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I
Een parochie als de onze beleeft haar dramatische momenten, maar tusschen de
hartverscheurende tafereelen door die er zich soms afspelen bedrijft zij van tijd tot
tijd comedie. Indien het waar is wat van God en zijne engelen gezegd wordt: dat zij
zin voor humor hebben, moeten zij elkander, als toeschouwers vanuit een hooger
licht, vanuit de liefde Gods, zoo men wil, nu en dan wel op een glimlach betrappen:
een lichtende doorbraak dwars door den majestueuzen ernst, dien men hun toeschrijft
en waarvoor zij zeker wel hun reden zullen hebben, heen.
Wanneer pastoor Lumens, om maar eens een voorbeeld te nemen, want in het
verloop van dit verhaal zullen wij nog voldoende gelegenheid vinden om onze
bedoelingen te verduidelijken - wanneer mijnheer Lumens dus, onze uitmuntende
herder, met zijn kerkmeesters, drie in getal, omdat de vierde, baron Isidoor, sedert
jaar en dag al geen gehoor meer aan den oproep verleent, ter pastorie vergadert en
de respectabele mannen zich het voorhoofd zitten te kreukelen over de financieele
en moreele bezwaren waarin de pastoor hen verwikkelt, zou de voorstelling misschien
niet al te oneerbiedig zijn: dat de goede God een oog toeluikt over de moeilijkheden
welke toch ook de zijne zijn, om met het andere, stralende, doorheen den tabakswalm
dien de heeren van zich afblazen, den haast onheilspellenden ernst te betrachten
waarmee de eerste, de veearts Liebaert, in zijn baard woelt; de ander, een landbouwer,
zijn hersens ten gunste van het Godsrijk inspant; de derde, een bureauchef met een
spitsen kijk boven zijn spitse vingers zit en de vierde, de voorzitter en pastoor zelf,
gewag maakt van de inspanning die het hem voortdurend kost om natuur en genade
over een zoo breed mogelijk pastoraal terrein met elkander te verzoenen. Ook meen
ik dat de bijna adembenemende jacht, welke een man als Coenraad Stijnen, de heilige
drekboer genaamd, op de verloopen ziel van Nicolaas Bonte blijft maken, God en
zijn engelen niet koud kan laten. In hoever zij evenwel zin zullen hebben om naar
de vertellingen, die een Peter Tobben ten gerieve van zijn toehoorders uit zijn duim
zuigt, te luisteren, weet ik niet. Ook heb ik er den geringsten kijk niet op of zij een
meer dan gewoon welbehagen zullen scheppen in de rol die Lambert
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Bonte, wanneer hij straks van de Printhagenerhoeve de wereld in komt zwenken,
aan den zelfkant der parochie gaat spelen.
Doch de schrijver doet er verkeerd aan bij zijn lezers de suggestie te wekken alsof
hun in dit deel zijner kroniek een verkwikkende humor, welke dan nog van specifiek
Limburgschen aard gedacht kan worden, te wachten zou staan. De opzet om een
boek te schrijven over een parochie waarin meer bizonder een oog werd open
gehouden voor de menschelijke comedie, zou zeer zeker, en zelfs in een naargeestigen
tijd als deze, te verwezenlijken zijn. Maar dan moet het den auteur onmiddellijk uit
de pen daarbij den geringsten steun niet meer te mogen verwachten van pastoor
Lumens. Want zijn in- en uitvallen, die eertijds gewoonlijk gedrenkt waren in een
zeer persoonlijken en soms hartelijken galgenhumor, zijn nagenoeg van de lucht
sedert hij - om het zoo maar eens te zeggen - schijnbaar zoo goed als alle twijfels
aangaande zichzelf overwonnen heeft. Niemand zal nog met zekerheid kunnen
uitmaken of deze, noem het: gelukkige groei naar de bewustwording of
zelfstandigheid, het natuurlijk en noodzakelijk gevolg is geweest eener geheel in zijn
aard en aanleg liggende ontwikkeling, dan wel een geforceerd en door de ineenstorting
van kapelaan Odekerke acuut geworden kiezen of deelen: de algeheele en blinde
overgave aan zijn, hem door een schijnbare willekeur en min of meer tot zijn
bestraffing opgelegde, pastorale taak, ofwel het involgen van zijn gewetensangsten
met als gevolg daarvan de vlucht in de vergetelheid van een klooster, een missie,
een wildernis, wat doet het er toe! Pastoor Lumens heeft het eerste gekozen, de
overgave aan zijn ministerie; en dat niet alleen tot zijn eigen geluk, kan men zeggen,
maar ook tot heil der parochie die een ijverig zielenherder aan hem gekregen heeft,
een die geheel en al is in de nogal verscheiden bedieningen die zijn ambt hem oplegt.
Vanzelfsprekend zal iemand met de geestelijke samenstelling van een Paulus Lumens
altijd nog zijn moeilijkheden hebben; al was het alleen maar van den kant zijner
kapelaans, waarvan de eerste, mijnheer Seerden, nogal zelfstandig in zijn optreden
is en wat eigengerechtigd zijn gang gaat in Thuis-Best en de jongste, kapelaan van
den Brande...... doch daarover later.
Pastoor Lumens maakt er nergens een geheim van dat hij veel aan mijnheer
Odekerke verloren heeft en realiseert zich van den
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anderen kant niet genoeg wat hij aan de beide andere heeren gewonnen heeft. Hij
zou zich misschien kunnen spiegelen aan het gezegde, dat wie voor de tweede maal
getrouwd is niet altijd over zijn eerste vrouw moet praten. Dat geeft vroeg of laat
stukken; en ofschoon dat in ons geval wel niet zoo'n vaart zal loopen - kapelaan
Seerden en kapelaan van den Brande zijn geen menschen die nu precies op de gunst
van hun pastoor staan te passen - moest mijnheer Lumens zich toch wat meer in zijn
beide medewerkers trachten in te leven en wat minder stilstaan bij, laat ons zeggen,
zijn eerste liefde. Het kan soms gebeuren dat de spitse, schrandere kijk en geslotenheid
van den eerste en de rumoerige openhartigheid van den ander, een flapuit, die nog
leeren moet dat Keulen en Aken niet op één dag zijn gebouwd, hem meer wantrouwig
en kregel maken dan noodig en voor een goede verstandhouding nuttig is. Het ligt
in de natuur van pastoor Lumens, dat de zorgen die hij zich maakt zich altijd veel
grooter zullen laten aanzien dan de moeilijkheden die hij werkelijk heeft en het zal
vermoedelijk wel zijn noodlot blijven of zijn kruis om, na op alle paden van zijn
ministerie den slangen den kop te hebben vertreden, de speelbal te worden van die
hij zich links en rechts voor zijn verbeelding oproept. Het is doodjammer van den
man dat hij niet meer zooals vroeger de kunst schijnt te verstaan om op gezette tijden,
of als het water der beproeving hem tot de tanden wast, met zichzelf een ondeugend
loopje te nemen, en dat zijn pastoraat hem al hoe langer hoe meer een weg op dreigt
te drijven waar de dingen hem slechts aangrijnzen met denzelfden onverbiddelijken
ernst. Evenzeer is dit te betreuren voor zijn beide medearbeiders in den Wijngaard
des Heeren, den reeds eerder vermelden rattenvanger kapelaan Seerden en den sinds
kort hem door den bisschop toegewezen priester van het seminarie, een veel te langen,
broodmageren, koolzwarten jongeman met een norschen neus, een brutalen mond
en een kijk in de oogen om leeuwen te doen sidderen. Met een jovialer
tegemoetkoming en nu en dan het bewijs dat de boog niet altijd gespannen kan staan
zouden de heeren, en vooral de jongste, beter gediend zijn dan met de haast sombere
zwaarwichtigheid waarmee mijnheer Lumens zijn waardigheid tegenover hen
bekleedt. Het eerste optreden van kapelaan Louis van den Brande in de parochie
heeft
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zich door verschillende, soms niet onaardige, gebeurtenissen gekenmerkt en
onmiddellijk tot gevolg gehad een nogal luidruchtig voor en tegen achter de bittertafel;
een meewarig schudden met het hoofd of een krachtig applaus en een reeks bijnamen
waarvan ‘de stoomfiets’ en ‘de revolutionnair’ nog de tamste zijn. Er wordt met
smaak verteld dat toen de kapelaan zijn opwachting bij den kerkmeester Voncken
kwam maken, een stalknechtje, dat daar achter zijn eten zat, het opeens zoodanig op
zijn heupen kreeg dat hij zich hals over kop door het venster den boomgaard in stortte.
Behalve dan voor oude vrouwtjes, die erg met hem wegloopen, is Van den Brande
niet wat men bij ons een schoonen heer noemt. Zijn mond, die hij nergens en
tegenover niemand houdt, beschikt met zijn vooruitstulpende lippen over een ratel
van ongemeene kracht, die hij naar alle waarschijnlijkheid aan zijn Spaansche
voorzaten dankt. Er bestaat onder den hemel letterlijk niets of kapelaan Van den
Brande is er tegen en niemand kan hier of daar een nog zoo gewaagde stelling tot de
zijne maken of hij is er voor, vooral onder de confraters in het priesterschap uit de
omgeving. Op de maandelijksche conferenties, waarvan hij de illustere kopstukken
met den niet bizonder vleienden naam van het Sanhedrin aanduidt en waar hij het
vooral op den niet al te wijsgeerigen maar nieuwsgierigen Peter Verhagen gemunt
schijnt te hebben, maakt hij de heeren radeloos door zijn even spontane als rake
interrupties en debiteert hij, tot ergernis van de eenen en tot vermaak van de anderen,
met een strak gezicht soms dingen, welke iemand die Van den Brande nooit in zijn
hart heeft gekeken, de haren te berge zouden doen rijzen. Tenzij de ruimhartige deken
hem een hand op zijn grooten mond legt; dat spreekt! Met den dooddoener dat hij
nog niet droog is achter zijn ooren, zijn de sanhedristen, welke merkwaardig genoeg
diegenen in het gezelschap zijn die zich meer op hun ervaring dan op de boeken
plegen te beroepen, echter nog lang niet van Louis van den Brande af die Mannens,
Genicot en Aertnys nog zoo goed als onbeschimmeld in zijn hoofd heeft wonen en
die, wanneer het er op aankomt, die voedstervaders van zijn geestelijke constitutie
handig weet te hanteeren. De bescheidenheid is zeer zeker niet zijn voornaamste
deugd en hij is het heelemaal niet eens met diegenen die meenen dat de ouderdom
geëerd moet
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worden tot in zijn eigenzinnigheid toe. Het ascetisme, waaraan sommigen zoowat
in alle omstandigheden een groot recht van spreken ontleenen, komt er bij hem nog
slechter van af. Wanneer een ascetisch iemand als pastoor Sassen, die bekend staat
als een stafbreker over anderen, bij zekere gelegenheid kans gezien heeft om voor
de confraters een pleidooi te houden voor het priesterlijk stilzwijgen, voegt kapelaan
Van den Brande hem toe, dat hij het stilzwijgen van een die altijd en overal klaar
staat om een oordeel over anderen te vellen aan zijn laars lapt. Alleen een ruime en
rijke menschelijkheid, meent Van den Brande, is de noodzakelijke voorwaarde om
de ascese niet te doen ontaarden in betweterij en pharizeïsme. Een andere meening
nog, welke hij diengenen gaarne voor de voeten werpt, die op den kansel vrijwel zijn
uitgepraat, is deze dat, te oordeelen naar de preeken van sommige heeren, de Kerk
Gods de twee steenen tafelen van Mozes verloren heeft op de scherf na waar nog de
VI op staat.
