuwe herder den versierden weg gegaan en eindelijk bij het
kerkgebouw aangekomen waar, uit een wolk van kinderen en bloemen, een bruidje
hem tegemoet is getreden om hem op een kussen van roode zijde de sleutels aan te
bieden van het heiligdom. Van halte tot halte zijn er beloften van toewijding en
volgzaamheid afgelegd geworden, dure en heilige eeden gezworen in proza en poëzie.
De deken, die de installatie verrichtte en met zijn majestueuze vaderlijkheid den
preekstoel vulde, heeft de parochianen geluk gewenscht met een nieuwen herder die,
gehoorzamend slechts aan een hoog bevel, in timore et tremore, sidderend en bevend,
den last hunner zielen op zijn schouders genomen had. Om meer dan één reden heeft
de deken de geloovigen ten slotte op het hart gedrukt voor hun pastoor te bidden;
opdat deze zich, altijd en overal waar de wolf in ware gedaante of in schaapskleeren
zou opduiken, zijn verheven voorbeeld herinneren zou en niet versagen. Daarna is
mijnheer Lumens zelf, tot in het diepste van zijn ziel bewogen, op den preekstoel
verschenen om naar aanleiding van het evangelie van den Goeden Herder de parochie
toe te spreken. Zonder rhetorischen omhaal van vanbuiten geleerde frasen heeft hij
een indrukwekkende toespraak gehouden van hart tot hart. En terwijl hij met enkele
piëteitsvolle woorden van herdenking het beeld van pastoor De Bonhomme voor de
parochianen opriep, wees hij hen tegelijkertijd vanzelf het hemelsbreed verschil aan
tusschen de stijlvolle koelte van zijn grooten voorganger en zijn eigen bloedwarmen
eenvoud.
Beneden hem vulden de oogen zich met tranen toen hij zeide dat hij maar een
boerenjongen was in wien Christus weliswaar zijn merkteeken gedrukt had, doch
die zich niet aanmatigen durfde ook maar in de schaduw van den Goeden Herder te
staan; een boerenjongen aan wien alles ontbrak behalve zijn goede wil en zijn
vertrouwen op de genade waaraan hij zich met ziel en lichaam overgaf. Hij had het
ambt nòch de eer gezocht en hoopte
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daarom aan geen van beide te zullen bezwijken. Zijn leven was voor àl de zijnen.
Bidt voor mij, want mijn kruis is zwaar, mijn kroon van ijzer!
Daarop ongeveer waren zijn gedachten neergekomen die, in eenvoudige
openhartigheid uitgesproken, zoo goed als alle parochianen voor hem hadden
ingenomen. Daarmede ook had mijnheer Lumens officieel zijn ambt aanvaard en
zijn pastoraat over de parochie opgenomen. Heel den dag door vierde deze de blijde
inkomst van haar herder en had vooral de versierde pastorie veel bekijks die tegen
den avond nog van onder tot boven in het licht werd gezet van honderden lampions
en electrische lampen. Ongelukkigerwijze was bij het invallen der duisternis een laat
onweer over het dorp losgebroken en waren de muzikale serenades door een
stroomenden regen verijdeld geworden.
En terwijl in herbergen en zalen het feestgedruisch langzaam verminderde, sliep
de parochie weldra duister en verregend in aan den voet der Mijn die in dampen en
plotselinge vuuruitbraken haar nachtelijk silhouet uit kubussen en cylinders opstapelde
tegen het Westen.
Toen even na middernacht ook in de statige pastorie de rust was weergekeerd en
alleen in de keuken de gezusters Lumens nog met den afwasch bezig waren, knielde
de pastoor voor zijn bidstoel in een stemming van dankbaarheid en bemoediging; en
dit niet het minst om de welwillendheid die zijn parochianen hem op ondubbelzinnige
wijze hadden doen blijken.
Den volgenden morgen droeg hij voor wéér een volle kerk een plechtige Mis op
voor alle overledenen der parochie en kwam hij in den voormiddag al bij zijn kapelaan
aanloopen om met deze een werkprogram op te maken. Hoe lang zou het nog duren
eer de pastoor, bewust van zijn waardigheid, zijn kapelaan bij zich zou laten
ontbieden? Hun verhoudingen in acht genomen, zou er nog veel water door de Maas
moeten vloeien voor mijnheer Lumens daartoe zou geraken. In ieder geval zouden
de omstandigheden zich sterk moeten wijzigen; wat voorloopig zeker nog niet te
voorzien was.
Een herder dient vóór alles zijn schapen te kennen. Daar waren de heeren het dien
morgen al gauw over eens; en pastoor Lumens kreeg voorloopig de vrije hand voor
een intens huisbezoek, voor een rustige inventariseering van wat er aan menschen,
inheem-
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schen en vreemden school vanaf Waterval tot de Heide, vanaf de winkelwijk rond
het raadhuis tot in de arbeiderskeeten aan den voet van den Hokkel, onder heel dien
wirwar van oude en nieuwe daken waaronder geleefd werd en geleden, gevloekt
werd en gebeden, gelachen en geschreid. Pastoor Lumens kwam daar meteen voor
een omvangrijke en zware taak die niet naliet indruk op hem te maken. Hij was
evenwel vol goeden moed en vertrouwend op een sterke genade van staat rekende
hij er vast op de hinderpalen, waarmee zijn aangeboren schuchterheid hem tot dan
toe den weg tot het volk gebarricadeerd had, te zullen overstappen. In het vuur van
zijn ijver om eindelijk de handen eens uit de mouwen te steken en een onvoldaan
verleden vol gewetenskwelling te wreken - hij had immers lang genoeg op zijn
lauweren gerust! - kwamen zijn oude bekommernissen hem zelfs als
kinderachtigheden voor; waarover hij zich even diep te schamen als te berouwen
had. Zijn eerste aanloop, een verkenningstocht door de parochie met een vriendelijk
knikje links en rechts en een praatje hier en daar, ging hem gemakkelijk af; maar op
hetzelfde moment dat zijn voorgenomen plannen hem in de richting van een
systematisch huisbezoek dwongen, fronste zich reeds zijn voorhoofd. In de overtuiging
evenwel dat de wijze waarop hij van stapel zou loopen beslissend voor hem zou zijn,
pakte hij - om bij zijn eigen proza te blijven - den os resoluut bij de horens. Van zijn
bezoek bij den burgemeester en een paar notabelen nog wel, bracht hij een groote
voldoening mee thuis, den prijs der zegepraal over zichzelf! Ook was men hem overal
met dezelfde welwillendheid tegemoet gekomen die hem bij zijn installatie van alle
kanten was gebleken. Hij kon dus veilig veronderstellen dat de parochianen van
meening waren geen kwaden ruil met hem gedaan te hebben; en vast besloten om
die meening niet te schande te maken bleef hij zich de sporen niet sparen. Hij begon
reeds een zekere losheid van beweging te krijgen, vermoedde hij, toen hij de derde
maal dat hij van wal stak struikelde op den drempel van een mijnwerker, die hem
met zijn koude oogen aankeek en vroeg wat hij doen kwam. Hij stond den man
waardig te woord, maar zijn vaart was gestuit en met een gevoel alsof hij zich de
vingers gebrand had, liep hij langs een omweg naar huis. De vroegere onlusten staken
ineens alle den kop weer op. Zijn moed zakte hem weer in de schoenen.
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Doch hij zat niet bij de pakken neer; en een uur later was hij weer op zijn schreden
terug. Niet denken, niet redeneeren, hield hij zich voor; doch het lukte niet, hij dacht
en redeneerde wèl en beschaamd over zichzelf keerde hij weer in de kamer en den
zetel waaruit hij zich met een zweepslag had opgejaagd. De moed dien hij zich insprak
en de sterkste motieven die hij hanteerde faalden telkens juist op dàt oogenblik dat
hij blindelings door de spitsroeden wou gaan. In heel dit gemartel met zijn natuur
was mijnheer Lumens geen held. Accoord! Niet eens een heilige! Maar wie zou van
hem durven beweren dat hij geen man was omdat hij niet meester werd over een
instinct van weerzin, waarvan hij niet durfde vermoeden dat de duivel er misschien
een hand in had.
Mijnheer Odekerke ging zijn eigen weg, zag wellicht van verre het tobben van
zijn pastoor aan en zweeg. Zij hadden afgesproken om de veertien dagen een avond
bij elkander te komen, speciaal om de opgedane ervaringen te bespreken en ook een
beetje tot loyale wederzijdsche contrôle.
Bij de eerste ontmoeting had mijnheer Lumens nog zoo goed als een leege lei.
Niet dat hij geen geldige verontschuldigingen had! De naklanken van het feest waren
slechts langzaam uitgestorven en voor dezen en genen had men het nog eens dunnetjes
moeten overdoen. Den eenen dag was het voor de feestcommissie geweest, den
anderen dag voor de harmonie en het zangkoor, dat het feest nog een staartje gehad
had. Het bezoek van confraters die hun nieuwsgierigheid den kost hadden willen
geven was vanzelfsprekend overstelpend geweest. In zeven kerkdorpen in den omtrek
was geen pastoor of kapelaan op zijnen horst gebleven; en zelfs de kromme Peter
Verhagen was op zijn driewieler omhoog komen kruien vanuit zijn gehucht bij de
Maas.
Bij zijn eerste samenkomst met zijn kapelaan had mijnheer Lumens derhalve meer
argumenten dan noodig waren om de weinige resultaten die hij boekte te
rechtvaardigen en om zich voor mijnheer Odekerke te verontschuldigen. Deze moest
er dan ook geregeld den nadruk op leggen dat zijn pastoor hem geen rekenschap
verschuldigd was. De pastoor stond er nochtans op ze voor hem af te leggen en vroeg
zelfs met aandrang het te mógen. Denk maar, zeide hij tot mijnheer Odekerke, dat
je op stuk van zaken met een kind te maken hebt. Het is jammer dat
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ik het zeggen moet, Erik, maar het ìs zoo. Als ik ook híer misluk is het jouw schuld.
Als de anderen mij een luiaard of een laksaard noemen, liegen ze, lasteren ze. Dat
ben ik niet. Ik kan met mijn trubbels niet te koop loopen, maar jij weet wat me dwars
zit. Het is belachelijk en verschrikkelijk tegelijk, het is om te huilen van
belachelijkheid doch het is mijn tweede natuur geworden en zonder jou kom ik van
mijn menschenschuwheid niet los.
Zonder de genade niet, bedoelt u, pastoor.
Help me de menschen niet te ergeren, Erik! Geloof me dat ik liever met een
molensteen aan den hals in de Maas geworpen word dan hier opnieuw te mislukken.
Behalve dat de confraters op een of twee na allemaal gelijk zouden krijgen, wat hun
eigengereidheid nog meer in de hand zou werken, zou monseigneur die mijn
benoeming op zijn particulier geweten genomen heeft voor schut staan en voor heel
het bisdom erkennen moeten dat hij zich vergist heeft. Alhoewel dit voor zijne
eeuwige zaligheid misschien niet eens zoo nadeelig zou zijn, zou ik toch liever zijn
oordeel, zooal niet op verbluffende dan toch op behoorlijke wijze, recht willen doen
wedervaren tegenover het bisdom. Doch dit zijn allemaal nog maar bijzaken, Erik;
je weet wat er op het spel staat! Ik houd van de menschen, ik leef voor hen en het
zou dan toch een verschrikkelijk noodlot zijn indien ik niet zóó voor hen zou kunnen
werken als van mij verwacht wordt op de plaats waar ik sta. Neen! ik màg hier niet
mislukken, om Gods wil niet! om de mènschen niet, Erik! om de zielen niet!!
Maar, wat verwacht u dan wel van mij, pastoor?
Alles, Erik!
Dat is veel te veel en dus eigenlijk niets.
Ik zal mijn wenschen dan probeeren te detailleeren.
Best!
Allereerst verlang Rik dat je ophoudt met dat ge-pastoor en dat ge-u! verstaan?
Ik kan het ook niet beteren dat u mijn pastoor zijt.
Laat het dan ook voor jou een probleem zijn, maar help het oplossen, Erik!
Wanneer het zichzelf niet helpt, wanneer de natuur zichzelf niet corrigeert...?
Maar dat doet ze toch, in taaie marteling...
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Goed dan! we zullen zien.
Wat zullen we zien, meen je?
Misschien een wonder, ik weet het niet.
Twijfel je aan mij?
Een beetje wel.
Maar ik réken op jou; Paulus Lumens rekent op jou, Erik!
En op de genade, natuurlijk.
Dat is allemaal hetzelfde.
De tweede conferentie bracht meer positieve resultaten, meer winst dan verlies.
Pastoor Lumens was in de wolken, kapelaan Odekerke ook. Mijnheer pastoor was
op weg naar zijn volk. Armen en kranken waren zijn ankerplaatsen geworden, en
kinderen; die grijpen naar niets liever dan naar de handen van den priester die altijd
warm zijn. Harten waren voor hem opengegaan, oogen hadden hem toegeblonken.
Hij had den smaak van het succes te pakken en, argeloos als hij was, den bijsmaak
nog niet. Want hij moest den arme nog ontdekken onder zijn lompen, den kranke
achter zijn kwalen en het kind, het kleine dier, onder zijn zachte blinkende vacht.
Déze ervaring toch had hij reeds opgedaan: overal luisterden de kinderen naar hem
behalve waar zij luisteren moesten: in den catechismus.
Hij had geen orde, zei het schoolhoofd. Hij was te goed voor de kinderen,
verbeterde zuster Angelica. Waar de kinderen in de lessen van mijnheer Odekerke
onder een hoedje te vangen waren, leken zij kleine luipaarden in die van mijnheer
pastoor. Doch ook dàt zou wel beteren, niemand geeft zoomaar zonder meer zijn
illusies prijs!
Mejuffrouw Dora van der Schoor die al, sedert het verdwijnen van Bertus Slangen
en het vinden van zijn lijk in de Maas, met een zware hartaandoening in haar bed
lag en sterk achteruitgaande was, had mijnheer Lumens laten vragen om orde op
hare zaken te helpen stellen. Kort na zijn installatie was hem het eerelidschap der
harmonie aangeboden en, een goede traditie getrouw, had die andere oogappel van
zijn doorluchten voorganger, de coöperatieve zuivelfabriek met de nieuwe eierenmijn
annex, zich in een voltallige vergadering plechtig onder zijn patronage gesteld. Aan
bijval had het hem nergens waar hij in een of andere functie optrad ontbroken; alleen
baron Isidoor had geweigerd kennis met hem te maken. Van zijn pree-
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ken, zei men, dat ze gehoord mochten worden; van zijn omgang, dat die joviaal was,
heel anders dan die van pastoor De Bonhomme zaliger en ook anders dan die van
mijnheer Odekerke. Hij zag er heelemaal geen been in om wanneer de gelegenheid
het meebracht in de een of andere herberg een biertje te nemen en het aanwezige
gezelschap op een glas te tracteeren. Een pastoor die de zon nu eens in het water kon
zien schijnen, roemden de kastelijns; een die op een dubbeltje niet doodblijft, prezen
de klanten.
En mijnheer Lumens maakte naam, in en zelfs buiten de parochie. Op de kransjes
der confraters bleef hij natuurlijk niet onbesproken; de pessimisten onder de
patriarchen en profeten moesten inbinden als van alle kanten op overtuigende wijze
blijken binnen kwamen dat pastoor Lumens zijn parochie op de hand had. De
onverbeterlijken, die onder iedere categorie van menschen en zeker onder de
geestelijke heeren gevonden worden, meesmuilden van: Hij is in Ool nog niet over,
of van: Nieuwe bezems vegen schoon; of namen een geheel bij hun waardigheid
passende afwachtende houding aan. Natuurlijk had mijnheer Lumens iederen dag
nog geen avond en moest hij van tijd tot tijd merken dat heiligen van wijdaf vereerd
willen worden. Dat nam evenwel niet weg dat hij bij de veertiendaagsche contrôle
bij zijn kapelaan hoe langer hoe meer het hooge woord kreeg en hij keer op keer
zijne waardigheid wat losser scheen te dragen.
Weldra ging er bijna geen avond voorbij of de pastoor had de een of andere
vergadering mee voor te zitten en er het woord te voeren; en zijn dagen raakten
boordevol gevuld. Reinout Eussen die, nadat zijn magazijnmeesterschap was
afgeloopen, tot portier der Mijn was aangesteld, was hem over de oprichting van een
R.K. Mijnwerkersbond komen spreken. De bond was opgericht geworden en, na
ruggespraak met zijn kapelaan, had hij er het adviseurschap van aanvaard. Vriend
Eussen echter had gemeend voor een functie in het bestuur te moeten bedanken
vanwege de groeiende lasten van zijn gezin en het huis dat hij aan de Eindstraat aan
het bouwen was. Niet omdat hij zich, nu hij de uniform droeg, te grootsch voelde
om in Thuis-Best te wonen, maar omdat het geld van de onteigening nu lang genoeg
op de Spaarbank had gelegen en hij onderhand een eigen dak boven zijn hoofd wou.
De jonge bond, uit een twintigtal mannen,
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meest huisvaders, bestaande die aan den oproep van den pastoor gehoor gegeven
hadden, was voor de argumenten van Reinout Eussen gezwicht en had Jan Sluis tot
voorzitter gekozen, een Hollander, goed bij de pinken en rad van tong, een die de
rooden te lijf ging op hun eigen vergaderingen.
Zoo kreeg mijnheer Lumens in korten tijd een staat van dienst achter den rug die
respect afdwong, alhoewel hij er zelf in zijn eerlijk hart slechts matig mee ingenomen
scheen wanneer hij hem vergeleek bij het werk dat hem nog voor den boeg stond.
Want van een systematisch huisbezoek, de zwaarste kluif van heel zijn ministerie,
was uit den aard der zaak nog weinig terecht gekomen. Veel te weinig dan dat pastoor
Lumens die verkwikkende nachtrust kon genieten die hij zich wenschte. Maar hij
draaide dan ook nog lang niet op volle toeren, zooals hij zich een beetje sportief
uitdrukte. Nu de motor maar aan het loopen was, zou hij vanzelf wel uit de eerste in
de tweede en ook in de derde versnelling komen, verwachtte hij. Voorloopig echter
had hij moeite genoeg om zijn snelheid te bewaren en viel aan overschakelen zeker
nog niet te denken. Toch had hij zich een zekeren zwier in zijn optreden eigen gemaakt
welke het best op vergaderingen en op de maandelijksche conferenties met zijn
collega's tot uiting kwam en die, alhoewel geheel en al in de lijn van zijn uiterlijk
voorkomen van rondborstigen kerel, niet erg harmonieerde met zijn menschenschuwen
aard. Vrijmoedig en zelfs soms uitbundig in zijn verkeer met vrienden en ingewijden,
bleef hij de benepen en bijna wantrouwende zwijger in het bijzijn van vreemden en
de verloren man van voorheen met het volkomen gebrek aan spraak en houding
wanneer hij zich ergens ongenood had aan te dienen, een man met twee handen te
veel met oogen die radeloos zochten en met beenen en voeten die ieder oogenblik
op de vlucht dreigden te gaan: een menschenschuwe geest dien monseigneur had
trachten te genezen door hem hals over kop onder de menschen te werpen en wien
het ook niet aan goeden wil ontbrak om zich van zijn daemon te verlossen. Want
mijnheer Lumens bezat een waar priesterhart, een aanleg tot breede en begrijpende
vaderlijkheid, een borst waaraan een gansche parochie zou kunnen rusten.
Als kapelaan had hij zijn vriend Odekerke reeds zoo dikwijls de levieten gelezen
over zijn schraalheid, dat het vervelend geworden
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zou zijn als altijd diezelfde lamentaties niet waren opgeborreld uit zoo'n onverdachte,
trouwhartige bron. Geen wonder dus dat hij zich nu dubbel aansprakelijk voelde voor
het lichamelijk welvaren van zijn medewerker; en dat nog te meer wellicht omdat
hij naar diens geestelijk welzijn geen omkijken dacht te hebben. Op zekeren dag viel
hij de kapelanie binnen - bij tij en ontij kon men daar op hem bedacht zijn - met de
opmerking: Ik geloof dat schraal-hans bij jou keukenmeester is, Erik! - en met een
verontschuldigende buiging naar Truusje: Pardon, juffrouw, ú bedoel ik niet. Ik wou
alleen maar zeggen, ging hij tot mijnheer Odekerke verder, dat ik niet van plan ben
je naar een inrichting voor vallende zieken te zien verhuizen; je mag zeggen wat je
wil wanneer ik hier eerlijk nu en dan als pastoor eens de vrijheid neem om in den
pot te komen kijken. Desnoods zal ik me niet ontzien om zelf voor jou de hand te
leggen aan een welvarender bestaan, begrepen? Jij en ik, dat is geen partij, dat wekt
argwaan tegen mij en dat màg niet. Je moet een beetje om mijn goeden naam denken
in de parochie, jongen, want je bent de schaduw nog maar van wat je eigenlijk moet
zijn. Wil je voor jezelf niet zorgen, doe het dan om mij en laat aan mij de zorg voor
je constitutie over. Afgesproken!
Nog geen week later hield de dogcar van vader Lumens op een avond voor de
kapelanie halt met de helft van een geslacht varken, een zak appelen, een mand peren
en enkele flesschen champagne. Een en ander werd zonder verdere verklaring in de
keuken gedeponeerd door den ouden Sander Lumens die zich, na zijn pet in den hals
geschoven te hebben, wijdbeens voor Truusje plaatste en haar knorrend van
welbehagen op het hart drukte, dat de kapelaan daar nu eens niets mee te maken had;
dat zij, wanneer hij er toch lont van kreeg, maar doen moest of haar neus bloedde,
of rondweg zeggen dat dit voor een geestelijk heer geen zaken waren om zich mee
te bemoeien. Zijn zoon, de pastoor, had alles zoo verordineerd en het varken was
eerlijk op het pond af verdeeld geworden, tot het bloed voor den balkebrij, een
delicatesse waar pastoor Lumens zelf den kop voor door een strop stak, toe.
Toen vader Lumens in de gaten kreeg hoe wanhopig en hulpeloos eigenlijk
mejuffrouw Odekerke in de geslachte varkenshelft stond te kijken, trad hij haar met
een soort deernis terzijde en met de
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zweep aan haar schouder troostte hij haar, dat een half lijk in huis toch heel wat beter
was dan een heel! Verder zeide hij goed te begrijpen dat hij haar feitelijk als een
muis voor een sleutelgat had gezet, maar dat zijn dochter Gonda haar morgen met
den rommel uit den brand zou helpen. In de keuken die veel van een slagerswinkel
had weggekregen, rookte Sander Lumens met de zweep tusschen de knieën de sigaar
die hij had gekregen half op, zei Truusje dan goeden nacht en reed daarna welgemoed
met de andere helft van het cadaver naar zijn heerzoon door. Toen mijnheer Odekerke
later op den avond thuis kwam en zijn zuster hem naar de keuken verwees, was hij,
ook zonder dat Truusje aan haar afspraak met vader Lumens te kort deed, spoedig
uit den droom. Even nog haastte hij zich naar de pastorie waar de gele merrie van
Sander Lumens nog altijd stond te knabbelen op haar gebit. Vader en zoon zaten
beiden even breeduit tegenover elkander, te dampen bij een glas wijn.
Goeden avond, heeren.
Je moest allang naar bed zijn, Erik.
Dat moest ik ook, maar ik wou toch graag eerst uw vader komen bedanken,
pastoor... En terwijl de heeren Lumens allebei een paar oogen opzetten alsof zij de
onschuld in pacht hadden, voegde kapelaan Odekerke er aan toe: Voor de verrassing,
mijnheer Lumens!
Dan heeft die blikskatersche zuster van u geen woord gehouden, viel vader Lumens
hem in de rede, of ú heeft een verschrikkelijk goede neus!
Nadat Truusje Odekerke van alle verdenking was gezuiverd en de neus van den
kapelaan het verraad op haar geweten genomen had, moest mijnheer Odekerke nog
even naast vader Lumens gaan zitten. Deze brak óók aanstonds op, maar zou er zoo'n
weergaasch genoegen in vinden wanneer mijnheer Odekerke met hem en zijn
heerzoon, den pastoor, nog even een glas champagne dronk. Neen! daar hielp geen
vader en moeder aan, geen uitvluchten! Men moet het goed dat men doen kan niet
uitstellen tot later. Het was nog lang geen twaalf uur en Sander Lumens zou wel
zorgen dat de heeren niet over de schreef gingen. Hij haalde zijn knol van een horloge
uit zijn broekzak en lei die vóór zich op tafel ter contrôle. Pastoor Lumens ging naar
den kelder, vader Lumens knorde, en de kurken knalden. En wàt kon
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die verstokte droogstoppel en geheelonthouder van een Odekerke nu nog inbrengen
tegen een drank als deze, waarop hij door de familie Lumens voortaan tot zijn eigen
welzijn zoo gul was aangewezen? Niets meer!
Nòg zoo'n zelfde recept, commandeerde de oude Lumens nadat de roemers geledigd
waren. Mijnheer Odekerke moest toegeven dat het uitstekend werkte, dat recept;
door een glas champagne zie je de wereld van aanschijn veranderen; de schaduwen
trekken op, de hemel komt dichterbij.
Weet je wie hier geweest is, Erik? vroeg pastoor Lumens die, wanneer hij de kans
kreeg, niet kon nalaten zijn kapelaan van al zijn wedervaren verslag te doen: Nicolaas
Bonte is in den vooravond zèlf komen vragen of ik morgen zijn zaak aan de
Raadhuisstraat zou willen inzegenen. Wat zeg je?
Dat hij dien zegen best zal kunnen gebruiken, pastoor.
Ook vader Lumens was van meening dat die kerel wel eens op een blind paard
gewed kon hebben; en gaf mijnheer Odekerke knipoogend den raad nog maar eens
uit te drinken. Deze had al zijn aandacht noodig voor zijn pastoor die hem met een
hemelschen glans in de oogen onderhield over de visites die hij bij dokter Versterren
en notaris Persoon gebracht had; en over den aard der onderwerpen waarmee men
de gesprekken met zulke menschen, intellectueelen zoogenaamd, kan levendig houden.
Intellectueel of niet, het zijn allemaal menschen, verzekerde Sander Lumens; en
wie over den kop komt, komt óók over den staart, voegde hij er tot slot van den avond
en waarschijnlijk ter aanmoediging van zijn zoon aan toe.
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III
Het is natuurlijk de praat niet waard, maar daar in de Raadhuisstraat zijn ze nogal
erg op jou gebeten, madame Bonte vooral, zei een paar dagen later pastoor Lumens
na de Mis tot zijn kapelaan.
In Godsnaam, pastoor, antwoordde mijnheer Odekerke; méér kan ik er niet van
zeggen.
Zij beweren, ging pastoor Lumens voort, dat jij door achterbaksch gekonkel bij
Van der Schoor hun plannen hebt gedwarsboomd en geven er jou bovendien de
schuld van dat hun oudste hun den rug heeft toegedraaid. Ik weet genoeg hoe de vork
aan den steel steekt, je hoeft me niets te vertellen: het eene misverstand over het
andere! Zij hebben zich diep in de vingers gesneden en hebben een doekje noodig
voor het bloeden. Domme menschen handelen nu eenmaal niet anders. Ik heb die
vrouw maar eens laten praten. Wat eruit is, dacht ik, is ze in ieder geval kwijt. Meer
gal dan verstand, Erik! Toch konden wij, dunkt mij, samen eens overleggen wat er
misschien te doen zou zijn om dien wijn daar wat te klaren? Een algeheele verzoening
met Van der Schoor te bewerken is in de gegeven omstandigheden absoluut
uitgesloten; die Bontes hebben een opvatting van de naastenliefde waar je paf van
staat.
In het gewone gebruik vallen ze toch nogal mee, pastoor.
Maar er zijn menschen die voor het gewone gebruik niet geschikt zijn, Erik.
Voor zoover ik weet, heeft Van der Schoor niets tegen die menschen.
Doch zij hebben àlles tegen hem; behalve dan nog den tand dien ze tegen jou
hebben.
Dat slijt wel, pastoor!
Je hebt er goeden moed op, Erik, doch wat dunkt je: zou het veel moeite kosten
dien oudsten jongen te bewegen dat hij zijn ouders weer onder de oogen kwam?
Die jongen is niet kwaad, maar hij heeft een diepen aard.
Spreek je eens uit: zouden zich, nu de Bontes voor hunne misrekeningen geboet
hebben - want dat hebben zij ten slotte toch! - ook de groote tegenstellingen niet
langzaam vanzelf gaan oplossen wanneer die zoon - want om hem schijnt toch alles

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 2. De mensch en zijn schaduw

31
nog maar te draaien - weer bij zijn vader en moeder over den vloer kwam?
Ik geloof niet dat het veel voeten in de aarde zou hebben om Louis Bonte tot dien
stap te bewegen, indien hem van te voren gegarandeerd werd dat zijn vader hem niet
het huis uitsmeet. De zaken staan lang zoo eenvoudig niet als u denkt, pastoor.
Goed! maar zou jij den jongen Bonte daarover eens willen polsen? Tegelijkertijd
zal ik dan een beetje poolshoogte probeeren te krijgen bij zijn ouders.
Afgesproken! indien u tenminste van onze bemiddeling eenig heil verwacht.
Wanneer hoor ik bescheid?
Zegt u het maar.
Wij moeten er geen gras over laten groeien; hoe eerder die zaak aan kant, hoe
beter.
U denkt dus die ergernis inderdaad uit den weg te kunnen ruimen? Maar dan kent
u Nicolaas Bonte niet!
De zaak is het probeeren in ieder geval waard.
Vanavond dan? Vanavond treffen wij elkaar, als het God belieft, toch op de
gecombineerde bestuursvergadering van de werkliedenvereeniging en den
mijnwerkersbond.
Dat is waar ook! Wat staat er op het program? ik heb den tijd nog niet gehad om
het in te zien.
Een actie om het ledental te vermeerderen dat, vanwege het gebrek aan oriëntatie
onder onze menschen, nogal aan den lagen kant is. Hoe denk je dat dat ledental
opgevoerd zou kunnen worden, kapelaan?
Door onze menschen van de noodzakelijkheid der organisatie te overtuigen.
Door hen de voordeelen ervan te doen inzien?
De noodzakelijkheid allereerst, de rest is bijzaak.
Doch voor de meesten nog hoofdzaak, ben ik bang. Maar goed, hoe zou je dat
willen bereiken?
Door ontwikkeling en door huisbezoek.
A propos, Erik! zou je er veel op tegen hebben indien wij de catechismus-lessen
zoodanig verdeelden dat ik de jongens en jij de meisjes nam? Eerlijk gezegd, kan ik
met de jongens beter overweg...
Zooals u belieft, pastoor.
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Nòg iets; Erik, je valt me geweldig tegen! Hoe dikwijls heb ik je nu al moeten zeggen
dat dat goddeloos u van jou tegen mij me de keel uithangt. Je bent voor mij de oude
niet meer, jongen; sedert ik pastoor ben hapert er iets en ik zou nu eens graag van je
weten wàt.
En toch hapert er niets, pastoor.
Paulus, bedoel je?
Ik bedoel: pastoor.
Een kapelaan mag voor zijn pastoor geen geheimen hebben, dat weet je!
Dat staat nergens geschreven; bovendien hèb ik geen geheimen voor ú. U krijgt
van mij alleen maar waar u recht op heeft.
Met een beetje hartelijkheid zou ik anders meer gebaat zijn, geloof me!
Ik geloof het niet; ik geloof dat een pastoor als u het meest gebaat is wanneer hem
overal die eer gegeven en die voorrang verleend wordt welke hem toekomt.
Met jou valt niet meer te redeneeren; die eer en die voorrang kunnen me gestolen
worden, versta je! Als ik je niet beter kende zou ik moeten aannemen dat je me voor
den gek hield, of dat je mij juist door je onderdanigheid den voorrang, dien een
onzalig toeval me op jou gegeven heeft, betaald wou zetten. Het kan ook zijn dat je
een droog-komiek bent dien ik evenwel nog nooit in jou ontdekt heb, en dat jij je
intusschen kostelijk met me amuseert op mijn gezondheid.
U weet dat mijn humor zeer gering is!
Doch hiermee heb ik alsnog geen verklaring van je houding.
Die is nochtans niet zoo dubbelzinnig als u schijnt te meenen.
Ik zal natuurlijk de dommerik blijven die ik ben, maar toch had ik graag dat je me
rechtuit zei waar ik met jou aan toe ben; ik eisch het van je, op staanden voet. Ik zet
je het mes op de keel.
Ziet u nu, dat u al aardige pastoors-allures krijgt?
Dat is maar een uitvlucht!
Neen, pastoor.
Het laatste woord tusschen ons blijft toch nog altijd aan jou. Tot straks dan!
Tot vanavond, bedoelt u?
Als ik zeg tot straks, bedoel ik: tot straks; dat kan dan vóór of ná den middag zijn,
dat weet ik nog niet. In ieder geval hoop ik
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je dan even thuis te treffen. Ik heb een plan, maar eerlijk gezegd heb ik, na dat
geharrewar met jou, niet veel zin om er mee voor den dag te komen. Bovendien moet
ik nu naar mijn jongens van de zesde. Tot straks dus, kapelaan!
Even voor den middag kwam pastoor Lumens reeds op de kapelanie aanloopen.
Mijnheer Odekerke was thuis gekomen van zuster Angelica met wie hij de inrichting
der nieuwe meisjesschool in handen had. De jongensschool moest voorloopig nog
een openbare blijven omdat het hoofd zich, minder om principieele bezwaren dan
om persoonlijke motieven, met hand en tand tegen het bizonder onderwijs bleef
verzetten.
Ik heb u gezegd dat ik nu en dan eens bij u in den pot kom kijken, zei mijnheer
Lumens tegen Truusje; en stevende onmiddellijk door naar de keuken. Voor zij er
zeggen over had, had de pastoor al een paar potdeksels opgelicht en dreigend met
een schuimspaan verzekerde hij dat hij een man van zijn woord was en dat het
inderdaad minder wantrouwen in de kookkunst van mejuffrouw Odekerke dan zorg
voor zijn onverbeterlijken kapelaan was, die hem bezielde. Want, doceerde hij nog
immer met het schuim-apparaat, uw broer is een asceet, een gevaarlijk man dus dien
je in de gaten moet houden; eer hij radicaal aan zijn lichaam bederft wat hij aan zijn
ziel goed maakt, moet je daar een stokje voor steken. Ascese is goed, doch met mate!
Maar, het ruikt hier best, holde hij met de neus in de lucht door. Bij zulke geuren
zou zelfs den heiligen kluizenaar Sint Anthonius het water naar de lippen wellen.
Dat was ook een asceet, mejuffrouw Odekerke, maar uw broer is geen kluizenaar!
Daarom moest u me nu eens een plezier doen: u moest eens naar den kelder gaan en
een flesch van dat Maaswater van mijn vader halen, wilt u?
Wij hebben immers geen kelder, mijnheer pastoor!
Dat is waar ook, dommerik die ik ben en die ik blijven zal! Doch gaat u dan toch
maar even, één flesch is genoeg. Dat zal hem opkikkeren!
Mijn broer gebruikt immers geen sterken drank, eerwaarde?
Nooit van zijn leven, hij is een verstokt geheelonthouder! Doch champagne is
geen sterke drank, dat is medicijn. Wanneer de dokter mijn kapelaan champagne
voorschrijft, is dat louter medicijn, waar of niet?
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De dokter?
Wis en waarachtig, meisje! en de dokter heeft mij op het hart gedrukt om uw broer
de medicijn toe te dienen indien hij ze vergeet in te nemen! Waar heeft u de flesschen?
In den tuin.
Wat zegt u?
Onder de coniferen.
Heer in den hemel! Onder de coniferen?
Erik zei: leg ze daar maar neer, daar liggen ze goed.
Tegen welk gebod, kan ik zoo dadelijk niet uitmaken, oordeelde pastoor Lumens
in grooten ernst, maar dat dit een zonde is en een groote zonde ook, daar blijf ik borg
voor! Doch nauwelijks van zijn verontwaardiging over de mishandeling van den
drank bekomen, lei hij den vinger nadenkend langs den neus: dàt moet ik niet vergeten,
op de eerste de beste vergadering van het kerkbestuur moet ik dien kelder ter tafel
brengen, peinsde mijnheer Lumens hardop tegen zichzelf; een huis zonder kelder is
geen huis, dat is zoo iets als een parochie zonder pastoor. Binnen een paar weken
heeft u een kelder, mejuffrouw; en geeft u me nu die flesch maar eens hier... Waar
zijn de glazen?... Ja, twee is genoeg, een voor hem en een voor u!
En u dan, eerwaarde?
Die telt niet mee! Menschen die aanleg hebben om al te gezond te worden moeten
zich wachten voor dat goedje, voor hen kan het nadeelig worden, hoe aantrekkelijk
het ook is.
Maar, pastoor?...
Prosit, juffrouw Odekerke! Of wou u liever eerst met uw broer aanstooten?...
Brengt u me dan naar zijn kamer.
Kapelaan Odekerke die reeds vermoed had wat zijn pastoor in de keuken uitspookte,
kwam hem in de gang tegemoet en voor hij de gelegenheid kreeg een woord te
zeggen, galmde de stem van mijnheer Lumens gram: jij hebt niets te vertellen, man!
ik zal je nu eens bewijzen of ik pastoor ben of niet. Hier is de medicijn en, één van
de twee, ze slikken of je den eeuwigen toorn van je pastoor op den hals halen, kiezen
of deelen.
Prosit dan maar, Truusje, want op den toorn van mijn pastoor ben ik minder gesteld
dan op dit, zei mijnheer Odekerke en stiet met zijn zuster aan.
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U verwent ons, pastoor, zei deze.
Dat kan van iederen pastoor niet gezegd worden, wat jij, Erik? grijnslachte pastoor
Lumens.
Neen, de wonderen zijn de wereld nog niet uit!
Zoo wil ik het hooren! En nu ga jij maar weer naar je potten, meisje, ging de
pastoor een beetje galanter dan hem goed afging door; ik heb met mijn kapelaan nog
iets te bedisselen, niets geheimzinnigs, hoor! - uw pastoor heeft uberhaupt geen
geheimen! - maar iets wat u waarschijnlijk minder zal interesseeren dan uw pot.
Wanneer u maar goed kookt, juffrouw Odekerke, zullen wij van onzen kant probeeren
goed te werken - en àlles ter eere Gods, nietwaar kapelaan? Doch wacht u nog even,
ik leng het recept in uw glas nog wat aan.
Doch als de heele keuken voor mijn oogen begint te draaien, pastoor?
Dan draait u met heel uw keuken maar een beetje voor uw oogen mee, dat is wel
eens aardig voor een keer.
En behoef ik dat dan niet te biechten, wanneer ik...?
Moet u dat aan een pastoor vragen? Nee, dat hoeft u niet te biechten; doch laat
ons nu maar alleen, want ik zie Mathias van Zunderen, onzen schoenmaker-klokkenist
al met zijn pikdraad tusschen de tanden naar den toren loopen om het Angelus te
luiden.
Even later luidde de middagklok en nadat de heeren, de pastoor vóór en de kapelaan
ná, samen den Engel des Heeren gebeden hadden, begon mijnheer Lumens: Je zult
je wel afvragen wat ik nu weer op mijn lever heb, niet? Wanneer ik misschien te
hard van stapel loop naar jouw meening, moet je het maar zeggen. Het kan best zijn
dat ik te veel hooi ineens op mijn vork wil nemen, ik ben nu eenmaal een beetje
onmatig van aanleg in zoowat alles. Ik heb de kat zoolang uit den boom gekeken dat
ik, nu ik langzaam loskom, mijn weelde soms niet òpkan. Je weet ook dat ik jou voor
geen geld van de wereld zou willen overladen. Als ik overmoedig word moet je mij
om je eigen bestwil maar temperen. Wat ik je zeggen wilde is het volgende: Laatst
heb je me eens geklaagd over de ontzettende verwildering waaraan vooral de kinderen
van Thuis-Best ten prooi zijn: katholieken en andersdenkenden, alles wiemelt er door
elkander en groeit er in de meest volslagen bandeloosheid op. De school schijnt daar
niet in
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te kunnen voorzien, de verantwoordelijkheid van vele ouders schiet hopeloos te kort,
de meesten hebben haast niets meer over hun kinderen te zeggen. Jìj krijgt geen vat
op hen, tenminste op een groot aantal niet die schuw voor een priester zijn als wilden,
terwijl de kinderen dikwijls noodzakelijk zijn om invloed te krijgen op de ouders.
Ja, je hebt daar reeds heel wat boter aan de galg gesmeerd, zullen wij maar zeggen;
het blijft een wilde boel. Wat dunkt jou dat daar gedaan moest worden, Erik?
Indien ik geld had, zou ik het misschien wel weten.
En àls je nu eens geld had, wat zou je dan weten, kapelaan?
Omdat er geen toezicht is, óók van gemeentewege niet, en de kinderen geen enkele
speelgelegenheid hebben dan de straat en de heide, zwerven zij, jongens en meisjes
onder elkander, wanneer zij vrij zijn van school, door velden en bosschen, graven
zich als wolven in en komen als wildemannen voor den dag om overal waar zij
kunnen menschen en dieren te molesteeren en hun baldadigheid bot te vieren. Als
de toekomst aan zulke kinderen wordt overgeleverd, zie ik mijn geest al kruipen,
pastoor.
Een speelgelegenheid zou je dus wenschen? - een speeltuin of zoo iets zou de
moeilijkheden daar kunnen ondervangen?
Nòg beter ware een kindertehuis, doch men heeft zooveel idealen...
Er zal toch iets gedaan moeten worden, Erik, al is het ook alles niet. Doch drink
nog eens uit, misschien herkrijgen je idealen dan weer hun glans en komt hun
verwezenlijking wat nader.
Het is, menschelijk gesproken, alles behalve troostend voortdurend vast te moeten
stellen dat de stoffelijke middelen ons in den steek laten bij ons streven naar het
goede en erger nog, dat wij er niet zonder kunnen.
Je zou dus willen bouwen, Erik?
Zoover heb ik niet eens nagedacht.
Hoever dan wel? Neen, kijk me maar zoo vreemd niet aan; zoo dom niet, had ik
bijna gezegd! Indien je daar toch vroeg of laat een kerk moet bouwen, zou het zoo
gek niet geweest zijn wanneer je bij voorbeeld gedacht had aan een zaal die later als
noodkerk dienst zou kunnen doen.
Ik moet zeggen, pastoor, dat u verder ziet dan ik zelf nog gekeken heb.
Dat flatteert mij die vroeger amper verder durfde te kij-
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ken dan den dag van morgen; doch ga door, kapelaan. Als u het niet gek vindt zal ik
u in korte woorden uitleggen wat ik mij in den kop had gezet.
Ik zal het waarschijnlijk zoo gek niet vinden als je wel denkt.
Ik had mij een kinderheem voorgesteld waar na schooltijd en in de vacantiedagen
de kinderen onder toegewijd toezicht aangenaam en nuttig konden bezig gehouden
worden. Niet meer dan in groepjes van zes tot hoogstens tien, alnaar den leeftijd der
kinderen en afwisselend jongens en meisjes.
Een soort hoogere bewaarschool dus?
Indien u het zoo noemen wilt, ja!
Derhalve zou er dan toch gebouwd moeten worden?
Neen, men zou een der grootere woningen van de kolonie kunnen huren, met een
tuintje voor en achter. Verder is mijn droom niet durven gaan. Over de huur zou wel
heen te komen zijn al zou dat op den duur ook niet meevallen, maar de inrichting en
zoo en het onderhoud zou nogal wat draad kunnen kosten.
Hoe had jij je die inrichting gedacht?
Die zou een beetje aardig en stijlvol moeten zijn, en gezellig; zou tevens als model
moeten kunnen gelden hoe een aardige arbeiderswoning er van binnen zonder veel
onkosten uit zou kunnen zien. Want, behalve de kinderen die allen om beurten en in
verschillende vertrekken tegelijk toegang zouden hebben, zouden daar op sommige
avonden de huismoeders eens moeten samenkomen, desnoods bij een kop koffie of
thee. Daar is zooveel met hen te bepraten, ook met die vrouwen! - en daar zou ik de
mannen en grootere jongens geregeld bij elkaar kunnen hebben om hun een riem
onder het hart te steken.
Doch waarom dòe je het dan niet, Erik?
Ik meen dat ik u dat reeds duidelijk heb gemaakt.
Je pastoor is er toch óók nog!
Natuurlijk! maar dat wil niet altijd zeggen dat er dan ook de centen zijn.
In dit geval is dat een en hetzelfde, Erik! Heusch, ik ben totaal nuchter, dat zie je.
Van jou zou men dat op dit oogenblik niet eens met alle zekerheid kunnen zeggen!
Denkt u er ook aan dat u spoedig hier voor een even noodzakelijke kwestie gesteld
zult worden en u een eigen vereenigingsgebouw uit den grond zult moeten stampen?
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Als de kerk dat verlengstuk noodig heeft voor het heil en de zaligheid van de
parochianen, moet de kerk er ook maar voor opdokken. Er is niets redelijkers dan
dit. Ik zou dit misschien niet eens op de proppen brengen als mij uit de boeken niet
meer dan duidelijk gebleken was, dat zij dit kon. Zij heeft eigendommen en papieren
die scrupuleus beheerd zijn door penningmeesters die de voorzichtigheid in pacht
gehad moeten hebben en ik ben van meening dat de kerk die goederen niet heeft om
ze op te potten, dat die schenkingen haar van eeuw op eeuw niet verleend zijn opdat
de menschen zouden zeggen: onze kerk is rijk maar onze zielen verarmen. Paulus
Lumens heeft over deze en dergelijke dingen zijn eigen gedachten. Ik beloof je dat
er een andere wind zal gaan waaien door die oude paperassen, ze hadden me anders
maar geen pastoor moeten maken! - Eén ding wilde ik je nog vragen, kapelaan,
wanneer je nu die woning gehuurd hebt èn ingericht - maak zoo spoedig mogelijk
maar eens een begrooting op, een begróóting, zeg ik je! - wie zal dan daar den schepter
moeten voeren? Dan zal je toch helpers en helpsters noodig hebben, meen ik!
Zeker, die zou ik me moeten zoeken en vormen; zuster Angelica bij voorbeeld
zou daar al zeer geschikt voor zijn indien zij de handen niet vol had aan haar school,
maar op zuster Hildegardis, dunkt me, zou ik wel mogen rekenen. Dan is daar ook
mevrouw Versterren, de vrouw van den dokter, de gezusters Franssen en Miete van
der Schoor misschien. Mevrouw Versterren heeft me reeds te verstaan gegeven dat
zij, indien het zoover was, een knip- en naaicursus aan de moeders zou willen geven
en Oda Franssen een kookcursus aan de meisjes, wat van het grootste nut zou zijn,
naar beweerd wordt, daar de vrouwen van een en ander geen of weinig benul blijken
te hebben. Er zijn menschen genoeg, óók onder de mannen, die iets voor een ander
over hebben, die sociaal voelen, zooals men dat met een modern woord uitdrukt en
er zijn er altijd nog een heele boel, vooral onder de betere standen, die met hun leegen
tijd geen raad weten en wien men een dienst bewijst op den koop toe door ze voor
een of ander nuttig werk te spannen. Met dat alles is natuurlijk een beetje ijdelheid
gemoeid, maar daar de menschen nu toch eenmaal ijdel zijn, een der meest
onschuldige ondeugden trouwens,
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laat ze van die ondeugd dan een deugd maken, zou ik zeggen, en help ze daarin!
Dat alles is, voor zoover ik met mijn klein verstand kan overzien niet kwaad
bekeken, Erik, en eerlijk gezegd kom ik genadiger van je af dan ik me had voorgesteld.
Denk je door dien opzet ook invloed onder de andersdenkenden te krijgen?
Dat laat me voorloopig koud; ik zal al blij genoeg mogen zijn als ik onder onze
eigen menschen bereik wat ik me had voorgesteld en ik den fascineerenden invloed
dien het Socialisme op enkelen onder hen uitoefent op deze manier beter kan
ondervangen. Over dit laatste punt moeten wij het vanavond op de vergadering nog
eens hebben, pastoor! En om nu nog even op onze andersdenkenden terug te komen:
wanneer zij in den goeden geest met ons zouden willen samenwerken, zou ik er
gerust geen been in zien om op gezette tijden het tehuis voor hen open te stellen en
den dominé gelegenheid te geven er onder de zijnen te werken.
Zou je daardoor de gastvrijheid misschien niet wat ver drijven en geen ergernis
geven aan de goegemeent?
In de koloniën zijn de verhoudingen geheel anders dan in de dorpen; daar waar
de gezindten onder elkander leven en de menschen veelal op elkaar zijn aangewezen
doet ruim zijn meer goed dan kwaad. Want zonder opzettelijk te zijn verhoogt het
vanzelfsprekend ons prestige bij de anderen en bevestigt liet bij de onzen. Ik zou
daarom ons Katholicisme dan ook gaarne geïnterpreteerd zien door onze breedheid,
ons levenswijs begrijpen, voor alle menschen.
Drink nog eens, Erik, want ik merk dat je wangen hoe langer hoe meer kleur en
je idealen hoe langer hoe meer glans gaan krijgen, dat doet me goed!
Ik dank u, niet meer, pastoor! - Wat uw voortreffelijke medicijn mij in ieder geval
gegeven heeft is, voor vandaag tenminste, een goede eetlust.
Daarmee is dan tevens een zeer voorname voorwaarde voor het welslagen van het
kinderheem vervuld. Wanneer breng je mij de begrooting, Erik?
Vanavond nog niet!
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IV
Men moet het spek niet in het bereik van de katten hangen, had Nicolaas Bonte met
het oog op zijn huis vol mansvolk geoordeeld toen hij het werkmeisje Klaasje
Weenink, op een advertentie in de Speurder, uitsluitend voor den dag had
aangenomen. Klaasje was nog maar wéér een keer den stoep aan het schrobben voor
den winkel waarin Marie-Cathrien Bonte, van boven tot onder in de witte schort, als
een echte winkeljuffrouw al, te prijken stond te midden van een weelde van bloemen
en planten die, behoorlijk van naamkaartjes en gelukwenschen voorzien, niet
ophielden van alle kanten binnen te stroomen. De bloemist Van de Wal was zelf
gekomen om alles te ordenen en den winkel in een waren lusthof te herscheppen en
Jacob was het die telkens als een bloemstuk werd afgegeven den naam van den
leverancier of den belangstellende voor zijn moeder aflas en hem aan zijn vader in
het kantoor doorgaf om er rekening mee te houden, zoo gezegd. De belangstelling
was dan ook overstelpend, het meeleven méér dan iemand had durven verwachten.
De schilder-etaleur, voor de gelegenheid expres uit de stad ontboden, had heel den
nacht doorgewerkt aan de etalage en had de wijdsche vitrine in een verlokkelijk
landschap omgetooverd. Bergen van boter, van melk en eieren, van sinaasappelen,
citroenen, en trossen bananen, goud en oranje, vormden den achtergrond van bloemige
weiden, waarin arcadische koeien en melksters, fluitspelende herders en schapen:
alles een lust voor het oog. De Bonte's hadden zich aan niets laten kennen; zij hadden
uitgepakt, dat moest hun nagegeven worden! Samen waren zij dien morgen, voor
zoover zij niet op de wagens hadden moeten zijn of onder het vee, in alle vroegte
naar de kerk geweest. Ook op dàt punt zou niemand hen iets na te wijzen hebben;
een Mis was opgedragen geworden voor het welslagen der zaak. Aan Gods zegen is
immers alles gelegen; dien zouden zij dan ook voor geen geld willen missen:
christenmenschen waren ze, die wisten hoe het moest.
Na het ontbijt in den salon, waaraan Nicolaas Bonte voornaam met de zijnen en
bediend door een gedienstig buurmeisje met een kraakwit schortje, had aangezeten,
was de zaak geopend geworden, allereerst voor de menschen die kwamen
gelukwenschen en
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die, na onder leiding van madame Bonte en Jacob den winkel bewonderd te hebben,
door Nicolaas Bonte en Zonen in zijn kantoor werden ontvangen en getracteerd, en
daarna voor de klanten. Ook was in den voormiddag de pastoor nog even komen
opdagen om te feliciteeren. Bovendien had deze er prijs op gesteld de eerste klant te
zijn en had hij Madame Bonte handgeld gegeven, een gebaar dat ten zeerste
gewaardeerd was geworden. Hij had dan ook zeker moeten beloven er na
winkelsluiting nog even op terug te zullen komen voor een eenvoudig onderonsje.
Daar het een Woensdag, een marktdag was, waarop de Bonte's geopend hadden,
kregen zij niet alleen veel bekijks maar begon ook de zaak tegen den middag reeds
aardig vol klanten te loopen. Marie-Cathrien had geen handen genoeg om, door Jacob
die het geld aannam en het wisselen deed, bijgestaan, naar links en rechts te bedienen
en Nicolaas Bonte zelf kon niet nalaten nu en dan door de glazen deur van zijn kantoor
een tevreden blik in de zaak te slaan. Het was hem aan te zien dat hij aard aan zijn
vrouw had die, tot voor kort nog maar een ‘halfesche’ zoogenaamd, er zich dapper
doorheen sloeg en met een glans van opwinding op haar gelaat, voor iedereen
vriendelijk en voorkomend, bediende, babbelde en lachte.
Van middageten zal vandaag niet veel terecht komen, had zij tegen Klaasje
Weenink, het meisje dat nog niet zelfstandig koken kon, gezegd; doch zij hadden
allemaal laat en duchtig ontbeten en wie iets te kort kwam moest achter maar iets op
de hand nemen en zich zien te behelpen, de winkel ging voor!
Nicolaas Bonte had aldoor bezoekers, leveranciers, belangstellenden en buren
waarmee hij zich onderhield en de jongens - Dorus, Karel en Lambert waren
intusschen ook thuis gekomen van de stallen in de Hondskerk en hadden zich in hun
paaschbeste pakken gestoken - amuseerden zich onder elkander in de keuken met
enkele flesschen op tafel en dikke sigaren tusschen de lippen. De pret was soms zoo
groot dat hun vader zich een paar maal genoodzaakt zag hun de wacht aan te zeggen
en moeilijk verbeet hij zijn ergernis voor de bezoekers als er, ondanks een keuken
vol mansvolk, niemand te vinden was om een hand uit te steken wanneer Jacob naar
achteren riep om alweer een kist eieren, sinaasappelen of zoo uit het magazijn. Juist
was kapelaan Ode-
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kerke het kantoor binnen gekomen toen Nicolaas Bonte het plotseling weer te kwaad
kreeg en hij naar de keuken moest voor Dorus die bij het dienstmeisje aan den afwasch
op zijn monika stond te blazen en door een fluitconcert van zijn broers werd begeleid.
Stommerik, viel zijn vader tegen hem uit, doe dat ding van je kop! Moeten de
menschen van ons denken dat wij kermisvolk zijn? En Nicolaas Bonte had den indruk
dat sommigen van zijn jongens nog veel manieren moesten leeren om in een
burgeromgeving te passen en om door deze niet met den nek te worden aangekeken.
Met Jacob en met Karel misschien was wat eer te behalen, die wisten tenminste hun
fatsoen te bewaren, maar met de rest was het voorloopig nog huilen.
Op het middaguur luwde de drukte in den winkel en kreeg Marie-Cathrien Bonte
een amelang tijd om zich te verpoozen en het werkmeisje order te geven koffie te
malen. Even zat zij met al haarjongens bewonderend rond zich een beetje uit te blazen
bij haar man op het kantoor toen door den knecht van Van de Wal nog een
bloemenmand werd binnengebracht en door Jacob aangenomen. Deze bracht de
mand, door allen als een kostelijk stuk geprezen, naar het kantoor en plaatste ze op
het bureau van zijn vader. Nadat de Bonte's, nieuwsgierig naar de herkomst, een voor
een het naamkaartje bekeken hadden, werden zij de eenen rood, de anderen bleek en
dan allemaal even stil. Van harte gefeliciteerd, stond op het kaartje, de familie Van
der Schoor.
Nicolaas Bonte zat groot en waardig op zijn stoel maar trok onheilspellend met
zijn oog.
Daaraan hebben zij zich dan toch niet laten kennen, begon Marie-Cathrien een
beetje verteederd door dat onverwacht blijk van gezindheid, maar merkte onmiddellijk
aan het verachtelijk grijnzen van haar man dat zij te veel gezegd had.
Stamp ze de straat op, verdomme! vloekte Dorus die door dien uitval zijn vader
in de kaart dacht te spelen maar door dezen op slag werd afgedekseld. Jongen, zei
Nicolaas Bonte als vanuit een zeer groote hoogte op hem nederziende, jongen, waar
bemoei jij je mee, daar heb jij niets mee te maken, laat dat maar aan mij en aan je
moeder over!
En toen de jongens allen, de een voor en de ander na, er stilletjes tusschenuit
geknepen waren zaten daar met het bloemstuk tus-
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schen zich in Nicolaas Bonte en zijn vrouw te zwijgen. Natuurlijk hadden zij op dat
oogenblik ieder hun eigen gedachten die zij aarzelden voor elkander te openbaren.
Waar die van madame Bonte waren, was niet moeilijk te raden. Heel den morgen al
was, ondanks het bezoek en de drukte, die ééne jongen, de oudste die afwezig was
en wiens afwezigheid vanmorgen in de Mis vooral haar meer pijn gedaan had dan
zij had mogen toonen, haar geen oogenblik uit het hoofd geweest. Zij had zich goed
moeten houden aan het ontbijt, moeten babbelen en lachen in den winkel; maar met
een hart dat soms dreigde óver te loopen. Louis had zich gehouden alsof zij niet meer
voor hem bestonden, alsof niets van hen hem meer aanging, alsof de nieuwe toekomst
die zij, zijn vader, zijn moeder, zijn broers, tegemoet gingen hem koud liet. En daar
stond nu de bloemenmand met de hartelijke gelukwenschen van diegenen, die hij
méér dan zijn ouders schatte; voor wie hij zijn eigen bloed den rug had toegekeerd.
Het was godgeklaagd dat hij, die den jongen had opgestangd, hen nog met zijn
schijnheilig gezicht had durven gelukwenschen; dat een geestelijke, die een kind van
zijn ouders had helpen vervreemden, nog de brutaliteit had opgebracht hun onder de
oogen te komen. Zij had mijnheer Odekerke den blik niet waardig gekeurd, hem,
toen hij binnenkwam, den tijd van den dag niet gegeven; als iemand die op heete
kolen zat had hij bij haar man op het kantoor bezeten, niet langer dan noodig was
om te merken dat er geen enkele band meer was; dat zij van hem noch van zijn
gelukwenschen gediend waren.
Daar stond de mand met bloemen en daar zaten zij, haar man en zij. Had Louis
dan toch deel aan de bloemen; maar waarom was er dan geen enkel teeken van zijn
hand? Wat moesten zij doen?
Nicolaas Bonte wist het reeds lang, voor hèm was het een uitgemaakte zaak wat
er gebeuren moest; alleen wachtte hij nog op wat zijn vrouw zou zeggen. En deze
wachtte op hèm. Tevergeefs. Bonte zat vaal voor zich uit te kijken en met zijn ziek
oog te trekken, meer niet! Nicolaas, zei Marie-Cathrien eindelijk als zij uit het kabaal
dat in de keuken was opgestoken opmaakte dat ook de gemoederen der jongens over
de bloemen verdeeld waren, wat denk je, Nicolaas?
Doch Bonte scheen niet te denken; zwijgend stond hij van zijn
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stoel op en ging met een verbeten trek om de lippen de deur uit naar het magazijn.
Marie-Cathrien bleef alleen met de bloemen en verteederd door het aandeel dat Louis
er waarschijnlijk toch aan zou hebben, begonnen haar tranen zacht te loopen. Zij
werd betrapt door het dienstmeisje dat haar zeggen kwam dat de koffietafel klaar
was; en haar gelaat schoonvegend, zeide zij, dat het van de moeheid was en van de
ongewoonheid. Zij kon natuurlijk niet bekennen, dat haar de mismoed aan het lijf
was. De jongens hadden gauw gemerkt dat er iets met hun moeder aan de hand was
en om zich een houding te geven beweerde zij alweer dat zij niet eten kon van de
vermoeidheid. Niemand echter was zoo dom van dat te gelooven! Die verdomde
bloemen, dacht Dorus, die verpesten den brui! En Dorus had het aan het rechte eind.
De mand stond intusschen nog altijd daarbinnen op het bureau. Niemand had haar
meer aangeraakt. Voor Nicolaas Bonte zich na tafel, waaraan hij geen boe of ba
gezegd had en die veel op een begrafenismaal had geleken, in zijn kantoor terugtrok,
verklaarde hij dat hij dat rotding daar niet langer onder zijn oogen wou hebben. Vier
van de vijf jongens, Jacob was op den winkel blijven passen, stonden onmiddellijk
op om het bevel van hun vader uit te voeren; en Dorus met een kop als een stier
omdat er maar eens een eind moest komen aan dat gedonder! Maar Marie-Cathrien
Bonte gebood hen zich kalm te houden. Zelf maakte zij zich van de bloemen meester
en bracht ze naar den winkel. Dáár niet! verordineerde haar man kortaf.
Marie-Cathrien ging er daarop mee naar den salon. Dáár ook niet, klonk achter haar
rug het bevel. Waar dan, in Godsnaam? waagde madame Bonte een vraag. Voor mijn
part naar den duivel! was het antwoord en ten einde raad trok zij er mee naar de
keuken. Toen waren daar weer de jongens die er onder elkander oneenigheid over
kregen. Bloemen zijn bloemen, zei Lambert; maar Karel beweerde dat bloemen nog
lang niet altijd bloemen waren, het lag er maar aan van wie ze kwamen! Als het
pestbloemen waren, was het des te erger en als Louis er de hand in had zou die zich
dat nog wel eens kunnen berouwen! - Klaasje Weenink vroeg of zij ze water moest
geven; dat zou madame Bonte zelf wel doen; kasbloemen kon men niet genoeg in
de gaten houden, zei het meisje. Dorus die dat gelummel over die dingen niet langer
kon verkroppen, poetste met Nico de
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plaat. Lambert en Peter trokken voor het werk naar de Hondskerk met hun daagsche
plunje in een bundel onder den arm. Die waren, met een knipoog naar Klaasje
Weenink, van meening dat plicht voor het meisje ging. Karel loste Jacob af in den
winkel en hun moeder zat vermoeid met een hand aan haar voorhoofd aan tafel. In
den namiddag begon de zaak weer te loopen. Jacob en Karel alleen konden het niet
meer baas en madame Bonte moest weer vriendelijk en voorkomend doen, alhoewel
met een bloedend hart. Van te voren was haar man een paar maal met opzet door de
keuken naar het magazijn komen stappen. Den tweeden keer had hij nogal hard tegen
haar van den toren geblazen: wat je met die mand aanvangt moet je zelf maar weten,
had hij haar aangeblaft en haar genoeg te verstaan gegeven dat ze de deur uit moest.
Maar waarheen? Je kon zulke bloemen toch ook niet op den mesthoop gooien!
In de namiddagdrukte die aanhield tot den avond raakte de kwestie even van de
baan. Nicolaas Bonte had op het kantoor aldoor het hooge woord tegen den architect
en een paar buren die verhinderd geweest waren vroeger te komen en die zich,
ofschoon de room er eigenlijk al een beetje af was, naar Bonte beweerde, de tractatie
niettemin lieten welgevallen.
Madame Bonte had zich uit den winkel vrij gemaakt om voor het avondeten te
zorgen toen ze door haar man, die met den architect en de anderen aan den overkant
was gaan kijken hoe bij hem de verlichting was, voor den laatsten keer de wacht
kreeg aangezegd. Tegelijk hield hij Nico bij den kraag, op het punt om een moord
te begaan, omdat hij den rekel op heeterdaad betrapt had aan de bananen. Om zich
te verontschuldigen zei deze dat hij er centen van Dorus voor had gekregen; en terwijl
hij zijn vader de centen voor de voeten wierp verklapte hij in zijn doodsnood dat
Dorus op het dienstmeisje, dat vóór den avond van Marie-Cathrien vrijaf had
gekregen, had staan wachten bij het Raadhuis en dat hij Klaasje Weenink naar
Thuis-Best had gebracht waar ze thuis was. Nico kwam er genadiger af dan hij
verwacht had en werd door zijn moeder in vertrouwen genomen. Hij moest er zijn
vader niets van laten merken; want als die een glaasje òp had kon hij nog dubbel zoo
onredelijk zijn en een geweldige bullebak. Daarop duwde zij hem de bloemenmand
in de armen met de boodschap ze naar de kerk te brengen,
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voor het altaar van O.L. Vrouw van Goeden Raad; en een gulden stopte ze hem nog
in de hand voor kaarsen. In een ommezien van tijd evenwel was de jongen alweer
terug en kwam hij welgemoed met de bloemen den winkel binnen. De kerk was al
gesloten, beweerde hij; de koster was hem op den Steenweg tegen gekomen met de
sleutels; en dom genoeg om zich de waarschuwing van zijn moeder niet meer te
herinneren zette hij de noodlottige bloemen voor zijn vader op het kantoor neer. Voor
hij zijn kop wist te bergen had hij een wilde oorvijg te pakken van den baas die hem
met bloemen en al de achterdeur uitjoeg, de binnenplaats op.
Van voren er in en van achter er uit! De geweldige rijglaars van Nicolaas Bonte
trapte den jongen achterna en zijn vuist viel definitief voor Marie-Cathrien op de
keukentafel. Het lijkt hier wel een processie met die godvergeefmesche bloemen,
bulderde hij.
Nicolaas! Nicolaas! suste zij, bedwing je!
Een grijnslach zoo afschuwelijk als zij nog nooit van hem gezien had, verkruimelde
haar moed om nog langer te weerstaan. Maar wat wil je dan, man? smeekte zij
onderdanig.
Bind ze je desnoods op den rug, sarde hij, maar hoepel er dan ook mee op! Ik zeg
je voor eens en voor altijd dat Nicolaas Bonte er de man niet naar is om zich met
bloemen door een vent als Van der Schoor te laten paaien. Hoe durft hij, die vlegel
die, nu hij weer gapen kan, zijn tong achter me uitsteekt als dank voor wat ik aan
hem gedaan heb? Had ik hem in den drek, waarin hij tot over zijn ooren zat, laten
stikken!
Wij kunnen de bloemen toch niet meer als niet gewenscht terug sturen naar Van
de Wal; dat hadden wij eerder moeten doen, daar is het nu te laat voor!
Wat je kunt doen of niet doen, laat mij koud en wat wij eerder hadden moeten
doen, staat nog te bezien. Wat ik nu ga doen is zeker het beste. Ik zal het je toonen.
Kom eens hier, en houd op met dat snotteren, commandeerde hij Nico die bij het
aanrecht stond uit te huilen; pak dien rommel daar op, zeg ik je, en breng hem naar
mijn vriend Van der Schoor met de complimenten van je vader dat hij met zijn
bloemen verr... kan!
Neen! besliste Marie-Cathrien kort, dat gebeurt niet!
Wie maakt hier uit wat gebeurt of niet?
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Dat kan me niet schelen; maar ik maak uit dat die jongen thuis blijft.
Wat is er nu weer gaande? vroeg Jacob die met de kas de keuken binnen kwam
en zag hoe zijn moeder sidderend het vaal en vernietigend kijken van zijn vader
trotseerde. En toen hij van geen van beiden een antwoord kreeg dat de spanning
verklaarde, begon hij zijn vader zijn om iederen haverklap ongeregeld optreden te
verwijten. Sinds u meent dat u den vogel afheeft, zei Jacob, moeten allen in huis het
om beurten bezuren, moeder vooral, want de rest trekt er zich weinig of niets van
aan. Met wat sender gesakker was misschien meer te bereiken. Als allen hun best
doen en het deugt dan nòg niet; als er over ieder stroospier gestruikeld moet worden,
wordt liet huis een hel. Dat maakt een páárd kapot.
Onderwijl was Karel uit het magazijn en waren Lambert en Peter samen uit de
Hondskerk gekomen en hoorden het aan. De vader stond als een steenen beeld en
deed wonder boven wonder zijn mond niet open.
Het is altijd en eeuwig hetzelfde met hem, ging Karel door toen Jacob zijn hart
gelucht had; hij kan geen enkelen dag de zon meer in vrede laten ondergaan sinds...
Sinds wanneer? viel Nicolaas Bonte hem van bovenaf in de rede. Sinds al dat geld
u in den kop is gaan spelen, antwoordde Karel prompt. Sedert die vervloekte winkel
zijn nachtmerrie is geworden, viel de overigens nogal sloome Lambert zijn broer bij.
Maar het schepje dat Peter er op zijn beurt bovenop wilde doen, werd voorkomen
door den afschuwelijken lach, die allen in hun schulp deed kruipen en waarachter
zij hun vader niet meer herkenden. Wat bezielt je? riep Marie-Cathrien ontsteld.
Wat bezielt jullie? kwam de verschrikkelijke man plotseling los. En op een toon
van trotsche zelfrechtvaardiging ging hij voort: Ik wist het allang wie hier de
zondenbok was, wie hier alles heeft uitgevreten! Ben ik het niet die jullie tot slaven
maak van mijn geld? Voor wie anders dan voor jullie, honden, houd ik het bij elkaar?
Kermend smeekte zijn vrouw hem dat hij zóó niet zou spreken.
Ja zeker, vervolgde hij, ik zal mijn mond houden voor die honden die je tegen me
ophitst en die over me heen vallen allemaal samen als was ik een dier. Een schoone
moeder ben je, die
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met hen samenspant tegen je man. Heb ik ook jou niet gemaakt wat je bent?
Maak ons niet ongelukkig, Nicolaas, om Godswil!
Indien ik jullie hier te veel ben geworden moeten jullie het maar zeggen; maar
liever dan door jullie in een hoek getrapt te worden, trap ik jullie allemaal de straat
op, versta je?
Nicolaas, hield Marie-Cathrien handenwringend aan; moeten wij nu zóó den zegen
ten schande maken waarvoor wij vanmorgen samen naar de kerk zijn geweest?
Zegen of geen zegen! ging de Mensch zich in zijn woede te buiten door een
godslastering bovendien.
Vader! gilde Marie-Cathrien alsof de bliksem was ingeslagen en de jongens bogen
allen tegelijk hun koppen; vader... dat zal je berouwen. En onder haar schort naar
den rozenkrans scharrelend begon zij haastig te bidden. De jongens antwoordden
luider dan ooit en het werd avondstil in huis; behalve in het kantoor van Nicolaas
Bonte. Want die had verloren.
Hij had de kas meegenomen, hem omgekeerd op zijn bureau en zich te tellen gezet,
bevend nog met de handen. Nauwelijks bezig hoorde hij de huisbel overgaan en
herinnerde hij zich, met weerzin evenwel, de afspraak met den pastoor. In de keuken
scheen niemand aanstalten te willen maken om te gaan openen. Nadat hij in alle haast
het geld weer had verzameld in het ijzeren kistje sloot hij dat in de brandkast en ging
naar de deur. Zoo goed en kwaad als hij kon heette hij den priester welkom. Toen
deze binnen het bidden hoorde bleef hij even staan luisteren. Hij glimlachte alsof hij
van den vrede genoot dien hij zoo pas nog had afgebeden over dat huis! Nicolaas
Bonte glimlachte een beetje verlegen mee. Hij bracht mijnheer Lumens naar zijn
kantoor en presenteerde een sigaar. Na den rozenkrans zouden zij in den salon gaan,
daar was het ruimer en daar had het werkmeisje tegen den avond den haard
aangemaakt; want het werd reeds koel en zeker te koud om 's avonds stil te zitten
zonder vuur. Bonte reikte den pastoor een lucifer. Deze wilde liever wachten met
rooken tot na het bidden. Hij verontschuldigde zich dat hij zijn gastheer in zijn gebed
gestoord had; doch indien wij nu samen den rozenkrans mee uitbidden, zeide mijnheer
Lumens goedaardig, halen wij samen uw schade nog wel in. En Nicolaas Bonte
vouwde gedwongen de handen, en langzaam zijn ge-
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krenkten kop buigend tuurde hij stom naar zijn groote handen. In zijn geweten te
schouwen verzuimde hij evenwel en de diepere zin van woorden als schulden en
schuld-vergeven drong niet tot hem door. Na den langen staart van intenties dien de
rozenkrans nog achter zich aansleepte, hoorde men in de keuken geschuifel van
stoelen en van menschen die zwijgend in- en uitgingen. Verder niets. Mijnheer
Lumens zag Bonte vragend aan; deze bleek een beetje verlegen riet zijn gast te zitten.
Het spreken vlotte niet, zij keken langs elkander heen: een toestand die dikwijls een
begin van vijandschap inluidt en die zeker een man als mijnheer Lumens wanhopig
kon maken. Deze wachtte, maar niemand daagde op; ook zíj niet die hem dien morgen
nog zoo dringend gevraagd had. De minuten werden reeds een kwartier. Eindelijk
verstoutte de pastoor zich te vragen waar de huisvrouw bleef en rees Nicolaas Bonte
als uit een droom op zeggend: ik zal eens gaan kijken. Marie-Cathrien zat verwezen
naast haar fornuis toen zij door haar man gewenkt werd. Met de muis van haar rechter
door de oogen wrijvend ging zij naar het kantoor en groette den priester. Zij bleek
lang zoozeer niet met zijn bezoek te zijn ingenomen als hij gedacht had en van haar
mismoed maakte zij geen geheim. Niemand sprak er meer over om naar den salon
te gaan. Pastoor Lumens trok aan zijn sigaar en zat voor een raadsel. Op zijn vragen
naar de jongens kreeg hij nauwelijks antwoord. Over de zaak waren zij even gauw
uitgepraat als over den dag die zeer bevredigend geweest was. Had men iets tegen
hem, dat zij er dan mee voor den dag kwamen. Neen, er, was niets, niemand had hem
iets in de schoenen geschoven. Het was aardig van hem geweest dat hij hun handgeld
gegeven had. Maar wat was er dan? Geen van beiden kwam er mee voor den dag.
Marie-Cathrien scheen de eer aan zichzelf te houden en haar man wenschte zich
zeker enkele kerkdorpen verder, zoo niet op de Mookerhei. Liever achter een dorre
heg in den regen dan hier met zijn kop in de netelen. In het bijzijn van vreemden kon
hij soms eergierig zijn op zijn faam! Mijnheer Lumens raapte al zijn moed bijeen en
trachtte wat leven in de brouwerij te brengen door een paar aardigheden op te halen.
Doch ook dàt mislukte. Het was zelfs, achteraf bekeken, een allesbehalve slimme
zet van hem. Hij kon niet beter doen, dacht hij, dan zich met goed fatsoen uit de
voeten maken.
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U zult wel moe zijn, na zoo'n drukken dag, zei hij, toen madame Bonte hem een
beetje hulpeloos aankeek.
Moe is het woord niet, eerwaarde, maar ik voel me diep ongelukkig.
En na enkele oogenblikken van drukkende stilte waarin enkel Nicolaas Bonte een
onverschillig gebaar met de hand maakte, vervolgde Marie-Cathrien met een blik op
haar man: het is beter, Nicolaas dat wij ons uitspreken en zeggen hoe de vork eigenlijk
aan den steel zit. Haar man zooveel mogelijk verschoonend, vertelde zij mijnheer
Lumens over den onvrede die er sinds enkele maanden onder hen heerschte. Het was
of de duivel er mee speelde, want om iederen tuiteluit stond de zaak overhoop en
was het maar schelden en dreigen wat de klok sloeg. De jongens werden ouder, lieten
zich de kaas niet meer van het brood nemen en hun vader was ook niet altijd even
redelijk in zijn optreden. Het was hem aan te zien dat hij zich groote zorgen maakte
om hun aller bestwil; maar dan moest hij zijn tegenzin toch niet zoo op de jongens
uitkuren dat dezen het land aan hem kregen en misschien het voorbeeld van den
oudste vroeg of laat zouden volgen. Wat zou er voor ouders op deze wereld nog
verder te winnen zijn, indien zij hun kinderen verloren om wie toch alles begonnen
was? Als haar man dàt maar eens wilde inzien, zou er reeds veel gewonnen zijn; dan
behoefde zij de toekomst niet met zoo'n beklemd gemoed tegemoet te zien. Vandaag
waren er nu weer harde woorden moeten vallen naar aanleiding van bloemen die
Van der Schoor gezonden had en zoo was er bijna iederen dag iets. Met de oogen
vol tranen ging madame Bonte verder: zoolang wij zwoegen moesten voor ons brood
liep de zegen ons achterna en waren wij gelukkig. Niet de zorgen die men heeft, zijn
de zwaarste, maar die men zich maakt. Wij hebben misschien te veel hooi op de vork
genomen, de Voorzienigheid niet genoeg naar de oogen gekeken en te veel vertrouwd
op het geld...
Wou je zeggen dat je er zooveel last van hebt? viel haar man koud tusschenbeide.
Ik wil alleen maar zeggen dat de vrede en de tevredenheid óók iets waard zijn,
Nicolaas, en dat zij dit het beste weten die hem genoten hebben. Mijnheer Lumens
dacht dat het nu tijd was om ook iets in het midden te brengen en gaf als zijn meening
te kennen dat de vrede, zeker onder christen-
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menschen even spoedig weerkeert als hij soms gestoord wordt. Het zijn gewoonlijk
slechts kleine dingen waarover men valt en de opvliegendheid doet dan de rest. Voor
zoover hij de Bonte's reeds kende, dacht hij, zou er nog best een mouw aan te passen
zijn. Van hun aller goede wil immers was een ieder overtuigd. Evenmin als er onvrede
bestaan moest onder menschen van één huisgezin, was het noodzakelijk dat er
daarbuiten vijandschappen en partijen voortduurden tot soms over het graf. Er was
niets wat onder christenen niet bijgelegd of in der minne geschikt zou kunnen worden.
De eerste stappen waren natuurlijk de zwaarste; doch als van beide kanten de wegen
geëffend waren, was het ten slotte nog maar een klein kunstje deze stappen te zetten.
Nicolaas Bonte die reeds lang in de gaten had waar de pastoor naar toe wou, vroeg
hem op den man af of Van der Schoor hem misschien als vredesduif op zijn dak had
gestuurd?
Pastoor Lumens kon met een hand op zijn hart getuigen dat hij met Van der Schoor
niet de minste ruggespraak had gehouden doch dat alleen zijn priesterhart hem de
woorden had ingegeven die hij gesproken had.
Bonte verklaarde dat hij die woorden heel mooi vond maar deed den pastoor tevens
duidelijk verstaan dat deze er mee aan een verkeerd kantoor was. Er waren nu eenmaal
dingen die men niet overdoet. Dit kon mijnheer Lumens zich voor gezegd houden
door een man die voor geen enkelen prijs een huichelaar wilde zijn! Ik dacht dat u
er prijs op stelde een christen te zijn, merkte de pastoor op; en u de gewone middelen
om tot een vergelijk te komen niet zoomaar van de hand zoudt wijzen.
Heb ik u niet gezegd dat er dingen zijn die men niet óverdoet, eerwaarde?
Maar ik wilde u van de onredelijkheid dier opvatting overtuigen.
Doet u geen moeite, pastoor.
Het is nochtans de moeite wel waard, mijnheer Bonte!
U heeft mij eens van iets overtuigd waarover ik meer spijt heb dan haren op mijn
hoofd. Ik zal me wel wachten van nog eens zoo'n dol paard te berijden.
U wilt toch niet zeggen - om in uw gedachtengang te blijven - dat ik dat paard dol
heb gereden?
Neen, maar u heeft er me op geholpen.
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De figuur die u sloeg was niet eens zoo slecht.
Doet u mij een plezier en praat u over iets anders, pastoor?
Ik meende echter dat wij over niets beters konden praten dan waarover gij zelf
begonnen zijt?
Wat voorbij is, is voorbij!
Wat verkeerd was kan goed gemaakt worden, móet goed gemaakt worden; ook
om uw eigen welzijn, mijnheer Bonte!
Ga dat eerst daarginds eens op den Steenweg zeggen; tegen Louis Bonte vooral
of hoe hij zich noemen laat!
Het antwoord dat hij er op geven zou, zou misschien niet zoo onredelijk zijn.
Dacht u hem zóó tam te kunnen krijgen dat hij een knieval voor zijn vader deed?
vroeg Nicolaas Bonte met een valsch licht in zijn oog.
Zijn vader zou misschien ook met minder dan een knieval tevreden zijn?
Die is tevreden met den toestand, zooals die is; wenscht absoluut geen verandering!
En zijn moeder dan, mijnheer Bonte?
Ik vind het mooi van u, eerwaarde, dat u goed probeert te maken wat kapelaan
Odekerke bedorven heeft, antwoordde madame Bonte nadat haar man met de hand
een teeken gegeven had dat het woord aan háár was.
Indien ik mijn hart uit mag spreken, ging zij voort, zou ik niets liever zien dan dat
onze oudste weer thuis kwam; maar u begrijpt dat ik meer rekening met mijn man
moet houden dan met mijn hart.
Die oudste van jou heeft met geen van beide rekening gehouden, schamperde
Bonte; die houdt liever met anderen rekening dan met ons.
Hij kan zijn fouten hebben ingezien, Nicolaas!
Niets, hij blijft mij onder de oogen uit! Van heimwee heeft hij trouwens nooit veel
last gehad, dat weten wij!
Een zoon was nooit zoo verloren of hij vond nog een vader, probeerde de pastoor.
Dien heeft hij gevonden in Van der Schoor! Wat moet hij nog meer?
De ergernis uit den weg ruimen, mijnheer Bonte.
Als hij hier maar van den drempel blijft.
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En als hij toch zou komen?
Dan weet hij wat hem te wachten staat!
Is u dat ernst?
Bittere ernst, zooals alles wat Nicolaas Bonte zegt.
Dan ben ik voorloopig met u uitgepraat, besloot pastoor Lumens. Hij gaf Bonte
de hand en vroeg madame Bonte hem uit te laten. Moeder, zei hij voor hij de deur
uitging, ik hoop dat de zegen dien ik over dit huis heb afgebeden er zich alsnog over
moge ontfermen. En daarmee nam hij afscheid van de vrouw die met recht mocht
klagen dat zij op twee schouders tegelijk te dragen had.
En die maar niet begrijpen kon waaraan zij dat verdiend had.
Die komt van een koude kermis thuis! dacht Nicolaas Bonte toen pastoor Lumens
de deur achter zich dicht had; waar bemoeit hij zich mee? Wie Bonte de les wil
komen lezen in zijn eigen huis moet vroeger opstaan, die moet maar eens eerst rechts
en links naar hem informeeren of in de leer gaan bij zijn jongens. Die zullen
langzaamaan nu wel van wanten weten. Dat hij een kop heeft, is waar. Maar dat is
dan ook zijn geluk. Wee hem die er kennis mee maakt!
Nicolaas Bonte had het geld weer uit de brandkast gehaald, het op zijn bureau
uitgestrooid, zich in trotsch zelfbehagen in zijn zetel geïnstalleerd en te tellen gezet.
Nadat hij met een rood potlood op een blad papier de kas had opgemaakt was het
nacht. Toen hij daarna, zooals nog altijd zijn gewoonte was, de ronde gedaan had
om te zien of alles gesloten was en hij op het courtje over die vervloekte bloemenmand
struikelde, stond hij plotseling te grinniken bij den inval om - men vergeve den
schrijver deze onkiesche bizonderheid die al te kenschetsend is voor de laagheid
waartoe deze Mensch zich door zijn verachting kon laten vervoeren - zijn behoefte
te doen in de bloemen. Na dit stuk volbracht te hebben nam hij de mand bij haar
hengsel en trok hij er mee de straat op, den nacht in, naar het dorp. Op den Steenweg
gekomen zette hij haar met een wreed plezier bij Van der Schoor voor de deur en
keerde daarna op zijn gemak terug naar zijn woning waar hij dien nacht voor den
eersten keer sinds meer dan vijf en twintig jaren niet naast zijn vrouw in bed stapte
maar zittend op een zak in het magazijn in slaap viel.
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V
Kapelaan, had pastoor Lumens na den catechismus tegen mijnheer Odekerke gezegd,
ik heb die van Bonte moeten beloven er na winkelsluiting op terug te komen. Zij
waren vanmorgen in de beste stemming en daar het een vrij algemeene wijsheid is
dat men het ijzer moet smeden als het heet is, meen ik dat dit bezoek vanavond vóór
de vergadering gaat, die trouwens voldoende veilig is onder jouw hoede. Zeg de
besturen dat ik om een ernstige reden afwezig ben en dat ik op voorhand mijn zegel
hecht aan de acties die zij in het belang van onze menschen willen gaan voeren.
Zonder onze goede maar nogal naijverige boeren tegen het hoofd te willen stooten,
mogen de besturen gerust weten dat hun stands- en vakorganisatie mijn twee
oogappels zijn waardoor ik de toekomst van Limburg met vertrouwen tegemoet zie,
had mijnheer Lumens er nogal beeldsprakerig en reeds geheel in de lijn der
heerschende termenkeuze aan toegevoegd. Of het bij de Bonte's laat zal worden,
weet ik niet; in ieder geval hoop ik je, wanneer de wind mij een beetje gunstig is,
morgen met een gunstig resultaat te verblijden en door jou niet teleurgesteld te
worden.
Nadat mijnheer Odekerke zich op de gecombineerde bestuursvergadering naar
alle richtingen van zijn taak had gekweten en na nog met Jan Sluis in een vrij hevig
debat gewikkeld te zijn geweest over doel en wezen der beide organisaties, was de
kapelaan naar den Lindeboom gegaan om Louis Bonte te polsen. Deze stond met
den meesterbrouwer Weisz in den lauwen keteldamp, die uit deuren en vensters van
het brouwhuis den avond invlaagde, den toestand te bespreken van mejuffrouw Dora.
Dokter Versterren die zoojuist de poort was uitgereden had tot Van der Schoor gezegd
dat hij zich op het ergste had voor te bereiden. De pastoor was er ook nog geweest,
doch maar kort; vanwege een dringende zaak, zoogezegd. Mijnheer Odekerke deed
den jongen Bonte verstaan dat hij hem even onder vier oogen wou spreken. Zij
spraken af van over een minuut of tien, als de ketel was afgekoeld en de
meesterbrouwer aan zijn lot kon overgelaten worden. Intusschen zou de kapelaan
nog even naar de stervende gaan. Oude Geertrui ging hem op haar sloffen voor naar
de ziekenkamer waar hij Van der Schoor en zijn dochter ieder aan

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 2. De mensch en zijn schaduw

55
een kant van het sterfbed vond. Tante Door zat hoog en oogenschijnlijk reeds vèr
weg in de kussens, een schaduw van een mensch nog maar; te zwak om nog een veer
van haar lippen te blazen, zooals Severinus den kapelaan beduidde. Toen Miete haar
toesprak en zei dat mijnheer Odekerke er was, knikte zij even goedkeurend met het
hoofd en wees een kleine dorre hand naar haar hart. Onder den zegen dien de priester
over haar uitsprak teekende zij met spitse vingers langzaam een kruis. Dan kwamen
de magere handen als tastend weer naar elkander en strengelden zij zich op liet laken.
Een mensch van een uur nog maar, de eeuwige aanschouwing nabij. Op de nachttafel
brandde reeds de gewijde kaars, genoeg om haar vóór te lichten door de spanne
duisternis van den dood. Voor dezulken heeft deze geen raadsel; voor dezulken heeft
van beneden niets beteekenis meer dan het standvastig tikken der gebedskraal tegen
haar bedkoets.
Van der Schoor zat kalm aan de zijde van zijn zuster, op alles voorbereid en peilde
af en toe met zijn rozenkrans als het wassen van een onzichtbaar water.
Miete bad met haar oogen die niet genoeg konden krijgen van dat godvruchtig
sterven en lei nu en dan teeder een hand op de verkleumende handen der tante.
Van alle sterfbedden waaraan kapelaan Odekerke gestaan had was dit wel het
stilste; een stiller was bijna niet denkbaar meer.
Toen hij zich verwijderde gaf hij Miete, die hem uit wilde laten, een teeken dat
zij zou blijven.
Tot aanstonds, tante Dora!
Haar glimlach begeleidde hem dankbaar tot aan de deur; een glimlach die wegens
het wegtrekken van haar lippen reeds veel weg had van een grijns. In de keuken zat
Louis Bonte den kapelaan reeds te wachten.
Zichtbaar verlegen om wat mijnheer Odekerke wel onder vier oogen met hem te
verhandelen kon hebben, vroeg hij wat de kapelaan van de zieke dacht. En toen deze
hem geantwoord had dat zij haar bestemming bijna bereikt had, vertelde Louis Bonte
hem dat tante Dora tegen den avond nog van allen afscheid had willen nemen, van
Van der Schoor, van Miete, van Den Hertog, van de oude Geertrui, van den
meesterbrouwer en ook van hem. Zij was toen al te zwak geweest om te praten maar
had voor ieder afzonderlijk nog iets over gehad, wat gewoonlijk
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wel op niet meer dan het woordje dank en een handdruk was neergekomen maar hen
toch allen zonder uitzondering had goed gedaan. Dat zij hem voorgisteren nog bij
zich had laten roepen en hem op het hart gedrukt had om, als Miete getrouwd zou
zijn, haar broer Severinus niet in den steek te laten, daar repte hij niet van; wel moest
hij haar tot haar eer nageven dat zij, hoe ziek zij reeds was, hen er aan herinnerd had
de aanstaande gebeurtenis bij zijn ouders niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Probeer
alles weer goed te maken had zij hem gezegd; en dat woord zoo na in het uur van
haar dood gesproken had diepen indruk op hem gemaakt. De vraag was alleen maar
hoe hij dat moest zoolang zijn vader hem als een wildeman voorbij ging. Dat hij de
Mis niet had bijgewoond die zijn ouders voor het welslagen der zaak hadden laten
opdragen, was enkel uit voorzorg geweest en na ruggespraak met den baas die ook
van meening geweest was dat zij er beter gezamenlijk konden wegblijven dan dat
zij de zijnen door hun aanwezigheid zouden ergeren; vooral zijn vader cie maar al
te lichtvaardig het woord huichelaars in den mond nam en er gaarne mee schermde.
Wat zij meenden dat hun plicht was, hadden zij gedaan en een bewijs van
belangstelling gegeven. Miete had bloemen besteld en ze door Van de Wal in de
Raadhuisstraat laten bezorgen. En zij waren aangenomen óók! voegde hij er met
voldoening aan toe, wat hem, zijn vader en enkele van zijn broers kennend, eerlijk
gezegd nogal had verbaasd. Het mocht een stap in de goede richting zijn, hoopte de
jonge Bonte, die er evenwel onmiddellijk weer aan toevoegde dat hij zich geen illusies
maakte over zijn vader.
Je hebt me de pap in den mond gegeven, zei mijnheer Odekerke; het was juist over
een mogelijke toenadering tusschen je vader en jou, dat ik met jou eens moest praten.
Op voorhand kan ik u dan al zeggen, kapelaan, dat ik tot alles bereid ben voor
zoover me dat niet in mijn eer te na komt; ze kunnen alles van me gedaan krijgen
maar ze moeten mij laten waar ik ben. Ik voel me thuis nu eenmaal niet meer op mijn
plaats en ze kunnen me best missen ook. Wanneer ze mij noodig hadden, was dat
natuurlijk wat anders; maar dat hebben zij niet; ze moeten dus maar een beetjedelijk
zijn.
Mijnheer Odekerke meende dat de tijd voor alles misschien nog niet rijp genoeg
was, dat men beter gedaan had de kwestie nog
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wat te laten verslepen; maar dat de pastoor er op aangedrongen had den weg zoo
mogelijk te effenen en de ergernis uit den weg te ruimen.
Louis Bonte zeide er van overtuigd te zijn dat tante Door ook dáár de hand in had
en dat zij speciaal mijnheer Lumens die buiten de kwestie stond aan haar ziekbed
had laten ontbieden om zoo mogelijk nog voor haar dood iets van de zijnen gedaan
te krijgen. Nogmaals verklaarde hij zich tot alles bereid; de kapelaan moest maar
zeggen wat hij van hem wilde doch zon tevens, waartoe hij verplicht was. Wilde die
dat hij de zijnen thuis nog meer onder de voeten ging loopen dan zij elkaar reeds
deden, dan moest mijnheer Odekerke maar spreken. Ten slotte heeft mijn vader zelf
mij hier neergezet, ging de jonge Bonte door; ik heb er meer aard gekregen dan ik
gedacht had en mag mijn vader, alleen maar omdat al zijn hooge vliegers hier niet
zijn opgegaan, nu zoomaar zonder meer dingen van mij eischen die recht tegen mijn
aard en gemoed indruischen? Het gaat hier niet om een voorkeur, zooals mij verweten
wordt; ik kies niet tusschen Van der Schoor en mijn vader, ik heb dat nooit gedaan
omdat de behoefte er aan zich niet aan mij opdrong; maar in de gegeven
omstandigheden handelend zooals ik doe en blijvend op de plaats waar ik ben, meen
ik èn de belangen van mijn vader èn die van Van der Schoor en ook de mijne het
beste te dienen en voel ik me daarin volkomen gerechtvaardigd. Ook door mijn
leeftijd, voegde hij er ten slotte aan toe, alsof hij duidelijk wilde maken dat hij dien
pas op de laatste plaats wou doen gelden.
Kapelaan Odekerke moest erkennen dat de rechtvaardiging, die Louis Bonte van
zijn gedragslijn gegeven had, meer dan bevredigend was. Het was hem opgevallen
dat hij die anders nogal kort en taai van draad was de uiteenzetting van zijn standpunt
gedaan had in een woordenkeus die hem niet zoomaar toevallig was toegewaaid en
met een zekerheid die het resultaat moest zijn van een diep en gewetensvol
zelfonderzoek. De jongen die hem altijd bescheiden en vriendelijk voorbij was gegaan
was ineens voor hem in een ander licht komen staan en werd voor den kapelaan een
soort ontdekking toen hij bijna in één adem door en met dezelfde gemakkelijkheid
van uitdrukking vervolgde: Wanneer ik mijn catechismus van bij pastoor De
Bonhomme
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zaliger nog goed onthouden heb, zijn wij onzen ouders en oversten eerbied, liefde
en gehoorzaamheid verschuldigd; en dat blijven wij ondanks den wettelijken leeftijd
die ons wat meer vrijheid van beweging en ruimte gunt. Maar dat veronderstelt dan
ook dat de ouders en oversten redelijk zijn in hun eischen en dat is mijn vader jammer
genoeg niet. Voor mijn vader schijnt niets zoo moeilijk te zijn als zich op een bepaald
moment te matigen in zijn trots, zich in het onafwendbare te schikken en in te zien
dat gedane zaken geen keer meer nemen. Dat is zijn ongeluk en geve God dat het
ook zijn ondergang niet wordt. Hij is een van die ongelukkige menschen die meenen
àlles te kunnen dwingen door hun macht of door hun geld en die een wrok opkroppen
tegen allen die zonder meer niet naar hun pijpen dansen. De zegen is mijn vader
zoozeer nageloopen dat hij door een eigenaardige wending van het lot zijn vloek
dreigt te worden. Ik weet niemand, ging de jonge Bonte na kort bedenken voort, die
in staat zou zijn zijn trots, dien ik van jaar op jaar mèt zijn welvaart heb zien
toenemen, te breken. Het is schande dat ik het zeggen moet, maar ik heb soms den
indruk dat mijn vader gek is, dat het geld hem gek heeft gemaakt! Heel die beweging
aan de Raadhuisstraat zie ik dan ook zoo duister mogelijk in; ik ben bang dat hij
bezig is zichzelf blindelings in den kuil te storten waarvoor hij anderen zoo dikwijls
gewaarschuwd heeft. En er is geen tegenhouden aan! Ik houd mijn hart vast voor
mijn moeder. Zij heeft een blinde vereering voor en onwankelbaar vertrouwen in
mijn vader en gaat met hem door dik en dun. Wat hij zegt is voor haar evangelie,
wat hij wil is wet. Ik kan me gemakkelijk voorstellen dat zij er misschien geen enkel
oogenblik aan gedacht heeft dat het wel eens mis kon loopen op een goeden dag.
Ondanks den scherpen kijk op de dingen waarvan de jonge Bonte blijk gaf, vond
mijnheer Odekerke tòch dat hij wat zwaar op de hand was; hij deelde zijn vrees niet
geheel en al. Het bijna fabelachtige geluk dat Nicolaas Bonte immer had nageloopen
en hem in de oogen zijner medemenschen een glans van onoverwinnelijkheid had
gegeven, had ook niet nagelaten kapelaan Odekerke te imponeeren. Niet zóó dat
deze blind was voor de gevaren van het avontuur waarin de Mensch de zijnen had
meegesleept, maar omdat hij een haast onbegrensd vertrouwen had
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in den man die al wat hij aanpakte naar zijn hand wist te zetten of in stukken brak.
Het geld had hem te pakken, dat was zeker, en had zijn trots nog gevoed. Een vrek
evenwel had het van hem niet gemaakt en in hoever het hem gek gemaakt had, zou
nog moeten blijken.
Ik hoop dat u gelijk heeft, antwoordde de jonge Bonte sceptisch; maar vergeet u
dan ook niet, voegde hij er onmiddellijk aan toe, dat mijn ouders niet alleen zijn maar
dat de zaak die mijn vader heeft opgezet mede voor een voornaam deel gebaseerd is
op mijn broers! Mijn broers zijn er óók nog, zes in getal! U kent ze allemaal, een
voor een, en u weet toch ook wel, eerwaarde, dat ze zich niet allemaal even
gemakkelijk in hun nieuw bestaan en in het juk van mijn vader zullen kunnen hamen.
Die overgang van een boerderij naar een winkelstraat zal voor hen nog heel wat
voeten in de aarde hebben. Ik zal geen kwaad van hen spreken doch ik voorzie dat
er in de Raadhuisstraat handen te veel en te weinig zullen zijn, zooals u dat nemen
wilt. Het werk zal zooveel mogelijk naar ieders aard en goedvinden verdeeld worden
natuurlijk; maar hoelang zal dat duren en wie gaat hen na? Vroeger op de hoeve was
het anders; daar wist ieder van den morgen tot den avond waar hij aan toe was en
alles verliep zooals het moest en niet anders kòn.
Spreek jij je broers nog wel eens? vroeg mijnheer Odekerke.
Jacob en Karel geregeld, bij de repetities van de harmonie, maar niet meer dan
noodig is; wij hadden elkaar nooit veel te vertellen, eerwaarde! Lambert en Peter
loopen voorbij alsof ze mij niet meer kennen en Dorus met een kop als een os. Die
geeft zijn vader niets toe, ruit Nico, den jongste, tegen mij op en schrijft anonieme
brieven aan Van der Schoor en nuj, soms van de gemeenste soort. Hij heeft het
verstand niet in pacht, zullen wij maar zeggen! Met Nico stond ik nog lang goed; die
liep me 's Zondags na om een kwartje of een kaartje voor de bioscoop. Maar die raakt
zijn nestharen ook al kwijt en gaat onder invloed van Dorus denzelfden kant uit. U
zult begrijpen, eerwaarde, dat ik niets liever zou willen dan dat aan dezen toestand
een einde kwam. Ook Jacob en Karel, dunkt me, zouden graag alles ongedaan willen
maken; Jacob zeker, al was het alleen maar om moeder!
En denk jij dat je vader zich daartegen verzetten zou?
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Ik geloof niet, dat u mijn vader kent, eerwaarde...
Er is niets zoo verhard, of het slijt door den tijd.
Doch het kan soms lang duren, dat slijten, dat weet u toch wel? U weet
waarschijnlijk ook wat het zeggen wil wanneer een boer zich iets in den kop heeft
gezet. En wèlk een boer in dit geval, eerwaarde?
Het zou nochtans te probeeren zijn het hem uit den kop te praten. Natuurlijk!
En wat zou je er van zeggen als mijnheer pastoor daar op ditzelfde oogenblik mee
bezig was.
Ik zou dat vanzelfsprekend toejuichen maar tevens willen waarschuwen er niet te
veel verwachtingen van te koesteren; ik heb u reeds duidelijk genoeg te verstaan
gegeven waarom niet!
Uw vader is ten slotte toch een christenmensch?
Dat is hij, maar tot een zekere grens! Wonderen zijn natuurlijk niet uitgesloten,
maar men kan er weinig staat op maken, eerwaarde!
Het is in ieder geval een goed voorteeken dat hij de bloemen van Van der Schoor
niet geweigerd heeft!
Het is zelfs meer dan ik had durven verwachten; vooral na hetgeen hij ons geleverd
heeft bij de begrafenis van Bertus Slangen. Wie anders dan een mensch die door zijn
haat de kluts totaal kwijt is, had het in zijn hoofd kunnen halen en de brutaliteit zoo
ver kunnen drijven om voor de voeten van Van der Schoor een krans - en wel de
eenige krans! - te komen leggen op het graf van Bertus Slangen? Dàt was mijn vader,
kapelaan! Van der Schoor en wij allen, die eerlijk gezegd wel wat veel met den armen
jongen gesold hadden, waren er kapot van. Het was een sterk stuk van mijn vader,
eerwaarde, dat zult u moeten bekennen en u zult ver moeten zoeken om een man te
vinden die tot zoo iets in staat is en zulke venijnige wapens weet te kiezen om zijn
vijanden te treffen.
Op dat oogenblik kwam Miete haastig de keuken binnen en verwittigde zij dat het
einde der tante dáár was. Zij vroeg Louis Bonte het personeel te waarschuwen en
ging mijnheer Odekerke vóór naar het sterfvertrek. Tegelijk rammelde Slot-Marieke
aan de voordeur; zij kwam om mejuffrouw Dora uit te bidden, zei ze tegen de oude
Geertrui die de deur taai op een kier hield. Ze kon het wel geroken hebben, knorde
oude Geertrui en maakte
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korte metten: liet Slot-Marieke, de kwezel, in haar falie staan. Intusschen hadden de
huisgenooten van Van der Schoor zich in de sterfkamer verzameld, en terwijl Miete
de stervende de gewijde kaars in de handen klemde en mijnheer Odekerke de gebeden
der stervenden verrichtte lagen de anderen biddend rond het sterfbed geknield. Enkele
minuten verliepen waarin het scheen dat de zieke den geest reeds gegeven had. Dan
richtte haar lichaam zich opeens kaarsrecht op uit zijn houding, rekte zich in een
laatste kramp die de beenderen deed kraken en zakte levenloos terug in de kussens.
De oogen braken en langzaam sloten zich de wimpers voor den eeuwigen slaap. Het
was voorbij.
De klok op den toren sloeg tien toen Severinus van der Schoor den gewijden
palmtak nam om het lijk van zijn zuster met wijwater te besprenkelen; waarop al de
andere aanwezigen toetraden, de een van den ander den palmtak overnamen, zegenden
en zich zwijgend verwijderden. Severinus van der Schoor en zijn dochter bleven
alleen met de gestorvene. Enkele oogenblikken later kwam Johannes den Hertog, de
verloofde van Miete. Van het personeel dat in de keuken bijeen stond vernam hij dat
alles afgeloopen was. Toen Severinus en zijn dochter uit de sterfkamer kwamen
werden zij door allen op de rij af gecondoleerd; door den aangedanen meesterbrouwer
met tranen in de oogen. Zij heeft de reis volbracht, zuchtte de oude Geertrui en slofte
naar de deur om mijnheer Lumens binnen te laten. Na de familie op zijn beurt
gecondoleerd en bij de overledene een de profundis gebeden te hebben verliet hij
met zijn kapelaan het sterfhuis. Den Hertog liet hen uit. 't Is jammer, mijnheer Den
Hertog, dat tante Dora het huwelijk van Miete niet meer heeft mogen beleven, zei
kapelaan Odekerke.
Het gebeurt méér dat de Voorzienigheid onze plannen den pas afsnijdt door een
begrafenis, voegde pastoor Lumens er aan toe, (die toen nog in de verste verte niet
vermoeden kon welk een verschrikkelijke voorspelling hem daarmee in den mond
was gegeven!). Even buiten de poort voegde Louis Bonte zich bij de priesters. U zult
begrijpen, eerwaarde, zei hij tegen pastoor Lumens, dat ik nieuwsgierig ben; want
mijnheer Odekerke heeft mij vanavond een en ander verteld dat mij niet koud kan
laten.
Uw vader, antwoordde mijnheer Lumens, is een van diegenen die slechts door
schade en schande wijs zullen worden.
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Dan weet ik genoeg, pastoor, en dank ik u voor de moeite en den goeden wil; goeden
nacht!
Ik wist dat hij een kei was, maar dat die Bonte zóó hard was, daar had ik me niet
voor gehoed, Erik! daar is nu werkelijk géén eer aan te behalen, begon pastoor Lumens
toen de poort van de Lindeboom achter hen dicht was gevallen. Het kan zijn dat ik
de man niet ben om dien kerel te staan maar ik zal je verzekeren dat zelfs de Paus
van Rome hem niet van zijn goddeloos stuk brengt. Als dat geen heiden is, dan weet
ik niet meer wat een heiden is; want om zóó te haten als Nicolaas Bonte doet moet
je minstens terug tot vóór de Babylonische gevangenschap. Je vraagt je af waar die
kanjer dat vandaan haalt om zonder blikken of blozen en zelfs nog met een vuil
zegevierend licht in zijn éénen knikker de eenvoudigste wetten van plicht en fatsoen
met voeten te treden. Al wat ik tot nog toe ben tegengekomen aan boerendwarsheid
is nog maarr kinderspel bij dien ondeugd van een Bonte.
Na op deze ondubbelzinnige wijze zijn hart gelucht te hebben, deed pastoor Lumens
zijn kapelaan het omstandig relaas van zijn bezoek in de Raadhuisstraat en hoe hij
Nicolaas Bonte ten slotte te verstaan had gegeven dat deze hem op den rug kon
blazen.
Indien Onze Lieve Heer zelf hem vroeg of laat niet bij zijn nekvel pakt en zijn
verstokte constitutie niet eens flink door elkander rammelt, vrees ik het ergste, besloot
mijnheer Lumens zijn geharnast requisitoir.
Ik vraag me af hoe zulke menschen klaar komen met hun geweten - indien zij
tenminste een geweten hebben! - vulde kapelaan Odekerke aan.
Maar een ziel hebben zij wel, Erik en het geeft even te denken dat wij óók voor
die van den grootsten schaapsbok aansprakelijk zijn, ging het priesterhart van pastoor
Lumens opeens wijd open; en zijn kapelaan bij den arm nemend declameerde hij
met zijn gelaat naar de maansikkel bijna toonloos den nacht in: En er zal meer vreugde
zijn in den hemel over één zondaar die zich bekeert dan over negen en negentig
rechtvaardigen, Erik!
Bij de pastorie gekomen namen de heeren afscheid. Wie zou een jaar geleden
hebben durven droomen, verzuchtte mijnheer Lumens, dat ik vanavond hier op den
drempel van mijn pastorie zou staan?
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Inderdaad, antwoordde kapelaan Odekerke een beetje ondeugend; het leven is vol
teleurstellingen!
Vol verrassingen, bedoel je toch, Erik2
Toen lachten zij beiden hartelijk en wenschten de geestelijke heeren elkander den
goeden nacht.
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VI
De winkel van Bonte en Zonen in de Raadhuisstraat marchee rde, alle zwartkijkers
ten spijt, en voor zoover hij niet door zijn zaak in beslag werd genomen ging Nicolaas
Bonte door met koop en en verkoopen van paarden en vee, met schatten en waardeeren
van gronden en eigendommen, waarvoor hij nog gaarne door derden in den arm werd
genomen.
Zijn nieuwe omgeving kwam spoedig tot de bevinding dat zij zich aan dien boer,
die zich zoomaar in haar midden was komen nestelen, verkeken had en dat zijn zaak
hem geen windeieren legde zooals zij hem voorspeld had. Zijn aanzien nam dan ook
van dag tot dag toe vanwege de degelijkheid van de zaak, de onbekrompenheid die
hij zich dank zij zijn grof veel geld kon veroorlooven en de naarstigheid waarmee
hij zich plaagde. Vroeger dan allen uit de veeren wekte hij zijn jongens en was hij
hen gewoonlijk al voor naar de stallen in de Hondskerk, waar de paarden verzorgd
moesten worden, het vee gemolken en de wagens gereed gemaakt voor de routes.
Elken dag dien God gaf stond hij met den dauw nog op de oogen zich daar te
vergewissen van het werk en den toeleg dien hij daarbij van zijn jongens verlangde.
Hij waakte er zorgvuldig over dat de vele klanten die zij bedienden over niets te
klagen zouden hebben en strenger nog dan de controleurs van den voedingsdienst
reed hij zijn jongens na op het punt van gewaarborgde properheid en wettelijke
zuivelverzorging. Wanneer hij merkte dat er iets niet in orde was, had het voor hen
geluid! Zoo bijvoorbeeld als Dorus zich niet gewasschen had en Lambert met de pijp
aan onder de koeien zat. Het zou goddorie! aan hem niet liggen, verzekerde hij hen
uit den treure, als zij het niet nòg verder in de maatschappij zouden brengen dan zij
het tot nog toe gedaan hadden.
In de stallen had Dorus de leiding, omdat hij de oudste was niet alleen maar ook
omdat hij 't best kon sakkeren onder het vee en er het gemakkelijkst mee omging.
Hij was een echte Meuffelsjongen, kort en dik als zijn moeder, met altijd een gezicht
alsof hij de hel had geblazen, en dun, vroeguitvallend haar van voren en rond de
kruin. Waarom hij door de anderen wel eens uitgelachen en het pastoortje gescholden
werd. Met dezen van zijn jongens was het dat Nicolaas het meest overhoop lag en
van wien
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men, omdat hij, alnaar de omstandigheden, nu eens in de Raadhuisstraat en dan weer
in de Hondskerk logies hield, niet juist alle gangen en wegen kon nagaan. Ondanks
al zijn zorg voor de dieren was het in den kring van zijn broers en ook daarbuiten
bekend dat hij nogal eens een slippertje maakte. Zoolang de zaken er maar niet scheef
door liepen en de regelmaat die zijn vader eischte er niet door in den knoop raakte,
had dit weinig meer tot gevolg dan een terechtwijzing van zijn moeder onder vier
oogen en een rappelement van zijn vader. Voor liet overige wist hij zijn jongere
broers gemakkelijk met een dreigende vuist of de belofte van een kwartje Zondagsgeld
te bezweren. Zijn oudere broers, den sloomen Lambert vooral, kon het weinig schelen
wat den Dorus uitspookte zoolang hij hen maar buiten schot liet en zij geen karweitje
van hem op te knappen kregen. Allen waren het er evenwel over eens dat zij hens
van de wagens moesten houden, daar zij wisten dat hij voor de routes niet deugde
en den boel maar begaafde. Dat den Dorus geen centen kon verdragen, stond vast
als een oordeel. Dat had hij nooit gekund! Het zakgeld dat hij kreeg en waarmee hij
zich nog altijd had laten paaien - zijn vader spaarde immers voor hen allemaal samen
- moest er 's Zaterdagsavonds gewoonlijk al tot den laatsten kreuzer aan gelooven;
doch wanneer hij op zwart zaad zat was er geen huis met hem te houden. Een kat die
in het nauw zit maakt soms gekke sprongen. Dorus ook!
Jacob en Karel waren zeker de verstandigsten van den troep, waarvan Jacob de
handigste was en dus goed voor den winkel en Karel het meest mijnheer in al zijn
doen en laten; tot in den kijk waarmee hij op de anderen een beetje uit de hoogte
neerzag toe. Men zag hem niet meer in gezelschap van zijn broers dan noodig was
en 's Zondags vooral had hij zijn eigen verzetjes. Karel was aan de studie geslagen,
en in den vrijen tijd die hem door zijn vader wat rijker dan den anderen was
toebedeeld, zat hij dan ook in de boeken met een boord om zijn hals en een vulpen
op zak. Deze moest een zakenman worden, had Nicollaas Bonte verordineerd, omdat
hij meer kop had dan de anderen en zelfs bij meester Bongaerts een mond Fransch
had geleerd. Bovendien zou hij vroeg of laat een boekhouder noodig krijgen, had hij
zich laten zeggen; en waarom zou hij er vreemden voor naloopen als je eigen jongen
er hersens voor heeft?
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Bleven dan nog Peter en Lambert die met Dorus voor het buitenwerk waren bestemd:
echte beulers van den morgen tot den avond die dan zwaar neerzaten en tevreden
waren met een spel kaart en een pijp in den kop - en Nico voor de boodschappen.
Op de wagens wisselden zij elkaar van week tot week af, behalve Dorus dan en Nico
die particulier een fiets had gekregen voor het bezorgen en de vlugge karweitjes.
Een rijwiel had Nicolaas Bonte niet eerder op zijn erf geduld dan toen hem de
noodzakelijkheid er van was gebleken. Zij leeren er niets goeds mee, was altijd zijn
argument geweest wanneer de jongens er op aanstuurden en ook Marie-Cathrien wel
eens in die richting voor de jongens, die toch iets moesten hebben, pleitte: niets dan
jatsen en van alle kermissen thuis zijn behalve van werken! De harmonie, daar hadden
de eenen genoeg aan; en de anderen aan den voetbal en den pijlenboog en als er
waren die rijden wilden waren daar toch de paarden! Zijn jongens te paard: dat was
een gezicht! Dat had hij altijd graag gezien! Daar pasten zij op, daar hadden zij
beenen voor, daar waren zij voor geschapen! Wie rijdt er vandaag aan den dag al
niet op een fiets? Alle bagaai bijna, tot de bedelaars toe die afstappen om een hand
uit te steken! Alleen omdat het niet anders meer kon, had Nico een fiets gekregen.
Die had er zich de eerste dagen het hart op afgereden, tot zijn vader het eindelijk in
de gaten gekregen en er paal en perk aan gesteld had. Alléén voor de boodschappen
nog die vlug en beleefd gedaan moesten worden en voorzichtig als het eieren betrof,
had Nicolaas Bonte gezegd. Voor de rest moest de oude Dünlop den stal houden,
graag of niet!
Waarachtig, Nicolaas Bonte was overal bij; er ontging hem hoegenaamd niets! En
alles klopte perfect, zóó vast lag heel zijn bedrijf in zijn hand!
Kort nadat hij in de vroegte zijn oog over de stallen had laten gaan was hij alweer
in den winkel of in het magazijn waar de boeren en boerinnen uit de omgeving dan
met hun manden en korven kwamen vol waar, met de boter die gekeurd wilde worden
en de eieren die gewogen werden en een voor een aan een streng oordeel onderworpen.
Het zou van Bonte en Zonen niet gezegd kunnen worden dat zij hun klanten water
in plaats van boter en verlegen in plaats van versche eieren verkochten, zij hielden
hun zaak hoog door hun waar; dat was de beste reclame!
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Zooals hij zijn leveranciers contant betaalde, zoo eischte hij het ook van zijn klanten:
aan poffen deed Nicolaas Bonte niet! Was daar ook een lamzak als Van der Schoor
niet door naar den kelder gegaan? Wie poft, laat over zich loopen, en wie op de
eerlijkheid van zijn medemenschen vertrouwt, raakt mèt zijn geld ook zijn klanten
kwijt. Niets daarvan! waarschuwde hij Jacob en Marie-Cathrien; deze laatste vooral.
Op je stuk staan en niet er af, al was het voor de vrouw van een ingenieur die toevallig
haar taschje vergeten heeft en het geld door het dienstmeisje wel aan zal laten reiken.
Vanwege den ouden tand dien hij nog altijd had tegen de vreemden - dat waren in
zijn oog de Hollanders, niet de Polen, de Slovenen, de Russen en de andere
nationaliteiten die zich van lieverlede rond de Mijn waren komen vestigen - moesten
deze vooral in de gaten gehouden worden. Wacht je voor de vreemden, was het
parool, die altijd alleen maar gróót geld bij zich hebben als het op betalen aankomt!
Nicolaas Bonte kende het klappen van de zweep; het zou hèm niet vergaan als zooveel
anderen die met een leegen winkel en een vol boek op de fiesch waren gegaan en
nog uitgelachen werden op den koop toe. Contant geld voor charmante waar! Beleefd
maar niet gek! Zoo en niet anders formuleerde Nicolaas Bonte de beginselen om een
zaak op te bouwen niet alleen, maar ook om ze in stand te houden en dat hield hij
zijn huisgenooten voortdurend voor. En niemand kon ontkennen dat hij succes had.
Zijn concurrenten en benijders mochten schamperen dat hij den wind mee had door
zijn geld; hij zou wel zorgen dat hij den wind meehield door zijn beleid.
Van den morgen tot den avond stond op sommige dagen vooral de zaak niet stil
en heerschte er een drukte als op een distributiebureau. Achter de toonbank staande
had Marie-Cathrien handen te kort met die van Jacob erbij; en Karel moest nu en
dan van achter zijn studietafel naar beneden geroepen worden om nu eens in den
winkel en dan weer in het magazijn te helpen. Ook wel eens om leveranciers te woord
te staan en aanbiedingen beleefd maar zakelijk van de hand te wijzen. Iedereen
immers kon het niet gegeven zijn tot zijn vader door te dringen die met den dag al
voornamer en machtiger achter zijn bureau zat en het reeds vanzelfsprekend vond
als mijnheer Bonte te worden aangesproken door zijn gunstelingen. Hij is zakelijk
en kort met zijn leveran-
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ciers en bewaart den afstand, luistert meer dan hij spreekt, tracht van iedereen wat
op te steken. Hij weet hoe het moet, hij weet hoe hij indruk moet maken: vlot in de
betaling, nonchalant met het geld dat hem in den weg ligt; onbekrompen. Ziezoo,
zegt hij, dan is dat alweer uit de voeten, tot een volgende keer dan maar weer, en ze
kunnen gaan. Zij weten de deur. Hij heerscht! De gelagkamer bezoekt hij niet meer
dan noodig is; om op de hoogte te blijven, om zich als zakenman te laten zien of als
een of andere handel zijn beslag niet kan krijgen; en dan nog alleen maar die van de
betere gelegenheden van de nieuwe wijk. Wat win ik er mee? is een van zijn
slagwoorden geworden. Waar voor hem niets te winnen is, is hij ook niet te vinden;
overal zit hij slechts achter zijn belangen aan.
In de Keizer verschijnt hij nog maar zelden. 's Zondags na de Hoogmis laat hij er
zich nog wel eens zien, het meest om opzien te baren onder de stamgasten of om den
een of ander een hak te zetten; zoo mogelijk Van der Schoor. Hij laat hen voelen dat
hij iets geworden is, door zijn houding daagt hij hen uit om het hem maar na te doen.
Verder is het hem in de Keizer te eng en te duf met de bruin berookte jachttafereelen
op de wanden: de oude baron De Mheer die nu al meer dan vijftig jaar zijn jachtroer
dat nooit afgaat aanlegt op een haas die nooit wegloopt en zoo. Neen, wanneer
mijnheer Bonte tot aankoop van een groote partij waar aan kaas of conserven is
overgegaan of een flinke betaling gedaan heeft en wanneer de vertegenwoordigers
der firma's waarmee hij zaken doet hem dan inviteeren iets met hen te gebruiken,
kiest hij een restaurant of hotel in zijn omgeving, Riche of Modern, waar je beter op
je gemak bent en waarvan hij de bazen ook een beetje naar de oogen moet kijken.
Om op alles voorbereid te, zijn draagt hij, zooals reeds gezegd werd, ook door de
week geregeld een boord die hem nogal eens scheef en ongemakkelijk aan den hals
zit maar hem niettemin een beter uizicht geeft voor zijn relaties. Evenzeer als hij zelf
op zekere vormen voor de buitenwereld staat verlangt hij van zijn zonen dat zij er
netjes uitzien; vooral van de buitenwerkers die het zoo nauw niet nemen. Lambert
en Peter heeft hij geregeld de wacht aan te zeggen dat ze niet met de kluiten van de
Hondskerk aan hun kleeren in de Raadhuisstraat komen; heeren behoeven ze niet te
zijn, maar ze moeten toch weten waar zij staan. Op het punt van properheid
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heeft hij met Dorus geen last meer; die glimt den laatsten tijd gewoonweg als hij van
de stallen komt. Maar die heeft dan ook méér dan Lambert en Peter zijn uiterlijk
mee: van nature een buik als een burgemeester en een kop als een pastoor en daarbij
nog een royalen omgang. Den Dorus mag zich dan ook in den winkel vertoonen om
den een of anderen klant soms te woord te staan, de anderen worden daar zooveel
mogelijk vandaan gehouden en pas na behoorlijk geschrobd en gewasschen te zijn
en hun klompen uitgeschoten te hebben op het courtje, worden zij in de keuken
toegelaten door de struische, blonde helleveeg van een werkmeid die niet van plan
is overal niet dweil en bezem achter hen aan te loopen. Dat zij protestant of eigenlijk
niets van haar geloof is, zijn ze natuurlijk gauw genoeg te weten gekomen. Nicolaas
Bonte had haar zoomaar aangenomen, zonder haar naar haren van en komaf gevraagd
te hebben; en toen Marie-Cathrien Bonte merkte wat zij zich over den drempel
gehaald hadden, daar er toch genoeg katholieke meisjes te krijgen waren die toch
ook maar over de straat liepen, was het te laat geweest. Daar het nu eenmaal niet
anders was en het meisje gewillig werkte en zich niet ontzag, konden zij over haar
geloof geen stof meer doen opwaaien. Ieder moest trouwens voor zijn eigen geweten
maar uitmaken wat hij geloofde of niet, had Nicolaas Bonte gezegd toen zij er op
een avond onder elkander woorden over gekregen hadden; indien men er de een den
ander maar niet mee lastig viel, kon men voor zijn part gelooven dat O.L. Heer in
een kerseboom woonde, dat maakte niets uit. Op stuk van godsdienst zouden ze hèm
niet van zijnen apropos brengen, zeker een dienstmeisje niet dat men niet gehuurd
heeft om te bidden maar om te werken!
Toen Karel in het geding bracht dat haar vader een communist was en dat Limburg
den laatsten tijd al genoeg van die raddraaiers te voeden kreeg, kon hem dat óók al
niet schelen. Communisten wisten ook al niet beter of dat het zoo moest als zij wilden;
en er was niets op tegen dat een mensch zijn kost zocht waar hij hem dacht te vinden,
als hij er maar voor werkte. Nicolaas Bonte heeft voor alles zijn spreuk en indien ze
nog niet bestaat maakt hij ze. Hij draait er zijn hand niet voor om, om heel zijn
levensphilosofie in spreek- en slagwoorden samen te brengen.
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Op zijn kantoor gezeten broedt hij de kernspreuken uit die de schilder-étaleur uit de
stad in sierlijke teekens voor hem uit heeft te voeren: elke week iets anders! In heel
de winkelwijk is niemand zoo origineel in zijn reclame als de baas uit den Bonten
Os. De hevigste concurrentie als die van den Hollander Kees Bon heeft daar niets
op af te dingen. De étalage van Nicolaas Bonte presenteert... nu eens een gezelligen
dikken boer à la den Dorus die glunderend met den vinger op zijn buikje wijst en die
het op een banderol van melkwitten adem zijn toeschouwers voor gezegd houdt: Wat
goed is voor mij is ook goed voor u! Een anderen keer komt een blozende boerin
met een juk over de schouders op u af die u zegt: Komt tot de natuur en de natuur
komt tot u! Een volgenden keer is het de concurrent in moeilijkheden die haastig de
biezen pakt om door Bonte en Zonen niet dood gegooid te worden met boter en kaas.
En Nicolaas Bonte, de man die weet wat hij doet, gnuift als hij ziet hoe de kijkers
zich voor zijn winkel verdringen en genoegen beleven aan het lang niet ongeestig
geval. Onverdroten gaat hij voort de menschen te overtuigen hoe goed hij het met
het menschdom meent en de aantrekkelijke rijkdom aan producten en vruchten
waarmee hij zijn étalage uitdost, gepaard aan de geestigheid waarmee hij hem
aandient, geven zijn suggesties de gewenschte kracht. Wanneer Nicolaas Bonte dan
ook na een paar maanden op een avond opstaat van zijn bureau, de vulpen op haar
plaats steekt en de boeken in de brandkast bergt, weet hij dat hij de markt beheerscht
en dat er gekke dingen zullen moeten gebeuren indien hij ook als zakenman en
middenstander vroeg of laat de roos niet raakt. Met de zijnen gebruikt hij het
avondeten in de keuken - de plaats waar zij allen zich het best op hun gemak voelen
- en als het werkmeisje Klaasje Weenink na den afwasch naar huis is gegaan verbreekt
de Mensch het stilzwijgen waarin hij, sinds het een en ander tusschen hen gepasseerd
is, de avonden gewoon is door te brengen en probeert hij zich eindelijk nog eens
eerlijk en bezonnen voor zijn vrouw en kinderen uit te spreken. Zij moesten nu niet
gaan denken dat zij er al waren - nog làng niet! - maar zooveel kon hij hun toch
zeggen, dat de zaak floreerde. Daar hadden zij allen voor hun deel aan bijgedragen,
doch dat moest nu geen reden zijn om voortaan Gods water maar over Gods land te
laten loopen, integendeel! Het
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moest een aansporing voor hen zijn om nog flinker aan te pakken. Zij wisten
waarvoor! De jongeren moesten zich spiegelen aan de ouderen en de ouderen moesten
er voor zorgen dat de jongeren zich aan hen spiegelen konden. Allen konden een
voorbeeld nemen aan hun ouders die dag en nacht in de weer waren om iets van hen
te maken. Omdat de ouders voorgingen konden zij ook van de kinderen verlangen
wat zij zelf gaven. Wie het daarmee niet eens was, moest nu maar spreken! - Bonte
wacht even of iemand van de jongens iets in het midden te brengen heeft. Niemand.
Met gebogen koppen zitten de meesten scheef op hun stoel, de een ziet den ander
van terzijde aan. Ze hebben niets tegen de woorden van hun vader in te brengen.
Alleen Marie-Cathrien Bonte klaagt een beetje over gezwollen Beenen van al dat
onbarmhartig staan achter de toonbank. Indien het van de zaak afkon, zooals hun
vader hen te verstaan had gegeven, moest er dan ook maar aan een winkelmeisje
gedacht worden, meent Jacob. Zijn moeder zegt dat zij het nog wel een poosje kan
volhouden. Nicolaas Bonte geeft taal noch teeken. Lambert zeurt tevreden aan zijn
pijp en Dorus brengt in het midden dat de rood-bonte op kalveren staat en strijkt zich
de deur uit om te gaan slapen in de Hondskerk. Daarna begint de oude Bonte opnieuw
met hun te verzekeren dat het aan hem niet liggen zal indien de bonte ossen, zooals
zij door de buurt worden rondgedragen - hij weet het wel! - de ezels niet vroeg of
laat zouden beschamen. Wie van zijn zonen te lui of te eigenzinnig is om daarvoor
zijn best te doen, moest het zelf maar weten! Wien het juk dat ze om eigen bestwil
op zich genomen hebben te zwaar valt, moet maar doen wat hij niet laten kan; maar
daar blijft hij hun allemaal borg voor dat ze bij den duivel te biechten komen, wanneer
zij later met hangende pootjes weer aan zijn deur komen kloppen. Ze zijn
gewaarschuwd, aan terechtwijzingen heeft het hun niet ontbroken en ze hebben
voorbeelden voor oogen van buiten- en binnenshuis. Hun oudste broer is zijn eigen
weg gegaan en moet nu ook maar zien waar dat op uitloopt. Die bestaat voor zijn
vader niet meer!
En dan zegt Marie-Cathrien Bonte het opeens onomwonden, waarom er nu altijd
gedreigd moet worden, nooit eens aangemoedigd en nooit eens overlegd? Waarom
altijd opnieuw weer van den hoogen boom en het niet goed laten wanneer het goed
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was? Wat regeert haar man nu sinds enkele maanden, sinds hij dat geld heeft
opgestreken en er mee onder zijn borstrok loopt. Het woord dat hun moeder doet is
de jongens uit het hart gegrepen, zij leven op! Jacob en Karel vallen haar onmiddellijk
bij; ja, of het niet een beetje anders kon dan van den vroegen morgen tot den laten
avond maar jagen, snauwen en donderenn met een vloek er bovenop, als alles niet
liep zooals hij wilde?
Vriendelijk zijn tegen de leveranciers en de klanten dat kon hij toch wèl en ook
gul; maar waarom dan in Godsnaam niet tegen hen? En het voorbeeld van Louis
moest hij onderhand maar eens laten rusten, zegt Karel Wat Louis gedaan had was
misschien niet eens zoo gek van hem! Zijn vader had het er ook naar gemaakt. Doch
dàt is te veel voor Nicolaas Bonte! Het eerste wat Jacob gezegd had kon er nog mee
door, maar dat er een stem was opgegaan die het waagde de partij van Louis te kiezen
tégen hem, kon niet meer door den beugel. Nicolaas Bonte begint zijn verweer met
een vuist op tafel, zooals altijd. Marie-Cathrien heeft goed sussen en met den
rozenkrans rammelen, ook zij krijgt de volle laag. Zooals altijd weer wordt zij ter
verantwoording geroepen voor het wangedrag en de brutaliteit van haar kinderen
tegen hem. Doch de jongens geven van hun kant den koop ook niet op, het eene
woord roept het andere op en het wordt een beschuldigen en bedreigen over en weer
van je welste; een woeste herrie waar Lambert de pijp bij uitgaat en waarin de stem
van den jongste zich óók al doet gelden. Allen zonder uitzondering kanten zich tegen
den vader die zich nu links en dan rechts te verdedigen heeft en het vooral niet kan
zetten als Peter hem voor de voeten werpt dat zij allemaal evengoed slaven van het
kapitaal zijn als de mijnwerkers. Met een vloek springt Nicolaas Bonte recht en krijgt
hij de stilte die hij hun lang genoeg heeft geboden. Hoe durven zij van slaven spreken,
zij die zonder hun vader geen knip voor hun neus te beteekenen zouden hebben?
Wolven in de Hondskerk begraven; domme Meuffels-kinkels niet waard den naam
Bonte te dragen! Wit van toorn en met de vuisten gebald zien de jongens naar hun
moeder die hard geslagen de deur uitgaat en kreunend de trappen opstrompelt naar
haar kamer.
En voor den tweeden keer binnen twee maanden brengt Nicolaas Bonte donker
maar kaarsrecht in zijn groot gelijk den nacht door op een zak in zijn magazijn.
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VII
Kort na nieuwjaar diende zich een meisje op de pastorie aan die zeide dat zij Klaasje
Weenink heette en den pastoor wenschte te spreken. Zij had groote uitdagende oogen
waarvoor mijnheer Lumens de zijne al dadelijk bescheiden neersloeg; en terwijl haar
linkerhand behaagziek met de krullen speelde die blond en weelderig van onder een
vuurroode ijsmuts op haar schouders vielen, zei ze alsof het de meest gewone zaak
van de wereld was dat zij katholiek wilde worden en vroeg zij of dat kòn. Liefst zoo
spoedig mogelijk, voegde zij er zoo zegevierend aan toe, dat de pastoor opeens een
duister vermoeden kreeg omtrent de reden van die haast. Ook om den geringen ernst
dien het meisje van haar voornemen scheen te maken aarzelde mijnheer Lumens met
zijn antwoord en trok hij dit op de lange baan.
Ik meen u reeds eerder gezien te hebben? informeerde hij onverschillig terwijl hij,
om haar den afstand te laten voelen dien zij in acht had te nemen, omslachtig enkele
zaken ordende op zijn schrijfbureau.
Bij Nicolaas Bonte aan de Raadhuisstraat misschien, Heeroom? viel zij hem almaar
lachend en blozend bij; ik ben daar sedert een paar maanden in dienst!
Ik geloof het, zei mijnheer Lumens, die zich alles behalve op zijn plaats gevoelde
tegenover dat wezen waarvan hij nog altijd niet zeker zeggen kon of zij hem voor
den gek hield of niet.
Mijn ouders wonen al een paar jaar in Thuis-Best naast Reinout Eussen, ging zij
op dien gemakkelijken voet van verstandhouding door, die zeker niet verwacht kon
worden van een andersdenkend meisje, al gaf dat dan ook het verlangen te kennen
om katholiek te worden, en zij vertelde hem verder dat zij de dochter van Koos
Weenink was en de oudste uit een gezin van tien. Haar oudste broer was achttien en
haar jongste zusje drie jaar, nog in Drenthe geboren waar zij het slecht gehad hadden.
Met twaalf monden uit één hand eten viel niet mee waar het werk in de venen
schaarsch was en het loon gering. In Limburg hadden zij het beter gekregen, om niet
te zeggen best; want haar broer hielp nu ook al op de Mijn verdienen en wat zij thuis
bracht was niet veel doch altijd meer dan niets; en zij had den kost voor het eten,
voegde zij er stralend aan toe. Zij konden zich in Limburg
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dan ook goed schikken, behalve haar moeder die niets dan kwijnen en zeuren deed
vanwege het heimwee dat haar nog altijd de baas was. Of wij goed of slecht met haar
praten, of wij haar uitlachen of niet, ging het meisje voort, het helpt niets! Zij blijft
mijn vader het vuur aan de schenen leggen om naar Drenthe terug te gaan. Doch zij
liever dan ik, wat u, Heeroom? Ik ga hier niet meer vandaan. In een net huis te wonen
en vlak bij de steenkool is toch maar heel wat anders dan half in een omgekeerde
schuit en half onder de plaggen te zitten in een eenzaamheid waarin je 's winters
verdrinkt in het water en 's zomers verbrandt van de zon. Menschen zag men er niet
dan zijnsgelijken met allemaal gebrek en dezelfde zware gedachten; om nog maar
te zwijgen van de ziekten die wij daarginds hebben doorgemaakt en de ellende van
zonder werk en brood te zitten met een hok vol gramme menschen en grienende
kinderen. Gelooft u mij, Heeroom: in Limburg heb ik pas verder leeren kijken dan
mijn neus lang is en het is er best leven! Bij Bonte is het aanpakken, maar daar heb
ik dan ook mijn handen voor, niet? En daarenboven doe ik het voor mijn loon en
voor thuis, om het mijn broertjes en zusje een beetje beter te geven dan ik het gehad
heb. Er is altijd nog een en ander waarmee je je kunt troosten als je meent dat je het
te kwaad hebt. Mijn moeder kan dat niet; die ziet nergens ooit een licht en dat is haar
ongeluk. Mijn vader is heel anders, die zegt dat hij zijn thuis heeft waar hij zijn brood
heeft. Doch brood alleen is óók niet alles, zoo denk ik maar; daar mag voor een
mensch nog wel een tikje bij! Wanneer die tenminste een ziel heeft, lachte zij schalks.
Staat u daar van op te zien, Heeroom?
Mijnheer Lumens begon zich inderdaad verwonderd af te vragen met wie hij te
doen had en antwoordde, dat hij natuurlijk wist dat er menschen waren die de
onsterfelijkheid der ziel ontkenden. Mijn vader ontkent die ook, ging het meisje
verder; die neemt aan dat alles slechts stof is en gemaakt om te vergaan, ook het
leven. Maar ik zou je danken! Ik vind dat àl te gek; ik heb ze er thuis dikwijls genoeg
om uitgelachen, ook als zij er de blaadjes en de boeken voor me bijhaalden. Maar
dat is toch godsonmogelijk, heb ik hun gezegd, dat wij maar huisdieren zijn, precies
als katten en honden. Jullie mogen jezelf zooveel wijs maken als jullie willen, maar
wat er bij mij niet in kan dat kan er niet in
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en als ik íets van de menschen moet gelooven, geloof ik het bèste en daarmee basta!
Als mijn vader en de anderen dan kwaad op me werden en mij met een: Hou je mond,
meid, je bent nog niet droog achter je ooren, in een hoek duwden, heb ik wel eens
met hen moeten lachen en had ik toch ook dikwijls medelijden met hen. Met mijn
moeder vooral! Arm mensch, dacht ik dan, heb je daarvoor tien kinderen op de wereld
moeten brengen? Ik zou geen kinderen willen krijgen, Heeroom, indien ik wist dat
het maar katten en honden waren. Ik kan het gewoonweg niet aannemen dat de
menschen de oogen zijn opengedaan om hun eigen onwil te zien. Meid-nog-toe, denk
ik dikwijls bij mezelf, wat een verschrikkelijke cinema zou het hier toch zijn als
daarmee alles was afgeloopen! Ik geloof eerder dat deze vertooning hier maar dient
om te zeggen dat wij straks nog heel wat anders zullen beleven - en daar houd ik het
dan ook maar bij. Ik weet het wel, ik raaskal maar zoo'n beetje en u zult me wel heel
dom en vervelend vinden, Heeroom?
Mijnheer Lumens maakte een gebaar om aan te duiden, dat het nogal meeviel; hij
durfde er zeker niet voor uitkomen dat hij haar interessant vond; zijn gevoel gaf hem
in dat het beter was zich alsnog een beetje op afstand te houden en de kat uit den
boom te kijken.
Klaasje Weenink vervolgde, van godsdienst en zoo heb ik maar weinig verstand,
en van katholiek zijn weet ik niet meer af dan wat Klara Eussen, met wie ik ook wel
eens stiekem naar uw kerk ben geloopen, mij verteld heeft. Bij ons thuis mochten ze
dat natuurlijk niet weten, want van mijn vader die een overtuigde dagerader en een
propagandist is mag je zoowat van alles behalve dat. Ik weet dan ook zeker dat hij
me de beenen zal breken als hij hoort dat ik katholiek ga worden. Want dat wil ik,
Heeroom, heusch! - en nu moet u me maar eens ronduit zeggen of dat kàn?
En als uw vader dan doet waartoe u hem in staat acht? vroeg pastoor Lumens die
onmogelijk nog de uitdrukking van haar astrante oogen wist te combineeren met de
argeloosheid van geest waarvan zij door haar spreken uiting had gegeven. Mijn vader
moet weten wat hij doet, ving zij den pastoor eenigszins gebeten af; dat kan u verder
koud laten, meen ik. Ik weet wat ik doe, want ik heb dat genoeg overdacht en stel u
alleen maar
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een vraag waar ik graag een antwoord op had.
U dient evenwel te bedenken dat u een groote gunst van me vraagt en dat een
aanmatigende houding daarbij allerminst pas geeft, trachtte mijnheer Lumens haar
eenigszins te matigen.
U wordt er toch zelf niet armer door, Heeroom, antwoordde het meisje vrijpostig
en met een bijna onthutsenden ernst.
Neen, niet armer, moest mijnheer Lumens toegeven; misschien wel rijker, op
voorwaarde...
Zeg u het maar, Heeroom?
Dat zij goed aan u besteed is, die gunst!
Dan zou ik het maar eens wagen, lachte Klaasje en kon niet nalaten tegelijk op te
merken: u is anders nogal een taaie! - ik denk dat het met Onzen Lieven Heer niet
zooveel voeten in de aarde zou hebben als met u!
Maar dat is er dan ook een die harten en nieren doorgrondt, kind; een pastoor komt
pas langzaam en soms langs omwegen achter datgene wat hij weten wil en weten
móet.
Ik zal u maar zeggen wat u in den weg zit, mag ik?
Gerust, ga uw gang.
U dacht natuurlijk, daar komt er weer zoo een die een roomschen jongen op het
oog heeft en die, door hem om te keeren, van haar gewone jurk een bruidsjapon wil
maken tot de wittebroodsweken voorbij zijn; heb ik het mis, Heeroom?
Niet heelemaal!
U heeft gelijk dat u met mij niet over één-nacht-ijs wandelt, daar zijt u Heeroom
voor!
Als later de aap soms uit de mouw komt, heeft Heeroom het op zijn geweten,
schertste pastoor Lumens; maar maakte tevens door zijn kijken duidelijk dat hij
daarvan niet terug had.
U moogt het gerust van mij weten, ging Klaasje voort, dat ik bij wat ik vragen
kom een bijbedoeling heb en wel deze, dat ik in een katholieke streek de beste kans
maak een netten katholieken jongen te krijgen als ik katholiek ben.
Natuurlijk kan dat met de hoofdbedoeling samengaan.
En ik zal u nog meer vertellen ook, Heeroom; maar u mag er mij niet kwaad op
aanzien als ik u zeg dat een van de jongens uit mijn werkhuis mij avond op avond
naar huis brengt en dat hij dat niet doet omdat hij bang is dat ik in zeven sloten tegelijk
zal loopen.
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Wil u nu nog meer van me weten dan moet u maar spreken, Heeroom. Ik heb vandaag
nu toch eenmaal het hart op de tong!
Ik weet voorloopig genoeg.
En wat weet u dan zooal, als ik vragen mag?
Dat een beetje bescheidenheid u mooi zou passen; de rest zal ik u later nog wel
eens vertellen.
Ik had het graag nu allemáál geweten, Heeroom; van later toch bakt men nú geen
brood.
Luister dan, ik wil open kaart met u spelen, meisje...
Waarom zegt u ‘meisje’ Heeroom, zei u zooeven niet ‘kind? dat hoor ik liever.
Indien ik dat gezegd heb, was dat van mij een vergissing.
Dat spijt me! Kind genoemd te worden geeft anders het gevoel van reeds thuis te
zijn...
Maar u zijt er nog láng niet, dat moet u toch begrijpen!
Dat is niet aardig van u, priester!
Ik ben nooit een aardige geweest en hoop er nooit een te worden. Toch zijt u anders
dan u zich houdt; u zou open kaart niet mij spelen, zei u?
Welnu dan! ik vertrouw u niet geheel en al.
Ik ú wel, Heeroom, geheel en al!
Ga dan maar, ik zal zien wat ik voor u doen kan.
En wanneer mag ik antwoord komen halen?
Over veertien dagen!
Ik vertrouw haar wèl, waarom zou ik haar niet vertrouwen? was de eerste gedachte
van mijnheer Lumens toen Klaasje Weenink een beetje teleurgesteld de deur achter
zich dicht had. En onmiddellijk maakte hij er zich een verwijt van dat hij haar
misschien te pardoes den domper op den kop had gezet. De dochter van Koos
Weenink, de werkster van Nicolaas Bonte; wat een rare dingen beleef je toch, neuzelde
pastoor Lumens een beetje heen en weer door den gang. Dan plotseling vertrouwde
hij haar weer niet! En toch vertrouw ik haar niet, zei hij hardop bij zichzelf; maar
geen enkel motief wist hij duidelijk te formuleeren. In zijn geest evenwel ontwierp
hij een bekeeringsgeschiedenis op langen termijn, een afmattende tocht als naar de
toppen van de eeuwige sneeuw waarover mijnheer Lumens nog pas een boek had
gelezen dat indruk op hem gemaakt had. Dan betrapte hij zich weer op een zekere
wreedheid: U wordt er toch niet armer door, Heer-
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oom, had zij gezegd. Integendeel! Misschien? Wij zullen zien! wij zullen zien!
herhaalde mijnheer Lumens en trad in diep nadenken zijn werkkamer in.
Wat zullen wij zien? vroeg kapelaan Odekerke die daar met zijn brevier op de
hand zijn pastoor had staan wachten.
Ik weet het zelf niet, Erik, waarachtig niet! antwoordde deze in het minst niet
verrast; en vervolgde: Zag je dat meisje dat zooeven de spreekkamer verliet?
Neen, pastoor.
Klaasje Weenink, zegt ze dat zij heet; Klaasje Weenink uit Thuis-Best, ze dient
in den Bonten Os - of laat ons liever met wat meer eerbied over onze beminde
parochianen spreken: zij dient bij Nicolaas Bonte.
Ik ken haar van aanzien, niet meer! - ik ben een paar maal bij die menschen op
huisbezoek geweest, of beter gezegd: bij Weenink over den vloer geweest, omdat ik
hen niet wou passeeren; een nogal verwarde boel daar.
Dat kind, zei mijnheer Lumens - en hij vergiste zich ditmaal niet - dat kind kwam
vragen om katholiek te worden; maar hij zei dit op een toon van laatdunkendheid
alsof hij eigenlijk zeggen wou: wat verbeeldt zij zich wel.
En wat zou dat? vroeg kapelaan Odekerke met die zekere rustigheid die men hem
soms benijden kon.
De pastoor bloosde nu hij bedacht het meisje misschien onrecht gedaan te hebben.
De kapelaan zag het, doch liet niets merken. Ik vertrouw haar niet, trachtte mijnheer
Lumens zich te verklaren, of eigenlijk... laat ik maar zeggen dat ik niet juist weet
wat ik aan haar heb. Ik heb zelden zoo'n wonderlijk mengsel van ruigheid en
schranderheid, van brutaliteit en eenvoud, van natuur en genade misschien, van
lichaam en ziel, zal ik maar zeggen, bij elkaar gezien.
En vindt u daarin reden om haar te wantrouwen, pastoor?
Eigenlijk niet! maar ik vind er evenmin reden in om haar te vertrouwen, kapelaan,
en daarom heb ik het zekerste maar genomen en haar ronduit gezegd van niet!
Wat heeft het meisje u daarop geantwoord?
Ik vertrouw u heelemaal, heeft ze gezegd.
En wat deedt u?
Niets! ik geloof dat ik alleen maar gebloosd heb.
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Met uw blozen komt ze niet verder; u zult haar toch wel eenig bescheid gegeven
hebben, denk ik?
Zeker, dat heb ik! ik heb haar weggestuurd niet de belofte dat ik over haar geval
zal nadenken. We zullen zien, heb ik gezegd.
Daarmee keeren wij dan weer naar ons uitgangspunt terug, pastoor! en ik vraag
mij andermaal af wat wij eigenlijk zien zullen?
Je bent vervelend, Erik; je schijnt het trouwens den laatsten tijd op me gemunt te
hebben!
Ik ben me daar heelemaal niet bewust van, pastoor! het zou me spijten indien ik
ook maar den minsten schijn op mij geladen had van juist niet het tegendeel gedaan
te hebben.
Daar is niemand die beter weet hoe hij me klein moet krijgen dan jij.
En monseigneur dan?
Neen, kapelaan!
Van den eenen kant verwijt u me dat ik een droogstoppel ben en wanneer ik het
klein beetje humor dat ik bezit aan u - aan wie zou ik het beter kunnen besteden? probeer weg te geven, deugt het nòg niet! Wat móet ik dan?
Droogstoppelen, Erik! je humor is me te sterk; ik krijg soms tranen in de oogen
van jouw peper!
Daar staat dan toch ook tegenover dat ik - laat eens zien hoelang nu al! - van uw
varken heb gegeten, van uw appels en peren heb genoten en van uw champagne heb
geprofiteerd, pastoor, en al dien tijd door mijn uiterlijk welvaren uw lof heb loopen
verkondigen. Zeggen onze menschen niet dat wij onder één deken liggen en houd ik
uw naam niet hoog onder de jonge confraters, terwijl de ouderen zich reeds aan uw
voorbeeld beginnen te spiegelen? En nu heb ik hun niet eens verteld van het halve
varken en van het kindertehuis waarvan ik u aanstonds de rekeningen zal overleggen
waarvoor ik eigenlijk gekomen ben. Alles goed en wel, maar je moet nooit
overdrijven, Erik!
Nu nòg mooier! Zeg ik soms een woord te veel wanneer ik van u verklaar dat ik
nog maar zelden zoo'n wonderlijk mengsel van ruigheid en schranderheid, van
brutaliteit en eenvoud, van natuur en genade, van lichaam en ziel ben tegen gekomen?
Erik, wat heb je gedronken?
Champagne, pastoor! En ik zie de dingen van deze wereld en daarboven en ook
u in zoo'n verhelderden toestand dat ik...
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Dan zal ik voortaan wat voorzichtiger in de keuze mijner medicijnen voor jou moeten
zijn, - doch laat me nu die rekeningen maar eens zien!
Zult u niet schrikken, pastoor?
Dat ik voor geen kleintje vervaard ben, weet je. Hoeveel is het geworden?
Allemaal samen?
Natuurlijk! Met die papiertjes allemaal kun je voor mijn part de pijp aansteken.
Een kleine twaalfhonderd gulden.
Daar is overheen te komen! Maar nu heb je dan toch ook alles wat noodig is om
van de wilden, menschen en van de menschen, christenen te maken, hoop ik?
Alles, pastoor!
Dan ben ik voorloopig tevreden over je.
Maar, waar haalt u in Godsnaam dat geld vandaan? Heb jij daar iets mee te maken?
Gelukkig niet!
Welnu dan? - Maar omdat je après tout een goeie kerel bent, wat soms nog meer
waard is dan een goed kapelaan - alleen moet je me niet zoo dikwijls op de stang
laten rijden! - mag je wel weten dat ik wat op de spaarbank heb staan.
Voor den ouden dag al, zeker?
Merantedeus, neen! wanneer het zoover met Paulus Lumens is dat hij op stal gaat,
moet het bisdom maar voor zijn genadebrood zorgen.
Het zou niet goed zijn als alle geestelijke heeren er over dachten zooals u, pastoor!
Ik geloof niet dat het bisdom daar erg bang voor hoeft te zijn! In elk geval wil ik
niet, wanneer ik eenmaal in mijn kist lig, het lot van ven vele eerwaarde heeren deelen
en mijn verwanten elkaar in de haren zien vliegen boven mijn lijk. En om je uit de
war te helpen over dien spaarpot: wat ik de laatste jaren over kon leggen heb ik op
een boekje gezet om alvast den overtocht te kunnen betalen naar de Missie waarvan
ik lang gedroomd heb, zooals je weet. - Maar nu ik alle hoop heb opgegeven van
nog eens in de binnenlanden van Nieuw-Guinea terecht te komen, ben ik dubbel blij
dat mijn spaargeld naar jouw wilden in de binnenlanden van Limburg gaat.
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VIII
De bedenktijd dien pastoor Lumens genomen had en waarin Klaasje Weenink meer
dan eens zijn nachtmerrie was geweest, was verstreken en het meisje had den koop
niet opgegeven. Haast op de minuut af, veertien dagen na haar eerste bezoek, was
zij op de pastorie komen aanbellen om haar oordeel te vernemen.
Zoo weinig was mijnheer Lumens zijn wantrouwen in haar te boven gekomen dat
hij, ook in de onderdanigheid waarmee zij ditmaal haar verzoek herhaald had, niets
anders had kunnen zien dan een manoeuvre.
Nadat hij het geval nog eens ernstig met zijn kapelaan had besproken, waren de
heeren overeengekomen het meisje in de leer te doen bij zuster Hildegardis die, zelf
een bekeerlinge zijnde en met een nuchter verstand en een goeden kijk op de menschen
begaafd, de aangewezene scheen om Klaasje op weg te helpen; zoo noodig de
mogelijke streken der helleveeg te doorgronden en te ontmaskeren.
Want een helleveeg, dat was zij, dat praatte je den pastoor niet uit den kop! Van
den anderen kant evenwel was de genade een wonder en men kon van te voren nooit
zeggen wat die met iemand in het schild voerde. In dezen zin had mijnheer Lumens
ook met zuster Hildegardis gesproken en haar de bekeerlinge aanbevolen. De zuster
had toegezegd scherp op haar te letten en haar uithoudingsvermogen op een zware
proef te stellen. Zij zou vooral niet laten merken dat men erg met haar ingenomen
was; want dàt was men, voorloopig althans, zeker niet! De last dien zij veroorzaakte
was niet gering en de tijd dien zij kostte veel te kostbaar dan dat men dien aan een
gril zou verspillen. Daar zou Klaasje Weenink het tijdelijk wel mee kunnen stellen,
had mijnheer Lumens gezegd.
Stipt op het afgesproken uur was zij bij zuster Hildegardis verschenen en waren
onder het noodige voorbehoud de lessen begonnen waarbij - de zuster had het al
spoedig moeten bekennen - de leerlinge meer begrip en inzicht aan den dag gelegd
had dan zij aanvankelijk van zoo'n schijnbaar oppervlakkige rammel verwacht had.
Tegenover de zuster was zij op stuk van haar bedoelingen even openhartig geweest
als jegens mijnheer Lumens; zij had er geen doekjes om gedraaid dat zij met Dorus
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Bonte liep, maar er onmiddellijk aan toegevoegd dat het niet om dien jongen en ook
om geen enkelen anderen was, dat zij katholiek wenschte te worden. Op de vraag
van de zuster waarom zij het dan wèl wilde worden, had zij geen ander antwoord
kunnen geven dan dat zij haar hart volgde waarheen dat haar tròk. Toen de zuster
haar daarop onder het oog gebracht had, dat zij het dan beter eerst in de protestanstche
kerk had kunnen probeeren, waar zij toch nog zoo weinig ervaring had, had zij
geantwoord dat zij die kerk de beste vond waar de priesters het er voor over hadden
om in den ongehuwden staat te leven. Door het allesbehalve dom doch bijna
ondeugend lachen evenwel waarvan zij telkens haar schijnbaar openhartige
antwoorden vergezeld had doen gaan, had zij den ernst van haar opvattingen zoozeer
te niet gedaan, dat de zuster evenmin poolshoogte van haar leerlinge had kunnen
krijgen als mijnheer Lumens zelf. Doch haar goede wil en haar toeleg waren boven
allen twijfel verheven, zoodat zij nu en dan zelfs geremd moest worden in haar ijver
waar deze wel eens wat opdringerig werd.
Den eersten Zondag den besten reeds was zij - wat haar vader er ook van zeggen
mocht - Klara Eussen gaan aanroepen en samen waren zij naar de Hoogmis geweest.
Na de kerk hadden zij met zuster Veronica en zuster Hildegardis de inwijding
bijgewoond van het kinderheem in Thuis-Best. In den namiddag was Klaasje voor
een paar uur in haar dienst moeten zijn, omdat madame Bonte op de Zondagen
geregeld te vermoeid was om alles alleen te verhapstukken en daarna was ze wat
met haar jongen gaan loopen. Zij had hem al gauw in den steek gelaten en voor den
duister reeds was zij alweer bij zuster Veronica in het kindertehuis geweest, waar zij
met al de handigheid waarover zij beschikte onmiddellijk met de andere helpsters
onder de feestende kinderen had aangepakt. Ondanks het feit dat mijnheer Odekerke
haar toewijding niet erg geapprecieerd had en hij haar opzettelijk uit den weg gegaan
was, had zij eerst in de blauwe kamer met de tooverlantaarn gespeeld voor de kinderen
en daarna ook nog in de groene, omdat mevrouw Versterren het graag aan haar had
overgelaten daar zij er slag van had. Nadat de kinderen gegaan waren en het huis
ook voor de bezoekers die een kijkje waren komen nemen was gesloten, had zij de
andere dames den boel nog eerst netjes helpen beredderen en was daarna
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nog even bij Klaartje Eussen binnen geloopen voor een praatje. Toen zij even over
negen thuis gekomen was, had het voor haar geluid. Haar vader was op zijn post
geweest en had haar zonder veel vieren en vijven de straat op gesmeten. Vanwege
het kabaal dat hij daarbij gemaakt had, was er een oploop ontstaan in de kolonie en
waren vóór en tegen de poppen aan het dansen gegaan ook nog. Reinout Eussen had
zich over haar ontfermd en haar voor den nacht geborgen ofschoon bij hem reeds
alles overhoop stond voor den verhuis. Zij had bij Klaartje geslapen.
Klaasje Weenink evenwel was op straat komen staan met alleen de kleeren die zij
aan haar lichaam had. Uit angst voor haar man was ook de moeder van Klaasje niet
te bewegen geweest haar den volgenden morgen haar spulletjes aan te reiken. Over
het muurtje had zij haar even te woord gestaan, niet langer evenwel dan noodig was
om te zeggen dat zij maar voor haar domheid moest boeten. Madame Bonte had
groote oogen opgezet toen zij alles vernomen had. Zij moest ten avond nog maar
eens probeeren bij haar ouders binnen te komen, had die haar geraden; de gal van
haar vader zou dan wel gezakt zijn! Het sprak vanzelf dat madame Bonte haar ook
niet voor dag en nacht kon nemen; hoe graag anders ook, in de gegeven
omstandigheden zou ze daar niet toe overgaan. Den Dorus die natuurlijk onmiddellijk
met de zaak gemoeid was geworden had gedreigd het zoo niet te laten zitten. Hij had
zich voorgenomen zijn meisje evengoed als andere avonden thuis te brengen en wie
dan een hand naar haar uit zou steken, zou weten met wien hij te doen had; al was
het haar vader en de gansche santepetik! Toen het er evenwel op aan was gekomen
en Dorus de daad bij het woord had willen voegen, had Klaasje dat niet gewild. Zij
had niet gewild dat er klappen zouden vallen om haar tusschen hem en haar vader
en was er alleen op afgestapt. Even verbeten echter had haar vader haar den toegang
tot zijn huis ontzegd en haar op straffe van een degelijke afrekening aangeraden het
hem verder niet lastig te maken. Met dat bescheid had hij haar de voordeur voor de
neus dichtgesmeten. Door de achterdeur evenwel was Klaasje de woning weer
binnengekomen en toen was er weer zooveel wind opgestoken dat de gansche buurt
er opnieuw mee gemoeid was geworden. Jan Sluis die het met den mond tegen Koos
Weenink had opgenomen en het deze zoo malsch als hij kon onder
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den neus had gewreven: dat het fraaie vrijdenkers waren die de vrijheid van hun
eigen dochter niet eens konden eerbiedigen, was door den oudste van Weenink van
achteren aangevallen en met een hout tegen den grond geslagen. De wachtmeester
Gussenhoven zelf had de orde hersteld, Jan Sluis was met een gapende wonde in zijn
achterhoofd naar het ziekenhuis vervoerd en tegen Willem Weenink was procesverbaal
opgemaakt geworden.
Doch met dat alles was Klaasje Weenink weinig geholpen. Omdat zij de buren
die haar binnengeroepen hadden geen ongerief en vooral geen herrie met haar familie
wilde bezorgen, was zij ten einde raad bij de zusters aan komen kloppen en die hadden
haar opgenomen. Van dan af had Klaasje, omdat zij voor den dag en het eten geborgen
was, een kamertje voor den nacht op den zolder van het klooster; een toevlucht onder
de pannen waar zij elken morgen klokke vijf gewekt werd om, na met de zusters de
H. Mis te hebben bijgewoond, op tijd te zijn in haar dienst. Op dat optrekje bracht
zij van den beginne af al haar vrije uren door met lezen en van buiten leeren van wat
zuster Hildegardis haar gezegd had dat zij kennen moest. Daar ook vroeg zij of de
zuster haar zou willen onderwijzen en daar kwam ook Klaartje Eussen nu en dan een
uurtje zoo'n pret met haar hebben, dat de moeder overste zich wel eens gedwongen
zag de dakmusschen een weinig te matigen wanneer het silentium of de religieuze
stemming in het gedrang raakte door het vertier. Want zooals de platen en prenten
waarmee Klaasje Weenink op hare wijze haar optrekje eenig aanzien trachtte te
geven, zoo waren ook de liederen die zij er soms ten beste gaf, profaan en heilig
naast elkaar en niet altijd even geschikt om de zusters te stichten. Deze begrepen er
niet veel van hoe zij in haar toestand zoo onveranderlijk goed van humeur kon zijn
en bewonderden haar om wat zij zoomaar zonder klacht of traan voor haar overtuiging
had overgehad. Niet dat Klaasje Weenink sommige zusters niet soms den schrik op
het lijf joeg door de uitlatingen die zij eruit flapte zonder in aanmerking te nemen
tegen wie, dingen die dikwijls veel te rauw klonken voor van de wereld afgewende
ooren en die de verstorven gezichtjes der nonnen soms diep in haar kappen deden
kleuren. Onverdeeld niet haar ingenomen waren de zusters dan ook zeker niet; en
blijkbaar kon zelfs zuster Hildegardis geen
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juiste hoogte krijgen van dat raadsel van uitersten dat al meer en meer een steen des
aanstoots werd in het klooster. Omdat zij goed inzag dat de toestand van Klaasje op
den duur toch onhoudbaar zou worden in haar midden, zweeg zuster Hildegardis dan
ook maar, toen een paar oudere zusters er bij de overste op aan bleven dringen het
meisje met een zacht lijntje - met dat zacht lijntje waar vele nonnen een handje van
hebben - de deur uit te krijgen. De voorwendsels lagen maar voor het grijpen en
tegen het argument dat men niet kon weten wat men op den duur nog van zulk een
meisje te verwachten had, was op voorhand niets in te brengen, alhoewel zuster
Hildegardis het gaarne gedaan had. De angst van een paar zusters en de
voorzichtigheid, de hoofddeugd eener kloosteroverste, beslisten over het lot van
Klaasje. Denzelfden dag evenwel dat de teerling binnen de kloostermuren geworpen
was, wijzigden de levensomstandigheden van het meisje zich daarbuiten aanmerkelijk.
Zij kwam eerder thuis dan gewoon en vroeg onmiddellijk naar zuster Hildegardis.
Alsof het de eenvoudigste zaak van de wereld was, vertelde zij deze dat Nicolaas
Bonte, wien hare verhouding tot Dorus ter oore gekomen was, haar voor de keuze
gesteld had om de verkeering te verbreken of op te hoepelen. Dan hoepel ik op, had
zij hem op den man af geantwoord en uit haar klompen was zij meteen maar in haar
schoenen gestapt. Zoo weinig omslag had zij er van gemaakt, dat zelfs Nicolaas
Bonte er even door uit zijn lood was geslagen en een tijdlang, als tusschen slapen en
waken, had staan trekken met zijn oog. Zuster Hildegardis die met dezen zet van
haar leerlinge bij de overste kwam, zag het deze aan dat zij schaakmat zat met haar
plannen. Nu hebben wij haar heelemaal hier en wie weet voor hoelang, verzuchtte
zij. En inderdaad! Klaasje Weenink nestelde zich nog vaster tusschen de zusters en
diegenen zelfs die het meest tegen haar gekant waren, konden verder niets tegen haar
inbrengen dan een zuur gezicht. Haar welbehagen van lekker binnen te zijn was zoo
groot, dat zij de minste moeite niet aanwendde om een nieuwen werkkring te vinden
en de moeder overste aarzelde er bij haar op aan te dringen. Klaasje deed het werk
dat haar in het klooster werd opgedragen en zat daarna haar hoogste lied uit te zingen
op haren zolder.
Intusschen had Koos Weenink op de Mijn en overal waar naar
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den rabauw geluisterd werd den mond vol over het schandaal van die papen die zijn
oudste dochter op sleeptouw genomen en haar het hoofd op hol gebracht hadden.
Ofschoon de meesten goed wisten hoe de zaken eigenlijk stonden en dat Weenink
zijn dochter op straat gegooid had, lieten velen hem in zijn gelijk; de eenen omdat
zij tegen zijn grooten bek niet opgewassen waren en zijn aanhangers natuurlijk, omdat
er munt uit geslagen kon worden voor hun roode propaganda. Wanneer het maar
tegen de pastoors en de nonnen gaat, zei Jan Sluis, is alles geoorloofd en is zelfs
laster geen laster meer! Hij had er nog wel eens een gat in zijn kop voor over; maar
wat hielp dat indien de zwetsers daarna een nog grootenen bek opzetten?
Om het lasteren zoo mogelijk te smoren verzocht mijnheer Odekerke het meisje
op zekeren dag nog eens een poging te doen om zich met haar vader te verzoenen
en de ergernis uit den weg te ruimen. Goed, had zij gezegd; driemaal is scheepsrecht,
maar dan is het ook uit, eerwaarde! Door zuster Hildegardis gevraagd of zij dan zoo
weinig aan haar ouders en familie hechtte, had zij geantwoord: Men moet aan God
meer hechten dan aan zijn ouders! En ook dezen keer weer had de zuster minder
tegen haar opvattingen in te brengen dan tegen de losheid waarmee zij er mee
omsprong.
Met de derde poging om met haar vader tot een vergelijk te komen, had Klaasje
Weenink evenmin succes als met de twee eerste.
Ik wist wel dat het niets uithaalde, was bij haar terugkomst haar eerste woord tegen
zuster Hildegardis; en ik mag maar blij zijn dat het dezen keer zonder verder
bloedvergieten is afgeloopen, voegde zij er met een opgelucht hart aan toe. Zij vertelde
dat zij goed met haar moeder gesproken had en rustig haar vader had afgewacht tot
die thuiskwam van de Mijn. Die had haar gevraagd of zij onderhand genoeg had van
de gerechtigheid der papen en toen ze hem geantwoord had, dat zij er pas zin in
begon te krijgen, was zij meteen weer de straat op gevlogen met den laarzentrekker
achterna.
Met dezen uitslag echter kwam moeder overste van den regen in den drup en zag
zij haar hoop om het meisje kwijt te worden in rook vergaan. Zij sprak met mijnheer
Lumens over het ernstig ongerief dat Klaasje ondanks haar goeden wil de communiteit
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bleef berokkenen door haar buitensporigheden en haar wereldschen geest. De indruk
dien zij wekte dat haar gast de wereld in het klooster bracht, was misschien wat al
te voorbarig; doch zij bereikte in ieder geval er door dat pastoor Lumens zich voortaan
wat meer zou gaan bekommeren om het meisje, waarvan men eigenlijk nog niet meer
met zekerheid zeggen kon dan dat het een rare schutter was. Zuster Hildegardis, die
er bij gehaald werd om mede te oordeelen wat er gebeuren moest, was van meening
dat een goede dienst bij geloovige protestantsche menschen voor haar leerling niet
kwaad zou zijn. Haar den harden weg leeren gaan, haar flink aan den tand voelen;
was dat ook het advies van mijnheer Lumens niet geweest? Hijzelf zou eens uitkijken
voor haar en de moeder overste kon hare zusters alvast troosten met goede
vooruitzichten.
Middelerwijl evenwel voltrokken zich dingen met Klaasje in en buiten het klooster
die heelemaal niet meer door den beugel konden. Dat zij in haar uitgelatenheid de
oude zuster Arnolda langeweg tegen den vloer geloopen had en met carneval in een
kakelbonte domino tusschen de zusters verschenen was, was nog tot daaraantoe;
maar dat zij op een Zondagavond in de Vasten lang na sluiting van de kloosterdeur
had aangebeld en met een gezicht als een pasgeboren kind was binnen komen stappen
óók nog, had de maat doen overloopen. De overste die haar bij de gratie Gods de
deur geopend en haar verzekerd had dat het de eerste en de laatste keer was, had zij
ternauwernood aangehoord, zoo vol was zij van het feit dat zij den jongen waarmee
zij liep den bons had gegeven. De zuster had alle moeite gehad om van de reden van
dien bons en van de vrij ongure omstandigheden, waaronder die gegeven was,
verschoond te blijven. Zooveel had zij er toch van op moeten steken dat zij een
zekeren adeldom van gevoelens bij Klaasje Weenink had kunnen vaststellen, en een
klein blijk van bewondering had zij haar dan ook ondanks alles niet kunnen onthouden.
De zusters prezen de Voorzienigheid toen den volgenden dag reeds Klaartje Eussen
als van God gezonden met het bericht kwam dat ouderling Grondijs een flinke
dienstbode vroeg voor dag en nacht. Nog geen uur later had Klaasje Weenink zich
bij Grondijs aangemeld en was zij aangenomen. Den goeden zusters viel een pak
van het hart! Nog veertien dagen, tot beloken