In godsnaam! dat ze het huwelijk onderhand eens met rust gaan laten! heeft Van
den Brande den euvelen moed op een vergadering uit te roepen als de toehoorders
even verademen en de geestelijke spreker zijn ceintuur nogmaals ophaalt om in
enkele conclusies de taaie uiteenzetting samen te vatten, welke hij over den zin van
het huwelijk heeft voorgedragen.
Wanneer de een of de ander pastoor Lumens dan ook geluk wenscht met zijn
nieuwen kapelaan, moet deze er maar naar raden hoe hij de felicitatie heeft op te
vatten. Mijnheer Lumens heeft in ieder geval de handen aan hem vol en moet ook
zijn geduld wel eens stevig aan den teugel houden als de ernst dien hij over zich heeft
gekregen nu en dan door zijn kapelaan op den sleep wordt getrapt.
Mijnheer Van den Brande die naast zijn gewone zwakheden ook nog een zwak
voor honden heeft en de opinie is toegedaan dat die dieren van lieverlee het karakter
hunner bazen - indien die er tenminste een hebben - overnemen, houdt er een grooten,
woesten wolfshond op na, Kazan geheeten, een speurhond die, onder vele andere,
de eigenschap zou bezitten om goede en kwade menschen op het eerste gezicht van
elkaar te kunnen onderscheiden. Terwijl hij zich trouwhartig aan de voeten der goeden
pleegt neer te vlijen moet hij de anderen óf met een
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verachting straffen, die ronduit grandioos kan genoemd worden, óf als de dood tegen
hen uitvaren; vooral tegen diegenen die zich aan de eer en goeden naam van hun
medemenschen vergrijpen of aan hun eigendom; minder tegen diegenen die eerder
uit zwakheid handelen dan uit laaghartigheid. De kapelaan is er van overtuigd dat
Kazan de boozen herkent aan een groen licht dat achter hun oogen brandt en dat de
hond, indien men hem zijn gang liet gaan, er geen been in zou zien om alle lasteraars
en eerroovers in één nacht uit de parochie uit te rotten. Verder beweert Van den
Brande dat de goeden een wit tot goudgeel licht hebben branden, de gewone zondaars
een rood en sommigen, waarover ook Kazan het moeilijk met zichzelf eens kan
worden, een blauw tot pikzwart. Onder meer komt de kapelaan hierin met zijn
speurhond overeen, dat ze beiden iemand onmiddellijk recht in de oogen kijken en
- omdat sommige lieden dat moeilijk verdragen kunnen - door een zekere categorie
van menschen evenzeer uit den weg worden gegaan. Onder de eerwaarde heeren is
Van den Brande de eenige die een polshorloge draagt, cigaretten rookt, met sport
dweept en een goede film even verkwikkend vindt als een goeden roman. Wat hij
eigenlijk onder cultuur verstaat heeft hij voorloopig vooral de sanhedristen nog niet
duidelijk kunnen maken, daar zij zijn zoogenaamde Engelsche manieren te veel
wantrouwen om zijn diepere intenties te kunnen waardeeren. De gemeenplaats van
pastoor Sassen dat de cultuur der ziel de ziel is der cultuur, imponeert de eerwaarde
heeren nog heel wat meer dan al de lansen die kapelaan van den Brande onder hen
breekt voor een gezamenlijk streven naar een hooger geestespeil.
Terwijl hij op de gewone Zaterdagavonden als biechtvader nog maar weinig klanten
telt - of dat in de toekomst anders zal worden staat nog te bezien - wordt de biechtstoel
van zijn pastoor geregeld nog drukker en heeft ook kapelaan Seerden weinig of geen
speling in de noodkerk van Thuis-Best: den zolder der bizondere school, welke hij
daar zoo ver door mijnheer Odekerke vond voorbereid, dat hij haar nog slechts aan
te besteden en te voltooien had. Een klein derde deel der parochie gaat sinds eenigen
tijd kerk - of zou kerk moeten gaan - bij Onzen Lieven Heer op zolder en het
overgroote deel der kudde blijft op gezette tijden trouw den schaapsstal van mijnheer
Lumens
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binnenstroomen. Daar ontmoeten wij op een Zondagmorgen als deze - de eerste
blauwe reiger is vanmorgen bij de Maas neergestreken - onder de kerkgangers voor
en na de gezichten van degenen die ons uit deze kroniek vertrouwd geworden zijn
en om de eene of andere reden misschien verwant, ja, zelfs dierbaar. Er zijn er die
wij missen, menschen die zich een plaats verworven hebben, zooal niet in ons hart
dan toch in onze herinnering: Nicolaas Bonte die zich, lang voor hij met de noorderzon
vertrok, van onze biddende saamhorigheid heeft afgescheiden; baron Isidoor die zijn
bed niet meer verlaat en zich nu en dan door den ouden Helmus Dieteren in de bank
van het kasteel laat vertegenwoordigen; en vele anderen nog die van ons heengingen
of ons voorgingen in den dood. Ook merken wij gezichten op die wij nergens thuis
kunnen brengen: nieuwelingen in een parochie, welker stabiliteit nog ver te zoeken
is.
Op één na zijn alle opengevallen plaatsen door anderen bezet: alleen die van Miete
van der Schoor is open. Achter haar, waar Marie-Cathrien Bonte haar plaats had,
knielt mevrouw Vermeeren en de notaris zelf staat kaarsrecht waar mijnheer Vitus
Persoon, zijn voorganger, is uitgevallen.
Het geheel der geloovigen biedt ongeveer hetzelfde beeld dat de Zondagmorgens
in zooveel andere parochiekerken te zien geeft: dat eener voor den rustdag opgepoetste
en naar kamfer of lavendel ruikende menigte.
Bij het Asperges rijst de Kerk Gods - de laatkomers niet te na gesproken - recht
onder den regen van het reinigende water. Pastoor Lumens celebreert en het is hem
toevertrouwd! De plechtigheden gaan hem af met een zwier die geen haast verraadt
en geen aarzeling kent. Hij kán er wat mee! zeggen de parochianen die op niets zoo
gesteld zijn als op een vlotte bediening en geen oogen genoeg hebben voor den luister
der paramenten waarmee pastoor Lumens, dank zij de medewerking van enkele
vooraanstaande dames, zijn kerk met en met heeft kunnen verrijken. De parochie
van mijnheer Lumens wordt ook in de omgeving geprezen om haar nette diensten,
al blijft het kerkelijk zangkoor dan ook beneden zijn roeping en al zit de pastoor nog
altijd met een koster, die, God hoort hem brommen, het in veel met zijn pastoor niet
eens is.
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Kapelaan Louis van den Brande, deze blauwbaard, die wanneer hij zich 's morgens
geschoren heeft een paar uur later toch weer vol stoppels zit en het scheren daarom
veel te dikwijls maar onbegonnen werk vindt, ijsbeert door de sacristie heen en weer
met zijn preek in een blauw cahier op den rug. De liturgische zang die intusschen de
handelingen aan het altaar begeleidt, heeft nog iets van de ingetogenheid bewaard
van toen hij nog aan den maatstok van mijnheer Odekerke hing, doch de bravour
begint den kop alweer op te steken dwars door de gregoriaansche gezangen van het
graduale heen. Acht kleine misdienaars liggen als een handvol canonici in herba rond
het altaar uitgestrooid, waarvan er één uit alle macht in een wierookvat blaast. Nu
en dan zweven ze, al naar de bedieningen die ze te vervullen hebben het eischen, op
hun muiltjes af en aan. De directie van dit poppenspel, zooals pastoor Lumens het,
en toch met een zekere voldoening, noemt, is in handen van kapelaan van den Brande
die er de dressuur van op zich genomen heeft, toen het onder den verevenveelden
koster met het instituut der misdienaars een beetje de spuigaten begon uit te loopen.
Onder het evangelie, dat door den celebrant met kracht en overtuiging wordt
voorgedragen, komt de kapelaan rustig de sacristie uit, knielt even voor het
Allerheiligste en schrijdt ingetogen tusschen het volk door naar den preekstoel. Daar
staat hij zoo lang als hij is, met gevouwen handen, gesloten oogen, roerloos te luisteren
tot de stem van zijn pastoor is verklonken. En nadat de gebruikelijke proclamanda
en de gewijde teksten van epistel en evangelie zijn voorgelezen, maken wij het
vreemde, ontnuchterende van mijnheer Louis van den Brande mee dat deze Daniël
in den leeuwenkuil, zooals Peter Tobben hem in deernis gekenschetst heeft, ongeveer
een half uur aan een stuk met pijnlijk dichtgeknepen oogen en krampachtig
saamgeklemde handen een woord voor woord van buiten geleerde preek staat op te
zeggen, terwijl hij toch armen en handen genoeg aan zijn lijf heeft, zou men anders
meenen, voor tenminste een enkel gebaar, en ook moed en durf genoeg om tenminste
één man, zijn pastoor die breed en gelaten in het priesterkoor zit, in de oogen te
kijken. Maar mis!