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 2. De mensch en zijn schaduw

88
Paschen, zouden zij met haar moeten hamborgen, maar de verlossing was toch in
zicht. Zelfs het gelaat van de oude Arnolda kwam even uit de rimpels wanneer zij
voortaan Klaasje Weenink in den gang voorbij kroop op haar kruk.
Natuurlijk bleven de voorspellingen niet uit! Er waren er die met pastoor Lumens
van oordeel waren dat Klaasje, wanneer zij maar eenmaal bij Grondijs zou zijn
ingeburgerd, wel in haar ijver bekoelen en van lieverlede van zienswijze veranderen
zou. Doch hoe vergisten zich allen die zoo gedacht en gesproken hadden! Met
verdubbelden ijver zelfs volgde zij de lessen bij zuster Hildegardis, was op de Zonen Feestdagen trouw in de kerk en bracht haar vieravonden door in het kinderheem
waar zij zich verdienstelijk maakte door er de werkjes op te knappen die de leidsters
graag aan haar overlieten. Alhoewel er van vriendelijkheid jegens haar nog lang geen
sprake kon zijn, had mijnheer Odekerke het langzamerhand zoover gebracht dat hij
haar er duldde. Klaasje Weenink is nooit iets te veel! prees mevrouw Versterren; en
bij zuster Veronica, die Klaasje, meer dan zuster Hildegardis in vertrouwen was gaan
nemen, kon zij geen kwaad meer doen.
Op zekeren avond dat zij de zuster van het kinderheem naar haar klooster
begeleidde, deelde zij haar mede dat zij er aan dacht om, wanneer zij gedoopt was,
in te treden in een klooster dat dan een van de strengste zou moeten zijn die er gesticht
waren en waar zij haar leven zou kunnen wijden aan gebed en boete. Zij vroeg de
zuster een paar boeken over kloosterorden teleen en deze, verbaasd over de
wonderlijke dingen die de voorzienigheid Gods wellicht nog in die bereidvaardige
ziel van haar vertrouwelinge zou uitwerken, gaf haar een werk over de heilige Clara
en de Clarissen. Hoe wreed evenwel verstoorde Klaasje de vrome illusies van zuster
Veronica toen zij haar het boek reeds na enkele dagen ongelezen terug bracht met
de mededeeling dat zij alweer met een jongen liep en dezen keer nog wel met een
protestant, Geert Snelder, een betonwerker die met zijn maatschappij naar het Zuiden
was afgezakt om een paar koeltorens te bouwen bij de Mijn.
Klaasje Weenink had intusschen gemeend al zoover in de katholieke leer en ook
in de practijk van het geloofsleven gevorderd te zijn, dat zij nu en dan reeds haar
aanstaande doopsel aan de

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 2. De mensch en zijn schaduw

89
orde gebracht had. Om van haar vragen af te zijn waren haar dan ook een paar
vermoedelijke datums in het vooruitzicht gesteld geworden, natuurlijk onder het
noodige voorbehoud.
Nu zij echter plotseling met een nieuwen vrijer en nog wel met een protestant voor
den dag kwam werd de zaak, die door den voorbeeldigen ijver waarmee zij, tegen
alle verwachting in, in haar voornemen volhard had en door de goede getuigenissen
van zuster Veronica in de goede richting gegaan was, weer hoogst bedenkelijk. Zuster
Hildegardis bracht pastoor Lumens van deze nieuwe phase in het geval Klaasje
Weenink op de hoogte, en deze zijn kapelaan. De zuster had haar reeds aan het
verstand gebracht dat zij door die verkeering haar doopsel voorloopig onmogelijk
maakte, indien het tenminste ernstig gemeend was. Met die onomwondenheid die
haar eigen was had Klaasje verklaard, dat zij haar leven lang geen ander kind zou
ontvangen dan van dien man.
Met haar bekeering bleef zij evenwel nòg meer ernst maken dan met haar
verkeering, zoodat Klaasje Weenink tusschen twee dammen was vastgeloopen
waarvan geen van beiden iets toegaf, ook omdat Geert Snelder van zijn kant haar
duidelijk te verstaan had gegeven dat hij het heelemaal niet noodig achtte eenzelfden
weg op te gaan als zij.
En terwijl Klaasje bij ouderling Grondijs diende en onbekommerd met haar jongen
verkeerde, volgde zij ijverig de lessen en vermaningen van zuster Hildegardis en
scheen zij, over zichzelf en alles in de wolken, onverstoorbaar op te gaan in een
toekomst van niets dan geluk.
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IX
Omdat er avonden waren dat madame Bonte als een zak in haar stoel viel van
vermoeidheid was zij, nadat haar man nog eens zuiver had nagerekend of de zaak
zich de weelde van een winkeljuffrouw kon veroorlooven, even nadat Klaasje
Weenink den dienst had verlaten, naar het achterhuis verdwenen en in den winkel
vervangen geworden door Julie Charlier, een knap ding van een meisje dat reeds een
paar jaar in Luik in eenzelfde zaak had gediend.
Behalve dat zij van den eersten dag af aan al blijk had gegeven het klappen van
de zweep te kennen en dat haar, met een minimum van inspanning, tienmaal meer
werk van de hand ging dan Marie-Cathrien, was zij met haar keurig opgewerkt
raafzwart haar en haar lang-geslepen flonkerende oorbellen een sieraad voor den
winkel.
Het was mijnheer Bonte die dat al aanstonds tot zijn groote voldoening had
opgemerkt en die er behagen in schepte vanuit zijn kantoor haar doen en laten gade
te slaan. Zóó immers en niet anders had hij zich de ideale winkelprinses voorgesteld
die, met haar oogen en handen alles en allen beheerschend, altijd vriendelijk genoeg
om niet voor trotsch gehouden te worden en altijd trotsch genoeg om een
noodzakelijken afstand te bewaren, de klanten aan zich verplichtte door een
bekoorlijkheid die des te onweerstaanbaarder was daar zij geheel natuurlijk scheen.
De kamer boven den winkel, die tot nog toe leeg had gestaan en waar Karel aan
een tafel had zitten leeren en machineschrijven, was voor haar ingericht geworden
en voor haar maaltijden werd zij apart bediend in den salon. Nicolaas Bonte die in
alles zijn voordeel naging zag scherp toe dat zij niets te kort kwam en over niets en
niemand te klagen had. Telkens informeerde hij daar dan ook naar en als zij eens in
de week bij hem op zijn kantoor kwam om haar loon en om raad en daad met hem
te houden, drong hij er op aan dat zij maar spreken moest. Aan de zijnen gaf hij
strenge orders hoe zij zich jegens haar te gedragen hadden: altijd beleefd en op afstand
zooals dat pas gaf, en dat geen van hen het riskeeren moest haar een spier in den weg
te leggen. Onder de jongens die zich breeder dan hun vader en moeder naar haar
verleden ondervraagd hadden - Nico zelfs was er op
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een Zondag met de fiets op uit geweest om voor de anderen zijn licht op te steken!
- was Dorus de eerste die precies wist te vertellen hoe de vork bij hun winkeljuffrouw
eigenlijk aan den steel zat en dat zij aan haar eerste avontuur niet was bezweken. De
benamingen die men dientengevolge voor haar in den mond nam, waren dan ook
niet van de fraaiste. Een en ander geschiedde vanzelfsprekend achter den rug van
den oude, zooals enkelen van de broers hun vader aanduidden. Hun moeder had hen
dan ook geregeld te waarschuwen en te vermanen wanneer zij het te bont maakten
en de winkeljuffrouw in haar eer te na kwamen. Toch wist zij het nauwelijks te
verbergen dat ook zij de belangstelling die haar man voor Julie Charlier aan den dag
legde wel wat overdreven vond. Ze zeide wel tegen de jongens dat zij met het verleden
van Julie niets te maken hadden, dat een mensch in een nette omgeving gelegenheid
had om zich te herkrijgen en het vroegere ongedaan te maken, doch wat moet eene
moeder als Marie-Cathrien Bonte soms al niet bedenken om vredeswil! Het
voornaamste was zeker dat de juffrouw goed was voor den winkel en dat hun vader
dat in haar waardeerde; madame Bonte echter wist ook dat dat niet àlles was.
Julie Charlier kwam niet méér in den familiekring dan noodzakelijk was; voor de
meesten in huis bleef zij de verdachte vreemde waar met een loensch oog naar werd
gekeken; door de stalknechten vooral die haar het vuur wel eens aan de schenen
legden door den komiek dien zij speelden ten haren koste. Dorus die onder het
paardevolk gediend had voor zijn nummer en oppasser geweest was van een kolonel,
vloog als zij voorbij moest als een veer in de houding en Lambert die vanwege zijn
platvoeten was afgekeurd sloeg op zijn beurt met zijn droog gezicht de malle figuur
van den dommen recruut zoo volkomen dat de anderen soms lachten als gekken. Nu
en dan zaten zij, zonder dat hun ouders wisten waarom, stom tegen elkaar op te
niezen; wat dan te beteekenen had dat Julie Charlier in de nabijheid was in haar golf
van parfum. Behalve van Jacob en Karel, waarmee zij vanzelf te maken kreeg in de
zaak, hield zij zich dan ook op een behoorlijken afstand van de anderen die haar naar
hartelust door het slijk reten. En dàt niet alleen als zij onder elkander waren in de
stallen, maar ook 's avonds thuis in den grooten kring en soms in het bijzijn van hun
vader door verdacht-
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makende teekens. Wanneer deze desnoods met de vuist op tafel gebood dat het uit
moest zijn of verklaring van hun geschouter vroeg, kropen zij even in hun schulp
om daarna hun gein weer te hervatten wanneer ze de baan schoon zagen. Met Nico
hadden zij weinig moeite om hem in hun geheimzinnigheden in te wijden en hem
de grollen te laten uitvoeren die ze te grof vonden voor zichzelf. Die jongen was
uitgesproken van het domme soort dat in zijn driestheid de kooltjes voor de anderen
uit het vuur haalt en de klappen opvangt. Van Karel hielden zij zich ver, die was al
hoe langer hoe minder in hun kraam gaan passen sinds hij aan het studeeren geslagen
was en van wien bijna voortdurend gezegd werd dat hij voor zijn examen stond. Van
zijn kant voelde hij zich een veel te groote mijnheer om belang te stellen in wat zijn
boerenbroers in hun leege uren door het hoofd spookte. Hij had zijn vrienden onder
aankomende schoolmeesters en mijnbeambten en als de meest vertoonbare
vertegenwoordiger der zaak naar buiten hield zijn vader hem dan ook meer dan
anderen een hand boven het hoofd. Jacob ging geheel en al in den winkel op en werd
bij al zijn doen en laten de ernst in persoon. Hij deed zijn woord wanneer het van
pas kwam om zijn broers in het rechte spoor te houden, en méér dan dezen was
aangekaart nam hij wel eens de houding tegenover hen aan van den man op wien het
eigenlijk aankwam. Hij handelde in den geest zijner moeder wanneer hij stelling nam
voor zijn vader en de verhouding van dezen tot Julie Charlier recht sprak tegenover
de schimpscheuten van den Dorus en zijn aanhangers die zich dan gaarne beriepen
op hun recht van spreken daar zij, zoo goed als wie ook, de zaak mee in stand hielpen
houden; al droegen zij dan ook geen witten maar een blauwen kiel!
En tusschen de twee partijen, die naar uiterlijk en innerlijk duidelijk in twee ploegen
van Meuffels jongens en Bonte jongens uit elkander vielen, schipperde Marie-Cathrien
zoo goed als zij kon en bewaarde zij, ondanks de hevige momenten waarin de twee
polen zich geregeld wederzijds ontlastten, een nogal voorbeeldige gemoedsrust.
Wanneer de zaak slechts marcheerde - waaraan niemand twijfelde - en haar man zijn
nog altijd niet juist bepaalden maar voor haar onbetwistbaar-grooten droom met hen
allen maar mocht verwezenlijken, was het voor haar al meer dan goed en nam zij de
op dit ondermaansche nu eenmaal
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noodzakelijke teleurstellingen en bitterheden op den koop toe. De troost dat niemand
het in dit leven heeft zooals hij het belieft en dat niemand zoo goed is of hij moet
van tijd tot tijd een veer laten vallen, was voor dit mensch van gezonde werkelijkheid
een niet geringe balsem op de wonden die zij regelmatig opliep bij het samenschokken
der driften die zich rond haar uitkuurden. Daarenboven was madame Bonte zoo jong
niet meer en zonder dat zij zich, nu zij weer in haren gewonen doen was gezet, over
bizondere ongemakken had te beklagen, voelde zij zich naar haar eigen zeggen al
meer en meer als een uitgelegde kip. Veel over haar kam laten gaan, had zij geleerd
sinds zij in de Raadhuisstraat waren aangeland; en de kop in de veeren steken, om
haar onwil niet te zien, was haar probater gebleken dan overal met haar snater bij te
zijn!
De jongens waren nog jong en moesten nog veel leeren, praatte zij zich voor, als
de eenen weer eens bruut over de anderen waren heen gevallen of als zij hun koppen
ontevreden over de tafel lieten hangen. Zoolang er maar geen klappen vielen was er
niets gebroken! Dat haar man niet meer dezelfde van vroeger scheen, was te
verontschuldigen door alles wat hij zich op den hals had gehaald. En die werd ook
al een dag ouder, al wilde hij daar niets van weten. Alles bij elkander was madame
Bonte zeker niet meer te beklagen dan andere vrouwen en een gelukkige
omstandigheid daarbij was dat zij om één druppel honing de rest kon vergeten, en
dat de toekomst haar weinig zorgen baarde die naar zij meende vast in de hand van
haren sterken man lag!.
Haar sterke man!
Hoezeer had deze inmiddels aan zichzelf moeten ondervinden dat alle kracht maar
betrekkelijk is! Natuurlijk hield hij zich groot tegenover datgene wat hij bij zichzelf
zijn kinderachtigheid noemde toen hem de stem van zijn hart, die eigenlijk nooit
goed tot haar recht was gekomen, haar vratige eischen was beginnen te stellen. Flauwe
kul was het, waarop hij zich betrapte, apenkool waar een verstandig man zich niet
aan verkocht. Zeker, Nicolaas Bonte was er de man niet naar om zich zonder meer
te laten meeslepen door de suggesties van een donker ik in hem, maar was plotseling
tot de bevinding moeten komen dat hij reeds meer geboeid werd door wat hij meende
te beheerschen dan betamelijk was, dat wat een lust voor het oog is niet zelden een
brand voor
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het hart wordt, indien men ermee spelen blijft en het niet op tijd onderschept. Een
paard te temmen had Nicolaas Bonte geleerd en zijn struische jongens onder den
duim te houden óók, maar zijn hart te temmen niet; de oude knol bleek nog tot kuren
in staat waarop hij zich niet verwacht en waarvoor hij zich dus ook niet gehoed had;
en toen hij tot de ontdekking kwam was hij den teugel al niet geheel meer meester.
Wie mijnheer Bonte op dit tijdstip van zijn leven vol belangstelling in zaken en
vol zorgen, van ontrouw beschuldigd zou hebben, zou hem groot onrecht gedaan
hebben. Hij was daar stellig nog ver vandaan, alhoewel zijn zoogenaamde
kinderachtigheid hem voortdurend meer parten bleef spelen dan strookte met zijn
zelfrespekt. Zijn op zijn zachtst gezegd overdreven bezorgdheid voor Julie Charlier,
waarover zijn jongens achter zijn rug de hardste noten bleven kraken, was zeker niet
louter zakelijk meer en zonder dat iemand hem verwaarloozing van zaken kon
aanwrijven was het niet wèg te praten dat hij meer en meer zijn vertier buitenshuis
zocht, drukker dan voorheen in de gelagkamer zat en soms meer drank innam dan
hem zalig was. Voor dit alles echter had hij zijn verontschuldigingen gemakkelijk
bij de hand; voor zoover hij tenminste in stemming was om rekening af te leggen
van zijn doen en laten. Sedert de winkel op de juffrouw dreef, behoefde hij niet overal
meer zoo met zijn neus bij te zijn; hij kon zich nu rustig eens gaan vertreden en
zichzelf ook wat gunnen, waarnaar hij eerder had kunnen fluiten! Niemand viel hem
daarin hartelijker bij dan Marie-Cathrien! Nicolaas moest het er ook maar eens van
nemen, hij zou straks anders niet eens weten waarvoor hij geleefd had! Zij zat hem
met haar welgemeenden raad achterna als hij duister zat te zinnen op zijn kantoor of
zenuwachtig met zijn oog stond te trekken in het magazijn; want telkens als hij zich
door haar had laten bepraten, meende zij, dat hij daarna meer opgelucht thuis kwam,
rijker aan spraak en gemoedelijker met de kinderen. Door den drank een weinig
verhit, kon hij nog wel eens een slag maken waar zij allen om lachen moesten en
ook zònder dat zat hij dan niet zoo stroef en als een leeuw in zijn kooi te midden van
de zijnen te kijken.
Het was een geluk voor Marie-Cathrien Bonte in die dagen dat zij allang tevreden
was, wanneer er slechts geen spanningen
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werden opgeroepen en de gang van het huiselijk leven niet al te zeer geschokt werd.
De tevredenheid echter die zij haar man toekende was slechts schijn. Nicolaas Bonte
was nooit zoo ontevreden over zichzelf geweest als den laatsten tijd en dat was voor
een man met een temperament als het zijne wel het ergste wat hem overkomen kon!
Het was zijn voortdurende ergernis dat Julie Charlier hem de macht die zij over hem
gekregen had reeds door een vorm van optreden tegenover hem deed gelden die op
zijn zachtst gezegd aanmatigend was, en dat hij geen kerel genoeg was zich van zijn
kinderachtigheid los te maken, terwijl er bovendien nog redenen genoeg waren om
te vreezen dat de juffrouw den voorsprong dien zij op hem had vroeg of laat op een
of andere wijze zou trachten uit te buiten die hem heugen zou. Hij voelde zich dom
en klein wanneer hij Karel uit hare buurt zocht te houden van wien hij had opgemerkt
dat hij meer werk van het winkelmeisje begon te maken dan hem lief was. En waarom
voelde hij zich teleurgesteld en vernederd als deze op hare beurt alle moeite deed
om belangstelling voor haar persoontje te wekken bij Jacob?
Neen, Nicolaas Bonte, de groote, sterke Mensch, was niet tevreden over zichzelf,
al zat hij dan ook nog altijd even groot en voornaam in zijn kantoorstoel. De haast
indrukwekkende ernst dien hij altijd en overal aan den dag wist te leggen waar het
zijn persoon en belangen betrof had hem op één punt in den steek gelaten, en hij
miste den humor ten eenenmale om op dat bepaalde moment als het water hem tot
de tanden gekomen was een loopje te nemen met zichzelf, den ouden gek! Hij kon
het best nog de straat op om zijn muizenissen kwijt te raken en, omdat je ook niet
geregeld in de herbergen kunt hangen, naar de Hondskerk. Doch daar had hij ook al
gauw gezien wat er te zien was, vee en voeder, gerij en melk en zoo, en de handen
schoten er niet te kort. Ook waren de jongens niet graag op de vingers gekeken, hij
liet er zich dan ook niet meer zien dan noodig was.
Hoe graag zou Nicolaas Bonte op sommige dagen nog eens de hand aan den ploeg
geslagen, gezaaid en geakkerd hebben, of een paard onder handen genomen! Doch
er waren geen weiden meer te scheuren, geen velden meer in te zaaien en de paarden
stonden na hun dagelijksche routes zoo tam als lammeren. Om met
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wijde stappen over de eigendommen van anderen te treden, daar ontzag hij zich voor;
er was niets heerlijks meer in zulk een gang, niets koninklijks meer voor den Mensch!
Hij miste wat! Zijn vrouw en kinderen begonnen er lucht van te krijgen en
sommigen hadden medelijden als met iemand die aandoolt achter den schaduw van
die hij geweest was. Naarmate dat jaar het voorjaar vorderde werd dat nog erger; dat
zwijgend dolen, dat verdrietig turen op één punt, dat zenuwachtig trekken met zijn
oog. Achter de boeken hield hij het niet uit en nergens; zijn voeten zaten vol onrust
dagen lang. Nicolaas Bonte miste wat, hij was zichzelf niet meer. Nu en dan alleen
ging hij zich te buiten in een dwaze of dronken bui.
Tegen Paschen kwam het uit dat hij Julie Charlier een gouden armband gekocht
had op haren naamdag; en Dorus, Lambert en Peter zaten er uitgerekend Karel mee
te transeneeren in de keuken. Hoe ouder hoe gekker! liet Karel zich ontvallen, maar
daar kwam hun moeder plotseling zoo hevig tegen op, dat zij allen inbonden en alleen
Lambert nog maar opmerkte, dat zijn vader hem beter met Paschen een nieuw pak
had kunnen koopen in plaats van zijn geld aan die mooie madame uit te hangen.
Karel evenwel bleef er zijn vader scheel om aanzien en werd van dan af met den dag
ongewilliger en meer op zichzelf.
Op zekeren dag kwam hij er aan tafel in het bijzijn van allen nogal royaal mee
voor den dag dat hij het melkventen er aan gaf; studeeren voor je diploma's en
melkventen ging niet samen, bovendien zagen zijn vrienden hem er voor aan! Een
paar malen reeds had hij er iets van aan zijn moeder laten doorschemeren, doch die
had hem nog immer met beloften en goede woorden in het spoor gehouden. Wanneer
hij zijn examens achter den rug had, zou Nico alweer zooveel handiger zijn en hij
moest toch ook begrijpen dat Dorus er niet aan te wagen was en dat Lambert en Peter
geen omgang hadden. Hij kon zich spiegelen aan Jacob die verstandig was en er geen
aanmerking op maakte wanneer hij na den ganschen dag in den winkel of het magazijn
gestaan te hebben den wagen op moest en de buurten af. Het spiegelen evenwel, dat
zijn moeder hem met de beste bedoelingen voor had gehouden, was Karel op den
duur gaan vervelen en toen hij zijn mandaat ter beschikking stelde, deed hij dat als
een man die zeker is van zichzelf; zijn vader moest nu maar
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zeggen wat hij ervan dacht; het kon hèm eigenlijk ook heelemaal niet schelen!
Zijn vader dacht er eenvoudiger over dan Karel vermoed had, hij vond het zeker
niet gewichtiger dan noodig was. Je moet dan maar doen wat je niet laten kunt,
jongen! had Nicolaas Bonte met een zelfbeheersching gezegd die voor zijn doen
model was, en daarmee was het uit geweest. Hij maakte er geen woord méér aan
vuil, stond rustig van tafel op en ging naar zijn kantoor. Karel keek op zijn neus en
Dorus, die spijt had dat het op een sisser was uitgeloopen, trok een gezicht van: Wat
zeg je me nou?!
Den volgenden dag reed Karel zoo goed als anders den wagen en ging in den
namiddag weer achter zijn boeken zitten. Nicolaas Bonte wist hoe zijn jongens klein
te krijgen waren en hoe hij hen daartoe ieder afzonderlijk had aan te pakken. Alleen
maakte hij van die wetenschap niet altijd een even verstandig gebruik en had er
blijkbaar geen flauw vermoeden van waarop het met al die eigenzinnigheden zijner
jongens en die afgedekselde gemoederen vroeg of laat nog eens uit kon loopen. Bij
zijn gevoel van uit zijn lood geslagen te zijn, bij de domheid die hij begaan had van
zich door een winkelmeisje in de kaart te laten kijken en zijn pogingen om zich voor
de zijnen en de buitenwereld recht te houden, had hij weinig of geen oog meer voor
de misverstanden die zich langzaam maar zeker torenhoog rond hem opstapelden.
Alhoewel nog steeds in den ban eener betoovering, die in zijn beste oogenblikken
zijn grootste beschaming was, bleef hij naar zijn uiterlijk nog immer de sterke Mensch;
maar een man, om stukken te maken, een mensch om dadelijk te wonden, een met
een driest noodlot achter zich aan, voor wien men op zijn hoede mocht zijn!
Even zelfbewust zette hij zijn groote stappen naar waar zijn belang hem dreef en
zat hij van lieverlee weer zooals altijd, wanneer er van binnen aan hem geknaagd en
gevreten werd, met de beenen over elkaar en de hand om zijn glas geslagen, in de
gelagkamers te zwijgen en te drinken. En opnieuw was het zijn vrouw die nu weer
het geregeld uitgaan van haar man voor de knorrende jongens goed trachtte te praten.
Een zakenman moest zich onder de menschen laten zien, men moest leven en laten
leven! Het was altijd hun geluk geweest dat hun vader dat betracht
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had. Zij moesten hun vader ook niet zoo narijden en altijd maar het slechtste van
hem denken; hij was nu eenmaal een man die niet op de vingers getikt wilde worden,
door niemand. Daarbij had niemand hem ooit onbekwaam gezien en kon hij dus aan
velen ten voorbeeld worden gesteld! Zoo verdedigde zij haar man tegen de jongens.
Maar als Nicolaas Bonte alleen met haar was in dat zwijgen dat zwaar neer gaat
hangen tusschen menschen die met elkander zijn uitgepraat en hij haar diep hoorde
zuchten en vroeg: Wat is er, vrouw? - was het altijd: Ach, Nicolaas... En híj dacht
dan dat het nog steeds over dien oudste was dat zij te tobben had, over dien batraaf.
Op een avond echter dat hij weer laat was thuis gekomen en zij bijna ziekelijk in
haar bed lag te kreunen toen hij boven kwam, hielp zij hem ongevraagd uit den
droom. Nicolaas, zeide zij, je moet niet kwaad op mij worden, maar daar moet mij
iets van het hart wat ik niet langer meer bij mij kan houden.
En wat zal dat dan zijn, vrouw? vroeg Nicolaas Bonte zoo onverschillig als hij
maar kon zijn. Ik wou, begon zij, dat wij zoo oud als wij reeds zijn nog eens opnieuw
moesten beginnen, met niets dan onze handen om ons door de wereld te slaan! De
voorspoed heeft ons geen geluk gebracht en ons veel ontnomen, want hij was voor
ons soort van menschen te overvloedig, wij konden hem niet de baas en nu dreigt
hij ons allen onder de knie te krijgen. Hoe beter het met ons gaat, hoe slechter het
wordt; hoe meer geld er binnenkomt, hoe armer wij worden. Ik voel dat wij met den
dag achteruitgaan. Neen, Nicolaas, word nu niet kwaad, maar laat mij uitspreken!
Laat mij nog eens mijn hart voor je uitspreken eer ik onder de zwaarte bezwijk. Zeg
het zelf eens of je dezelfde nog bent van vroeger? Voor mij ben je dat zeker niet
meer, voor onze kinderen ook niet meer! Zeg me eens wat het is, wat zit je dwars?
Misschien dat ik je helpen kan en indien ik het niet kan zijn er misschien anderen.
Er moet iets gebeuren, Nicolaas, er moet gauw iets gebeuren hier, dat voel ik! Neem
het mij niet kwalijk dat ik er de deur mee ben uitgeloopen en er met mijnheer Lumens
over gesproken heb. Eerwaarde, heb ik gezegd, eens hebben wij u geholpen en nu
is het uw beurt om ons te helpen. Maar toen hij vroeg wat hij voor ons doen kon,
wist ik het niet te zeggen. Hij vroeg of we in geldverlegenheid waren. Neen! Helpen,
zei ik, bidden mis-
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schien! Er wordt hier bijna niet meer gebeden, Nicolaas! wij schijnen God niet meer
noodig te hebben, wij redden ons zelf! Wanneer er vroeger iets was, hadden wij
onzen rozenkrans. Je weet dat nog wel. Toen kon er tusschen ons beiden ook wel
eens een woord vallen over de kinderen en zoo, maar nu is dan ook alle overleg van
de baan. Ieder gaat zijn eigen weg en bij allen voorspoed is niemand tevreden,
niemand gelukkig meer! Ik praat maar zoowat, het loopt me allemaal een beetje door
elkaar, maar je weet wat ik zeggen wil...
En wat zou je denken dat er dan gebeuren moest, vrouw?
Dat weet jìj beter dan ik, beter dan allemaal; jíj alleen weet dat, Nicolaas!
En als ik je nou zeg dat ik het niet weet, dat het me godsonmogelijk is te begrijpen
waarover jij je zoo druk maakt!
Dan lieg je, Nicolaas, dan belieg je me! en God mag weten voor den hoeveelsten
keer! Vroeger beloog je me nooit, had je niets te verbergen. Nu wel, nu heb je me
veel te verbergen en nu belieg je me. En dat màg je niet, ook voor de kinderen niet!
Daar is nog veel te redden, nog veel te voorkomen voor ze de een na den ander...
Den oudste achterna gaan, wil je zeggen?
Ach, Nicolaas, zwijg! - Weet je nog dat je me eens gezegd hebt: moeder, zei je,
je hebt me goede zonen geschonken, trouwe harten? Weet je dat werkelijk niet meer,
Nicolaas? Ik heb het niet vergeten, dat hoor je! Zooiets vergeet een moeder niet.
Maar dat ìs niet meer, van trouw is geen sprake meer, onze kinderen zijn de onzen
niet meer. En als wij onze kinderen verloren hebben, wat blijft ons dan nog over?
Ons geld? Doch wat is ons geld, wat is alles?... Antwoord je me niet, Nicolaas; slaap
je al?
Ja, zei Nicolaas Bonte, ik slaap al; smeet zijn kop naar den muur en hoorde zijn
vrouw snikken in haar kussen.
Nicolaas Bonte sliep niet, heel den nacht door lag hij klaar wakker en tegen den
morgen zat hij rechtop in bed met zijn oog te knijpen tegen den dageraad. De slotsom
waartoe hij na lang wroeten en woelen gekomen was luidde: dat er iets gebeuren
moest, dat zijn vrouw gelijk had. Alleen kon hij het niet over zijn hart krijgen er voor
haar recht mee voor den dag te komen. Op staanden voet zou hij Julie Charlier gedaan
geven
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en met een maand loon vooraf de laan uitsturen. Dàt was het wat er volgens hem
gebeuren moest. Zijn trots was ermee gemoeid!
Heel in de vroegte was Nicolaas Bonte reeds naar de stallen. Omdat daar alles nog
in diepe rust lag doolde hij door de Hondskerk den Hokkel op en het Sint Annabosch
in. Een half uur later was hij bij het melken; hij roskamde zelf de paarden, hielp de
jongens den weg op met de wagens en ging terug naar de zaak. Zijn vrouw die hem
volgens gewoonte zijn kop koffie bracht, vond hem met het hoofd in de handen aan
zijn bureau zitten; ongewasschen nog zag hij er uit en als een wildeman. Toen hij na
rustig zijn koffie gedronken te hebben naar den salon stapte waar Julie Charlier frisch
als een roos zat te ontbijten, was het hem alsof zijn tong opeens verlamd werd door
den glimlach van zijn dienstmaagd die hem goeden morgen wenschte. Wat er gebeuren
zou, gebeurde niet en de dingen bleven zooals zij waren.
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X
Marie-Cathrien Bonte had tegen mijnheer Lumens meer van haar zorgen en
zwarigheden losgelaten dan zij haar man aan den neus had durven hangen. Met een
zekere schaamte en de radeloosheid van een in den hoek gedrongen vrouw had zij
er den pastoor op gewezen waar bij haar thuis de schoen eigenlijk wrong. Zonder
haar eigen gekwetstheid op den voorgrond te brengen, had zij den pastoor op de
ergernis gewezen die haar kinderen aan de verhouding van hun vader tot de
winkeljuffrouw bleven nemen, een verhouding waarvan zij intusschen had laten
doorschemeren dat zij niet zoo onschuldig van aard meer was als zij er uit zag. Feiten
had zij geen andere bij de hand dan den geschonken armband, het op voet van
gelijkheid staan van Julie Charlier met haar man en haar steeds aanmatigender
optreden tegen madame Bonte en de jongens. Zij had mijnheer Lumens moeten
toegeven dat goede raad duur was, waar men met geen andere bewijzen kon aankomen
dan dat Julie Charlier de lakens uitdeelde en hij louter op veronderstellingen was
aangewezen om haar man onder oogen te houden dat het misliep. Ook moest zij zich
geen groote voorstellingen maken van wat hij, pastoor Lumens, na de gespannen
verhouding die er tusschen Nicolaas Bonte en hem ontstaan was, zou kunnen bereiken.
Maar helpen zou hij, zeker! doen wat hij kon en alvast bidden om licht. Want wie
tegen Nicolaas Bonte in het krijt moest treden, mocht zich van te voren wel met de
noodige weesgegroeten wapenen en kon best wat licht van boven gebruiken in de
keuze van de woorden die hem konden treffen. Madame Bonte had zich intusschen
voorgenomen een pak kaarsen te laten branden bij Onze Lieve Vrouw van Goeden
Raad en met een opgelucht hart, omdat zij in haar zaak een toegewijd advocaat
gevonden had, was zij naar huis gegaan.
Toen mijnheer Lumens een paar dagen later naar de Raadhuisstraat stapte, voelde
hij zich heel wat minder zeker van zijn stukken dan David toen die optrok tegen
Goliath. Met Nicolaas Bonte enkel op zijn plichten te wijzen, zou hij gauw zijn
uitgepraat tegenover diens grooten mond; en indien hij enkel op vermoedens afging,
zou dit het beste middel zijn om in de kortste keeren weer op straat te staan. De
pastoor moest hem aanvallen
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op een kwetsbaar punt, maar waar dat te vinden in een verhard geweten als dat van
Nicolaas Bonte? Dat hij trotsch was kon men hem verwijten, doch dat raakte de zaak
niet waarvoor hij door Marie-Cathrien in het geweer geroepen was en bovendien
waren er tien kansen tegen één dat Bonte hem uit zou lachen en zeggen zou dat juist
zijn trots tot dan toe zijn kracht en ook ten deele zijn geluk geweest was. Dat hij,
zonder een vrek te zijn, erg op de duiten was, daarmee kon men al evenmin bij hem
aankomen, daar de hoogste moraal voor Nicolaas Bonte nu eenmaal daarin bestond
zijn geld eerlijk en in het zweet zijns aanschijns gewonnen te hebben en niemand
iets schuldig te zijn gebleven. Dat hij hard was voor zijn jongens zou hij, zooals hij
reeds zoo dikwijls gedaan had, motiveeren door de noodzakelijkheid. Wanneer Bonte
den pastoor ook al toegaf dat menschen geen paarden waren, zouden zij over de
dressuur van beide toch van meening blijven verschillen. Wat hard was en wat te
hard, zou een kwestie van standpunt blijven. Wie niet hooren wil, moet voelen! Dat
het spreekwoord voor Nicolaas Bonte de kracht eener wet had, als het in zijn kraam
te pas kwam, maakte de zaak niet gemakkelijker!
De pastoor zou hem nogmaals op zijn onchristelijk gedrag tegenover den oudsten
kunnen wijzen, maar dan mocht hij er zeker van zijn opnieuw in een vruchteloos
dispuut te vervallen en langs dezen omweg van den regen inden drup te geraken.
Wat bleef er dan nog over dat kans gaf om zijn gang naar de Raadhuisstraat eenigszins
vruchtbaar te maken?
De radeloosheid van madame Bonte, haar gekwetst eergevoel, en de ergernis onder
de jongens natuurlijk! Doch hij die weet hoe afgunstig vrouwen soms zijn kunnen,
houdt niet een slag om den arm; en zou het zoozeer te verwonderen zijn indien de
moeder ook de jongens had aangestoken door haar achterdochtigheid? Wie was er
bovendien minder van wat hem in de schoenen geschoven werd te verdenken dan
een Nicolaas Bonte? Bij nader overwegen wilde het er bij mijnheer Lumens
gewoonweg niet in dat die tatersteen van een kerel zich op sleeptouw zou hebben
laten nemen door een winkelmeisje dat, laat staan dat zij het klappen van de zweep
kende zooals algemeen van haar beweerd werd, in haar opgedirkte popperigheid een
bijna tergende tegenstelling vormde met dien boerschen Mensch.
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Toen pastoor Lumens aan den winkel van Nicolaas Bonte en Zonen kwam en zag
dat de zaak vol klanten stond, liep hij dan ook voorbij. Zijn bezoek op het drukste
van den dag zou hen dubbel ongelegen komen omdat hij, onvoorbereid als hij zich
nog voelde, zijn komst misschien niet eens zou weten te rechtvaardigen. Een eind
verder evenwel meende hij dat zijn spiegelbeeld hem uit de etalage van Hoogenbosch
verwijtend had aangekeken en keerde hij op zijn schreden terug. Was hij niet geroepen
en wat duivel was dan in staat hem den staart tusschen de beenen te doen nemen?
En waarom ook niet een beetje meer vertrouwd op de genade? Dat de Heilige Geest
hem dan ook maar verlichtte als hij gebeden had! Díe kon dien vent van een Bonte
toch zeker zoo noodig het vuur aan de schenen leggen! Of niet?
Mijnheer Lumens werd door Jacob in den salon gelaten; deze verontschuldigde
zich daar hij de handen vol had in de zaak, maar zijn moeder zou aanstonds binnen
komen. Op tafel zag mijnheer Lumens een boek liggen, een Franschen roman nog
wel! Hij bladerde even in de geparfumeerde bladzijden en toen hij den naam van den
auteur las, liet hij het boek los alsof hij zijn vingers gebrand had.
Madame Bonte kwam hijgend van achter haar keukenvuur en zei dat haar man
naar de Prins was met een paar heeren die de laatste dagen veel aan huis waren
geweest om met vader over zaken te spreken. Welke heeren het waren, wist zij
natuurlijk niet en welke zaken er bekokstoofd werden nog minder. Dat deed er ook
niet toe! Wanneer een vrouw slechts verstand van koken en huishouding had, was
het allang genoeg, beweerde zij blozend; en zich aldoor met den voorschoot het zweet
van de wangen vegend, vertelde zij verder dat zij de gewoonte had om zich zoo
weinig mogelijk met de zaken van haar man te bemoeien, wat hij deed was goed,
dat had hun nog nooit berouwd! Pastoor Lumens zat zich in gemoede af te vragen
waarom hij eigenlijk door die vrouw, die daar zoo nu plechtstatig en zelfverzekerd
op haar stoel voor hem zat, geroepen was, toen Nicolaas Bonte plotseling haastig
binnen kwam stappen met de boodschap dat hij naar Rotterdam moest. De eerwaarde
moest hem dus maar niet kwalijk nemen dat hij zich niet veel van hem aan trok, met
zijn vrouw kon de eerwaarde praten zoolang hij wilde en
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hij kon een borrel en een sigaar krijgen ook. Marie-Cathrien moest de flesch maar
eens halen en tracteeren. Op den goeden afloop, zullen we maar zeggen! Want
wanneer er iets te winnen viel, was Nicolaas Bonte nooit te lui; dan ging hij, al was
het naar het einde der wereld! Hij was het reizen gewoon van vroeger, praatte hij
driftig en met veel gebaar. Amerika was óók niet bij de deur! Heel zijn leven lang
was hij achter zijn voordeel aangetrokken en ook nu, nu hij op stel en sprong naar
Rotterdam moest. Zijn vrouw moest hem zijn beste pak maar even uit leggen, hij
kwam dan subiet naar boven om zich te kleeden. Intusschen zou hij met een paar
woorden den pastoor vertellen waar het over ging. Hij had anders de gewoonte niet
iets van zijn plannen uit te laten lekken voor alles in kannen en kruiken was; dàn kon
de buurt en de concurrentie er haar hart aan ophalen, lachte Nicolaas Bonte met een
hoog rood op de sterke konen waarboven zijn dof oog wezenloos strak stond en het
andere, glanzende, onheilspellend trok.
Over een flink aandeel in een groote winstgevende zaak in Rotterdam, ging het;
enkele duizenden waren er mee gemoeid, maar wie nooit eens een fuik durfde zetten
ving ook geen paling! Van Nicolaas Bonte zou dat nooit gezegd kunnen worden, dat
hij zijn slag niet op tijd wist te slaan. Daarbij had hij het groot voordeel op het oog
om een zijner jongens, misschien Karel of die zeker wel, mede aan het hoofd dier
zaak geplaatst te krijgen. Die jongen was beter geleerd en ook mijnheer genoeg om
met de andere aandeelhebbers op voet van gelijkheid te verkeeren en was dan tevens
voor zijn leven geborgen. Alweer een! zou Nicolaas Bonte dan met gerust gemoed
kunnen zeggen, want een ouder is toch niet eerder tevreden voor hij zijn kinderen
op hunne bestemming weet. Maar hij kocht geen doode kat in den zak en ging zichzelf
daarom even vergewissen of de klok luidde zooals hem verkondigd was. Die
Hollanders, joden of niet, waren bliksemsche zakenlui, maar je moest ze in de gaten
houden; uit je doppen kijken was met hen de boodschap! Dat was trouwens overal
de boodschap als je niet onder de voeten geloopen wilde worden of door de eerste
beste drekkar van een concurrent overreden. Hèm kregen ze niet, óók de Hollanders
niet; hij zou hun laten weten met wien ze te doen hadden, precies als vroeger met de
onteigening! Niet gemakkelijk zijn en op tijd
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je tanden laten zien, was het beste middel om je te doen respecteeren. Het geld maakt
den man niet maar de manier waarop je er mee weet te werken, redeneerde Nicolaas
Bonte nog wijs en breed voor zich uit nadat zijn vrouw al geroepen had dat alles
klaar lag. En met een grimmige ingenomenheid met zichzelf trok hij de trap op naar
zijn kamer.
Voor zaken is er geen betere! prees Marie-Cathrien haren man, nadat zij het
werkmeisje Anneke Briels bevolen had de zondagsche schoenen van mijnheer nog
eens extra onder handen te nemen. Pastoor Lumens verwachtte dat madame Bonte
dien aanloop genomen had om met goed fatsoen weer terecht te komen op datgene
waarin haar man nu bepaald géén uitblinker was; doch hoe vergiste hij zich en hoezeer
verlegen werd de goede man met zijn taak van bemiddelaar toen zij, zonder een
zweem van de zwarigheden waarvan zij een paar dagen geleden nog blijk had gegeven,
voortging den lof van haren Nicolaas te spreken. Moest de pastoor zich andermaal
- en voor de hoeveelste keer nu al! - over de veranderlijkheid der vrouwelijke natuur
verbazen of wat dan wel? Welke zachte windstoot had de windvaan gekeerd, de
wolken verdreven die dat gelaat van bloed en melk nog pas zoo zwaar hadden
oversluierd? Welk nieuw licht was Marie-Cathrien Bonte in haar gekrenktheid
opgegaan, welk verlossend woord was tot haar gesproken geworden en had haar dat
rustig vertrouwen in alles hergeven, die stralende argeloosheid, die gezette
tevredenheid waarmee zij met de handen op den buik voor den eerwaarde op haar
troon zat? Of was alles, waarmee zij zijn geest bezwaard had, niets anders dan een
nachtmerrie van die vrouw geweest? Hoe had mijnheer Lumens het nu? Waren er
dan onder de Bonte's de spanningen niet en de zware conflicten niet, waarvan
sommige der jongens zelf geen geheimen maakten wanneer zij klakkeloos hun vuile
wasch buiten hingen? Waren er geen heeren en geen boeren als zij het over elkander
en was er geen oude dwingeland en nòg erger als zij het over hun vader hadden?
Neen, een mensch als pastoor Lumens wordt er niet uit wijs wanneer hij hoort dat
het in de Raadhuisstraat eigenlijk allemaal van een leien dakje gaat. Heeft die vrouw
dan werkelijk geen geheugen? vraagt hij zich af wanneer madame Bonte verklaart
dat die jongens van haar in de Hondskerk wel geen engelen zijn maar zich toch ook
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niet minder dan andere jongens van hun slag gedragen. Die boeren daarginds in de
Hondskerk! Hoort heel de omgeving hen soms niet tegen elkander blaffen als honden
en wat geven zij den menschen een praat in den mond? Den Dorus heeft alweer een
ander meisje, een uit Waterval, van een brikkenbakker nog wel! En ook Lambert en
Peter zijn aan den scharrel geraakt, zooals zij dat noemen. Den Dorus zoekt het niet
hoog en de anderen al evenmin. Karel ook niet! Ze zijn niet kieskeurig, dat geeft het
gansche dorp hen na, men zou niet aan hen zeggen dat hun vader zooveel geld heeft
en zoo goede zaken doet. En er wordt gelachen; wacht maar, die spelen hun vader
nog den drengel; die helpen hem wel van zijn duiten af! Laat die hunnen draai maar
eens krijgen, dan wordt de wereld nog te klein. Op den akker hadden zij moeten
blijven, achter den ploeg, met iederen avond een stel geradbraakte knoken en dan
kotsmoe naar hun bed. Maar hun vader had het anders met hen voor, heeren wou die
van hen maken, doch die krijgt straks zijn loon, indien hij dat tenminste nog niet
heeft. Het begint er anders al aardig op te lijken. Want daar in die stallen in de
Hondskerk wordt heel wat verhandeld waar hun vader geen gedacht van heeft. De
oude kan niet overal tegelijk zijn! Neen, dat kan hij niet, al verbeeldt hij het zich.
Daar vallen nu en dan rake klappen, zooals toen Dorus Lambert, die een potter is,
van zijn spaargeld had lichter gemaakt; omdat die het toch maar van de boter had
gestolen die hij stiekem had verpatst. Maar dàt was dadelijk weer bijgelegd geworden,
zij hadden de handen broederlijk in elkander geslagen; Dorus, Lambert en ook Peter,
en sindsdien gaat, met onderling overleg, geregeld de boter èn de kaas èn de melk
van de hand. Wanneer zij er maar voor zorgen dat het niet in de gaten loopt en de
handel niet al te grof wordt, kunnen zij dat nog lang vol houden en kan hun vader
hen op een goeden dag op den rug blazen. Wat weten zij van wat hun oude met zijn
geld doet en wat heeft die er mee te maken indien zij er het hunne met en met van
afpitsen en zorgen vóór de bui zooal niet binnen dan toch onder dak te zijn! Want
met kort als schooljongens gehouden te worden en met de belofte van een bom duiten
voor later, die dan misschien naar de maan zijn, schiet je niet veel op. Boter bij de
visch! zegt Dorus en de anderen geven hem gelijk. Niet dat zij elkander nooit van
oneerlijkheid te betichten
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hebben en te grooten afzet! Er is reeds gezegd dat er genoeg geblaft wordt onder de
dieven. Dorus heeft gezworen dat hij Lambert den hals breekt als hij hem nog eenmaal
met een kist op zijn nek in het magazijn betrapt. Niet dat het van den boel niet af
kan; als er een gouden armband voor die kakmadame van een juffrouw af kan, kan
dàt ook, maar eerlijk is eerlijk! Zij hebben alle drie hun eigen vaste klanten en hun
eigen vasten pot en ook Jacob en Karel zullen wel weten waar Abraham den mosterd
haalt, daar twijfelen ze niet aan! Dat ze hen onder hun drieën maar stilletjes in de
Hondskerk laten boeren, zij redden zich wel en als hun vader dan nog zoo goed is
voor hen te sparen, krijgen zij het later dubbel. Maar dat staat nog te bezien! Dacht
die Nicolaas Bonte uit de Raadhuisstraat dan werkelijk dat hij hen als een stel kuikens
onder zijn pet kon houden? Allemaal in en om de twintig, dan staat ieder voor zijn
eigen zoo goed en kwaad als hij kan. Dat zie je toch ook van de jongens die naar de
Mijn gaan! Dacht je dat die zich iederen loondag voor hun ouders, voor hun vader
en moeder, tot op liet hemd uitkleeden? Dan moet je ze maar eens in de herbergen
zien en de cinema...! Wat een spullen schaffen die zich aan en wie van den rijken
Bonte had er wat bijna alle jongens hebben, een fiets? Indien zij hun vader geloofden,
bleven zij kuikens. En waarom? Alleen maar om hèm met zijn geld te laten pochen.
Hij kon hun gestolen worden met zijn branie en zijn winkel en met den ganschen
Santepetik!
Neen! Marie-Cathrien Bonte hoorde dat allemaal niet; zij wist de helft, het tiende
gedeelte niet van wat zich óók onder haar kinderen afspeelde. Zij waren geen engelen
maar ook niet slechter dan anderen, had zij zooeven gezegd. Naar haar uiterlijk te
oordeelen was er zelfs geen vuiltje meer aan de lucht, over haar man niet, over haar
jongens niet en over niemand. Madame scheen verguld van geluk, het was niets dan
rechtmatige trots wat de klok sloeg en de arme pastoor Lumens had slechts te knikken
en ja te zeggen. Maar wat was dat? Wat bleef er over van de werkelijke tragedie
dezer menschen, dezer kinderen? Van dat parmantige kind Marie-Cathrien? In
gedachten volgden zijn oogen een lievenheersbeestje dat zonder einde ronddribbelde
over den rand eener kristallen schaal en nu en dan zijn dekseltjes beurde als om adem
te scheppen. Heusch, mijnheer Lumens
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voelde zich een stumper met zijn goede bedoelingen, met al zijn weesgegroeten; als
iemand die gedacht had een berg te moeten verzetten, een tatersteen te vermorzelen
en geen pink behoeft uit te steken. Hij behoefde niet meer te doen dan te luisteren.
En hij luisterde. Als naar een kabbelend water. Was die vrouw zoo dom of zoo
verblind? vroeg hij zich met een zekeren weerzin - of was het deernis? - af; en om
zijn medelijden niet te verraden volgden zijn oogen naarstig het vliesvleugelige
dribbelaartje rond de schaal waarin een parelmoeren roos lag verdronken. Plotseling
raakte madame Bonte op een gevaarlijk zijspoor en kruiste zij dat van de
winkeljuffrouw, van Julie Charlier. Nu zal het dan toch nog komen, dacht mijnheer
Lumens, vreesde hij bijna. De keerzijde van de medaille? Mis! Natuurlijk had madame
Bonte het niet erg in dat meisje gezien! Zij kon er haar god niet van maken, doch dat
hoefde dan ook niet. Haar kijk op dat kind zou zich nog altijd kunnen verbeteren.
Waarom niet? Zij zou met den besten wil van de wereld niet kunnen zeggen wat haar
eigenlijk in Julie mishaagde, zij was altijd vriendelijk jegens haar en gedienstig. Nu
ja, in de drukte kon zij wel eens bits van zich afbijten, maar wie deed dat niet? Je
moest ook iets door de vingers kunnen zien van wie zich overigens vinnig plaagde.
Nicolaas sakkerde óók wel eens als de zaken niet op wieletjes liepen. Maar dat zakte
dan wel. Neen, ze zou in Julie Charlier niets bepaalds weten af te keuren. Dat zij wat
wereldsch was, dat wel! Dat deed die Belgische wind dien ze in Luik had opgesnoven.
Sinds zij evenwel bij Bonte en Zonen was, kleedde zij zich al heel wat zediger. Daar
had madame Bonte zelf de hand aan gehouden, met mouwen tot aan de ellebogen
en gesloten aan den hals. Wat zij buiten de zaak deed, moest zij zelf weten. Het
voornaamste was dat zij uitstekend was in den winkel, en behalve dàt had Karel voor
zijn examens toch maar aardig zijn Fransch bij haar opgehaald. In haar vrije uren
had zij dat voor hen over! Bij andere meisjes behoefde je daar anders niet mee aan
te komen, die lichtten de hielden zoodra ze konden. Julie Charlier werd er door die
van Bonte dan ook om gewaardeerd en indien zij van Nicolaas particulier nu en dan
een buitenkansje had, al was dat alleen maar om het Fransch van Karel, dan was dat
dubbel en dwars verdiend en behoefde daar geen sterveling over te vallen. Ook had
haar man aan niemand rekenschap te geven van
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wat hij deed, ook aan de jongens niet. Hij had daar nooit mee te koop geloopen. Zóó
was hij niet, maar serieus en eerlijk. Wie een ander in eere houdt, wordt in eere
gehouden! Madame Bonte zei het haar man na. Die komt het verste in de wereld,
voegde zij er uit zichzelf aan toe.
De pastoor kon het niet helpen, maar een geest van vernieling werd plotseling van
hem meester en de lust bekroop hem een dissonant in de jammerlijk aandoende
lofspraak van madame Bonte op Julie Charlier te mengen.
Haar godsdienstig leven moet niet erg stichtend zijn, merkte mijnheer Lumens op.
Daarover zou madame Bonte nog bijna vergeten hebben te spreken. Julie Charlier
ging naar kerk noch kluis, dat was waar! Dat was algemeen van haar geweten en zelf
draaide zij er geen doekjes om, van huichelen had zij niemendal in, de inenschen
konden haar op den rug blazen. Wanneer je de godganschelijke week in een winkel
gestaan hebt, zoo redeneerde Julie Charlier, dan maak je van den Zondag vanzelf
een rustdag en dan slaap je tot twaalf uur eens lekker uit. Indien de pastoors maar
niet zoo vroeg met hun Missen waren, was dat wat anders, maar die zijn er ook graag
op tijd van af. Madame Bonte moest ook toegeven dat voor Julie's standpunt niet
alles te zeggen viel en er nog wel het een en ander tegen in te brengen zou zijn, maar
zij kon daarover moeilijk met de juffrouw gaan steggelen. De menschen werden
graag door haar geholpen, die vroegen er ook niet naar of ze naar de kerk ging of
niet, en daar had haar man haar ook niet voor gehuurd. Zelf was ze oud genoeg om
te weten wat zij deed, bijna drie-en-twintig al. En voor madame Bonte was het
godsonmogelijk om zoon meisje daarop na te rijden, gesteld dan dat ouders en
overheden verplicht waren op het godsdienstig gedrag van hun kinderen en
onderhoorigen te letten, zooals de catechismus leerde. Zij hadden hun handen al vol
aan de jongens, Nicolaas en zij; en daar kwam zij dan ook zoo goed als welke ouder
ook voor op. Haar man had de kerk wel nooit plat geloopen maar zou den jongens
toch eerder de beenen breken dan dat hij toezag dat zij zich er langs streken. Zij
hadden altijd goed voorgedaan gekregen wat plicht was, vroeger op de hoeve en ook
nu, en dan bleven ze vanzelf in het rechte spoor.
Stil nu, Marie-Cathrien Bonte, arm, dom mensch; goede, trouwe,
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al te goedertrouwe vrouw, zwijg nu! Mijnheer Lumens wist niet meer of hij huilen
of lachen moest.
Hij was moegestaard op het erbarmelijk kleine diertje op zijn reis zonder einde
rond de kristallen schaal met de parelmoeren roos in haar bassin van licht verdronken.
Hij stond recht, zijn tijd was om.
Zeker, niets liever deed hij dan nog eens terug te komen wanneer óók haar man
er was. Hij moest het beloven. Graag! Haar man had er altijd prijs op gesteld om op
vriendschappelijken voet met de priesters te verkeren. Natuurlijk! Mijnheer Lumens
gaf alles toe; het kwam niet eens in hem op om haar tegen te spreken, zóó
onweerstaanbaar was madame Bonte in haar onnozelheid, zoo onschendbaar in haar
verblindheid. De ontnuchtering zou vanzelf wel komen en wie wist hoe spoedig
weer! Hij verlangde niets liever dan bevrijd te zijn uit den bijna afgodischen
wierookwalm waarmee de vrouw zich in de blankste onschuld tegen de navrante
ontbindingsteekenen van haar familieleven had zitten bedwelmen.
Wie met menschen omgaat, doet rare ontdekkingen, inderdaad! Aan de winkeldeur,
tot waar madame Bonte den pastoor begeleidde, moest hij haar nogmaals maals
belooven er spoedig op terug te komen. De volgende week misschien als Karel door
zijn examens was en zij er tòch iets van moesten maken?
Goed dan, tot de volgende week, madame Bonte!
Pas toen mijnheer Lumens den winkel van Nicolaas Bonteverlaten had, herinnerde
hij zich dat hij een uur geleden bij den architect Verwiel had moeten zijn om met
deze de plannen voor een vereenigingsgebouw te bespreken. Daarmee stond hij
opeens weer te midden van de werkelijkheid en van zijn idealen. Zijn spiegelbeeld
in de vitrine van Hoogenbosch, waarin hij zich placht te controleeren wanneer hij in
de winkelbuurt kwam, gaf in het voorbijgaan een doelbewust man te zien in de kracht
zijner jaren, een die niet bij de pakken neerzat. Wanneer van hem gezegd werd dat
hij wat hard van stapel liep - onder de confraters zijn de diksten gewoonlijk de
voorzichtigsten - was daar minder wantrouwen mee gemoeid in zijn resultaten dan
naijver. Pastoor Lumens gaf het beeld te zien eener bezielde activiteit en sinds hij
zijn draai had gekregen in het priesterlijk ministerie en den weg volgende, dien hij
meende dat zijn plicht hem aan-
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wees, stelde hij, méér dan hij zichzelf bewust was, niet alleen zijn kerkmeesters maar
ook zijn parochie voor problemen. Het verstand der massa is evenwel even traag als
de hand van den kerkmeester die zijn naam aan een besluit moet hechten.
In de Raadhuislaan liep mijnheer Lumens zijn kapelaan tegen het lijf. Zoo kapelaan,
ben je op jacht op verboden terrein? (Bij de verdeeling der werkzaamheden had
pastoor Lumens zich het oude dorp en de Raadhuisbuurt gereserveerd en de koloniën
en buitenwijken aan mijnheer Odekerke overgelaten.)
Ik neem alleen den stand van het wild maar wat op, pastoor, en laat het gaarne aan
anderen over er hun bokken te schieten.
Zal je het dan nooit afleeren je pastoor een hak te zetten, kerel?
't Heeft niets om 't lijf, zeereerwaarde! en als het een hak is, is het in ieder geval
niet zoo'n beste en kunt u zich nog op een betere verwachten!
Indien ik een hond was - maar dat bèn ik niet - zou ik mijn staart overal tusschen
de beenen moeten nemen uit vrees dat je er op zou trappen.
Indien wij het kleine beetje geest dat wij bezitten nog voor elkander verborgen
moeten houden, wat moet er dan van ons worden, pastoor?
Daar heb je gelijk in, Erik; wanneer wij het manna waarmee wij ons spijzen moeten
niet met wat kleine hatelijkheden en hatelijke kleinigheden kruidden, werd het
smakeloos op den duur en zakten wij misschien in onze verhouding van pastoor en
kapelaan weer terug in den toestand der geestelijken van vóór Christus. Hoe heb ik
dat gezegd?
Een volzin om een vrijgestelde te doen likkebaarden, pastoor!
De vrijgestelden schijnen het bij jou verbruid te hebben, jongen!
Niet de vrijgestelden, met uw permissie! maar de een of andere wel; die van
gisteravond in de harmoniezaal bij voorbeeld...
En wat zou die?
Die zou niets! Die zouden ze beter aan de kolen gelaten hebben waaraan hij stond
dan hem met Rerum Novarum op de hand en een mond vol koeterwaalsch op de
menschen los te laten.
Was het dan zóó erg, Erik?
Niet zoo heel erg, neen! want van al die menschen die opgekomen waren had
niemand in de gaten dat zij eigenlijk met de encycliek om de ooren geslagen werden.
Nog niet! Heeft ú
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Rerum Novarum gelezen, pastoor?
Tot mijn schande moet ik zeggen van niet.
Die schande is zoo groot niet daar ze door het grootste deel der confraters tot nog
toe broederlijk met u gedeeld wordt. Indien u ze gelezen, ik zeg niet eens bestudeerd
had, zoudt u gemerkt hebben dat de geachte spreker van gisteravond ze ook niet
gelezen en dus zeker niet bestudeerd had.
Ik zal er Paus Leo vanavond nog op naslaan, Erik!
Dan weet u tenminste precies waarom u een vereenigingsgebouw bouwt.
Juist! waarom zouden wij elkander de waarheid niet zeggen?
Zoolang wij het voorrecht nog hebben het te kunnen en te durven.
Ben je dan bang dat het zoolang niet meer zal duren?
Het is altijd nuttig er even aan te herinneren dat de menschelijke natuur nogal
veranderlijk is, pastoor.
Hoezoo?...
Als gindsche avondwolken die daareven nog rustig tegen het Westen stonden als
rotsen en die nu langzaam en haast onmerkbaar in elkander breken weg schuiven in
de schemering.
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XI
Dagenlang nu reeds is Nicolaas Bonte van den morgen tot den avond in de Hondskerk
in de weer, waar in de stallen het monden klauwzeer is uitgebroken en de koeien niet
den muil vol slaver te kniezen liggen voor de troggen. Het is een heele karwei om
bij de boeren inde omgeving de melk bij elkander gejakkerd en de kannen gevuld te
krijgen voor de klanten die door Nicolaas Bonte bediend willen worden. Hij heeft
er heel wat voor over om de wagens geregeld aan het loopen te houden:
plichtplegingen bij de boeren die hem niet onverdeeld gunstig gezind zijn, of van
oudsher een tand tegen hem hebben en zijn kop stooten bij de anderen die bij de
Coöperatie zijn aangesloten. Verdienen doet hij er geen cent aan, maar dat geeft niet;
het maakt hem ook geen kreutzer armer, hij kan er tegen! Zelf heeft hij, daar Karel
voor zijn examen staat en hij ze den anderen niet durft toevertrouwen, de teugels in
handen genomen en korter dan Jacob zelfs de routes gereden. Keer op keer staan de
jongens er van te kijken. Als vader maar in zijn element is, zeggen zij onder elkander,
is hij heel anders! Nu hun lasten gemeen zijn, zijn ze het samen eens! Nicolaas Bonte
ziet dat zijn jongens goed en verstandig zijn met het vee en is meer dan tevreden
over het gemak waarmee zij dag en nacht de zieke dieren behandelen die niet vreten
kunnen. De veearts komt tweemaal daags om de besmetting te keeren en het vee
weer op de been te brengen.
Laat ze maar rustig uitzieken, zegt Nicolaas Bonte die niet op de kosten en ook
niet op de schade ziet; dat doet ons den dood niet aan! Bovendien is dat het risico
dat een zaak als de onze meebrengt, je moet het nemen of je wil of niet! In al deze
dingen is Nicolaas Bonte de redelijkheid zelve. Dat hij eerder achter de boeken zat,
die hij nu verwaarloost, ziet niemand hem in zijn blauw boezeroen meer aan. De
stropdas om zijn nek zit hem beter dan de gummiboord en met plakken mest aan zijn
manchestersche broek pareert hij meer in het landschap dan met zijn zwartlakensch
trouwpak op zijn kantoor.
Met groote stappen en zichtbare weelde van het nog eens te kunnen, schrijdt hij
nu en dan over de klaverweide van de Hondskerk tegen den Hokkel op naar den
ouden geteisterden beuk om van daaruit zijn wereld te overschouwen die hem groot
heeft zien
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worden, den Mensch, en machtiger misschien dan hij zelf verwacht had. Boven de
blauwe bosschen van de Kempen rooken in de verte de schoorsteenen en staan de
zwarte toppen der steenbergen tegen den einder te dreigen. Beneden zijn voeten ligt
de Catharina-hoeve begraven onder rammelende rails en heen en weer stampende
kolentreinen. Verderop rijzen in nevels en dampen de schachtbokken uit den chaos
van zwartberookt ijzer en steen en hoort hij het regelmatig blaffen der vliegwielen
en het stooten der lorries op den losvloer. Alles wat hij eenmaal met de kracht van
zijn arm en in het zweet zijns aanschijns heeft opgebouwd ligt onteigend, vermorzeld,
vereffend. Alles is vereffend! Het is goed zoo! Met een breeden zwaai van zijn hand
keert Nicolaas Bonte zich om. Vaarwel! De toekomst ligt vóór hem. Hij zal de
menschen nòg eens laten zien wat een mensch vermag die zich helpen wil, voor wien
niets te veel is en niets te gering, die nimmer te lui was en nimmer te laat waar zijn
belangen hem riepen. Nicolaas Bonte treedt over zijn grond en de wind waait door
zijn nog kool-zwart haar, dezelfde die den damp der koeltorens in flarden scheurt en
den rook der schoorsteenen in slierten over de daken blaast.
Een paard komt aan hem ruiken, goed volk! Braaf beest, zegt Nicolaas Bonte en
klopt het dier op zijn glanzenden nek. Hij heeft een zachte hand voor de dieren, een
prijzende, een beloonende hand. Stil maar, het wordt al beter, mompelt hij wanneer
hij de koeien hoort neuzelen en hoesten.
Neen! de jongens hebben gelijk, hij is lang zoo'n kwade nog niet wanneer hij is
waar hij thuis hoort. Waar hij de ruimte vindt voor zijn maat, waar het naar aarde en
water geurt, naar stallen en vee. Maar dat is voorbij, voor hem onherroepelijk gedaan.
Want het is hem ontnomen. Zijn leven is verschoven als een berg, en die staat waar
hij staat. Zeg dat het zijn noodlot is of noem het zijn eigenzinnigheid. Hij staat! Maar
hij blijft een boer, ook in de groote beteekenis van dat woord, een landman, een man
van den grond. Ook in de nieuwe verhoudingen die hij heeft geschapen en waaraan
hij zich aanpast zoo goed en kwaad als hij kan, blijft hij dat.
Nicolaas Bonte is bij zijn vee en hij is er met heel zijn wezen. Maar als hij in het
voorbijgaan van Marinus de Wachter, den ouden veldwachter, vernomen heeft dat
Severinus van der
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Schoor er toe is overgegaan zijn bedrijf te moderniseeren, verschijnt hij na lang weer
eens in de Keizer. Een paar doodsbleeke Slovenen staan met den mijnpungel op den
rug bij het buffet en probeeren den waard in het Duitsch te beduiden hoelang zij van
de eene koel in de andere gekropen zijn om ten slotte in Limburg terecht te komen.
De kompels slokken hun glazen leeg en als zij met een Glück auf en een tik aan hun
leeren petten verdwenen zijn, is de gelagkamer verlaten en zit daar alleen nog maar
Nicolaas Bonte in zijn gewone houding niet de hand om zijn glas te luisteren naar
den waard die het, terwijl hij de glazen omspoelt, over het allerhande volk heeft dat
zich den laatsten tijd in de omgeving nestelt. Arme kerels ten slotte maar echte
vakmenschen en goed van betalen, die de mijnbazen van alle kanten van de wereld
bijeen moeten halen om de Mijn, die ze uit den grond gestampt hebben, op volle
kracht te krijgen daar de eigen bevolking voorshands nog weinig of geen puf heeft
om zich elken dag dien God geeft levend te laten begraven. En Custers geeft hun
geen ongelijk; het was al erg genoeg dat Onze Lieve Heer de mollen blind en
lichtschuw en voor onder den grond gemaakt had, maar die wisten nu eenmaal niet
beter! De loonen die uitbetaald worden, redeneert de kastelein verder - hoe groot die
heden ten dage ook zijn mogen! - blijven nog altijd een heel eind beneden het werk.
Voor menschen die elke sjicht die ze maken hun doodskist aan hun achterwerk hebben
hangen is, eerlijk gesproken, geen enkele vergoeding genoeg. Voor Polen, Slovenen,
Russen en ook voor Duitschers is dat een beetje anders, die zijn in de Mijnen
grootgebracht, kan men zeggen. Die weten niet beter dan hun vaders en grootvaders,
al leest men het hen duidelijk van hun gezicht af dat zij geen zuurstof genoeg in hun
bloed en niet alleen de oogen maar ook de longen vol koolstof hebben. Onze menschen
zien in de Koel gelukkig nog een soort hel, besluit de waard uit de Keizer; een
toevlucht der zondaars en voor al degenen die anders hun draai niet meer kunnen
krijgen, een laatste kom-uit.
Nicolaas Bonte op zijn beurt beweert dat hij zijn jongens liever een voor een voor
zijn voeten ziet doodvallen dan ze naar de Koel te zien gaan. De waard geeft hem
groot gelijk, doch vindt dat er toch ook mijnwerkers moeten zijn. De steenkool is
kostbaar, daar draait tegenwoordig alles om. Het is een mirakel wat
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daaruit al getrokken wordt: van licht en vuur, tot benzine en kunstmest, ja tot aspirine
toe! Om zich daar een klein gedacht van te kunnen vormen, moet men den
ontwikkelingscursus gevolgd hebben in de harmoniezaal die onder leiding van
mijnheer Odekerke staat en de lessen van ingenieur Den Hertog daar over den
mijnbouw. Dat heeft Nicolaas Bonte natuurlijk niet gedaan, een mensch behoeft niet
van alle markten thuis te zijn! Men heeft op vandaag de handen al vol genoeg aan
wat boven den grond gebeurt, zegt hij. Doch Custers houdt niettemin vol dat het
zeker de moeite waard is te weten hoe het onder den grond toegaat, daar het toch
altijd nog menschen zijn die daar leven en zwoegen voor hun brood. Neen, hun lot
is niet te benijden, maar ze moeten er zijn. En de Mijn zorgt wel dat zij er komen!
Hoelang nu al reist week op week bijna een deputatie van haar, meestal Den Hertog
en Grondijs, naar Duitschland of Polen om ze te werven; ze te verlokken, beweert
men wel eens door de tooverfluit van betere arbeidsvoorwaarden, van een
menschwaardiger bestaan en een verzorgden levensavond? Het is te begrijpen dat
velen van die menschen, voor wie hun brood hun god is, daar ooren naar hebben. Er
komen er dan ook al hoe langer hoe meer, alleenstaande zwervers en anderen met
hun gezinnen. Geen wonder dat er een voortdurend tekort is aan arbeiderswoningen.
Maar de groote heeren staan voor niets stil; verder de Heide op zal weer, naar verluidt,
een groot complex worden neergeworpen van over de tweehonderd huizen ineens.
Custers ziet daar dan ook binnen afzienbaren tijd een kerk met scholen en alles
navenant verrijzen; de protestanten hebben al een houten noodkerk aan de Eindstraat
en de rooden een loods, het zoogenaamde alcoholvrij lokaal, waar ze zingen en
vergaderen. Mijnheer Odekerke zal daar zeker een lastig bed op te maken krijgen;
de geestelijken behoeven tegenwoordig de zee niet meer over te steken om naar de
Missie te gaan; de Missie wordt hun aan de deur gebracht.
Naar al die overwegingen evenwel heeft Nicolaas Bonte den waard niet gevraagd.
Hij drinkt zijn bier leeg en beurt zijn glas op. Custers verstaat het teeken en bedient
den ouden klant opnieuw die hem evenwel bizonder zwijgzaam voorkomt.
Wat is dat voor bier? vraagt Nicolaas Bonte terwijl hij het geest-
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rijke vocht keurend tegen het licht houdt.
Amstel! antwoordt de waard.
Daar houdt Van der Schoor het niet tegen vol! beweert Bonte en laat, met één oog
dichtgeknepen, de helft van zijn glas door zijn keel drijven.
De waard haalt de schouders op. Ieder zijn eigen meug, zegt die. Dan komt als
geroepen - om de proef op de som van den waard te geven - Reinout Eussen de
herberg binnen met de gekruiste zilveren hamertjes aan weerszijde op den kraag,
zegt den goeden dag samen en bestelt een glas bier, een grooten pot! Van Van der
Schoor, voegt de praatgrage portier er aan toe; want voor den eenigen keer dat hij
door de week een glas koopt wil hij goede waar en geen namaak-rommel. Hij heeft
geen tijd voor een stoel; hij is even voor Bartje een fleschje bij den dokter gaan halen
en moet zoo weer op zijn post zijn.
Die Eussen heeft het toch maar getroffen, prijst de waard; met staan kijken den
kost verdienen zou iedereen wel willen!
Dat heb ik! beaamt Reinout Eussen; ik draai er geen doekjes om; wat waar is, is
waar! Hij woont nu in een knap eigen huis, die Eussen die vroeger toch ook maar
een brikkenbakker was en zijn kost voor zichzelf en zijn grut gekocht heeft. Hij heeft
het altijd volgehouden en er ook op vertrouwd: Van daarboven moet je het hebben
en van niemand anders. Waar God de schaapjes zendt, zendt hij ook de wol! Niet
dat hij elken dag zoomaar avond heeft, dat is te veel gezegd. Hoemeer je blagen uit
de kluiten wassen, des te beter men zijn oogen den kost moet geven, maar altijd met
zachtheid, daar kom je verder mee dan met duivel en geweld.
Reinout Eussen houdt niet op zijn hart op de tong te dragen voor iedereen. Doch
daar is iedereen niet altijd van gediend. Nicolaas Bonte maakt er geen geheim van
dat de klets van den godzaligen mijnportier hem de keel uithangt en als deze de deur
achter zich dicht heeft, maakt hij hem voor een oud wijf uit met altijd zijn mond vol
over zijn positie, zijn eigen huis en zijn grut. Dat grut kon ook hèm vroeg of laat den
drengel wel eens gaan spelen; en het was dan toch veiliger er geen huizen op gebouwd
te hebben, vindt Nicolaas Bonte. Hoe is het hemzelf, met dien oudste nog wel, gegaan?
Hoe weinig woorden hij er anders ook over vuil maakt, kan hij daar met Custers wel
eens onder vier oogen over
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spreken. Je zou er duizend eeden op gezworen hebben, op díen vooral. En wat laat
hij je zien? Den rug laat hij je kijken en dàn juist als je het met dien jongen het beste
vóór hebt. Maar die zal dan ook weten wat hij gedaan heeft!
Custers geeft toe dat vele ouders niet meer weten wat ze aan hun kinderen hebben,
maar denkt er het zijne over. Zijn klant zit half met den rug naar hem toegekeerd en
tuurt gram door het venster het muisstille dorpsplein op. Aan den overkant pronkt
ook nu weer de kop van mijnheer Vitus Persoon boven de hor met den goudfazant
als altijd wanneer hij niets anders te doen heeft dan zich aan de gangen en wegen
zijner medeburgers te vergapen.
Daar is echter in dezen helderen voormiddag, dat de kinderen op school zijn en
de buurvrouwen voor haar heete vuren staan, bijna niemand anders op den weg dan
de stratenveger Geerts niet den bezem en Slot-Marieke met haar klachten tegen de
Mijn. Alsof zij er gebruik van wil maken om het zwijgen, dat er tusschen twee mannen
in een gelagkamer heerscht, te vullen, slaat de klok op den kerktoren langzaam elf
uur.
Wat heb ik gehoord, begint Nicolaas Bonte dan opeens, is mijn vriendje Severinus
aan het verbouwen van zijn ouden rommel geslagen?
Men zegt het tenminste, antwoordt de waard.
Hij heeft gelijk! lacht Nicolaas Bonte spottend; hij moet maar doen wat hij niet
laten kan!
Hij is er anders mans genoeg voor, oppert Custers.
Maar de duiten, grinnikt Nicolaas Bonte, waar haalt hij die vandaan? Want daar
hoort vandaag aan den dag heel wat toe om zich van oud in nieuw te zetten. Ik houd
het je voor gezegd, Custers, dat je reeds een verloren man bent als je noodgedwongen
tot zoo iets moet overgaan en dubbel verloren als je het zonder contanten doet!
We zullen maar eens afwachten, sust de waard; de dingen niet al te zeer
vooruitloopen. Overigens kan Custers gemakkelijk veronderstellen dat Van der
Schoor de zaak van alle kanten genoeg heeft bekeken. Zeker gaat hij niet zoo hals
over kop te werk als pastoor Lumens die het zich in den kop heeft gezet om
holder-de-bolder een vereenigingsgebouw uit den grond te stampen. Van der Schoor
ook heeft goede adviseurs, wat de pastoor niet heeft;
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en bovendien aardige zaken gemaakt sinds hij zich dien gemoedelijken Weisz door
zijn poort heeft gehaald. Custers is er nogal gerust op dat daar op geen blind paard
gewed wordt waar ingenieur Den Hertog, die zelf de nieuwe plannen ontworpen
heeft, naar men zegt, mede geïnteresseerd is en een oog in het zeil houdt. Het is in
ieder geval zeker, besluit de waard, die merkt dat zijn woorden indruk op zijn klant
maken, dat Van der Schoor er stukken en stukken beter voorstaat dan een jaar of wat
geleden!
Indien het waar is wat je daar allemaal zegt, Custers, aan wien zou die brouwer
dat dan te danken hebben? stuift Nicolaas Bonte recht.
De waard die er zijn genoegen in vindt den Mensch uit zijn tent te lokken, trekt
met de schouders. Dat kan ons koud laten, voegt hij er onverschillig aan toe.
Dat kan mij om den donder niet koud laten, laat Nicolaas Bonte zich in zijn kaart
kijken: de oude Bonte van vroeger nu weer, de man die altijd en overal zijn recht
zoekt en die het neemt indien hij het goedschiks niet krijgt. Neen, het kan hèm niet
koud laten, dat die vervloekte lamzak nu weer door zíjn geld te paard zit en dat die
oudste jongen van hem hem nu ook nog den rug helpt rechthouden bovendien. Wat
heeft een man als Nicolaas Bonte nog meer noodig om uit zijn vel te springen?
Het woord is nog niet koud op zijn lippen of daar komt Severinus van der Schoor
in eigen persoon met den wethouder Bindels en den directeur der melkfabriek de
Keizer binnen!
Goeden morgen, zegt Severinus, en niet dat nonchalante gemak dat een bierbrouwer
heeft om zich in de gelagkamers te bewegen, neemt hij zijn plaats in en bestelt den
drank. Wat zal het zijn? vraagt hij zijn vrienden.
Amstel, Custers! roept Nicolaas Bonte aan zijn tafel apart.
Een oogenblik, Bonte!
Als Custers eerst de andere heeren bediend heeft, haast hij zich Nicolaas Bonte te
voorzien; benieuwd natuurlijk waarop die ontmoeting zal uitloopen neemt Custers
zijn plaats daarna weer in achter de tapkast. De twee partijen zitten op een paar meters
afstand van elkander. Nicolaas Bonte heeft zich met den rug naar de anderen gekeerd
en zit rustig niet zijn oog te knippen tegen het licht. Severinus heeft even naar zijn
vrienden geglimlacht
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toen Bonte Amstel! riep en volgt het gesprek dat de wethouder Bindels met den
boterkoning Rullens voert over de komende raadsverkiezingen. Hij draagt den
rouwband voor zijn zuster Dora aan den arm. Vanzelfsprekend zijn de heeren er aan
geinteresseerd hoe de nieuwe gemeenteraad er uit zal zien, de wethouder vooral; aan
de vermoedelijke lijsten waarmede de verschillende bevolkingsgroepen voor den
dag zullen komen en aan hun eventueele kansen. Grondijs wordt door de protestanten
vooruitgeschoven en Tiggers door de rooden. Jan Sluis komt er zeker door de arbeiders
die hij op zijn hand heeft als gangmaker der vak- en standsorganisatie, doch wat
zoo'n Koos Weenink nu eigenlijk met zijn handjevol communisten en
dageraadsmenschen bezielt, mag God weten! Dàn, midden onder het geanimeerde
gesprek, waaraan ook de kastelein het zijne heeft toegevoegd, wordt de aandacht van
deze door Nicolaas Bonte opgeëischt. Custers, vraagt Bonte, staat die bloedzuiger
van een notaris daar nu eeuwig over zijn hor te loeren?
Eeuwig is het woord niet, antwoordt Custers, maar hij staat daar nogal eens, dat
is waar!
En komen er nogal wat patiënten den laatsten tijd, naar je weet? informeert Nicolaas
Bonte met een gezicht zoo onschuldig als een pasgeboren kind. De waard verklaart
dat het niet op zijn weg ligt de menschen die daar in- en uitgaan te tellen.
Het zal me eens benieuwen, gaat Nicolaas Bonte met een kwaadaardig licht in
zijn oog voort, wanneer een kapelaan of pastoor me nogmaals ter liefde Gods komt
smeeken om een of ander vriendje uit de klauwen van dien geachten misdadiger te
halen. Maar daar caveer ik je voor, Custers, dat Nicolaas Bonte dan beter op zijn
tellen zal passen, al was het de Paus van Rome zelf die een knieval voor hem deed!
Severinus van der Schoor zit daar als het eeuwige leven en glimlacht aldoor. Een
goed verstaander heeft maar een half woord noodig, zegt hij tegen de vrienden die
moeite doen het gesprek over de verkiezingen op peil te houden. Maar de
alleenheerschende stem van Nicolaas Bonte is daar alweer om Custers, die het een
beetje benauwd krijgt tusschen de twee vuren, in zijn gedachtengang te betrekken:
Houd je dit voor gezegd door iemand die het weten kan, Custers: Al te goed is
buurmans gek! Jij bent een man die zwijgen kan; de meeste menschen
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kunnen dat niet, daarom mag ik het jou wel even zeggen dat ik, gek als ik was, eens
met een zeker iemand - de naam doet hier niets ter zake - naar dien notaris ben gegaan
en van een koude kermis ben thuisgekomen.
De waard, de wethouder en ook de boterkoning, verstomd door de brutaliteit van
dien geduchten Mensch, kunnen niet anders meer dan aandachtig luisteren en ook
Severinus van der Schoor schijnt één en al oor voor wat er volgen moet.
Sindsdien heb ik menschen leeren kennen, Custers, ik zeg niet dè menschen, want
die leer je nooit kennen, maar menschen waar je iets van gedacht had, van wier goede
trouw je je iets had wijs gemaakt! En het ging niet om eenen tuiterluit, Custers, dat
begrijp je wel! Daar komen ze Nicolaas Bonte niet om na, maar om een bom geld,
een bom geld, hoor je dat!
Custers knikt dat hij het gehoord heeft, en ook de anderen knikken. Oók Van der
Schoor dien geen woord is mis gegaan.
Custers, gaat de Mensch met zijn zwaar sarcasme verder, je kunt me gelooven of
niet, maar ze moeten me voortaan van den drempel blijven die me ter liefde Gods
komen wurgen. Zeg hun maar dat zij Nicolaas Bonte van zijn lijf blijven met hun
christelijke leer van naastenliefde en zoo! Daar zijn er, Custers, en ze zijn niet vèr
te zoeken, voor wie ik, wanneer ze bij alle duivels in de hel lagen waar ze thuis
hooren, geen pink meer zou verroeren. Dat is zwaar gesproken in een gelagkamer
waar boven den ingang het Alziend Oog uit den driehoek tuurt, ik weet het, maar
het is me gemeend. Dat ze in hun eigen vet gaar koken, dat gun ik ze!
Dat is niet veel, Custers! brengt op zijn beurt Severinus droog in het midden en
trekt daarbij een gezicht zoo bedenkelijk dat de waard er even om moet lachen.
Dat is niet veel, Custers! herhaalt Nicolaas Bonte met verheffing van stem, maar
toch nog precies genoeg voor menschen die anderen voor hondsvot gebruiken als zij
er de kans toe krijgen.
Ondank is 's werelds loon, Custers! vult Severinus doodgemoedereerd aan.
Nu gaat het gebeuren, vreezen de anderen en de waard; want Nicolaas Bonte heeft
zich naar het gezelschap gekeerd en loert Van der Schoor verachtelijk aan. Wethouder
Bindels maakt aanstalten om op te stappen. Ieder oogenblik kunnen de poppen aan
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het dansen gaan en Custers staat reeds vóór zijn buffet om den Mensch te bedwingen
eer hij schandalen maakt. Maar de Mensch maakt geen schandalen. Hij maakt het
nòg bonter. Hij kan den brouwer nog anders te lijf dan met zijn knuisten.
Zeg jij het eens, Custers, grijnst hij, wie is het die den brouwer uit zijnen str...
heeft gehaald?
Custers zegt dat hij daar niets mee te maken heeft en zich met de zaken van anderen
ook niet inlaat. Alleen mag hij niet toestaan dat nette menschen in zijn café beleedigd
worden! Of Bonte daaraan wil denken?
Bonte evenwel denkt er niet aan om ergens en voor wie ook zijn mond te houden.
Custers weet dat zulks zijn gewoonte niet is! Wethouder Bindels tracht de spanning
door een aardigheid af te leiden; ook als melk en bier zich niet hamen, blijft slemp
nog altijd een lekkere pap, zegt die. Doch zijn geestigheid vindt geen weerklank bij
den wreveligen Bonte die nu den waard op zijn lijf valt: Dat jij een huichelaar was
die iedereen naar den mond praat, dat wist ik, maar dat je te laf bent om een antwoord
op mijn vraag te geven, had ik van jou niet verwacht, Custers!
Custers trekt er zich niets van aan, hij weet wie het zegt.
In ieder geval geen huichelaar en geen lafaard als jij, dreigt Nicolaas Bonte en
bestelt zijn vierde glas Amstel.
Die Hollanders schijnen toch goed bier te kunnen brouwen, zegt Van der Schoor
met een knipoog naar de anderen; je moest er ons ook eens van bedienen, Custers,
en jezelf natuurlijk ook. Van zijn concurrenten kan men wel eens wat leeren!
Concurrenten! smaalt Nicolaas Bonte.
Tegelijk steekt Nico, zijn jongste, den kop door de deur en vraagt of zijn vader in
de Keizer is.
Wat moet je? vraagt deze bars en als de jongen zich staat te bedenken, herhaalt
hij: Wat moet je, verdomme?
Moeder zegt dat je naar huis moet komen, antwoordt de jongen. Maar de Mensch
die zeker in dit gezelschap de verdenking niet op zich wil laden van zich de levieten
te laten lezen door zijn vrouw, wijst den jongen de deur uit. Hij komt en gaat wanneer
hij zelf het wil.
Jij hebt een proces, flapt de jongen er uit; Jacob en Karel zijn betrapt op water in
de melk!
Dat kàn niet, dat is gelogen, verdomme! zweert Nicolaas Bonte.
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Dorus!... klaagt de jongen aan.
En die naam is genoeg! Het is Nicolaas Bonte of hem met een hout voor den kop
wordt geslagen en met groote stappen stormt hij zonder te betalen de deur uit.
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XII
Dan maar naar de Koel, heeft Dorus Bonte gezegd; en kan het niet bovengronds dan
maar onderin!
Hij ligt ergens in Waterval in den kost en trekt nu geregeld welgemoed met zijn
pungel op den rug naar de Mijn. Nadat hij er lucht van gekregen had dat Jacob en
Karel, die dien morgen nog eens per uitzondering den wagen had willen rijden omdat
zijn vader noodzakelijk in het dorp moest zijn, door de controleurs waren
aangehouden, had hij onmiddellijk zijn biezen gepakt en met zijn vader gebroken.
Voor hij er tusschen uit was gegaan had hij Lambert en Peter nog aangeraden de
heele schuld maar op zìjn rug te schuiven, en dat hadden ze dan ook trouw gedaan
en met een vlekkeloos geweten den storm van hun vader over zich heen laten gaan
die, behalve dat hij de schande had, nog grof zou mogen boeten bovendien.
Een ongeluk echter komt maar zelden alleen!
De eene slag was gevolgd op den andere toen uit vrees voor verdere besmetting,
het geheele koevee op hoog bevel was afgeslacht moeten worden. Nadat de destructor
uit de Hondskerk was weggereden, was Lambert en Peter het heen en weer aan het
lijf gekomen; ze hadden het in huis niet meer uit kunnen houden vanwege het gesakker
van den oude dat maar niet tot bedaren kwam, en in de stallen niet meer vanwege de
mistroostigheid die je er opdeed. De eerste dagen hadden zij hun leegen tijd nog
zooveel mogelijk kapot kunnen krijgen met kaarten en daarna met den
ontsmettingsdienst, maar toen die weg was hadden zij maar weer voor spek en boonen
rondgeloopen als de paarden verzorgd waren. Omdat hun vader voor langen tijd het
melkventen per proces verbaal verboden geworden was en deze er dus voorshands
ook niet aan dacht om nieuw melkvee aan te schaffen, zelfs de paarden van de hand
wilde doen, hadden zij de koppen bij elkander gestoken en raad geschaft.
Lambert was op een avond met den directeur Rullens van de Coöperatieve gaan
praten en het was hem gelukt van dezen een melkwagen los te krijgen waarmee hij
op een ruime provisie langs de klanten van zijn vader kon rijden.
Het zou voor deze wel een bittere pil zijn, maar alla!
Peter van zijn kant had een plaats gezocht bij een boer in Streit-
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hagen maar was, omdat die zoo weinig aan loon uitdeed en hoegenaamd geen
uitzichten bood, door toedoen van een broer van zijn meisje boven op de Mijn terecht
gekomen.
Hoeveel storm dat alles intusschen in de Raadhuisstraat had doen opgaan is met
geen pen te beschrijven! Het moest den jongens van Bonte evenwel nagegeven
worden, dat ze niet te lui waren om aan te pakken en dat ze zich spoedig in alles
wisten te schikken. Alleen uit Jacob, daar scheen na alles wat er was voorgevallen,
de troef zoowat uit te zijn; die liep als een stuk hout over straat, die jongen droeg
zwaarder dan al de anderen samen. Zwaarder zelfs dan zijn moeder die, nadat de
toorn van haar man zich zoowat gelegd had, weer langzaam op verhaal scheen te
komen en lang zoo dikwijls niet meer met den voorschoot aan de oogen stond. Er
was bij alles wat zij de laatste weken te verkroppen hadden gekregen nog één groot
geluk, dat haar man gezegd had dat zij er zonder de melk óók wel zouden komen;
van den winkel alleen desnoods. En had Karel na zijn examen niet een prachtige
betrekking in Rotterdam? Indien Jacob nu maar weer uit zijn zwijgen geraakte en de
oude van vroeger werd! Doch dat zou langzaamaan ook wel beteren. Over de anderen
kon zij niet langer meer dubben, daar zij geregeld bij haar kwamen als hun vader er
niet was, en zij zeiden dat zij tevreden waren. Dat Dorus daarginds in Waterval lag,
kon zij niet goedkeuren, maar wat wil je? Het is vreemd dat een mensch, hoemeer
hij naar rust verlangt, er al minder door verwend wordt, soms nog als een dier
geplaagd moet worden! Gelukkig maar dat je als jong meisje niet weet wat je allemaal
boven het hoofd hangt!
In de lotsaanvaarding van Marie-Cathrien Bonte school evenveel levenswijsheid
als zelfbedrog. Of is zelfbedrog soms ook een vorm van levenswijsheid? Een mensch
moest maar tevreden zijn met wat hij kreeg, zei madame Bonte; er waren er nog
altijd die het heel wat erger hadden en er óók doorheen moesten. Wat kon een mensch
méér verlangen dan de tevredenheid die je met geld en goed niet koopen kon? Madame
Bonte was allang tevreden als haar man maar stil was, niet raasde. Niet zóó stil
evenwel als op sommige dagen dat er geen woord uit hem te halen was. Maar ook
niet zoo onberedeneerd driftig en ongezeggelijk weer dat er geen huis met hem te
houden was. Hij moest ook niet zooveel in de herbergen liggen als hij den laatsten
tijd deed.
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Zeker, hij had daar wel eenige reden voor na wat er den laatsten tijd was voorgevallen.
Hij moest laten zien dat hij de schande die hem was aangedaan met opgericht hoofd
wist te dragen en dat de veeren die hij had moeten laten hem niet minder gemaakt
hadden. Beter zóó dan wanneer hij den kop in den grond stak of den ganschen dag
op zijn kantoor zat met de overdreven vriendelijkheid of aanhalerigheid van dat
winkelmeisje rond zich. Marie-Cathrien Bonte geloofde zoo vast niet meer dat die
Julie Charlier haar zooveel geluk aanbracht als haar man haar had voorgespiegeld.
Zij had indertijd eigenlijk maar meer rechtuit tegenover pastoor Lumens moeten zijn
en eenvoudigweg moeten zeggen waar het op stond. Je verschoont je man zoolang
je kunt voor de buitenwereld en ook jezelf. Dat is evenwel zoo lang als het breed is.
Spreken was beter geweest, vooral tegen een priester, want sprekende menschen zijn
altijd te helpen. Niet omdat er dingen gebeuren die niet door den beugel konden,
maar omdat ze gebeuren konden. Een mensch blijft maar een mensch en wie komt
er eigenlijk achter wat zoo'n Julie Charlier in haar schild voert? Zij heeft het niet op
haar staan, allesbehalve zelfs! Met zulk soort menschen die haar - waarom weet ze
zelf niet - aan paddenstoelen herinneren, had Marie-Cathrien Bonte nooit veel uitstaans
gehad. Daar gaat iets van hen uit waarvan je je als vanzelf terugtrekt. Jacob moet
allang niet veel meer van haar hebben, maar van Karel ontvangt zij geregeld brieven.
Jacob is een jongen die zich altijd op een afstand gehouden heeft en zich van meisjes
nog niets aantrekt. Die zal zich dan ook niet zoo vergaloppeeren als Dorus in wien
het hart wilder slaat. Jacob zijn grootste plezier was altijd om zijn moeder de geldtasch
in den schoot leeg te schudden, tot den laatsten cent toe. Zoo zijn ze niet allemaal!
Zoo zou Louis ook geweest zijn, denkt Marie-Cathrien Bonte. Hoe dikwijls reeds
was het haar in den kop gekomen om hèm haar nood te gaan klagen? Indien zij maar
niet bang was voor haar man! En ook nu weer bekruipt haar de verzoeking, al was
het maar om dien jongen door haar bedruktheid weer tot zich te halen. Het onheil
zou evenwel niet te overzien zijn indien Bonte er achter kwam. Neen, zij mocht er
de rust van haar huis niet aan wagen, zij mocht er haar màn niet aan wagen! Nog
niet!
Madame Bonte staat aardappelen te schillen bij de aanrecht als