Hij zal het nog moeten leeren, is zoowat het zachtste wat Reinout Eussen ervan
zeggen kan wanneer hij na de Hoogmis den meesterbrouwer Weisz op het Kerkplein
treft om samen een borrel te
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gaan vatten in de Keizer; doch de meesten weten heelemaal geen weg met de
combinatie van stunteligheid en brutaliteit die Van den Brande is. Overigens heeft
hij, vooral onder het gewone volk, een goede pers want hij gaat door het vuur voor
den werkman, kijkt de mijnbazen niet om de eene of andere subsidie naar de oogen,
daar hij meent dat de verzorging der invalide mijnwerkers nogal wat te wenschen
overlaat, kleedt zich uit voor de armen, loopt zich de tong uit de keel achter de jeugd
en is ook nederig als het er op aankomt en ook teerhartig. Zijn groote mond is zoo
maar een manier van doen! Hij mag van geluk spreken, dat de parochie dit al spoedig
bij hem ontdekt heeft. Nu kan hij zich veel veroorloven waarvoor hij anders
onbarmhartig over den hekel gehaald zou worden, veel potten breken, die hij anders
duur zou moeten betalen. En het mag erkend worden, dat hij van zijn voorsprong
gebruik weet te maken! Zonder aanzien des persoons zegt hij een ieder, tot zijn
pastoor toe, waar het op staat en randt hij voor den voet de parochie in haar gebreken
en zwakheden aan. Vooral waar hij groene lichten ziet branden, is hij als vergif. Ook
de kwezelarij en de zelfverzekerdheid van sommigen, die maar te blind vertrouwen
in Christus' belofte dat Hij tot aan het einde der tijden met zijn Kerk zal zijn, doen
hem overloopen als kokende melk. Met wat minder temperament zou deze priester
van een smettelooze onbaatzuchtigheid, zooals zijn deken hem verstaan heeft, meer
bereiken, terwijl hij nu maar al te dikwijls door het getouw gaat en bij de meerderheid
van zijn confraters, die van systeem houden en meenen dat het niet aangaat op alle
slakken zout te leggen, voor een Don Quichote in het geestelijke blijft doorgaan. Het
is evenwel een naargeestige tijd waarin mijnheer van den Brande aan bod is gekomen.
De atmosfeer is geladen en er zijn maar al te duidelijke voorteekenen, dat zich een
nieuwe volkerenslag voorbereidt. Op de arbeidsbeurzen blijven van maand tot maand
de kolommen der werkloosheidsstatistieken onrustbarend stijgen. Menschen, die met
den dag al meer overtuigd worden van hun onbruikbaarheid in deze wereld en het
spook van den honger zien grijnzen, loopen zijn deur plat om werk en brood. De
rollen zijn omgekeerd: mannen en jongens die mijnarbeid voor kort nog een schande
vonden, waartoe ze zich nooit zouden leenen, doen knievallen om op de Mijn te
komen
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en de directies en bureau's maken een royaal gebruik van de inflatie om streng te
gaan selecteeren. Ieder houdt krampachtig vast wat hij heeft en die met de handen
in de zakken op de hoeken van de straten staan, vloeken op de machines die hun het
werk uit de handen halen en het brood uit den mond.
Werk en brood!
De ooren van kapelaan van den Brande tuiten er van. En als een andere Johannes
in de wildernis roept hij om een betere wereld. En bidt er voor!
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II
De Polen en Slovenen zijn voor een groot deel teruggetrokken naar hun land van
herkomst en ook de Duitschers vloeien langzaam af. De Mijn krijgt meer en meer
een nationaal karakter door de inschakeling van inheemsche arbeidskrachten. De
menschen hebben de gelegenheid elkander beter te leeren kennen en aan den voet
der Mijn begint zich, na jaren van schommelingen, uit inheemsch en vreemd een
gemeenschap te vormen welke, in haar geheel genomen, haar lijfeigenschap aan de
technocratische almacht van staal en beton niet meer betreurt en misschien ook niet
te betreuren meer heeft. Tegen den massalen achtergrond van reusachtige constructies,
welke op haar beurt weer geprojecteerd staan op den achtergrond van een mateloozen
hemel, onder den neerslag van dampen en rookgordijnen, waarboven de wolken
drijven, en in den lichtschijn 's nachts van duizenden lampen, weer door millioenen
sterren overstraald, ligt de parochie van mijnheer Lumens, legert de kudde in arbeid
en slaap.
Vanavond - in de boschjes rond het kasteel slaan de nachtegalen - staat mijnheer
Odekerke voor zijn venster en ziet den nevel opkomen uit het water en over de
Maasweiden uiteenvloeien. De geneesheeren hebben hem opgegeven als een verbruikt
man, maar hij is tevreden en gelukkig, en dat is genoeg. Hij poseert niet; er is trouwens
niets belangrijks meer aan hem; hij was nimmer een held en nog minder een heilige.
Het is goed, zegt kapelaan Odekerke, alles is goed! En sluit het venster.
Vanavond - de honden blaffen in Waterval - zooals alle avonden van dit seizoen
gaat Miete van der Schoor door den tuin van haar klooster, zij gaat klein en donker
tusschen de hooge beslotenheid der grijze muren. Een troepje musschen zoekt
rumoerig onderkomen in het klimop. Onder een bloeienden appelboom staat zij stil
en denkt aan haar vader. De wereld is onuitsprekelijk eenzaam; haar vader is eenzaam.
Allen zijn eenzaam die het geloof aan zichzelf verloren hebben; de eenzaamsten van
allen zijn diegenen die het vertrouwen op God verloren. Miete van der Schoor poseert
niet; er is trouwens niets aantrekkelijks meer aan haar. Zij draagt het sobere kleed
eener postulante, het haar onder een kapje, de oogen door
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tranen gesluierd. Het is goed, zegt Miete, alles is goed! En Miete zegent haar leed.
Over de Brunhe, de zwarte heide, trekt kapelaan van den Brande na zijn dagtaak
met Kazan den avond in met de zweep in de eene en den rozenkrans in de andere
hand. Een reiger wiekt door den hemel, de wereld is wijd en stil. Op een hoogen bult
blijft hij staan, onder een ouden spar. En daar krijgt hij opeens een inval, zijn
bezorgdheid valt van hem af en zijn jeugd wordt over hem meester: hij kraait! Een
haan antwoordt en nog een, tien hanen antwoorden, honderd, overal kraaien de hanen.
Succes! Kapelaan van den Brande heeft succes. En is voldaan.
Maar mijnheer Lumens is vanavond niet voldaan; eerstens over zichzelf niet,
omdat hij bij de voorbereiding der kinderen tot hun eerste heilige Communie nog
altijd niet de noodige medewerking van het hoofd der jongensschool ondervindt en
vervolgens ook niet over zijn kapelaan. Dat deze zuster Constantia verweten heeft,
dat zij de kinderen naar de communiebank drijft, is nog tot daaraantoe, wanneer ook
de ouders er zelf over klagen; dat hij in den catechismus versjes aan de kinderen leert
en er zich van af maakt door te zeggen, dat de boterham beter smaakt als er wat suiker
op is gestrooid, heeft ook zooveel niet om het lijf; erger is dat kapelaan van den
Brande den menschen zoo onbekookt de waarheid zegt en dat hij daar geregeld
klachten over krijgt. Zoo heeft hij vandaag weer van mevrouw Vermeeren, die het
ook van mevrouw Versterren en mevrouw Grondijs zelfs gehoord had, moeten
vernemen dat zijn jongste kapelaan een toon aanslaat, die zeker in den mond van een
priester niet past. Het is schande, had hij een weldadige dame als mevrouw Vermeeren
voor de voeten geworpen, dat er in een parochie als de onze nog altijd zooveel
gezinnen zijn waar gebrek geleden wordt, terwijl er toch zooveel andere zijn die in
weelde baden! Een geestelijke moest den gewonen man geen voet geven in zijn
verzet en ook de beteren niet aantasten in hun eer en geweten; hij moest dat maar
aan de socialisten overlaten, had mevrouw Vermeeren gezegd. Zij en haar man hadden
beraadslaagd er den bisschop over te schrijven, maar hadden besloten dat een hartig
woord van den pastoor voorloopig wel volstaan zou om mijnheer van den Brande
de grenzen in acht te doen nemen.
De grenzen! Mijnheer Lumens moet erkennen, dat dit een nogal
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vage aanduiding is voor hem die zelf in sociale aangelegenheden geen blad voor den
mond pleegt te nemen en er zich altijd wel voor gewacht heeft om de zoogenaamde
beteren in hun liberale kaart te spelen. Welke zijn de grenzen? Hoe moet hij die zijn
kapelaan aanduiden? Waar liggen van den anderen kant de grenzen der waarheid,
der gerechtigheid? En de plicht, waar houdt die voor een priester op?
Een kapelaan mag oneindig veel meer zeggen dan een pastoor, maar als een
kapelaan bijna niets meer mag zeggen zonder de menschen op hun teenen te trappen,
wat blijft er dan nog over voor een pastoor? Dat kapelaan van den Brande zijn boekje
te buiten is gegaan, kan pastoor Lumens eigenlijk niet vinden, de naastenliefde vraagt
méér van de rijken dan dat zij met hun rijkdom den armen de oogen niet uitsteken,
méér dan een min of meer getemperde milddadigheid; de naastenliefde eischt van
de rijken wat de paus hun in Quadragesimo Anno duidelijk voorhoudt. Dus! Maar
het zal de toon wel zijn die ook hier, zoo goed als overal, de muziek maakt; de wijze
waarop, waar het eigenlijk om gaat. En in zijn toon, daarin kon mijnheer van den
Brande zich matigen, zonder het woord uit den mond te geven, zonder de waarheid
te verzwakken kon hij haar verzachten. Dit zal pastoor Lumens zijn kapelaan onder
het oog houden, daarin zijn grenzen die deze zeer zeker te betrachten heeft en die
zal hij hem wijzen. Hij zal er geen gras over laten groeien; stel niet uit tot morgen
wat gij vandaag nog doen kunt, is een stelregel van mijnheer Lumens geworden en
hij bevindt er zich goed bij. Maar hij moet de koe bij de horens houden, zooals hij
zich uitdrukt, want de bekoring zijner traagheid ligt nog steeds ergens tegen hem op
de loer.
Het is een prachtige lenteavond met eens geen enkele vergadering na het drukke
winterseizoen van levendige sociale actie; de meidoornhagen geuren en over de
tuinen hangt een melkwitte schemer. Dorus Bonte komt hem tegen op zijn zondagsch,
met een dikke sigaar in zijn hoofd. Ik wou eens komen hooren wanneer morgen het
kind gedoopt kan worden, eerwaarde? Wat is het Bonte? Een jongetje eerwaarde,
het derde! Drie jongens? Neen, twee jongens en een meisje. Proficiat dan, en je
vrouw? Maria maakt het best; die heeft de gezondheid in pacht, zullen we maar
zeggen. Vooruit dan maar weer; zorg dat ze morgen om vier
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uur in de kerk present zijn en zeg aan Maria dat ik op de muisjes kom. Dat hopen
we eens te beleven, eerwaarde, maar toch ben ik bang dat ze zullen beschimmelen
als ze op u moeten wachten. Hoezoo? Nu ja, als ik het zeggen mag, hebben we zoo
lang we getrouwd zijn de eer van uw bezoek nog niet gehad. Ik zal me beteren, Bonte,
dat beloof ik je! Dat zei Uilenspiegel ook, eerwaarde. Zeg aan Maria dat ik kom,
versta je! Ik zal het zeker doen.
En nu ga je er zeker nog een glas op drinken, op den goeden afloop, bedoel ik.
Ik zou wel graag, maar het kan er niet van af, een mijnwerker met reeds drie
kinderen heeft daar zijn handen vol aan, eerwaarde en is al zoet genoeg met een
sigaar, slechts half zoo goed als die van een pastoor.
Zou het zoo erg zijn als je het voorstelt, vriend? Maar kom, ik loop een eind met
je op tot bij mijnheer kapelaan.
De mijnwerkers zijn niet gauw content, dat is van hen geweten, maar ik mag den
hemel danken dat ik een vrouw heb met overleg. Daar zijn er die zeggen: Een kind
minder en nu en dan een borrel méér, daar ben je beter mee uit. En het zijn de
kwaadsten nog niet die je dat raden. Maar wat zal ik zeggen? Een kind is toch maar
een kind, eerwaarde en de rest kan me voor mijn part gestolen worden, nu weet u
het!
Dat is stoere taal, Bonte! Van wie heb je die geleerd?
Wanneer je vrouw goed is, leer je van alles; die leert je van alles langzaam af en
aan, meer dan je ooit had kunnen denken.
Bonte, je bent een gelukkig man!
Ik zou niet graag zeggen van niet, eerwaarde, al heb ik natuurlijk mijn zorgen.
Heb je nog iets van je vader gehoord, waar die zich ophoudt of zoo?
Neen, niets!
En van Louis?
Evenmin!
Jullie zijn me toch een eigenaardig slag van menschen, Bonte! Hoe bedoelt u dat?
Anders dan anderen!
Ik geloof niet, dat we anders dan anderen zijn, eerwaarde, alleen maar wat meer
en wat vlugger geplaagd. Alles bij elkaar
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is het ons den laatsten tijd niet erg voor den wind gegaan, dat zult u me toch moeten
toegeven?
Dat wel, maar, eerlijk gesproken, hebben jullie het er dan ook wel een beetje naar
gemaakt, je vader vooral!
Hij is erg getempteerd geworden.
Evenwel niet erger dan zooveel anderen die ook door de onteigening op straat
kwamen staan en van den nood een deugd hebben gemaakt.
Wij hadden op den grond moeten blijven, overal elders zouden wij stukken hebben
gemaakt, op den grond alleen niet. Doch nakaarten dient nergens meer toe. Nu de
tijden zoo slecht geworden zijn voor den werkman mag ik blij zijn, dat ik vast werk
heb, al is het dan ook niet van het beste. Waar moest ik anders met vrouw en kinderen
naar toe? En om te gaan bedelen is niet iedereen in de wieg gelegd. Alaaf de mensch
die zichzelf kan helpen, want als je een ander naar de oogen moet zien ben je nog
lang niet gelukkig! Kapelaan van den Brande kan ook niet alles, die loopt zich voor
de menschen het vuur uit de schoenen, om u zelf niet te na te spreken, eerwaarde,
want u weet ook best wat u aan uw hoofd heeft.
Dat loopt nogal los, Bonte, ik kan er tegen!
Wie werk heeft mag tegenwoordig wel zorgen dat hij het houdt, oppassen is op
vandaag de boodschap, ook op de Mijn; daar worden ze met den dag dan ook al
lastiger. Wanneer dat zoo doorgaat met al die machinerieën raakt de werkman er
onder in plaats van er op. Het is een gekke wereld zooals die in een tiental jaren
geloopen is en het laat zich voorloopig niet aanzien dat het er beter zal worden, eerder
nog slechter.
Reden te meer voor de menschen om elkander er door te helpen. Liefdadigheid is
goed, eerwaarde, maar een lapmiddel blijft ze. En het moest toch niet mogen
passeeren, dat een eerlijk huisvader die buiten zijn schuld op straat komt te staan als
een hond van de deur wordt gejaagd en dat nog wel door een vooraanstaand katholiek?
Wat bedoel je, Bonte?
Ik wil maar zeggen dat menschen, die het dan toch zoo kwaad niet hebben, niet
zoo hard voor hun evenmensch moesten zijn. Zulke menschen zijn er helaas en ze
zullen er altijd blijven.
Het is toch godgeklaagd.....
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Laat God hen dan ook oordeelen, zou ik zeggen.
Maar daar zijn we er hier niet mee!
Zoo ver als jij denkt zullen we hier toch niet komen, vriend!
U geeft den moed dus ook al op en laat de betere wereld aan de anderen over?
Dat niet; Christus zelf heeft gezegd dat wij altijd armen in ons midden zullen
hebben.
Maar Die heeft toch niet gezegd, dat men ze in hun armoe moet laten vergaan?
Integendeel!
Welnu dan, heb ik gelijk of niet als ik meen dat de rijken de wacht maar eens
krachtig aangezegd moeten krijgen?
Het kan ook te hard aankomen, Bonte.
Doch ook niet hard genoeg.
De vraag is maar wat je hard genoeg noemt, en je moogt ook nooit vergeten dat
de rijken verschrikkelijk worden lastig gevallen en niet zelden tot over de ooren in
hun eigen zorgen zitten waar een ander geen besef van heeft.
Ik heb op een vergadering eens een stuk uit een brief van den paus hooren
voorlezen; die had het daar ook over de plichten van de rijken jegens de misdeelden
en ik dacht, dat ze het daarmee doen konden, en u?
Een paus kan heel wat meer zeggen dan een pastoor!
Maar een pastoor kan toch altijd zeggen wat de paus zegt, de geestelijken hebben
het hem maar duidelijk na te zeggen en als zij dat overal deden, in alle kerken en
overal waar het pas geeft, zou de wereld er volgens mijn dom verstand heel anders
uitzien. Zou je meenen, Bonte? Ik geloof, dat je op dit stuk van zaken lang niet genoeg
rekening houdt met de menschelijke natuur. Maar komaan! zeg me liever eens:
waarvandaan kraaien vanavond al die hanen?
Ja, eerwaarde, daar vraagt u me zoo iets! Waarvandaan kraaien al die hanen? Eén
haan krijgt het in zijn kop om te kraaien, een tweede kraait, een derde en de andere
kraaien hen van alle kanten dapper na. Indien het niet al te oneerbiedig zou klinken
zou ik, nu dat zoo te pas komt, willen zeggen, dat de geestelijken maar eens moesten
doen als de hanen, kraaien wat de paus kraait en heel de wereld zou het hooren. Klopt
dat, of niet?
Dat klopt!
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En hier scheiden zich onze wegen, eerwaarde!
De groeten aan moeder de vrouw en tot spoedig, Bonte!
Zal niet aan mankeeren, eerwaarde!
Wanneer mijnheer Lumens bij zijn kapelaan heeft aangebeld, opent Marie Courage,
de huishoudster die haar naam niet voor niets draagt, hem de deur na eerst den
avondlijken bezoeker door het luikje naar zijn identiteit gevraagd te hebben. Na
gemerkt te hebben welk goed volk het is dat zich heeft aangediend, gaat tegelijk haar
gelaat als een roos in een glimlach open en staat zij den pastoor met onveranderd de
linker hand in haar voorschoot gewikkeld te woord: De kapelaan is niet thuis, is met
den hond op stap; maar misschien dat de pastoor wel even wil wachten?
Zeg hem dat ik hier geweest ben, Marie.
Kan ik de boodschap niet aannemen, mijnheer Lumens?
Zoo ver heb je het nog niet gebracht! Ik moest hem zelf eens gesproken hebben.
Wanneer er haast bij is zou hij, wanneer hij thuiskomt, misschien nog even naar
de pastorie kunnen komen.
Ik zie hem morgenvroeg in de kerk. Maar zeg me eens, hoe komt het toch dat hij
zich zoo dikwijls verslaapt?
Hij is nog jong, eerwaarde, en maakt zich zoo bitter moe.
Maar toch niet zoo moe of hij kan er nog met den hond op uit! Wanneer je van
den morgen tot den avond van Pontius naar Pilatus geloopen hebt en dat gezanik van
al die menschen hebt moeten aanhooren, wil je ook wel eens een uurtje vrij man zijn,
zou ik denken.
Toch had ik heel graag dat de Vroegmis op tijd begon, Marie, het loopt in de gaten.
Ik zal er mijn best voor doen en 's morgens nog wat harder aan het zeel gaan
hangen.
Gaat hij laat naar bed?
Als hij thuis komt, en dat ligt er al aan, dat weet u ook wel, gaat hij regelrecht naar
boven. Wanneer hij dan eerst nog eten moet, gebeurt het slag op slag dat hij over
zijn boterham in slaap valt. Je moet hem anders maar niet al te zeer beklagen, Marie!
Neen, maar toch denk ik soms bij mijn eigen, dat de pastoor de Vroegmis ook wel
eens kon doen.