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 2. De mensch en zijn schaduw

127
Nico hals over kop met de bakfiets het plaatsje komt opgerend en zijn moeder
triomfantelijk vertelt dat zijn vader zich candidaat heeft laten stellen voor den
gemeenteraad. Marie-Cathrien Bonte valt het aardappelmesje uit de handen van de
verslagenheid.
Oók dat nog, kreunt zij, als had een nieuwe ramp haar getroffen. Hij krijgt mijn
stem niet! zegt Jacob als hij de nieuwe stommiteit van zijn vader verneemt en spreekt
er verder geen woord meer over.
De mijne ook niet, denkt madame Bonte die daar weer met de punt van haar
voorschoot langs de oogen staat te wrijven. Nico staat verbouwereerd te kijken daar
zijn nieuws de averechtsche uitwerking heeft van wat hij verwacht had. De biljetten
hangen al uit, zegt hij, aan bijna alle winkels van de buurt en ook aan het raadhuis.
Maar bij ons toch nog niet, zegt Marie-Cathrien Bonte.
Neen, zegt de jongen, bij ons nog niet, maar dat zal vader gisteravond vergeten
zijn.
Dat zal wel, vergoelijkt de moeder tot wier besef het nu pas doordringt dat haar
man haar ook dàt weer verborgen gehouden heeft. Het was gisteravond laat toen hij
thuiskwam en zooals gewoonlijk was hij kort van draad, maar dàt had hij haar toch
wel even kunnen zeggen! Vroeger was er in alles overleg tusschen hem en haar. Het
schijnt dat ik met den dag dommer word, had zij hem reeds zoo dikwijls moeten
verwijten. Vroeger moest zij verstand van alles hebben, soms meer dan haar lief was;
kon geen kat bij hen op een steen plassen, om zoo te zeggen, of zij werd erbij gehaald.
Vroeger was het: Vrouw, wat denk je? voor en na; en nu is het om de haverklap:
Vrouw, waar bemoei jij je mee? of: Laat dat in Godsnaam maar aan mij over! of:
Daar heb jij toch geen benul van!
Het is doodjammer, maar het is zoo! Ook waar ze hem dikwijls heel gemakkelijk
een goeden raad in kon geven, gaat hij haar voorbij. En nu moet zij weer van derden
vernemen dat hij zich op sleeptouw heeft laten nemen door den middenstand. Zij
zou hem béter geraden hebben!
Nicolaas, kijk uit wat je doet, zou ze hem gezegd hebben; anders zien die kale
meneeren ons niet staan en nu laat je ze met je rijden! Nu spannen ze den Bonten Os
voor hun wagen en willen ze hem op laten knappen waar ze zelfs te laks en te lui
voor
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zijn. Zij die je anders je licht niet in de oogen gunnen, schenken je hun vertrouwen,
willen je naar den raad sturen om hun belangen te verdedigen. Je laat met je rijden,
Nicolaas! Verdedig je eigen belangen, daar heb je de handen vol aan! Denk er aan
wat ons de laatste weken over het hoofd is gegaan en wat ons in de toekomst misschien
nog te wachten staat. Ik ben daar niet rustig op, Nicolaas, ik word daar met den dag
nog onrustiger van. Zij ligt immers zoo vast en veilig niet meer in je hand, wees toch
niet zoo blind voor het noodlot dat overal loert; tart het niet!
Maar niets van dat alles! Marie-Cathrien Bonte heeft niet eens de gelegenheid
gekregen een woord van waarschuwing tot haar man te spreken. De moeite is haar
gespaard gebleven en wat moet zij nu? Hem zijn dwaasheid verwijten? Zij zal zich
wel wachten hem er verder over lastig te vallen en toch weer aan het kortste eind te
trekken. Maar het valt haar zwaar; onuitsprekelijk zwaar. Wat haalt hij zich toch in
Godsnaam op den hals! zegt zij tot Jacob als deze door de keuken naar het magazijn
gaat.
Het is beter hem maar met alles in zijn wezen te laten, raadt Jacob zijn moeder
aan. Hij had wijzer moeten zijn! gaat de jongen voort, maar alla!
Maar, hij is nog niet gekozen, Jacob!
U meent dus dat de menschen wel wijzer zullen zijn dan vader te kiezen? Er is
anders geen stand die op dat stuk van zaken zoo onverstandig is als de middenstand,
moeder! - zoo gewetenloos, zou ik haast durven zeggen.
Doch er zijn ook nog andere menschen dan herbergiers!
Gelukkig wel, maar drankhandelaars hebben toch de touwtjes van het poppenspel
in handen en laten vader dansen.
En Nicolaas Bonte danst reeds! Jacob heeft gelijk. Hij is nog niet gekozen en laat
er zich reeds danig op voorstaan dat hij de man is bevonden om een aanzienlijken
bevolkingsgroep te vertegenwoordigen in een college, waarin de meesten echter nog
slechts een wassen neus zien. Ook deze man, al wil hij er zich niet van bewust zijn,
heeft een verdoovingsmiddel noodig voor de klappen die hem de een na den ander
getroffen hebben en die hard aankwamen. En hij heeft zijn toevlucht genomen tot
drank en populariteit.
Nicolaas Bonte is niet wijzer en ook niet dommer dan zoovele
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anderen. Het is alleen maar dom van hem dat hij zich wijs maakt met zulke middelen
zijn eergevoel te compenseeren en zijn gehavende figuur te herstellen. De uitgestorven
Hondskerk, het verraad van drie van zijn jongens ineens en vooral de schande van
het proces - over straf en boete, onkosten en verliezen praat hij niet eens! - hebben
hem een knauw gegeven. Hij heeft het niet onder stoelen of banken gestoken dat die
gansche affaire met de melk hem persoonlijk en ook Jacob geen steek aanging en
dat het geknoei alleen op rekening kwant van die stomme kinkels. Van Dorus vooral
waaraan geen haar was dat deugde. Nicolaas Bonte heeft zich voor ieder die liet maar
hooren wilde zoo schoon gewasschen als hij maar kan en is er zelfs niet voor
teruggeschrokken zijn vrouw ten slotte het gelag te laten betalen. Blind voor zijn
eigen grove tekortkomingen heeft hij haar door dik en dun verweten dat zíj het was
die de jongens verkeerd had getrokken, die ze altijd de hand boven het hoofd had
gehouden en maar nimmer op hun waren aard had willen letten. Een vrouw kan veel
bederven!
Nicolaas Bonte komt weer te laat bij het middageten, zij zijn reeds begonnen, Julie
Charlier in den salon vanwaar zij een oog op den winkel houdt en de anderen in de
keuken waar de kring rond de tafel aanzienlijk gedund is. Zij hebben het opgegeven
op vader te wachten. Als hij binnenstapt is zijn hoofd rood aangeblazen door den
drank en de politiek en zijn stemming helderder, zijn tong en gebaren losser dan
gewoon. Evenals vroeger vertelt hij weer waar hij geweest is, wat hij gedronken
heeft en hoeveel en met welke menschen hij gesproken heeft. Er is evenwel niets
meer aan hem te bespeuren van de oude, goede tevredenheid over zichzelf waarmee
hij eerder voor den dag placht te komen wanneer hij voordeelig gekocht of verkocht,
geloofd en geboden had. Zijn praten loopt in het honderd en op niet veel méér uit
dan flauwe cafépraat en dronkemansproza. Niettemin luistert zijn vrouw naar hem
met nog immer dezelfde belangstelling die zij aan haar man verschuldigd meent te
zijn, terwijl Jacob duidelijk merken laat hoe weinig hem dat alles interesseert.
Marie-Cathrien Bonte is reeds blij als haar man maar praat en niet zoo stom als een
hout in zijn bord zit te kijken en Jacob heeft niets liever dan dat zijn vader zwijgt.
Een vrouw als
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madame Bonte blijft haar man naar de oogen zien, blijft dankbaar voor elke
toenadering van zijn kant, voor ieder blijk dat zij voor hem nog bestaat, voor ieder
woord al is dat dan ook een dronkemanswoord. Met een jongen als Jacob is dat heel
wat anders, die blijft achter de nevelen van een korte verdwazing het braakland
vermoeden van een leven onder woeste stormen en wantrouwt de wartaal. Ze maakt
hem wee. Hij gelooft niet in de gewichtigheid van wat nu deze en dan weer die profeet
over de bittertafel zijn vader ten beste geeft over zaken, leven en politiek, en doet de
noodige moeite in zijn nuchterheid om zijn geduld te bewaren en zijn eten zoo spoedig
mogelijk den hals af te krijgen. Nico die zijn moeder eens met den voorschoot aan
haar gezicht heeft zien staan, waagt het niet over de biljetten die uithangen te
beginnen, hoe gaarne hij het zou willen. Zijn onbesuisde uitvallen en domme
opmerkingen hebben reeds zooveel conflicten en ruzies opgeroepen dat zelfs díe
jongen op zijn tellen heeft leeren passen. Maar voor Jacob van tafel opstaat vraagt
die zijn vader plotseling, zoomaar langs den neus weg, waarom zijn candidatuur niet
in zijn eigen zaak werd aangeplakt? Madame Bonte ziet er van op. Heeft zij hem dan
noòg niet duidelijk genoeg gezegd van zijn vader in zijn wezen te laten?
Ik kan toch geen stemming voor mijn eigen maken! antwoordt Nicolaas Bonte
met het grootste gelijk van de wereld op zijn gezicht.
Waarom niet, indien u overtuigd zijt de rechte man op de rechte plaats te zijn?
gaat Jacob met evenveel recht van spreken voort.
Heb ik jou soms rekenschap van mijn doen en laten af te leggen? valt zijn vader
plotseling vuurrood en met een vuist op tafel tegen hem uit.
Dat zou verstandiger van u zijn dan u in de herbergen door uw uitbuiters op te
laten stangen, antwoordt de jongen die zijn kalmte en waardigheid bewaart, ook al
vanwege Julie Charlier, van wie hij genoeg weet dat zij er haar slinger aan heeft als
het in de keuken stormt.
Je weet niet wat je zegt, jongen! bindt Nicolaas Bonte een beetje in; is je vader er
de man naar om zich door iemand op te laten stangen? Het blijkt van wel, zegt Jacob droog, indien u zich voor een kar
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laat spannen, die al uw ophitsers één voor één te lamlendig zijn om te trekken.
Indien ze dan allemaal te lamlendig zijn, zooals je zegt, moet er toch iemand zijn
die het doet?
Maar ú niet!
Is je vader daar te goed voor, meen je?
Te goed en te slecht, zooals u het nemen wilt! Begrijpt u me niet? Te goed bent u
voor iets waar anderen zich te goed voor achten en u deugt niet voor zaken waarvoor
u niet in de wieg bent gelegd. Verstaat u me nu?
Maar je vader zou er toch zoo goed als wie ook verstand van kunnen krijgen, komt
madame Bonte haar verongelijkten man te hulp.
Vader deed beter zich met dien rompslomp niet op te houden, hij heeft de handen
vol genoeg aan zijn eigen, moeder!
Wat weet jij daarvan, jongen?
Natuurlijk! de jongens weten van niets en ze kunnen niets, ze zijn en blijven te
dom om voor den duivel te dansen, vader alleen wéét alles en kàn alles, denkt en
doet voor allemaal samen, tot de snotjongens er de een na den ander den brui van
geven.
Hun eigen weg te gaan, dat weten ze en hun eigen ruiten ingooien, dat kunnen ze!
Dat hebben we gezien, niet?
En van wien zouden ze dat geleerd hebben, denkt u?
Je wilt dus met evenveel woorden zeggen dat ik van alles de schuld ben hier?
Van alles niet, maar van veel wel, indien u het me vraagt.
Waarin ben ik dan te kort geschoten, meen je?
In niets zoo zeer als in onderling overleg.
Ik dacht het wel, ik heb jullie te kort gehouden hè? - maar heb ik jullie ook te kort
gedaan? Wat zeg je?
U heeft ons als kuikens behandeld!
Wat heeft me mijn overleg met Louis gebaat? En je wilt me toch niet wijs maken,
hoop ik, dat ik met dien verdommeling van een Dorus verder was gekomen als ik er
zoete koek mee gebakken had? Tot òp den drempel van de gevangenis heeft hij mij
gebracht die nooit een politieman over mijn erf heb gehad, maar er ìn heeft hij me
niet gekregen. Daarvoor is hij me te vlug uit de voeten geweest! En nu jij? Wat wil
jij? Begin jij me nu wetten te stellen in mijn eigen huis? Zoolang ik leef niet! Wanneer
ik dood ben
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mogen jullie met me doen wat jullie willen, maar zoolang er nog één vezel in me
trekken blijft, ben ik hier de baas, versta je?
U kunt de baas blijven en toch redelijk zijn.
En naar jullie pijpen dansen, wil je zeggen?
Er is niets zoo gemakkelijk als iemand verkeerd te verstaan, dat kan wel eens
noodig zijn in het gewone leven maar in een huis als het onze maakt dat alles kapot.
Alles wat hier tot nog toe gebeurd is - en wie weet wat ons nog te wachten staat! was niet noodig geweest, had allemaal voorkomen kunnen worden.
Maar je wil toch niet zeggen, valt Marie-Cathrien hem verontwaardigd in de reden,
dat je vader dat allemaal op zijn geweten heeft?
Wil je soms zeggen dat ik niet hard genoeg voor jullie gezwoegd heb? vraagt
Bonte nu weer in zijn volste recht.
Ik wil alleen maar zeggen dat wij met heel wat minder misverstand en ruzie heel
wat meer hadden kunnen bereiken, antwoordt Jacob, doch alles is boter aan de galg
gesmeerd indien u te blind zijt voor uzelf of te trots om dat in te zien. In ieder geval
krijgt u mijn stem bij de verkiezingen niet!
Heb ik je er soms om gevraagd?
U heeft mij naar niets gevraagd! Het is uw gewoonte niet om naar iets te vragen.
U gaat uw eigen weg en moet het dus ook maar aan kunnen zien dat anderen den
hunne gaan.
Maar zonder mij zullen ze het niet ver brengen, dat heb je wel aan die lummels
gezien.
Misschien verder dan u denkt.
Naar de Mijn of naar de Oost waarheen alle janhagel trekt dat de oogen nog moet
opengaan, verder in geen geval!
Mijn oogen zijn me soms verder opengegaan dan me lief is, om over mezelf eens
te spreken; ik heb ze dikwijls genoeg voor veel dingen moeten sluiten die ik liever
niet zag, dikwijls ook om het met mezelf weer eens te worden als ik over veel hier
geen hoogte kon krijgen en zoo heb ik den laatsten tijd meer gebeden dan ik ooit
gedaan heb. Een mensch die zijn oogen sluit, bidt reeds half, hij hoeft alleen zijn
handen nog maar te vouwen...
Jacob zegt dit nu ineens met zooveel nadruk, met zulk een ingekeerdheid dat zijn
ouders er stil van worden. Wat hééft die jongen, waar wil hij heen, die het toch zeker
zoo kwaad niet met hen voor heeft?
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Nico, zegt Jacob tegen den jongste, ga jij eens naar den winkel vragen of de juffrouw
soms boodschappen voor je heeft. En als Nico, die best voelt dat er tusschen Jacob
en zijn ouders iets aan de hand is zich uit de voeten maakt, gaat Jacob voort: Ik heb
u gezegd dat mij de oogen zijn open gegaan, u moogt dit verstaan zooals u wilt. Ik
heb mijn vader rustig willen zeggen hoe ik over alles denk en heb er nauwelijks de
kans toe gekregen. Vader wil niet dat wij denken, maar omdat hij dat niet beletten
kan, hebben wij dat ieder voor onszelf toch gedaan en buiten de bedoelingen van
vader om onzen weg gekozen, de eenen haastiger dan de anderen. Louis was er al
vroeg bij, daarna Dorus en daarna Lambert en Peter. Na lang nadenken en
beraadslagen met mijn biechtvader meen ook ik den mijne gevonden te hebben.
Dat moest er nog bijkomen, roept Marie-Cathrien, daar had ik me minder voor
gehoed dan voor het uur van mijnen dood, Jacob...
Wanneer vertrek je? vraagt Nicolaas Bonte killer dan ijs.
Als u beiden mij uw toestemming gegeven heeft, antwoordt Jacob met een
rustigheid die zijn ouders verrast, en als ik weet dat u beiden behouden zijt, niet
eerder!
Wat wou je dan? brengt zijn vader eindelijk moeilijk en met den kop op de borst
er uit.
Naar de Missie, zegt Jacob met een droge keel.
En tegelijk zakt het hoofd van Nicolaas Bonte met een bons op de tafel en staat
daar met de oogen vol tranen de moeder Marie-Cathrien die snakkend naar adem de
hand op het hoofd van haar jongen legt.
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XIII
Overal waar menschen samen leven staan engelen en duivelen als toeschouwers in
een grooten kring rond de kleinere of grootere tafereelen waarmede de menschelijke
comedie over de geheele wereld voortgaat zich te voltooien.
Een parochie is een bont spectakel waar al deze wezens weer op honderden plaatsen
tegelijk druk in de weer zijn tusschen vier muren en met een dak boven het hoofd
tegen regen, hitte en koude.
Daar wordt veel meer afgehandeld dan in een kroniek kan worden samengevat!
Dag en nacht gaat het spel bijna overal door, 's avonds wordt de lamp er bij
ontstoken en 's nachts waakt de pit bij de ledikanten waarin geleden, gestorven wordt
en gebaard.
Eens op een nacht heeft de kronist door een venster een kaars op een kandelaar
zien branden tusschen twee gezichten die naar elkander grijnsden als tijgers.
Dante's Inferno heeft hem niet dieper in de menschelijke ziel doen kijken dan die
hel! Over de engelen die soms met wimpels en banieren rond een sterfbed staan te
wachten, als een processie die gereed staat om uit te trekken, vertelt hij op het einde
van dit hoofdstuk misschien iets.
Terwijl het godsdienstig leven in de parochie bloeit, naar men beweert, en er zich
bijna week voor week een bedrijf blijft toevoegen aan het drama Nicolaas Bonte en
Zonen, houdt Klaasje Weenink niet op om het Heilig Doopsel te vragen. Het is en
blijft een ingewikkelde geschiedenis met dat meisje sedert Geert Snelder, die zich
aan godsdienst zoo goed als niets gelegen laat liggen, in haar leven is getreden.
Godsdienst is voor hem niet veel meer dan beton, dat je noodig kunt hebben en ook
missen kunt. Die er voor staan moeten godsdienst uitoefenen om anderen die hem
noodig hebben te kunnen gerieven. Geert Snelder heeft geen godsdienst noodig, het
leven gaat ook zóó en heel wat gemakkelijker zonder dien ballast. Maar zijn meisje
blijkt dien wèl noodig te hebben en haar kan men niet gerieven omdat zij met Geert
Snelder aan den arm loopt en hem niet loslaat. De Kerk verbiedt het gemengde
huwelijk, maar laat Klaasje Weenink vrij. Klaasje kan kiezen of deelen. Maar de
Kerk van haar kant be-
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houdt zich dan ook de vrijheid voor aan Klaasje Weenink te weigeren wat dat meisje
van haar vraagt. Het is Klaasje tot in den treure bijgebracht! Zij heeft begrip genoeg
voor het standpunt der Kerk en billijkt het. Maar haar eigen standpunt geeft zij niet
prijs, zij hoopt dat een wonder uitkomst zal brengen.
Zij draait Onzen Lieven Heer de duimschroeven aan!
Het is intusschen niet onwaarschijnlijk dat mijnheer Lumens dezelfde
verwachtingen koestert als Klaasje. Zijn wantrouwen jegens haar is gesmolten als
sneeuw in de zon, vermoedelijk door de getuigenissen van godsdienst-ijver die zuster
Veronica niet ophoudt van Klaasje te geven en waarmee zij heete kolen op zijn hoofd
blijft stapelen. Het kan ook zijn dat ze hem door haar vormen van ruige openhartigheid
voor zich heeft weten in te palmen. Zuster Hildegardis neemt den schijn aan van een
troef achter te houden en Reinout Eussen heeft zijn Klaartje verboden nog zoo erg
druk met Klaasje te zijn. Maar die meent dan ook dat zijn kinderen het beste in de
watten bewaard worden, zegt mijnheer Lumens. Kapelaan Odekerke doet er zijn
mond niet over open, alhoewel zijn pastoor niets liever zou hebben dan dat hij zich
over het geval uitsprak. Mijnheer Odekerke spreekt zich den laatsten tijd steeds
minder voor zijn pastoor uit, meent die. Hij kan er soms over zitten dubben, vooral
nu hij na een paar onhandigheden in zijn ministerie zijn kop gestooten heeft en hij
alweer veel van zijn eerste vaart heeft ingeboet.
Een paar goedbedoelde maar nogal scherp geplaatste opmerkingen van zijn
kapelaan hebben hem bovendien achterdochtig gemaakt over diens ware gezindheid
jegens hem; hij vreest door hem niet voor ernstig genomen te worden en lacht dan
ook lang zoo hartelijk niet meer als hij door hem op zijn nummer gezet wordt. Ik val
hem al hoe langer hoe meer tegen, meent hij, en niet zonder reden! De bisschop had
dat grapje dan ook niet uit moeten halen. Kon hij zelf nog maar zoo ruiterlijk met
alles voor den dag komen als vroeger! Erik, zou hij hem dan zeggen, het moet nu
maar eens uit zijn met dat verstoppertje spelen tusschen ons. Dat monseigneur die
zet gedaan heeft om jou wat nederiger en mij wat ijdeler te maken, kan ik ook niet
helpen. Je zit er mee Erik, maar laat me in Godsnaam niet in den steek.
Maar mijnheer Lumens komt er niet toe, blijft van zijn hart een moordkuil maken.
Paulus Lumens zit weer met een probleem -
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het ergste wat hem overkomen kan! - en met welk een kiesch probleem zit hij nu!
En mijnheer Odekerke die onverdroten zijn weg gaat is nog altijd de egoïst, zoo men
wil, die om de negen en negentig anderen het ééne schaap in de wildernis vergeet al is dat schaap dan ook zijn pastoor!
Mijnheer Odekerke keert door de groene avondschemering van Thuis-Best huiswaarts.
De avondwolken zijn langzaam verrafeld tot lange veeren van pauweblauw en roze
vlammen. In de kolonie heeft hij vernomen dat Klaasje Weenink op eigen gelegenheid
den dienst bij Grondijs verlaten heeft. Niemand weet waarom, maar mijnheer
Odekerke vermoedt opeens onraad. Geert Snelder is eenige dagen geleden met zijn
maatschappij naar Wijk-bij-Duurstede vertrokken, had Den Hertog hem gezegd, het
werk was klaar. In plaats van naar zijn woning gaat de kapelaan, die zich in dit geval
door zijn sterke intuïtie laat leiden, naar de zusters. Hij weet eigenlijk niet waarom.
Zuster Hildegardis, naar wie hij vraagt, is in de spreekkamer bij Klaasje Weenink.
Het meisje straalt. Haar vrijer is vertrokken, maar als zij gedoopt is gaat zij hem
achterna en dan trouwen zij! Zij heeft bij Grondijs den dienst verlaten om zich bij
de zusters voor te bereiden op de groote gebeurtenis van het Heilig Doopsel en zij
vraagt de zuster opnieuw om haar kamertje onder de pannen van het klooster. Zuster
Hildegardis moet er natuurlijk eerst met moeder overste over spreken. Deze vraagt
op haar beurt mijnheer Odekerke wat zij doen moet. De kapelaan adviseert om eerst
den raad in te winnen van mijnheer pastoor. Klaasje Weenink heeft een getuigschrift
van ouderling Grondijs in den zak waarin deze zegt dat zij zeer goed voldaan en uit
eigen beweging den dienst verlaten heeft. Dit blijkt dus te kloppen met haar verlangen
om zich in een katholieke omgeving rustig op haar Doopsel voor te kunnen bereiden.
De gang naar de doopvont is toch al zoo kort bij wat daarachter ligt, zegt Klaasje,
dat je er wel even stil bij mag blijven staan! Zij kon evenwel niet genoeg doordrongen
worden van den aard en de zwaarte der verplichtingen die zij op zich neemt,
waarschuwt mijnheer Odekerke zuster Hildegardis, verplichtingen die niet voor
Klaasje Weenink alleen paradoxaal afsteken bij het schriftwoord: Mijn last is licht
en mijn juk is zoet.
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Moeder Oda zelf maakt zich op om den pastoor te gaan raadplegen. Deze is er van
overtuigd, dat na alles wat zij te zien heeft gegeven, Klaasje Weenink ernst zal maken
met haar verplichtingen en daar mijnheer Odekerke, naar het zeggen van moeder
Oda, haar met deze zaak naar hem heeft verwezen, adviseert pastoor Lumens het
meisje onderdak te verschaffen. Ook al omdat hare geschiedenis geen eeuwigheid
meer zou duren en het opnemen van bannelingen nog altijd een werk van
barmhartigheid was, waar barmhartige zusters toch zeker niet langsheen konden.
Tevens drukt hij moeder Oda op het hart om het zuster Veronica nog eens ernstig
duidelijk te maken dat deze, met haar vriendschap voor Klaasje Weenink, de genade
wèl in de hand mag werken maar haar nimmer vervangen. Suiker is goed, zou ik
haar willen duidelijk maken, zegt mijnheer Lumens met zichtbare zelfvoldoening
over zijn gezond realisme, suiker is goed, zuster, maar waar hij het zout vervangt,
verbruit hij de brij!
Als moeder Oda thuis komt, blijkt het dat ook zuster Hildegardis het voor en tegen
der opname met den kapelaan heeft besproken; en de aarzelende houding van mijnheer
Odekerke gevoegd bij de bedenkingen van zuster Hildegardis doen moeder Oda een
slag om den arm houden. En Klaasje Weenink gaat voor den zooveelsten keer gelaten
bij haar ouders in de kolonie aankloppen om onderdak. Wonder boven wonder wordt
zij ditmaal opgenomen zonder dat haar entree haar met stompen en trappen betaald
wordt gezet. Over de bedoelingen der ouders, van haar vader vooral, tast men in het
duister daar niemand eenige reden heeft te verwachten dat zij opeens van zienswijze
veranderd zijn jegens hun dochter. Koos Weenink gaat immers onverminderd door
colportagewerk te verrichten voor de Dageraad en het donkere Zuiden te verlichten
dat reeds bezig was zijn eigen dochter in de strikken van middeleeuwsche
vooroordeelen te vangen. Geregeld brengt Reinout Eussen of Jan Sluis de schandelijke
pamfletten, waarop de gansche bevolking bijna iederen Zaterdagnacht getracteerd
wordt, bij kapelaan Odekerke. De laster en het bederf die gezaaid worden zijn
inmiddels van het ergste en gemeenste soort dat men zich denken kan en er is geen
enkele wet die ons daartegen een middel in de hand geeft, klaagt mijnheer Odekerke
in zijn dagboek, waaruit wij het verdere verloop der geschiedenis van Klaasje Weenink
lichten. Hij schrijft:
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- Klaasje Weenink heeft haar hart bij zuster Veronica uitgestort en vreest door haar
minnaar verlaten te zijn. Reeds enkele weken tenminste heeft zij toeten noch blazen
van hem gehoord. Haar eigen brieven komen terug als onbestelbaar. Het meisje is
radeloos en volgens zeggen der zuster maakt zij een zeer vermoeiden indruk. Het
schijnt dat zij haar brood thuis niet in ledigheid eet. De geschiedenis van Klaasje
Weenink intrigeert me meer dan ik zelf wil weten, er is een element in waaraan ik
niet voorbij kan. Het zou me echter moeilijk vallen dat precies te bepalen. Genade?
- Klaasje Weenink heeft een bezoek gebracht op de pastorie en den pastoor het
mes op de keel gezet om, nu ze van haar vrijer af is, den dag van haar Doopsel
vastgesteld te krijgen. Zij is met een zekere hooghartigheid over haar verdriet en
teleurstelling heen gestapt. Het blijft evenwel moeilijk te peilen wat eigenlijk het
middelpunt van haar wereld en verlangens is. Bij haar bijna rauwe
naarbuitengekeerdheid en zinnelijken aanleg openbaart zij een onmiskenbaren trek
naar het hoogere die den pastoor imponeert. Zij is een raadsel welks oplossing men
voorloopig maar aan de genade moet overlaten, dunkt me.
- Van wat er bij Weenink is voorgevallen, wist men mij het haarfijne niet te
vertellen. De kolonie is weer eens in rep en roer geweest. Zooveel is zeker dat Koos
Weenink zijn dochter letterlijk de deur uit heeft getrapt; tenminste naar het zeggen
der buren die haar deerlijk toegetakeld op straat hebben opgeraapt en het gebeurde
bij de politie aangegeven hebben.
- Klaasje Weenink ligt met zware inwendige kneuzingen bij de zusters te bed en
vraagt met aandrang om gedoopt te worden. De zusters die de robuuste heldhaftigheid
bewonderen waarmede het meisje voor haar overtuiging is opgekomen, zijn het er
bijna onverdeeld over eens dat zij er meer dan ooit recht op heeft en doen mij langs
omwegen - de typische wegen van vele nonnen - gevoelen dat ze mijn aarzelende
houding, waardoor ik de beslissingen van den pastoor in den weg zou staan, (nota
bene!) misduiden. Het is waar dat mijn pastoor me ook in deze kwestie méér naar
de oogen ziet dan me lief is. Het is evenwel aan hem om den knoop door te hakken
en niet aan mij daar ik slechts zijdelings in deze zaak ben betrokken. In deze
geschiedenis is er echter iets waarover ik met mezelf maar niet in het reine kan
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geraken en toch zou ik, wanneer het van mij afhing, haar Doopsel geen uur langer
durven uitstellen dan noodig is. Toch ligt Klaasje Weenink me te zegevierend in haar
bed, anders dan men van een echte martelares, waarvoor de zusters en de pastoor
zeker haar houden, verwachten zou. Het geval is te subjectief en te vol subtiele
gevoelstonen dan dat men er elders over om raad kan gaan, want het is een heele
vraag voor mij in hoever ik gerechtigd ben door mijn houding te beletten wat het
gezond verstand eigenlijk voorhoudt en waarvoor de publieke opinie ook reeds hier
en daar opkomt.
- Mijnheer pastoor heeft me onrechtstreeks te verstaan gegeven dat hij, mede voor
den aandrang der zusters en voor de publieke opinie, die zich in den persoon van Jan
Sluis met de zaak van Klaasje Weenink is gaan bemoeien, zal moeten zwichten.
Wanneer mijn pastoor mijn oordeel zou vragen, wat hij schroomvallig vermijdt, zou
ik hem zeggen den knoop maar spoedig ten gunste van Klaasje Weenink door te
hakken. Dat ik nog schroomvalliger vermijd hem mijn oordeel op te dringen, is mijn
goed recht. Ik kan niet anders! Hij is reeds verder gegaan dan hij voor zichzelf weet
te billijken, dunkt me, en heeft reeds naar een peter en meter voor Klaasje omgezien,
naar ik hoor.
- Klaasje Weenink is in zooverre van haar kneuzingen hersteld dat zij reeds kleine
huishoudelijke bezigheden kan verrichten voor de zusters bij wie zij blijven kan tot
na haar Doopsel, dat op daags voor Maria Hemelvaart is vastgesteld. Gisteren had
ze mij blijkbaar opgewacht toen ik van den catechismus in de meisjesschool kwam.
Zij keek me zoo uitdagend aan als zij dat kan en vroeg me op den man af, waarom
ik haar Doopsel zoo lang had tegen gehouden? Ik heb haar geantwoord, dat alles zijn
tijd moet duren. Het was een uitvlucht van me, want gesteld dat het ooit mijn
bedoeling geweest was haar rechtstreeks tegen te werken en ik haar verantwoording
verschuldigd was, zou ik toch nog moeilijk met reden hebben kunnen omkleeden
waarvoor ik tot nog toe amper woorden vind. Met antipathie, zooals mij verweten
wordt, heeft dat niets te maken. Het is zeker dat ik ruimer adem nu de kogel eindelijk
door de kerk is!
- Mijn pastoor heeft mij met een zekere beklemming, docht mij, laten weten dat
hij bij het bisdom het noodige verlof heeft aangevraagd tot het doopen van een
volwassene vereischt en in
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geweten getuigd heeft dat de godsdienstige kennis en de overige in- en uitwendige
gesteltenissen van Klaasje Weenink de moreele zekerheid waarborgen voor een
oprecht christelijk leven volgens de voorschriften van onze moeder de Heilige Kerk.
- Sedert ik mijn intuïtie totaal heb uitgesloten en ik me gedwongen heb in de
geschiedenis Klaasje Weenink een onpersoonlijke houding aan te nemen, schijnt het
meisje me deze verandering ten goede te willen vergelden door een vriendelijkheid
die ik niet minder overdreven vind dan de gemoedelijkheid waarvan mijn pastoor
nu opeens weer jegens mij blijk geeft. Toen ik Klaasje Weenink gisteren in het
voorbijgaan geluk wenschte met haar aanstaande Doopsel, greep zij in een
onbeheerschte opwelling plotseling mijn hand en drukte zij er een kus op zóó brandend
dat ik er meer dan een psychische pijn van gevoelde. Ik heb nooit geweten dat een
mensch zoo electrisch geladen kon zijn!
- De zusters zeggen dat Klaasje Weenink al meer en meer haar wereldsche
geneigdheden aflegt, en dat verontrust me een beetje. Zij is zoo geheel en al gemaakt
om van de wereld te zijn. Haar houding is nog immer even uitdagend en haar oogen
stralen veel te vermetel! Het doopwater behoeft het vuur niet te blusschen, maar het
mocht er wat door getemperd worden. Zij maakt waarlijk den indruk van doorloopend
in brand te staan! Is het haar groote, weelderige gezondheid die mij, tengerling, den
schrik soms op het lijf jaagt? Alles echter is goed, wat niet slecht is!
- Bij al haar zin voor het goede en ijver in het geestelijke, waaraan ik niet meer
twijfel, blijft zij een ontstellend gemis aan beschaving en zin voor verhoudingen
openbaren. Veel in haar is te verontschuldigen door de omstandigheden waarin zij
is opgegroeid. Uiterste armoede en een verwilderd bestaan in de venen zijn wel de
minst mogelijke voorwaarden om tot de voornaamheid van een echt christelijke
beschaving te geraken!
- Stellig als gevolg nog van haar ondergane mishandeling is Klaasje Weenink
lichamelijk nog niet wat ze zijn moet, zeggen de zusters, in wie opeens alle
moederlijke instincten ontwaakt schijnen te zijn. Herhaaldelijk gebeurt het dat haar
troetelkind zich, vooral in de kapel, onwel begint te voelen en door de zusters in bed
gestopt moet worden. Een zekere matheid is over haar gekomen, maar haar oogen
verliezen niets van het oude vuur,
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integendeel! Mijnheer pastoor heeft den zusters den raad gegeven dokter Versterren
te raadplegen, doch zij hebben alle hoop dat de toestand van Klaasje spoedig
verbeteren zal, daar haar eetlust doorloopend zeer normaal is.
Ook ingenieur Den Hertog en Miete van der Schoor, die door mijnheer pastoor
zijn aangezocht om als peter en meter van Klaasje Weenink te fungeeren, blijken
niet gerust te zijn over den gezondheidstoestand van het meisje dat alle moeite doet
om niet te klagen en haar toestand onveranderd rooskleurig in blijft zien. Haar
gelaatsuitdrukking vertrekt onder een duidelijke oververmoeidheid of inzinking van
krachten die soms als een schaduw over haar heenglijdt. Den Hertog die het niet
verantwoord vond dat lijdelijk te blijven aanzien, heeft tegen de goede maar domme
bedoelingen der zusters in, den dokter gewaarschuwd.
Bij de zusters is Holland in last en vooral zuster Veronica is er totaal van in de
war.
Want onmiddellijk na het geneeskundig onderzoek heeft dokter Versterren de
zusters verwittigd dat Klaasje Weenink eigenlijk in een inrichting voor ongehuwde
moeders thuishoort. Het meisje echter zou het verschrikkelijk vinden haar weldoeners
op nog grootere onkosten te jagen; ook zou zij haar kamertje niet graag verlaten en
om zoo weinig mogelijk opspraak naar buiten te maken vooral, hebben de zusters
resoluut besloten den kruisweg met Klaasje Weenink ten einde toe te gaan.
Den Hertog heeft zich via de Betonmaatschappij in verbinding met Geert Snelder
gesteld, door wien het meisje bedrogen beweert te zijn.
Haar geschiedenis krijgt een dramatischer verloop dan men had durven vermoeden.
Alles is tot nog toe in de grootste stilte verhandeld geworden en de geheimhouding
voldoende verzekerd tenzij Koos Weenink, die door Den Hertog van een en ander
op de hoogte gebracht is, er een straatschandaal van maakt.
- Geert Snelder werpt alle verantwoordelijkheid van zich af en beweert met Klaasje
Weenink niets te maken te hebben gehad, een wraakroepende onverschilligheid
waartegen men, volgens dokter Versterren, practisch machteloos staat en die de kans
vernietigt om het kind door een huwelijk te wettigen. Het ligt geheel in Klaasje's
aard dat zij zich minder gesmaad en geschand
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vlekt acht dan men van een ander in de gegeven omstandigheden verwachten zou en
droomerig opgaat in een dweepende verwachting. Zij heeft haar verlangen aan moeder
Oda te kennen gegeven om samen met het kind gedoopt te worden.
Dat zijn dan twee vliegen in één klap, moeder! had zij er met fierheid aan
toegevoegd.
- De ernst waarmee de dokter haar verzekert dat zij zich op een moeilijke verlossing
kan voorbereiden, schijnt haar al even koud te laten als haar materieele toekomst
daarna. Zij behoudt haar verrukten glimlach over het dubbele wonder van de
doopgenade en het kind dat in haar rijpt en dat haar stiller maakt en soms broos als
albast doet schijnen, zoodat moeder Oda, die haar bijstaat als verpleegster, zich meer
en meer gaat verwonderen over haar patiënte die, zonder vraag of klacht hoegenaamd,
in haar ledikant ligt met de oogen vol brand en visioen; als een heilige!
- Het zijn Den Hertog en zijn verloofde die haar geregeld bezoeken en mij op de
hoogte houden van den eigenaardigen ommekeer die zich in Klaasje Weenink blijkt
te voltrekken. Ik heb waarlijk moeite moeten doen om voor hen te verbergen hoe
gering ik die geestelijke gedaanteverwisseling van Klaasje aansla en ik heb er een
boek over zielszieken op nageslagen en mij een beetje verdiept in het hoofdstuk
hysterie.
- Het kan zijn dat mijn vooroordeel me verblindt en ik, in tegenstelling met mijn
pastoor en moeder Oda, het meisje in een ander of kwader licht zie dan zij verdient.
Haar stemming schijnt in ieder geval bizonder te zijn en volgens zeggen van dokter
Versterren in geen enkele vergelijking te komen met welk ziektebeeld ook. Haar
geest moet bizonder helder en rustig zijn, haar toon zeer gelaten en aanvaardend en
ondanks haar pijnen, die soms hevig moeten zijn, wijkt een gelukkig en goedkeurend
lachen niet meer van haar gezicht. God de Heere wil niet dat ik alleen in den hemel
aankom, zou zij moeder Oda onlangs gezegd hebben, maar met een engel dien ik uit
het slijk der wereld heb opgeraapt.
- Mijn onverschilligheid of terughoudendheid schijnen Den Hertog en Miete zelfs
te irriteeren die om den anderen dag een bezoek op het zolderkamertje brengen; Den
Hertog raakt er telkens zijn gewone nuchterheid kwijt en ofschoon ik niet begrijp
waarom ik zijn bewondering zou deelen, heb ik eigenlijk ook
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weer geen bepaalde reden om het niet te doen. De zin bekruipt me om zelf eens te
gaan kijken wat er aan de hand is. Uit niets echter blijkt dat ze van mijn belangstelling
(zeg: nieuwsgierigheid) gediend is. Zij vraagt naar niets en naar niemand, vervuld
als zij is van de dingen die in haar omgaan: de genade en het kind. Het is zeker dat
God soms langs zeer ongewone wegen een ziel kan voeren naar haar bestemming.
- Ondanks de vlekken die zich op haar gelaat afteekenen en vooral haar voorhoofd
tot onder de haarwortels toe ontsieren, moet haar gezicht soms een méér dan
natuurlijke schoonheid openbaren!
Uit deze en dergelijke mededeelingen die mij gedaan worden blijkt duidelijk alleen
dit: dat allen die haar nabijkomen zonder uitzondering onder de bekoring raken van
een verhelderde en zich louterende menschelijkheid; van een eenvoud en zuiverheid
van denken waaraan ook de meest achterdochtigen, zooals dokter Versterren en
zuster Hildegardis, niet ontkomen.
- Ik vind het minstens vreemd hoe weinig Klaasje Weenink zich bekommert om
de schaduw die over haar aanstaande moederschap hangt. En nog vreemder vind ik
het dat menschen - mijn pastoor en moeder Oda niet uitgezonderd - die allen nogal
prijs stellen op eer en deugd, geheel en al verzoend blijken te zijn met die schaduw
en haar niet eens meer zien. Het kan zijn nut hebben in de gegeven omstandigheden
de voorgeschiedenis niet geheel en al uit het oog te verliezen, al blijken de
bewonderaars van Klaasje Weenink reeds een heel eind op weg om dat wel te doen.
Ik ben immer nogal huiverig geweest voor zaligverklaringen gedurende het leven,
al begin ik me met de rol van advocaat van den duivel, waartoe mijn mentaliteit me
heeft voorbeschikt en die me meer bij toeval in dit proces werd toegewezen, al hoe
langer hoe minder op mijn gemak te gevoelen.
- Met ingenieur Den Hertog en dokter Versterren samen heb ik Klaasje Weenink
bezocht in de hoop dat daarmee voor mij het geval voorgoed van de baan zou wezen.
Ik zag een naar het uiterlijk vrij welvarende vrouwspersoon met eenig zelfbehagen,
scheen het mij, in de sneeuwwitte kussens liggen en als een kind door de zusters en
iedereen vertroeteld. Ik kan niet anders zeggen dan dat de vereering van al die
menschen die haar bezoeken - door dokter Versterren zelfs wordt zij op de handen
gedragen! -
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mij tegen de borst stuit. Wáár is, dat het woeste vuur harer blikken zich getemperd
heeft tot een bijna bedroefde klaarte en haar uitdagend kijken tot een droomerig en
behoedzaam alhoewel nog altijd behaagziek zinnen.
Ik had het gevoel dat mijn aanwezigheid haar hinderde en heb het kort gemaakt.
Ten afscheid rustte haar hand even sidderend in de mijne. Even later moet zij
plotseling in snikken en tranen zijn uitgebroken, zonder dat zij daar evenwel eenige
verklaring van gaf. Aan den dokter echter die meende dat haar weeën begonnen
waren, moet zij later heel haar leven hebben opgebiecht. Deze dan ook, toen hij me
in korte woorden mededeelde waar ik mijn nut mee zou kunnen doen, heeft mij doen
huiveren.
Méér wensch ik er niet van te zeggen!
- Om op alles voorbereid te zijn is Klaasje in der haast door den pastoor gedoopt
geworden. Haar krampen zijn verschrikkelijk, naar verluidt, maar moedig smoort zij
haar kreten door haar tanden vast te bijten in het scapulier van moeder Oda. Op het
kamertje onder de pannen speelt zich heel wat af, terwijl de zusters zich in de kapel
aflossen om ononderbroken voor Klaasje te bidden. De geschiedenis van het meisje
loopt dezen nacht naar een beslissend einde. Ik moet bekennen dat ik lang niet meer
met zooveel aandrang gebeden heb als voor déze ziel en moet daaruit besluiten dat
Klaasje Weenink dan ook nog voor mij een beteekenis gekregen heeft waarop ik me
niet verwacht had.
- De dood is soms barmhartiger dan het leven, heeft moeder Oda tot de zusters
gezegd toen zij na een nacht van worsteling in bloed en tranen de oogen van Klaasje
Weenink gesloten had. Want ondanks alle voorzorgsmaatregelen is Klaasje, na een
dood kind ter wereld gebracht te hebben, onder de handen van twee geneesheeren
bezweken. Allen staan nu verslagen bij haar lijk.
- Koos Weenink, die van een en ander verwittigd is geworden door Den Hertog,
is met zijn vrouw aan de deur van het klooster verschenen en heeft van daaruit de
lijken opgeëischt van moeder en kind.
Dokter Versterren echter schijnt hem van zijn aanmatiging genezen te hebben.
De kameraden gaan intusschen van deur tot deur om bijdragen
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voor kransen, bloemen enz. De betooging evenwel die zij van de begrafenis willen
maken, zal niet doorgaan.
- In de groote spreekkamer van het klooster ligt Klaasje Weenink opgebaard. Veel
zegevierender nu nog, met het kind in de armen. Een kind met een pop!
Koos Weenink heeft zich zelfs niet ontzien de onuitsprekelijke rust van zijn dochter
door een vloek te ontwijden, zijn vrouw evenwel heeft sprakeloos de handen der
zusters gedrukt die ononderbroken bij Klaasje waken zoolang zij boven aarde staat.
- Moeder Oda heeft de kameraden van Koos Weenink den wind uit de zeilen
genomen. Klaasje Weenink is een der onzen geworden, heeft zij gezegd, en wij laten
onze zuster nooit meer van hier gaan!
- Klaasje is vanmorgen op het kleine kloosterkerkhof begraven geworden en slaapt
met haar kind aan den voet van een eenvoudig kruisje door peter en meter geschonken.
Klaartje Eussen heeft een krans gelegd.
En hiermede eindigt de geschiedenis van Klaasje Weenink die bij haar Heilig
Doopsel de namen van Clara Maria Magdalena kreeg.
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XIV
Nicolaas Bonte heeft, in alle vroegte al, de staarten en de manen der paarden die hij
verkocht heeft met stroo opgemaakt en staat met de handen op den rug bij de
Hondskerk de landstraat op te turen waar de dieren nu door hun ruiters worden
weggereden. Achter hem liggen de stallen nu leeg.
De stoomfluit van een rangeerende locomotief geeft een kort sein; een witte
rookpluim, een arm lang, verijlt in de ruimte van groen en goud. Het is nog vroeg,
de dauw hangt nog in het gras; de spreeuwen kwetteren in de populieren.
Nicolaas Bonte ziet niets dan zijn onwil vanmorgen. Dat is voor dag en dauw al
begonnen, na een rumoerigen avond en een korten, onrustigen nacht. Zijn vrouw had
hem in haar onderrok staan opwachten aan de trap en toen was dat gezeur weer
begonnen: dat hij vandaag maar eens thuis moest blijven, dat het beter was zich
achter de schermen te houden. Jacob, die jongen van wien hij nu toch wist wat hij
voorhad, had het óók gezegd dat vader zich beter niet in de herbergen kon laten zien,
dat het een wilde boel zou worden, enzoovoort!
Maar Nicolaas Bonte heeft er lak aan; hoe meer men hem narijdt, hoe kregeler hij
wordt. Is hij onderhand niet oud genoeg geworden om te weten wat hij doen en laten
moet! Hij grendelt de stallen. Nu ligt dàt ook alweer achter hem! Het had allemaal
anders kunnen loopen, en ook beter misschien. Maar zij, voorwie het begonnen was,
hadden het niet gewaardeerd, hadden hun toekomst met voeten gestooten. Ze moesten
het zelf maar weten! Wie zichzelf niet helpen wil, helpt God niet. En Nicolaas Bonte
evenmin! Hij kan er niet langer om rouwen, maakt hij zich wijs terwijl hij nog eens
op zijn gemak rond de stallen slentert en zich ergert over de ruiten die reeds hier en
daar door kwajongens zijn ingesmeten. Morgen zal hij terugkomen en de ramen met
planken vernagelen! En verder maar alles aan de muizen en ratten overlaten tot ook
een kooper opdaagt voor de houten barakken; of voor de heele Hondskerk misschien
zooals ze daar reilt en zeilt! Wat heeft hij er voorts nog mee aan de pet? Maar de
Coöperatie met haar boterkoning komt er niet aan, voor géén geld. Liever slaat hij
de wagens tot brandhout en de kannen en maten op een hoop, veel liever dan dàt!
Hij heeft zich indertijd het vuur uit de
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schoenen geloopen voor een bond van melkslijters om de Coöperatie te nekken. Ook
die moeite had hij zich kunnen sparen! En daar zet die boterkoning dien lummel van
een Lambert ook nog op een wagen; of laat die lummel zich op een wagen zetten,
om zijn vader te judassen!
Het is onbegonnen werk om onder de menschen iets goeds uit te richten. Wie zich
voor een goede zaak spant, wordt nog uitgelachen op den koop toe, als zij er tenminste
de kans toe krijgen. Ieder voor zich en God voor ons allen, daar komt het in de
menschelijke samenleving op neer! Het is het ongeluk van Nicolaas Bonte dat hij,
op een bepaald punt gekomen, niet verder redeneert of zijn conclusies vergeet (of
vreest?) te trekken. Misschien dat hij dan aan de hand van zijn beginsel tot het besluit
was gekomen, dat hij dom gedaan had zich candidaat te laten stellen voor den
gemeenteraad en dat zijn vrouw misschien niet eens zoo'n groot ongelijk had als zij
beweerde dat hij zich door een stel nietsnutters op sleeptouw had laten nemen. Het
is altijd de láátste stap, die Nicolaas Bonte moeite kost. Daarbij is het bij hem een
vastgeroeste meening dat vrouwen wel niet altijd ongelijk maar toch nooit gelijk
hebben. Maar Nicolaas Bonte heeft gelijk wanneer hij zich eens degelijk met de
volkshuishouding gaat bemoeien, waarin de arbeiders reeds zoo'n hoogen toon
aanslaan en waarin je met je belangen op de koffie komt indien je ze aan die heeren
overlaat en meer vertrouwt op hun zin voor sociale gerechtigheid dan op hun
klasse-instincten. Het gaat om eigenbelang tegen eigenbelang en om niets anders,
wàt de pastoors en de gevierde sprekers er ook van zeggen mogen! Indien alle
menschen heiligen waren, was dat wat anders, maar genomen zooals ze nu eenmaal
zijn, moet je ze in de gaten houden met altijd hun mond vol solidariteit. Neen, dan
nog maar liever den klassenstrijd gepreekt zooals de socialisten en er eerlijk voor
uitgekomen dat het om niets anders dan om den heb en den krijg en dus om de
boterham gaat! Nicolaas Bonte heeft groot gelijk wanneer hij zich niet langer een
rad voor de oogen laat draaien, maar zoo krachtig mogelijk de belangen van zijn
stand, die ook zijn eigen belangen zijn, behartigen gaat. Laat het waar zijn wat zijn
vrouw zegt, dat de anderen lamzakken zijn - waar geen woord te veel mee gesproken
is! - er moet toch eens iemand de eerste zijn die de kat den bel aanbindt.
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Ook daarin heeft Bonte gelijk maar hij vergeet het voornaamste: of hij wel de ware
man op de ware plaats is? Zeker, het blijk van vertrouwen, zoo gezegd, dat in hem,
- naïeveling die hij in vele dingen is - gesteld wordt is heel wat waard voor een man
die voelt dat hij niet populair is en het om verschillende persoonlijke en zakelijke
redenen graag zou willen zijn. Maar hij wil niet weten dat dit de spil is waarom
eigenlijk alles draait. Een man als Nicolaas Bonte heeft een grooten trots te voeden
en kan niet altijd even kieskeurig zijn in de middelen waarmee hij dat doet. Hoe
ouder hij wordt, hoe meer opgevreten hij dreigt te worden door zijn honger om zich
te doen gelden; gejaagd door zijn groote driften maakt hij den indruk van iemand
die overal tegen den storm in moet, die zich voortdurend te hoeden heeft tegen
machten welke van alle kanten tegen hem opstaan en hem met afbraak en vernietiging
van zijn levenswerk dreigen; van een man die op ieder oogenblik bereid is ten koste
van wat ook door alles heen te slaan, die geen middenweg meer kent en die, indien
het er op aankomt, èn kwaad èn goed gelijkelijk onder de voeten zal loepen om zijn
doel te bereiken. De strijd dien hij voert zou grooter, zijn worsteling grootscher
kunnen zijn, indien zij een andere werkelijkheid golden dan zijn eigen ongebreidelden
trots. Zelden nog maar ontwaart hij een beter ik, maar dàn als een zwakheid waarvoor
hij zich schaamt en waar hij snel bij is om haar te verloochenen, om haar schuil te
doen gaan achter ruwheid en hardheid. Een zwak oogenblik als toen Jacob over de
Missie repte, daarvoor heeft hij duizend verontschuldigingen. En immer zit hij nog
met zijn kinderachtigheid, met zijn zwak zoo gezegd voor Julie Charlier, waar hij
geen enkele verontschuldiging voor bij de hand heeft; maar dat hij nogal gelaten
draagt. Als een pleister op een wonde!
Neen, ze moeten hem niets wijsmaken, ook Jacob niet! Wat die jongen voorheeft
is evengoed een domheid als waartoe de anderen gekomen zijn. Voor een klooster
deugen de zijnen niet, Jacob evenmin als de rest; van wie zouden zij het hebben? Ze
beuren jou niet, had hij later tegen Jacob gezegd om hem te laten merken hoe weinig
hij eigenlijk onder den indruk was van diens besluit. Jacob had het pak strooibiljetten,
die zijn vader om zijn candidatuur te steunen had laten drukken, vermoffeld en naar
aanleiding daarvan had Nicolaas Bonte hem eens duidelijk gezegd
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wat hij van een aanstaanden kloosterling verwachtte. In ieder geval meer eerbied
voor de ouders en meer onderwerping aan het ouderlijk gezag!
Arme Mensch! Op weg naar het dorp komt hij Marinus de Wachter tegen die uit
de Mis komt en hem succes wenscht met zijn candidatuur; iets verder houdt
Slot-Marieke hem aan met haar klachten; die hoopt in Nicolaas Bonte eindelijk haar
man gevonden te hebben. Als hij in het dorp komt zijn de verkiezingen reeds in
vollen gang. Er is een druk heen en weer beweeg van menschen half op hun Zondags
en in de herbergen hier en daar heershit er reeds stemming. De Mijn rookt uit al haar
schoorsteenen en trekt zich van de gebeurtenissen niets aan. Zelfbewust stapt Nicolaas
Bonte den Steenweg over en de Keizer voorbij waar de wethouder Bindels en de
boterkoning hun optrek hebben genomen en, zeker van hun stukken, hun paladijnen
tracteeren. Even zeker gaat Niscolaas Bonte het raadhuis op om zijn stem uit te
brengen. Aan den ingang staat van den eenen kant Koos Weenink en van den anderen
kant Jan Sluis met een bord. Het zal er spannen, mijnheer Bonte! zegt Jan Sluis; maar
Bonte meent dat het zoo'n vaart niet zal nemen. Van links en rechts wordt hij gegroet
en hij voelt zich voornaam. Hij ziet geen sterveling naar de oogen. Wie hem niet
hebben wil, moet het maar laten. Wat er gebeuren moest is gedaan, het heeft hem
heel wat van zijn goede geld gekost aan drank en propaganda. Nu ja! Het kan beter
van een dorp af dan van een schuur, zegt het spreekwoord. Als hij het raadhuis verlaat,
stopt de auto van Den Hertog voor zijn voeten en stappen de ingenieur zelf en Grondijs
uit om aan hun stemplicht te voldoen. Even later stuift de bekende gele wagen
Nicolaas Bonte voorbij en zwenkt hij den grooten weg op. Weer naar Polen of
Slowakije, weet men te vertellen, om nòg meer arbeidskrachten; de zooveelste missie
reeds! Er zijn er die den heeren die uitstapjes in opdracht van hoofdingenieur Kramer
en op algemeene kosten benijden, de menschen die langs den weg staan. Er zijn er,
zooals Nicolaas Bonte, die zeggen dat ze hun slaven toch maar vèr moeten gaan
halen!
Bonte valt er mee binnen in de Prins. De slavenhandelaars, zegt hij, zijn er weer
op uitgetrokken! Hij bestelt een borrel en de waard drinkt er een met hem mee en de
waardin zoowaar een met suiker, op den toekomstigen magistraat.
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Proficiat alvast, mijnheer Bonte! Ja, die menschen kennen hun wereld! Doch op één
been kunnen zij niet loopen en zij nemen een tweede glas. Schols en zijn vrouw
hebben hun stem reeds uit Gebracht en ook Arthur, de kellner, die juist met de servet
in de deur verschijnt en een grapje vertelt. Maar het is pas tien uur en de dag is nog
lang; en Nicolaas Bonte denkt er aan zich even in de zaak te laten zien. Er zijn altijd
dingen die niet kunnen blijven liggen. Er is te veel mee gemoeid. Afwerken is voor
een zakenman de boodschap! Tot straks, Schols!
Thuis reikt zijn vrouw hem een brief van Karel, juist met de post gekomen. Een
brief voor zijn vader ditmaal en niet voor Julie Charlier. Hoelang is die jongen nu al
weg? Een week of acht. Na de eerste berichten van goed aankomen en goed gewend
zijn, had hij bijna niets van zich laten hooren. Wat zij méér wisten hadden zij uit de
brieven van Julie, die er nogal slordig mee was en ze nu eens hier dan weer daar
open en bloot liet liggen. Van de dingen die hij uitvoerde was eigenlijk nog geen
sprake geweest.
Marie-Cathrien Bonte heeft den brief maar alvast geopend en gelezen, omdat hij
van den jongen was, zegt zij, en laat duidelijk merken dat de inhoud haar niet aanstaat.
Wat staat er in? vraagt haar man onverschillig.
Lees maar eens! antwoordt zij droog.
Nicolaas Bonte vouwt den brief open en leest. Geen spier vertrekt op zijn gelaat.
Marie-Cathrien staat bij haar vuur en zwijgt. Eindelijk staat haar man op en gaat naar
zijn kantoor. Over den inhoud van den brief wordt geen woord gewisseld; maar die
wordt door beiden op hun eigen manier verwerkt. Madame Bonte aanvaardt; want
het bedrog is te zwaar dan dat zij eenig gerechtvaardigd leedvermaak kan koesteren
jegens haar man die zich dan ook nooit laat raden. Nicolaas Bonte weet zich grof
bedonderd en trekt het op zijn fatsoen. Verdomme! zegt hij en werpt den brief op
zijn bureau. Hij bijt zijn tanden op elkander dat ze kraken en heeft moeite om te
slikken. Een knauw méér! Zijn trots is alwéér gefnuikt, maar nog lang niet vleugellam.
Vuile kliek! dreigt Nicolaas Bonte met de vuist; maar de kliek is hem te glad af
geweest. Zijn beleid leed schipbreuk, zijn branie over de positie van Karel breekt
hem op. Vanavond of morgen misschien zal hij hem weer thuis zien. Met de noodige
verwijten
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natuurlijk dat zijn vader niet uit zijn doppen gekeken heeft en zich door een bende
Hollanders in de luren heeft laten leggen voor een dikke tienduizend gulden van zijn
goede geld.
Had Nicolaas Bonte reden om verdomme te zeggen, of niet? Heeft hij reden of
niet om onheilspellend met zijn oog te zitten trekken op zijn kantoor? Het lot is niet
mèt hem, dat blijkt wel! Het heeft het op hem gemunt! Laat Jacob nu niet komen
zeggen dat zijn vader het er ook naar gemaakt heeft, laat zijn vrouw wegblijven met
haar gezeur van: zie je nu, Nicolaas, ik had het wel gedacht! Indien het lot tegen je
is, doe je niets. Maar hij zal het keeren, het weten te temmen als een paard! Met
duivel en geweld desnoods! Zijn handen zwellen tot vuisten in zijn broekzakken
waarin hij, achterover gelegen in zijn zetelaar, ze diep heeft gestoken. Had hij ze
maar eens tusschen zijn knuisten, die godvergeten boeven, hij zou wel met hen klaar
komen. Met naar een advocaat loopen schiet je geen steek op nu de bende er met
den buit vandoor is - en de een nog kaler-dan-een-kikker dan de ander is als het er
op aankomt; onschuldiger ook dan pasgeboren lammeren. Je moet dien kijk van dat
gespuis gezien hebben om achteraf te weten met welke onzalige bedriegers je te doen
hebt gehad. Iemand die roofmoord heeft gepleegd op zijn vader is bij die nog een
fatsoenlijk mensch! Neen! laat niemand nu aan zijn hoofd komen zaniken om hem
zijn ongelijk te helpen inzien. Hij hééft het ingezien, en weet dat hij bedrogen is.
Maar waarom zou dat een reden zijn om het hoofd niet recht, om het hoofd niet nòg
rechter dan ooit, niet kaarsrecht te houden? Nicolaas Bonte zit groot op zijn stoel;
niemand zal merken dat hij gekneusd is, niemand zal het hem aanzien, óók zijn vrouw
niet. De Mensch die hij blijft heeft geen behoefte aan een noodverband. Hij komt
met zichzelf wel klaar, geef maar eens acht!
Julie Charlier loopt door het kantoor naar het magazijn; zij zal hem maar vast
proficiat wenschen op voorhand. Nicolaas Bonte schijnt een oogenblik niet goed te
beseffen waarmee. Dan herinnert hij zich de verkiezingen en hij glimlacht een beetje
bitter. De hand van Julie blijft rustig in de zijne liggen, dan klemt hij er zijn grooten
klauw om toe en trekt hij het meisje tot zich. Hij stamelt vreemde woorden; maar
zich plotseling van zijn verbijstering herstellend, duwt hij haar met beide handen
van zich af; als vuur. Weg! zegt Nicolaas Bonte; niet meer! En het meisje
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verdwijnt in het magazijn. Nicolaas Bonte snuift als een dier. Dan richt hij zich op,
groot; en rekt hij zijn leden uit dat ze kraken. Zoo! Nu voelt hij zich zooals hij zijn
moet: een sterk man, die niet met zich spelen laat; door niemand.
Weg! heeft hij gezegd en hij heeft zijn kinderachtigheid van zich afgezet omdat
ze hem kleineerde. Andere motieven had hij niet dan zijn haat tegen alles wat hem
vernedert; hij wil tevreden zijn over zichzelf!
Hoor eens, zegt Nicolaas Bonte als de winkeljuffrouw terugkomt uit het magazijn,
het is beter dat je heengaat! En hij zegt haar den dienst op, over veertien dagen kan
zij gaan of onmiddellijk, indien zij zulks verkiest, met behoud van haar loon. Julie
meent dat hij schertst, doch zijn gelaat staat zoo hard als steen en zijn oog trotseert
koel haar verwondering. Hij heeft alles gezegd wat hij te zeggen heeft en zij kan er
haar conclusies uit trekken. Ze laat den winkel aan Jacob over en gaat zitten uithuilen
in den salon. De baas kan hard zijn! zegt zij tegen Marie-Cathrien; en als deze haar
man vraagt wat er eigenlijk aan de hand is, antwoordt hij Niets! Hij laat den kop
zwarte koffie die zijn vrouw hem gebracht heeft onaangeroerd staan, sluit zijn kantoor
en zegt tegen Jacob dat Karel misschien vanavond al thuiskomt. Hij dóet nog slechts
en geeft geen reden meer van zijn handelen; en een huis vol vragen en twijfels
achterlatend, op welker verklaring het verder niet aankomt, gaat hij rustig en bijna
opgelucht de deur uit. Als hij in de Prins komt is het daar reeds druk aan de bittertafel
en wordt hij met gejuich en handgeklap ingehaald. Na alles wat hij vanmorgen weer
op heeft mogen knappen, voelt hij zich als een bevrijde temidden van het spektakel
dat rond hem is opgestaan. Kiezers of niet, roept Nicolaas Bonte de volle gelagkamer
in, kiezers of niet, dat kan me niet schelen, drinkt uit! Wie het goed of kwaad met
mij meenen, drinkt uit!
En hoog laten zij hem reeds bij voorbaat leven als de behartiger der waarachtige
gemeenschapsbelangen, als de man die niemand naar de oogen behoeft te zien, van
wien ieder weet dat hij recht door zee weet te gaan en die zonder aanzien des persoons
zijn woord zal weten te doen waar het van pas komt. Wanneer het rumoer geluwd is
en overal aan de tafels de gesprekken weer op hun gewone manier doorgaan zit
Nicolaas Bonte ernstig met zijn oog te trekken tusschen den architect Verwiel en
den handelaar
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in gedistilleerd Peeters die samen de noodzakelijkheid van verscherpte gemeentelijke
bouwverordeningen bepleiten en in de toekomst een meer deskundig opzichter van
openbare werken wenschen dan den metselaar Muris. Nicolaas Bonte laat zich door
Verwiel in het oor blazen in welke dingen een gemeente, die binnen afzienbaren tijd
een der belangrijkste mijncentra zijn zal, zich voor den goeden gang van zaken heeft
te respecteeren, en garandeert den architect dat men met goede en uitvoerbare plannen
bij hem nooit aan doovemansdeur zal kloppen. Hij zal een open oog voor den
vooruitgang toonen en de levensvatbare voorstellen van anderen niet alleen maar
zonder naeer doen kelderen omdat zij van de tegenpartij komen. Voor het overige
gaat hij zich in woorden nòch in drank te buiten. Het is nog lang eer het avond is en
ook de ernstige dingen, die vanmorgen reeds achter hem liggen, geven hem een zin
voor nuchterheid die bijna opzien baart na zijn nogal uitbundige entrée. Drinkt uit,
zegt hij tegen de anderen en tracteert iedereen die binnenkomt, maar knipt een oog
van verstandhouding tegen Arthur die dan weet dat hij hèm passeeren moet. Hij is
matiger dan Arthur den laatsten tijd van hem gewoon is, maar hij is royaal. Hij laat
de anderen profiteeren. Als hem dunkt dat het goed geweest is, betaalt hij het gelag
en maakt aanstalten om op te stappen. Hij moet zich ook inde andere gelegenheden
eens laten zien, zegt hij. Daar is niemand die dit zoozeer weet te billijken als de waard
uit de Prins zelf; Nicolaas Bonte trekt de helft van de klanten achter zich mee de deur
uit naar Germania en van daar naar Modern waar overal, behoudens den een of
anderen wereldvreemden vreemdeling, de bezoekers oprijzen om den gevierden
candidaat der winkelbuurt te huldigen. In Modern brengt de poelier Claessen, reeds
aangeschoten, een wanklank in de algemeene waardeering, wanneer hij opstaat om
te beweren dat de candidaat toch eigenlijk maar een domme boer is; doch niet dommer
en ook niet wijzer dan de anderen. En of je nu van de kat of den kater gebeten wordt,
redeneert Claessen, dat blijft allemaal één pot nat; en hij brengt onverminderd een
heildronk uit op Nicolaas Bonte die - laten we ons maar niets wijsmaken, zegt de
poelier - het klappen van de zweep ook wel zal leeren om, juist als alle anderen, van
andermans leer riemen te snijden. Bonte is nog nuchter genoeg om die dronkemanstaal
te laten voor wat
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zij is en ook als de drankhandelaar Peeters het voor Bonte op wil nemen en den
poelier afdekselen, weet hij deze te matigen voor het tot woorden komt. Hij betaalt
en wil opstappen, zijn vrouw wacht met het eten. Maar zijn kiezers vinden dat een
kink in de kabel leggen nu ze pas recht op dreef raken en het toch maar ééns om de
vier jaar verkiezing is. Hij laat zich meetronen van het eene restaurant naar het andere
en verliest al meer en meer zijn evenwichtigheid. In Modern was het werkmeisje
Anneke Briels namens madame Bonte komen vragen of mijnheer Bonte kwam eten
en in Riche is het Nico die weten wil of zij nog langer op hem wachten moeten. Neen,
dat behoeven ze speciaal vandaag óók niet, boodschapt Nicolaas Bonte. Hij eet in
Riche; dat moet de jongen maar aan zijn moeder overbrengen. Zijn vader zet de
bloemetjes eens buiten, dat mocht wel voor een keer! En in afwachting van den
uitslag hoe hij uit de stembus zal komen zit Nicolaas Bonte met Verwiel en Peeters
en den poelier Claessen ten slotte ook nog, die voor zijn kop de aan het spit gebraden
haantjes doet, in Riche aan een eten waar je met geen stok overheen komt. Want zóó
had Bonte het verlangd; van het beste wat de baas van Riche in zijnen boutiek had,
met een duchtig en goed glas wijn er over heen; wat het kostte kon hem niet schelen!
Intusschen kwijten de stemgerechtigden zich van hun taak en het uur breekt
langzamerhand aan dat het stemlokaal zal worden gesloten. Baron Isidoor en de
freule zijn de laatsten die het raadhuis verlaten en in hun victoria terugkeeren naar
het kasteel. De stemopnemers zijn bezig met de telling in het bijzijn van den
burgemeester en den wachtmeester Gussenhoven, waarna proces verbaal wordt
opgemaakt. Tegen den tijd dat de uitslag bekend gemaakt gaat worden, verschijnt
Nicolaas Bonte plotseling met een zwaren aanhang uitgerekend in de Keizer om zijn
zegepraal te vieren. Wanneer hij op dat uur het brandpunt der dorpspolitiek
binnentreedt heeft hij daar natuurlijk zijn bedoelingen mee! Zooals hij verwacht
heeft, heeft heel de oude garde met Van der Schoor aan het hoofd daar dan ook reeds
haar optrek genomen en gaat het er warm toe. Zijn komst baart echter minder
verwondering dan hij eigenlijk verwacht had; blijkt den minsten indruk zelfs niet te
maken op degenen van wie hij het graag gezien had. Als toekomstig magistraat heeft
hij zelfs de begroeting
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in ontvangst te nemen van den boterkoning Rullens en, alhoewel je niet moet kakelen
voor het ei er uit is, de handen te drukken die hem royaal worden toegestoken. Dit
alles ondanks de berekeningen van den veearts Liebaert die juist klaargekomen is
met het wikken en wegen der kansen en Nicolaas Bonte radicaal heeft doodgedeeld.
De zinspeling van den veearts, dat de middenstanders geen kijk op den vooruitgang
blijken te bezitten omdat zij den os, dien de boeren reeds lang als een veel te traag
en eigenzinnig trekdier hebben afgeschaft, voor hun wagen hebben gespannen is in
de hulde van den boterkoning verloren gegaan. In de overvolle gelagkamer worden
er edelmoedig plaatsen voor Bonte en zijn aanhang ingeruimd en naar gelang de
spanning toeneemt, in welke handen het lot der gemeente zal komen te rusten, bereikt
het rumoer er zijn toppunt. Met een half oog houdt Nicolaas Bonte zijn vriend
Severinus in de gaten die even rustig en welgemoed als altijd achter zijn glas zit. Het
rumoer hindert hem heelemaal niet; de brouwer bezit nog immer de kunst om zich
niet drukker te maken dan noodig is over dingen waar geen halve wereld mee gemoeid
is, zooals hij dat uitdrukt. Hij gunt Nicolaas Bonte de pret van harte, dat is hem aan
te zien. Deze grinnikt zooals altijd wanneer hij niet grijnst. Hij heeft niet te veel en
ook genoeg gedronken, hij heeft juist zooveel als noodig is om de dingen niet al te
somber en ook niet al te licht te zien. Hij is niet zwijgzaam en evenmin uitbundig.
Hij spreekt het woord dat hij zich voorgenomen heeft te spreken precies op dat
moment waarop de aanwezigen verwachten dat hij zich zal laten hooren.
Custers, zegt hij, alles wat hier van nu af gedronken zal worden is voor mijn
rekening! Het is een gebaar zoo ruim als maar eenigszins kan, maar de bijval die er
op volgt stelt hem teleur. Hier en daar alleen gaan met een hoera de glazen omhoog,
doch juist diegenen waar hij een oog op houdt trekken er zich niets van aan. Zijn zet
is een des te grootere mislukking voor hem naarmate hij ze met zooveel berekening
geplaatst heeft. Doch dat slaat hem niet uit het veld. De wapenrusting van Nicolaas
Bonte is daartegen bestand, want hij heeft nog andere pijlen op zijn boog.
De stembus kan nu ieder oogenblik gaan spreken. De harmonie verzamelt zich
reeds en het wordt drukker in de straten. Wie

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 2. De mensch en zijn schaduw

156
eenigszins kan, heeft zijn werk neergegooid en mengt zich in de gebeurtenis van den
dag. Eindelijk rukt de harmonie met volle muziek den Steenweg af naar het raadhuis
om van daaruit voor de woningen der nieuwe magistraten een marsch te gaan spelen
met een kort woord van den voorzitter Hennekens en een lang zal hij leven tot slot.
De menschen hebben op de muziek gewacht om hun huizen te verlaten en de straten
te vullen. De harmonie waaronder ook Dorus Bonte met de saxofoon, Jacob met de
klarinet en Louis met de tuba, trekt met Sambre et Meuse langs de Keizer waar de
ramen worden open geworpen. De gansche jeugd gaat dansend de muziek vooraf en
een dichte stroom volk golft er achteraan. Alleen Bertus Slangen wordt nu nog gemist,
de ompeuze gek met de papieren roos op de borst en den dansenen stok in de hand
als een tamboer-majoor! Langzaam strijkt de schemering over de huizen waarin de
lampen ontstoken worden en in de verte rond het raadhuis druischt het als op kermis.
De muziek en het hoera-geroep zijn niet van de lucht. Nicolaas Bonte zit neer als
iemand wien de verkiezing geen enkele verrassing meer kan bereiden, omdat hij de
kansen als kaarten in zijn zak heeft. De eerste berichten komen binnen en enkele
namen van gekozenen; en dàn de naam van Nicolaas Bonte die een flinke meerderheid
van stemmen op zich vereenigde. Er zijn er zeker in de Keizer die hun verwondering
kwalijk weten te verdonkeremanen; maar de architect Verwiel staat recht om den
man, die zegevierend uit het strijdperk is getreden, geluk te wenschen en de gansche
bevolking met hem omdat Verwiel er van overtuigd is dat zij in Nicolaas Bonte een
man naar het vertegenwoordigende college heeft afgezonden die een eerlijk en
onpartijdig voorstander zal blijken van het ware volksbelang. Daarop krijgen de
aanwezigen, met den kastelein Custers aan het hoofd, de machtige maar eenigszins
slappe hand te drukken die de gevierde man hun onverschillig toesteekt. De
rondborstige veearts erkent dat geen verrassingen meer mogelijk zijn nu men gezien
heeft hoe een koe een haas vangt. En Severinus van der Schoor, wat zegt die?
Ik zal hem die comedie maar besparen, zegt die tegen den oudwethouder Bindels,
en blijft rustig op zijn stoel zitten. Zulks ligt trouwens geheel in de lijn van den
brouwer die zich boven de politiek waant te staan en gaarne toegeeft er ook geen
verstand
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van te hebben. Hij amuseert zich best met de drukte die de anderen er over maken
en heeft zonder veel moeite zelfs door handgeklap zijn bijval kunnen betuigen met
de overtuiging die door Verwiel werd uitgesproken. Ook dàt is aan het scherpe kijken
van Nicolaas Bonte evenmin ontgaan als de doodelijke tevredenheid waarop zijn
vijand zijn overwinning onthaald heeft; en zelfs in het uur van zijn zegepraal, waarvan
hij zich zooveel heeft voorgesteld, moet hij tot de bevinding komen niet opgewassen
te zijn tegen dien mensch wiens hand eenmaal in trouw verbond, zoo gedacht, in de
zijne lag.
Bonte wordt door zijn vrienden aangemaand dat het tijd wordt om op te stappen.
Hij wordt aan zijn woning verwacht voor de serenade. De buren zijn intusschen
begonnen den voorgevel in der haast met guirlandes en lampions te behangen. Hij
vraagt den waard hoeveel het geweest is, betaalt en stapt met een vernietigenden blik
naar Van der Schoor, die deze langs zich heen laat gaan, de deur uit.
De avond hangt grauw boven het dorp waar uit alle huizen de lampen schijnen;
met de menschen in groepjes aan de deur en op de hoeken der straten. De lucht zit
vol muziek en feest en overal waar Nicolaas Bonte voorbij gaat wordt hij op
handgeklap of een: Proficiat, Bonte! onthaald. Als een koning treedt hij zijn woning
binnen waar Marie-Cathrien in haar beste kleed en met al haar goud behangen hem
al even zegevierend tegemoet treedt. Zij heeft geen woorden genoeg om hem te
zeggen hoe trots zij op haar man is; en maakt er al evenmin een geheim van voor de
menschen die maar in- en uitloopen als in een bazar, menschen allemaal die het wel
verwacht hadden van haar man en zoo. Zij heeft geen handen genoeg om al de
gelukwenschen in ontvangst te nemen en ook de bloemen laten niet op zich wachten.
Heer-in-den-hoogen-hemel-nog-toe! wie had ooit durven denken dat het zulk een
feest voor hen zou worden, en dat haar man en haar zooveel eer zou aangedaan
worden? In een regen van confetti staat zij en gevangen in serpentines, en almaar
handen zijn het die ze drukt terwijl nog honderden kijkers voor de vensters staan en
Nicolaas Bonte vrienden en buren en wie men maar denken kan tracteert in den salon,
in het kantoor tot in de keuken toe waar het overal druk en joviaal toegaat. Totdat
Nico die overal en nergens is en overal het zijne van hebben
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moet zijn vader zeggen komt dat de muziek in aantocht is en deze aan de deur moet
verschijnen waar de lui om hem roepen. En even maakt Nicolaas Bonte er een grapje
van als hij, zoodat allen het zien kunnen, zijn vrouw snaaks in de wang knijpt en
Marie-Cathrien aan den arm neemt. Maar als hij zich op den drempel vertoont staat
hij daar weer waardig en groot, met de kin tusschen den vadermoorder geklemd als
een schoolmeester, aan den arm van Marie-Cathrien, die - hoe kan ze het verhelpen?
- met de heupen een beetje meedeint op de aanrukkende muziek. Het is nu de gansche
jeugd niet alleen meer, maar de geheele bevolking, zou men zeggen, die met lampions
en fakkels voor de harmonie trekt en als op commando twee dichte dringende en
juichende hagen van menschen vormt waartusschen de muziek met het voltallig
bestuur aan het hoofd voor den winkel van Nicolaas Bonte en Zonen postvat. Voorop
staat Jacob met de soloklarinet voor zijn vader te spelen; Marie-Cathrien wijst
overgelukkig haar man op den jongen; maar als zij daarna een beetje naar achteren
Dorus en heel achteraan ook nog Louis met de tuba ontdekt, begint het haar een
beetje voor de oogen te draaien en moet zij ineens naar haar tranen grijpen. Zij slaat
er een figuur mee, dat voelt zij. Daarom maakt zij zich los uit den arm van haar man
en dringt zich door de bezoekers heen naar achteren, naar de keuken. Daar staat zij
met het hoofd tegen den muur, met de hand aan de aanrecht de oogen te betten in
den handdoek. Zij hoort de muziek spelen als een orkaan en daarna den voorzitter
Hennekens die spreekt in naam van de muzikanten; waarna tromgeroffel en bijval.
Haar man neemt het woord, hij zegt dat hij zich het vertrouwen dat zij in hem gesteld
hebben zal waardig maken en hij dankt voor de hulde, voor alles! Hij maakt het kort
en goed. Een eindeloos gejubel is het antwoord; en dan nog een lang zal hij leven
door de harmonie gespeeld en door honderden meegezongen den flonkerenden
sterrennacht in tot slot.
Maar dan wordt het plotseling veel te stil voor den winkel van Nicolaas Bonte;
het volk is als op een gegeven teeken uit elkaar gestroomd; het bestuur houdt de
koppen bijeen gestoken en tusschen de muzikanten, die hun instrumenten uitblazen,
wordt druk gemompeld. In een oogwenk staat heel de Raadhuisstraat vol groepjes
doodernstige menschen. Nicolaas Bonte staat nog altijd plech
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tig op zijn drempel te knikken naar de betoogers die reeds lang geen aandacht meer
aan hem schenken. Dan komt de voorzitter Hennekens op hem af die hem uit den
droom helpt en mededeelt wat de menschen bezig houdt. Er moet iets met ingenieur
Den Hertog en den bedrijfsleider Grondijs gebeurd zijn, zegt deze. Meer weet hij er
nog niet van. Even later weet Schols uit de Prins, die de Mijn heeft opgebeld, mede
te deelen dat Den Hertog met zijn wagen verongelukt is. Toen hij bij Bingen voor
een hooiwagen moest uitwijken, is de ingenieur in volle vaart tegen een boom
opgevlogen en met ingedrukten borstkas dood achter het stuurrad uit gehaald. Dat
is de domper op het feest, het einde van muziek en drukte en het slot van den dag.
Nicolaas Bonte sluit de deur. Als hij in de keuken komt ziet hij zijn vrouw niet
betraande oogen aan tafel zitten. Wat nu weer? snauwt de Mensch; doch zonder haar
antwoord af te wachten vraagt hij Nico: waar is Julie Charlier?
Met Karel de lucht op, zegt deze.
Zoo, met Karel! bromt Nicolaas Bonte; nog veertien dagen dan kan zij voorgoed
de lucht op, voegt hij er aan toe, en zit dan voor hij naar bed gaat nog een tijd lang
grimmig voor zich uit te turen op zijn kantoor.
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XV
Miete heeft geen gedaante meer, maar ook geen tranen. Zij is zelfs de schaduw niet
meer van wat zij was, denkt de oude Geertrui.
Miete is zooeven met Louis Bonte terug gekomen van de begrafenis van haar
verloofde en zit onwezenlijk tenger doch rechtop tegenover haar vader in de groote
kamer van de Lindeboom. Het huis is er nog stiller van geworden dan het de laatste
dagen reeds was, doodstil. Vlagen van leed en rukwinden van geluk zijn door zijn
ruime vertrekken gegaan onder het statige pannendak en hebben er een ernst en
voornaamheid aan geschonken die imponeeren. Grijs en eerbiedwaardig staat het te
zwijgen rond het meisje in rouw dat daar neerzit, niet als eene die van de reis is
weergekeerd maar als eene die even talmt om adem te scheppen en dan weer verder
moet. Miete moet verder, haar christelijk bewustzijn houdt haar dat voor. Zij kan
niet bij haar leed blijven talmen. Maar even rust zij van haar geslagenheid uit bij
haar vader, met den rouwhoed op haar schoot en de vochtige krullen slordig om de
ooren. Zijn oogen staan groot en mannelijk over zijn kind dat de zoetheid der liefde
kende en het zout der tranen geproefd heeft, tot de lippen er schraal van werden en
verschrompelden. Ondanks zijn aanwezigheid weet hij dat zij alleen is en nog zeer
lang alleen zal zijn; eenzamer dan de man die zijn schaduw verloor en hem niet meer
kon vinden.
Joannes den Hertog ligt in Delft begraven, dat is ver van hier. Miete heeft er in
berust van hem hier niet meer te vinden. Zij houdt haar zakdoekje om den wijsvinger
gewikkeld; maar zij bijt er niet meer in, haar tanden rukken er niet meer aan, dàt is
over! Zij heeft zich stil geschreid en stil gebeden. Haar gedachten keeren langzaam
weer terug op hun plaats, de dingen nemen hun gewone afmetingen weer aan, de
hemel en de aarde hangen niet zoo scheef meer uit het lood. In haar geluksdroom
overrompeld, zal Miete van der Schoor nooit meer de argelooze zijn die ze was. Haar
oogen hebben de rondheid nog der verschrikking, haar gelaat heeft er nog de kleur
en de strakheid van; de hardheid die zich langzaam moet ontspannen. Want geen
enkele vezel aan haar of hij is ontsteld geweest, de wortels van heur haar hebben
gesidderd, haar voeten hebben de aarde onder zich voelen bewegen,
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haar keel is wond van het slikken, haar krop gezwollen door het snakken naar adem,
haar borst ingedrukt onder de smart.
Severinus van der Schoor ziet wat het noodlot van zijn kind gemaakt heeft, hoe
berooid het haar in zijn armen heeft terug gevoerd. Hij weet dat de smart zich in den
mensch zelf moet oplossen, nagenoeg als de spijs in het bloed en dat troostwoorden
het proces slechts verhaasten. Hij zegt niet: Je hebt míj nog, kind! daar het eene bezit
het andere niet kan vervangen, het eene geluk het andere niet. Daarom zegt hij: Zou
je je hoed niet weg leggen, kind? Zij doet het en knoopt haar mantel los, staat recht
voor den spiegel en verzorgt haar haren. Zoo moet het, denkt Severinus, voorwaarts!
Hij spreekt niet over de plechtige uitvaart die er gisteren gecelebreerd is geworden
waar zoogezegd de gansche Mijn en de gansche bevolking aan deel had genomen,
noch over Grondijs, waarover gunstige berichten zijn en waarvan verwacht wordt
dat hij spoedig het ziekenhuis zal kunnen verlaten. Geertrui komt de kamer binnen
geschoven en brengt de juffrouw een kop bouillon. Dat is wel het minste wat men
iemand in de omstandigheden van Miete aan kan bieden om hem op gang te brengen,
doch het zou er wellicht iets toe bij kunnen dragen en het is goed gemeend. Dat zal
u opknappen, zegt Geertrui en laat gemoed en werkelijkheidszin spreken. Zij ziet
dat het uurwerk van de oude staanklok stil is blijven staan, zij trekt de gewichten op,
geeft een duwtje aan den slinger en de klok begint weer te tikken. Zij kijkt even door
het venster, leest van den toren den tijd van den dag en zet de wijzers bij. Tien voor
zes, zegt Leertrui, om zes uur zou madame Bonte even willen komen, zij heeft door
het werkmeisje Anneke Briels laten vragen of het gelegen kwam. Van der Schoor
ziet zijn dochter aan en als deze toestemmend knikt, zegt hij dat het goed is. Zij is
en blijft immers de moeder van Louis! Dochter en vader denken hetzelfde, doch
Severinus koestert eenige achterdocht na alles wat hij van die menschen ondervonden
heeft. Zou madame Bonte, vooruitgeschoven misschien door haar man, niet in staat
kunnen zijn om, nu het leed nog niet koud is, het oude spel met hen opnieuw te
beginnen; om, nu de tranen nog niet droog zijn, zijn dochter te komen krenken door
lompe toespelingen en voorstellen? Van een Nicolaas Bonte was alles te verwachten,
maar zou zíj tot zulk een grofheid in staat zijn? Miete evenwel heeft goed gevonden
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dat zij ontvangen wordt en Van der Schoor doet dus verstandiger maar eerst eens af
te wachten en niet te oordeelen voor duidelijk gebleken is wat die vrouw beweegt.
Het gebeurde immers méér dat tegenslag en rampspoed tusschen menschen den weg
baande voor zuiverder verhoudingen, dat het leed en de smart te baat werden genomen
omm tot elkander te komen! Neen, die van Bonte hadden den laatsten tijd ook niet
op rozen gewandeld en door de mislukking van Karel had de Mensch zich allicht
dieper in de vingers gesneden dan men wel wist.
De soep wordt koud, moedigt Severinus zijn dochter aan als hij merkt dat zij zit
te staren. Miete waakt op uit haar overpeinzingen en drinkt. Zij is de gewilligheid
zelve. Geertrui is alweer daar om den hoed en den mantel van de juffrouw aan te
nemen.
Waar is Louis? vraagt Miete haar.
Louis is zich bij zijn thuiskomst onmiddellijk òm gaan kleeden en is aan zijn werk
gegaan.
Zeg hem dat wij zijn moeder aanstonds te verwachten hebben.
Dat zal Geertrui dan maar subiet gaan doen.
Hij zal er van opzien, meent Van der Schoor.
Miete vraagt of die van Bonte hun in haar afwezigheid eenige deelneming betoond
hebben. Haar vader zegt dat hem daar tot nog toe niets van gebleken is.
Zij zal het goed komen maken, verwacht Miete, madame Bonte is zoo kwaad niet!
Maar dom, vult Severinus aan.
We mogen niet vergeten dat wij aan die menschen nogal een en ander verschuldigd
zijn, vader.
Heb ik dat dan gedaan, kind?
Dàt beweer ik niet, doch het kan zijn nut hebben om ons van tijd tot tijd onze
verplichtingen te binnen te brengen, vader! antwoordt Miete. En na eenig nadenken
gaat zij voort: Ik ben werkelijk blij dat we eindelijk de gelegenheid eens krijgen haar
te toonen dat wij nog altijd dezelfden zijn en hun beter gezind dan men ons verweten
heeft.
Van der Schoor beleeft er genoegen aan zijn dochter een weinig te zien opleven
en moedigt haar aan. Het zal een zware stap voor vrouw Bonte zijn, zegt hij, en ik
wou dat ik wist hoe ik haar dien kon verlichten.
Zij zal aan mij niet merken dat er tusschen ons iets geweest is,
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verzekert Miete met warmte, die in de komst van Marie-Cathrien Bonte een gelukkig
einde schijnt te begroeten van een naargeestig geharrewar. Haar vader kan onmogelijk
aannemen dat Nicolaas Bonte er part of deel aan zou hebben, doch Miete neemt aan
dat de tegenslagen ook hem de oogen wat verder geopend kunnen hebben en Severinus
hoopt er het beste van.
Even zes uur geslagen, gaat madame Bonte onder de poort door en staat zij, een
beetje bedremmeld ondanks haar volste recht dat zij zich voorgenomen heeft te gaan
bepleiten, in het voorhuis van de Lindeboom volk! te roepen. Ze brengt de oude
Geertrui aan het verstand dat zij den baas wil spreken; en dan is Miete reeds bij haar
om haar aan den arm te nemen en naar de voorkamer te brengen. Geen enkel woord
van deelneming evenwel komt Marie-Cathrien van de lippen. Zij valt met de deur
in huis en meent dat, nu Van der Schoor en zijn dochter ook eens weten wat verlies
en leed is, het uur voor hen gekomen is om recht te doen. Zooals gij doet, zoo wordt
gij gedaan! Zij zegt het den brouwer recht in zijn gezicht en zijn dochter mag er het
hare van nemen. Zij dreigt met machten die ook in dit leven reeds het onrecht wreken
en terwijl Severinus en Miete beiden eigenlijk niet goed weten of zij waken of
droomen, eischt madame Bonte haar oudste van hen op. Ze kunnen nu bij zichzelf
te rade gaan wat het voor een moeder zeggen wil wanneer door schuld van anderen
haar eigen kind voor haar dood is, of zoogoed als dood! Ze komt niet met verwijten,
daar is dit het uur niet voor, anders zou de brouwer wel wat anders van haar hooren.
Zij legt het zoo zacht en verstandig aan als zij maar kan, zij komt zelfs buiten weten
van haar man om, daar zij van haar hart niet langer een moordkuil kan maken. Haar
man zou dien knieval dien ze doet niet goedkeuren, gaat zij in één adem en onder
dikke tranen verder; die is anders gelukt, maar zij is na lang wikken en wegen eindelijk
den weg opgegaan dien haar moederlijk gemoed haar voorschrijft en nu moet de
brouwer maar weten wat hij doet, het zal hem anders geen zegen brengen. Miete zit
haar wezenloos en als bevroren aan te zien, één vraag slechts houdt haar bezig hoe
zóó iets mogelijk is? Severinus is de kalmte zelf, hij heeft zoo aandachtig mogelijk
naar de vrouw geluisterd en nu hem het woord verleend wordt, kan hij niet nalaten
op te merken: Wij hadden niet gedacht dat u den moed gehad zoudt hebben ons
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daarmee in deze omstandigheden op het lijf te vallen, madame Bonte! Wij hadden
beter van u verwacht, vrouw! Zijn woorden schijnen evenwel op Marie-Cathrien
Bonte niet den minsten indruk te maken. De brouwer heeft ook geen rekening
gehouden met de omstandigheden waarin zij verkeeren, zegt madame Bonte, ieder
voelt zijn eigen pijn het beste!
Ik kan ook op dit oogenblik slechts herhalen, gaat Van der Schoor op zijn rustigen
toon voort, wat ik u reeds eerder duidelijk genoeg gezegd heb: dat het uw zoon op
ieder uur van den dag en den nacht vrijstaat den weg te gaan dien hij zelf verkiest.
Het is derhalve tot hem en niet tot mij dat u zich op de allereerste plaats te wenden
heeft, al moet mij hierbij onmiddellijk van het hart, dat wij hem, na alles wat hij voor
ons geworden is en midden in de verbouwing der zaak waarin wij tot over de ooren
zitten, moeilijk zullen kunnen missen. Kind, gaat Severinus zich tot Miete wendend
voort, zeg jij even aan Louis dat zijn moeder hem moet spreken. En tot madame
Bonte zegt hij opstaande: Ik laat u de baan vrij, vrouw, en zal u niet storen in uw
onderhoud met uw jongen. U moogt hem namens mij mededeelen dat wij ons
terugtrekken voor zijn moeder, dat wij hoegenaamd geen invloed wenschen uit te
oefenen op zijn besluit en dat wij, mijn kind en ik, niets liever zien zouden dan dat
er eindelijk op eenigerlei wijze een einde mocht komen aan dezen toestand. Zeg hem
gerust dat, indien hij bij zijn ouders niet kan gemist worden, er dáár hoogere belangen
op het spel staan dan hier en dat wij ons wel zullen redden.
Marie-Cathrien Bonte zit alleen in de groote kamer van de Lindeboom en droogt
haar tranen. Het duurt nogal wat eer Louis voor zijn moeder verschijnt die zich
intusschen, achterdochtig als zij is, zit op te hitsen over de troeven die Van der Schoor
en zijn dochter wel achter haar rug tegen Louis uit zullen spelen om hem te paaien.
Zij begint dan ook onmiddellijk met hem nogal van op een afstand te zeggen dat hij
wel weten zal waarvoor zij gekomen is, doch als de jongen van toeten noch blazen
blijkt af te weten, en zijn eerlijke oogen vragend in de hare kijken, grijpt zij plotseling
zijn handen vast en breekt met haar hoofd tegen zijn borst in snikken uit. Help ons,
kreunt zij, help ons! en tusschen haar zware zuchten door kermt zij den onthutsten
jongen al haar teleurstellingen van de laatste maanden,
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al haar twijfels en bange vermoedens en bezweert zij hem keer op keer bij alles wat
hem heilig is haar niet in den steek te laten, naar huis te komen om den boel mee
recht te houden voor het te laat is. Zij luistert niet eens meer naar zijn vragen, zij
bezweert hem alleen nog maar, zij tracht hem zijn toestemming aff te persen. Hij
móet zeggen dat hij naar huis komt, naar zijn moeder, zij klemt zich aan hem vast,
laat hem nooit meer, nooit meer los. Neen! niet de gezindheid van den vader houdt
zij geen rekening meer, alleen nog maar niet haar moederhart. Het is of zij nu
plotseling pas inziet hoe erg het eigenlijk met hen is, nu zij niets meer, ook voor haar
zelf niet meer, verbergt, niets meer verbloemt. Het opgepropte leed dat zich daar
ineens, en wilder dan het ooit gedaan heeft, ontlast schijnt haar een helderziendheid,
een inzicht in haar toestand te verleenen die haar radeloos maakt en den zoon
verbijstert. Het is ver met ons gekomen, jammert zij, dat voel ik, dat weet ik, ook als
je vader het voor ons verbergt. Met en niet is nu alles duidelijk geworden, maar ik
heb het niet kunnen verwerken. Nu verwerk ik het, nu zie ik ineens waar alles bij
ons op uit zal loopen. Neen! vraag nu niet naar de schuld van alles! Wij hebben
allemaal schuld, je vader niet alleen! Het is ons aangedaan, wij hebben het ons zelf
aangedaan. Wij hebben te hoog willen vliegen en we hebben God naar de oogen
gestoken. En jij, jongen, hebt ons den rug toegekeerd! Praat niet, praat niet! ik weet
dat je misschien gelijk hebt. Je vader, o! je vader! Hadden ze hem in zijn wezen
gelaten, hadden ze hem zijn grond gelaten! Hadden ze hem den weg niet opgejaagd
met al zijn geld. Geld is een dwingeland en geld maakt dwingelanden. Door het geld
is alles gekomen, door het geld en de dwingelandij. Eerst hebben we jou verloren en
de anderen daarna: Dorus, Lambert en Peter, vier van de zeven. Jacob wil naar het
klooster en sinds hij terug is uit Rotterdam doet Karel den mond niet meer open dan
om ja en neen te snauwen. Die zit den godsganschen dag op zijn kamer boven te
lezen en 's avonds loopt hij niet Julie Charlier die door vader pardoes uit den dienst
is gesmeten en ons nu ook nog overal loopt zwart te maken als den nacht. Karel heeft
een betrekking bij den kolenverkoop van de Mijn op het oog en als hij die te pakken
heeft, gaat ook hij er vandoor, heeft Julie Charlier verteld. Sinds zijn vader zich door
die Hollanders bij den neus heeft laten nemen en
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hij recht van spreken meent te hebben gekregen, is met dien jongen ook geen huis
meer te houden. En alles komt op de moeder neer, de vader trekt er zich hoegenaamd
niets van aan, luistert naar geen goede en kwade woorden meer. Om de haverklap is
het: Waar bemoei jij je mee? - óók als Jacob hem verstandig onder de oogen tracht
te brengen dat hij zich door zijn eigenzinnigheid ruïneert en dat zijn trots hem den
hals breekt. Marie-Cathrien Bonte wordt zwaar beproefd. Maar zij vraagt niet, waaraan
zij het verdiend heeft. Zij aanvaardt het als een christen vrouw die weet dat in alles
bestier is, dat alles zijn eigen zin heeft. En zij bekent haar schuld, zij neemt die op
zich; zij draagt die voor hen allen, voor haar grooten, sterken man vooral die geen
schuld bekent, die ze niet aanvaardt, maar die kampt tegen de ongunst, die worstelt
met een noodlot dat hem harder maakt naarmate het hem slaat, weerspanniger
naarmate het hem knevelt, koppiger, driester, trotscher. Goeden raad schudt hij van
zich af als een hond den regen en hij zoekt heul waar die niet te vinden is. Nicolaas
Bonte zit weer veel te veel in de herbergen, precies als vroeger wanneer hem iets
tegenliep. Toen evenwel kon het zoo'n groot kwaad niet, hij werkte er zich wel
doorheen, nu werkt hij zich er onder. Doch het ergste is nog niet gebeurd, en kan dus
nog voorkomen worden! Daarom is zij den weg opgegaan. Al het verkeerde moet
weer ongedaan gemaakt worden, alle misverstanden moeten uit den weg geruimd.
De kinderen moeten terug en blijven op de plaats waar zij thuis hooren. Allen, één
voor één, die onder haar uitgeloopen zijn, wil zij weer rond het nest verzamelen.
Dom is zij geweest, dat zij het zoover heeft laten komen, dommer dan het achtereind
van een varken! Maar alles is nog niet verloren! Zij rekent op de jongens, ook op
hen die met een kwaden kop zijn weggeloopen. Zij moet weer achter Dorus aan die
trouwen gaat (die trouwen moet, zegt zij niet!), achter Lambert en Peter, goede
jongens maar een beetje eigenzinnig als hun vader, allemaal kinderen die zich gauw
laten opruien door diegenen die hen achter hun rug uitlachen óók nog, die geen
grooter plezier schijnen te kennen dan bij anderen roet in het eten te zien. Dorus,
Lambert en Peter en nu ook Karel weer hebben zich op het voorbeeld van Louis
beroepen. De oudste heeft hun den weg gemakkelijk gemaakt, dat mag hij zich ter
harte nemen! Maar wanneer hij nu ook als
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de eerste terugkeert zullen de anderen wel volgen. Alles moet dan nog eens opnieuw
gedaan worden en béter, hand in hand vooruit en met onderling overleg! En alles zal
weer goed worden, verzekert Marie-Cathrien Bonte den jongen die niet zoo
lichtgeloovig blijkt als zijn moeder. Kom, zegt zij, wij beginnen een nieuw leven en
jij moet ons helpen!
En vader dan? vraagt Louis die te veel deernis met zijn arme moeder heeft om met
één slag al haar broze verwachtingen te vernielen.
Vader ook! verzekert Marie-Cathrien, vader zal ook zijn best doen om alles weer
bij te leggen, want niemand weet beter dan hij dat wij het zóó niet meer houden
kunnen, dat wij terug moeten naar den vrede onder elkander, en naar den vrede met
God als wij ons zíjn zegen weer waardig willen maken. Dat zij in zoo korten tijd
dien zegen verspeeld hebben is aan hen allen te wijten, maar haar grootste
bekommering is toch wel dat vader het bidden verleerd heeft, dat hij den tijd voor
de Mis op Zondag verslaapt of de kerk opzettelijk voorbij loopt en dat zij er aan
twijfelen moet of hij zijn laatste Paschen wel gehouden heeft. Natuurlijk heeft zij
zich wel gewacht hem daarover lastig te vallen, er was al zooveel dat haar tegenging!
Maar zij rekent er vast op dat het een met het ander nu wel in orde zal komen.
Louis trekt met de schouders en schijnt zich te bedenken hoe hij zijn moeder op
zijn zachtst zal duidelijk maken dat hij haar hoop niet deelen kan.
Je mag me niet in den steek laten, houdt zij als een kreupele langs den weg aan.
Indien ik er zeker van was dat het wat uithaalde...
Wat zou je dan doen, Louis?
Dan zou ik mij geen oogenblik bedenken! Maar ik ben er niet zeker van, ik ben
er allesbehalve zeker van zoolang vader zijn kop blijft gebruiken zooals hij dat tot
dusver gedaan heeft. Niemand garandeert mij dat hij niet even hard van stapel tegen
ons zal blijven loopen als vroeger. En daar zijn wij allemaal samen dan toch niet
tegen opgewassen, zegt u het zelf maar!
Allemaal samen wel, jongen!
Het spijt me, moeder, dat ik het zeggen moet, u maakt u zelf iets wijs! Zeker, u
meent het heilig, maar daar is de zaak niet mee gered. Met vader is niet te leven, die
maakt een paard kapot!
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En ik dan, Louis?
Ja, ú!
Je moeder?
Indien vader slechts heel even liet blijken dat hij met uw doen instemde...
Dat mogen wij voorloopig niet van hem verwachten, jongen.
Maar wat mogen wij dan wel van hem verwachten, moeder, en wat valt er dan
verder van uw goede meening te hopen?
We moeten hem maar ineens voor de feiten plaatsen.
En wie draagt er de gevolgen van als het misloopt, wie vangt dan de klappen op?
Je moeder!
Natuurlijk! maar daaraan mogen wij u niet blootstellen, moeder!
Ik stel er me zelf aan bloot, jullie niet! Ik neem alles op me!
Het is al erg genoeg, dunkt me.
Erger kan het niet, alleen beter!
Veronderstelt u dan eens dat wij op uw voorstel ingaan, moeder, veronderstelt u
zelfs dat vader ons in genade aannam, zal ik maar zeggen, wat na alles niet denkbaar
meer is, hoelang zou die Godsvrede dan wel duren, meent u, indien vader niet van
zins is ons als verstandige menschen te behandelen en wij alles wat hij zegt en doet
als evangelie moeten slikken?
Vader zal wel verstandiger worden.
Dat is niet uitgesloten, moeder, maar voorloopig vind ik het toch raadzamer te
wachten tot hij het geworden is.
Als het dàn maar niet te laat is, jongen!
Tot nu toe kan men van ons nog slechts zeggen dat wij ons ouderlijk huis zijn
uitgegaan, men zou ook van ons wel eens kunnen gaan zeggen dat wij het huis zijn
uitgevlógen.
Maar, ik ben er toch ook nog, Louis?
Arme moeder! en wat wou ú dan? Met ons meegaan misschien en hem zitten laten,
als dezelfde geschiedenissen zich toch weer zullen herhalen?
Nooit! Hoe durf je zoo iets van mij te veronderstellen?
Welnu dan? Laten wij de zaken dus niet nòg slechter maken dan ze reeds zijn, en
laat ieder van ons blijven op de plaats waar hij meent dat hij het beste is!
En denk jij dat Dorus, Lambert en Peter goed zijn waar ze zijn?
Neen, moeder, ze konden beter thuis zijn, maar...
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En jij dan?
Ik kan, voorloopig tenminste, nergens beter zijn dan hier.
Je hebt nooit veel om ons gegeven, Louis.
Daarover moest u maar liever niet oordeelen, moeder!
Er is anders niemand die beter in staat is daarover te oordeelen dan een moeder!
En toch deed zij beter het niet te doen.
Je hebt groot ongelijk gehad met ons den rug toe te keeren.
U weet goed dat ik niet anders kon. Ik ben tevreden over hetgeen ik gedaan heb.
Nu die eene weg is denk je zeker weer kans bij juffrouw Miete te maken, niet?
Dat is niet mooi van u gezegd, moeder, dat is zelfs leelijk en grof! Ik zou mij over
u moeten schamen indien ik de bitterheid niet in acht nam die u zoo iets in den mond
gaf.
Het zou de eerste keer niet zijn dat jij je over je ouders schaamde! Indien ik dat
deed, had ik er reden voor! Doch laten wij op deze manier niet doorgaan, moeder,
want daar komt niets goeds van. Nu, zeker niet! Gaat u naar huis eer uw zenuwen u
nog meer meester worden dan ze al zijn en komt u er nog eens op terug of roep me
bij u, indien u verkiest, als u óók van vader en van hem vooral de verzekering
gekregen heeft dat alles wat u zich in het hoofd heeft gezet, reeds van tevoren niet
op een mislukking zal uitloopen. Als oudste zal ik dan de laatste niet zijn om u te
helpen redden wat er nog te redden valt.
Ik hoop dan maar dat wij het ook zonder jou kunnen stellen!
U is niet redelijk, moeder, u moet niet kwaad worden indien ik zoo redelijk probeer
te zijn als ik maar kan. Heeft u me zelf dan niet gezegd, dat het ver met ons gekomen
is?
Ja, maar je trekt er je niets van aan, verwijt Marie-Cathrien Bonte haar zoon in
drift en tranen, dàt heb ik je nog niet gezegd! Er is nog meer dat ik je nog niet gezegd
heb en dat ik dien baas van jou ook nog wel eens onder zijn neus kon wrijven. Roep
hem maar eens bij me dat ik spijkers met koppen sla voor ik mijn achterste hier
voorgoed naar den deurstijl keer...
Maak geen schandalen, moeder!
Schandalen, zegje?
Het huis is nog diep in den rouw.
En wat dacht jij dan? Dacht jij dat òns huis niet in den rouw
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was?... Wandel jij maar op rozen, jongen, en slurp jij de room maar van de melk!
Doch het leed dat jij je moeder aandoet zal je weten te vinden, eerste en oudste die
je bent!
Zijt u daarvoor gekomen, moeder?
Roep dien brouwer maar eens hier, zeg ik je, dat ik jullie eens duidelijk maak
waarvoor ik gekomen ben, dat ik hem eens aan den tand voel en vraag hoe hij alles
wat hij ons aandoet voor God verantwoorden kan?
Daar zou ik den baas maar buiten laten, indien iemand hier iets voor God te
verantwoorden heeft, ben ik het!
Tegelijk treedt Van der Schoor, die het vrij luidruchtig beroep dat madame Bonte
op hem gedaan heeft, in de keuken vernomen heeft, de kamer binnen.
Hier ben ik, spreekt Severinus, en vertelt u maar eens wat u op het hart ligt, vrouw
Bonte.
Dat het hier naar den hemel om wraak roept, brouwer!
Ik meen uit uw drift te moeten opmaken dat u met uw zoon niet geheel en al is
klaar gekomen, gaat Severinus bedaard voort, en ik zal er onmiddellijk aan toevoegen
dat me dat spijt.
Ik heb mijn moeder aan het verstand willen brengen dat het een onbegonnen werk
is wat zij van zins is, verklaart Louis Bonte, maar zij wil naar geen rede luisteren.
Je zou desondanks kunnen probeeren haar zin te doen, vervolgt Van der Schoor
en ziet daarbij Louis Bonte zoo onverdacht ernstig aan dat deze zich in het nauw
voelt gedreven.
Ook indien ik van te voren weet dat het op niets uitloopt, baas?
Men kan nooit iets op voorhand met zekerheid weten.
U zoudt dus willen?...
Ik wil niets, ik geef je den raad te doen wat je moeder van je vraagt.
Is u dat werkelijk ernst?
Dat is geen vraag, Louis! Luister! Ik heb daar dikwijls met Miete over gesproken
en nog zoo even weer opnieuw. Wanneer wij je in de gegeven omstandigheden beiden
den raad geven om uit eigen beweging met je moeder mee te gaan, dan kun je
begrijpen, dat wij daarvoor onze reden hebben. Met een beetje goeden wil kun je
ook begrijpen hoe zwaar het ons valt. Maar wij kunnen het niet langer verdragen ons
ten rechte of ten onrechte - dat kan hier buiten beschouwing blijven! - geplaatst te
weten
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tusschen jou en je ouders, en te pas en te onpas verantwoordelijk gesteld te worden
voor een toestand die meer en meer ergernis wekt naarmate hij ingewikkelder gemaakt
wordt; door wie, laat ik ook maar buiten de kwestie! Kort en bondig gesproken komt
het dus hierop neer, jongen, dat je ons een groot plezier zou doen indien je aan den
aandrang van je moeder gehoorzaamde en van ons heenging.
Ik kan met den besten wil van de wereld nog niet aannemen dat u, die mijn vader
evengoed kent als ik, meent wat u zegt. In ieder geval moogt u weten dat ik uw raad
niet zal volgen. Het kàn niet!
Het is jammer, want dan verplicht je mij van het recht dat ik bezit gebruik te maken
en je, alhoewel met bloedend hart, gedaan te geven.
Dat is hard gesproken, baas!
Zachter kon het niet, Louis.
Heb ik dat aan u verdiend?
Aan míj niet, maar aan je ouders, misschien! Doch hiervan mag jij je overtuigd
houden, jongen, dat indien onze eerlijke pogingen om alles tusschen je ouders en
ons in het reine te brengen op niets zouden uitloopen, de poort van de Lindeboom
nog altijd wagenwijd voor je openstaat.
U geeft me dus hier gedaan, zegt u?
Dat doe ik, om bestwil!
Het zij dan zoo! Ik zal gaan, doch ik zeg niet waarheen. Daar heb ik trouwens niet
eens over na kunnen denken. In geen geval echter ga ik naar huis, om de reden die
ik mijn moeder gezegd heb. En hierdoor, baas, zal ik bewijzen dat ik een Bonte ben,
dat ik uw ontslag aanvaard en dat ik er dan ook nooit meer op terug kom.
Gedurende heel dit onderhoud tusschen Van der Schoor en haar zoon heeft madame
Bonte zich op den achtergrond gehouden en er met toenemende spanning de
ontwikkeling van gevolgd. Als zij merkt dat Van der Schoor voor den ernst, waarmede
Louis het geval opneemt, inbindt, treedt zij zegevierend naar voren om den brouwer
te vragen of hij nu waar heeft voor zijn geld of niet?
U hadt dat besluit ook een jaar eerder kunnen nemen, zegt de jonge Bonte.
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Dat had ik, geeft Van der Schoor toe, doch ik hoop dat het voor jou niet de beteekenis
moge hebben van een breuk, dat zou voor ons erger zijn dan het eerste!
Natuurlijk niet, zegt Louis droog, er is niets gebroken, alleen is alles maar kapot.
En met deze woorden verlaat hij de kamer en laat hij Severinus van der Schoor en
zijn moeder in de avondschemering, die intusschen is ingevallen, achter.
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XVI
Mijnheer Odekerke gaat op in zijn ministerie; de dagen zijn te kort voor de draaien
die hij telkens te nemen heeft. Hij heeft het druk als de pan op vastenavond, zeggen
de menschen; maar bij al zijn drukte schijnt hij zich steeds nog maar weinig te
bekommeren om zijn pastoor die bij al zijn doen en laten te kampvechten heeft tegen
de gedachte dat zijn kapelaan hem niet meer ernstig neemt.
Nog altijd is mijnheer Lumens er niet toe kunnen komen zich eens over een en
ander voor zijn kapelaan uit te spreken. De verhoudingen evenwel lijken naar buiten
nog van de allerbeste te zijn. Ook onder de confraters handhaaft zich op krans en
conferentie het uitzonderlijke van een pastoor en kapelaan die het nu eens in alles
roerend eens zijn, tot in het belachelijke toe, meenen sommige oudere heeren die aan
vriendschap en dergelijke dingen niet veel geloof meer hechten kunnen en al gauw
vinden dat ergens iets te dik opligt om echt te zijn. Pastoor Lumens is wel zoo
uitbundig niet meer in zijn lofspraak over zijn medehelper, dat niet! Maar het nieuwe
gaat van alles af en ook over een mensch, al deed hij wonderen, raakt men uitgepraat!
Pastoor Lumens heeft den besten kapelaan van het gansche dekenaat, dat is
voldoende van alle daken verkondigd, maar dat kapelaan Odekerke den slechtsten
pastoor van het dekenaat heeft, valt mijnheer Lumens met den dag al moeilijker te
verkondigen. Eerst draaide hij daar geen doekjes om, vooral op de conferenties niet,
waar hij nu ook al heel wat minder luidruchtig geworden is in zijn andere, soms
onbetaalbare, uitspraken en meer en meer geneigd schijnt zijn waardigheid op te
houden. Het valt niet te ontkennen dat hij zich een zekere gewichtigheid in zijn
gedragingen is gaan eigen maken die hem, eerlijk is eerlijk, in het geheel niet misstaat.
Allemaal onder invloed van mijnheer Odekerke, meenen de geestelijke heeren die
hun hart vasthouden bij de ascetische neigingen waartoe een man als pastoor Lumens
op stuk van zaken óók nog zou kunnen komen te vervallen. Alhoewel hij bij de
diepzinnige disputen over Geloofs- en Genadeleer meestal niet meer dan een
geïnteresseerd toehoorder is, weet zijn gezond boerenverstand in de moraal, welke
de wetenschap van geleerde boeren schijnt, soms verrassend juist den nogal eens in-
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gewikkelden weg te wijzen en de confraters die minder casuïstisch zijn aangelegd
te imponeeren. Ook is het bekend dat mijnheer Lumens den druksten biechtstoel uit
de omgeving heeft, wat alleen nog niet in staat is om iemand tot een volmaakt
zielzorger te bestempelen, maar zijn kansen toch zeker verhoogen kan en dat inderdaad
dan ook doet. Van kapelaan Lumens is vroeger reeds gezegd geworden dat hij dat
voorrecht deelde met heiligen en nullen. Het is in ieder geval zeker dat zijn biechtstoel
hem, gevoegd bij den ijver waarmee hij tegen alle verwachting in zijn pastoraat heeft
aangepakt, een zekere beteekenis en in vele gevallen een vast recht van spreken geeft.
Niemand kan ontkennen dat pastoor Lumens een scherpen kijk heeft speciaal op de
sociale problemen van zijn tijd en dat hij er niet bij stilstaat, getuigen de sociale
voorzieningen die hij in zijn parochie getroffen heeft en nog te treffen staat. Hij praat
over organisatie en sociale hervormingen op een wijze die een aalmoezenier van den
arbeid hem zou benijden en schrikt er niet voor terug in den bezadigden kring van
over het algemeen nogal conservatieve heeren de nieuwe vormen van zielzorg met
kracht aan de orde te stellen en bij voorbeeld een vereenigingsgebouw als het zijne
eenvoudigweg als een noodzakelijk verlengstuk te bestempelen van het kerkelijk en
godsdienstig leven. Wanneer van hoogerhand op de organisatie der standen wordt
aangedrongen als op een dringenden eisch des tijds, redeneert pastoor Lumens wanneer hij goed op dreef is, is hij, in staat den scepticus Peter Verhagen van zijn
driewieler te redeneeren! - dan heb je te organiseeren evengoed als je te preeken,
mis te lezen err biecht te hooren hebt. Eenmaal georganiseerd moet je vergaderen
en het is dan heusch zoo onverschillig niet wáár je dat doet, op een harmoniezaal die
dikwijls weinig strookt met de behoefte en den geest en niet zelden vloekt met den
ernst der dingen die aan de orde komen òf in een eigen tehuis waar de noodzakelijke
sfeer kan geschapen worden voor een boeiend en bloeiend gemeenschapsleven.
Wanneer een harmoniegezelschap een eigen optrek kan hebben, waarom dan de
arbeid niet? vraagt mijnheer Lumens op den wekelijkschen krans, wanneer de
geestelijke heeren de kaarten even laten rusten om zich achter de ooren te krabben
vanwege de financieele perikelen waaraan hij zich waagt. Een paar van hen kunnen
het zelf ook niet gebeteren dat zij met den
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besten wil van de wereld het heil, dat pastoor Lumens in al die nieuwigheden ziet,
niet kunnen verwachten. Er is er zelfs een die zijn meening niet prijs wil geven dat
men vandaag aan den dag de arbeiders te slim maakt en deze gaat dan nog lang
zoover niet in de oppositie als enkele tegenwerkers van pastoor Lumens in zijn
parochie zelf, die er onomwonden voor uitkomen dat het godgeklaagd is wat er
allemaal voor de arbeiders gedaan wordt, enkel en alleen maar omdat men bang voor
hen is, voegt men er aan toe, en om die menschen die, wanneer zij een vinger krijgen
ook den arm verlangen, nog ontevredener en arroganter te maken dan zij reeds zijn!
Want ook vanuit zijn parochie krijgt pastoor Lumens, nu hij druk langs den
openbaren weg is gaan timmeren, al meer en meer den wind van voren. Hij tracht er
zich doorheen te slaan maar wanneer je alles ten naaste bij toch even goed bedoelt,
valt het waarachtig niet mee door de eenen verweten te krijgen dat je ook al aan de
bouwmanie, de ziekte der pastoors, lijdt en door de anderen gehekeld te worden
omdat je het geld van de kerk maar over den balk gooit om tot je eigen glorie een
tempel van een patronaat te bouwen! Bij de andere keeren dat pastoor Lumens zich
door overijling de vingers reeds gebrand heeft - hij begint langzaam te ervaren dat
er onder de parochianen katjes zijn die zich niet zonder handschoenen laten
aanpakken! - heeft hij op een Zondag de onhandigheid gehad om, tegen de
uitdrukkelijke waarschuwing van zijn kapelaan in om niet in een zinkput te roeren,
zijn beleid van den preekstoel af te willen verdedigen. Hij is daar vanzelfsprekend
niet in geslaagd en heeft er door zijn optreden bovendien een zaak van gemaakt
waarin Jan en alleman zich nu een zeker recht van oordeelen voelen toegemeten.
Een andere groote fout heeft hij begaan door het vereenigingsgebouw, het Sint
Paulushuis genaamd, juist dáár te leggen waar de meesten het niet verwacht en nog
minder gewenscht hebben, te ver van de kerk, zeggen de eenen en te ver van het
raadhuis, mopperen de anderen. En bij de boeren en grondspeculanten deugt het niet
omdat de pastoor op hun aanbiedingen te weinig gereflecteerd heeft en naar hun
oordeel achteraf veel te veel geld heeft betaald voor het perceel zijner keuze. Het
zijn de rosse Nicolaas Bonte - ros genoemd omdat hij reeds aardig in het roode
vaarwater schippert - en de roode Van Breukelen die zich niet, als ouder-
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ling Grondijs, door mooie woorden hebben laten omkoopen maar in den raad tegen
gemeentesubsidië gestemd hebben. Het eerste het beste optreden van Nicolaas Bonte
als magistraat heeft zich daardoor gekenmerkt dat hij niet alleen boudweg tegen steun
aan de onderneming van mijnheer Lumens geweest is maar zijn stem ook gemotiveerd
heeft. Meent de gemeente, heeft hij gesproken, dat er een vereenigingsgebouw noodig
is, dan ligt het allereerst op háár weg om daarin te voorzien en niet op dien van den
pastoor wiens gevoel van almacht er slechts door zal toenemen. Uit heel zijn
argumentatie bleek duidelijk dat hij met Van Breukelen onder één deken lag in deze
kwestie en met de rooden in éénen horen toeterde. Wie garandeert ons, heeft hij het
geacht college gevraagd, dat ons, wanneer wij vandaag den pastoor zijn subsidie
toestaan, niet morgen de domfine en overmorgen de sociale democratie op het lijf
valt voor eenzelfde doel? En met hetzelfde recht, argumenteerde Bonte, zouden die
dan hun eischen kunnen stellen en den raad noodzaken om de sluizen der
gemeentefinanciën maar te laten openstaan voor wat hij de kostbare grillen der
verschillende partijen en gezindten noemde. Want een beter woord had Nicolaas
Bonte er niet voor! Natuurlijk hebben de overige raadsleden het standpunt van Bonte
gelaten voor wat het was en heeft de pastoor zijn subsidie toch gekregen, reden
genoeg voor Nicolaas Bonte om zijn verdediging nu op luidruchtige wijze voort te
zetten in de restaurants en herbergen en overal waar zijn oppositie koren op de molen
is van diegenen die om een of andere reden den pastoor meenen te moeten
dwarsboomen. Oogendienaars noemt hij zijn medeleden in den raad - en den voorzitter
en wethouder Bindels al geen haar beter! - die hij de ooren zal wasschen zoo dikwijls
hem blijken zal dat zij het eigenbelang dienen of zich zand in de oogen laten strooien
door de geestelijken. Hij vindt dat het onderhand maar eens uit moet zijn met de
bevoordeeling van den enkeling ten koste der samenleving en verzekert nog wel eens
uit een ander vaatje te zullen tappen als het niet uitraakt met die oogendienerij.
Vanuit alle windhoeken zijner parochie ongeveer krijgt mijnheer Lumens min of
meer den wind tegen en het is begrijpelijk maar niet verstandig van een man als
pastoor Lumens dat hij er zijn ijver door laat bekoelen. Erger nog is dat hij door de
klets-
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campagne die tegen hem is opgezet nog achterdochtiger wordt dan hij reeds is, meer
en meer in twijfel raakt over zichzelf en dieper den kop in de veeren steekt. Het kost
hem soms niet de minste moeite zich wijs te maken dat zijn tegenkanters gelijk
hebben, dat zijn ijver meer uiterlijke bemoeizucht dan innerlijke noodzaak is en dat
zijn vereenigingsgebouw daar staat als een particuliere luxe. Op sommige dagen
groeien de moeilijkheden hem over het hoofd en doet zijn minderwaardigheidsgevoel
daarbij nog wonderen van zelfonderschatting, dan weerhoudt alleen zijn eed van
gehoorzaamheid hem nog de hielen te lichten en zich ergens te gaan verbergen voor
de taak die hem van alle kanten tegelijk even vijandig aanziet. Zijn vaart vermindert
dan ook met den dag! Bij al deze wisselvalligheden raakt pastoor Lumens hoe langer
hoe meer in den put door de nog altijd even raadselachtige houding die hij meent dat
zijn kapelaan jegens hem aanneemt. Aan deze ontgaan schijnbaar ten eenenmale de
donkere dagen die zijn pastoor doorleeft en de eigenaardige neerslachtigheid waaraan
hij ten prooi is en die opvallend genoeg contrasteert met zijn robuuste gezondheid
en de even robuuste kordaatheid waarvan hij aanvankelijk blijk heeft gegeven.
Het zijn de zwaarste zorgen die een mensch zichzelf maakt, heeft mijnheer Lumens
eens gezegd en dat wijze woord is hij vergeten nu hij er juist zijn nut mee zou kunnen
doen en zijn schouders zich krommen onder lasten die zijn verbeelding hem oplegt.
Op den preekstoel voelt hij zijn tong verlamd, alleen reeds door de aanwezigheid
van mijnheer Odekerke door wien hij zich in al zijn doen en laten becritiseerd waant.
Hij maakt dan ook weer heel wat meer werk van zijn preeken en instructies waarnaar
hij, in den overmoed die hem tijdelijk bezielde, maar zoowat met de pet was gaan
gooien. Als de eerste de beste plattelandspastoor had ook hij een tijdlang zijn hekel
aan boeken en concentratie bewezen door stokpaardjes te berijden die in vaart en
vurigheid plegen toe te nemen naarmate ze afgezaagder worden en de beminde
geloovigen er met alle middelen die hun ten dienste staan hun afkeer van doen blijken.
Het euvel dat men er niet af kan, bracht ook voor pastoor Lumens mee dat zijn preeken
te lang werden en de predikant naar middelen moest grijpen die niet alle even
gemotiveerd waren, niet zelden zijn toevlucht meest nemen tot
gerechtvaardigd-aandoenden toorn of veront-
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waardiging over toestanden en misbruiken die dan gewoonlijk pasten als een tang
op een varken. Mijnheer Lumens is dus teruggekomen van de dwalingen zijns weegs
en heeft tijdig het voetspoor verlaten van een pastoor uit zijn naaste omgeving die,
in de vijf en twintig jaren dat hij zijn parochie van brave landlieden bestuurt, niet
anders gedaan heeft dan bij gebrek aan beter, op zijn parochianen gescholden. Nu
mijnheer Lumens evenwel weer den tijd heeft om zijn preeken te schrijven en van
buiten te leeren, is daar nu die argwaan weer die hem remt. Zijn dagelijksche
catechismuslessen, eerder een weelde, zijn hem ook al een marteling geworden daar
de jongens, ondanks zijn inspanning om interessant te blijven, steeds ongeduriger,
onoplettender en dommer schijnen te worden. Wanneer hij maar eenigszins kan,
maakt hij er zich dan ook van af en laat hij de lessen aan de onderwijzers over waarvan
er minstens één is die duidelijke teekenen geeft dat hij er geen cent aan verdient. Er
is niets wat hij aanpakt of hij schijnt er zijn vingers aan te moeten branden. Een enkel
voorbeeld nog om dit te verduidelijken. De doodgraver Andreas Franssen bedankt
wegens ouderdom. Pastoor Lumens had er op den krans nog een grapje van gemaakt,
de doodgravers zijn zoo wijs te bedanken als zij te oud worden, had hij gezegd, maar
de meeste pastoors laten zich levend begraven! Maar goed! Toen de stokoude Andreas
was heengegaan traden meteen zijn drie getrouwde zoons en nog een schoonzoon
op den koop toe tegen elkander in het krijt om hem op te volgen. De deur van de
pastorie stond niet stil van de sollicitanten naar een vacature die velen waarschijnlijk
niet zoo erg benijdenswaardig zullen vinden en waarvan pastoor Lumens zeker nooit
vermoed had dat ze hem zooveel kopzorgen zou baren. Hij denkt naar recht en
geweten te handelen als hij den oudsten zoon het eerstgeboorterecht laat, maar deze
is met zijn aanstelling nauwelijks thuis of daar zijn de poppen al aan het dansen. De
pastoor krijgt er duchtig van langs omdat hij Jozef, die kinderloos is, bevoorrecht
heeft boven de anderen die meer gezegend zijn en het ergste van alles is nog dat
alweer een nieuwe familieveete versch is toegevoegd aan de vele andere die reeds
in zijn parochie woekeren, dat mijnheer Lumens er maar niet in kan berusten dat ook
een pastoor het den menschen nu eenmaal niet allemaal naar den zin kan maken, en
dat de domheid der menschen sterker is dan zijn goede wil.
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Het is dom van pastoor Lumens dat de ondervindig hem wel voorzichtiger, maar niet
wijzer maakt. Eerder kwam hij handen te kort en nu zit hij als met handen te veel
aan zijn lichaam op zijn pastorie. Uitstellen tot morgen wat hij vandaag doen kan,
dreigt een tweede natuur te worden en bij al zijn toewijding aan het heil en welzijn
van zijn parochianen krijgt zijn onoverwinnelijke afkeer van het huisbezoek weer
de bovenhand. Zijn verzet vindt hij nog in de geregelde vergaderingen der werklieden,
ouderen en jongeren, die hem eerlijker in zijn gezicht zien, naar hij meent en van
wie hij het onbeperkt vertrouwen heeft. En in zijn biechtstoel natuurlijk die hem veel
troost geeft.
Het is Zaterdagavond. Als pastoor Lumens den biechtstoel verlaat zit zijn kapelaan
zijn brevier te bidden onder het klokkenhuis. Hij smaakt de tevredenheid die na elke
volbrachte taak voor kort zijn deel is, en in die gelukkige stemming komt de gedachte
sterk in hem op mijnheer Odekerke een oogenblik in de sacristie te roepen en eens
rechtuit met hem te spreken. Die steen moet nu maar eens van zijn hart gewenteld
worden, hoe eerder hoe beter! Het is immers te gek om los te loopen dat hij van dag
tot dag maar uit blijft stellen waarover hij vroeger geen oogenblik zou getreuzeld
hebben. Erik, moet hij weer zeggen! waarom heeft hij dat afgeleerd? De oude
vertrouwelijkheid heeft er onder geleden - waaronder, weet mijnheer Lumens zelf
niet - en een zekere gespannenheid is er voor in de plaats gekomen. Het is al stroever
en stroever tusschen hen beiden gegaan sinds eenigen tijd, sinds hij zijn kapelaan
door sommige handelingen geprobeerd heeft te imponeeren. Hij had bizonder veel
werk gemaakt van de redevoering die hij bij de inzegening van zijn
vereenigingsgebouw heeft gehouden en hij had mijnheer Odekerke zeker een les
willen geven door, bij het omzetten der openbare school in een bizondere, het
menschelijk opzicht met voeten te treden en het verzet van den bovenmeester en zijn
aanhang met een handomdraai te willen breken.
Erik, jongen! we moeten eens samen praten, zóó zou hij moeten beginnen, neen,
kijk nu niet alsof je het in Keulen hoort donderen, ik kan van mijn hart niet langer
een moordkuil maken. Mijnheer Lumens voelt dat hij den juisten toon te pakken
heeft, knielt een oogenblik voor het Allerheiligste om zegen over zijn
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onderneming te vragen en als hij dan zijn hoofd opbeurt hoort hij de kerkzangers het
zangkoor opklossen voor de repetitie van het Gregoriaansch die mijnheer Odekerke
aanstonds te leiden heeft. Zijn plan ligt meteen in duigen. Het valt hem op dat zijn
kapelaan die menschen nog altijd niet ingeprent heeft kunnen krijgen zich een beetje
bescheidener in het Godshuis te gedragen en onder het bruisend orgelspel van den
koster waarin alle stemmen en storingen verdrinken, gaat pastoor Lumens de kerk
uit naar zijn pastorie, waar hij na het avondmaal, dat op Zaterdagavond voor hem
nog altijd in een stevige spekstruif bestaat, zich nog eens op zijn preek werpt over
den hoeksteen dien de bouwlieden verworpen hebben en die een steen des aanstoots,
een struikelblok is geworden voor velen - en niet alleen voor joden en heidenen! Zijn
preek luidop repeteerend, fulmineert mijnheer Lumens niet meer als vroeger tegen
de zeven gipskoppen van zijn pijpenrek - de zeven hoofdzonden voorstellend - maar
tegen de harde, weerspannige en raadselachtige koppen van parochianen die in zijn
verbeelding lukraak voor hem opdoemen en waaronder hij plotseling ook dien van
zijn kapelaan ontdekt, altijd nog even droog en ascetisch, ondanks het broederlijk
gedeelde varken zaliger gedachtenis en de champagne. Tegelijk ook slingert hij
verontwaardigd over zichzelf zijn preek de ruimte in en voor de netjes beschreven
zeven vellen papier weer aan zijn voeten zijn neergedwarreld, heeft hij zich met een
vuist voor zijn voorhoofd gebonsd. Een licht is hem opgegaan over zichzelf, een niet
al te gunstig licht, helaas! En nadat hij de preek weer blad na blad bijeen heeft geraapt,
raakt hij in tweestrijd over zichzelf, bekoord door de groote verzoeking zijner
ontoereikendheid. Hij is de wanhoop nabij en in die duisterte van alle eenzaamheden
vouwen zich langzaam zijn handen en hechten zijn groote oogen zich blinkend aan
het kruisbeeld.
Snikken en tranen.
Daar zit pastoor Lumens, één bonk goedheid en gezondheid, schuchter en klein
onder den dubbelen last van zijn priesterschap en zijn pastoraat. Een woord van zijn
voorganger, van pastoor De Bonhomme, valt hem te binnen: Mijn God was zwaar
te dragen! sprak die bij zijn afscheid. Een verschrikkelijk woord, een angstaanjagend
getuigenis van een oud man. Neen! hij durft het niet tot het zijne te maken, maar hij
herinnert het zich dezen
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avond na lang weer en het heeft beteekenis voor hem gekregen. Mijnheer Lumens
heeft niet over God te klagen, noch over de menschen, nòch over zijn kapelaan. Wat
hij verduurt, heeft hij zichzelf aangedaan, den last dien hij draagt heeft hij zelf gekozen
en het is zijn eigen schuld wanneer hij overal te kort schiet. God heeft medelijden
met hem, neemt hij aan, want God is grenzenloos in ontferming, maar dat de duivel
munt uit hem slaat, dat verschrikt hem; dat die hem voor zijn hopeloos onvermogen
beloont en hem er mee treitert tegelijk, dat die in alles wat hij doet de hand heeft, tot
op het altaar, tot in den biechtstoel toe. Want hij draagt zijn waardigheid per
vergissing, per noodlot! Of misschien - wat nòg erger zijn zou! - als een dwaas die
zich koning waant, zijn waan!
Pastoor Lumens heeft zich met een spekstruif gesterkt tegen de zware Zondagstaak
die hem wacht, hij is een man om ijzer met handen te breken, maar hij heeft zijn
zwak! Niemand ziet er hem op aan, maar hij zit er mee. Bij anderen weet hij licht en
duisternis te scheiden, waarheid en bedrog, goed en kwaad. Hij weet hen te
waarschuwen tegen den duivel en tegen zichzelf. Tot zijn eigen genezing weet hij
niets. Het is een baaierd in hem, hij heeft geen enkele zekerheid meer dan die van
zijn eigen mislukking, van zijn totale ellende. Zijn zuster komt binnen om hem goeden
nacht te zeggen; als een kwajongen die betrapt wordt veert hij op en veegt met de
mouw van zijn soutane zijn oogen droog. Ook die mag niets merken. Zijn armoede
moet hij voor God bewaren, voor zijn biechtvader en voor zichzelf. In de oogen der
menschen moet hij zich handhaven als de struische voor geen kleintje vervaarde,
eenigszins onhandige maar volijverige pastoor die, al zijn ook allen het nu precies
niet met hem eens, zich niet van zijn stuk laat brengen. Zij mogen het niet aan hem
merken hoe hij te sollen heeft met zichzelf, zij mogen hem niet aanzien voor dengene
waar hij zichzelf voor houdt, niet denken wat hij van zichzelf denkt en niet weten
dat zijn ijver voor hun zielen, zijn liefde, zijn toewijding misschien niets anders zijn
dan de louter natuurlijke uitlaten zijner overtollige vitaliteit.
Hij zegt zijn zuster hoe laat hij den volgenden morgen gewekt wil worden. Want
hij moet voort, morgen, overmorgen en elken dag opnieuw, tot aan zijn dood toe,
zijn bediening weer in, den onhandige blijven spelen, den onwaardige, den nuttelooze,
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door God geduld, door den duivel gekweld, door zijn bisschop niet aangehoord!
Neen, door zijn bisschop toch niet aangehoord als hij zijn handen in de mouwen van
een trappistenpij wil steken en met heete tranen zijn mislukking voor God wil uit
gaan zitten weenen met een kap over den kop; door zijn kapelaan niet voor ernst
genomen, alhoewel hij liever voor het welzijn zijner parochie geradbraakt zou willen
worden dan er mee te spelen; door velen om zijn gezegend humeur benijd, door
sommigen zelfs om zijn successen, en door niemand begrepen.
Daar zit pastoor Lumens, die een vereenigingsgebouw, een katholieke school en
wat nogal meer op zijn naam heeft staan, die het sociale probleem met kop en staart
tegelijk heeft aangepakt en die, zijn mond altijd vol boersche beeldspraak, de
confraters aanspoort de koe bij de horens te vatten en het mes niet in het varken te
laten steken. - - - Tien uur zijn geslagen als zijn zuster de voordeur nog achter hem dicht hoort slaan.
Hij loopt het dorp in dat nu en dan spookachtig opklaart in den rossen vuurgloed die
opslaat van de Mijn. Zijn kerk ligt doodstil als een zwaan op zijn horst. De maansikkel
vonkt aan den hemel, de nachtwind loopt te snuffelen tusschen de huizen waarin het
leven zich langzaam toedekt.
Mijnheer Odekerke opent zijn pastoor de deur en kijkt verwonderd. Ik dacht dat
het nog voor een bediening was, zegt hij.
Dat is het ook, antwoordt pastoor Lumens, maar de zieke komt vanavond zelf.
Komt u binnen, pastoor.
Op eene voorwaarde! - dat het van nu af tot in alle eeuwigheid weer tusschen ons
wordt zooals het zijn moet. Jij weet natuurlijk van den prins geen kwaad en het zijn
misschien maar allemaal gekke en domme dingen die ik me in den kop gezet heb,
ik ga er niettemin een beetje aan kapot, zal ik maar zeggen, en dat mag je niet op je
geweten laden. Neen, dat mag je niet, Erik! Ik heb er altijd nogal ophef van gemaakt
dat jij een kapelaan bent die nu eens geen nagel aan de doodkist van je pastoor bent,
doch hoe weinig had het gescheeld of je was het toch nog geworden! Het gansche
bisdom zou zich den buik vast gehouden hebben van het lachen! Lach nu eens niet
met me, maar laat me liever een sigaar van je opsteken, dat is beter, ik heb die
vanavond dubbel en dwars verdiend! Ga nu zitten en luister. Hoe minder je
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praat, hoe liever ik het heb. Je moet je niet verschrikken als ik je vertel dat jij me
aardig den hals aan het breken was, of liever, dat ik me aardig den hals aan het breken
was over jou. Den kop heb ik me al langer over je gebroken, dat weet je. Doch mijn
kop is mijn kop maar, mijn hals is veel erger!
Ik mag een boon zijn, pastoor, als ik er iets van snap!
Je mag gerust een boon zijn als je me nu eerst maar eens praten laat. Als iemand
mij kent dan ben jij het, - buiten God en mijn Engelbewaarder natuurlijk die er ook
iets van afweten! - en je weet dus ook waar het bij mij aan hapert. Ik behoef je dat
allemaal niet uit de doeken te doen vanavond; ik kom je alleen maar zeggen dat het
groote zonde van jou zou zijn als je me aan mijn lot over liet. Met jou kan ik alles,
zonder jou kan ik niets. Je vindt dat stom van me gezegd, maar het zou nog stommer
van me geklonken hebben als ik beweerd had, dat je een stuk genade voor me
beteekende en een groot stuk ook! Enfin, je zit er mee en je mag er mij niet alleen
mee laten zitten. De poets die de bisschop jou gebakken heeft is voor mij even groot
als voor jou. En ik zwijg nu nog maar van de poetsen die de duivel me gebakken
heeft en me nog geregeld blijft bakken. Hoemeer jij pastoor tegen me speelt, hoemeer
hij me te pakken neemt; niet om me tot hoogmoed te brengen - waartoe ik niet in
staat ben! - maar om mij kleinmoedig, mismoedig en moedeloos te maken, waartoe
hij wel in staat is. Wanneer ik ten prooi val aan dien ‘grappin’ is het eigenlijk jouw
schuld, Erik! Eerlijk, dat kun jij voor God en je geweten niet verantwoorden. Besef
nu toch eindelijk eens welk een groot kind ik ben met al mijn branie, hoe bang in het
duister en met hoeveel schrik in mijn broek voor den eenzamen weg dien je me gaan
laat. Je hebt de handen vol, dat weet ik en ik benijd je er om, maar dat je pastoor niet
vooruit kan als hij je hand niet in zijn rug voelt, moet je niet vergeten! En dat heb je
gedaan, Erik, en met de beste bedoelingen natuurlijk! Je pastoor moest op eigen
beenen leeren staan, niet? Je had het goed met hem voor, maar nog lang niet goed
genoeg. Je begrijpt nog niet half hoe een groote stumper ik eigenlijk ben. Ik heb alles
geprobeerd om van jou los te komen - het kan best zijn dat Onze Lieve Heer dat van
me eischt! - maar met zoo weinig succes dat ik me eigenlijk schamen moest er voor
jou mee voor den dag te komen. Vanavond gaapte de wanhoop weer
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van alle kanten rond me, en om er niet door verslonden te worden ben ik naar jou
gevlucht; mijn uitzichten waren zeer duister! Vroeger heb ik je wel eens meer een
kijkje gegeven in mijn groote verslagenheid. Je noemde de twijfels die me verscheuren
een beproeving van boven; ik ben er nog altijd niet zeker van dat ze niet van beneden
zijn, Erik! Alleen door mijn taak volledig te vervullen kan ik me er van bevrijden,
door met heel mijn wezen op te gaan in mijn werk en door van den morgen tot den
avond met handen en voeten te bidden; doch om dit te kunnen moet ik weten dat jij
achter mij staat. Wat doe je?
Ik zal mijn best doen, pastoor.
Daar heb ik niets aan, dat heb je tot nu toe ook gedaan, ik zou willen dat er spijkers
met koppen geslagen werden.
We zouden misschien wat meer en vuriger kunnen bidden?
Accoord! En dan?
De rest aan God overlaten, dunkt me, Hem het gras niet voor de voeten wegmaaien.
Wat verwacht je dan van Hem?
Meer dan u van iemand verwachten moogt.
Maar daarmee ben ik nu niet gered!
Alles moet zijn tijd hebben, voorloopig weet heel het bisdom toch reeds dat u een
uitstekend pastoor zijt.
Des te meer reden voor jou om het bisdom niet langer in die dwaling te laten!
Zorgt u er alleen maar voor dat uw naam niet te luid gaat klinken, want de bisschop
zou best op den inval kunnen komen u promotie te laten maken ook nog!
Wat zouden de duivelen dàn schaterlachen!
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XVII
De platanen rond het raadhuis worden met ren dag al melaatscher om aan te zien; de
dagen korten schielijk en wanneer de herfstzon bloedrood is ondergegaan achter den
Steenberg komen de grauwe winden aanzeulen van over de Bruhne en hoort men ze
grommen in de beuken van de Hokkel. Dag en nacht druischt de Mijn waarvan de
dampen en gassen in vlagen neerslaan tusschen de huizen.
Een jaar is voorbijgegaan sedert Louis Bonte de Lindeboom heeft verlaten en naar
Canada is uitgeweken. En weer is een winter ophanden. Het incident waarover men
zich nogal druk gemaakt heeft, is zoo goed als vergeten. Noch Van der Schoor, noch
die van Bonte hebben iets over de beweegredenen van den jongen losgelaten en
mijnheer Odekerke, die hem tot Antwerpen uitgeleide heeft gedaan, heeft de menschen
natuurlijk zoo wijs gelaten als zij waren. Alleen Peter Tobben, de P.T.T. genaamd,
weet nu en dan te vertellen dat er een brief uit Amerika geland is voor mijnheer
kapelaan. Dat is alles! De jonge Bonte heeft geen enkele leemte achtergelaten naar
het schijnt, bij zijn ouders niet en ook bij Van der Schoor niet waar de zaken op
denzelfden voet voortgaan en de gezellige, dikke meesterbrouwer, die zich al hoe
langer hoe meer populair maakt, het heft in handen heeft. De menschen hebben
trouwens te veel stof tot praten om zich lang met één geval bezig te houden; de
nieuwigheden zijn niet van de lucht onder den rook eener Mijn die zich in een
koortsachtig tempo en met alle moderne middelen ontwikkelt, en de grootste van
Europa dreigt te worden.
Nicolaas Bonte blijft zijn zetel in de raadzaal bekleeden en met veronachtzaming
van zijn eigen belangen die der gemeenschap voorstaan. Zijn zaken verloopen
zienderoogen, naar beweerd wordt, en zoo de gelagkamers niet dreunen van zijn
aanwezigheid, zit hij achter zijn bierglas te grijnzen als iemand die over zelfmoord
prakkezeert. Wat er eigenlijk in hem omgaat, weet niemand, doch dat hij zich niet
lekker voelt, is zeker. Als men zijn vrouw mag gelooven, die tegen den een of ander
wel eens iets van haar bekommeringen loslaat, moet het reeds ver met hen gekomen
zijn. Soms wekt Bonte den schijn van Gods water maar over Gods akker te laten
loopen en dan weer doet hij een
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ieder verbaasd staan door een slag dien hij te slaan weet in den handel. Zijn winkel
is zoo goed als kapot, daar heeft Jacob met zijn onveranderlijke vriendelijkheid en
gedienstigheid niets aan kunnen veranderen. De klanten hebben hen voor en na in
den steek gelaten. Je vader moest zoo'n grooten mond niet hebben, zeggen ze tegen
Jacob. Daar komt het altijd op neer. Maar dat zijn vader een grooten mond heeft en
dat hij voor niemand zijn mond houdt, kan Jacob ook niet gebeteren, evenmin als
hij het verhelpen kan dat zijn moeder de veeren laat hangen. Hij doet wat hij kan,
die jongen, die in zijn onberispelijk wit jasje nog altijd even trouw achter de
winkelbank staat en zijn vrije uren aan het kindertehuis van mijnheer Odekerke wijdt,
waar hij de jongens bezig houdt en een sportclub leidt. Dat het huis in de Raadhuislaan
hem op den kop valt is duidelijk, alhoewel hij er minder gewag van maakt dan zijn
moeder die al meer en meer haar deur sluit om bij den een of ander haar hart te gaan
uitstorten. De troef is er uit, wordt van haar gezegd. Zij heeft den laatsten tijd dan
ook meer meegemaakt dan een mensch kan harden. Op een moeder komt alles neer!
Van den man waar geen richt meer mee te schieten valt, èn van de kinderen. Kleine
kinderen, klein leed, maar groote kinderen, groot leed. Marie-Cathrien Bonte is er
vol van! Zij kan den gang der gebeurtenissen niet meer bijhouden en soms betrapt
zij er zich op dat ze zachtjes met den kop zit te schuddelen als Dora van der Schoor
zaliger in haar dagen. Iedereen voelt zijn eigen leed het zwaarste. Daarom vloeien
haar tranen overvloedig en heeft zij verleerd zich te spiegelen aan anderen. Het zegt
haar niets meer, het troost haar niet meer dat àllen den kruisweg gaan en daar het
oorzakelijk verband harer tegenspoeden haar hoe langer hoe meer ontgaat komt haar
steeds vaker de vraag op de lippen, waaraan zij het eigenlijk verdiend heeft.
In een jaar tijds kan veel gebeuren. Een mensch kan er oud en gebrekkig in worden,
tot den dood vermoeid. Onzalig noemt zij den dag dat zij den winkel betrokken en
nochtans zoo vol goede verwachtingen, onzalig dus de onteigening van al hun hebben
en houden met den brand er nog overheen, onzalig vooral de Mijn waarbij een
Duitsche firma alweer een geweldigen gashouder bouwt, een stalen gevaarte dat de
tachtig meter vanaf den beganen grond zal moeten halen en met stukken en brokken
ijzer
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de hoogte in gaat. Het ratelen der luchthamers den ganschen dag door boven haar
hoofd maakt haar gek en de zware dampen die als nevelen neerslaan zijn niet
bevorderlijk voor haar kortademigheid. De Mijn mag velen welvaart en voorspoed
gebracht hebben, velen mogen er goed mee zijn, voor die van Bonte dreigt zij de
ondergang te worden. Zij zet Nicolaas Bonte zijn wrok duur betaald, duurder dan hij
in zijn hooghartigheid wil toegeven. Want nog altijd is hij er de man niet naar om in
te zien dat de voorspellingen, waarmee hij anderen bezworen heeft, zich langzaam
maar zeker aan hemzelf voltrekken. En in deze bittere en benauwende uren die zij
doormaken is er zoo goed als geen beraad meer tusschen zijn vrouw en hem, over
den gang van zaken niet, over de kinderen niet. Erger voor een vrouw bestaat er niet
dan buiten alles gesloten te worden. Zoodra zij er over beginnen wil krijgt zij den
wind van voren, de zaken gaan háár niet aan, de kinderen hèm niet meer. Die hebben
voor hem afgedaan, voorgoed! En Jacob dan? Die moet ook maar weten wat hij doet,
en Nico ook, een lummel van niets, door zijn moeder nog meer dan de anderen
bedorven. Ze zullen hem, Nicolaas Bonte, de das niet aandoen. Toen zij er niet waren
heeft hij zich weten te redden en nu zij er niet meer zijn, komt hij ook klaar. Alles
wat hij voor hen gedaan heeft, was om de zump. Ze wisten het beter dan hun vader,
dat zij nu ook maar eens voelen! Zoo is nagenoeg altijd zijn bescheid, niemand staat
zoo in zijn recht als hij. En wat moet Marie-Cathrien Bonte dan nog verder met een
man die zoo weinig recht doet aan haar moederhart, die zich opsluit in zijn eigen
norschheid en voor geen enkel goed woord meer toegankelijk is? Wat kan zij anders
dan neerzitten in een vermoeide droefgeestigheid terwijl het werkmeisje Anneke
Briels de zaken een beetje bereddert, om dan maar weer eens den weg op te loopen
om haar troost te zoeken waar zij hem denkt te vinden? Jacob kan zij ook niet altijd
met hetzelfde aan zijn hoofd blijven zeuren, die ziet zijns vaders onwil overal waar
hij kijkt even zoo goed als zij en kan er ook niets aan veranderen. De menschen die
hun nog een cent vergunnen zeggen ronduit dat zij het om hèm doen, omdat hij een
nette jongen is en omdat zij het hem aanzien dat hij er zwaar aan tilt. Het medelijden
echter maakt hem alles nog zwaarder. Dat de zaak alleen nog op hem drijft, daar
schijnt zijn vader evenmin notitie van te nemen
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als van de moeite die het den jongen kost den koop niet op te geven. En uit de boeken,
daar blijft hij uit. Daar heeft hij geen snars mee te maken, zegt zijn vader die aan
niemand anders rekenschap verschuldigd is dan aan zichzelf. Wanneer Jacob uit het
bijna leege magazijn komt en zich bij voorbeeld de opmerking veroorlooft dat zij
kleiner hadden moeten beginnen, krijgt hij op zijn zachtst een: Waar bemoei jij je
mee? ten antwoord en als zijn moeder hem dan nog soms vanwege zijn gedweeheid
in bescherming tracht te nemen breekt uit den verweerden mond van Nicolaas Bonte
een sarcastisch lachen met een wreeden wellust tot schamperen en schelden. Om een
niets gaat hij er vandoor, weigert hij het eten dat voor hem gekookt is en verteert hij
zijn goede geld in de restaurants of loopt hij dagen achtereen op een stuk brood en
een homp kaas achter den paardenhandel aan. Waar bleef de tijd dat Marie-Cathrien
Bonte de bizondere kunst verstond om de donkere gevoelens van haar man door een
glimlach op te klaren! Komt die nog ooit weerom? Door welk een wonder zou dat
gebeuren kunnen?
Marie-Cathrien Bonte komt van bij Dorus in Waterval waar zij meer dan elders
haar toevlucht zoekt. Er is overal iets. Bij Karel die zoomaar in een vloek en een
zucht met Julie Charlier getrouwd is nadat hij de betrekking bij den kolenverkoop
had gekregen, is het de luxe die haar tegenstaat, de luxe op afbetaling dan die hun
den nek breekt. Zij voelt er zich niet op haar gemak, bij Dorus wel. Die jongen heeft
vroeg leeren betijen en is nu de rust en de tevredenheid in persoon in zijn niet meer
dan witgekalkte leemen hut aan den voet van den Kamp. Dorus is op Jacob na de
eenige waar zij eens mee praten kan; die zegt ook zoo radicaal niet meer dat het hem
niets verdommen kan wat zijn vader doet, maar betreurt het dat die zijn laatste geld
zoo maar in het water blijft gooien. Wel geeft hij zijn moeder soms den raad dat zij
den oude maar aan zijn lot moet overlaten en naar hem komen als het haar te benauwd
wordt. Maar dat zegt hij dan in drift en omdat hij medelijden heeft met zijn moeder.
Altijd goed gezorgd hebben en dan op je ouden dag zoo op de koffie moeten komen,
daàt vindt Dorus te grof. Maar haar man verlaten vindt Marie-Cathrien het ergste
wat haar kan overkomen; ze kan nauwelijks veronderstellen dat Dorus meent wat
hij zegt, waar ziet die zijn moeder voor aan? Zij blijft haar man
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hooghouden tegenover iedereen, en op stuk van zaken ook tegenover haar kinderen
die hem de een zoowel als de ander de oorzaak van alles heeten. Hoe ouder hij wordt,
zeggen zij, hoe onverbeterlijker, hoe driester met den mond en stugger met den kop!
Maar hij is jullie vader, zegt zij, die zijn leven lang voor jullie gezwoegd heeft. Zij
trekken met de schouders. Wat geeft dat als hij met zijn achterste omstoot wat hij
met de handen heeft opgebouwd? Een mensch kan zich vergissen! Goed, maar als
hij zich vergissen blijft, is hij een gek! Jullie mogen zóó niet van je vader spreken.
Alle menschen zeggen dat hij een gek is! Maar dan moeten jullie het nog niet doen.
Hij heeft het verdiend! En driftig druppelen de dikke moedertranen Marie-Cathrien
langs de wangen, een vrouw die beter verdiend had, een beter lot dan dit; een die
alles misgaat nu haar schouders zich reeds krommen, méér onder den onzichtbaren
last van een somber vooruitzicht dan onder dien van den ouderdom. Want de toekomst
verontrust haar, niet voor zichzelf maar voor Nicolaas en de kinderen, voor Nicolaas
vooral! En dat te meer daar zij er niet het geringste benul van heeft hoe het eigenlijk
met hen staat, wat ze nog waard zijn. Zij komt van bij Dorus met den halsdoek aan
den mond tegen den wind in. De menschen die haar nu geregeld voorbij zien gaan
hebben compassie. Nu en dan moet zij stil blijven staan, want haar adem piept.
Sommigen zeggen: Dat mensch daar heeft niets te lachen. Neen, dat heeft zij niet
meer. Zij komt de kerk niet voorbij zonder een korter of langer oponthoud voor het
tabernakel. Want het bidden heeft zij niet verleerd, integendeel! Zij heeft haar
vertrouwen bewaard. Overweg draagt zij den rozenkrans onder de schort, een koord
met medailles draagt zij onder haar jak. Vele heiligen zijn haar voorsprekers, op
Onze Lieve Vrouw van Altijddurenden Bijstand is haar hoop gevestigd. God is haar
toeverlaat. Marie-Cathrien Bonte knielt voor het Allerheiligste. De kerk is leeg. Zij
heeft er zich van overtuigd dat zij met God alleen is in zijn huis. Zuchten stijgen op
uit haar ziel, een kreunen dat de steenen vermurwen zou. Al haar bekommernis en
nood liggen in haar éeée groote oogopslag naar de verborgen Tegenwoordigheid.
De Meester is daar! Ja, die is er. Hij heeft geen verklaring noodig voor wat Hij
aanschouwt. Marie-Cathrien Bonte bidt. Zwijgend en dreigend strijdt haar man zijn
strijd. Driften en zorgen grauwen op zijn gezicht. Het
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hare baadt in tranen. Voor God! Voor de wereld houdt zij zich nog zoo groot als zij
kan, krampachtig groot voor den evenmensch als die haar fierheid te na komt of haar
man of kinderen in het gedrang raken. Dan kan de schrandere kijk harer kleine oogen
zich soms nog danig doen gelden. Dan kan zij nog eens nijdig van zich afbijten als
toen pastoor Lumens hun den veldwachter op hun dak had gestuurd vanwege het
kabaal dat Nico 's Zondags gedurende de Hoogmis onder den toren maakte. Haar
jongen was niet slechter en rumoeriger dan de andere jongens waren, natuurlijk niet!
Maar om dien in het rechte spoor te houden was toch heel wat meer dan de hand van
een al te toegeeflijke moeder noodig. Meer klappen dan eten, was voor dien bengel
het wachtwoord geweest toen het nog tijd was. Maar dat is nu te laat. Hij ligt Zondag
op Zondag en al zijn vrijen tijd met zijn renfiets op den weg en is 's morgens met
geen hout uit zijn bed te slaan. Ofschoon zijn vader hem onophoudelijk de knoken
dreigt te breken doet hij precies wat hij zelf wil en voedt hij reeds meer vijandschap
tegen den oude dan al de anderen samen. Zoo grof als hij tegen zijn moeder en Jacob
thuis is, zoo is hij ook tegen de klanten en er zijn geen werkmeisjes meer in de gansche
buurt die niet hun schrobber op hem kapot hebben geslagen of hem met een emmer
water naar zijn kop gegooid.
Marie-Cathrien Bonte heeft zeker voor haar deel in de huiselijke verwarring
bijgedragen en boet er voor door haar tranen. Een verstandiger moeder had misschien
nog wel raad geweten te midden van zooveel uiteenloopende karakters en
temperamenten en er wijzer mee weten te schipperen. Lambert blijft wat hij altijd
was, een wat eenzelvige jongen en een potter en Peter een jongen met een goed maar
zwak hart, een losbol die er niet gauw toe geraken zal een geregeld huishouden op
te zetten zooals Dorus die het niet hoog zoekt, gelijk reeds gezegd is, maar een
tevreden burger is met vrouw en kind en het tweede reeds op komst. Die weet
tenminste waarvoor hij werkt als hij elken dag dien God geeft zijn pungel pakt en
naar de Mijn gaat. Kon zij van de anderen ook maar zeggen dat zij wisten waarvoor
zij leefden! En hoorde zij van tijd tot tijd maar wat meer van Louis dan haar door
mijnheer Odekerke wordt medegedeeld. Hij was nooit een prater maar hij kon zijn
moeder met een beetje goeden wil toch wel op de hoogte houden van zijn bestaan!
Eén brief had zij
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van hem ontvangen kort na zijn vertrek, een bericht van zijn behouden overkomst
over het groote water, meer niet! En ook dòt blijft een teleurstelling voor haar en
geen geringe. Welke zouden de redenen wel zijn, vraagt zij zich dikwijls af, dat haar
kinderen zoo weinig aan hun ouders hechten, hen verlaten of dat de meest gewone
zaak van de wereld is? Waarin waren zij te kort gekomen? In zorgen zeker niet en
dus ook in liefde niet! Marie-Cathrien Bonte is niet gecompliceerd, evenmin als haar
man put zij haar problemen uit, zij raakt de kernen der dingen niet aan en dat is ten
deele ook haar geluk. Zij bewaart den troost van zich geofferd te hebben en van een
goed geweten. Want in de liefde is zij niet tekort gekomen; zij heeft gedaan wat in
haar macht was, gegeven wat zij kon! Zij kon niet beter. Zeker niet!
De schemering is ingevallen als madame Bonte bij kapelaan Odekerke aanbelt.
Zij komt recht tegen den wind in opgetornd van bij Dorus in Waterval en einde
October wordt het al schuw weer voor een vrouw die zoo goed niet meer uit de voeten
kan. Zij moet een Mis bestellen voor alle lijdende zielen wier maand aanstaande is.
Zij heeft een belofte en zij heeft de voorspraak van alle lijdende zielen noodig, onder
wie er ook wel zijn zouden die, als zij, van wanten wisten, verklaart zij zich voor
den kapelaan. Mijnheer Odekerke die zich na de vijandschap die madame Bonte hem
tot dan toe heeft toegedragen, reeds verwonderd heeft over haar bezoek, verbaast
zich dan ook geenszins over de stugheid waarmee zij het stipendium voor hem neer
telt en dan aanstalte maakt om op te stappen. De oude geschiedenis werkte dan nog
altijd door, het domnee misverstand dezer menschen was dan nog niet van de baan!
De tijd had hen geen haar wijzer gemaakt. In Godsnaam, denkt mijnheer Odekerke,
maar voor Marie-Cathrien Bonte hem den rug geheel gekeerd heeft vraagt hij haar
terloops hoe Louis het stelt.
Dat zou ik ú moeten vragen, geeft zij hem bits ten antwoord met iets van afgunst
in de oogen die hem doordringend aanzien.
In ieder geval is die jongen niet zoo op mij gebeten als zijn moeder, gaat de
kapelaan op rustigen toon voort.
Waarom laat u ons dan aan ons lot over? valt zij hem plotseling, zonder de minste
redelijkheid te betrachten, rechtstreeks aan. En mijnheer Odekerke herinnert zich
pijnlijk uit het begin van zijn ministerie een andere vrouw die hem hetzelfde verwijt
voor de
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voeten wierp. Sindsdien heeft hij lang verleerd zich nog over welk soort van
vrouwelijke logica ook te verwonderen, bovendien heeft hij het misverstand als de
erfzonde der samenleving niet alleen leeren kennen maar ook leeren dulden. Hij is
dus beter gewapend dan vroeger en zonder dat hij het merken laat heeft hij een
onbeschrijflijke deernis ook met deze vrouw. Het spijt me indien ik zulks gedaan
heb, zegt hij; indien gij, vrouw, het zegt zal het wel zoo zijn! Want ik weet niet welke
reden gij anders zoudt hebben om een priester te beschuldigen van plichtsverzuim.
Deze woorden en de toon van eerlijkheid waarop ze zijn uitgesproken missen hun
uitwerking niet en voor hij zich nog voldoende rekenschap heeft kunnen geven van
den ommekeer die er in de vrouw heeft plaats gegrepen, vloeien de tranen ook van
deze moeder hem plotseling over de hand die hij haar ten afscheid houdt toegestoken.
Laat ons samen eens praten, madame Bonte, zegt mijnheer Odekerke en hij brengt
haar terug naar haar stoel waar hij haar rustig uit laat snikken. Eens te meer valt het
hem op hoe groote menschen in hun droefheid allemaal kinderen worden.
U moest mij eens goeden raad geven om met mijn man rond te komen, eerwaarde,
begint madame Bonte terwijl zij den kapelaan vol verwachting aanziet. Dat het geen
eenvoudige zaak is die ze vraagt, begrijpt zij ten volle, zij had mijnheer Odekerke
eerder in den arm moeten nemen en het zoover niet laten komen. U zoudt met uw
man terug moeten naar den goeden grond, oordeelt de kapelaan, doch door haar
wanhopig kijken beduidt zij hem onmiddellijk dat de tijd daarvoor voorbij is.
Uw man heeft zich vergist, vervolgt mijnheer Odekerke, en het is zijn eigen en
uw aller ongeluk dat hij zijne vergissing niet wil erkennen; zoolang daarvan geen
sprake kan zijn, zal goede raad duur zijn, madame Bonte!
Met open ogen, jammert zij, loopt hij den ondergang tegemoet! Zij kan evenwel
roet aannemen dat er niemand in staat zou zijn hem een halt toe te roepen. Zíj kan
het niet, zij heeft alles gedaan waartoe zij in staat was, met goede en kwade woorden
en heeft het opgegeven hem door haar dringen en smeeken nog weerspanniger te
maken dan hij reeds is. Indien het geen zonde was zou zij soms moeten zeggen dat
de duivel zelf in hem was ge-
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varen, zoo weinig huis was er nog met hem te houden! Zeker, zij hadden den grond
niet moeten verlaten, dat zie je pas in als het te laat is. Vermoedens en voorgevoelens,
onheimelijke angsten had zij genoeg gehad van den beginne af, doch zij had ze als
bekoringen geweerd, gewoon van zich afgezet. Een blind vertrouwen had zij
gekoesterd in haar man, een sterk en vast geloof in het welslagen van alles wat hij
in handen nam. En partij heeft zij getrokken voor hem tegenover de kinderen, hem
altijd de hand boven het hoofd gehouden, één lijn met hem getrokken door dik en
dun heen, en altijd nog in de hoop dat alles terecht zou komen. Alleen toen hij
begonnen was zich van God en de Kerk terug te trekken, was haar de angst voorgoed
om het hart geslagen en van toen af ook was hun alles pas regelrecht gaan tegen
loopen. Het een en ander houdt natuurlijk met elkander verband. Het is echter moeilijk
uit te maken waarom een man, voor men er erg in heeft, niet Kerk en godsdienst
gebroken heeft; een man nog wel die immer zijn christenplichten naar behooren
vervuld had en nooit te lui was geweest om een hand uit te steken tot hulp en steun
van den evenmensch. Niemand minder dan mijnheer Odekerke zelf zou daarvan
getuigen kunnen, gaat madame Bonte in één adem voort, dat haar man iemand was
waar altijd mee te praten viel. De kapelaan verklaart gaarne de eerste te willen zijn
om het goede in Nicolaas Bonte te loven en doet madame Bonte duidelijk verstaan
dat hij haar toespeling begrepen heeft.
Het is ook aan Nicolaas alleen niet te wijten dat hij zoover gekomen is, zet madame
Bonte de verdediging van haar man al vuriger voort; al die nieuwigheden waarmee
ze ons op het lijf zijn gevallen, zijn daar allereerst de schuld van. Een gewoon mensch
wordt daar wild van en raakt aan het dolen. Het is dood en doodjammer dat zooveel
goedertrouwe menschen, die tegen de gevaren welke de Mijn heeft meegebracht niet
opgewassen zijn, liet moeten ontgelden om de kwaden beter te maken. Het zijn altijd
deze laatsten wien de duivel in de kaart speelt. De priesters hadden duidelijker van
zich af moeten spreken, dat zegt vandaag aan den dag iedereen, zij hadden de
geloovigen beter in bescherming moeten nemen tegen de gevaren die hen naar lichaam
en ziel bedreigden. Wanneer het kalf verdronken is, tracht men den put te dempen,
maar voorkomen was beter
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geweest dan genezen. Ja, ook de priesters zijn in gebreke gebleven, de eenen omdat
zij te ouderwetsch of te onwereldsch waren om nog iets van den toestand te snappen,
zooals pastoor De Bonhomme zaliger, de anderen omdat zij met de groote bazen
onder één deken lagen en weer anderen omdat zij meenden niet anders te kunnen en
maar in alles te moeten berusten. Neen, aan Nicolaas Bonte alleen was het niet te
wijten indien zij van het bed op het stroo geraakt waren. En mijnheer Odekerke heeft
goed praten van terug naar den grond die goed voor hen was en genadig, naar den
eigen levensstijl, naar den eenvoud van het geef ons heden ons dagelijksch brood!
Dàt doet madame Bonte hem duidelijk verstaan. Zoolang er met haren Mensch geen
voor recht meer te ploegen valt is alles omzump en met den kapelaan komt zij ook
al niet verder dan ze is, dat heeft zij reeds lang begrepen; ook die zet haar op steenen
eieren te broeden precies als mijnheer Lumens en alle anderen die zij in vertrouwen
genomen heeft. Madame Bonte kan er niet over uit waarom er nu juist voor haar
geen raad geschaft kan worden en terwijl zij haar tranen weer driftig en ongehinderd
laat loopen en het oordeel haar geheel en al in den steek schijnt te laten vaart zij, in
haar kortzichtigheid niet beter of slechter dan zoovele anderen, tegen de priesters uit
om den priester, die haar geduldig en begrijpend te woord staat, te kwetsen. Patronaten
en kerken bouwen, dat kunnen ze heden ten dage, maar de menschen laten zij aan
hun lot over! Op den preekstoel en op vergaderingen hebben zij het hooge woord,
maar de gansche Raadhuisstraat mag in brand staan voor je ze ziet. Alleen met de
collectebussen weten zij hun menschen te vinden!
Mijnheer Odekerke veroorlooft zich goedmoedig de opmerking dat madame Bonte
nu toch ook maar niets achterwege laat om zich van haar kwaden kant te laten
bekijken. Hij meent met recht te mogen veronderstellen dat zij niet meent wat zij
zegt, dat zij wel beter weet. Madame Bonte evenwel doet er nog een schepje op. Zij
zegt maar zoo: - en mijnheer Odekerke kan zich dat aantrekken of niet! - Indien de
vreemden, die hier zijn gekomen om de soep te verbruien, patronaten en kerken
noodig hebben, moeten die vreemden ze ook maar betalen. Ieder voor zich en God
voor ons allen, kijk! dat is de meening die madame Bonte er op nahoudt. En breng
daar nu maar eens iets tegen in als je
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kunt. Op een of twee na hebben haar kinderen hun ouders den rug toegekeerd, zonder
dat een van de geestelijken er ook maar een goed woord voor over had. Met koude
oogen hebben ze alles aangezien en zich op een afstand gehouden. En wie van hen
heeft hun een hand in den rug gehouden toen de zaken begonnen mis te loopen? God
mag weten wat er nog overblijft van hun goede centen! Zij durft er niet aan te denken.
Indien ook de helft maar waar is van wat zij vreest, is dat nog genoeg om een mensch
met den kop tegen een muur op te jagen. Zeker de priesters blijven schromelijk in
gebreke om de menschen in hun rampspoeden bij te springen. Mijnheer Lumens en
ook mijnheer Odekerke weten evengoed als zij het weet hoe Nicolaas Bonte is, maar
wie van beiden heeft ooit moeite gedaan om eens rechtuit met hem te spreken en
hem zijn voordeel te wijzen? Wat was het, hadden zij drek in de oogen zoodat zij
niet zagen dat het met die van Bonte den slechten kant uitging of stelden zij in hen
minder belang dan in anderen voor wie zij zich het vuur uit de sloffen loopen als die
in den put geraken? Marie-Cathrien Bonte is er zeker van als van haar sterven dat
haar man tot op dezen dag tevergeefs op den vriend wacht die hem zijn dwalen eerlijk
onder de oogen houdt. Dat een mensch, die niet op tijd een waarschuwende stem
verneemt, van kwaad tot erger komt, zal mijnheer Odekerke toch ook wel begrijpen!
Het is haar niet te doen om haar man heelemaal schoon te wasschen, dat niet, doch
de priesters hadden veel kunnen voorkomen. Ze mogen het zich aantrekken en het
is haar een steen van het hart nu ze dat kwijt is. Daarmee keert zij den kapelaan
schielijk den rug toe en stevent zij zelfbewust den gang in naar de voordeur.
Tot morgen, madame Bonte, zegt mijnheer Odekerke terwijl hij haar uitlaat, doch
uit het bescheid dat hij daar op krijgt weet hij niets anders op te maken dan dat haar
voortaan alles onverschillig laat.
Het is duisteravond als madame Bonte in de Raadhuisstraat komt, een doodzieke
avond waarin de wind is gaan liggen en dikke waterdruppels van de takken der
platanen druppen. Uit de winkels stroomt het licht over de stoepen de straat op. Alleen
het pand van Nicolaas Bonte en Zonen is duister. Licht is reclame, had Nicolaas
Bonte de zijnen eenmaal voorgehouden en hij was er even kwistig mee geweest als
met water. Jacob meent nu reeds
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sedert eenigen tijd dat het licht de moeite niet meer loont, de klandizie is er niet meer
naar om nog veel stroom te gebruiken. Zijn vader echter moet daar niets van weten
en ook zijn moeder is van meening dat men zich aan wat licht niet moet laten kennen,
dat men de eer aan zichzelf moet houden. Het blijft moeilijk Jacob daarvan te
overtuigen. Zonder een brutalen bek op te zetten zooals Nico, doet hij wat zijn zin
hem ingeeft. Hij gaat zijn vader zooveel mogelijk uit den weg en waar hij hem
ontmoeten moet, laat hij hem in zijn wezen. Komt zijn vader thuis om het licht in de
zaak aan te draaien, dan laat hij het branden. Hij is een echte broer van Louis, zegt
zijn moeder soms, maar hij is trouw. Zij heeft zich over hem niet te beklagen, alleen
dat hij met den dag kariger wordt met zijn woorden, een jongen die den evenveel
ook al aan het lijf is.
Zij is haar winkel binnen gegaan en leunt aan de toonbank om op adem te komen.
Er is geen leven in huis te bespeuren. Zij staat daar met den omslagdoek om het
hoofd, een kleine donkere gestalte in den lichtschijn die bij haar binnenvalt van bij
de overburen, de schoenzaak van Hoogenbosch en de Unie waar de deur niet stilstaat
en menschen onophoudelijk in- en uitgaan. Haar hoofd begint opeens te draaien, zij
wordt duizelig. Met haar doek wischt zij zich het zweet van haar voorhoofd. Jacob
heeft zeker de bel niet horen overgaan toen zij binnenkwam. Zij roept hem, of liever,