Het is goed dat je me dat zegt, Marie.
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Ik wist wel dat u verstandig genoeg waart om me er niet kwaad op aan te kijken.
Een goede huishoudster heeft zich anders met niet veel meer te bemoeien dan met
haar keuken, maar daar heeft ze het dan ook heelemaal te zeggen.
Als dat maar waar was! - hier tenminste niet; ik ben niet eens baas over de potten
en pannen. Gisteren nog had ik een stokvisch in de week gezet voor den Quatertemper
en toen ik een paar uur later even mijn rug gedraaid had, was hij verdwenen. Mijnheer
kapelaan is zoo iemand die nergens met zijn vingers af kan blijven en dat was zoo
erg nog niet als je maar niet zeker wist dat er misbruik van hem gemaakt wordt. Er
wordt gebrek geleden, maar niet het meest door wie er mee te koop loopen. Wie op
vandaag de hand uitsteken komen niets te kort. Het ongeluk van mijnheer kapelaan
is dat hij geen tranen zien kan, geen leed; een groot ongeluk is nog, dat hij het verschil
niet kent tusschen waar en valsch leed; tusschen echte en gemaakte tranen, en het
grootste ongeluk is dat gij beiden, vergeef me de uitdrukking, van hetzelfde sop
overgoten zijt op het punt van menschenkennis en zoo.
Je praat als Brugman, Marie!
Wilt u daarmee zeggen, dat die het ook aan het goede eind had, eerwaarde?
Ik wou daar eigenlijk mee zeggen, dat wie veel en gemakkelijk praten zich ook
dikwijls vergissen.
Het is waar dat ik niet naar mijn woorden hoef te zoeken, maar waar is ook dat ik
mijn oogen niet op zak draag; aan de deur doet men heel wat menschenkennis op!
Dat geloof ik, al is die kennis dan ook niet altijd van de beste soort.
Het ergste vind ik maar, dat de steun niet terecht komt waar hij het meest van pas
komt; dat de ware armen achter het net van de klagers visschen.
Ook daarin zou jij je misschien kunnen vergissen, Marie!
Voor een of ander geval neem ik dat aan, maar zeker is het toch ook dat er zijn
die geregeld op kosten van de geestelijken in de cinema zitten. U moest die menschen
maar eens hooren die er ook wel eens komen....
En die een werklooze geen verzetje gunnen, bedoel je, geen
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tortelduif in een kooi en geen duif op het dak? Geloof me, Marie, dat het geraden is
bij zulke menschen zijn licht niet op te steken. Dacht je soms dat de heilige Vincentius
en de heilige Elisabeth, je weet wel die met haar schoot vol rozen, die armen
passeerden waar ze zagen dat een geranium voor het venster bloeide? De armoe der
armen zal voor een zeker soort menschen altijd een aanklacht blijven. Laat de priesters
dan maar een beetje ontvankelijk zijn voor leed en tranen en het ook blijven, Marie,
en trek voor jezelf uit een en ander de conclusie, dat goed zijn alleen geen kunst is,
maar goed doen wel.
Best, eerwaarde, maar toch dunkt me dat wij het nog lang niet met elkaar eens zijn
geworden.
Daarvoor ben ik ook niet gekomen, Marie; ik ben gekomen om het op sommige
punten eens te worden met mijn kapelaan en denk nu opeens dat ik het waarachtig
voor een groot deel al ben. Moet ik hem dat zeggen, pastoor?
Neen! Je moet hem zeggen dat hij zichzelf niet te kort moet doen, en daar moet
jij voor zorgen, dat is jouw plicht, dien druk ik jou op het hart.
U doet maar, eerwaarde! doch ik zou denken dat u beter deed me daarin een handje
te helpen. Van u zal hij eerder iets aannemen dan van mij.
Dat staat nog te bezien; daarbij heb ik vroeger reeds, bij mijnheer Odekerke, die
ook in sommige dingen zoo'n eigenaardige was, ondervonden dat een pastoor zich
beter niet met de keuken van zijn kapelaan in kan laten. Om kort te gaan, luister:
houd den boel hier zoo recht als je maar kunt en als jullie iets te kort komen, weet
jij, Marie, waar de pastoor woont!
Dat is aan geen doove gezegd, eerwaarde! Wanneer hij me dus weer iets lapt zooals
gisteren met dien stokvisch, zal ik alles blauw-blauw laten maar hem 's middags naar
u verwijzen en hem zeggen, dat voor hem gedekt staat bij mijnheer pastoor.
Je leert hem die grappen maar af, Marie!
En dan die hond, eerwaarde?
Wat is er met dien hond?
Het is een dure kostganger en mij dunkt dat het wel wat minder kon, dat mijnheer
kapelaan, net als u, het ook wel afkon met een keffertje.
Dat weet ik niet, daar blijf ik buiten.
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Dat bakbeest van een dier vreet ons de ooren van den kop.
Dat is jammer.
Nu ja, u lacht ook met alles!
Neen, niet met àlles; ik heb met den dag al minder en minder te lachen.
Als u mijnheer kapelaan de hand ook nog boven het hoofd houdt, weet ik het wel
gemaakt!
Zou je dan willen, dat ik hem de hand niet boven het hoofd hield, Marie?
U zou er hem in ieder geval eens op kunnen wijzen dat hij zich sommige menschen,
die hem toch al een communist noemen, nog niet erger moest tegen maken; daar
verdien je niets mee!
En waarop zou ik hem nog meer moeten wijzen, denk je?
U houdt me voor den gek, met u is al even slecht hamborgen als met hem!
Dan zie ik aankomen, dat je je dienst op gaat zeggen, Marie. Eigenlijk moest ik
het doen!
En dus eigenlijk ook weer niet!
U zijt ook, vergeef me dat woord, een rare!
Ik ben blij dat ik dat vanavond eindelijk weer eens verweten krijg, Marie.
Ik zou u, in alle beleefdheid natuurlijk, nog heel wat meer kunnen vertellen, maar
het is toch allemaal maar boter aan de galg met u!
Juist Marie, allemaal lood om oud ijzer.
U vat het vanavond nogal licht op, zou ik zeggen.
Vanavond wel!
Nu u nog wel van plan was mijnheer kapelaan een standje te komen maken.
Hoe weet je dat?
Van de meeste menschen weet je op voorhand al waarvoor ze komen, al was het
alleen maar door den ruk dien ze aan de bel geven.
Ik dank je voor de waarschuwing, een volgenden keer zal ik op mijn tellen passen.
Een volgenden keer zijt u dat toch weer glad vergeten!
Je hebt meer menschenkennis dan ik gedacht had.
Ik zei het u reeds, aan den bel doe je van alles op.
En natuurlijk ook een heeleboel praatjes?
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Een heeleboel dingen die je kalm naast je neer kunt leggen, maar ook andere waar
zelfs een geestelijke zijn nut mee kon doen.
Ik denk dat het beter voor hem en ook voor de goede zaak is zich aan de praatjes
der menschen niet te veel te storen.
Daar zijn menschen en menschen, eerwaarde!
Wanneer het hart slechts brandt, Marie, komt alles terecht!
Pastoor Lumens gaat in een gansch andere gemoedsstemming naar zijn huis dan
waarin hij het verlaten heeft. Hij ademt ruimer, denkt royaler over het leven en meent
het beter met zijn jongsten kapelaan dan ooit, vaderlijker! Neen, een kapelaan behoeft
niet precies te zijn zooals zijn pastoor dat wenscht, zooals een zeker deel der parochie
hem graag zou zien! Als het hart slechts brandt, komt alles terecht! heeft mijnheer
Lumens als bij ingeving zoo pas gesproken en zich daarmee zelf misschien
overtroffen. Of niet?
De hanen kraaien al lang niet meer, het is zoo stil dat hij de meikevers hoort grazen
in het jonge beukenloof. En het valt pastoor Lumens op, dat de natuur bijna altijd
een beeld heeft voor haast al onze menschelijke gewaarwordingen en gedachten. En
daarmee slaat de deur van zijn pastorie achter hem in het slot.
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III
Kapelaan van den Brande is geen vriend van statistieken of vergelijkende tabellen,
vooral niet in geestelijke zaken. Hij is niet eens een vriend van orde, ofschoon die
toch, zooals pastoor Sassen op een samenkomst nog onlangs betoogd heeft, naar God
voert: Ordo ducit ad Deum. Wanneer mijnheer Lumens zijn kapelaan dan ook de
verheugende mededeeling doet, dat het aantal heilige communies sinds den laatsten
Paschen weer met zooveel en zooveel is opgevoerd, vindt deze de voldoening welke
zijn pastoor er over aan den dag legt nogal naïef en kan hij niet nalaten te vragen:
wordt er minder gevloekt en gelasterd; en vooral: zijn onze menschen eerlijker
geworden in hun handel en wandel? Hij acht het niet van belang of de parochie meer
bidt en meer communiceert, maar wel of zij het beter doet, en kapelaan van den
Brande is er precies de man naar om dat sterk te betwijfelen. De doelstellingen waar
de beide heeren in hun priesterlijke werkzaamheid naar streven zijn een beetje
verschillend; terwijl de kapelaan het er op aanhoudt, dat de menschen heilig zouden
leven - hoeveel last hij intusschen met zijn eigen heiligheid heeft blijft hier buiten
beschouwing - schijnt de pastoor er al lang tevreden mee te zijn als ze maar heilig
sterven. Idealisme en realisme teekenen zich hierin duidelijk tegen elkander af. Maar
goed! Zoolang de beminde geloovigen niet laten kunnen elkaar waar ze kunnen een
hak te zetten en even frisch en vroolijk doorgaan van de lessen van Christus alleen
maar datgene te nemen wat in hun kraam te pas komt en de rest aan hun laars te
lappen, moet kapelaan van den Brande van al die bloeiverschijnselen van godsdienstig
leven, welke zich in getallen, liturgische plechtigheden en vergaderingen afteekenen,
niets hebben. Ondanks zijn idealistische doelstelling - welke dan misschien geweten
moet worden aan zijn gebrekkig besef van de erfzonde en hare gevolgen - is hij in
den grond een pessimist wat betreft de menschelijke verbetering. Wij moeten Eva
maar niet al te lastig vallen, zegt Van den Brande, want wat haar ten laste gelegd
wordt hadden, indien zij het niet gedaan had, na haar stuk voor stuk al haar
nakomelingen bedreven. Kapelaan van den Brande is een ontevredene en dat zou
nog tot daaraantoe zijn, indien hij die gesteltenis niet zoodanig accentueerde door
zijn norsch
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en vervaarlijk uiterlijk. Ook over de vereenigingen, godsdienstige, sociale en
charitatieve, is hij niet te spreken zoolang die volgens hem nog veel te veel het beeld
bieden van min of meer gezellige en onschuldige onderonsjes. En toch blijven deze
de oogappels van mijnheer Lumens, de oogen waardoor hij kijkt en de parels aan
zijn pastorale kroon. De kapelaan vindt het heelemaal geen kunst om een boel
menschen bij elkaar te trommelen en ze onder één vaandel te scharen, maar probeer
ze maar eens voor een gemeenschappelijk doel te laten leven, verklaart Van den
Brande; ik spreek niet eens om ze er voor te laten sterven. Christus had genoeg aan
twaalf eenvoudige kerels om de wereld te overwinnen, maar die zijn er dan ook
allemaal voor gestorven, de verrader niet uitgezonderd!