zij probeert te roepen doch haar stem heeft geen klank meer. Zij tast naar den
schakelaar dien zij naast de deur naar het kantoor van haar man weet, een donker
gebaar waarvan de schaduw verglijdt, en dan stort Marie-Cathrien Bonte met al haar
gewicht over een pakkist ter aarde en blijft zij bewusteloos liggen. Jacob en Nico
komen tegelijk uit het achterhuis om te zien wat er gebeurd is, Nico met het nikkelen
wiel van een renfiets in de handen waaraan hij heeft zitten prutsen.
Verdommeling! vaart die tegen Jacob uit als zij hun moeder daar als een zak voor
hun voeten zien liggen en onmiddellijk nog van geen aanpakken weten, waarom
steekje het licht ook niet aan, verdommeling! Dan beginnen zij beiden tegelijk
onhandig aan hun moeder te trekken en te beuren. Als zij kreunt laten zij haar weer
los. Maar hun moeder kan daar niet zoo blijven liggen tot er een dokter gehaald is,
de voorbijgangers zouden het zien.
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Daarom slepen zij haar zoo goed en kwaad als zij kunnen den gang door naar de
keuken, Nico vloekend van woede en Jacob bleek als de dood. In de keuken leggen
zij haar op de mat met een kussen onder het hoofd. Daar ligt zij rond en dik, hun
moeder, en bij haar rechterhand vormt zich een plasje bloed. Nico grient als hij het
ziet en terwijl Jacob zijn moeder het voorhoofd bet met een natten doek, rent Nico
de deur uit om den dokter; en als die gewaarschuwd is de herbergen af om zijn vader.
In Modern vindt hij hem zitten vol politiek en vol bier en in gezelschap natuurlijk
van een stel evengroote nietsnutters als hij zelf is. Hij gaat de gelagkamer niet binnen
maar roept den waard. Zeg aan dien zuiplap van ons, boodschapt hij deze, dat zijn
vrouw op sterven ligt! Vandaar loopt hij naar den pastoor die hem op den voet volgt
met de Heilige Olie. Wanneer hij weer thuiskomt heeft dokter Versterren een
armfractuur en hersenschudding geconstateerd en is deze bezig een noodverband te
leggen. Jacob heeft de ambulance-auto van het ziekenhuis opgebeld waarheen de
dokter noodzakelijk geoordeeld heeft zijn moeder over te laten brengen. Nauwelijks
heeft pastoor Lumens de zieke die nog altijd buiten kennis is het Heilig Oliesel
toegediend of de ziekenauto, die overal waar hij stilhoudt de noodige sensatie wekt,
rijdt voor. Twee barmhartige zusters in het wit stappen uit, dragen een brancard naar
binnen en doen zwijgend haar werk. Even later wordt madame Bonte, in dekens
gewikkeld, in den wagen gedragen onder de sprakelooze nieuwsgierigheid van een
aantal voorbijgangers en buren. Men heeft op Nicolaas Bonte niet gewacht, niemand
heeft naar hem gevraagd. Als de ambulance-auto weg is gereden, sluit Jacob de deur
en dooft hij het licht in den winkel. De nieuwsgierigen verspreiden zich, de regen
stort zwaar uit den hemel en de avond gaat voort.
En nog immer zit in Modern een man zijn weerzin te verdrinken in bier en groote
woorden. De waard had hem de boodschap overgebracht. Bonte, had die gezegd,
daar moet iets aan de hand zijn met je vrouw! Dat zal wel, had Bonte met een
sarcastische grijns op zijn verweerd gelaat geantwoord, maar ze zullen mìj niet
hebben! Waarop hij in één teug zijn glas had geledigd en het weer opnieuw had doen
vullen. Het zou waarlijk de eerste keer niet geweest zijn dat de zijnen hem met een
leugen getracht hadden naar huis te lokken. Nicolaas Bonte is evenwel geen kind
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meer! Wat denken ze wel, die rekels thuis? Hij is nog steeds niet van plan zich door
wie ook te laten ringelooren. Bonte had een geldstuk in het orchestrion geworpen en
het instrument was begonnen te stampen en te spelen. Muziek had hij willen hooren
en geen ellenden en leugens: een totaal verloren en verloopen man met een dwaas
en onheilig vuur in zijn ééne oog, een man waarin het kermt en raast.
De een na den ander zijn de jongens, naar gelang zij het gebeurde met hun moeder
vernamen, naar de Raadhuisstraat gekomen; eerst Karel en Julie, dan Lambert en
Peter en ten slotte Dorus zoo zwart als hij was, want die kwam recht uit de Mijn.
Zwijgend en een beetje vijandig zitten zij bij elkaar in de keuken. Jacob heeft een
pot koffie gezet, hij is verstandig genoeg geweest en is niet ingegaan op de
beschuldiging van Nico dat hij de oorzaak van het ongeluk hunner moeder is. Alleen
Dorus heeft gezegd dat Jacob het zeker niet met opzet gedaan heeft, dat zooiets
iedereen kon overkomen en dat Nico beter deed er zijn mond maar over te houden.
Karel en Julie zijn bij Hoogenbosch gaan opbellen naar het ziekenhuis. Moeder is
nog steeds buiten kennis, maar overigens is alles naar wensch. Er wordt vanavond
geen bezoek meer verwacht. Morgen! En zij verademen een beetje, het zou misschien
beter met hun moeder afloopen dan zij in de eerste opwinding gevreesd hebben. De
stemmen worden losser, alleen Nico doet zijn mond niet meer open, zet spaken in
een wiel en als hij daarmee klaar is knoeit hij met vet en petroleum. Intusschen wordt
het later, de nachtsjicht is al aangetreden en Dorus maakt aanstalten om naar huis te
gaan. Geen hunner heeft het nog van zich kunnen verkrijgen over hun vader te reppen,
ofschoon zij allen evenzeer beducht zijn geweest voor zijn komst. Plotseling hooren
zij gestommel in het magazijn en even later komt Nicolaas Bonte door de achterdeur
binnen. Daar staat hij met een uitdrukking van vage verwondering op zijn gezicht,
een beetje onbeholpen maar niet onbekwaam. Goeden avond, zegt hij, luchthartiger
dan men verwacht heeft. Niemand spreekt een woord. Lambert zeurt aan zijn pijp,
Jacob pookt het vuur op, de anderen zitten met den kop naar den grond. Alleen Dorus
en Peter zien hem aan, de een uitdagend, de ander met verachting. Goeden avond!
herhaalt Nicolaas Bonte met zware nadruk. Geen enkel antwoord echter, geen stom
woord. Bonte ziet den kring
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rond, alleen Dorus tart zijn blik en Peter lacht hem in zijn gezicht uit. Dan herhaalt
hij voor den derden keer zijn groet en plaatst zijn vuist daarbij zoo driftig op de
keukentafel dat de koffie uit de kommen spat en de petroleum Nico om de ooren.
Oude zuiplap! weert de jongste zich met een gezicht als een tijger. Wat zeg je
daar, lummel? dreigt Nicolaas Bonte.
Niets, geen antwoord! Jacob sust, Karel en Julie staan recht om naar huis te gaan.
Dorus en Peter grijnzen hun vader hun volle afschuw in het gezicht. Jongen, zegt
Nicolaas Bonte tegen Jacob, waar is je moeder?
Daar heb jij niets mee te maken, komt Peter Jacob voor.
Nicolaas Bonte doet alle moeite om zich te beheerschen en met een vernietigenden
blik naar Peter vraagt hij Jacob andermaal waar zijn moeder is.
Naar het ziekenhuis, antwoordt deze bedaard.
Dat lieg je! blaft Nicolaas Bonte.
Dat liegt hij niet! blaft Dorus terug.
Dat liegt hij niet! verdedigen de anderen zich en hun gezichten, doodsbleek en
verwrongen, beduiden hem dat zij er ernst mee maken. Hij wil weten wat er gebeurd
is en vraagt het hen zonder verlet. Doch wederom spreken zij niet. Hij wil weten
waarom men zijn vrouw naar het gasthuis gebracht heeft, hij eischt het. Maar zij
zitten roerloos op hun stoelen met iets grimmigs in hun blikken als van verscheurende
dieren. Hij heeft zich wijdbeens en met gebalde vuisten voor Jacob geplaatst en
buldert hem aan dat hij zeggen zal wat er met zijn moeder aan de hand is, goddorie!
Deze klappertandt alleen van een vreemde, onzalige koorts en krijgt er geen woord
uit. Dan schieten plotseling de vuisten uit en klemmen de vaderlijke klauwen zich
om den hals van den jongen, maar tegelijk ook storten de anderen zich als razenden
op den beul en tuimelen zij met hem tegen den grond. Het is afschuwelijk wat zij
doen, bij de honden af, maar zij kunnen niet anders. Jacob is de eerste die dit beseft
als hij zijn vader vloekend van onmacht met den volledigen last van al zijn kinderen
op zich achterover tegen den vloer ziet liggen. Een paar uur geleden lag daar zijn
moeder met de hand in een plasje bloed. Zijn hals is gezwollen onder den korten
maar verraderlijken greep en alles duizelt voor zijn oogen die groot staan van angst
en bekommernis. Een oogenblik dreigt ook hij zijn evenwicht te verliezen
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en wankelt hij buiten de verschrikkelijke werkelijkheid van het schouwspel aan zijn
voeten. Dan merkt hij dat de worsteling onverminderd doorgaat en de geweldige
man met handen en voeten en al zijn krachten werkt om zich te bevrijden. Nu eens
op den rug dan weer op den buik liggend, wentelt hij met het zwoegende kluwen op
zich van den eenen hoek van de keuken naar den anderen. Wat moet hij doen om dit
gruwelijk gericht te bezweren? Julie staat met de handen voor de oogen geslagen te
jammeren, stoelen en tafel liggen overhoop en de koffie drijft zwart over de plavuizen,
buiten klettert de regen. Jacob rukt wild aan zijn broers en bezweert hen dat zij hun
vader los zullen laten. Zij huilen van opwinding en stinken naar zweet. De jongste
is de verschrikkelijkste. Moordenaar! krijscht die zijn vader in het gezicht en duwt
hem een vuist onder de kin, moordenaar! Daarop grijpt Jacob hem en Dorus tegelijk
bij den kraag en trekt hij hen van hun vader los. Plotseling staat deze leiblauw en
met amper de helft van zijn kleeren nog maar aan zijn lijf met kop en schouder boven
hen uit op zijn machtige voeten. Hij snuift als een dier. De anderen krabbelen recht
en staan verwezen te kijken, onthutst. Vader! roept Jacob en treedt voor hem om
erger nog te voorkomen. Geen nood! Doch ook geen vader meer, maar Bonte. Nicolaas
Bonte voortaan. Dat zegt hij hun aan met vaal gelaat waarop geen zweem van
dronkenschap meer. Julie is de eerste die er gillend vandoor gaat voor den gebiedenden
arm die naakt uit den verrafelden hemdsmouw steekt en die hun allen de deur wijst.
En de een na den ander druipen zij af zonder om te zien naar den ontzagwekkenden
man die hun vader was Karel, Lambert, Peter, Dorus en Nico. Allen behalve Jacob.
Die blijft. Die sluit, als op andere avonden wanneer zijn vader naar boven is, de
deuren voor en achter en de poort van het magazijn.
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XVIII
Den volgenden morgen zit Nicolaas Bonte reeds voor dag en dauw op zijn kantoor
en als Jacob beneden komt in den winkel vindt hij met koeien van letters: Gesloten,
op de ruiten geschreven. Hij vraagt er zijn vader de beteekenis van en deze grijnslacht
boven zijn kasboek. Wanneer Jacob zich verwijderd heeft, roept zijn vader hem na:
dat gesloten gesloten beteekent en daarmee basta!
Om het dagmeisje niet meer aanstoot te geven dan noodig is heeft Jacob den
vorigen avond de keuken nog een beetje beredderd: het gebroken porselein verzameld,
het koffiedik van de wanden geboend, het tafelkleed met de petroleum-vlekken in
zeepwater gezet en het bloed van zijn moeder van de mat gewasschen. Een stoel is
totaal verruïneerd, een andere lendelam. Die brengt hij naar het magazijn waar hij
Nico reeds tusschen de leege kisten ziet rommelen. Wij hebben gesloten, zegt Jacob,
en ik denk voorgoed! Het kan Nico geen donder schelen. Hij is al bij Peter in het
kosthuis en zoekt een kist om zijn spullen te verhuizen, zijn kleeren en zijn wasch.
En hij komt om zijn fiets natuurlijk. Straks gaat hij zich melden aan de Mijn, voor
ondergronds als Dorus, bovengronds is niets gedaan, dat brengt navenant niet op als
je geen vak verstaat. Ná de Mijn wil hij naar het ziekenhuis, dat is met Peter
afgesproken, die gaat als hij van zijn werk komt ook naar zijn moeder kijken. Jacob
wacht tot zij bij kennis gekomen is, dat kan gemakkelijk even per telefoon gevraagd
worden, zegt hij en raadt aan de zusters niet te overloopen. Nico, die met zijn tijd
voorloopig toch nog geen raad weet, gaat in ieder geval eens probeeren of hij bij zijn
moeder kan worden toegelaten. Indien de zusters beter vinden van niet, zullen zij
het hens wel zeggen. Hij heeft dan toch zijn plicht gedaan. Hij vraagt of de oude al
wakker is en als Jacob hem vertelt dat hun vader reeds een paar uur op zijn kantoor
zit, trekt hij een bedenkelijk gezicht. Hij vindt het blijkbaar niet raadzaam hem te
ontmoeten, gepakt en gezakt zeker niet! Jacob, meent hij, zou hens zijn rommel van
boven op het plaatsje kunnen gooien, doch daar komt niets van in. Hij maant zijn
broer aan als een eerlijk man te vertrekken en niet als een dief.
Terwijl Nico zich op de nagels staat te bijten komt het dagmeisje
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Anneke Briels verwonderd de poort onderdoor en vraagt wat er aan de hand is met
den winkel. Jacob zegt dat zij gesloten hebben omdat hun moeder op het ziekenhuis
ligt voor een kleine operatie. Hij is misschien de eenige die er prijs op stelt dat hun
vuile wasch niet onmiddellijk de straat wordt opgedragen. Alhoewel hij beseft dat
het einde voor de deur staat, tracht hij nog te redden wat er te redden valt.
Nauwelijks staat Anneke Briels met haar werkschortje voor in de keuken of zij
wordt door den baas op zijn kantoor ontboden. Zij kan gaan, wordt haar beduid. Zij
neemt haar loon in ontvangst, trekt haar manteltje weer aan en gaat. Nicolaas Bonte
maakt korte metten, dat is men van hem gewoon. Zijn zaak is gesloten, zijn huis
sterft uit en rustig achter zijn boeken gezeten stelt hij orde op zijne zaken en tracht
hij een nieuwe mouw te passen aan zijn bestaan. Hij heeft zijn boeken bijgehouden
zoo goed als het ging en ook den laatsten tijd nog voortdurend in zijn hoofd loopen
rekenen. Hij weet ten naaste bij wat hij nog waard is en dat dit niet bijster veel meer
is wanneer de schuldeischers het hunne gekregen hebben, is dus voor hem een niet
al te teleurstellende ontdekking. Het lot is hem niet gunstig geweest, hij heeft
allesbehalve gelukkig gespeeld. Daar zijn dingen die je ook met geweld niet kunt
dwingen. Doch gedane zaken nemen geen keer en vol vertrouwen in zichzelf neemt
hij zijn toekomst opnieuw in handen. Hij heeft zijn plannen beraamd, hij is er reeds
maanden mee bezig geweest en in één slapeloozen nacht hebben zij vaste vormen
aangenomen in zijn gedachten. Doch daar heeft voorloopig niemand iets mee te
maken. Hij weet wat hij wil, en dat is genoeg! Zijn figuur zal hij redden al is zijn
zaak dan ook door den onwil zijner jongens en de domheid zijner vrouw teniet gedaan.
Kost wat kost zal hij zich staande houden op voet van gelijkheid met zijn benijders
en in den welstand die hem tot een man van aanzien gemaakt heeft in de gemeente
en tot lid van den raad. Het eerste wat hem te doen staat en waarvoor hij zich
vanmorgen breed voor zijn bureau gezet heeft, is te zorgen voor een behoorlijke
liquidatie, voor een schoone lei. Zijn kinderen hebben zich op één na allen zelf van
hem los gemaakt, hij heeft er dus geen omzien meer naar en hij ademt vrijer. Het zal
hun voordeel niet zijn, dat zij hem nooit hebben begrepen, de eenen niet omdat zij
er te dom voor waren en dat zijn de beroerdsten
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nog niet, de anderen omdat zij hem niet wilden begrijpen en bij dezen heeft zijn
vrouw den onwil en het misverstand in de hand gewerkt. Zijn vrouw! Zij zeggen dat
zij op het ziekenhuis ligt en dat zal dan wel zijn. Wat er met haar gepasseerd is zal
hij straks wel vernemen. Nicolaas Bonte heeft nu geen tijd om er zich om te
bekreunen, niet den minsten zin na de rospartij van gisteravond om er Jacob over in
vertrouwen te nemen. Alle dingen geschieden immers zooals zij moeten. Hij heeft
haast om met zichzelf in het reine te komen, de rest is bijzaak. Als een nieuwe mensch
met een nieuwe toekomst duidelijk vóór zich wil hij bij zijn vrouw komen, en
ongebogen en ongebroken zal hij haar den weg wijzen waarop zij hem volgen kan
als zij wil.
Nicolaas Bonte zit in zijn hemdsmouwen op zijn kantoor te rekenen en buiten slaat
de regen tegen de ruiten. Driemaal is de huisbel gegaan doch daar de zaak gesloten
is en hij geen enkel bezoek verwacht, verschudt hij geen oor. Even later hoort hij
stemmen in de keuken en brengt Jacob, die het ziekenhuis heeft opgebeld en vernomen
heeft dat zijn moeder tot bewustzijn is gekomen en het naar omstandigheden vrij
goed maakt, mijnheer Odekerke bij hem op zijn kantoor. Nicolaas Bonte geeft den
kapelaan zonder omwegen te kennen dat hij geen tijd heeft om hem te ontvangen
daar hij tegen den middag bij den notaris verwacht wordt en nog een heelen boel te
beredderen heeft. Zonder zich verder om den bezoeker te bekommeren zegt hij tegen
Jacob, dat hij gaan kan en als de jongen zijn bedoelingen niet onmiddellijk blijkt te
vatten voegt zijn vader er met schamperen nadruk ter verduidelijking aan toe, dat hij
gaan kan waarheen hij wil, desnoods naar het klooster!
Een oogenblik staat de jongen, de eenige die hem trouw bleef, uit het veld geslagen;
en op zijn haast toonlooze vraag: En u dan? antwoordt alleen een groote afwijzende
hand die een pen voert en een machtige duidelijke streep trekt door alle verleden.
Voor het overige wenscht Nicolaas Bonte met rust gelaten te worden door wie ook.
En ook door u, zegt hij tegen mijnheer Odekerke, ik kan me trouwens niet indenken
wat u op dit uur hier te maken zoudt hebben. Evenmin als uw huishoudster mijn
winkel, heeft u mijn huis ooit overloopen en nu u komt moest u toch aanvoelen dat
uw belangstelling mij hindert.
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U heeft er sinds lang geen geheim van gemaakt dat u weinig op mijn bezoek gesteld
waart, mijnheer Bonte.
Van geheimen heb ik nooit gehouden en van geheimpjes nog minder, dat weet u!
Ik begrijp u niet goed.
Dat is altijd gemakkelijk, maar wat komt u doen, kapelaan?
Mijn schuld goed maken.
Voor zoover ik weet heeft u hier geen verplichtingen.
Gij vergist u, ik heb die wel! Ik sta hier als zielzorger in het krijt, doch u zult mij
onmiddellijk moeten toegeven dat u het me allesbehalve gemakkelijk gemaakt hebt
mij van mijn plichten te kwijten. Heeft u nog meer te zeggen?
Indien u zich den tijd gunt mij te aanhooren, wel.
Dien heb ik niet, dat heb ik u duidelijk genoeg te verstaan gegeven.
Ik twijfel er niet aan; doch mag ik hoopen dat u spoedig eens den tijd zult vinden
om mij te woord te staan?
Hopen mag u dat gerust, dat staat u vrij, maar u moet me niet kwalijk nemen als
ik u verklaar er het nut niet van in te zien. Indien u enkele duizenden te missen hadt
zou met u misschien nog te praten zijn!
Die heb ik niet, maar het zou wellicht mogelijk zijn een paar misverstanden uit
den weg te ruimen.
Doet u geen moeite, kapelaan!
Zegt u dat niet, ik meen dat het altijd de moeite loont om misverstanden op te
helderen en grieven te vereffenen onder menschen van goeden wil.
Dan hadt u daar eerder mee voor den dag moeten komen; daarenboven heeft u
onder uw schapen nog wel andere en ergere kwalen te genezen, denk ik.
Zeer zeker, ik heb er mijn handen vol aan.
Laat u die misverstanden dus voorloopig rusten, kapelaan; wie zegt dat ze zelfs
niet noodzakelijk zijn om den boel een beetje in evenwicht te houden?
Het is voor een priester nogal verontrustend van den eenen dag in den anderen te
moeten ondervinden dat de wereld naar den kant van het misverstand doorslaat.
Voor een priester, zegt u, voor mij niet!
Ook voor u, mijnheer Bonte, want als u eerlijk wilt zijn zult u
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moeten toegeven dat het misverstand ook bij u zijn gewicht in de schaal gelegd heeft.
Ik wou dat u mij aan mijn bezigheden liet!
Het is misschien aanmatigend van mij, doch ik meen dat ik juist bezig was u wat
op weg te helpen.
Ik heb het niet onder stoelen en banken gestoken dat ik van uw hulp en uw goeden
raad niet gediend ben, en u zult wel voorzichtig genoeg zijn daar rekening mee te
houden.
Zeker, ook in een priester is niets zoozeer te laken als opdringerigheid; doch zoo
onhandelbaar zult u toch niet zijn van mij te beletten een zachten drang op u uit te
oefenen in een richting die u niet koud kàn laten. Ik zeg geen woord te veel wanneer
ik u verklaar dat ik me bij u thuis voel als een kat in een vreemd pakhuis. Kom,
mijnheer Bonte, lacht u niet zoo schamper, niet zoo zelfgenoegzaam, zou ik durven
zeggen. Wat ik u daar zeide, eert noch u, noch mij. Tusschen den eersten keer dat ik
u ontmoette en dit uur ligt een heele tijd, een groote afstand tusschen mijn kamer en
dit kantoor. Beiden hebben wij geleefd en gestreden, geleden ook! En het ergste wat
wij geleden hebben waren onze nederlagen. God is ons beider getuige dat wij minder
reden tot trots dan tot schaamte hebben...
Misschien weet u nog niet dat ik aan preken een hekel heb, en aan de uwe bizonder?
Ik weet dat u een hekel aan mij hebt, mijnheer Bonte, doch durf vertrouwen dat
onze verhoudingen zich zeker niet zouden verslechteren indien u de moeite wilde
nemen mij in mijn ware gedaante te zien. Want het gelaat van den priester, hoezeer
het ook door vooroordeel, misverstand en persoonlijke ontoereikendheid misvormd
moge zijn, bezit het bizonder vermogen om den geloovigen te allen tijde tenminste
enkele trekken te openbaren van het aanbiddelijk aanschijn van ons aller Rechter.
Moet ik lachen, kapelaan?
U moogt ook schreien, mijnheer Bonte!
Ik wil u alleen maar opmerken dat, indien het waar zou zijn wat u daar verkondigde,
de priesters het den menschen nogal moeilijk maken zulke dingen te zien.
Ik geloof dat zij allen zonder uitzondering hun best doen om dat niet te doen!
Toch blijf ik er bij dat zij te veel aan de scherpzinnigheid van
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anderen overlaten en zeker aan die van een man met slechts één oog als ik!
Een beetje goeden wil veronderstellen zij graag, maar dat is dan ook wel het minste
wat zij vragen mogen.
Eerlijk gezegd heb ik nooit geweten dat priesters zoo bescheiden in het vragen
waren als u beweert, kapelaan.
Daarmee betreedt u het terrein der gemeenplaatsen, mijnheer Bonte, en gaat u ver
buiten de kwestie.
Blijft u dan ook van mijn terrein en laat u mij bij mijn zaken, ik vraag u dit voor
den zooveelsten keer.
Waren wij dan niet bezig uw zaken grondig te regelen? Ik dacht werkelijk dat u
door harde ervaring tot de overtuiging gekomen waart dat de basis, waarop u tot nog
toe uw zaken gedreven en uw leven geleefd hebt, eenige wijziging behoefde.
Ik houd mijn overtuigingen voor mezèlf!
U speelt geen open kaart, mijnheer Bonte.
Ik wensch heelemaal geen kaart met u te spelen.
Toch zoudt u er niet bij verliezen, denk ik.
Ik zie niet in wat ik er bij winnen zou, u heeft immers geen kapitaal!
Ik ben een arme kapelaan, maar ik kon u misschien van dienst zijn met iets wat
voor u nog kostbaarder is dan kapitaal.
Ik verwacht niets anders van u dan dat u heengaat.
Uw goede wil schijnt inderdaad ver zoek te zijn.
Maar mijn gezond verstand heb ik gelukkig nog niet verloren.
Uw trots schijnt waarlijk nog niets geleden te hebben. Die is de eenige die een
man als Nicolaas Bonte den rug recht houdt.
Die hem den hals breekt, bedoelt u?
Mijn woorden en bedoelingen zijn duidelijk!
Uwe teleurstellingen, uw grove vergissingen niet minder!
Die knap ik wel op zonder u, ik ben daar zelf mans genoeg voor!
Natuurlijk, mijnheer Bonte! u staat op niemand te passen, maar intusschen zijn
toch uw hooge vliegers niet opgegaan en uw zaak is kapot.
Daar hebben mijn benijders voor gezorgd en het onverstand der jongens.
Gij zoekt het euvel te ver, Bonte; uw zaak is aan dezelfde ziekte bezweken waaraan
gij den een na den ander uw kinderen hebt
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geofferd en waaraan ook gij, veel te sterke en veel te zwakke mensch tegelijk, ten
onder dreigt te gaan.
Het doodsprentje dat u voor me opstelt is erg voorbarig, kapelaan; u vergist zich
voor den zooveelsten keer in Nicolaas Bonte als u, in uw onnoozelheid die aan
brutaliteit grenst, eenigen indruk op mij denkt te maken door uw domme verwijten.
Indien u geen priester waart zou ik reeds lang een weg voor u geweten hebben waarop
men zich geen tweede maal riskeert.
Het is dan maar weer een groot geluk dat ik priester ben en U ongestraft terwille
mag zijn bij een kort en krachtig onderzoek van uw geweten op het moment dat u
de balans opmaakt van al uw misrekeningen.
Ik heb heelemaal niet beweerd dat u niet te ver zoudt kunnen gaan in uw
vrijpostigheid en dat er niet een oogenblik zou kunnen komen dat ik mijn handen
nog langer zou sparen dan ik reeds gedaan heb.
Ik ben er mij ten volle van bewust dat diegene die noch zichzelf, noch zijn vrouw
en kinderen ooit gespaard heeft, vanzelfsprekend weinig omzichtig zou kunnen zijn
met een willekeuriger bezoeker, al is die dan ook een priester die ten slotte toch geen
slechtere bedoelingen met hem kan hebben dan hem wat nader te brengen tot zichzelf
en zijn God.
Houdt u er rekening mee dat uw bedoelingen mij hoogst ongelegen komen?
Sedert wanneer zijt u niet meer in de kerk geweest? - want daar komen de zaken
toch eigenlijk op neer.
Men kan zijn Schepper ook dienen zonder naar jullie gewauwel te komen luisteren!
Zeker, kan men dat, maar het is de vraag of men het ook doet! Men kan God zelfs
dienen in de herbergen en in de raadzaal, doch u zult mij toch zelf moeten toegeven,
mijnheer Bonte, dat er slechts weinigen zijn die die kunst verstaan en dat het dus
voor de meesten veiliger is den gewonen christelijken weg te bewandelen dien onze
moeder de Heilige Kerk ons voorhoudt. Ik weet - om een nieuwe gemeenplaats van
u te voorkomen - dat er kerkloopers zijn die God niet dienen zooals het behoort, ik
geef zelfs toe dat er zijn die den weg naar de kerk en naar de communiebank voor
anderen haast onbegaanbaar maken, die het in hun particulier en in hun zakenleven
schromelijk scheef laten
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liggen; maar ik veroorloof mij dan ook meteen de opmerking dat deze en dergelijke
grieven zeker geen opgeld doen waar zij enkel en alleen als voorwendsel moeten
dienen om een persoonlijk godsdienstig verval, als waarvan u de duidelijke sporen
draagt, goed te praten.
U gaat zeer ver, kapelaan!
Ik zou nog iets verder willen gaan...
Ik begrijp niet waaraan ik het geduld te danken heb dat ik met u betracht.
Aan de genade, mijnheer Bonte.
Maar de maat is nu vol; ik heb nooit iets anders van u verlangd dan door u met
rust gelaten te worden.
Van mijn kant heb ik niets zoozeer verlangd dan u die rust te vergallen.
Van mijn eerste kennismaking met u heb ik weinig plezier beleefd.
Uit de eerste dagen van mijn ministerie herinner ik me nog altijd zeer levendig
een avond dat er een man voor mij verscheen, hij vulde de deuropening van den
drempel tot het bovenlicht en kwam een Mis bestellen voor Theodorus Bonte en
echtgenoote. Met zijn handen gevouwen tusschen de knieën - enorme handen waren
het! - zat hij een oogenblik voor me neer, doch lang genoeg om mij te doen weten
dat die man een hart had. En nog herinner ik mij dienzelfden geweldigen man die
mij, in een opwelling van zijn ware wezen misschien, op zijn armen van den preekstoel
heeft gedragen in een uur dat zwarter voor mij was dan de nacht. Mijn eerste
kennismakingen met u waren van de beste, mijnheer Bonte!
Desondanks was Nicolaas Bonte toch alleen maar goed om Severinus van der
Schoor uit zijnen drek te helpen, niet?
Omdat Nicolaas Bonte de eenige was dien ik er toe in staat achtte. Precies, u heeft
geprofiteerd van mijn domheid.
Ik dacht een beroep te mogen doen op uw christelijke gezindheid en
hulpvaardigheid, uw domheid moest toen nog blijken.
De poets die u me toen gebakken heeft zal ik u nooit vergeven, mijnheertje!
Dat is niet christelijk, mijnheer Bonte, en het zou hoogst onredelijk van u zijn of
getuigen van opzettelijke blindheid indien u niet in wilde zien dat u zelf uw eieren
bij Van der Schoor heeft
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vuilgebroed. Voor anderen, met heel wat minder inzicht overigens dan u, lijdt dit
niet de minste twijfel meer!
Wanneer u er uw neus hadt buiten gehouden, zou het zeker anders geloopen zijn.
Laat ik u ten overvloede verzekeren dat het niet aan mij en dus ook aan mijn neus
niet gelegen heeft dat Van der Schoor zich door Nicolaas Bonte niet in een hoek
heeft laten dringen.
Laat ik u op mijn beurt verzekeren dat ik lak heb aan uw verzekeringen!
Maar door lak te hebben aan een ernstig en eerlijk man zijn eerewoord lost men
geen misverstanden op.
U weet hoe ik daarover denk, ze interesseeren mij niet!
Doch mij des te meer!
Ik heb nergens meer het land aan dan aan oude koeien uit de sloot te halen, moet
u weten!
Het kan noodig zijn om ze als bewijsstukken op te halen, mijnheer Bonte.
Ook die heb ik niet gevraagd, kapelaan!
Het zou mij evenwel iets waard zijn ze u te mogen leveren.
Genoeg! doet u mij eindelijk het genoegen van heen te gaan of, indien u om
bezigheden verlegen zijt, dien jongen daar met zijn martelaarsgezicht den weg op te
helpen naar het klooster.
Op deze nogal linksche wijze tracht Nicolaas Bonte het gesprek over een anderen
boeg te wenden en wordt Jacob plotseling naar voren gehaald door den man die, na
al de wederwaardigheden die hij met zijn kinderen beleefd heeft, zich ook den laatste
van het lijf haast te schudden om zijn waan van vrij en onafhankelijk man voortaan
naar hartelust te beleven. Nicolaas Bonte was nimmer geheel en al te doorgronden
of beter: de hartstochten niet waardoor hij geregeerd wordt. Ook nu niet, nu hij door
een grofheid jegens Jacob, die stellig anders verdiend heeft, de laatste resten van
vaderlijk gevoel schijnt af te leggen en daar breed en meedoogenloos neerzit als
iemand die met geen menschelijkheid zelfs meer rekening houdt en alleen nog maar
ruimte noodig heeft voor zijn nieuwe plannen waar hij vol van is.
Waarlijk, mijnheer Odekerke, het moet ver gekomen zijn met een mensch voor
hij heenstapt over zijn eigen bloed! Nicolaas Bonte schijnt zoover gekomen te zijn
en nóg verder omdat hij
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het zonder de minste omzichtigheid doet; zoover, dat zijn waan nog slechts zin voor
hem heeft.
Het noodlot van Jacob in dit uur is dat hij zijn vader niet zegenen kan voor den
vrijbrief dien deze hem in zulk een vorm geeft. Hij antwoordt hem dat hij zijn weg
kent en voegt er bitter aan toe dat hij dien waarschijnlijk beter kent dan zijn vader
den zijne. Waarop Nicolaas Bonte den jongen met een vuil licht in zijn oog te verstaan
geeft dat hij er dan maar geen gras over moet laten groeien en maar zoo spoedig
mogelijk zijn draai moet zien te krijgen. Wat zegt u, eerwaarde? vraagt hij spottend
den kapelaan; en deze antwoordt zoo nuchter als hem dat in de gegeven
omstandigheden mogelijk is, dat Jacob de kans moet waarnemen die hem, nu het
drama met zijn vader tot het bittere einde is uitgespeeld, zoo ruimschoots geboden
wordt.
Doch er is nog meer, gaat mijnheer Odekerke voort.
Moeder is er ook nog, vult Jacob met heesche stem aan.
Ja, die is er ook nog, maar wat zou dat? doet Nicolaas Bonte verbaasd. En met een
huichelachtigheid die den verschrikkelijken man nog meer ontsiert dan zijn botte
spot richt hij zich tot mijnheer Odekerke: Zegt het evangelie niet zoo iets als: Wie
zijn vader of moeder méér bemint dan Mij is Mijner niet waardig?
Zoo staat het er letterlijk, mijnheer Bonte, bevestigt deze droog. En Nicolaas Bonte:
U ziet dus, kapelaan, dat ik de groote dommerik niet ben waarvoor u me altijd heeft
versleten. Mijnheer Odekerke merkt op dat een enkele evangelietekst een mensch
niet wijs maakt, dat iemand het gansche evangelie van buiten kan kennen en hij toch
nog een speelbal kan zijn van zijn driften. Nicolaas Bonte neemt het voor kennisgeving
aan.
Doch om nog even op dat evangelie terug te komen, Jacob, gaat hij schamper
verder, van den zegen van je vader ben je verzekerd. Wij hebben reeds afscheid van
elkaar genomen gisteravond en dat afscheid was afdoende, geloof ik. Wij hebben
dat op eenigszins hardhandige manier gedaan, eerwaarde! Dat ons gemoed ons soms
naar de knuisten schiet, daar zijn wij mannen voor en geen meiden. Nu nog een
woordje over je moeder, jongen! Zij ligt op het ziekenhuis, zei je; ik weet nog altijd
niet waarom, maar dat zal wel beteren. Indien zij er ligt zal zij wel nergens beter
kunnen zijn dan daar. Je moeder is dus voorloopig geborgen, voor later staat Nicolaas
Bonte borg. Of denk je soms
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van niet? Ontaarde vruchten heeft ze me geschonken, verwende kinderen! Tot
daaraantoe. Maar zij is mijn vrouw en daarmee is alles gezegd. Wat den zegen van
je moeder dus betreft - verondersteld natuurlijk dat je die zaak niet reeds honderd
maal met haar hebt bekonkeld, waar ik zeker van ben - daarvan mag je dubbel en
dwars verzekerd zijn indien het je te doen is om de heidenen te gaan bekeeren. Daar
zijn maar weinig dingen die haar zoozeer ter harte gaan als het lot van diegenen die
van God noch gebod afweten. Liep ze zelf niet, voor ik haar bij Meuffels op Winteraak
heb opgevrijd, met een plan in haar hoofd om naar de missie te gaan? Je zet groote
oogen over je moeder op, jongen, en terecht! Zij is niet de eerste de beste. Zij zou
geen slecht figuur geslagen hebben onder de wilden van wie zij misschien niet eens
zooveel gelust zou hebben als van haar eigen kinderen. Maar, alla! Neen, ik spot
niet, eerwaarde, wat ik zeg is mij groote ernst. Alleen begrijp ik niet - ik heb dat
eigenlijk nooit begrepen en begrijp het met den dag al minder en minder, maar dat
zal wel aan mijn eigen domheid liggen! - waarom Jacob de heidenen zoover moet
gaan zoeken. Mijn omgang met de menschen en vooral met dat soort verlakte heidenen
dat zich christenen noemt, heeft mij in den loop der jaren nogal een en ander geleerd
en op de eerste plaats wel dit, dat ieder mensch wanneer men hem op de keper
beschouwt een heiden is of een heidentje in den dop. Ik weet niet of mijnheer
Odekerke er anders over denkt?...
Gaarne wil ik aannemen dat er onder de christenen menschen zijn die de heidenen
in ongedooptheid niets toegeven, mijnheer Bonte. Wij zullen daar niet verder over
disputeeren. Ik vind het genoeg dat u mijn meening kent om, waar dit misschien van
nut zou kunnen zijn, in sommige gevallen mijn houding te kunnen verklaren.
Ik geloof dat u een eigenaardige leerschool heeft doorloopen, Bonte, maar het
resultaat van uw ervaringen lijkt mij nogal eenzijdig.
Ik ben er tevreden mee!
Dat is veel gezegd voor een man die voor een eerlijk iemand wil doorgaan.
Ik zou u nòg meer kunnen zeggen!
Vader is niet voor niets bij de eens zoo verfoeide vreemden in de
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leer geweest, en lang niet bij de beste, merkt Jacob op.
Wat men van zijn vijanden leert, leert men dubbel, jongen; onthoud dat! zegt
Nicolaas Bonte met een duister welbehagen. En klaarblijkelijk om zich van mijnheer
Odekerke los te maken gaat hij tot Jacob verder: Hier wordt vandaag niet gekookt,
van vandaag afaan totdat je moeder is weergekeerd niet meer. Zie dus maar wat je
doet. Het pand blijft voorloopig voor en achter gesloten, versta je?
Dat wil dus zeggen dat u me de deur uit wilt hebben?...
Waren we het daar dan niet eens over geworden?
Houdt u evenwel in de gaten dat dat zóó niet gaat!
Hoe dan wel?
U zult me toch niet als een hond de straat opjagen?
Wie spreekt hier van jagen? Ik zet je de deur naar je klooster wagenwijd open en
nu deugt het goddorie nog niet. Nu ziet u het zelf eerwaarde, hoe moeilijk het voor
een ouder is om ieder zijn zin te doen.
U zult over de brug moeten komen, zegt Jacob, met leege handen kom je nergens
terecht.
Je zult me toch niet wijs willen maken, verwondert zijn vader zich, dat je in dat
klooster entree moet betalen ook nog?
Neen, entree wordt er niet geheven, maar in normale gevallen neemt men er geen
bedelaars aan.
Bedelaars? Heb je geen handen om voor je kost te werken?
U schijnt weinig benul te hebben van een klooster, of u houdt zich maar zoo, en
nog minder waardeering voor de taak die ik hier vervuld heb. Doch goed. Gewoonlijk
stellen ouders er prijs op hun kinderen die naar het klooster gaan een kleineren of
grooteren uitzet mee te geven alnaar hun vermogen. Indien u evenwel van die
gewoonte wenscht af te wijken of indien de middelen het u niet meer veroorlooven,
zal ik me daarin moeten schikken. Een of andere betrekking staat dan tijdelijk nog
wel voor Jacob Bonte open om zich te verwerven wat passend is.
Praat daar maar eens met je moeder over, doch maak het niet te bont!
U komt toch al goedkoop genoeg van uw kinderen af, zou ik denken.
Ze hebben mij een fortuin gekost, de stommeriken en hebben van mij geen cent
meer te verwachten.
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Ik geloof niet dat ze er erg op staan te passen; ze zullen reeds tevreden zijn als u
moeder zonder al te veel hutsen en blutsen aan haar einde brengt.
Heeft je moeder zich ooit over mij beklaagd?
Zuchtend en kermend soms heeft zij u nog de hand boven het hoofd gehouden.
Welnu dan! en wat heb je nog meer te vertellen?
Niets meer!
Dan verklaar ik de zitting voor gesloten. Daarmee keert Nicolaas Bonte terug naar
zijn bescheiden. Jacob en mijnheer Odekerke zien elkander veelbeteekenend aan en
verwijderen zich niet een groet die nauwelijks beantwoord wordt. Nico die van de
gelegenheid partij heeft getrokken staat gepakt en gezakt in het magazijn gereed om
te verdwijnen. Ik ga met je mee, zegt Jacob. En als Nico hem dom en gejaagd aanziet:
Naar moeder!
Mijnheer Odekerke neemt afscheid van de jongens en op zijn weg naar huis wordt
hij zich pas recht bewust van zijn onmacht over den misgeloopen Mensch waar de
minste eer niet meer aan te behalen valt. Een woord van mijnheer Lumens valt hem
te binnen van toen die nog naar kapelaan en dus nog oorspronkelijk was: Een
boerenmensch zijn er dikwijls twee, had die hem eens gezegd. Hij herinnert het zich
zonder den minsten humor ditmaal maar met de bange overtuiging dat hij den mensch
Nicolaas Bonte misschien in de goede richting had kunnen houden indien hij het
paard dat hij óók is stevig bij den teugel gehouden had. Maar ook dat was misschien
maar een illusie!
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XIX
Ook een priester heeft maar twee handen en twee voeten; men kan hem dus moeilijk
verwijten dat hij niet overal tegelijkertijd is om de problemen die zich in zijn parochie
voordoen met kop en staart tegelijk aan te pakken. Dag voor dag bijna zal hij ervaren
hoe ontoereikend hij is in eene zich hals over kop ontwikkelende samenleving die
aan bontheid, rommelachtigheid en geemotioneerdheid niets te wenschen overlaat.
In plaats van in zijn beperktheid te berusten kan deze hem in sommige
omstandigheden evenwel tot een beproeving van de ergste soort worden.
Zoolang het bisdom meent dat twee voor volwaardig gehouden krachten voldoende
zijn in een parochie en er bovendien voor een derde alsnog geen middelen voorhanden
zijn om hem in dien betrekkelijken welstand te laten leven die voor een priester
betamelijk geacht wordt, is de zielzorger verantwoord wanneer hij doet wat hij kan
en zou hij de rest met gerustheid aan de genade of aan het toeval kunnen overlaten.
Doch daarmee is deze bepaalde man, deze misschien met een meer verfijnd
plichtsgevoel gezegende (of wellicht gestrafte) priester, die in zijn ijver slechts zelden
weet welke de juiste maat van zijn kunnen is, nog lang niet uit den brand. Daarbij
komt nog dat, waar twee priesters een parochie bedienen, het leeuwenaandeel der
lasten niet zelden neerkomt op dengene die door zijn psychische geaardheid tot
lastdier schijnt voorbestemd te zijn, terwijl de andere, de lichamelijk sterkere dikwijls,
van meening zijnde dat Keulen en Aken niet op één dag zijn gebouwd, meer door
de parochianen verschoond wordt. Het is deze die zich redt door een zekere
gemoedelijkheid tegenover de problemen, hoe ernstig zij hem ook mogen aanzien,
die het benijdenswaardige vermogen bezit om nuchterder over de onvermijdelijke
tekortkomingen en teleurstellingen heen te stappen en die op zijn tijd zelfs een
goedmoedigen humor weet op te brengen bij de waardebepaling der gebeurtenissen
die een ander zouden overrompelen en ontstellen. De ruimste en rijkste
menschelijkheid zal immer de meest belaste zijn.
De parochianen zoeken met hun wederwaardigheden naar ziel en lichaam een
toevlucht waar zij zeker zijn den meesten weerklank te vinden, waar zij intuïtief
beseffen dat zij met de nooden
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die hen bezwaren aan het juiste kantoor zijn, waar zij breeder ontvangen worden en
dieper begrepen. Deze priesters wien de smarten en miseries der hun toevertrouwde
geloovigen dieper gaan dan hun koude kleeren, worden door anderen, die zich gaarne
op hun nuchterheid beroepen, wel eens voor overgevoelig gehouden, ofschoon die
te groote gevoeligheid in de meeste gevallen niets anders is dan grooter
verantwoordelijkheidsgevoel en nauwer plichtsbetrachting, een meer veredelde vorm
van zielenijver, een bovennatuurlijker instelling.
Alhoewel men van pastoor Lumens zeker niet zeggen kan dat hij de lasten en
zorgen van zich afschudt als een hond den regen, blijft hij, vergeleken bij den ernst
waarmee kapelaan Odekerke in zijne bediening opgaat, ondanks zijn toewijding in
de oogen zijner parochianen de dilettant van wien vermoedt wordt dat hij niet met
hart en ziel tegelijk in het ministerie is dat hij uitoefent. Ondanks zijn voorbeeldig
ijveren op sociaal en maatschappelijk terrein wordt hij in particuliere gevallen niet
bijster lastig gevallen door zijn kudde die hem dan ook meer rust gunt dan hij zelf
begeert. Als pastoor komt hij daar nog slechter over heen dan vroeger als kapelaan.
Mijnheer Lumens vindt het nog wel heel natuurlijk dat de menschen hun licht op
gaan steken bij kapelaan Odekerke die niet slechts toevallig het geestelijk overwicht
in de parochie heeft, maar voelt het niettemin hinderlijk aan en acht zich van dag tot
dag al meer gepasseerd dan hij durft laten merken. De ruimhartigheid van Paulus
van Tharsus met zijn: Als het goede maar gedaan wordt, is zijn naamgenoot niet in
die apostolische maat gegeven. Doch wie zou er hem om durven laken, daar wij ieder
op zijn beurt onze kleinheid in het een of ander moeten erkennen? Onschuldig in
haar wezen wordt die benepenheid soms pas weerzinwekkend in haar gevolgen.
Tusschen mijnheer Lumens en zijn kapelaan is er iets gaan broeden dat nu direct met
uitgesproken afgunst nog niets te maken heeft maar ook niet in staat is om de
eenigszins troebel geworden verhouding te verhelderen en de oude vertrouwelijkheid
in haar oorspronkelijken doen te herstellen. Pastoor Lumens boet meer en meer in
aan rondborstigheid, ondanks al zijn goede voornemens en den taaien strijd dien hij
tegen zijn wrevel blijft voeren. De avond dat hij zijn kaarten nog eens open en bloot
voor zijn kapelaan op tafel geworpen heeft, is lang voorbij. Teleurgesteld
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in de verwachtingen die hij er van gekoesterd had, was hij naar huis gegaan.
Intusschen heeft men geleefd en heeft mijnheer Odekerke niets nagelaten om zijn
pastoor te doordringen van diens waardigheid. Hoe goed bedoeld zij misschien ook
geweest moge zijn, heeft deze wijze van handelen pastoor Lumens veel te opzettelijk
aangedaan om niet gehuicheld, te paedagogisch om niet krenkend te schijnen.
Maanden achtereen nu al draagt hij het vermoeden met zich rond dat zijn kapelaan
zijn scherpte blijft wetten op zijn botheid en uit een averechtsche reactie op de
onderdanigheid waarmede deze de tweede viool voor hem blijft spelen, is hij van
lieverlede inderdaad begonnen soms zijn waardigheid te doen gelden om zijn
geestelijke minderheid te wreken; een houding waarvan hij telkens de potsierlijkheid
in zijn kapelaan als in een spiegel aanschouwt. Wanneer mijnheer Odekerke om de
veertien dagen zijn biecht bij hem komt spreken hindert hem dat thans erger dan ooit
en wordt hij al korter, verwarder en onbenulliger in zijn vermaningen. Hij kan
onmogelijk aannemen dat zijn kapelaan hem uit een gekwetst eergevoel tot in zijn
biechtstoel achtervolgt, doch even moeilijk is het hem diens nederigheid hooger aan
te slaan dan hij meent dat zij verdient. Mijnheer Lumens heeft eigenlijk geen leven
zoo, al houdt hij zich goed voor de buitenwereld. Het is eigenlijk te gek om los te
loopen voor een man als hij die gemoedelijk is met de arbeiders - te gemoedelijk
zelfs naar het oordeel der boeren - goed voor de armen en kranken en gek op de
kinderen, en die in zijn drukken biechtstoel de geringste voldoening niet meer vindt
voor zijn slappe deur. Hij loopt over van goedheid en toewijding, staat voor alles en
allen wijd open en toch is hij minder getapt dan mijnheer Odekerke die bij hem
vergeleken zelfs dor in den omgang is, een beetje schichtig in zijn manieren, doch
immer vol van zijn taak zonder aanstellerij. Men kan van mijnheer Lumens niet
zeggen dat hij zijn priesterschap niet volledig beleeft, hij gaat zelfs algemeen door
voor een vroom en heilig man, maar een vreemd geval is het dat hij als zoodanig niet
geheel en al tot zijn recht komt. Men laat hem met zijn heiligheid in zijn wezen en
geeft eigenaardig genoeg de voorkeur aan mijnheer Odekerke die minder heilig
schijnt en neer priester, die meer met het goed en kwaad onder de menschen vertrouwd
geraakt is en meer van de menschen dan van God is.
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Onze clergé is niet heilig maar solide, heeft eens iemand beweerd en door dit woord
is mijnheer Odekerke volkomen gekarakteriseerd. Uit hun zonderlinge voorkeur zou
dus kunnen blijken dat de parochianen meer vertrouwen hebben in de soliditeit van
den kapelaan dan in de heiligheid van pastoor Lumens, dat die heiligheid dus minder
overtuigend is dan de degelijkheid van mijnheer Odekerke. Er zijn twee criteria
waaraan de beminde geloovigen met bijna onfeilbare zekerheid toetsen of een
zielzorger doordrongen is van zijn taak. Kenmerkend voor zulk een priester is niet
een bloeiend organisatieleven in zijn parochie, niet een weelderige uitbloei van het
kerkelijk leven in scholen, patronaten en allerhande instellingen van maatschappelijk
nut, niet een administratief talent dat zich in de kortste keeren uit de schulden werkt,
is zelfs niet de tijd aan Mis, breviergebed en meditatie besteed noch de wijze waarop
hij het dagelijksch Offer voltrekt, doch de ernst dien hij van zijn huisbezoek en het
werk dat hij van zijn preeken en instructies maakt. Teekenend in één woord is het
jaar in en jaar uit taai volgehouden offer van zijn wil, in deze twee niet altijd even
aanlokkelijke vormen van ministerie. Mijnheer Odekerke is een aanhouder, wat
mijnheer Lumens nu niet bepaald is. Telkens blijft deze ondanks zijn voornemens
in zijn aanloop steken; waar hij het kwaad in zijn parochie te lijf gaat, ontziet hij zich
het in den wortel aan te grijpen en in zijn aangeboren angst voor de laatste
gevolgtrekkingen kruipt hij juist op die momenten voor zijn parochianen in zijn
schulp waarop hij hun zijn tanden moest laten zien. Hij ziet hen te veel naar de oogen
dan dat hij dezelfde welwillendheid van hen mag verwachten die ze zijn kapelaan
toedragen. Mijnheer Odekerke kan zich vergissen, zeggen zij, maar dat hij het kwaad
met ons meent, bestaat niet! Zoover heeft pastoor Lumens het nog niet gebracht dat
hij zich vergissen mag. Het schort hem bovendien aan een zeker savoir vivre dat
noodig is voor een vruchtbare werkzaamheid; zijn boersche onhandigheid. die zich
gelukkig niet in brutaliteit en eigengereidheid te buiten gaat als bij sommige anderen,
maar waardoor hij voortdurend met zijn achterste dreigt om te stooten wat hij met
zijn handen opbouwt, maakt hem onzeker in zijn bewegingen en zijn
minderwaardigheidsgevoel, dat zich een tijdlang aan zijn pastorale waardigheid zocht
op te richten, bekrachtigt zich gaandeweg opnieuw in zijn afzon-
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dering van zijn parochianen en zijn geslotenheid voor zijn kapelaan. Hij is terug
gevallen in zijn oude kwaal, verergerd nog door de complicatie eener neerslachtige
zwijgzaamheid tegenover zijn medewerker die van den prins geen kwaad schijnt te
weten en geen vinger uitsteekt om de oneffenheden te slechten. Hij zit in zijn pastorie
als Noach in den grooten regen, maar met het bedroevende besef zijner volslagen
nutteloosheid terwijl hij er geen andere liefhebberij meer op nahoudt om zijn leegen
tijd te vullen dan zijn parochie waaraan hij, door een al te natuurlijke gebrekkigheid
weliswaar die men al te gemakkelijk misschien voor gebrek aan wilskracht zou
kunnen houden, zijn overvloedige toewijding niet kwijt kan.
Mijnheer Odekerke blijft hem meer eer bewijzen door zijn onderdanigheid dan
hij vindt dat hem toekomt, hij staat voor zijn pastoor op de bres waar de
kortzichtigheid der parochianen zich op deze verhaalt en terwijl de verhouding der
beide heeren door hun confraters nog voor ideaal wordt gehouden, leven beiden hun,
eigen leven vol moeiten en zorgen, en boeken beiden afzonderlijk hun teleurstellingen
en tekorten zonder dat er nog iets over schijnt te zijn van de oude, plezierige
vertrouwelijkheid. Mijnheer Lumens is zijn oorspronkelijkheid kwijt en mijnheer
Odekerke heeft zijn drogen, eenigszins scherpen humor laten varen. Zijn
spreekwoordelijke magerte schijnt zijn pastoor niet meer te irriteeren. Wanneer de
eerwaarde collega's op conferentie of krans er over gekscheren, weet deze zich met
geen champagne en halve varkens meer te verdedigen. Zijn pastoraal fatsoen schijnt
er niet meer mee gemoeid te zijn; het is toch maar boter aan de galg gesmeerd, want
aan een kapelaan als Erik Odekerke is niets besteed! Hij weet alleen maar niet hoe
hij alles bolwerkt en begrijpt er nog minder van, hoe monseigneur hem bovendien
nog de oprichting van een nieuwe parochie op zijn smalle schouders heeft kunnen
leggen. Het zijn de heeren van zijn wekelijkschen krans die hem daarin het grootste
gelijk geven wanneer zij nu en dan de kaarten even laten rusten om het bisdom te
becritiseeren. De bewondering die pastoor Lumens zijn kapelaan toedraagt blijft
evenwel even groot , al schijnt zijn daadwerkelijke bezorgdheid voor hem wat te
tanen en al is hij zoo scheutig niet meer met zijn lof. Toch doet hij hem, alnaar de
vruchten rijpen in zijn weelderigen hof, van tijd tot tijd een korf pruimen, peren
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en appelen bezorgen en blijft hij hem gaarne bij feestelijke en ook andere
gelegenheden op zijn pastorie ontvangen. Het beste is dan niet goed genoeg voor
mijnheer Odekerke die hem trouw en in ongeveinsde oprechtheid zoowel van zijn
plannen als van zijn gaan en staan op de hoogte houdt en nimmer nalaat in zaken
van eenige beteekenis overleg te plegen met zijn pastoor. In de uren dat zij elkander
hun bevindingen uitwisselen, de aan de orde zijnde zaken behandelen en een ernstigen
blik in de toekomst der parochie slaan, kan hun verstandhouding van de beste schijnen,
hun overleg volmaakt genoemd worden en hun omgang ongedwongen. Beide heeren
blijken met de beste bedoelingen jegens elkander bezield te zijn en toch blijft er iets
haperen, wordt het juiste woord niet uitgesproken en schijnt de een zoowel als de
ander bij alles een slag om den arm te houden. Pastoor Lumens is de eerste die zich
daarover na ieder samenzijn in stilte beklaagt. En dat te meer naarmate hij terrein
verliest bij zijn parochianen, zijn hekel aan zijn ministerie hooger den kop opsteekt
en zijn pastorale verantwoordelijkheid hem terneder drukt. Hij twijfelt niet alleen
meer aan de verstandelijke vermogens van monseigneur, aan de gezindheid van zijn
kapelaan en aan de genade van zijn staat, maar ook aan zijn werkelijke roeping en
voor al deze raadselachtigheden, waar hij geen weg mee weet en die hem dag noch
nacht met rust meer laten, zoekt hij een natuurlijke dekking in de afzondering van
zijn pastorie; in dezelfde waarin zijn wereldschuwe voorganger zijn afgeslotenheid
als een geestelijke luxe gecultiveerd heeft is zij hem al gauw tot benauwenis geworden.
Zijn eenzaamheid is vol aanklacht en verwijt tegen zijn gedwongen rust die zijn
grootste torment is. Bij de aldoor groeiende behoeften der parochie die hem niet
ontgaan en bij de volslagen ontoereikendheid van zichzelf en zijn medewerker die
zich afbeult, had hij het heil verwacht van een tweeden kapelaan die mijnheer
Odekerke een hoop werk uit de hand zou nemen en hemzelf zijn verantwoordelijkheid
aanmerkelijk verlicht zou hebben. Lang had hij geaarzeld voor hij de stoute schoenen
aangetrokken had en hij bij het bisdom was gaan aankloppen om gehoor. Het feit
dat bijna alle stervenden mijnheer Odekerke in hun laatste uren bij zich lieten
ontbieden en een mijnramp, waarbij deze in vier en twintig uren niet uit zijn kleeren
geweest was, had den doorslag gegeven. Op grond van zijn respectabel aantal
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communicanten, van de indrukwekkende lijst zijner werken op sociaal en godsdienstig
terrein en van zijn toekomstplannen, mede in verband met de uitbreiding der industrie
en de speciale taak die aan zijn kapelaan was toevertrouwd geworden, had hij het
bisdom gemakkelijk van de rechtmatigheid van zijn verzoek kunnen overtuigen.
Maar naar de middelen gevraagd zijnde waaruit hij het onderhoud van een assistent
meende te kunnen bekostigen, had hij wat veel met de Voorzienigheid moeten
schermen naar het oordeel der beide secretarissen en hadden de heeren nogal dubieus
gekeken. Monseigneur zelf was dan ook op zijn vraag niet verder ingegaan dan
noodig was en had hem te verstaan gegeven dat hij krap in zijn priesters zat maar
dat hij bij de jaarlijksche benoemingen aan hem zou denken. Enkele oogenblikken
later had hij, met een bemoedigend schouderklopje van den oudsten secretaris en de
complimenten voor wat hij tot dan toe - waarschijnlijk boven alle verwachting - van
zijn pastoraat gemaakt had, even rijk als hij gekomen was alweer op de stoep van
het bisschoppelijk paleis gestaan. Hij was werkelijk niet eens in de gelegenheid
geweest de verzekering die hij den heeren van zijn krans gegeven had om op het
bisdom eens een boekje open te doen over hetgeen er in een mijnparochie eigenlijk
te koop is, gestand te doen. Jullie allemaal hier, met monseigneur aan het hoofd,
weten er het tiende, het honderdste deel niet van, was den teleurgestelden man te
binnen gevallen; maar toen was hij alweer met den kop tusschen de schouders en
met looden beenen op den terugweg geweest naar zijn parochie.
Het is beschamend voor een man als mijnheer Lumens dat hij zoo weinig moed
bezit bij zooveel gemoed! Dat breekt hem overal den hals, ook tegenover zijn
parochianen, ook tegenover zijn kapelaan. In plaats van op zijn pastorie te zitten
vermolmen zooals hij nu al maanden volhoudt, had hij ontegenzeggelijk het hout
kunnen zijn waaruit van die beste, brave pastoors gesneden worden die, robuust van
gezondheid en lichaamsbouw, voorzien van een rechtschapen gemoed en een gezond
verstand, door dik en dun weten heen te gaan en een gansche parochie mee weten te
slepen in het zog eener wel niet altijd even verheven maar toch gezonde bezieling.
Zij kijken de hunnen vrijpostig in de oogen, zitten overal achter de schermen, nemen
geen blad voor den mond en noemen het kind bij zijn naam. Hun biechtstoel
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ruikt naar nicotine, hun tafelkleed zit vol wijnvlekken en als zij zich bij het Dominus
vobiscum omkeeren houden zij een gansche kerk in bedwang door hun blikken. Zij
houden van den Petrus met de gebalde vuisten, van geduld weten zij niets, van
ongeduld alles af en zij gaan het kwaad waar dat in de parochie den kop opsteekt te
vuur en te zwaard te lijf. Wanneer zij op den preekstoel verschijnen rookt het, behalve
op Paschen, Pinksteren en Kerstmis, en wanneer zij in hun absolute onomzichtigheid
die zij zich meenen te mogen veroorlooven iemand en soms heel de parochie op de
teenen trappen, wordt dit dubbel en dwars vergoed door hun breede en soms
majestueuze vaderlijkheid en het allesomsluitend gebaar waarmee zij den arme, den
kranke, den zondaar een arm om den schouder leggen.
Mijnheer Lumens is lang niet aan al zijn mogelijkheden toegekomen, en of hij er
eenmaal toe zal geraken kan nog niemand voorzien. Indien hij alleen op de genade
rekent doet hij verkeerd. Zij is een instrument dat stom blijft als men niet blaast of,
zooals hij zelf aan zijn jongens leert, een fiets waarop je blijft zitten tot je een ons
weegt als je niet trapt om vooruit te komen. Indien pastoor Lumens meer van zijn
kapelaan verwacht dan deze hens geven kan, doet hij niet minder verkeerd.
Maar wat doet mijnheer Odekerke dan?
Deze zit in zijn kamer bij de lamp aan zijn preek voor den komenden Zondag te
schrijven. Want het is avond geworden sedert hij zijn hart aan Nicolaas Bonte heeft
opgehaald. Een dag vol windvlagen en regenbuien is bijna voorbij gegaan waarin
hij van den middag af langs de huizen van Thuis-Best heeft geloopen met een lijst
waarop hij de ouders heeft laten teekenen voor een eigen school. Ondertusschen
heeft hij een kwestie trachten bij te leggen tusschen Reinout Eussen en Klaartje een nogal bevredigende kwestie overigens - en heeft hij mijnheer den baron met zijn
wekelijksch bezoek vereerd. De oude Helmus heeft hem afzonderlijk genomen over
zijn toenemende rheumatische aandoeningen en eenige zijner nieuwste scrupules en
heeft hem weer een deel van zijn weekloon in bewaring gegeven voor zijn begrafenis.
De freule kan sinds eenigen tijd den kapelaan niet meer luchten of zien en maakt
daar geen geheim van wanneer zij hem telkens opzettelijk en zonder groeten passeert
op den trappengang naar
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de kamer van haar broer. Zij moet zeer afgunstig zijn, beweert de baron! Verder is
mijnheer Odekerke met zijn dagtaak niet gekomen. Mijnheer Persoon had naar hem
laten vragen, heeft Truusje gezegd. Dat doet de notaris soms twee, driemaal per dag
sinds hij aan den kanker is gaan liggen; een zieke die opgevreten wordt door zijn
onrust. Ook was Jacob Bonte in den namiddag nog even aan de kapelanie geweest
met verontrustende berichten over den toestand zijner moeder, en Peter Tobben had
natuurlijk een grapje tegen Truusje verkocht toen hij haar de post had aangereikt.
Van vrouw Nagelbeek namelijk, die om haar omvang in de wandeling het kapelke
genoemd wordt. Zij zou door haar man, Jan Nagelbeek, als een kip op honderd zeven
en tachtig eieren gezet zijn geworden en zou ze allemaal op één na, dat een steenen
ei geweest was, hebben vuilgebroed, had de P.T.T. haar wijs gemaakt.
Haar broer echter, die zelfs gedurende het eten nog geregeld met zijn paperassen
bezig is of met een potlood op papier zit te peuteren, had den ietwat ranzigen humor
van Peter Tobben weinig kunnen genieten. Het secretariaat van Credo-Pugno in
Heerlen had hem een getypten cursus toegestuurd voor het winterseizoen alhoewel
het werk der volksontwikkeling meer op het terrein van den pastoor ligt sedert deze
zich voornamelijk de sociale organisatie heeft aangetrokken en hij de jeugdzorg aan
zijn kapelaan heeft overgelaten. Dat was voor vanavond, met een krant die hem niet
interesseert en een reclame-aanbieding voor sigaren die hij niet rookt, de post.
De regen klettert alweer tegen de ruiten. Het zijn de een na den ander doodzieke
najaarsdagen den laatsten tijd en gure nachten, de wereld dreigt weg te rotten in
regen. Truusje heeft wat vuur in de kachel gelegd om het haar broer een beetje
behagelijker te maken. Tot nog toe heeft hij om kolen en licht te sparen zijn vrije
avonden doorgebracht in de keuken waar hij ook sedert eenige maanden zijn
maaltijden gebruikt met zijn zuster. De eenzaamheid waaraan zoo'n meisje op een
kapelanie is overgeleverd is allesbehalve benijdenswaardig, zeker niet wanneer zij
nog jong en levenslustig is en tevens de kiesche plaats beseft die zij tusschen den
kapelaan en de parochie inneemt. Het is niet onmogelijk dat vele geestelijke heeren
evenmin aan de eenzaamheid hunner huishoudsters denken als aan hun
Engelbewaarders. Mijnheer Ode-
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kerke heeft daaraan gedacht en is wat meer notitie gaan nemen van zijn zuster sinds
Miete van der Schoor haar om onbegrijpelijke reden meer en meer verwaarloost. Zij
eten samen in de keuken en de avonden brengen zij in elkanders nabijheid door,
beiden met hun eigen bezigheden. Bij den pastoor is het huishouden anders geregeld,
daar is meer afstand, al zijn het maar boerenmenschen. Rosa Lumens is zelden langer
bij haar broer dan voor den rozenkrans dien zij samen bidden en voor het avondgebed
dat zij op de knieën voor een stoel verrichten. Zij komt nooit binnen zonder kloppen
en zegt niet Paulus tegen haar heerbroer zooals Truusje Odekerke Erik zegt. Vader
Lumens heeft zijn dochter de wacht aangezegd: Roos mag geen enkel oogenblik
vergeten dat haar broer priester is, de trots en het sieraad der familie. Truusje vergeet
dat nogal eens, naar het schijnt. En zij vindt haar broer heelemaal geen sieraad om
trotsch op te gaan. Hij is en blijft veel te mager, is zelden goed geschoren en heeft
geen zorg voor zijn haar dat van voren begint te dunnen en wegzakt naar den hals.
Zijn toog hangt hem als een zak om zijn lijf, hij draagt zijn bonnet op één oor en een
ceintuur met franjes waar de muizen aan hebben geknaagd. Mijnheer Odekerke steekt
dan ook deerlijk af bij zijn pastoor die zijn waardigheid ophoudt door een onberispelijk
uiterlijk in een soutane van glanzend laken met manchetten en met een zijden queue
die ruischt als een pauw. Rosa Lumens behaalt eer aan haar heerbroer wat Truusje
nu bepaald niet doet. Op het punt van orde en netheid is mijnheer Odekerke
onverbeterlijk, ondanks de verwijten en de borstels waarmee zijn zuster hem
voortdurend achterna zit, soms tot tranen toe! En andere grieven nog heeft zij tegen
hem waar hij zich al evenmin iets van aantrekt: dat hij niets doet voor zijn gezondheid
ofschoon de dokter hem genoeg gewaarschuwd heeft, en hij geregeld te laat komt
bij het eten, indien hij haar niet heelemaal met haar pot en al laat zitten. Reinout
Eussen is de eenige waarvan hij iets ter harte neemt en het gebeurt dan ook nogal
eens dat zij den mijnportier in den arm neemt om haar broer op zijn nummer te zetten.
Die komt dan quasi eens kijken naar den tuin waar hij voor zijn genoegen nog altijd
een beetje in hamborgt en maakt dan van de gelegenheid gebruik om den kapelaan
de levieten te lezen: mijnheer Odekerke behoeft heelemaal niet te meenen dat de
parochianen, vooral die van Thuis-
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Best, zoo erg gesteld zijn op zijn begrafenis en mager alsjeblieft wel eens aan denken
dat het vijfde evengoed een gebod van God is als de negen andere waar ook niet mee
te spotten valt. Laatst nog had Peter Tobben hem verteld dat de kapelaan door de
Daalstraat was komen rijden en dat alle menschen naar buiten geloopen waren op
het rammelen dat zijn fietsbord gedaan had. Achteraf was echter gebleken dat het
niet het fietsbord maar de kapelaan zelf geweest was die zoo los in zijn scharnieren
gezeten had en dringend reparatie behoefde!
Wanneer Reinout Eussen weer eens op zijn poot gespeeld heeft, gaat het enkele
dagen goed; maar daarna zit Truusje weer met hetzelfde euvel. Mijnheer Odekerke
blijkt van niets zoo weinig overtuigd te zijn als van het spreekwoord dat de kruik
zoolang te water gaat tot zij breekt en terwijl hij zorg genoeg heeft om de eenzaamheid
van zijn zuster te verlichten heeft hij absoluut geen oog voor hare bezorgdheid.
Zij heeft zijn bureau geordend waaraan hij zit te schrijven bij een bos chrysanten
die nog vochtig zijn van den regen. Truusje zit met een boek onder de schemerlamp,
een cadeau nog van meester Bongaerts zaliger en zijn vrouw Paula. Het is dus niet
zoo heel toevallig dat mijnheer Odekerke, wanneer hij even opziet, aan den meester
en zijn vrouw denkt en aan Joannes den Hertog! Het leven en de dood zijn beiden
even vol raadsels. Truusje leest in ‘Mehr Freude’, het hartstochtelijk pleidooi van
een bisschop om het onrecht der menschheid nog eens te bewijzen en vast te stellen.
Als zij naar haar broer ziet, merkt zij dat hij afwezig is. Een gansche rei van wezens
passeert op dat oogenblik de revue in zijn geest, van ingenieur Den Hertog af tot en
met Nicolaas Bonte en in het schrijnend besef weer van zijn onmacht over dien
weerbarstigen Mensch die zelfs zijn hoofd niet wenschte te buigen voor het totale
bankroet zijner verwachtingen, maakt ook hij de globale balans op van zijn ministerie
en begint zijn gelaat langzaam te grijnzen. Droom je Erik? Tegelijk weer ontspant
zich zijn gelaat. Neen, ik droom niet, zegt hij en wil terug naar zijn bezigheden. Maar
zijn zuster houdt hem met haar blikken gevangen en twee hemelklare, bijna
waterblauwe oogen als van een teringlijder zien haar een oogenblik hulpeloos aan.
Dan glimlacht hij bitter en vraagt:
Wat heb je?
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Luister, antwoordt zij, slaat haar boek open en leest bij het kletteren van den regen
tegen de ruiten en het klokken in de waterbuizen: De vreugde is het bizonder voorrecht
van uw stand; zij behoort bij uw ambt en uw dienst, want gij zijt de dienaar des
Heeren. Weer ziet zij hem even bijna ondeugend aan, alsof zij hem vragen wil: Wat
zeg je daarop?
En hij: Wat je daar leest is waar, doch eenzijdig, zooals vele dingen waar zijn
indien je ze slechts van één kant bekijkt. Elke medaille echter heeft haar keerzijde,
zuster, zoo ook deze waarheid. De schrijver vergeet dat ons ambt en onze dienst ons
even veel recht tot droefheid geven als tot vreugde, zoo niet meer. En dat juist omdat
de priester de dienaar van den Gekruiste is. Het is geen kleingeestige neerslachtigheid,
geen eigenzinnige slechtgehumeurdheid, geen verzwakkende somberheid die mij
deze repliek inspireert. Het is heel iets anders! Zoowel de droefheid als de vreugde
is een voorrecht van onzen stand, zij behooren gelijkelijk bij onzen dienst: de vreugde
omdat wij de dienstknechten mogen zijn des Heeren en de droefheid over ons
voortdurend menschelijk tekort in dien dienst. En door beide, door onze droefheid
zoo goed als door onze vreugde, eeren wij den godsdienst dien wij belijden en
verheerlijken wij God. De eene kan niet zijn zonder de andere hier beneden; zij zijn
als de beide handen waarmede wij het offer van Christus voltrekken en dat van
onszelf. Ook dit nog: om de vreugde puur te smaken moet men van de droefheid
geproefd hebben, moet zij een beetje met het zout der tranen gezouten zijn. Versta
je dat, zusje?
Zoo ten naaste bij wel!
Dat is genoeg. Wees dus voortaan niet meer zoo eenzijdig in de waarheid maar
hoop tevens voor mij dat ik niet al te ver den tegenovergestelden kant opraak, dat hoe zegt de bisschop het? lees -: dat geen pessimisme in mijn leven en arbeid ingrijpe
met zijn ontvleeschde hand die alles ontbladert, ontzielt, verstijft, ontluistert en
onvruchtbaar maakt wat zij aanraakt, want onweerspreekbaar is er een neiging in
mij die me noodlottig zou kunnen worden indien ze ooit de bovenhand over mij
kreeg. Neen, het priesterschap is zeker niet wat het uiterlijk schijnt, de groote massa
der geloovigen zelfs vergist zich in ons; en moeten wij zelf niet door ervaring wijzer
worden over onszelf? Er zijn priesters wien het Bloed van Christus dat zij elken
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morgen drinken als vuur op de lippen brandt, er zijn er ook die als kinderen zijn eener
eeuwige jeugd en het drinken als water waarin hun glimlach dien van God ontmoet
en hun lippen zijn lippen raken. Er zijn ook nog anderen - en dat zijn de meesten! die geen pijn en geen bedwelming kennen, tenminste die pijn en die bedwelming
niet waarover de heiligen spreken. Onder deze laatsten zijn diegenen die al blij zijn,
indien zij, als hun banden ontbonden worden verzuchten mogen: fidem servavi - en
tot dezen denkelijk behoor ook ik. Wanneer men priester is, valt het moeilijk zich
den Satan van het lijf te houden die niets liever schijnt te doen dan met hem sollen.
Nu eens naar de wildernis, dan weer naar den toren zijner kerk en vandaar nòg hooger,
naar de kruin van zijn eigen schedel, zal ik maar zeggen. Het is altijd hetzelfde spel,
vermeerderd nog met de dwaasheden die hij Christus bespaarde. Het zou vreemd
zijn indien het anders was! Een priester die anders verwacht vergist zich in wat hij
is. Wee den priester dien Satan de moeite niet meer waard acht! Doch ik verontrust
je, zusterke... Het kan zijn dat ik de dingen wat zwaar opvat, je weet dan in ieder
geval dat ik dit van geen vreemden heb. Het was beter geweest dat ik je pleidooi
voor meer vreugde niet onderbroken had? Wat zou je er echter van denken als wij
ons samen nog eens aan de piano zetten en de duistere engelen probeerden buiten te
houden die bij dit hondenweer...? Daar zijn ze al, en ze hebben nog haast ook! zegt
mijnheer Odekerke, nadat plotseling met een ruk de huisbel is overgegaan.
Dat ze jou dan ook nooit eens een avond met rust kunnen laten, klaagt Truusje en
voor haar broer in de gang is, wordt er opnieuw alarm gemaakt. Kapelaan Odekerke
denkt dat hij geroepenn wordt voor een bediening, maar als hij de deur heeft geopend
staat daar, druipend van den regen, een man op den drempel te wauwelen die moeite
heeft om zich recht te houden en te verstaan geeft met den kapelaan een appeltje te
willen schillen. Hij blijkt zoozeer onder den indruk dat hij niet eens merkt dat hij
met den kapelaan zelf te doen heeft die hem bij den arm neemt en hem in de keuken
op een stoel zet. Met een vage verontwaardiging op zijn verregend gelaat en met zijn
één oog knipperend tegen het licht, beweert de erbarmelijke man den kapelaan
rekenschap te komen vragen van wat hem door zijn kinderen, vervloekte duivels
allemaal die uit de hel gekropen zijn toen de Satan
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sliep, verweten wordt: dat hij zijn vrouw vermoord heeft. Een moordenaar is hij
evenmin als een zuiplap, daar caveert hij hen voor, maar een eerlijk en onbesproken
man die zijn recht wel zoeken zal en hen eerder allemaal den kop indonderen zal
voor hij zich als een moordenaar uit laat krijten door dat crapule. Daar is niemand
en niets meer dat niet tegen hem samenspant. Kapot willen zij hem maken, maar dan
kennen zij Nicolaas Bonte niet! Tien, honderd, duizend tegen één: dat ze maar
opkomen met alle pastoors en kapelaans van Limburg aan het hoofd, hij staat ze! Ze
kunnen hem allemaal gestolen worden! Wie nog eens zegt dat hij, Nicolaas Bonte,
de Mensch, zijn vrouw... zijn vrouw, God geef' haar den hemel! vermoord heeft die
is er aan... die - - -.
De jammerlijke dronkeman ziet den kapelaan een oogenblik sprakeloos aan, dan
zakt zijn kop langzaam voorover en met de machtige ellebogen over de keukentafel
valt hij onder de oogen van mijnheer Odekerke in slaap.
En in wind en regen begint meteen met een uiterste neerslachtigheid de doodsklok
te luiden over Marie-Cathrien Bonte van wie op dit uur de noodmare door de huizen
gaat, dat zij het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld.
Zij ruste in vrede.
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Marie-Cathrien Bonte is begraven. De parochianen kunnen zich niet herinneren ooit
zoo iets plechtigs en raars tegelijk aanschouwd te hebben. Voor den uiterlijken luister
waarmede zijn vrouw ter aarde besteld is geworden heeft Nicolaas Bonte zorg
gedragen, dat kon er voor zijn Marie-Cathrien nog wel af met een eigen plaats op
het kerkhof en een grafmonument als geen tweede. Voor het overige hebben zoowel
de vader als de zonen in ruime mate bijgedragen. Alles bij elkander is Marie-Cathrien
Bonte ondanks alle uiterlijk vertoon een betreurenswaardige uitvaart ten deel gevallen
vanwege de bekrompen vijandigheid welke haar nabestaanden met haar man aan het
hoofd geen oogenblik jegens elkander verloochenden, en de ergerlijke wijze waarop
zij er aan lucht gaven tot aan de groeve toe. Heel de parochie heeft compassie gehad
met de vrouw die zoo iets zeker niet verdiend heeft.
Haar nagedachtenis zal waarschijnlijk niet lang leven.
De meeste menschen hebben heden ten dage den tijd niet meer om lang bij iemand
als madame Bonte stil te staan en de ergernis die hen nog bezig houdt zal spoedig
door een andere vervangen worden. De kinderen Bonte hebben het dag aan dag te
druk met de manoeuvres van hun vader die met groote stappen zijn weg gaat zonder
naar iemand om te zien en die een openbaren verkoop heeft doen aanplakken in de
herbergen.
De herinnering van velen is trouwens kort en niet erg diep. De dooden worden
door de levenden verdrongen, men heeft toch al moeite genoeg om den loop der
gebeurtenissen bij te houden. Want, mijn lieve menschen, het leven gaat snel in den
ban der grootindustrie waar prestatie en productie de wachtwoorden zijn en het tempo
van den arbeid den hartslag der levenden verhaast. De dagen zijn in sjichten verdeeld
en in eentonige regelmaat, slechts nu en dan door een hartverscheurende ramp of
publiek schandaal geschokt, drommen de menschenmassas van en naar de schachten.
Dood en leven, schijnt het, worden nog slechts beheerscht door de kille souvereiniteit
van dat monsterachtig wonder van staal en beton dat zijn angstwekkende schoonheid
in dampen en gassen hult en zich 's avonds sprookjesachtig omsluit met snoeren van
lichten. Doch ook, hoeveel duizenden eten
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uit zijn hand het harde maar kostbare brood en hebben deel aan de schatten die het
in een onuitputtelijken rijkdom aan vuur en warmte, aan licht en kracht distribueert?
Het kent als iedere souvereine macht zijn heeren en slaven, zijn vrijen en knechten,
zijn vleiers en verguizers, de kruipers voor zijn zetel en nog immer een oud en
weerbarstig deel van een volk dat met voorbijzien van den zegen dien de Mijn
gebracht heeft, met banvloeken slingeren blijft naar wat het als een vloek voor streek
en gewest beschouwt. Voor velen geldt het nog als een schande onder een of anderen
vorm met de Mijn te boeleeren en dezen stellen de verraders hunner gezegende
tradities des te feller aan de kaak naarmate zij hun geestverwanten met den dag zien
slinken en het steeds moeilijker voor hen wordt zich in een onafhankelijk bestaan
tegenover de alles overwoekerende grootmacht te handhaven. En in de schaduw van
haar schachten en schoorsteenen, waar de gedaanteverwisseling van het landschap
zich even grondig als schielijk voltrekt, breidt de parochie zich gaandeweg uit
waarbinnen de mensch tot inzet dreigt te worden van techniek en kapitaal en stof en
waar het voor de ziel steeds moeilijker wordt haar oeroude rechten te doen
eerbiedigen. En aan liet hoofd der parochie staat als voorvechter dier oeroude rechten
een herder die zich, voorloopig nog meer voor zichzelf dan voor zijn kudde, blameert
door zijn gedwongen isolement. Rond hem roezemoest het leven en stapelen de
problemen zich op waarvoor alleen de last van zijn pastoraat hens nog verhindert op
de vlucht te slaan om de wildernissen te gaan zoeken waarvan hij als kapelaan
gedroomd heeft. Op hem rust een verantwoordelijke taak waarvan hij zich ten volle
bewust is, doch een taak waartegen hij zich niet opgewassen gevoelt, die hem
verplettert. Hij staat op een voorpost, op een der meest bedreigde punten van den
socialen strijd die om meer gaat dan om een dikkere boterham, maar hij staat er vol
twijfels aan zichzelf en aan de genade van zijn staat, vol onzekerheid, vol mismoed.
Hij heeft zijn volk dat, ondanks zijn aangeboren zin voor illusie en rhetorica, zijn
natuurlijken afkeer bewaart voor de profeten van historisch materialisme en
klassenstrijd door de roode zee van het socialisme te voeren; maar deze Mozes voelt
er zich als met de haren bijgesleept. Hij staart zich blind op de bloedsporen die zijn
kudde achterlaat in de wildernis en toch klinkt de stem van God luid uit het braam-
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bosch, dat brandt zonder dat het verschroeid wordt, en blijft het manna dik uit de
wolken regenen. En met heel zijn wezen achter hem staat Aäron, de man die voor
hem een raadsel blijft en die geen ander teeken geeft dan van zijn magerte en zijn
bezorgdheid. De rimpels tusschen de oogen van mijnheer Odekerke worden dieper;
de volksmond, die beeldend weet te zijn, zegt van hem dat hij kijkt als een mes.
Niemand kent beter dan hij de benauwende dampen die opstijgen uit eene kudde,
haar donkere geheimen, haar ziekten, haar zeerten en haar gezeur; en niemand ook
ziet den dauw in de vachten der lammeren glinsteren zoo als hij. Doch hij heeft de
kudde niet te leiden, hij volgt haar, is een en al volgzaamheid van den herder die zich
voor haar verbergt terwijl hij evenzeer in haar op- als ondergaat. Ja, soms verdwijnt
hij geheel en al in haar voor de oogen van den herder, wordt hij zoo één met haar
dat al haar ellenden de zijne worden en al hare zeerten zijn eigen kwalen. Hij is
voorbestemd om te dragen, dus draagt hij. Een lastdier. De menschen hebben meelij
met hem, sommigen zeggen dat hij zich niet genoeg ontziet en dat God niet half zoo
barmhartig met hem is als hij hun voorhoudt. Alle klachten komen in hem samen,
alle moeiten komen op hem neer. Alle kreten, alle doodsgereutel vangt hij op. De
onrust van mijnheer Vitus Persoon gunt hem zelfs des nachts geen rust meer.
Slot-Marieke loopt hem achterna om haar recht, en avond op avond haast zit Reinout
Eussen een uurtje met den kop tusschen de schouders voor hem neer over Klaartje.
Bij al zijn drukte die hij reeds heeft met de voorbereiding van een nieuwe parochie
en de moeiten die hij zich aandoet om het godsdienstig leven op peil te houden, heeft
hij Jacob Bonte, die weldra in een orde voor late roepingen zal intreden, in den kost
en in de leer genomen en vindt hij geregeld elke week nog tijd om zich een paar uur
met baron Isidoor te onderhouden over de visioenen der zalige Catharina Emmerich.
Overal waar hij ontboden wordt verschijnt hij met raad en goede woorden, aan alle
ziekbedden is hij te vinden, daar waar troost en bemoediging van pas komen ontbreekt
hij evenmin als waar hij de zweep moet leggen over geestelijke traagheid of
schoonschip moet maken met ergernis en onrecht. Niets is te benauwend voor zijn
ijver, te groezelig voor zijn teederheid, te ruw voor zijn ontferming. Tegen de
uitdrukkelijke vermaning van zijn vorigen pastoor in heeft hij
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de gevaren der liefde getrotseerd en is er niet door verblind, in zijn oordeel niet
verzwakt. Zelfs het oordeel over zichzelf blijkt zich gaandeweg te verhelderen, want
de scrupules die hij zich maakte over zijn ministerie en de klachten die hij tot voor
kort nog over had voor zijn persoonlijke tekorten maken plaats voor een gelouterd
besef van zijn ontoereikendheid en voor eene haast blinde overgave aan de genade.
De verdachtmaking en de laster der menschen zijn hem niet gespaard geworden, hij
heeft veel van hen moeten slikken en nu hij het een en ander eindelijk zonder afkeer
en walging zou kunnen verwerken, dragen zij hem zoo goed als allen op de handen.
En het leven gaat voort in de schaduw der schachten. Geboorte en sterven wisselen
elkander af, menschen gaan en komen. De kerk van mijnheer Lumens is veel te klein,
voor de kinderen is er geen plaats meer en 's Zondags zitten zij in de Kindermis tot
op het hoogaltaar. In stoeten schrijden zij ter Heilige Tafel. Het godsdienstig leven
bloeit, het aantal heilige commtmies neemt voortdurend toe, het onderwijs draagt
vrucht, het kerkelijk zangkoor dat mijnheer Odekerke nog steeds dirigeert is zeer
bevredigend en de volkszang dien hij in de kerk heeft ingevoerd is den parochianen
uit het hart gegrepen. Het Sint Paulus huis heeft de aanvankelijke tegenwerking van
sommigen en de sabotage der kasteleins het hoofd geboden en is het brandpunt
geworden van organisatie, ontwikkeling en ontspanning, een doorn tevens in het oog
der socialisten die zich tegen het drijven der pastoors niet opgewassen voelen en
wier leuzen lang zoo diep niet inslaan als zij verwacht hadden. De parochie van
pastoor Lumens heet in orde en algemeen blijft hij doorgaan voor den socialen werker
bij uitstek. Op conferentie en krans wordt naar hem geluisterd, door de jongere
collega's wordt gaarne zijn raad ingewonnen en door enkelen van de ouden wordt
hij, niet tot zijn nadeel, als een nieuwlichter gehekeld. Behalve adviseur van zijn
eigen bonden is hij ook nog adviseur van zijn kring en houdt hij op
afdeelingsvergaderingen en kringmeetings redevoeringen die klinken als een klok.
Tuba mirum spargens sonum! heeft zijn deken eens bij gelegenheid eener
vaandelwijding enthousiast over hem uitgeroepen en daarmee officieel den roem van
pastoor Lumens bevestigd; al hield de manke Peter Verhagen, die op zijn tijd den
helderziende speelt, voorzichtigheidshalve daarbij een
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slag om den arm. Een oplossing van al de innerlijke conflicten van mijnheer Lumens
zou misschien kunnen zijn wanneer zijn faam van sociaal priester nog iets luider tot
het bisdom doordrong en hij bij gelegenheid tot aalmoezenier van den arbeid benoemd
werd. Het is niet onwaarschijnlijk dat hij zelf daarop rekent. Nochtans vinden zijn
parochianen dat hij alles heeft wat zij van een goed pastoor verwachten: dat hij zich
zoo weinig mogelijk met hun aangelegenheden bemoeit, dat hij geen onderscheid
maakt tusschen rijk en arm en dat hij verder een vlugge Mis heeft, een korte preek
en een netten dienst in de kerk. Alleen beweren sommigen dat hij zich wat teveel
ontziet sinds hij zich een paar maal de vingers gebrand heeft en dat hij een beetje
minder aan mijnheer Odekerke moest overlaten. Zij verstaan hem derhalve niet of
verkeerd wanneer hij op zijn beurt zijn parochianen verwijt dat zij hem te veel ontzien
en zij niet met heel hun hebben en houden naar zijn kapelaan moesten loopen. Hij
meent met reden dat mijnheer Odekerke zich wat meer moest ontzien en er is niet
het minste leedvermaak in hem wanneer hij ronduit verklaart dat de menschen deze
kapot maken.
Pastoor Lumens is een rechtschapen karakter en dat blijft hij ondanks den ruwen
toon waarop hij wel eens tegen zijn kapelaan uitvalt en waarover hij daarna meer
spijt heeft dan haren op zijn hoofd. Het kan soms gebeuren dat hij, in een onbewaakt
oogenblik meestal, zijn waardigheid laat gelden als voldoening waarschijnlijk voor
de zwaarte waarmee hij ze draagt. Niets is natuurlijker dan dat en zijn medewerker
blijkt genoeg zin voor speling van contrasten te hebben om de zoogenaamde
humeurigheid van zijn pastoor niet zwaarder te laten wegen dan zij verdient. Zijn
pastoor gunt hem alle goeds en de zorg die hij zich over hem maakt is oprecht al
loopt hij er niet meer zoo mee te koop. Het moet dan maar gaan zooals het gaat,
schijnt mijnheer Lumens te denken en daarin te berusten. De zusters van het Groene
Kruis die dag in dag uit van het eene ziekbed naar het andere fladderen, houden hem
op de hoogte van wat er in de parochie omgaat en ondanks de schrijnende tafereelen
van ziekte en bederf die zij op hun weg ontmoeten en trouw voor den pastoor
ophangen, komt hij niet anders uit den hoek dan op den preekstoel soms om de
mistoestanden in algemeene bewoordingen te gispen. Het rondtobben in de duistere
wereld van bederf en zonden laat hij aan
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zijn kapelaan en de barmhartige zusters over die, om hem te verschoonen, hun eigen
grieven tegen hem verbergen: dat zij geen medewerking van hem ondervinden en
dat hij Gods water maar over Gods akker laat loopen. Achter zijn rug om klagen zij
over het vruchtelooze zijner belangstelling in het wee zijner parochie bij de moeder
overste die genoeg ascetische doekjes voor het bloeden bij de hand heeft om de
klachten voor een oogenblik te sussen doch te weinig werkelijkheidszin en ervaring
om den ellendigen ernst in te zien van wat haar zusters achter de schermen overal
mee moeten maken. Zuster Hilaria, die een struische boerin is uit het land van Weert
en niet op haar mondje gevallen, zegt onomwonden dat het gemakzucht van den
pastoor is en ronduit godgeklaagd dat hij de armen niet uit de mouwen steekt. Doch
die moet dan ook herhaaldelijk door haar overheid tot de orde geroepen en berispt
worden vanwege haar gebrek aan vertrouwen op de Voorzienigheid en haar
weinig-kloosterlijke gezindheid van zwijgende en duldende dienstmaagd des Heeren.
Haar poging om haar hart eens bij mijnheer Odekerke uit te storten, heeft ook al
gefaald. Zuster, heeft die haar tot bescheid gegeven met een duidelijke vermoeidheid
in zijn stem, ik geloof dat, in een hooger Echt gezien, ook deze dingen hun eigen
beteekenis hebben die zich nog niet laat achterhalen. Wij moeten ons allen evenzeer
wachten de genade vooruit te willen loopen en Onzen Lieven Heer den baas te spelen.
Ook Hij heeft aandeelen in onze zaak en niet de minste! Daarmee evenwel is de
bekoring van zuster Hilaria nog niet bezworen geworden noch mijnheer Lumens van
zijn laksheid of hoe men het noemen wil genezen. Deze blijft zich op zijn beurt voor
God en zijn eigen geweten beschuldigen van ontrouw en tekorten. Geen dag gaat
voorbij zonder dat hij zijn hoofd in de handen neemt en zich verwijt dat hij de slechtste
van zijn parochianen is. Door zijn kastanjebruine haardos beginnen zich witte strengen
te vlechten en in zijn ooghoeken trekken reeds de jaren en de zorgen straalsgewijs
hunne groeven.
Veel en voortdurend zijn de pogingen die hij aanwendt om zich van iets te bevrijden
dat zich als zijn noodlot aan hem opdringt, doch tevergeefs. De aanleidingen die hij
vinden kan om zich te verzetten neemt hij gretig waar en hij voelt zich dan voor kort
verlost. Maar op zijn terugweg naar huis stormen de kwellingen
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hem weer tegemoet. Soms op zijn fiets gezeten tusschen de velden waar hij kan
ademhalen grijpt een soort jongensachtige brooddronkenheid hem nog wel eens aan
die hij evenwel naderhand moet bezuren. Onder de collega's kan hij van tijd tot tijd
een geestelijken kuitenflikker maken, doch daarmee is het dan ook uit en gedaan.
Voor de rest is hij allen humor kwijt en zit hij den ganschen dag op zijn pastorie, als
een spijker, zegt Peter Tobben; niet te verwrikken!
Op zekeren dag ontvangt hij bezoek van de freule. Rosa dient haar aan met een
paar oogen van: Wat hemel gaan we nu beleven. Giechelend en buigend treedt freule
Elisabeth de ontvangkamer binnen en brekend bijna van de grappigheid valt zij neer
op een stoel. Alhoewel het reeds laat in het jaar is en guur weer - de laatste rozen
breken niet meer uit hunne knoppen - is zij zonder mantel. Zij draagt een kleed in
de bisschopskleur, een soort avondjapon met diepe insnijdingen voor en achter en
scheef op het hoofd een tullen hoed met een groote, witte pluim geknakt langs haar
oor. Mijnheer Lumens staat pal van verbazing. De verschijning van een giechelende
kaketoe op een mistigen Novemberdag-tegen-den-avond is dan ook fabelachtig
genoeg om zelfs een pastoor te verrassen.
Ik ga trouwen, verklaart zij den pastoor na een afschuwelijk hoog en gerekt lachen.
Trouwen? vraagt deze verbouwereerd.
Trouwen! bevestigt de freule met een knokelachtige vuist op de spitse knie,
vandaag!
En met wien, als ik vragen mag, freule Elisabeth?
De bizarre grimas die zij bij deze vraag trekt tart alle beschrijving. Dat zou u niet
weten! gaat zij, den pastoor behaagziek den rug toekeerend, voort en haar vinger
vermanend naar hem geheven vervolgt zij: Pas op, pastoortje! ik ben zoo gek niet
als ik er uit zie! U kunt mij alles wijs maken wat u wilt, maar dat u niet zou weten
met wien ik trouwen ga is toch al te gek. U weet alles, van daarboven, maar als u het
niet weten wilt, doe ik het toch. Mijn broer Isidoor mag zeggen wat hij wil en alle
menschen mogen er het hunne van denken, wat ik in mijn kop heb, heb ik niet in
mijn staart, dat begrijpt u toch wel!
Pastoor Lumens kan niet anders dan bevestigen dat hij begrijpt hoe ellendig de
freule er aan toe is. Zij zit te rillen op haar stoel en
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met een dwazen glans in de oogen en brandende wangen babbelt zij verder, heel het
dorp is vol bruiloft, vol feest, van alle daken wapperen de vanen en het zingen der
kinderen breekt mij het hart. Heel den dag al tuiten mij de ooren van de muziek, het
kristal in uw kast staat te rinkelen van de muziek, hoort gij 't pastoortje?
Met den besten wil niet, freule Elisabeth.
U hoort het wel! maar u durft niet zeggen dat u het hoort, ook u zijt bang voor
baron Isidoor. Voor baron Isidoor en voor mijnheer Odekerke die onze vijanden zijn,
die ons ons geluk misgunnen. Zij haten mij, zij haten ook u. Maar die zijn dan ook
niet op de bruiloft genoodigd. U is wel genoodigd, de beste plaats aan het
bruiloftsmaal is voor u. U haat mij niet, neen u haat mij niet - - -.
Waar meent u dat de bruiloft gevierd wordt, freule?
U weet alles! U moet zoo dom niet doen, dat ontsiert u; u is veel te intelligent om
u van den domme te houden, u valt met uw gezicht door de mand!
Heusch, freule Elisabeth, ik - - -.
U heeft voor alles gezorgd, voor heel de bruiloft, voor de muziek en de bloemen,
voor de Mis en de klokken, voor den zang en den wierook, voor den bakker en den
slager, voor den poelier en voor de vruchten, voor het dorp en de stad, gilt de freule
het bijna uit van de pret.
Ik wist niet dat u reeds geroepen waart.
Van alle preekstoelen ben ik geroepen van hier tot in Frankrijk, tot aan de Côte
d'Azur toe waar mijn broer Maxime vanavond tot mij door de radio zingt - - -.
Doch in onze kerk zijt u nog niet geroepen, freule.
Natuurlijk niet! omdat u bang zijt voor Isidoor en mijnheer Odekerke, pastoortje!
Ofschoon mijnheer Lumens nog niet van den ouden Hefmus vernomen heeft dat
de freule heel den voorbijen nacht in haar bed heeft zitten zingen, tot overgroote
ergernis van baron Isidoor die den slaap niet vatten kon door dezen nieuwen vorm
van uitdaging dien zijn zuster had uitgedacht om hem te kwellen, heeft de pastoor
onderhand genoeg van haar toestand begrepen om handelend op te treden. Hij vraagt
haar niet verder uit over den denkbeeldigen bruidegom en spaart haar de moeite om
hem het
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bruiloftslied voor te krijschen, een Fransch chanson waarvan hij bij de eerste strofe
al schoon genoeg heeft. En met dat feilloos handelen, den practischen man eigen,
staat hij vastberaden recht en zegt tot de freule: Welaan dan, freule Elisabeth, laat
ons ter bruiloft gaan!
In een ommezien van tijd praalt zij aan zijn zijde om het fantastisch avontuur met
heel haar wezen tegemoet te gaan.
Een enkel oogenblik geduld, maant de pastoor haar aan, want gezien de plechtigheid
in dit late uur van den dag zou het een dame van uw stand weinig passen te voet te
gaan; wij zullen een wagen nemen, freule. Neemt u nog even plaats, de zaak is zóó
beklonken!
Gedwee als een lam laat de freule zich weer op haar stoel neer en terwijl de pastoor
zich verwijdert legt zij de handen kruiselings op haar boezem en begint de
waanzinnige bruid uit volle borst het bruiloftslied opnieuw. Een paar minuten later
is Rosa Lumens ingelicht en verlaat deze haastig de deur om dokter Versterren te
waarschuwen.
Wanneer de auto is voorgereden en pastoor Lumens en de dokter even ruggespraak
met elkander gehouden hebben, wordt de freule verzocht in te stappen. Bij het zien
van dokter Versterren betrekt de glans van haar gelaat, een klein moment aarzelt zij
en dan treedt zij resoluut de deur uit. Met een hoogmoedig gebaar weigert zij den
mantel dien Rosa haar om haar schrale schouders wil slaan, en met een argwanenden
blik naar den dokter volgt zij pastoor Lumens en zit even later plechtig achter de
beide heeren in den wagen die haar zonder omwegen terug brengt naar het kasteel.
De oude Helmus heeft onmiddellijk in de gaten wat er aan de hand is. De baron
is evenwel vanavond niet meer te spreken; ook voor den pastoor en den dokter niet,
voor niemand. De trouwe dienstknecht heeft strenge consignes. Doch de heeren
hebben een nogal ernstige zaak. Baat niet! Een zaak van het grootste gewicht voor
den baron. Neen! Helmus heeft geen ooren voor den aandrang der heeren en trotseert
blijkbaar liever alles dan de maledictie van zijn baron die op dit oogenblik te diep
verzonken zit in het Leven en Lijden van Christus om nog naar menschelijke reden
te luisteren. Intusschen daalt de avond dieper over het parkje en ritselt de regen in
de struiken. Roerloos zit freule Elisa-