Zeker, het hart van kapelaan van den Brande brandt, doch woester af en toe dan
zijn pastoor het zou wenschen, dan voor een normalen groei van het godsdienstig
leven in de parochie bevorderlijk is. Van den anderen kant evenwel is de kapelaan
hem een voortdurende aansporing zijn ijver op peil te houden, om de waarde die hij
de dingen toeschrijft van tijd tot tijd te hertoetsen en om zijn maatstaven zuiver te
houden. In zijn hart is hij het met veel gedachten en beweringen van zijn kapelaan
eens, zonder dit echter voor de buitenwereld altijd te doen blijken; niet uit gebrek
aan durf maar om tactische overwegingen; ook al omdat je als pastoor voor een zoo
groot mogelijk aantal parochianen een prestige hebt hoog te houden, dat je de deur
openhoudt tot diegenen die anders moeilijker te genaken zouden zijn en zich misschien
geheel en al voor den invloed der Kerk zouden sluiten. Practisch staat mijnheer
Lumens dus een gematigd optimisme voor en smaakt hij, bij de trage haast die hij
zich bij de afwikkeling van zijn pastoraal programma heeft voorgeschreven, de
zekerheid van den zekersten weg te gaan en de voldoening van onder de confraters
nog altijd als de meest vooruitstrevende pastoor van het geheele dekenaat te gelden.
De gave des woords, waarover hij zeer zeker op den kansel en het spreekgestoelte
beschikt, verleent hem een niet te miskennen overwicht op mijnheer van den Brande
die nog steeds niet los weet te komen en Zondag op Zondag opnieuw dezelfde pijnlijke
vertooning biedt. Na een paar zinnen loopt het zweet hem al langs den kop en van
bleek als een doek wordt gaandeweg zijn
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gezicht van vaal tot leikleurig blauw. Als je maar niet naar hem kijkt, zeggen de
menschen, gaat het nog even, want wat hij zegt is allemaal raak en zit degelijk in
elkaar; je moest alleen je hart niet vast te houden hebben dat hij ieder oogenblik blijft
steken of nog erger!
De kapelaan komt er dan ook recht voor uit, dat de preekstoel hem telkens een
vagevuur bezorgt en lacht meewarig genoeg wanneer er soms op gezinspeeld wordt.
Goede raad blijft echter duur, al zijn de eerwaarde confraters scheutig genoeg met
hun adviezen. En de reden daarvan zal dan wel hierin liggen, dat geen van allen - en
ook de rhetoricaprofessor van het seminarie niet - er in geslaagd is de juiste diagnose
te stellen en het euvel in zijn wortel aan te tasten. De een zegt dat hij te zeer aan zijn
tekst vastzit en zijn preeken dus niet moet schrijven; een ander raadt hem aan ze wel
te schrijven maar ze onmiddellijk daarna in de prullemand te werpen, een derde vindt
dat hij de stof alleen maar moet bemediteeren, haar hoogstens in een paar regels
vastleggen en zich dan maar aan de genade of ongenade van het oogenblik overgeven.
Van den Brande houdt er echter van zijn preeken van a tot z te schrijven en van buiten
te leeren, daar hij anders bang is stukken te maken door meer te zeggen dan hij
bedoelt. Het staat vast dat de preekstoel hem eerbied inboezemt en dat deze
franc-tireur er zich van bewust is, dat er waarheden zijn die de stoel der waarheid nu
eenmaal niet verdraagt. Dat pleit voor den man die er anders overal elders geen been
in ziet de lont in het kruitvat te werpen. Hij bepaalt zich in zijn preeken tot een loutere
uiteenzetting der geloofsleer en niemand kan tegen hem inbrengen, dat hij in de
toepassing er van, of in zijn instructies waar uit den aard der zaak meer moraliseerend
te werk wordt gegaan, zijn mond voorbij praat. Reeds werd van hem gezegd, dat de
parochie door een feillooze intuïtie van hem gemerkt heeft, dat hij nederig is. Zijn
houding op den kansel zou dan wel eens de sprekende uitdrukking kunnen zijn van
wat hij in zijn diepste wezen is. Een reden voor den stunteligen toon dien hij aanslaat
zou dan wellicht gevonden kunnen worden in het diep geworteld besef van eigen
onvolkomenheid, dat zich van hem meester maakt zoodra hij genoodzaakt wordt als
forma gregis en als de volkomen belichaming van het woord dat hij spreekt voor het
volk te verschijnen.
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Sedert eenigen tijd heeft pastoor Lumens gemerkt, dat kapelaan van den Brande zijn
polshorloge niet meer draagt en let er nu iederen morgen op bij het aankleeden voor
de heilige Mis als ook bij de elevatie. Natuurlijk doet de pastoor er geen navraag
naar alhoewel het hem blijft intrigeeren. Hij kan slecht aannemen, dat de kapelaan
opeens tot de overtuiging is gekomen, dat een polshorloge een nu niet bepaald clericaal
ornament is. Waarschijnlijker lijkt het dat hij het gebroken heeft bij het voetballen
of het stoeien - boksen noemt mijnheer van den Brande het - dat hij soms met de
jongens van de Jonge Werkman doet. Of misschien heeft hij het ding weggegeven?
Het uurwerk is in ieder geval verdwenen en de pastoor is er niet rouwig om, indien
het met de regelmaat van zijn kapelaan, die van maat en tijd toch al zoo weinig begrip
heeft, nu maar niet heelemaal in het honderd gaat loopen. Mijnheer Lumens zal hem
evenwel aan zijn tekst houden, daar kan hij op rekenen, met zachte maar vaste hand.
Iedereen kan zoo puntelijk niet zijn als mijnheer Odekerke en dat hoeft ook niet,
maar de slordigheid van mijnheer van den Brande steekt daar wel wat scherp bij af.
Hij is het volkomen met pastoor Sassen eens, dat de jonge heeren het seminarie maar
als halve menschen verlaten en dat een pastoor er nog heel wat aan op te voeden
heeft; er soms nog meer moeite mee heeft dan met de lastigste van zijn parochianen.
Met de methode echter van mijnheer Sassen om voor iederen tuiterluit langs zijn
kapelaan heen naar het bisdom te loopen, is pastoor Lumens het niet eens. Eerstens
niet omdat het niet eerlijk is, niet iemand recht in de oogen zien; verder niet omdat
het bisdom wel iets anders aan het hoofd heeft, en ook niet omdat je in de meeste
gevallen toch weinig of geen verhaal hebt. Want hoe gaat het eigenlijk? De verslagen
die je geregeld hebt in te dienen, gaan den doofpot in en wanneer een pastoor al eens
met een ernstige grief bij het bisdom aanklopt, loopen die jonge heeren op hooge
beenen naar den president van het seminarie en krijgen nog gelijk op den koop toe.
Je moet er dus zelf maar mee klaar zien te komen, zoo goed en zoo kwaad als het
gaat en je kruis ook niet zwaarder maken dan het is. Niet dat pastoor Lumens bepaalde
klachten over Van den Brande heeft, dat niet! maar je moest met zoo'n jongmensch
nu eens ronduit kunnen praten, vriendschappelijk tot overleg kunnen komen als
menschen
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die toch beiden met hart en ziel naar hetzelfde streven en het toch hoogstens oneens
kunnen zijn over de middelen! Je leeft veel te veel langs elkander heen, leeft ieder
op zichzelf te zeer je eigen leven. Het kon anders en beter; het werk zou er op winnen;
je zou je soms zoo moe niet voelen, zoo beu van alles en zeker ook zou je dikwijls
wat minder eenzaam zijn. Wat minder eenzaam! Pastoor Lumens heeft den ganschen
dag huis in en huis uit door de Raadhuisstraat geloopen om de menschen daar op
hun paaschplicht te wijzen. De meesten zeggen met de beste voornemens bezield te
zijn, maar bij den een of ander kom je aan een verkeerd kantoor en dan komen er
strubbelingen, zooals bij den exploitant van de cinema, een man nog wel die een
broer heeft die als missionaris in China zijn leven voor het geloof heeft gegeven, een
martelaar dus. Broodroof is een dik woord wanneer je dat zoo maar voor de voeten
geworpen wordt en waartegen je je natuurlijk kunt verdedigen en gemakkelijk ook.
Maar dan ben je er nog niet! Bij zoo'n man ga je eenzaam vandaan, ook al werpt hij
je niet buiten en zet hij je nog beleefd aan de deur. Ja, bij zoo'n man ga je eenzaam
vandaan, met een zwaar hart als je bovendien nog denkt aan de vrouw en de kinderen
die alles in het diepste stilzwijgen hebben meegemaakt en gehoord. Bij de Daalstraat
gekomen herinnert pastoor Lumens zich de belofte, die hij twee weken geleden aan
Dorus Bonte gedaan heeft. Hij heeft de muisjes laten verschimmelen, zooals Dorus
trouwens verwacht had en in plaats van rechtsaf naar de pastorie slaat hij resoluut
den weg linksaf naar Waterval in. De verwijten niet zoozeer als de gesteltenissen
waarin hij den bioscoopexploitant en zijn gezin heeft achtergelaten achtervolgen
hem mét den wrevel nog dien hij bij Karel en Julie Bonte, die bij Scholten boven
wonen, heeft opgedaan, en voorbij het Jodenkerkhof waar opeens de korenvelden
naar alle kanten in groene vlakken voor hem openvallen, herademt hij een beetje.
Met den hoed af en het hoofd in den nek loopt hij de Daalstraat af. Een lentewolk
komt als een dikke, witte pop van een kind den hemel afgedreven; een spel van de
natuur dat hem boeit. Neen, een mensch moet niet langer nadragen dan noodig is;
iedere dag brengt ook voor een priester zijn eigen zwarigheid, zooal niet zijn leed.
Mochten diegenen die er anders over denken onderhand eens tot een juister inzicht
komen! Want indien je sommigen moest gelooven,
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die meenen dat het levenspad der geestelijken louter over rozen gaat, zou het een
wonder mogen heeten dat niet alle menschen pastoor zijn geworden, of tenminste
pater.
Dorus Bonte zijn huis ligt, beschut door een appelboom, tegen de helling van de
Kamp. De deur staat open en een klein meisje met voor haar leeftijd ongemeen lange
haren zit op den drempel in de ondergaande zon. Het is genoeg om het hart van
mijnheer Lumens al warm te maken; hij legt de hand op het hoofd van het kind en
treedt de keuken binnen. Maria van Dorus Bonte staat bij het vuur, een dikke bengel
van een jongen zit met een kleinen beer tegen de borst in zijn kinderstoel en met het
hoofd achterover tegen den wand ligt Nico te slapen. Nico Bonte komt juist van sjicht
en Dorus is er naartoe. Ik kom op de muisjes, zegt mijnheer Lumens, getroffen door
de netheid die er binnen het huisje heerscht, maar moet natuurlijk hooren dat hij een
paar weken te laat is. Of, als het God belieft, misschien een jaar te vroeg, laat Maria
er met een helder lachen op volgen terwijl zij den kleinste uit zijn slaap uit de wieg
ophaalt en hem den pastoor laat kijken. Nu is pastoor Lumens een eerlijk en
rechtschapen man, die nooit zoozeer in verlegenheid raakt dan wanneer hij over een
nog maar pasgeboren menschenkind zijn zeg moet doen. Vanzelfsprekend zou hij
voor geen geld van de wereld de moeder krenken, wier trots hij waardeert maar niet
begrijpt. Bij het zien van het kokosnootje van het kopje en de vingertjes die wurmig
uit de doeken reiken staat hij aanvankelijk met den mond vol tanden, met een gezicht
dat niet weet of het lachen moet of huilen. Dan redt hij zijn positie door met den
duim een kruisje op het veel te meegaande voorhoofdje te drukken en de hoop uit te
spreken dat - hoe heet hij ook weer? Ja juist Juulke - dat Juulke een flinke
wereldburger mag worden. Dan komen de anderen aan de beurt waar mijnheer
Lumens meer kijk op heeft; het gemoedsrustige Bertje, wiens neus nog eens eerst
tusschen een lapje onder handen genomen moet worden, en dan het keurige Kathrinke
dat al met een kushandje gereed staat, haar Onze Vader en Weesgegroet reeds kent
en waarvoor mijnheer Lumens maar één woord heeft: precies een prinsesje! Nico is
intusschen ook bij zijn positieven gekomen en tracht zich in het bijzijn van den
pastoor een aangepaste houding te geven, al staan zijn oogen dan nog wat schuw en
voortvluchtig

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 3. De weg zijner zonen

34
in hun door koolstof berouwrande leden. Noodgedwongen schikt hij zich zoo goed
en kwaad als hij kan en biedt den pastoor een sigaret aan. Ik heb er eigenlijk geen
handen voor, zegt deze goedaardig maar voor dezen keer zal ik ze niet afslaan. Een
sigaar is beter, maar daar moet men bij een mijnwerker niet om komen, beweert Nico
terwijl hij vuur geeft. Bij een pastoor wel, wil je zeggen? vraagt mijnheer Lumens
hem met een glimlach en herinnert zich een tijd geleden denzelfden zachten maar
dommen duw van Dorus te hebben gekregen. Ja, ja, zoo zijn onze mijnwerkers, voor
het meerendeel fideele kerels maar nog al erg op zichzelf en een beetje besprenkeld
met het rood van den klassenstrijd. Zij meenen het zoo kwaad niet als zij het soms
zeggen, natuurlijk niet! Zulke en andere uitdrukkingen duiden niet zoozeer op een
geestesgesteltenis maar moeten als uitingen worden opgevat van hun gangbaren,
eenigszins schralen humor. Zonder dat iemand er erg in heeft gehad is intusschen
Peter Tobben met den stok tusschen de beenen en de dienstpet van de P.T.T. in den
nek langeweg op den drempel komen zitten om, zooals hij wel eens meer doet wanneer
hij uit zijn dienst komt, Maria van Dorus Bonte met zijn bedelaarsgezicht om een
kop koude koffie of zoo te vragen voor hij doorgaat naar de Nachtegaal. Wanneer
hij de aanwezigheid van pastoor Lumens in het keukentje in de smiezen krijgt, veert
hij met een krachtterm, die hem daar zoo maar van verbazing uit den mond schijnt
te vallen, recht om den pastoor met de pet in de hand te groeten. Hij bejegent hem
als een witte raaf in Waterval sinds pastoor de Bonhomme, heuglijke gedachtenis,
er eens per jaar verscheen als de sleedoornboschjes bloeiden, een feest voor het oog
dat deze zich, zoolang als hij den herderstaf over de parochie gevoerd had, geen keer
had laten ontgaan. Maar dat ging dan met allen luister gepaard, vertelt de postman
die, wanneer hij eenmaal het woord heeft, dit niet zoo gauw uit den mond geeft. Dan
was heel Waterval en de gansche Nachtegaal van groot tot klein op de been om den
priester onder zijn witte parasol als Onzen Lieven Heer zelf in te halen. Bij Colaris
gebruikte hij de koffie, bezocht overal de zieken als die er waren, zegende de kinderen,
die er overal met bosjes waren en tegen den avond, als alle menschen hem weer
uitgeleide deden, preekte hij om beurten nu eens bij den tatersteen en dan weer bij
het lindenkruis om die
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van Waterval en die uit de Nachtegaal evenveel recht te geven en eer aan te doen.
Minstens twintig keer achter elkaar had hij, omdat het vroeger geregeld op veldslagen
tusschen de bewoners der beide buurtschappen uitliep en gewoonlijk om eenen
tuiterluit, over de onderlinge verstandhouding gesproken en de twaalf laatste jaren
zeker had hij zijn geliefde Watervallers en Nachtegalers telkens zoo'n hartroerend
vaarwel en tot weerziens in den hemel toegeroepen, dat de tranen haast niet te stelpen
waren geweest. Maar andere tijden andere zeden, gaat Peter Tobben verder en andere
heeren andere wetten. Men moet hem anders geen kwaad spreken van die oude heeren
pastoors, men moet ze in vrede laten rusten zooals zij in hun leven gewoon waren,
het waren kleine goden waarnaar in ieder geval geluisterd werd en waarvoor soms
gesidderd. Maar de menschen voeren er wel bij! Peter Tobben zou daar aardige
staaltjes van weten te verhalen, onder anderen van een wiens stok meer wonderen
gedaan heeft dan al de preeken der tegenwoordige pastoors te zamen. Wanneer ze
op den preekstoel verschenen, waren dat gebeurtenissen, dan werden er spijkers met
koppen geslagen, dan mocht je den kraag van je jas opzetten, want dan waaide het!
Die heeren spraken met gezag. Peter Tobben wil niet beweren, dat de geestelijken
dat nu niet doen, maar ze doen het anders. Vroeger werd naar hen geluisterd, nu niet
meer! Behalve eens of tweemaal per jaar in den biechtstoel kwam je hen zoo goed
als niet onder handen behalve dan als je gedoopt of bediend moest worden, als je
begon te leven en als je begon te sterven. Daar de menschen bijna allemaal arm
waren, hadden ze daar geen zorg over te hebben. Wanneer iemand ziek werd of op
krachten moest komen, wat op een bord aardappelen met uiensaus of een snee
roggebrood niet lukte, kreeg die van de pastorie de soep en soms een flesch wijn
gebracht. Tegenwoordig, zegt Peter Tobben - en hij zegt het niet om den modernen
geestelijke iets in den weg te leggen, want zij hebben niets te lachen - krijgen de
armen van alles, tot polshorloges toe! Gewis, de geestelijken loopen niet te koop met
wat ze allemaal voor de armen doen, maar de armen zorgen er zelf wel voor, dat het
aan de groote klok komt te hangen. Dat de priesters zich voor hen uitkleeden, tot
daaraantoe! maar ze moesten beter uit hun doppen kijken waar het besteed was en
waar niet. Van de jongste wordt altijd het meeste misbruik
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gemaakt, want wie het lichtgeloovigst en onervaren zijn, loopen er het ergste in.