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 2. De mensch en zijn schaduw

237
beth in den wagen te wachten en wil van geen uitstappen weten. Zij is op weg naar
de bruiloft. Oude Helmus merkt dat goede raad duur is en wil zich, nu hij beseft in
welk lastig parket de pastoor en de dokter zich bevinden, na veel vieren en vijven
waarop de freule niet in het minst blijkt te reageeren, met geweld van haar meester
maken. Tegelijk als hij zijn kop door het portier steekt incasseert hij een klap in zijn
nek van de freule alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Helmus schudt met
den kop en de freule zit weer in haar statige rust. Een paar honden die zich moe aan
hun kettingen getrokken hebben geven het op en zitten op hun achterpooten te
grijnzen. In de vestibule schrijft dokter Versterren een attest. Of Helmus dat den
baron ter hand wil stellen? Morgen! Eindelijk laat hij zich bewegen er een poging
mee bij zijn heerschap te doen. Maar de baron laat Helmus kloppen, verwaardigt
zich niet te antwoorden. Wat nu gezongen? Pastoor Lumens verzoekt de freule beleefd
om uit te stappen. Zij wil eerst naar de kerk en daarna naar de bruiloft, daar helpt
geen vader of moeder aan. Dokter Versterren gaat met gestrengheid te werk en gebiedt
haar zijn wagen te verlaten. Freule Elisabeth laat alles over zich heengaan en speelt
onverstoorbaar met de radijsdikke kralen om haren hals. Helmus staat in zijn gestreept
jasje te bibberen van de kou en de koetsier Bidlot die zich in het consult gemengd
heeft adviseert den wagen maar te laten staan niet de fantastische bruid er in. Morgen,
zegt hij, zal ze wel nuchter zijn! - In Godsnaam dan maar! besluiten de heeren. Neen,
bedenkt pastoor Lumens, als de dokter de koplichten reeds uitgedraaid heeft en den
motor afgezet; wij zullen eerst nog probeeren er mijnheer Odekerke bij te halen,
want die wordt immers op ieder uur van den dag en den nacht tot den baron toegelaten.
Helmus en Bidlot bevestigen het en zoo rijdt de bruidswagen dan weer rechtsomkeer
de kasteellaan door en het dorp in naar de kapelanie. Mijnheer Odekerke is gelukkig
thuis en zit spoedig naast de freule achterin. Deze gewaardigt hem met een knikje
deze eer doch laat hem overigens geen twijfel aan hare gezindheid door hem
opzettelijk den rug toe te keeren. Terug op het kasteel laat mijnheer Odekerke zich
bij baron Isidoor aandienen en sleept Helmus zijn beenen achter zich naar boven.
Hij klopt doch krijgt geen antwoord; hij klopt nog eens, harder, maar met even weinig
succes. Hij spreekt door het
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sleutelgat dat kapelaan Odekerke er is. Niets! Helmus komt met de ergste
veronderstelling beneden dat de baron wel eens dood kan zijn. De heeren moesten
beseffen hoe weinig een mensch soms kan hebben, een baron vooral; de heeren
beseffen het en Helmus bijt op de punt van zijn boezelaar. Eer de oude bediende in,
tranen uitbreekt besluit de kapelaan zelf naar boven te gaan en contact met den baron
te zoeken. De wachtenden vergezellen hem met hun beste wenschen en als mijnheer
Odekerke enkele minuten later ook weer onverrichterzake beneden komt, wordt het
den heeren werkelijk ernst. Helmus begint langeweg in zijn boezelaar te snikken en
Bidlot deelt klappen uit onder de honden die op dat teeken jammerlijk aan het huilen
zijn geslagen. Dokter Versterren vindt het een gecompliceerd geval, pastoor Lumens
bijt zich op de nagels zooals hij wel meer doet als hij zich in plannen of gedachten
verdiept en mijnheer Odekerke troost Helmus met alle moeite. Men moet niet immer
het kwaadste verwachten; de baron kan evengoed nog in leven zijn als dood, zooniet
beter! En waarachtig! baron Isidoor is niet dood! Zijn schim, door een blaker
beschenen, staat daar aan het venster der torenkamer en uit de bewegingen die hij
maakt leiden de heeren af dat hij zich vergewissen wil van wat er in de duisternis op
het voorplein te koop is. Waarschijnlijk ziet hij niet meer dan de twee gedimde
autolampen die tegen den kasteelmuur staan te branden en den witten boezelaar van
Helmus. De dokter heeft de onvoorzichtigheid een sein met de claxon te geven dat
op den baron een uitwerking heeft als een schot op een haas! Weg! Maar de baron
leeft! Het is de oude Helmus die dit nogmaals niet vreugde constateert en die
andermaal zijn kop door het portier waagt om ook de freule in zijn geluk te doen
deelen. Voor hij er erg in heeft, krijgt hij echter een tweeden, nog geduchteren klap
te pakken. Desondanks probeert de goedmoedige ziel de freule te overreden dat zij
haar verstand moet gebruiken daar de heeren het ook geen grapje vinden daar voor
spek en boonen in den regen te staan. Door het andere portier bezweert Bidlot haar
zich den dood niet op het lijf te halen door daar zoo naakt als een geplukte kip in
dien auto te blijven zitten. Freule, weert Helmus zich vaft zijn kant, als dat zoo
doorgaat met u en al die hoeren staat over een uur of wat de heele burgerlijke stand
hier bij elkaar! En weten alle menschen wat u zich in den kop heeft
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gehaald! vult Bidlot aan.
Zwijgt! zegt zij alleen op gebiedende toon tegen haar vermaners, en dezen zwijgen.
Stom staat de doodsbleeke silhouet van het kasteel tegen den donkeren regenhemel
en de drie heeren steken de koppen bij elkaar om te overleggen hoe zij den knoop
door zullen hakken. Nog eens zal kapelaan Odekerke zijn invloed aanwenden. Indien
hij weer nul op het rekest krijgt zullen zij gerechtigd zijn eigenmachtig te handelen,
ongeacht nog het hoofd waarop de kosten van het proces neer zullen komen. Want
om het geval niet verder de straat op te brengen dan noodig is en andere schandalen
te voorkomen heeft mijnheer Lumens geadviseerd de freule zoo spoedig mogelijk
naar een inrichting voor zwakzinnigen te brengen. De heeren met Helmus en Bidlot
er bij staan in afwachting van het lot dat mijnheer Odekerke beschoren is. Wanneer
die weer even wijs als hij gegaan is in hun midden is weergekeerd, verklaart dokter
Versterren dat de teerling is geworpen en maakt hij korte metten niet Helmus die
met de handen ten hemel lamenteert en zich in zijn wanhoop voor den wagen dreigt
te werpen. Vanachter het stuurrad stelt de dokter hem voor de keuze opzij te gaan
of verpletterd te worden, en terwijl mijnheer Lumens en mijnheer Odekerke hem
ieder aan een arm in bedwang houden schiet de auto plotseling met de freule den
nacht in, het bruiloftsfeest tegemoet.
Kapelaan Odekerke begeleidt zijn pastoor tot aan de pastorie. De pastoor zal hem
niet kwalijk nemen als hij diens verzoek om nog even mee naar binnen te gaan afslaat
en liever naar huis gaat. De dag is lang genoeg geweest en hij voelt zich een beetje
vermoeid; hij kan zijn slaap al minder en minder missen. De tijd van zijn korte nachten
is voorbij. Staande bij het poortje hebben zij het samen nog even over de loopende
dingen en ten slotte ook nog over den verkoop in de Raadhuisstraat en de drukte
daarna in de herbergen waarmee het drama Nicolaas Bonte en Zonen voor zoover
zijn beslag had gekregen. Het had zeker anders met die menschen kunnen verloopen,
daarover zijn beiden het roerend eens.
Er is zelden iets waarover zij het niet eens zijn of niet worden kunnen.
Behalve over dat ééne dan, waar zij geen van beiden van reppen.
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XXI
Wanneer Nicolaas Bonte vloekt - en wanneer vloekt Nicolaas Bonte tegenwoordig
niet? - raakt daar niemand méér door uit zijn humeur dan Coenraad, de heilige
drekboer, die met de dienstpet V op zijn verstand als de heraut van den gemeentelijken
reinigingsdienst met den ratel loopt. Toen Bonte bij den uitverkoop van zijn have
weer zoo ketters stond te baljoenen dat de menschen er grijs van werden heeft
Coenraad hem aan zijn jas getrokken: Als dat zoo met je door blijft gaan spring je
nog eens de vuilniskar op, heeft Coenraad hem gezegd en heeft toen met het
onschuldigste gezicht van de wereld zoolang staan ratelen tot de vloeker het tegen
hem opgaf. Voor het overige ziet Nicolaas Bonte een drekboer als Coenraad Stijnen
niet staan. Hij heeft lak aan hem en lak aan alles. Hij laat God en zijn Engelen niet
eens met rust in hunnen hemel, zegt Coenraad Stijnen, maar wie zou durven beweren
dat Nicolaas Bonte in zijn binnenste niet kermt? Hoe zou een christengemoed als
dat van den heiligen drekboer den Mensch anders kunnen verklaren dan dat hij
vloeken moet om over zijn kermen machtig te worden? Het is waar dat hij leeft als
een heiden en niet veel weet schijnt te hebben van zijn vrouw. Waar heeft een man
als Nicolaas Bonte wel weet van? Gij ziet dat hij zich door alles heenslaat, eerst door
zijn zware jaren en dan achtereenvolgens door zijn onteigening, zijn brand, door zijn
kinderen, door zijn bankroet, door zijn ontgoochelingen en door den dood zijner
vrouw. Ook door zijn geld! zult gij zeggen. Zijn kinderen beweren het tenminste, al
weten ook zij op geen stukken na hoeveel hij eigenlijk nog uitdoet. Hij houdt den
kop boven water, dat is zeker, hoe geslagen hij ook is, hij laat het zich niet aangaan.
Soms komt er iets in hem boven dat nog van een hart getuigt. Het is heelemaal niet
toevallig dat hij de partij kiest der verdrukten of van diegenen die zich als zoodanig
doen gelden; dat hij vecht tegen datgene wat hij als het noodlot van anderen beschouwt
zoogoed als tegen het zijne. Een samenleving waar de eenen het zoo zwaar niet
hadden en de anderen niet zoo licht, zou zeker zoo dwaas nog niet zijn; eene
samenleving waar meer broederschap heerschte en minder egoïsme, waar de goederen
waarmede de Schepper de aarde verzadigd heeft beter voor allen bereikbaar waren,
zou zeker niet alleen
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maar denkbeeldig moeten zijn! Het is waar dat Nicolaas Bonte met al zijn
herordeningsplannen op de verkeerde plaats staat; dat hij misschien de verkeerde
man op de verkeerde plaats is - van een menschelijk hart legt hij desondanks nog
getuigenis af. Onlangs heeft hij zijn woord gedaan in een gezelschap waar kwaad
gesproken werd over de vrouwen - en waar wordt ter wereld over vrouwen meer
kwaad gesproken dan in herbergen en romans? Je moet ze verloren hebben om te
beseffen wat ze zijn! heeft hij gesproken en den laster den mond gesnoerd. Neen,
men moet niet alleen op het kwade letten van een mensch wanneer er nog juist genoeg
goeds in hem aanwezig is om een enkelen volzin te vullen. Men moet niet alleen
zeggen: Nicolaas Bonte vloekt, en hem met een vloeker vereenzelvigen, ook het
goede vraagt zijn plaats hoe gering het ook is. Gedienstigheid jegens den evenmensch
kan men hem geenszins ontzeggen, al is hij wat eenzijdig in zijn ijver voor wie hem
vleien, hem loonend op den schouder kloppen of mijnheer tegen hem spelen. Zijn
bar veel geld heeft geen vrek van hem gemaakt, maakte hem alleen niet wijzer; de
tegenslagen hebben hem niet gebroken, maar dat zij hem verbitterd hebben is zeker.
Erger is dat hij zijn vergissingen niet wil inzien hoe duur hij die ook betaald heeft;
erger nog dat hij ze op anderen verhaalt en allerergst dat hij niet God en gebod meent
afgerekend te hebben. Wanneer er een Mis is voor de zielerust van zijn vrouw, staat
hij achteraan in de kerk, de laatste van allen. Men weet dan niet of hij bidt. In ieder
geval vloekt hij daar niet, en dat is al veel. Een farizeër is hij nooit geweest doch een
vroom man evenmin, altijd precies zijn en daarmee basta. Ook reeds met den vorigen
pastoor heeft hij op voet van oorlog geleefd, maar dat hij zoover komen zou, heeft
niemand kunnen vermoeden. Dat de rampspoed een mensch ontwrichten kan, is
bewezen, doch dat hij hem zoo ontaarden kan, werd zelden gezien. Het oordeel heeft
Nicolaas Bonte in den steek gelaten en dan hebben de kerk en de priesters het immer
misdaan; daaraan veegt men gemakshalve zijn eigen ongerechtigheid af, schuurt men
blindelings zijn eigen feilen schoon, of tracht men het te doen. Een goed verstaander
weet veel beter! Kerk en priesters moeten het immer het meest ontgelden van diegenen
die zich zelf niet verschoond hebben. Het is altijd dezelfde geschiedenis, dom van
den mensch dat hij niet leeren wil! Natuurlijk hebben de
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vreemde ophitsers geen goed aan Bonte gedaan. Hij is altijd zwak genoeg geweest
zich op een of ander punt te laten misbruiken, op te laten stangen, zooals hij het zelf
in zijn boersche verbeelding uitdrukt. En wanneer hij zich eenmaal ergens voor heeft
laten spannen gaat hij door alle getuig heen. Ons heugt nog immer de annexionistische
vergadering van hoeveel jaren her nu al in de Keizer en de les die hij daar gelezen
kreeg: hèm blijkbaar niet! De politiek is immer een gevaarlijk terrein voor hem
geweest en dat is zij gebleven. Daar raakt hij zijn onderscheid kwijt en papt hij nu
merkwaardigerwijze aan met juist diegenen tegen wie hij immer een tand heeft gehad,
de vreemden, het vreemde janhagel, zooals hij zegt. Door een neutralen of tenminste
weinig kleur bekennenden middenstand - een volksgroep met over het algemeen
evenveel baatzucht als weinig ernst - in den raad gebracht en van lieverlede in rood
vaarwater geraakt ligt zijn vuist voortdurend op de groene tafel gebald tegen het
grootkapitaal en het liberale gedonder der mijnbazen. Omtrent zijn beginselen laat
hij een ieder in twijfel en zijn deelname aan de ronde beweging bepaalt zich uitsluitend
tot reactionnaire grootspraak in de herbergen en het saboteeren van voorstellen die
niet in zijn kraam te pas komen in den gemeenteraad. Waar hij de confessioneele
organisaties een hak kan zetten, laat hij het niet en in den trant van zijn aanblazers
is hij niet zuinig met zijn verdachtmakingen aan het adres der leiders. Overal evenwel
trekt hij aan het kortste eind en waar hij niet achter zijn rug om door het slijk wordt
gehaald, weet men van den jammerlijk misgeloopen man niets zachters te zeggen
dan dat hij achter den ploeg had moeten blijven.
Nicolaas Bonte heeft een kosthuis betrokken bij de weduwe Swinkels, de moeder
van den gérant uit Modern, en drijft een handel in paarden. Niet meer dan voor de
commerce noodig is verschijnt hij in de oude stamkroeg de Keizer en met een paard
achter zich aan komt hij nu en dan den Steenweg afgestapt als iemand die geen
geheugen meer heeft aan de jaren die achter hem liggen. Van der Schoor schijnt hij
heelemaal int het oog verloren te hebben, maar de oude wonde is nog lang niet dicht.
Nicolaas Bonte is een van diegenen die nooit capituleeren. Er zijn wonden die,
wanneer zij met bloeden hebben opgehouden, beginnen te etteren. Wanneer het met
praten te pas komt en
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Bonte den brouwer een loer kan draaien, laat hij het niet. Dat Severinus zich ondanks
zijn voorspellingen gehandhaafd heeft en zijn bier een uitstekende faam geniet, kan
hij niet zetten. Voor Van der Schoor evenwel behoort heel de geschiedenis met de
Bontes tot het meest volmaakt verleden. Vanzelfsprekend heeft ook hij de mislukking
van Bonte's grootscheepsche onderneming voorzien en ook wel eens aan zijn vrienden
voorspeld, de ontwikkeling van het drama op den voet gevolgd, doch zonder het
leedvermaak dat den ongeluksprofeet zoo dikwijls ontsiert. Hij is een man van stand
en beschaving. Het lot is Bonte niet gunstig geweest, zegt hij indien hem er naar
gevraagd wordt. Indien het lot hem, Severinus van der Schoor, zakelijk gesproken
wél gunstig geweest is heeft hij dat zeker voor een groot deel aan Nicolaas Bonte te
danken. Die toch is het die hem weer te paard heeft geholpen en als hij nu weer stevig
in het zadel zit wijt hij dat eerlijk en onomwonden aan den man die weliswaar zijn
niet immer even nobele bedoelingen had, maar hem toch op een kritiek moment niet
in den steek liet. Het had allemaal heel anders uit kunnen vallen, zegt Van der Schoor,
doch laat ons maar aannemen dat het zoo heeft moeten loopen. Neen, zakelijk
gesproken heeft Severinus van der Schoor niet te klagen en indien hij ooit met eenige
zekerheid had kunnen veronderstellen dat zij aanvaard zou zijn geworden zou hij
niet geaarzeld hebben Bonte de helpende hand te reiken. Ook op den dag van vandaag
nog zou hij op ieder uur tot al het mogelijke bereid zijn. Er zou waarlijk niets billijkers
zijn dan dat! Ook al vanwege Louis die zooveel voetstappen in de Lindeboom staan
heeft dat het zonde zou zijn dien jongen te vergeten. Van der Schoor evenwel kent
Bonte voldoende om zich aan geen ondoordachte stappen te wagen; hij is er de man
niet naar om zich zoomaar aan een afdekseling van den kant van Nicolaas Bonte
bloot te stellen. Afwachten wat de tijd meebrengt is dus voorloopig de boodschap.
Intusschen leeft hij, van zijn gemoedelijke onverschilligheid in zaken volkomen
genezen, voor zijn bedrijf en zijn dochter, waarvan de laatste hem natuurlijkerwijze
meer aan het hart gaat dan het eerste. Na alles wat dat kind nu reeds achter den rug
heeft, moet er voor haar in de toekomst gekeken worden en dat des te scherper
naarmate zij er zichzelf het hoofd niet over blijkt te breken. Het lot van zijn zuster
Dora zaliger gunt hij haar niet; dat is

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 2. De mensch en zijn schaduw

244
niets, zegt Van der Schoor. Het ware heil voor een vrouw zoowel als voor een man
ligt in een volwaardigen levensstaat hierbeneden! Dan pas zal hij zijn hoofd tevreden
neer kunnen leggen als Miete aan hare bestemming is, eerder niet. Zij echter rept
met geen enkel woord over zulk een voorname kwestie, alhoewel zij geenszins den
indruk maakt van al haar schepen achter zich verbrand te hebben. Eerder dan men
verwacht had heeft zij zich van haar zwaren slag hersteld en zich naast haar vader
en de trouwe Geertrui opgericht in de regeling van het huishouden. De tijd die haar
overschiet wijdt zij aan goede werken waartoe de parochieele armenzorg, die door
kapelaan Odekerke en mevrouw Versterren in handen genomen is, haar voldoende
gelegenheid biedt. Alleen zit zij, naar het oordeel van haar vader, geregeld iedere
week wat lang in den biechtstoel. Het is hem een raadsel wat zoo'n kind, dat noch
uiterlijk noch innerlijk iets van een kwezel wegheeft, daar meer te verhandelen kan
hebben dan wat pekelzonden. Van het bedrijf trekt zij zich niet meer aan dan de
boekhouding daar haar vader dat stevig in de handen houdt met den koeterwaalschen
Weisz die eerzuchtig genoeg is om meer de eer dan het loon als vergoeding te
betrachten voor de verdubbelde inspanning die hij er aan besteedt sinds Louis Bonte
de poort is uitgegaan. Severinus van der Schoor gunt zijn goedmoedigen
meesterbrouwer dan ook des te gereeder zijn eer naarmate deze uit een aangeboren
zin voor verhoudingen vanzelf den afstand bewaart tusschen zichzelf en zijn
principaal. Iederen Zaterdagavond treedt Weisz, gewasschen en geschoren en met
den geur van een ordinair soort zeep achter zich aan, de groote kamer van de
Lindeboom binnen en zit hij met Van der Schoor en zijn dochter in de boeken. Nadat
alles kloppend bevonden is volgen dan de nu eens kortere dan weer langere
beraadslagingen, waarbij het overleg van den meesterbrouwer nog aan
zwaarwichtigheid wint vanwege zijn dikke tong waarmede hij zijn betoogen opzet
en slechts met moeite zijn weldoordachte volzinnen ten einde brengt. Met een
nonchalance die alleen reeds op overtuigende wijze zijn belangeloosheid demonstreert
strijkt hij, tegen dat de besprekingen ten einde loopen, zijn loon van tafel in zijn
broekzak om daarna, gewoonlijk na de ketels nog eens opgepord en zijn zaken
nagegaan te hebben, zijn pot te gaan kaarten en de klanten na te gaan. Gewoonlijk
zit Reinout Eussen dan reeds te wachten

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 2. De mensch en zijn schaduw

245
in de Keizer om hem de hand te houden bij de kaart. De tevreden mijnportier heeft
dan zijn kippetjes thuis reeds op stok en kan zich rustig een paar uur aan de
gezelligheid overgeven al moet hij, nu zijn bazen de een zoowel als de ander langzaam
uit de kinderschoenen beginnen te groeien, geregeld aan wat scherper op hen toe
gaan zien dat ze niet in twee sloten tegelijk loopen. Door Weisz publiek als een
waschwijf gescholden of, zooals het uitkomt, voor een stommerik achter de kaart,
kunnen zij het samen uitstekend vinden en komt Eussen zijn kameraad graag met
een mond Duitsch tegemoet vanuit den tijd dat hij een zomerlang in het Rijnland in
een hut lag als tichelbakker. Onder zijn neus heeft hij een zware snor laten wassen
en met de portiersuniform aan maakt Eussen den indruk van iemand waarmee rekening
valt te houden. Gaarne wil hij de eerste zijn om te erkennen dat hij niet kwaad geboerd
heeft, dat de Mijn hem niet slechter gemaakt heeft. Aan zijn kinderen houdt hij het
anders voor: Aan Gods zegen is alles gelegen, leert hij dezen; en dat zij immer één
oog op het werk en één oog naar den hemel moeten houden, dat dit de beste uitkomst
geeft. Reinout Eussen is een man voor wien het spreekwoord kracht van wet heeft.
Wanneer hij van Nicolaas Bonte zegt dat men niet hooger moet krabben dan waar
men jeuk heeft, is daarmee eigenlijk alles gezegd wat er van Nicolaas Bonte te zeggen
valt en ligt daarin de noodzakelijke uitkomst besloten van wat iedereen heeft kunnen
voorzien. Wie niet leeren wil moet voelen, redeneert Eussen en zijn leedwezen met
den man die de tongen nog immer in beroering houdt is dan ook niet zoo groot als
dat waarmee Coenraad Stijnen hem als een jachthond achterna zit. Voor dezulken
die hun geluk met voeten treden en met God en gebod den draak nog probeeren te
steken bovendien is volgens Eussen geen enkele verontschuldiging, zij hebben zichzelf
geoordeeld. Voor het overige is hij van meening dat iemand niet beter kan doen dan
voor eigen deur te keeren en niet: Hot! te roepen voor men de teugels in handen
heeft. Men kan de toekomst niet aan, evenmin als men kan gapen tegen een bakoven
en eer hij het weet kan een mensch soms zitten te kijken als een muis voor een gat
waar zij niet door kan. Neen! niemand is zijn eigen baas, niemand weet vandaag wat
hem morgen boven het hoofd hangt. Er zijn goede en kwade engelen, goede en kwade
driften. Een mensch is een raar schepsel! En in
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alles is er bestuur. Daarom! Leef en laat leven en lach niet eerder vóór je voor de bui
binnen bent. Want hoelang is hij zelf nu reeds weduwman? Alles slijt natuurlijk, ook
het leed! Dat is nu eenmaal menschelijk. Maar praat hem niet van den slag op zijn
kop dien de dood van zijn vrouw hem bracht. Ook blijf je je zonder een vrouw maar
een half mensch voelen. Daar niet van! Dikwijls hebben ze hem aangeraden te
hertrouwen, menschen die het goed met hem meenden, geestelijken zelfs. Neen! daar
zijn van die dingen die je maar eens goed doet. Daarom liever niet dan slechts half.
Hij heeft zich weten te redden. Goddank! Met Klaartje! Welk een beeld van een
meisje al, en wat een moedertje voor zijn kinderen, maar daarover later!
Reinout Eussen heeft, zoo gezegd, wat hij wil, zijn eigen proper huis aan de
Eindstraat, met een lap grond er bij voor tuin, precies zoo als hij zich eenmaal
gedroomd heeft. Waarachtig niet, de Mijn heeft hem niet slechter gemaakt, hij heeft
zijn kost bij haar gekocht in een netten dienst; de heeren mogen hem graag en dat
stelt hem niet zelden in de gelegenheid voor menigen armen drommel bij hen een
goed woord te doen. Tot de rijken behoort hij niet maar tot de gelukkigen wel.
Bovendien heeft hij nog een duit op de spaarbank ook, een aardig appeltje voor den
dorst. Laat dus de boeren maar dorschen. En van den vloek gesproken dien de Mijn
over de streek gebracht zou hebben: de Mijn is precies zoo slecht als men ze zelf
maakt! Daar zijn altijd menschen die overal spoken zien en altijd menschen die overal
en in alle omstandigheden van het bed op het stroo geraakt zouden zijn. Vooral de
laatsten moeten niet klagen. En tot de eersten zegt Sussen: Het was vroeger ook juist
geen heiligdom in Limburg. En alles behalve een paradijs van almaar rijstebrij met
zilveren lepels. Armoe troef en miseries bij de vleet! Raadpleeg je eigen geheugen
maar eens en zie nog maar-eens terug hoe je bent grootgebracht door je ouders:
tobben was het en krom liggen om de touwtjes aaneen te krijgen. Eussen heeft daar
een paar brochures over gelezen, doch die zeggen de helft nog niet van wat hij zelf
aan eigen lijf ondervonden heeft. De spreker op den laatsten ontwikkelingsavond in
het Sint Paulushuis heeft een woord gesproken dat Reinout Eussen uit het hart was
gegrepen: de geschiedenis der verwaarloozing en der armoede van Neerlands oudste
cultuurgewest is nog niet geschreven, alhoewel zij het dubbel en
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dwars waard is om voor het dankbare nageslacht bewaard te worden en om sommige
regenten alsnog de pogen te doen opengaan. Ook diegenen die hun mond vol hebben
over het donkere Zuiden of statistieken samenflansen over zijn criminaliteit zouden
goed doen zich eens in deze geschiedenis te verdiepen, wellicht dat zij voorzichtiger
zouden worden in hun conclusies en dat de lotgevallen van een armen hals van een
volk als dit hun de haren te bergen zouden doen rijzen! Doch dat zij zich haasten, de
geschiedenisschrijvers! Het soort van hen die niet Reinout Eussen in de klei gestaan
hebben en van die duizenden anderen die den greep der ellende om hun hals en
middel gevoeld hebben, vermindert met den dag en achter hen wischt de historie
zich uit. Zij spreken er reeds niet méér met hun kinderen over dan noodig is, ook al
omdat de meesten van hen reeds niet meer begrijpen. Maar allen zullen u zeggen dat
de klei onbarmhartiger was dan de steenkool! Wie dat niet aan hun ziel en lijf
ondervonden hebben, hebben goed praten. Ja, ook de jeugd heeft goed praten! Prinsen
en prinsessen zijn onze kinderen bij ons vergeleken. Prinsen, prinsessen en toch niet
tevreden! En dàt is het ergste, dat geeft te denken.
Doch ook Reinout Eussen heeft goed praten; hij praat zelfs iets te gemakkelijk als
hij beweert dat de Mijn precies zoo slecht is als men ze zelf maakt. Het is intusschen
zeker dat de Mijn ook het een en ander op haar geweten heeft. Eussen heeft zijn
woorden maar voor het grijpen als hij van Nicolaas Bonte zegt: Als men den duivel
bij zich binnenhaalt moet men niet verwonderd zijn dat men van hem bezeten raakt.
Wie hem buiten weet te houden, blijft een vrij man. Hij vergeet evenwel dat niet
alleen de dood maar ook de duivel soms komt als een dief in den nacht. Zeker, Eussen
heeft goed praten als hij, rechtschapen maar eenigszins bekrompen man, over Nicolaas
Bonte den staf breekt en oordeelt: Wie zijn kinderen opoffert aan eigen willekeur,
moet er de gevolgen maar van ondervinden!
Doch ook Reinout Eussen heeft iederen dag nog geen avond, is nog lang voor de
bui niet geborgen. Vanavond tenminste niet nu hij later dan anders en met een zwaren
druk op zijn maag in de Keizer komt. Weisz merkt onmiddellijk dat er iets hapert,
dat er een haar in de boter is en misschien wel een kop met haar. Op de vraag van
zijn kameraad, off hij onterfd is, weet hij geen ant-
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woord. De kaarten willen niet schuiven, de woorden niet vlotten, het bier smaakt
niet. De mijnportier doet den eenen dommen trek na den anderen en vergeet
aanhoudend wat troef is. Hij stapelt alle mogelijke doodzonden op elkander die men
een kaarter verwijten kan en als hij ten slotte met de vrouw den boer van de tegenpartij
wil troeven is de maat vol en ontsteekt de meesterbrouwer in zulk een rechtmatigen
toorn tegen den ellendigen kaarter als de eeuwige Rechter wellicht niet zou weten
op te brengen, zelfs niet op den jongsten dag. Hij slingert de kaarten over de tafel en
maakt Eussen uit voor iets dat het midden tusschen een slaafkop en een slafkop houdt.
Heel de gelagkamer is er mee gemoeid als Weisz met een onverzoenbaar kijken het
tafellaken tusschen zichzelf en den verbouwereerden Eussen doorsnijdt en grommend
als een ijsbeer met opgezette borstels het terrein van den strijd verlaat. Het is de
veearts die tegen den wethouder Bindels opmerkt dat in iederen verontwaardigden
Duitscher een veldmaarschalk steekt. Reinout Eussen drinkt zijn glas leeg en stapt
met een lang gezicht zijn verbolgen vriend achterna. In de gang komt hij hem alweer
tegen: Wo wòlgst du hing, Reinougt?
Naar huis!
Du Kerl! bigst du verrukgt?
En jij dan?
Weisz is alleen maar een kleine commissie gaan doen. En er is geen vuiltje meer
aan de lucht! Samen stappen zij de gelagkamer weer binnen en zetten zich opnieuw
achter de kaart. De veearts vindt dat der wereld veel rampspoed gespaard zou zijn
geworden indien de hoofden der naties op de kritiekste momenten der
wereldgeschiedenis ook een kleine commissie waren gaan doen. Doch de diepere
beteekenis dezer uitspraak komt reeds niet meer tot haar recht vanwege den ijver
waarmede de kaarten weer opnieuw worden rondgegeven en opgeraapt. Eussen roemt
een vijfkaart van troef, speelt op eigen hand de tegenpartij onder de tafel en de
meesterbrouwer staat recht om zijn vriend de hand te reiken. Eere wien eere toekomt!
De inzet is voortreffelijk en ook verderop krijgen de tegenstanders haast geen voet
aan den grond, ze verliezen het eene rondje na het andere en in een voortdurend
hoogere stemming wordt menig glas geledigd. De avond verloopt naar wensch en
als de mannen samen den weg opgaan doen
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ze het een eindweegs gearmd. De lange Eussen en de dikke Weisz hun stemmen
klinken wat luid tusschen de slapende huizen. Bij den belboom gekomen, waar Eussen
linksaf naar de Eindstraat moet, nemen zij afscheid. Maar eerst nog plaatst de
meesterbrouwer zich vierkant tegenover den mijnportier, vat hem bij den knoop van
zijn jas en vraagt hem op den man af wat hem dwars zit. Sag' wags los igst, Reinougt!
Wags hagst du? Zeker Eussen heeft wat op zijn hart, met de kaarten had hij het een
beetje naar onder gespeeld maar nu Weisz er plotseling aan roert, komt de zwarigheid
ineens weer naar boven. Hij laat den kop hangen en omdat Weisz de houding die hij
daar opeens aanneemt veel te sentimenteel vindt voor een man uit één stuk, schudt
hij Eussen eens krachtig door elkander en geeft hij tevens zijn vriend in forsche
termen te verstaan dat die in alle omstandigheden op hem kan rekenen. Terwijl
vlammen, die uit de cokesovens der Mijn opslaan en den nachthemel in gloed zetten,
het intieme straattafereel verlichten, komt kapelaan Odekerke van een bediening de
Bovenstraat af en kruipen de mannen naast elkander op de knieën om Ons Heer te
laten passeeren. Als zij weer rechtstaan verklaart Eusssen dat hij zorgen heeft over
Klaartje, dat dat meisje iets vóórheeft waar hij zoomaar-zoomaar zijn goedkeuring
niet aan hechten kan. Hij heeft moeite genoeg gedaan het haar uit den kop te praten,
hij heeft er de geestelijken voor achterna geloopen en Onzen Lieven Heer van zijn
kruis gebeden. En wat zegt ze hem daar vanavond terwijl zij Liesje, dat kleinste, in
haar badje zette? - - - Ungd wags sagte sie, Reinougt?
Allemaal niks! Reinout Eussen wil er niets van weten! Wat zou hij bij alle Gods
heiligen in den hemel aan gaan vangen zonder dat meisje, wat moest er van hem en
zijn kinderen terecht komen indien hij haar haar gang liet gaan? Het is allemaal goed
wat zij van zins is, heilig zelfs, en hij weet ook dat je de vogels niet eeuwig onder je
vleugels kunt houden en dat ze op tijd hun eigen nest moeten leeren timmeren, doch
Klaartje is nog jong genoeg, heeft nogal den tijd. Indien zij meent dat het deel dat
zij gekozen heeft haar door God is weggelegd, behoeft zij zich niet te haasten en als
Die iets anders voor haar bestemd heeft zal dat op zijn tijd wel blijken, oordeelt
Eussen.
Migt Recht! Maar waar maak jij je dan nog druk over, Reinout? Zal ik jou eens
wat zeggen, kerel? - en de dikke wijsvinger
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van Weisz klopt Eussen nadrukkelijk op den boezem - je moet die dingen niet
zwaarder tillen dan ze zijn. Hebben wij allen niet iets van dien aard in onze jeugd
meegemaakt? Bij den een vroeger, bij den ander later, maar eens komt de liefde
kloppen aan onze deur. Zoet zijn die eerste ontroeringen en in staat een mensch den
kop op hol te brengen, maar even kort van duur als verrukkelijk. - - Je weet niet wat je zegt, Weisz.
Wat, zou ik van de liefde minder weten dan jij? Zeg me dat nogeens, als je durft!
Blijf kalm, mijn beste brouwer!
Zoo kalm als een verroest kanon, maar je behoeft me niet te beleedigen, Reinout!
Ik geloof, dat wij wat veel geprofiteerd hebben, oude!
Nu ja dan! Ben jij er krank van?
Dat niet; maar een beetje licht in den kop toch wel.
Ein bigschen glückselig!
Waarachtig, Weisz! Ik heb meer geproefd dan me goed doet en je weet toch ook
dat ik dat niet doen moet. Als Clara merkt dat er misbruik in het spel is, heeft ze
verdriet en dat wil ik dat kind niet aandoen, om den dood niet, Weisz! Ik schaam me
de oogen uit den kop en daar ben jij de schuld van!
Ich?
Ja jij! Als jij zoo'n verduld goed bier niet brouwde - - - maar alle gekheid op een
stokje, Weisz. Het is de tweede keer in een maand tijds nu al dat me dit overkomt,
dat is precies tweemaal te dikwijls voor een man met een huis vol kinderen, begrijp
je dat, Weisz? Je bent mijn vriend, dat ben je, maar je bent ook mijn verleider! Ik
moest jou - - - nu ja dan! Den eersten keer dat je me verleid hebt was het na den
verkoop bij Bonte. Maar het was dan ook overal evenzeer een gekke boel dien dag.
Alle menschen leken van den band geslagen. Eussen had een lampetkom met kan
gekocht voor Klaartje haar eigen kamertje, een gebloemd stel. Maar hoe was hij er
de Eindstraat mee binnen komen zeilen? Met de kan gebarsten aan haar oor en met
de lampetkom kwijt. Daar had Peter Tobben mee op zijn kop staan draaien en met
zijn muts op zijn stok en toen: pats! Voor het huis van den notaris was het gebeurd.
Zoo was het hem op den verkoop vergaan. Hij had zich naeer moeten schamen dan
goed was voor zijn kinderen en ter-
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wijl het kleinere grut hem met oogen als horloges had aan staan kijken, was hem tot
overmaat van ramp ook nog de porceleinen kan uit de fikken in gruzelementen
gevallen en waren Klaartje de tranen zoo maar langeweg in de pudding gedrupt die
zij te roeren stond voor den naamdag van Bartje. Dat zal je nooit meer overkomen,
ouwe jongen! had hij toen gezworen. Hij was maar gauw de keet ontvlucht en naar
het schuurtje gegaan, kwansuis om hout te kloppen voor het vuur, maar eigenlijk om
het zich zelf eens duidelijk te zeggen. En daar had je het ondanks alle dure Beden
nu alweer, een behoorlijk glas te veel gekocht en dat juist op een avond waarop het
hem minder van pas kwam dan ooit!
Geduldig als een huis staat Weisz te wachten op wat er dan eigenlijk met Klaartje
aan de hand mag zijn en als Eussen hem eindelijk uit den brand helpt en hens
mededeelt dat dat meisje met alle geweld naar de Carmelitessen wil, valt de
meesterbrouwer zijn vriend plotseling snikkend om den hals en staan de twee mannen
een tijdlang in elkanders armen te schreien.
Als Reinout Eussen thuis komt is zijn weerstand totaal gebroken. Klaartje schijnt
er geen weet van te hebben dat haar vader een glas te veel heeft, zij laat er tenminste
niets van merken. Voor zij naar boven gaat, komt zij als naar gewoonte nog even
naar hem toe om een kruisje. Dan legt de portier zijn groote handen teeder op de
haren van zijn meisje en: Ik zegen je! zegt hij dan met een prop in de keel.
God zegene u, vader!
Dat Klaartje toch!
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XXII
Het moet Nicolaas Bonte tot zijn eer worden nagegeven dat hij zijn schuldeischers
tot den laatsten cent heeft uitbetaald, ongeacht de royale posten van zijn tegoed
waardoor hij een streep mag zetten in zijn boeken. Ondanks den ophef dien hij links
en rechts in de herbergen over zijn wanbetalers en oplichters maakt die hij met naam
en van aan de kaak blijft stellen, meten vooral de inheemschen, enkele verbitterde
uitzonderingen daargelaten, hem deze eer nog des te gereeder toe nu zich gaandeweg
hun oordeel over den Mensch, die ten slotte toch een der hunnen is, een weinig heeft
gewijzigd in het licht zijner tegenslagen en zij een zekere heldhaftigheid gaan
ontdekken in de stugheid waarmee hij zich telkens schrap heeft gezet tegen machten
die hem ver overtroffen en de grimmigheid waarmee hij de ongunst het hoofd blijft
bieden. Er is zeker iets groots in de worsteling van dezen door zijn trots verblinden
man, al maakt hij het zijn omgeving niet gemakkelijk in een mildere gezindheid
jegens hem te volharden door de ruwheid waarmee hij alle medeleven van de hand
wijst en de ergernis die hij blijft geven door zijn medemenschen den een na den ander
publiek te verguizen en al hun dierbare en heilige dingen opzettelijk met voeten te
treden. Neen, de rampspoed heeft hem niet kleiner en allesbehalve klein gemaakt.
Zijn mond is tenminste nog even groot, zoo niet nog grooter dan vroeger! De
ontredderde held uit het drama in de Raadhuisstraat blijft de openbare opinie uitdagen
en tarten. Hij blijft de schuld zijner mislukkingen afwentelen op anderen en hij doet
dit op eene wijze die alle bedenkingen bij zijn toehoorders den pas afsnijdt; hij heeft
een manier om iemand den mond te snoeren die zoo brutaal is dat men hem maar
liever in zijn wezen laat. Men laat hem baljoenen en zich vergaloppeeren zoo hard
hij maar wil en geeft hem de ruimte die hij noodig meent te hebben voor zijn
waanzinnige willekeur.
Behalve één man die het van zijn hart niet kan verkrijgen den ontspoorden Mensch
zoomaar zonder meer de verdoemenis tegemoet te zien loopen; een man met
bekrompen hersens weliswaar, maar waarover men verbaasd staat waar hij het geduld
en de goedheid vandaan haalt en het licht en de klaarheid die hij soms doet schijnen.
Uit oude boeken waarin hij nachtenlang verdiept
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zit bij een kaars en met een verroesten bril, gevonden in den een of anderen vuilnisbak,
op zijn neus, distilleert hij, behalve prachtige verhalen van kruistochten en heilige
oorlogen, allerhande raadgevingen, spreuken en geneesmiddelen die hij rondstrooit
onder de menschen waarvan er zijn die aannemen dat hij, met bizondere charismata
van boven begunstigd, pijn en bloed kan stillen, ziekten belezen en wratten en ander
zeer wegnemen. Er is geen bloem of kruid of hij kent er den naam en de geheimen
tot in den wortel van; geen vogel waarvan hij den roep niet nabootst en geen enkel
dier waarvan de eigenaardigheden hem ontgaan. Hij heeft een kijk op den sterrenhemel
waarvan ingewijden verklaren dat hij met wetenschap niets te maken heeft maar
indrukwekkend blijft door de verbeelding; de namen der sterren en sterrenbeelden
verbastert hij een beetje, maar de namen waarmee hij hen aanduidt verbazen door
hun zin en oorspronkelijkheid. Hij kent het kruis, het anker en het hart, den ploeg en
den ratel, den bril en het wiel. Den boeren voorspelt hij, behalve het lukken of
mislukken hunner gewassen, het weer; regen en droogte ruikt hij aan den wind of
leidt hij af uit de veranderingen die de kleur der daken en het groen der boomen
ondergaan. Hij beweert dat de maan verzakt en dat de zon uitbrandt en is vol van
den ondergang der wereld door vuur. De aarde houdt meer vuur in dan door de
waterslangen der rivieren en de brandputten der zeeën gebluscht kan worden als de
vlammen tegelijk door duizenden schoorsteenen naar buiten zullen slaan en geen
enkel levend wezen sparen. Dan, als de menschen als vogels door het luchtruim
zullen zweven, als er niet meer gewerkt en de aarde niet meer bebouwd zal worden
en de menschen voedsel genoeg zullen hebben aan een vogelbek vol mineraal dat
nog gevonden moet worden, zal het einde daar zijn. En de Antichrist zou reeds in
Barcelona geboren zijn! Coenraad Stijnen is een fantast, zeggen de eenen, maar de
anderen beweren dat hij Anneke Briels, die wolk van een meid, dan toch maar van
de tering genezen heeft door haar een tijdlang heete melk te laten drinken met de
sneeuwwitte asch van verkoolde éénjarige eindetelgen vermengd. En wat moet men
zeggen van dit andere feit dat dokter Versterren, sedert mevrouw Grondijs ten einde
raad haar toevlucht tot Coenraad Stijnen heeft genomen, tevergeefs op zoek is naar
het kankergezwel dat hij bij haar had geconstateerd? Dat Coenraad Stijnen daarna
vervolgd
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is geworden vanwege het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde heeft de
opzienbarende genezing van mevrouw Grondijs niet alleen niet weg kunnen cijferen
doch heeft ook nog verschillende andere, even indrukwekkende dingen aan het licht
gebracht die de belangelooze man op zijn naam heeft staan. Ook voor diegenen die
deze dingen in twijfel trekken, blijft hij een vroom man, een heilige drekboer met
een kinderlijk voorhoofd zonder rimpel waarop men, ook indien men er geen ster op
ziet branden, den stempel gedrukt ziet staan eener onschuldige ziel. 's Zondags ligt
hij de gansche Mis lang achter in de kerk op zijn knieën tegen den vloer met een paar
zakdoeken om zijn beenen gebonden vanwege zijn beste broek. Toen hij voor zijn
zilveren bruiloft na vijf en twintig jaar nog eens een nieuw pak kreeg en Gonneleen
zijn vrouw hem de wacht aanzegde er zuinig op te zijn, verzekerde hij haar heilig
liet alleen maar bij hooge gelegenheden, als op Paschen en op schuttersfeesten, te
dragen. Om het te gaan passen en koopen reisde Coenraad voor den eersten keer van
zijn leven met den ijzeren weg en bij die gelegenheid de stad van Sint Servaas ziende
vanaf de oude Maasbrug moet hij zich aan Peter Tobben, met wien hij de reis
ondernomen had, hebben vastgeklemd van ontroering en met de oogen vol tranen
gezegd hebben: Sjoon om te bêuken!
Coenraad Stijnen is broedermeester van de aloude orde van den Heiligen Johannes
Nepomucenus en zijn groote glorie is de staf dien hij in de processies mag voeren
en de brandende lantaren waarmee hij van tijd tot tijd achter het Allerheiligste mag
loopen. Bij de jaarlijksche bedevaarten naar Scherpenheuvel en Kevelaar bidt niemand
zich zoo schor als hij en is Coenraad de laatste die ophoudt, met den staf ten hemel,
de glorie der Drieëenheid over de pelgrims te doen weerklinken. Velen die in druk
en rouw zijn of in bange of blijde verwachting, bevelen hem hun intenties aan, en
vertrouwen hem geld toe voor offerkaarsen, aalmoezen en heilige Missen. Hoe gaarne
hij overigens zijn borrel, zijn meelworm heeft, weet hij dien, wanneer hij hem te
onpas geschonken wordt of wanneer hij boete en versterving doet, zonder dat iemand
er erg in heeft tusschen zijn halsboord in plaats van in zijn keelgat te doen verdwijnen.
Hij is bij Jacob Bonte met het voorstel aangekomen om samen eene noveen te houden
ter eere van den heiligen Gerardus Majella en negen dagen achter elkander
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loopen die twee nu vóór dag en dauw naar Witten om de bekeering te verwerven van
Nicolaas Bonte. Om kloksla, negen uur treedt Coenraad Stijnen, ongeacht de blaren
onder zijn voeten, weer bij de gemeente aan alsof er niets gebeurd is. Doch bij gebed
en boete alleen laat hij het niet om heete kolen te verzamelen op het hoofd van dat
dwaallicht die de gelagkamers doet schallen van zijn hoon om wat de heilige drekboer
jegens heng in het schild voert en hem een trap achterna geeft waar hij maar kan.
Bonte, je moest wijzer zijn, houdt Coenraad Stijnen niet op hem te vermanen; indien
iemand van ons aan de nieuwigheid en de wanorde verloren dreigt te gaan, ben jij
het die er ons het hardst tegen gewaarschuwd hebt. Het is zonde van een man als jij,
het is jammer voor de plaats en de streek en een schande voor onzen godsdienst dat
jij in één horen blijft toeteren met dat vreemd janhagel dat hier alles, wat ook jou
nog heiligen dierbaar moet zijn, verguist. Een dom mensch als ik kan zien wat zij in
het schild voeren, en jij ziet het niet?
Ga je liever eerst eens wasschen voor je in net gezelschap komt! heeft Nicolaas
Bonte den drekboer onlangs toegesnauwd.
Niet eerder dan wanneer jij te biechten geweest bent, Bonte; ik geef er mijn
eerewoord op dat ik mij van vandaag af niet eerder meer wasschen zal! Een
gelagkamer op de Bovenste Heide vol zwetsend paardenvolk was getuige van deze
belofte die zich de gansche parochie door heeft verspreid.
Coenraad Stijnen blijft Nicolaas Bonte intusschen als een foxterrier aan zijn
broekspijpen hangen en er zijn er maar weinigen die zoo niet met spanning dan toch
met belangstelling de pogingen volgen die de eenvoudige van harte aanwendt om
den Mensch weer voor het goede te winnen. Wanneer Bonte beweert dat Coenraad
hand- en spandiensten bewijst aan de priesters lacht deze wat voor zich heen of fluit
een deuntje; en als Bonte hem vraagt hoeveel hij ervoor betaald krijgt, antwoord bij:
Geld ben je niet meer waard, alleen nog maar medelijden.
Nicolaas Bonte legt het dan ook gewoonlijk tegen Coenraad Stijnen af, behalve
wanneer hij Gonneleen in zijn hoon betrekt, dan heeft Coenraad geen woorden meer.
Eerlijk gezegd heeft Coenraad het met die vrouw niet al te best getroffen! Iedereen
weet van haar dat zij zit waar zij zit, Gods water maar over Gods land laat loopen
en nog te vuil is om met een tang te worden vast-
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gepakt. Met aldoor een zwarte kat op den schoot of de koffiemolen tusschen de
knieën heeft zij meer van een tooverkol dan van een behoorlijke huisvrouw. Reeds
jaren lang komt zij de deur niet meer uit, niet eens meer om naar de kerk te gaan.
Den laatsten keer dat zij daar verscheen, was op een paaschmorgen onder de Hoogmis
met het halsdasje van haar man op den hoed. Haar optreden verwekte zooveel gelach
en verwarring onder de toespraak van pastoor De Bonhomme zaliger dat die haar
vanaf den preekstoel beleefd doch dringend verzoeken moest het kerkgebouw te
verlaten. Sinds is zij er nooit meer weergekeerd, zelfs niet voor de begrafenis van
haar moeder. Gonneleen gaat door voor menschenschuw al zit zij iederen dag van
den morgen tot den avond altijd op dezelfde plaats voor haar venster de Waterstraat
in te loeren en als een kat te blazen tegen degenen die zij, om welke redenen dan
ook, niet zetten kan. Vooral kinderen, schijnt het, en jonge paren hebben het bij haar
misdaan. Coenraad Stijnen heeft aan Gonneleen zijn kruis, maar gelukkig genoeg
bezwijkt hij er niet aan. Hij beklaagt zich nimmer, ook niet wanneer hij thuis gekomen
van de gemeente, zelf zijn pot moet stoken en nu en dan zijn wasch moet verrichten
om tenminste ooit eens iets frisch aan zijn lijf te hebben.
Peter Tobben beweert - maar in hoever men dien mag gelooven is nooit met
zekerheid uit te maken! - dat Coenraad Stijnen eens bij den jaarlijkschen schouw der
waterlossingen per ongeluk tot aan zijn hals in de Roosbeek schoot en er als een paal
bleef staan. Met een gezicht alsof hij den hemel open zag moet hij toen met de hand
op zijn boezem verzucht hebben: Hè, zooiets zou je nu ieder jaar eens te beurt moeten
vallen! Coenraad heeft geen kinderen wat voor die kinderen in zoover een zegen is
als zij kans geloopen zouden hebben op hun moeder te lijken en even ongenietbaar
te zijn als de verpeste borrel die, volgens Peter Tobben, vrouw Stijnen is. De eerste
jaren van zijn trouw is Coenraad geregeld ieder jaar in Kevelaar aan het klokje gaan
trekken, maar niemand gelooft meer dat hij er achteraf rouwig om is dat de Moeder
Gods hem niet verhoord heeft. Hoe zulk een man aan zulk een vrouw komt is een
groot raadsel voor wie aanneemt dat huwelijken in den hemel gesloten worden; en
beweren dat een man als Coenraad Stijnen zijn heele leven moet boeten voor den
eenigen misstap dien hij begaan heeft, zou al te
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gek zijn misschien! In ieder geval is Gonneleen een verkeerde, een van diegenen
waarop door ieder ander als Coenraad Stijnen reeds lang geschoten zou zijn, volgens
denzeifden Peter Tobben altijd, van wien zij nog wel een regelrechte halfzuster is.
Zij kan het zelf ook niet gebeteren, vergoelijkt haar trouwhartige man en: Zij heeft
zich zelf ook niet gemaakt! - en hij loopt met de kallebas om inkoopen, met den
emmer naar de pomp om koffiewater, melkt de geit, kruit naar het veld om voer voor
het beest, kruit naar de Mijn om slam voor de kachel en besteedt den tijd dien zijn
dienst hem overlaat aan werken van barmhartigheid en brengt zijn nachten door bij
de kaars. Geen Zondag gaat voorbij zonder dat hij, ervoor gevraagd of niet, een
beeweg onderneemt naar een of ander genadeoord of mirakuleuze Madonna en is
dan in den namiddag gewoonlijk weer present om, naar gelang het uitvalt, de turksche
trom te dragen bij de harmonie, met den pijlenboog mee te gaan op concours of
Nicolaas Bonte in zijn vaarwater te zitten. Om een stervende uit te bidden of om een
gestorvene af te leggen, laat hij alles in den steek en zijn grootste voldoening is het
om een sterver die met dit leven moeilijk breken kan zoo gedwee te zien worden als
een lam en hem zachtjes het hoofd in vrede te zien neerleggen in Gods schoot.
Behalve zijn voorliefde voor paarden - de klontjes suiker die hij altijd in zijn zak
heeft zijn voor deze dieren en grooter visioenen kent hij niet dan jaarlijks op
Paaschmaandag de paardenprocessie te Hakendover - heeft hij een eigenaardige
aantrekkingskracht op honden. Van den grootsten en brutaalsten kettinghond tot het
kleinste keffertje zijn zij allemaal evenzeer op hem gesteld en waar hij verschijnt
zijn zij niet van hem af te slaan. Als de honden blaffen in Waterval, zeg dan maar
dat Coenraad Stijnen daar met den ratel passeert of in het voorbijgaan een of ander
kunstje leert aan een hardleerschen fik, waar de anderen jaloersch op kunnen zijn.
Sommigen zijn geneigd te beweren dat hij ze door een geheime macht aan zich bindt,
doch anderen geven er een meer voor de hand liggende verklaring van en wijten het
aan de botjes en beentjes die hij uit de vuilnisemmers voor hen verzamelt in de
kallebas op zijn rug waarin hij ook de andere dingen stopt die de menschen als
waardeloos van de hand doen of hinderlijk vinden door hun gebrekkigheid:
verfomfaaide poppen en geradbraakt speeltuig dat hij repareert en waar hij
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kinderen nog eens blij mee maakt, vaasjes en potten in scherven of gebarsten, antieke
dingen als kruisjes en beeldjes voor zijn eigen plezier, wekkers en klokjes die hij
opnieuw leert tikken, boeken en blaadjes waar hij zich de oogen op stuk leest en
allerhande snuisterijen waar hij aardigheid in heeft en die zooal niet voor dit dan
toch nog wel eens voor dàt kunnen dienen. Zijn huis zit van onder tot boven vol
vondsten en rariteiten, maar zoo dik onder het stof dat zij dikwijls niet meer van
elkander te onderscheiden zijn. Coenraad Stijnen is een gelukkig man die door
iedereen gerespecteerd wordt al zou men hem bij al zijn helderheid van ziel een
proper huishouden, minstens eens in de maand wat zuiver linnen en tenminste eens
per jaar een flink bad kunnen wenschen. Doch Nicolaas Bonte is nog niet te biechten
geweest en het heeft er allen schijn van dat Coenraad Stijnen zijn belofte zal moeten
breken om niet per ongeluk zelf op de stortplaats terecht te komen. De menschen
spreken al druk over het mos dat hem reeds op gezicht en handen groeit en de kinderen
worden bang voor den man met den ratel. Alleen de honden hangen hem nog even
trouw aan zijn lappen. Het is evenwel nog immer te hopen dat Onze Lieve Heer zich
spoedig over beiden zal ontfermen.
Een uur aan één stuk nu al blaffen de honden in Waterval!
Nicolaas Bonte is tegen den avond op een paard door de zompen van de Nachtegaal
komen rijden en zit zwaar beschonken met de rijzweep over de knieën in de herberg
van den paardenhandelaar Colaris te drinken. Hij heeft Coenraad Stijnen den rug
toegekeerd en hem voor de zooveelste maal naar den duivel gewenscht. Meer woorden
wil hij aan den smeerlap niet vuil meer maken! Coenraad zit met een glas bier vóór
zich bij het open venster waardoor een prachtige paardekop naar binnen steekt en
terwijl hij het dier een voor een de klontjes op laat knabbelen uit zijn hand voorspelt
hij Colaris voor minstens zeven dagen helder lenteweer uit de maan die achter de
elzen gloeit en het geweld dat de kikvorschen maken. Een kleinkind van Colaris ligt
ziek, Coenraad is er bij komen bidden en heeft haar een relikwie op haar hemdje
gestoken. Vertrouwen is alles, heeft hij madame Colaris gezegd. Hij heeft zich op
een glas laten tracteeren voor de moeite van dubbel den weg van de Waterstraat tot
hier, goed!
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maar niet meer dan één. Als Colaris zijn glas nog eens vullen wil dankt hij, mercie,
een mensch moet immer weten wanneer hij genoeg heeft of niet! Daarin geeft Colaris,
die in de wandeling voor een besten klant van zichzelf doorgaat, Coenraad gelijk
maar dat is Bonte recht tegen zijn kwade scheen. Hij slaat met de zweep op tafel en
vindt Colaris een huichelaar en een farizeër, omdat hij dien drekboer met zijn
doodbiddersgezicht naar den mond praat. Nicolaas Bonte is vanavond precies zoo
twistziek als een beschonken man van zijn aanleg en kaliber maar zijn kan, hij zou
Colaris onder vier oogen wel eens willen zeggen wat hij eigenlijk van hem dacht.
Daarmee drinkt hij zijn glas in één teug leeg en om den drekboer te toonen wat genoeg
is en wat niet, eischt hij nieuw bier. Colaris aarzelt maar bezwijkt voor het gebaar
waarmee Bonte zijn glas houdt geheven. Je doet je zelf groot kwaad, zegt Coenraad
Stijnen, door je zoo te zitten bedrinken en de menschen te zitten tergen. Een dier
houdt met drinken op wanneer het zijn bekomst heeft, maar jij niet, Nicolaas Bonte!
En terwijl hij den kop van het paard streelt dat ongeduldig begint te worden gaat hij
voort: Een dier laat de menschen ook met rust zoolang het door hen ongemoeid wordt
gelaten. Wat heb je er aan? Je moest wijzer zijn, Bonte, na alles wat je achter den
rug hebt. Onze Lieve Heer laat zich niet tarten en de menschen dulden dat ook niet.
Wie daar geen rekening mee houdt, trekt altijd aan het kortste eind. Bonte eischt van
Colaris dat hij den drekboer aan de deur zet, nog eenmaal geeft hij Colaris de kans
te toonen dat hij een vent is. Doch Colaris weigert die kans waar te nemen, heeft
geen enkele reden een klant de deur te wijzen die hem niet het geringste in den weg
heeft gelegd en aan wien menigeen zich zou kunnen spiegelen. Bonte vindt de
bewering dat men zich in een smeerpoes zou kunnen spiegelen, net zoo ongelooflijk
als het bestaan eener eeuwige hel, net zoo dom, raaskalt Nicolaas Bonte. En toch zal
jij er eenmaal aan moeten gelooven, merkt Coenraad Stijnen op, indien jij je tenminste
niet betert! Doch Bonte verklaart dat ricico liever op zich te nemen dan zich door de
geestelijken in een hindernis te laten jagen. Hij drinkt zijn bier leeg en steekt zijn
glas weer op. Neen! zegt Colaris, je hebt genoeg! Hij staat niet voor de stukken in!
Bonte voelt zich beleedigd, het is hem nog nooit gebeurd dat hem zijn drank
geweigerd werd. En dat door een schelm als
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Colaris, van wien toch iedereen weet dat hij anders zijn klanten zat voert om hen
beter te kunnen stroopen. Coenraad zegt hem, dat hij beter deed zijn paard naar stal
te leiden en Colaris staat te branden achter zijn buffet. Hij wil de olielamp aansteken,
doch zijn vrouw heeft vergeten ze te vullen. Laat maar, zegt Coenraad Stijnen, wij
kunnen ons geld toch wel tellen. Doch Nicolaas Bonte geeft het niet op, hij eischt
bier en voegt er aan toe dat al wat Colaris heet, zoo in wandel als in handel, nooit
een schop onder zijn gat is waard geweest. De waard vermaant hem naar zijn eigen
te kijken en Coenraad Stijnen vraagt hem eindelijk eens te zeggen welk plezier hij
er in vindt om zijn medemensch te beleedigen. Maar aan Coenraad veegt Bonte zijn
botten af, dat weet hij. Dat mag hij, zegt Coenraad, als hij de anderen dan maar met
rust laat en den duivel in de hel. Neen! Nicolaas Bonte laat niemand met rust die van
het onrecht zijn bestaan maakt, van het onrecht en het bedrog. Hij zou de boeren,
dood of levend, wel eens op willen kloppen en zien verschijnen die door Colaris
bedrogen zijn in den handel. Dat die achter zijn buffet daar zijn smoel maar eens
opendoet van niet! Colaris doet zijn smoel niet open maar op de harde noten die
Bonte zit te kraken hebben de zoon en de schoonzoon van Colaris met de armen over
elkander post gevat bij de deur. En ook dezen doen hun smoel niet open. Alleen de
vrouw van Colaris neemt de plaats van haar man in achter het buffet en zegt Bonte
aan dat hij geen bier meer krijgt, waarin deze, naar het schijnt, niet zoo maar zal
berusten. Hij begrijpt niet waarom hem, Nicolaas Bonte, die er goed voor is, zijn
drank geweigerd wordt. Hij kan drank krijgen zooveel hij wil, daar heeft hij Colaris
niet voor noodig, maar nu die het verdomt voor hem te tappen wil hij wel eens zien
hoelang hij dat volhoudt. Om de dreiging te breken waarmee de twee kerels roerloos
elk tegen een deurpost staan probeert Coenraad Stijnen hen aan het spreken te krijgen,
maar op zijn vraag naar hun bezigheden ontvangt hij nauwelijks antwoord. Een der
mannen zegt alleen dat hij de vader van het zieke kind is en herhaalt wat Coenraad
reeds weet, dat het door den dokter is opgegeven. Colaris op zijn beurt brengt het
gesprek op het weer en de goede vooruitzichten, de kikvorschen hebben het veel te
druk en de rog hing reeds vroeg aan de halmen. Coenraad zet een boom op over den
invloed van de maan op het weer en vraagt een snee rogge-
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brood voor het paard. Daarmee valt de stilte in de herberg en verneemt men alleen
nog maar het rumoeren der kikvorschen in de plassen. Want de honden van Waterval
zijn tot rust gekomen en de maan wast langzaam den hemel in. Dan komt in het
laatste stadium van zijn bloedarmoede het mager Wullemke op zijn sloffen de herberg
binnensluipen en, blijkbaar zonder iets van de stomme getuigen te merken die zich
rond in de schemerende kamer ophouden, zegt de wandelende dood vrouw Colaris
den goeden avond en haalt hij drie ganzeneieren, versch geraapt, uit zijn zakken voor
een groot glas bier. Als hij het te pakken heeft slokt hij het half leeg - een druppel
maar op een gloeiende steen - sloft met de rest naar een stoel en nadat hij wat heeft
zitten knikkebollen in het maanlicht om hoogte te krijgen van de gedaanten die hij
langzaam rond zich ontwaart, vraagt hij madame Colaris met zijn huilstem of hij
soms in een sterfhuis is. Deze zegt droog van niet en Colaris zelf lacht om iets te
doen. Maar hoe heb ik het nu? grient Wullemke Clevers en opgestaan van zijn stoel
legt hij tastend een hand op den schouder van een grooten schaduw met den rug naar
het venster, zit en vraagt: Wie ben jij, vadertje?
Nicolaas Bonte!
Ik had het gedacht, grient Wullemke Clevers verrast en reikt Bonte de hand.
Ga zitten, Clevers, en drink!
Hoho, niet te haastig, mijnheer Bonte! maant het verdronken geval dat haast geen
veer meer van de lippen kan blazen maar desniettemin zijn glas in één teug achterover
in zijn slokdarm giet en mijnheer tegen Bonte speelt.
Bier! commandeert Bonte.
Voor jou niet, Bonte!
Voor wie dan wel, godver - - -?
Voor allemaal, behalve voor jou!
Dat is sterk gesproken, loeder!
Als hier klappen moeten vallen weet jij waaraan je het te wijten hebt! dreigt de
schoonzoon Wagemans.
Als hier klappen moeten vallen zal ik ze uitdeelen, zoowaar ik Nicolaas Bonte
heet!
Hier behoeven heelemaal geen klappen te vallen, tracht Coenraad Stijnen den
opstekenden storm te bedaren, de ijdele woorden die
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hier gevallen zijn, zijn al erg genoeg! Ik vraag je niet, Bonte, of je geen consideratie
hebt voor God en zijn engelen, want die heb je niet, ik vraag je niet of je geen
consideratie hebt voor den evenmensch, want die heb je nog minder, maar ik vraag
je of jij je niet schaamt voor dat onschuldige paard van je en wat je gemoed nog
gemeen heeft met de rust van dezen lentenacht? Indien je van den duivel niet bezeten
bent, zou ik niet weten waarvan anders dan van je eigen onwil. Maar bij alles wat
mij heilig is en ook jou heilig zijn moet, Bonte, kan ik niet aannemen dat jij ook maar
zoo ontaard en bedorven bent als jij je voordoet. Pak je paard bij den kop en breng
het naar stal en gun menschen en dieren den vrede.
Clevers, waarom drink je niet, geeft Bonte als eenig antwoord.
Clevers houdt zijn bierglas waarmee hij tusschen de knieën zit onderste-boven en
trekt een zuur gezicht. Dan maakt Nicolaas Bonte van den nood een deugd en vraagt
hij wat hij betalen moet. Vier glazen bier, maakt veertig cent, zegt Colaris.
En een glas voor Clevers maakt vijftig, rekent Bonte, werpt het geld op de tafel
en stapt op.
Wat wou jij? zegt hij tegen den man aan den deurpost en slaat hem, wellicht harder
dan hij bedoeld heeft, met de rijzweep in zijn gezicht.
Dat! geeft Wagemans hem ten antwoord en Bonte schiet met een trap van den
schoonzoon en den jongen Colaris tegelijk op handen en voeten de Daalstraat in.
Dan sluit de oude Colaris de deur van zijn huis en staann de wandelende dood en
Coenraad Stijnen bij den vloekenden man die rechtkruipt in het maanlicht en brullend
als een dier zijn weerwraak wil doen gelden. En opeens weer blaffen de honden in
Waterval en verschijnen links en rechts de menschen nieuwsgierig in de deuren
hunner kleine huizen. Dorus Bonte die pas van de middagsjicht is gekomen en met
een kind op den schoot op zijn aardappels heeft zitten wachten, is den weg op gegaan
evenals Nico, die met enkele jongens van zijn soort onder den noteboom heeft zitten
plenken. Als zij hooren wat er aan de hand is schieten zij in hun drift en trekken zij
toch nog partij voor hun vader. Coenraad Stijnen heeft geen handen genoeg om hen
te bezweren, geen woorden genoeg onm hun te zeggen dat zij wijzer moeten zijn,
en in Godsnaam toch geen stukken moeten maken. Om nog iets
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te redden leidt hij het paard een eindweegs verder achter een schuur terwijl de jongens,
al even dolzinnig als de vader, met deze regelrecht tot den aanval op de herberg van
Colaris overgaan. Nico slaat met de vuist een venster in en Dorus beukt met een
ijzeren stang die hij in de gauwigheid heeft gegrepen, op de deur en als die openvliegt
en die van Colaris naar buiten stormen, is de veldslag aard den gang die zich, zonder
dat men weet wie de meeste klappen krijgt, onmiddellijk en als vanzelf naar de
zompen en plassen van de Nachtegaal verplaatst.
En terwijl de Watervallers, menschen allemaal waarin het sjlöndusjbloed zich
ondanks de veranderde levensomstandigheden niet verloochent, het verloop van den
slag met spanning volgen, de een of andere heethoofd zich voor en na voor een der
beide partijen hals over kop in den strijd werpt die steeds dieper het broekland in
voortwoedt, houdt Coenraad Stijnen maar niet op tot het paard te spreken, dat zij
wijzer moesten zijn en dat hij het ook niet kan verhelpen wat zij elkander aandoen.
God laat toe, zegt Coenraad, dat zij elkander bekijven, bekampen en bezeeren,
elkander soms wonden slaan die nimmer genezen, ja, soms dooden, maar of zij er
verstandiger door worden, geloof ik niet. En hoor nu eens welk een geweld zij maken!
Het spektakel dat uit de plassen opstijgt is een schande voor dezen lente-avond en
eerder van gramme honden die elkander nazitten en bijten dan van menschen. Ze
moesten wijzer zijn, doch wat doe je er aan? Het blijft immer hetzelfde, in niets geen
maat houden, altijd méér drinken dan men dorst heeft, méér zeggen dan men
verantwoorden kan, van den regen in den drup raken en straks met de stukken zitten
te kijken - - -.
Wanneer een dikke drie kwartier later de brigadecommandant Mees en de
rijksveldwacht in allerijl op het oorlogsterrein verschijnen, lossen zij enkele schoten
in de lucht om de krijgshelden te sommeeren den strijd te staken en zich over te
geven aan den sterken arm. Als de echo's der salvo's in de verte verklonken zijn is
het doodstil in de Nachtegaal en hernemen van lieverlede de kikvorschen alom weer
hun rechten. De uilen vliegen terug naar de wilgen en hier en daar zelfs begint een
vogel in het zilveren maanlicht te tjuiken. De daders zijn natuurlijk gevlucht of
houden zich schuil, zoo was het altijd in Waterval en zoo zal het blijven. Wanneer
de bewoners die overal langs den weg of in hun koolhof
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staan gevraagd wordt wie de belhamels eigenlijk zijn die den veldslag ontketend
hebben, weet niemand een naam te noemen of schokken zij allen evenzeer met de
schouders. Een man als de schoonvader van Dorus Bonte, een oude brikkenbakker
die in zijn borsttrok aan den gevel van zijn gedoente staat, meent zelfs dat de politie
er toch is om dat zelf te onderzoeken en indien we ons niet vergissen is het de
wandelende dood die zich daar in een kring van mannen met stoppelbaarden sterk
maakt dat de slöndusj menschen geweest moeten zijn uit de stad, rare kornuiten die
geregeld kikkers komen slaan om de fijne hotels van hun billen te voorzien.
De brigadecommandant en de rijksveldwachters bergen hun pistolen op, zien
elkander aan en maken reeds aanstalte om rechtsomkeer te maken. Hier en daar gaan
reeds de deuren dicht en de honden houden op met blaffen. Dan komt druipend van
de nattigheid en gehavend, met een groote wond aan zijn slapen, een man uit het
kreupelhout te voorschijn en de Watervallers houden den adem in voor den ernst
waarmee hij op de politie toetreedt. En bleek en nuchter nu weer als een pasgeboren
kind, spreekt Nicolaas Bonte met vaste stem het grootste woord van zijn leven: Mijne
heeren, ik heb gefaald! Even later stapt Nicolaas Bonte met zijn paard achter zich aan door den nacht,
gevolgd door een man met den rozenkrans in de hand.
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XXIII
Dat het zwaar valt voor een ouder een kind in den bloei des levens aan God af te
staan, daar weet Reinout Eussen van mee te spreken; maar evenzeer loopt zijn mond
thans over van den troost dien het offer, wanneer het eenmaal edelmoedig gebracht
is, in een vaderhart achterlaat.
Als vader heb je natuurlijk lang in de gaten gehad dat er met je kind iets aan de
hand was, je hebt zoo'n geestelijke roeping langzaam zien groeien en je hebt er je
menigmaal den kop over gebroken ook, doch als zoo'n bloem van een meisje je dan
op zekeren dag met onverbiddelijke kalmte in de oogven ziet en zegt waar het op
staat, valt het zwaar op je lijf en blijft de narigheid je nog een heelen tijd als een steen
op de maag liggen. Je zet je schrap want je maakt je wijs dat dat nou het ergste is
wat je overkomen kan, je probeert het in het goede en in het kwade en je beweegt
hemel en aarde om haar tot andere gedachten te brengen en het haalt natuurlijk
allemaal niets uit. Achteraf bekeken had je je al die kopzorgen en dommigheden
minstens even goed kunnen sparen, en je zou je de oogen uit den kop moeten schamen
over de bekrompenheid waarmee je tegenover het geluk van je kind gestaan hebt,
indien je niet dacht dat al dat geharrewar misschien noodig geweest was om haar
roeping te versterken en haar offer des te mooier te maken. Je mag er niet over
prakkezeeren dat de duivel er misschien de hand bij in het spel gehad heeft en jij je
uitgesproken als handlanger hebt laten misbruiken om het mooie in zoo'n kind kapot
te maken. Want de dingen die je je wijsgemaakt hebt zijn toch al te gek, de
vooroordeelen die jij je tegen den religieuzen staat hebt laten inblazen al te grof dan
dat ze zoomaar in den kop van een behoorlijk christenman zouden zijn opgekomen.
Indien je als ouder voor niets anders leeft dan voor het geluk van je kroost en je weet
dat je je kinderen vroeg of laat aan hun eigen bestemming moet geven, moest je al
heel tevreden zijn als ze goed besteed zijn. En waar kunnen zij beter bewaard zijn
dan in het klooster? Als ze trouwen willen moet je ze ook afstaan en je vindt dat de
natuurlijkste zaak van de wereld, je maakt er je niet half zoo druk om, alhoewel je
je hart eigenlijk vast moest houden om wat hen allemaal boven het hoofd hangt.
Trouwen is rouwen, zegt men
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wel eens en je behoeft nog lang geen weduwman te zijn om dat te kunnen beamen.
Tusschen Reinout Eussen en Klaartje is nu alles weer koek en ei, maar tusschen
Severinus van der Schoor en zijn dochter is het dat nog lang niet sinds de brouwer
met Eussen in hetzelfde schuitje vaart. Sedert Paaschmaandag staat de Lindeboom
een beetje op den kop, al doen Weisz en de goede Geertrui hun best de dingen hun
gewonen gang te laten gaan. Waar zij den baas met een lang gezicht op en af zien
gaan, kunnen zij er in komen dat hij zware uren doormaakt, maar vinden zij toch dat
hij het zich lastiger maakt dan noodig is. Wanneer Geertrui, met een recht van spreken
dat haar eenvoud en haar jarenlange trouwe dienst haar verleenen, hem in christelijke
termen voorhoudt in Gods wil te berusten of de dingen vanuit een hooger licht te
bekijken, vindt hij dat allemaal gekheid. Spreek er mij niet van, zegt Van der Schoor,
tegen Reinout, wanneer die, nadat hij het besluit van Miete vernomen heeft, hem er
regelrecht de hand mee komt drukken. Ik mag er niet aan denken! weert Severinus
zich tegen den woordenvloed van Eussen in als de mijnportier het fenomenaal noemt
dat het juist de twee mooiste en aardigste dingen van heel de parochie zijn, waar
Onze Lieve Heer zijn hand op heeft willen leggen. Van der Schoor blijft het jammer
van zoo'n jong leven vinden dat het zich in een klooster gaat opsluiten, maar Eussen
zegt op zijn beurt dat het beste voor God niet goed genoeg is en dat Die óók niet erg
gediend is van beschimmeld bier. Severinus kan begrijpen dat die meisjes, die om
welke reden dan ook geen man kunnen krijgen, eieren voor haar geld kiezen en is
bovendien van meening dat de wereld met goede moeders meer gediend is dan met
heilige nonnen. Reinout Eussen laat dit in het midden en beweert dat een mensch
zijn zin tenslotte toch een mensch zijn leven is en dat wat God verbonden heeft de
mensch zich wachten moet te scheiden. Daar zijn dingen waar je, ook als vader, met
je fikken af moet blijven! Van der Schoor is nog steeds vol hoop dat zijn dochter
haar verstand zal gebruiken in plaats van zich levend te gaan begraven en met een
zekere ruigheid, die hem niet altijd even goed afgaat, verdedigt hij zijn stelling
tegenover Miete wier rustige vastberadenheid hem wel eens radeloos maakt. Bij de
minste toespeling die door haar of anderen op haar toekomstigen levensstaat gemaakt
wordt, verlaat hij de
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kamer of tracht hij onmiddellijk een andere wending aan het gesprek te geven. Met
een handgebaar maakt hij zich van de raadgevingen der goede Geertrui af, die ook
al niet wijzer is dan ze is. Wanneer Weisz het gezicht van zijn baas slechts ziet,
verliest hij reeds zijn gansche sentimentaliteit en in plaats van hem, zooals hij zijn
vriend Eussen gedaan heeft, in een roes of niet om den hals te vallen, houdt hij zich
op een afstand. Sientje alleen schijnt het standpunt van haar heerschap te deelen en
staat soms met de oogen vol tranen als zij aan Miete's afscheid van de wereld denkt.
En zoo is dan ook over de oude Lindeboom opnieuw een schaduw gevallen en
staat er alles in den ban eener ophanden zijnde gebeurtenis, waarover ook de gansche
parochie niet nalaat zich intusschen een meening te vormen als over een nieuwtje
van den eersten rang. Daar zijn er - en dat zijn wel de meesten - die het van Miete
wel gedacht hadden na den dood van haar verloofde. Onder dezen zijn er die zeggen
dat er menschen zijn die eigenlijk voor het klooster gemaakt zijn en anderen niet.
Miete van der Schoor zou tot de eersten behooren die hun roeping tijdelijk wel eens
mis kunnen loopen, maar door God ten slotte toch weer naar zijn Wil worden gericht.
Enkelen spreken over een mislukte liefde en vinden het besluit van Miete begrijpelijk,
alhoewel tragisch en bijna heroïsch. De zekerheid waarmede Miete inmiddels op
haar doel af gaat en de ernst waarmede zij zich in blijft stellen op haar aanstaanden
levensstaat, neemt den twijfelaars en dengenen die spoedig geneigd zijn van
bevliegingen te spreken, den wind totaal uit de zeilen. Een of ander die van nakaarten
houdt, vraagt zich af wat Bertus Slangen, de dwaze minnaar, God geef' hem den
hemel, er van gezegd zou hebben en ook hoe Louis Bonte op het besluit van Miete
zal reageeren. Natuurlijk wordt ook Van der Schoor zelf gewogen in het licht der
verwachtingen die hij misschien op zijn dochter gebouwd heeft. Reinout Eussen mag
zeggen wat hij wil, de openbare meening is het hierover roerend eens dat wat Miete
beginnen gaat een leelijke streep door de rekening van haar vader is. Men gunt het
hem over het algemeen niet wat pleit voor het respect dat men hem toedraagt en het
aanzien dat de Lindeboom geniet. Van den anderen kant gunt men Miete haar vrije
keuze en blijkt men zin genoeg te hebben voor de hoogere bedoelingen, waarvoor
zoo'n meisje toch maar alles wat haar dier-
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baar is in de wereld achterlaat om haar innerlijke roepstem te volgen.
Paaschmaandag is Severinus van der Schoor met zijn dochter naar het zilveren
professie-feest van Mère Canisia van Kempen, zijn vrouws zuster, in het Maeseyker
Ursulinaat geweest. Na het middagmaal, waabij hij met Miete aan een feestdisch had
aangezeten ter eere der jubileerende kloosterbruid, die hen met een zilveren kroontje
feestelijk op de kap gestoken in eigen persoon bediend had, was hij naar gewoonte
zijn middagrust gaan nemen en waren Miete en haar tante arm in arm den tuin in
gewandeld. Daar het weer het gedoogde - het was een late Paschen en de kersen
stonden in bloei - hadden zij zich neergelaten in een lunette vanwaar zij een prachtig
uitzicht hadden over de Maas en de wijde uiterwaarden die geel van de bloemen
lagen. Waar zou een kloosterzuster op zulk een dag anders met haar lieve nicht over
spreken dan over vijf en twintig jaren innig kloostergeluk en over het lief en leed dat
zij in al dien tijd niet alleen met haar communiteit maar ook met haar familie gedeeld
had? De wonde was nog te teer dan dat zij rechtstreeks durfde te zinspelen op den
slag, die Miete getroffen had, en om bij haar nicht naar verdere toekomstplannen te
informeeren. Maar zonder er zelf de diepe beteekenis wellicht geheel van doorleefd
te hebben zooals Miete, sprak de tante op zeker oogenblik met dat gemak waarmee
geestelijke personen soms indrukwekkende dingen zeggen kunnen: Kind, elk geluk
komt altijd uit een wonde. Het was een schatrijk woord voor Miete van der Schoor
op dat uur waarop zij zich voorgenomen had haar tante als eerste in vertrouwen te
nemen over haar roeping. In stilte had zij de genade in zich laten rijpen, aan de hand
van haar biechtvader was zij over al haar hinderpalen heengekomen en zonder veel
omwegen verklaarde zij haar tante waar zij aan toe was. Hetgeen Miete haar
mededeelde kwam zoo onverwachts precies op den dag harer zilveren professie dat
het haar een oogenblik overstelpte en zij niet wist wie zij het eerst had te danken,
het kind (dat haar nicht nog steeds voor haar gebleven is) voor de verrassing of de
Voorzienigheid die alles ten beste leidt. Zij drukte Miete aan haar hart en dan pas,
als zij over haar uitroepen van geluk en bewijzen van teederheid heen was, dacht zij
aan haar zwager en besefte zij wat dat
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voor Severinus beteekenen moest. Meteen herinnerde zij zich dat zij, toen Miete,
hoelang geleden nu al, als pensionnaire met kloosterplannen liep, haar zwager in de
kaart gespeeld had en zij, in plaats van haar nichtje aan te moedigen, niets had
nagelaten om haar dat droombeeld uit het hoofd te praten. Zij was er eerlijk van
overtuigd geweest dat Miete een taak te vervullen had aan de zijde haars vaders en
had als practische vrouw met vooruitzienden geest haar voor het leven toegerust met
al die noodzakelijke en nuttige bekwaamheden die een goede huisvrouw maken, een
steun voor haar vader en, als de tijd gekomen zou zijn, een uitstekende echtgenoote
en moeder. Ik ben in Gods hand, had Miete van der Schoor bij haar afscheid van het
pensionaat tegen haar tante gezegd, wat Hij met mij voorheeft is goed, wij zullen
zien!
En Miete had het gezien! De God waarop zij vertrouwd had en in wiens hand zij
zich onvoorwaardelijk had overgegeven, had haar zwaar beproefd en haar in zijn
raadselachtige ontferming de wonde geslagen waaruit nu een nieuw geluk zou gaan
bloeien, een geheel nieuw leven. Onmiddellijk nadat de slag haar getroffen had, had
zij geweten waar zij aan toe was, had voor haar vast gestaan wat God van haar wilde.
Aan die zekerheid had zij zich opgericht uit haar smart en bedwelming en waarom
zou zij nu aarzelen? Haar vader zou het haar moeilijk maken, en met recht! Daarin
alleen zou de zwaarte van haar offer bestaan dat zij haar vader niet zou mogen sparen,
dat zij hem in zijn ouden dag alleen zou moeten achterlaten. Zij zou eigenlijk niets
liever gedaan hebben dan hem aan zijn einde te brengen, doch had alle hoop dat God,
die kracht naar kruis geeft en zich in edelmoedigheid nooit laat overtreffen, hem den
last zou helpen dragen. De wereld had haar niet onpasselijk gemaakt, integendeel!
De zoetheid van het leven met wat bitterheid gemengd, had haar den smaak der ware
vreugde gegeven. Er was niet de minste wrok in haar tegen het leven, tegen niets en
niemand. Want zij behoefde over niets te blozen, zij had zich niets te verwijten. Zij
zou haar verloofde eeuwig dankbaar blijven voor den eerbied dien hij haar van het
begin af tot het einde had toegedragen.
En nadat de tante haar gevraagd had of zij al een orde gekozen had vertelde Miete
verder dat haar hart getrokken geworden was naar een dier langzaam uitstervende
orden waar de ouderdom
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der zusters schijnt te wedijveren met de grijsheid en verlatenheid der muren die haar
omgeven, en dat zij duidelijk in dien trek een drang van boven erkende. In Weert
wilde zij intreden. Daar ligt in de Maasstraat een grauw klooster waarvan de bruine
vensterluiken altijd naar den straatkant gesloten zijn, een oord van rust en stilte
midden in de wereld waar de geestelijke dochters van de heilige Brigitta van Zweden
in armoede en boete als kinderen samenleven voor God. Eens toen zij met haar
verloofde naar Delft was gereden had dat huis, dat onmiddellijk een gelaat voor haar
gekregen had, haar zoo door zijn eenvoud en armoede ontroerd dat zij haar verloofde
had doen stoppen om er een aalmoes achter te laten. Zij had er aangebeld en achter
de tralies der spreekkamer was een zuster verschenen, een oud mensch, maar met
een licht in de oogen dat haar doorstraald had. En het medelijden dat zij in haarjong
geluk aanvankelijk gekoesterd had was in bewondering en liefde overgegaan toen
de moeder overste die, zooals zij van de buitenzuster vernomen had, een
afstammelinge van de heilige Catharina, een dochter van de heilige Brigitta was,
haar door de tralies heen het borstkruis gereikt had en haar dit had laten kussen. Welk
een symboliek had er, achteraf gezien, in dat gebaar gelegen! Blozend had Miete de
aalmoes achtergelaten en wie zou toen gedroomd kunnen hebben dat zij zich, eenige
maanden later reeds, zelf als toegift zou komen presenteeren aan hetzelfde moedertje
dat haar stoffelijke gave reeds met zooveel erkentelijkheid aanvaard had! Sinds dien
eersten keer was zij er nooit meer geweest; alleen toen zij met Louis Bonte van de
begrafenis was gekomen, had zij er weer aangebeld. Maar in welk een toestand, o
God! Wéér had de overste haar het kruis te kussen gegeven en, alsof er een wonder
van den hemel met haar gebeurd was, had zij op datzelfde oogenblik met
onomstootelijke zekerheid geweten wat haar te doen stond. Daarna was zij, alleen
met medeweten van mijnheer Odekerke, nog een paar maal naar Weert geweest om
zich van de regels en gebruiken van de orde op de hoogte te stellen en op Palmzondag
had zij schriftelijk om opname verzocht. De deur stond wagenwijd voor haar open,
had de overste haar laten weten en met open armen zou zij door de zusters ontvangen
worden. Er was echter nog geen datum vastgesteld. Dit zou voor een groot deel van
haar vader afhangen. Dat hij haar zijn toestemming ten slotte verleenen zou,
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daarvan was Miete verzekerd. Zij kende haar vader te goed dan dat hij haar roeping
ook maar een minuut langer zou dwarsboomen dan noodig was om in te zien waar
haar werkelijk geluk was. Doch haar besluit zou hem als koud water op zijn lijf vallen
en zaak zou het derhalve zijn er hem zonder te veel schokken overheen te helpen,
waarvoor zij dringend de hulp harer tante inriep.
Een schip voer de Maas af met muzikanten aan boord, plezierige gezellen met
witte mutsen op en met de handen vol blinkende instrumenten waaruit zij
waarschijnlijk een of ander concoursstuk de stralende lucht inbliezen. Tegelijk kwam
Severinus van der Schoor met de deugd van een verkwikkenden middagslaap op de
wangen den tuin in. Hij was vergezeld van den pastoor van Kessenich, een kennis
van hem die van de gelegenheid gebruik gemaakt had om zijn jeugdvriend te
ontmoeten en die juist per rijwiel, met een sierlijken Ierschen setter vlak naast zijn
voorwiel, het stadje van Jan en Hubert van Eyck was komen binnenrijden. Na de
begroeting over en weer en het gebruikelijk grapje waarmee de eerwaarde heer zich
naast Van der Schoor in een tuinstoel neerliet - een grapje overigens dat het papier
niet waard is! - wachtte mère Canisia van Kempen de zware karwei de goede luim
van haar zwager te verstoren en zocht zij van lieverlede het gesprek naar een ander
en ernstiger terrein te verplaatsen dan wat de pastoor, vermoedelijk voor de
gelegenheid, met heel zijn wezen beheerschte. De eene anecdote volgde op de andere
en terwijl de pastoor smakelijk aan zijn sigaar zat te happen en de beide vrienden
zich, zooals dat gaat, al meer en meer in hun jeugdherinneringen verdiepten, vloog
de tijd voorbij en zaten de tante en de nicht al den duur met haar bekommeringen
om den man Severinus die, zooals hij daar neerzat, den hemel op aarde scheen te
hebben. Nadat Miete haar reeds herhaaldelijk aanmoedigend had toegeknikt en Mère
Canisia meende dat het onderhand genoeg was geweest met de herinneringen, schoot
deze eindelijk met volle zeilen op haar doel af.
Neemt u mij niet kwalijk, pastoor, begon zij, maar ik zou het gesprek wel eens op
een ander chapiter willen brengen. De tijd van ons samenzijn is nog maar kort - het
heeft reeds geluid voor het lof - en daarom zoo kostbaar omdat mijn nicht en ik voor
Severinus eene verrassing hebben.

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 2. De mensch en zijn schaduw

272
En welke zou die verrassing dan wel kunnen zijn, Anna? vroeg Van der Schoor, die
zijn schoonzuster nog altijd bij haar meisjesnaam noemde, met die halve
geïnteresseerdheid van een man die over het algemeen wel weet wat hij van de
verrassingen van een kloosterzuster te verwachten heeft.
Een verrassing, ging mère Canisia tot den pastoor van Kessenich voort, die mijn
zwager waarschijnlijk moeilijk zal kunnen verwerken en waarbij u, eerwaarde, hem
misschien van dienst zou kunnen zijn. Indien ik u zeg, Severinus, dat ze u als koud
water op uw lijf zal vallen, is dat volle ernst. Het gelaat van Miete staat er u borg
voor! Wij beseffen ieder voor zich dat wij u een oogenblik pijn zullen moeten doen,
maar wij rekenen ook op uw christelijke gezindheid en op de hulp van boven die u
nimmer in den steek heeft gelaten en die het, naar wij hopen, ook nu weer goed met
u zal maken. Nog altijd scheen Severinus niet te begrijpen dat mère Canisia er geen
grapje van maakte, en niet het geringste vermoeden te hebben van den weg dien zij
op wilde. De pastoor van Kessenich evenwel was, bij den zwaren toon dien de zuster
had aangeslagen, een beetje verlegen geraakt met zijn aanwezigheid en vroeg of hij
misschien hinderde. Geenszins! mère Canisia had hem reeds gezegd wat er van hem
verwacht werd. Beter dan wie ook zou een geestelijke en een vriend van haar zwager
bovendien de woorden kunnen vinden om Severinus te overtuigen als die misschien
niet onmiddellijk vrede zou kunnen nemen met den levensstaat die door zijn dochter
gekozen was. Dan zag Van der Schoor opeens met veel te groote oogen zijn dochter
aan en toen deze den arm om zijn schouder legde, verstond hij. Ja, vader, zei Miete,
Onze Lieve Heer roept mij!
Je zult toch wel wijzer zijn, hield Van der Schoor zich groot, doch zonder zijn
diepe ontsteltenis geheel en al te kunnen verbergen. Een tijdlang scheen niemand
daar iets meer te zeggen te hebben en zaten allen met hun eigen gedachten.
Kom, zei Severinus van der Schoor eindelijk, laten wij het vandaag voor elkaar
niet bederven!
U zoudt me gelukkig kunnen maken, vader, smeekte Miete.
Niets, geen gekheid! weerde zich Van der Schoor, en zwichtend voor den ernst
waarmee zijn dochter hem in de oogen zag, snokte hij: Dat zou mijn dood zijn, kind!
Mère Canisia rammelde met het kralensnoer in haar schoot en de pastoor van
Kessenich,
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waarop gerekend werd, wist niets anders ter bemoediging aan te voeren dan: Kop
op, ouwe jongen! en schoorvoetend zijn vriend de hand te komen reiken die natuurlijk
niet aanvaard werd. Neen! deed Van der Schoor en een paar dikke tranen rolden hem
van de wangen. Dan was het hoog tijd voor de plechtige Vespers waarheen Van der
Schoor zich werktuiglijk en als een beschonkene aan den arm van zijn dochter
voortbewoog. De pastoor en mère Canisia volgden hen naar de kapel waarin feestelijke
drukte die heel het klooster van onder tot boven vervulde langzaam in plechtig
belgerinkel en orgelspel overging. Het Allerheiligste praalde in bloemen, licht en
wierook en het zusterkoor hief het Magnificat aan. Doch bij al wat er geschiedde
was Van der Schoor met geen zier van zijn wezen, geen enkele seconde verloor hij
zijn dochter uit het oog die een paar banken verder roerloos naast haar tante zat te
bidden, een beeld van een kind! Het zou zonde zijn, beeldde hij zich in, het zal nooit
gebeuren! En toch besefte hij dat eenmaal geschieden zou wat hij als een nachtmerrie
van zich af zocht te zetten. Van der Schoor wist dat hij God nòch zijn kind ten einde
toe zou kunnen weerstaan maar had den moed niet voor het eene edelmoedige gebaar
dat van hem verwacht werd. De eene zwakheid werd door de andere verdrongen.
Het zou mijn dood zijn, had hij gezegd tegen Miete en daarmee bewust gespeculeerd
op haar kinderlijke gevoelens. Na het lof werd het klooster hem te benauwd en had
hij rust nòch duur gehad voor de auto, die hem in de vroegte gebracht had, hem weer
aan zijn deur had afgezet. Het afscheid van mère Canisia en van den pastoor van
Kessenich was kort en de pogingen die de laatste nog aanwendde om zijn jeugdvriend
een riem onder het hart te steken, faalden totaal. Heel de reis lang zaten Van der
Schoor en Miete zwijgend naast elkander in den wagen en toen zij tusschen licht en
donker in een begrafenisstemming thuis kwamen - heel anders dan de goede Geertrui
van feestgangers verwacht had - weet deze hun verslagenheid aan de ineenstorting
van mijnheer Odekerke, die dien morgen met hooge koorts in bed was gaan liggen.
De goede ziel was nog zoo vol van de gebeurtenis die zoo goed als de gansche
parochie in beroering gebracht had, dat zij Van der Schoor en zijn dochter zonder
meer vroeg van wie zij het nieuws over den kapelaan vernomen hadden. En toen
deze van niets op de hoogte
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bleken, vertelde Geertrui wat zij eigenlijk ook maar van Reinout Eussen vernomen
had, dat mijnheer Odekerke zich al niet wel gevoeld had toen hij op Paaschzaterdag
uit den biechtstoel gekomen was. Hij zou als een zak in elkaar zijn gezonken en
desondanks de beide Paaschdagen zijn dienst in de kerk nog hebben waargenomen
zoo goed als mogelijk geweest was. Iedereen had het hem evenwel aangezien dat hij
aan het einde van zijn krachten gekomen was en niemand had er zich dan ook over
verwonderd toen na de Hoogmis bekend geworden was dat de kapelaan was gaan
liggen. De pastoor was in het lof op den preekstoel verschenen en had de parochie
bekend gemaakt dat mijnheer Odekerke een longontsteking had opgeloopen en dat
hij, naar het oordeel van dokter Versterren, een hard proces zou hebben. Mijnheer
Lumens was zijn aandoening nauwelijks meester kunnen blijven toen hij verklaard
had, dat kapelaan Odekerke een man was die zich nimmer gespaard had, een priester
die vanwege de hooge opvatting van zijn roeping welke hij immer aan den dag had
gelegd, de achting en eerbied van alle parochianen ten volle waard was; de pastoor
had zich diep voor de parochie vernederd door te getuigen dat mijnheer Odekerke
ten voorbeeld gesteld kon worden aan vele priesters, aan zijn pastoor op de eerste
plaats die zich vanwege zijn kinderachtige verlegenheid en onhandigheid te veel
ontzien had, maar nut zou weten te trekken uit de harde les die hem door de
ineenstorting van zijn kapelaan gegeven was. Hij had er méér dan een vingerwijzing
van boven in gezien! Sommige menschen, had hij gesproken, hebben harde klappen
noodig voor zij wakker worden en hij had zich niet ontzien te verklaren dat hij
geslapen had. Ten slotte had hij voor mijnheer Odekerke gebeden en de parochianen
aangespoord den hemel geweld aan te doen. Want wij kunnen en willen onzen
kapelaan niet missen, had hij er nog aan toegevoegd, alleen moeten wij nog toonen
hem waard te zijn!
Je moest maar eens aan de kapelanie gaan informeeren hoe het er mee staat en of
wij met iets van dienst kunnen zijn, onderbrak Van der Schoor het stilzwijgen dat
hij tot dan toe tegenover Miete in acht had genomen. Want ofschoon het hem eigenlijk
nogal dwars zat dat kapelaan Odekerke, bij wien zijn dochter haar boonen natuurlijk
reeds lang in de week had liggen, hem niet op een of andere wijze uit den droom had
geholpen over haar
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voornemens - een aanmatiging die in de gegeven omstandigheden begrijpelijk
voorkomt - hield hij als man van fatsoen de eer aan zijn eigen en liet hij zich aan de
noodige belangstelling waartoe hij zich verplicht voelde niet kennen. Miete van haar
kant vond eveneens dat een bewijs van medeleven het minste was wat van hen te
verwachten viel, en terwijl zij Geertrui met den knapkoek vereerde dien zij voor haar
uit Maaseyk had meegebracht - een specialiteit van het stadje waarvan men de
bizondere kwaliteiten moet kennen om hem te kunnen waardeeren als Geertrui - trok
Van der Schoor zich in de kamer terug.
Geertrui had aanvoeling genoeg om reeds lang in de gaten te hebben dat er tusschen
den baas en zijn dochter iets haperde. Op haar vraag aan Miete gericht, hoe het in
het klooster geweest was, kreeg zij niet meer dan een eenvoudig: Goed, ten antwoord.
Minder kon het al niet voor een mensch als Geertrui die reeds zooveel jaren met heel
haar wezen gewoon was op te gaan in de belevenissen der familie en een zekere,
alhoewel bescheiden aanspraak meende te mogen maken op al het wel en wee dat
de Lindeboom in- en uitging. Toen Miete de deur achter zich dicht had, dacht Geertrui
dan ook dat de juffrouw ook al niet erg in de wolken was en napluizend in haar
memorie welk soort haar er misschien in de boter gekomen kon zijn, nam zij de
koffiemolen op de knie om koffie te malen voor het avondbrood. Door het
keukenvenster zag zij den meesterbrouwer en Reinout Eussen druk tegenover elkander
staan te beweren onder den appelboom en, nieuwsgierig naar hetgeen de mannen
met zooveel overtuiging te verhandelen hadden, hield Geertrui den molen in om te
luisteren en hoorde zij Eussen een zwaren boom tegen Weisz opzetten over hetgeen
de pastoor dien morgen op den preekstoel wèl en wat hij eigenlijk nìet had moeten
zeggen. Dat mijnheer Odekerke zich, naar het oordeel van den meesterbrouwer, kapot
gemaakt had, was zeker, doch Eussen ontkende met nadruk dat pastoor Lumens daar
alleen de schuld van gegeven moest worden, al had deze sommige menschen dan
ook zelf de pap in den mond gegeven om het te doen. Daar Geertrui over al deze
dingen reeds haar eigen gedachten had, maalde zij weer voort tot achter haar de
kamerdeur openging en Van der Schoor verscheen. Zij werd bij hem in de kamer
ontboden en onmiddellijk aan een verhoor onderworpen waarvoor zij zich in het
minst niet gehoed had.
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Norscher dan zij in jaren van hem gewend was werd haar zoomaar gevraagd wat zij
van Miete dacht. Natuurlijk vroeg Van der Schoor haar naar den bekenden weg en,
na haar verbouwereerdheid over zijn optreden te boven te zijn gekomen, vroeg
Geertrui hem op haar beurt hoe de baas dat bedoelde. Of zij de laatste maanden niets
aan Miete gemerkt had? verduidelijkte Van der Schoor zich met een gezicht dat nog
steeds het midden hield tusschen ontsteltenis en toorn. Neen, Geertrui had de laatste
maanden niets bizonders aan de juffrouw waargenomen, bij haar eer en geweten niet!
En als een medeplichtige in een of ander vreemd en denkbeeldig kwaad, begon
Geertrui te blozen en de punt van haar voorschoot zenuwachtig om haar wijsvinger
te winden. Met den besten wil van de wereld kon zij zich van Miete niets herinneren
dat ook maar in de verste verte de scherpte rechtvaardigde waarmee de baas haar
onder handen nam. De juffrouw was zooals zij altijd geweest was, vervolgde Geertrui
nadat zij gemerkt had dat Van der Schoor een weinig kalmeerde, alleen wat aardiger
en verstandiger nog dan vroeger toen zij wel eens ongeduldig kon worden en duchtig
op haar poot spelen ook, als alles niet van een leien dakje liep. Sedert het leven het
arme kind nogal wreed had aangepakt, voerde Geertrui verder aan, zag zij naar geen
enkelen man meer om, en voor Van der Schoor haar te verstaan had gegeven dat hij
daarin zeker niet het toppunt van deugdzaamheid zag dat Geertrui er in betrachtte,
was zij er alweer bij om met warmte te verzekeren dat zij, Geertrui Verkoelen, geen
enkel meisje - in de parochie niet en in zeven kerkdorpen in den ronde niet! - kende
dat haar eer zoo hoog ophield als Miete Van der Schoor!
Een beetje te hoog, had Severinus van der Schoor haar bijna geantwoord, maar
besefte op tijd dat het geen nut had de goede Geertrui te ergeren door een woord dat
hij zelf maar half verantwoorden kon. Geertrui echter hield voet bij stuk en stelde
Miete onomwonden ten voorbeeld aan alle nette kinderen die het aanzien hunner
ouders vermeerderen door een levenswandel die rechtuit christelijk genoemd mag
worden, en alles behalve kwezelachtig. Niet tegen die meisjes die alleen maar de
mode, maar tegen diegenen die den toon aangeven wordt opgezien, verzekerde
Geertrui, niet tegen diegenen die alle mogelijke kaskenade maken en soms móeten
maken om een man te krijgen, maar
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tegen diegenen die als Miete van nature weten wat stand is en wat niet. En welk
kwaad dat de moeite waard is, zou zulk een meisje nu in de oogen haars vaders
bedreven kunnen hebben? De verwondering van Geertrui werd nog grooter toen de
baas haar zeide dat het nu precies geen kwaad was waarvan hij zijn dochter had te
betichten, maar dat het desalniettemin lang zou duren voor hij zou goedkeuren wat
zij zich in haar hoofd had gehaald. Hij voegde er aan toe dat hij er zich evenmin voor
gehoed had als voor het uur van zijn dood, en dat hij niet kon begrijpen dat hij niets
gemerkt had van wat hem reeds zoolang boven den kop moest hebben gehangen. Bij
die geheimtaal werden de oogen van Geertrui nog grooter dan zij al waren en daar
zij absoluut geen weg wist met het onheil dat den baas boven het hoofd zou hangen,
wilde zij zich terugtrekken in haar keuken waar het koffiewater te koken stond.
Geertrui, zei Van der Schoor, heeft Miete jou nooit over het klooster gesproken?
Neen, nooit!
Als ik dood en begraven ben, moet zij weten wat zij doet, maar bij mijn leven zal
ik het niet toestaan, ging Van der Schoor meer tot zichzelf dan tot Geertrui voort,
mijn toestemming krijgt ze nooit en zij moet dan maar zien of ze mij op het kerkhof
brengt of niet!
Toen ging het gelaat van Geertrui opeens wijd open en met de handen kruiselings
op haar hart en de oogen ten hemel, sprak de goede ziel langzaam, nadenkend: Ik
had het verwacht! Een grapje ervan maken als de pastoor van Kessenich gedaan had,
lag eindeloos buiten haar wezen, neen! zij reikte den verslagen vader niet de hand
en zei ook niet dat een mensch wel ergere dingen konden overkomen, maar sprak
met een licht van geluk in de oogen: Dit zie ik, baas, dat onze Miete nog eens een
heilige moeder overste wordt, dit zie ik!
En daarmee ging Geertrui bijna trotsch naar haar keuken.
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XXIV
Sedert mijnheer Lumens den dood in de oogen van zijn kapelaan gezien heeft is hij
genezen. Sommigen durven zelfs beweren dat hij daarop gewacht heeft om wakker
te worden. Hij is wakker geschrokken en is plotseling in al zijn breedheid aan het
hoofd van zijn parochie gaan staan. Dat hij zich publiek op de borst geklopt heeft,
vinden enkelen overdreven, anderen zeggen dat hij dat beter had kunnen laten; maar
de vaderlijkheid waarmede hij voor mijnheer Odekerke heeft zorg gedragen, heeft
de gansche parochie ontroerd. Zoo komen er geen twee meer, zeggen de menschen,
zoo'n koppel moet men met de lamp gaan zoeken! Meer dan zes weken lang heeft
de parochie in spanning geleefd of het ziekbed van mijnheer Odekerke zijn doodsbed
zou worden. Heel langzaam is de verademing gekomen en sinds enkele dagen is de
kapelaan naar een rusthuis bij de Maas gebracht. Dokter Versterren geeft geen cent
meer voor zijn volledig herstel. Er zou een wonder moeten gebeuren, heeft de dokter
gezegd, als mijnheer Odekerke nog ooit in de rij komt! Dan maar een wonder! heeft
pastoor Lumens geantwoord met een geloof dat bergen verzet. Laat eens zien dat
jullie bidden kunnen, houdt hij niet op de geloovigen aan te sporen en verleden
Zondag heeft hij gewoon van den preekstoel verkondigd: Als Onze Lieve Vrouw
nog iets bij Onzen Lieven Heer in de pap te brokken heeft, moet zij dat nú maar eens
toonen; want wij laten mijnheer Odekerke niet los; wij kunnen en willen hem niet
missen! Terugkomen zal hij en als hij terugkomt steken wij de vlaggen uit en vieren
wij kermis, drie dagen lang!
Zoo is mijnheer Lumens! De parochie ziet wat zij aan hem heeft, een pastoor uit
de duizend. Bij hetgeen achter hem ligt staat hij niet langer meer stil dan bij een
bekoring van de zwartste soort. Alle dingen geschieden zooals zij moeten, zegt
mijnheer Lumens, en hij is van niets zoozeer overtuigd geworden als van deze beide
zekerheden, dat de genade in alles het laatste woord spreekt en dat ten slotte alles
genade is.
De parochie heeft een plaatsvervanger voor mijnheer Odekerke gekregen en
mijnheer Lumens heeft den nieuwen kapelaan in de welwillendheid der parochianen
aanbevolen. Hij zal toch al moeite genoeg hebben in den haam van zijn voorganger
te
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gaan! heeft de pastoor gezegd. Mijnheer Seerden is een klein, zwart en beweeglijk
geestelijke van midden in de dertig die, na aanvankelijk aan een college gestaan te
hebben waar de lieve jeugd hem als den Rattenvanger aanduidde, een paar jaar in
een der noordelijke parochies bij een pastoor aan de ketting heeft gelegen. Op raad
van mijnheer Lumens heeft hij den kanarievogel, waarmede hij zijn intrede in de
parochie gedaan heeft, den eersten morgen den besten reeds het venster uit laten
vliegen en het spel kaarten dat hij nog altijd in den zak had om zijn vorigen pastoor,
wanneer het dien beliefde, de hand te houden, in het vuur geworpen. Het kan best
zijn dat u met kanarievogels en kaartspelen daarboven den hemel verdiend heeft,
heeft pastoor Lumens gesproken, bij ons hier in het Zuiden komt u er in ieder geval
mee in het vagevuur! In plaats van een kanarievogel hebben wij hier een baron dien
ik des te meer in uw zorgen aanbeveel naarmate hij van mij niets moet hebben omdat
ik niet bescheiden genoeg voor hem ben en niet genoeg beschaafd, en in plaats van
te kaarten moest je het maar klaar zien te spelen onzen notaris van zijn onrust te
genezen en van zijn schrik voor den dood. Meer verlang ik voorloopig niet van je;
kijkt u eerst de kat hier maar eens goed uit den boom. Hoe erger u de vingers jeuken,
hoe meer kans u heeft ze te branden! Over een paar weken of zoo spreken wij elkaar
wel eens nader over deze menschen, die wij kost wat kost den weg op naar den hemel
moeten helpen en die wij met Gods genade er in zullen krijgen ook. Voor één evenwel
houd ik mijn hart vast - voor meer dan één misschien maar voor dien vooral - voor
een tatersteen van een kerel die, van God en iedereen verlaten, van het eene logement
naar het andere zwerft. Als u den naam van Nicolaas Bonte verneemt, sla dan een
kruis en beveel hem aan God aan, want met dien mensch zullen wij moeite hebben,
mijnheer Seerden! Daar zijn er onder onze parochianen ook voor wie u de pet af mag
doen, maar niet veel. De meesten zijn van niets zoozeer overtuigd als van hun eigen
voortreffelijkheid, en van niets zoo slecht te genezen als van een bijna fabelachtig
bijgeloof aan zichzelf. Of dat elders ook zoo is, weet ik niet, ik heb daar verder geen
ervaring van. In ieder geval zullen wij alles na moeten laten wat de onzen in dat
bijgeloof zou kunnen stijven. Voor een paar van hen dus moogt u, zooals gezegd, de
pet afdoen. De rest zult u niet hooger aan-
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slaan dan ze voorloopig waard zijn! Ik zeg, voorloopig, want ik maak mij sterk dat
de moeite en zorgen van uw voorganger niet geheel en al tevergeefs voor hen geweest
zullen zijn! Voor één man heb ik uw gebed gevraagd, voor een ander wil ik nog een
belangstelling vragen, zoo mogelijk uw respect. Daar zijn in een parochie altijd van
die menschen die het, met voorbijzien van zichzelf, voor anderen opnemen, zelfs
tegenover God. Wij zouden onze parochies zeer zeker oneer aandoen indien wij dat
soort menschen alleen in de kloosters gingen zoeken. Uw voorganger was een
diergenen, naar mij gebleken is - achteraf worden vele dingen soms zoo hemelklaar,
mijnheer Seerden! - en een diergenen is ook, wat men er ook van zeggen en hoe men
er ook over denken moge, Coenraad Stijnen. Onthoud zijn naam! Want wij moeten
de vereering voor dien man niet enkel aan de honden overlaten! Gelukkig dat de een
of andere regenbui zich nu en dan over hem ontfermt want de toestand waarin die
goede man verkeert is met geen pen te beschrijven vanwege eene gelofte die hij
gedaan heeft zich niet te wasschen voor dezelfde Nicolaas Bonte, waarover reeds
sprake was, te biechten is geweest. Inmiddels is de Paaschtijd voorbij gegaan zonder
dat Nicolaas Bonte den biechtstoel betreden heeft en staat Pinksteren voor de deur.
Vanmorgen heeft vrouw Stijnen mij bij zich ontboden - ontboden zeg ik, mijnheer
Seerden, omdat onze menschen volkomen over ons beschikken! - en ofschoon deze
vrouw zelf alles behalve de frischheid ademt eener zomerwolk vroeg ze mij of de
verregaande vervuiling van haar man onderhand geen reden genoeg in mijn oog was
om echtscheiding aan te vragen. Gelukkig heb ik haar kunnen bewegen haar kruis
nog een weinig te dragen, en Peter Tobben, die haar die domheid geïnspireerd had,
heb ik eens flink de ooren gewasschen toen hij mij den brief van het bisdom bracht
waardoor uw benoeming als kapelaan dezer parochie bekrachtigd werd. Coenraad
Stijnen evenwel geeft den koop niet op en weigert hardnekkig zijn gelofte in een
minder in het oog vallende en ergerniswekkende te laten veranderen. Hij is een man
van zijn woord en doet dit ten einde toe gestand. Zwart tegen zwart, heeft Coenraad
gezegd, vuil tegen vuil, wij zullen zien! Hij heeft er moed genoeg op den eenen duivel
met den anderen uit te drijven en wij, mijnheer Seerden, zullen maar eens afwachten
of God en zijn engelen humor genoeg hebben om
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zich, zooal niet over Nicolaas Bonte dan toch over Coenraad Stijnen te ontfermen.
Dat hij leelijk in de gaten loopt hindert hem minder dan dat hij zijn slachtoffer, dat
er geen vast kosthuis meer op nahoudt en nog slechts sporadisch opduikt, nergens
meer onder schot kan krijgen. Een voldoening heeft Coenraad Stijnen, dat het vloeken
eindelijk van de lucht is, maar daarmee, vrees ik, zal hij zich tijdelijk nog moeten
troosten.
Mijnheer Lumens heeft zijn oude oorspronkelijkheid weer herkregen en heeft het bij
zijn parochianen zoo goed als gewonnen. Onze pastoor kan het mis hebben, zeggen
de menschen, maar dat hij het verkeerd bedoeld, dat bestaat niet! En daarmee heeft
hij bijna het hoogste bereikt wat een pastoor in een parochie bereiken kan. Het
vertrouwen en de volgzaamheid van haast allen zijn hem verzekerd. Zijn biechtstoel
is nog altijd even druk; zijn eertijds slappe deur wordt belegerd en de pastoor, waarin
menschenliefde en menschenschuwheid tot voor kort nog hopeloos met elkander
overhoop hebben gelegen, kan zijn weelde niet op nu hij naar alle kanten eindelijk
ruimte gevonden heeft voor de krachten waarmee de natuur hem heeft bedeeld. We
moeten het mes niet in het varken laten steken, heeft hij tot de organisaties gezegd
en deze hebben zich na een korte inzinking weer samengeraapt. In processies en op
kringmeetingen ontplooit zijn klein leger van den arbeid zijn vaandels en de bezieling
die de pastoor door zijn gelederen doet gaan deelt zich mede aan de weifelaars en
aan diegenen die alleen maar denken aan hun brood. Dat er nog boeren zijn die hem
verwijten dat hij een vriend van den arbeider is, kan hem niet schelen. Als er geen
boeren meer zijn die mopperen en geen pastoors meer die bedelen, vergaat de wereld,
zegt mijnheer Lumens. De voorzichtigen die hem waarschuwen tegen het misbruik
dat de armen van hem maken, krijgen de kous op den kop. Dat ze God danken dat
ze zelf geen hand behoeven op te houden! De pastoor heeft gelukkig geen tijd meer
om om te zien naar de stofwolken die hij achterlaat. De nieuwe kapelaan heeft het
werk van mijnheer Odekerke overgenomen en blijkt nogal eens ontnuchterd te zijn
over de ontdekkingen waarvoor hij bij zijn huisbezoek in de koloniën te staan komt.
Inderdaad, een mijnwerkersparochie is heel iets anders dan een gezapige
boerenparochie in het Noorden! Ik heb gehoord dat u zich voor archeo-
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logische vondsten interesseert, heeft zijn pastoor hem gezegd. Indien dat waar is zult
u uw hart in Thuis-Best kunnen ophalen.
Want ondanks het opruimingswerk dat uw voorganger daar met veel ijver verricht
heeft, zult u zelfs aan de oppervlakte dier kaleidoscopische samenleving nog dikwijls
op de overblijfselen stooten van voorhistorische vooroordeelen tegen kerk en priesters
en van bijna alle dwaasheden en ketterijen die er in den loop der tijden met meer of
minder succes verkondigd zijn! Verwonder u evenwel minder over al de scheeve
opvattingen der menschen, ook der katholieken, dan over het feit, dat de Kerk nog
geen kans gezien heeft ze uit te roeien. Ook ik heb met mijn boeren en burgers iederen
dag nog lang geen avond maar als wij beiden evenzeer met de twee talenten woekeren
die God ons gegeven heeft, mogen wij er gerust op zijn dat de genade voor de rest
zal zorgen en wij hier nog wonderen zullen beleven. Niemand zal durven beweren
dat hier van een opbloei van godsdienstig leven niets te merken valt al blijven onze
menschen zondigen en zich aan hun driften overgeven. Men kan moeilijk zeggen
dat het geloof grooter wordt en de afgunst kleiner, dat de naastenliefde toeneemt en
het egoïsme kwijnt. Maar het besef is groeiend van de zondigheid van de zonde en
van de aantrekkelijkheid van de goede daad. De cinema's worden er niet minder om
bezocht en in de dansgelegenheden gaat het nog even warm toe als voorheen, maar
de kerk loopt gemakkelijker vol en de biechtstoel staat dichter bij de deur. Er wordt
nog niet minder gevloekt en gedronken, maar er wordt zeker meer gebeden en gedorst
naar gerechtigheid. Er wordt wellicht niet minder bedrogen en gelogen, maar er wordt
zeker meer recht gedaan. Aan de vruchten kent men den boom! Wanneer God een
parochie zegent, laat hij er roepingen wassen tot het volmaaktere leven; een parochie
kan niet meer gestraft zijn dan door het gemis daaraan. Moed en vertrouwen, mijnheer
Seerden, wapen u met een ruim hart en uw ontgroeningstijd zal kort van duur zijn,
korter dan de mijne was!
En het leven gaat voort. Onverstoorbaar rooken de schoorsteenen over de parochie
en slaat de damp der koeltorens over de daken. De lucht staat vol dreigende hitte en
blinkende donderkoppen. Nu en dan hommelt in de verte een onweer dat hangen
blijft
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voor de Maas en avond op avond weerlicht het boven de bosschen van de Kempen.
Jacob Bonte heeft afscheid genomen van zijn broers. En tenslotte ook van zijn
vader; met een slappe hand. Er valt geen peil meer op Nicolaas Bonte te trekken. Af
en toe verdwijnt hij uit de samenleving en duikt dan opeens weer op. In de herbergen
komt hij nog slechts voor zijn zaken en zit dan zwijgend achter zijn glas; zwijgend
en waardig als vroeger. Sommigen meenen dat hij tot inkeer is gekomen. Maar
waarom heeft hij zich dan in den raad weer zoo tegen het bizonder onderwijs gekant
en tegen de benoeming van Jan Sluis als directeur der districts-arbeidsbeurs? vragen
anderen zich af. Iedereen heeft de advertentie in de krant kunnen lezen dat al diegenen
die nog iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan Nicolaas Bonte zich
schriftelijk of mondeling te melden hebben in het logement van Pijpers aan de
Waterstraat. Men verwacht dat het drama daarmee afgeloopen zal zijn. En wat dan?
Peter Tobben beweert dat Bonte een brief ontvangen heeft uit Amerika, van Louis,
en houdt het voor zoo goed als zeker dat de Mensch terug gaat naar het land vanwaar
hij meer dan dertig jaren geleden gekomen is. Niemand weet er echter het juiste van,
ook zijn jongens niet die overigens niet veel met elkander te maken hebben en ieder
voor zich hun weg gaan. Nicolaas Bonte heeft gefaald en heeft dit op een voor een
ieder overtuigende wijze gedaan, grootscheeps! De voorspellingen die hij aan anderen
gedaan heeft hebben zich aan hemzelf gewroken. Hij heeft zich diep in de vingers
gesneden, ook ten opzichte van Van der Schoor. De oude Lindeboom heeft stand
gehouden en het laat zich aanzien dat hij in zijn vernieuwden staat den druk der
omstandigheden nog lang zal trotseeren. Doch Severinus van der Schoor zit leelijk
in de deliberenten over zijn dochter die voet bij stuk houdt. Ieder huis heeft zijn kruis,
zegt Slot-Marieke die de eerste is die bij den nieuwen kapelaan heeft aangebeld om
hem haar beklag te maken. En het is maar al te waar. Bovendien zijn de tijden ernstig;
waar de steenkool gedolven wordt staat er voortdurend wel wat op het spel. Niemand
is daarvan meer overtuigd dan pastoor Lumens. Soms als hij van den Avondroodsberg
komt en hij van daar uit zijn parochie overziet worden de groeven tusschen zijn oogen
nog dieper. Er zal hard gewerkt moeten worden, en nog harder gebeden, zegt hij
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tegen mijnheer Seerden. Avond op avond verzamelt hij zijn parochie in de kerk; uit
ieder gezin minstens één, is het wachtwoord dat hij heeft uitgegeven en het wordt
reeds gezegd dat al wat mijnheer Lumens verlangt voor zijn parochianen sinds eenigen
tijd christenleer is. Zelfs voor baron Isidoor die zich door Helmus of Bidlot laat
vertegenwoordigen. Als de klok het uur slaat knielt de parochie voor het tabernakel;
menschen uit de oude en de nieuwe wijken, uit Thuis-Best zoo goed als uit Waterval
en Sint-Jans-Gewande, burgers uit de Raadhuisbuurt en kleine menschen van de
Heide. Kapelaan Seerden bidt den rozenkrans voor en mijnheer Lumens loopt met
zware stem door het middenschip op en neer en geeft bij ieder tientje de intentie aan;
een tientje voor het behoud van geloof en goede zeden; een ander voor diegenen die
in de Mijn werken, een derde voor de bekeering der zondaars, een vierde voor de
zieken der parochie en vooral voor Willem Clevers van Waterval en voor mijnheer
Persoon die van de heilige Sacramenten der Stervenden voorzien zijn, en een voor
mijnheer Odekerke, opdat hij spoedig in ons midden moge wederkeeren. Nadat de
pastoor een en ander over den toestand van den zieke heeft medegedeeld, dat hij de
heilige Mis reeds heeft mogen lezen bij voorbeeld of dat het langzaam maar zeker
met hem in de goede richting gaat, knikken de parochianen elkander goedkeurend
toe en krijgt het bidden soms plotseling een barsche, een bijna barbaarsche kracht.
Niemand staat bekend zoo van katoen te kunnen geven als Coenraad Stijnen die
gewoonlijk op zijn knieën tusschen de mannen onder den toren ligt.
Doch bij bidden alleen voor mijnheer Odekerke laten de parochianen het niet; zij
overstelpen het rusthuis dat hem heeft opgenomen met allerhande gaven en
geschenken. Aandoenlijk van eenvoud soms zijn de verrassingen waarmede zij aan
de kloosterpoort komen aankloppen en de goede zusters weten onderhand geen raad
meer met de soepkippen en de geplukte hanen, met de vlakoeken, turksche mutsen
en andere versterkende middelen die haar voor den dierbaren zieke in de handen
gestopt worden. De een blijft niet achter bij den ander, de arme niet bij den rijke, die
van de Heide met hun eieren niet bij baron Isidoor met zijn wijn. Allen schijnen zich
evenzeer herinnerd te hebben wat zij aan mijnheer Odekerke verloren hebben; ook
diegenen die wel
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eens meenden dat de kapelaan zich wat veel met hun aangelegenheden bemoeide of
die hem om een of andere reden meenden te moeten dwarsboomen. En niet zelden
alleen maar om dwars te zijn. Alleen de vreemden, en onder hen ook de beter
gesitueerde katholieken, staan min of meer afzijdig bij al die uitingen van een voor
hen nogal overdreven vereering voor een man, die zeer zeker prijzenswaardig was
in de wijze waarop hij zijn taak vervulde, maar ook heel wat omzichtiger had kunnen
zijn met zijn gezondheid en verstandiger in zijn ijver. Zij vinden het martelaarschap
dat hem door een zeker deel der parochie met den pastoor aan het hoofd wordt
toegedicht, zoo niet kinderachtig dan toch op zijn minst voorbarig. Zij hopen op zijn
herstel en bidden er voor - hun gebed is zeer kostbaar in hunne oogen! - maar de
deernis en het zelfverwijt waarvan de anderen op ondubbelzinnige wijze getuigen
teekent het volk dat zijn priesters dan pas in algeheele genade aanneemt, wanneer
zij rijp voor de heiligverklaring of liever nog, deerniswaardig geworden zijn.
Kapelaan Odekerke is, hoe dan ook, deerniswaardig voor hen geworden en moet
zich goedschiks kwaadschiks al die uitingen van vereering laten welgevallen, waartoe
het hart de menschen inspireert. Tien tot twintig maal op den dag soms verschijnen
er parochianen onder zijn venster die den kapelaan wenschen te zien. Met een enkelen
glimlach zijn ze tevreden, met een hand die even wuift.
En op een avond, als de houtduiven schielijk naar de bosschen vluchten voor
naderend onweer en de vogelverschrikkers in de kersenboomen angstig beginnen te
jagen in den opstekenden wind, komt er een man aan het klooster die mijnheer
Odekerke wenscht te spreken. De kapelaan is reeds te bed en de zusters laten zich
moeilijk verbidden. Ook vertrouwen zij hem niet recht. Hoe is zijn naam?
Nicolaas Bonte.
Wat er van zijn dienst is?
Hij heeft een zaak van misschien eenig gewicht.
Of de zusters de boodschap niet over kunnen brengen?
Neen! Hij zou den kapelaan graag zelf gesproken hebben.
Morgen, misschien?
Dank u! zegt de man. Dan legt hij den stok met heel zijn have in een rooden
zakdoek er aan geknoopt weer over den
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schouder en schrijdt hij den avond in. Achter hem laaien de vlammen uit de
cokesovens nog eenmaal ten hemel en hij volgt een eindweegs de schaduw die voor
hem uit op het veldpad valt. Dan neemt de nacht hem op.
In Elsloo gaat hij over de Maas.
Hij zegt den veerman goeden nacht.
En dan verder, verder.
Niemand heeft ooit anders meer van hem vernomen dan dat diep in de bosschen van
de Kempen een man - en welk een man! - een stuk grond staat te bebouwen nog te
slecht voor den duivel.
Stein a/d Maas, September 1942.

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 2. De mensch en zijn schaduw