Indien het niet oneerbiedig gesproken was zou Peter Tobben durven beweren, dat
de meeste jonge geestelijken nog maar snotneuzen zijn die op het punt van
menschenkennis pas kijken komen. En menschen die met het eene oog weten te
huilen en met het andere te lachen, zijn er het beste mee; menschen die over het
algemeen liever lui dan moe zijn en anderen op laten komen voor de kinderen die
ze, God betere het, de wereld ingeholpen hebben. Eindelijk doet mijnheer Lumens
het waschwijf, waar de postbode Tobben voor doorgaat, verstaan dat hij eigenlijk
bij Dorus Bonte op de muisjes gekomen is. Doch er is reeds op gewezen dat, wanneer
Peter Tobben het woord heeft, hij zich dit niet gemakkelijk af laat nemen. Hij is in
elk geval ook een man die van zijn hart geen moordkuil maakt; vooral niet wanneer
hij zich, met datgene wat hij te luchten heeft, aan het rechte kantoor bevindt. Als
brievenbesteller, vervolgt Peter Tobben onverdroten, doe je dingen op die je als
mensch tegen de borst stooten. Beter dan wie ook krijg je lucht van wat er alzoo
onder de menschen omgaat. Je weet precies waarvan en hoe ze leven, wie te lachen
hebben en wie niet. Zonder van zichzelf iets te zeggen of zich op den voorgrond te
dringen, durft hij zeggen dat de geestelijken, voor ze zich bij den neus laten nemen,
beter deden hun licht eens op te gaan steken bij lui die den eenen dag na den ander
de parochie in alle richtingen doorkruisen en derhalve weten waar haas hokt. Vooral
een man als kapelaan van den Brande, die toch nog wegwijs moet worden onder de
menschen... Pastoor Lumens valt den postman in de rede door te zeggen dat kapelaan
van den Brande anders de eerste de beste niet is, een man met oogen in den kop, een
die zich geen knollen voor citroenen laat verkoopen. Dat geeft Peter Tobben allemaal
toe en nog meer: een kapelaan als de parochie zich geen beteren kan wenschen, maar
toch een die zich veel te veel aantrekt van wat de menschen zeggen. De pastoor heeft
daar nog geen bewijzen van, integendeel! Doch die bewijzen zal Peter Tobben hem
dan wel even aan de hand doen. Daar heb je die vrouw van notaris Vermeeren bij
voorbeeld, de voorzitster van de Sint Elisabethsvereeniging nog wel! Wat heeft die
er mee te maken of de kapelaan er een hond op nahoudt of niet? Zelf eet zij er toch
geen boterham minder en
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zeker niet minder lekker om! Maar van den anderen kant behoeft kapelaan van den
Brande het zich toch ook niet aan te trekken als zoo'n mensch hem voor de voeten
werpt dat zoo'n dier per dag naar binnen slaat waar een werkloos gezin van bestaan
kan. Had hij die kletspraat niet beter in den wind kunnen slaan dan onmiddellijk van
den nood een deugd te gaan maken en het schoone dier van de hand te doen? Wat
u, eerwaarde?
Daar weet ik niets van! zegt mijnheer Lumens met een gezicht alsof hij op de
teenen getrapt is geworden.
Zie je nu wel, zegeviert Peter Tobben, met een klap van zijn pet op zijn knieën,
tegen Maria en Nico, dat het niet waar is wat hier en daar verteld wordt, dat de pastoor
er zelf ook wel achter zal zitten!
Neen menschen! verklaart mijnheer Lumens op zijn beurt met haast plechtigen
ernst, daar zit de pastoor niet achter! Maar zeg me eerst eens of het waar is wat je
me daar verteld hebt, Tobben? Zoo waar als God leeft, eerwaarde; ik heb het van
den veearts Liebaert zelf. Kapelaan van den Brande is vanmorgen bij hem gekomen
en heeft hem gevraagd om den hond dood te schieten. Liebaert, die het zonde vond,
heeft dat geweigerd, wat nogal wiedes is. Daarop is de kapelaan met het dier naar
Reinout Eussen gegaan, die zei dat hij er niet genoeg te vreten voor had. Verkoopen
wou de kapelaan den hond niet, ofschoon er genoeg menschen waren waar hij hem
aan kwijt kon en ten einde raad is hij naar Van der Schoor gestapt, die hem met Kazan
naar het leege hok op de binnenplaats heeft verwezen. Op één kostganger meer of
minder kwam het bij Van der Schoor niet aan!
Dan weet ik genoeg, zegt pastoor Lumens en na Peter Tobben en Nico Bonte een
sigaar gepresenteerd te hebben, een met een bandje nog wel, werpt hij het gesprek
over een anderen boeg Maria van Dorus heeft tot nog toe slechts geluisterd en
gezwegen. Zij heeft nog niet eens de gelegenheid gehad om te zeggen hoe zij het
eigenlijk maken en Nico niet hoe hem het werk op de Mijn bevalt. En nadat Maria
haar woord gedaan heeft, dat ze niet anders kunnen dan God voor alles danken, en
Nico op zijn beurt geantwoord heeft, dat je het werk dat hij doen moet eigenlijk aan
geen hond kunt gunnen, maar dat hem, zoodra de tijden eventjes beter worden, de
Mijn gestolen kan worden, maakt mijnheer Lumens aanstalten om op te stappen.
Opnieuw,
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en nu vast en zeker, doet hij de belofte om, voordat de sleedoornbessen in de
Nachtegaal rijp zijn, weer eens op bezoek te komen Kathrinke en Bertje staan klaar
met hun handje, en ook Peter Tobben met den stok aan den schouder om hem
uitgeleide te doen. Pastoor Lumens is tevreden over den zijsprong dien hij gemaakt
heeft en als Peter Tobben hem aan zichzelf heeft overgelaten, houdt hij met een bijna
gelukkige haast op het dorp aan. Boven de daken rijzen de schoorsteenen en schachten
der Mijn in een rustig evenwicht den vergrauwenden hemel in en alweer eens daalt
de avond over Limburg. Mane nobiscum, Domine, bidt de priester, wien men het op
het eerste gezicht misschien niet aan zou zien, maar die een vroom en bezorgd hart
heeft. Op den Nieuweweg gekomen loopt hij eerst nog even bij den juwelier Eyck
binnen; die moest hem eens een paar polshorloges, van de beste natuurlijk en voor
heeren, laten zien. Dat kan, antwoordt de juwelier, die op zijn beurt mijnheer Lumens
vraagt of hij ook modern gaat worden. Zooals je het noemen wilt, lacht de pastoor,
doet zijn keuze en gaat. De afrekening komt wel terecht. Thuis gekomen gebruikt
hij rustig zijn avondeten en als het duisteravond geworden is waarschuwt hij zijn
zuster dat hij nog even uit moet. Hij gaat den Steenweg op naar Van der Schoor,
maakt daar zonder iemand te verwittigen Kazan van de ketting los en gaat met het
dier de poort uit. Als een half uur later de meesterbrouwer met de lantaren komt om
den hond te voeren en het hok verlaten vindt, boodschapt hij zijn baas in zijn
koeterwaalsch Duitsch, dat der Herr Kaplan seinen hungd wieder heim hat jeholt.
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IV
Een paar weken lang al loopt de karreman Coenraad Stijnen niet meer met den ratel.
Hij zou ziek zijn, naar verteld wordt, maar niet ernstig. Want Coenraad Stijnen zijn
vrouw zit even onafgebroken als altijd aan haar venster den donder te beschrijven,
zooals de menschen bij ons zeggen, en jong en oud wat voorbij gaat met haar blikken
te vermorzelen. Peter Tobben, die bij zijn zuster naar den zwager navraag heeft
gedaan, vertelt dat het een ding van niks is wat Coenraad mankeert, dat er geen dokter
aan te pas hoeft te komen en besluit dat het wel rheumatiek of influenza zal zijn.
En Peter Tobben die nooit, wat hij noemt, krom zin heeft - óók niet als zijn vrouw
en dochter hem den drengel spelen, wat nogal eens schijnt voor te komen - stapt met
de brieventasch op den rug en den stok in de hand langs de huizen zijn dienst af,
lucht het kleine beetje Fransch dat hij kent bij voorkeur tegen dienstmeisjes of knipt
er een oog naar, klopt de notabelen amicaal op de schouders en vertelt zijn grappen.
Onderweg leest hij openlijk alle briefkaarten en drukwerken die hij te bestellen heeft
en beoordeelt den inhoud der brieven naar hun uitzicht en gewicht. Met Nieuwjaar
draagt hij behalve de brieventasch een kalebas op den rug voor de wafels die hij
vergaart en zingt met een borrel tusschen wijsvinger en duim een lied voor de klanten.
De fooien ontvangt hij met een geklak van zijn tong en stopt ze in zijn broekzak waar
hij de munten laat rinkelen.
Peter Tobben is het meest volkomen tegendeel van Coenraad Stijnen zijn vrouw,
zijn bloedeigen zuster Mechel. Zij gelden als het levende wonder van wat er soms
uit eenzelfde nest kan komen. Alhoewel Peter Tobben geen licht is van huis uit en
niet eens voor een verstandig man mag doorgaan in de gewone beteekenis van dat
woord, is hij toch blijkbaar niet zoo dom om zich over vraagstukken dik te maken
die hij niet wijs genoeg is om op te lossen. En is daarom een gelukkig man! De Mijn
zegt hem niets anders dan dat door haar toedoen de dienst er aanmerkelijk lastiger
op geworden is; doch ook dat neemt hij voor lief; niemand jaagt hem trouwens harder
dan hij beenen heeft! Het zal ook zoo lang niet meer duren, dat hij gepension-
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neerd wordt. Aan den nieuwen postdirecteur, een mijnheer met spillebeenen en een
droog kuchje in de keel, heeft hij lak en hij komt er bij de andere beambten en
jongmaats, bij wie mijnheer Loosjes er den schrik in heeft zitten, recht voor uit, dat
hij van dat gedril op de minuut af en in het algemeen van systeem niets moet hebben.
Wie op tijd niet van een grapje houdt, telt voor Peter Tobben niet mee en moet
schadelijk geacht worden voor de samenleving. Aan alle maatregelen en
verordeningen van boven af, veegt Peter Tobben zijn kissen af en mijnheer Loosjes
is dan ook maar zoo wijs om het den man, die de P.T.T. zoolang reeds met zich
vereenzelvigt en haar in een voorbijen tijd met een zekeren gemoedelijken luister
vertegenwoordigd heeft, niet lastiger meer te maken dan noodig is. Alleen dat de
brievenbesteller Tobben met Nieuwjaar nog steeds met de kalebas loopt is hem een
doorn in het oog. De sociale positie van den postbode, die toch niets te wenschen
overlaat, raakt er door in het gedrang en het is een affront aan het adres van de P.T.T.
en dus aan den Staat. Overigens neemt Peter Tobben geen deel aan het kankeren dat
de anderen, zoodra ze maar even kans zien om de koppen bij elkander te steken,
tegen Tante Pos doen. Daarvoor heeft hij waarschijnlijk te veel eerbied voor haar
ouderdom en respect voor haar Inspecteur-Generaal, een dondergod, naar het zeggen
der beambten, die door zijn alomtegenwoordigheid de postkantoren tot in de kleinste
gaten vult en in wiens schaduw de lijfeigenen overal met gekromden rug hun taak
vervullen. Peter Tobben komt uit een anderen tijd en vindt het best zooals de wereld
marcheert als ze hem maar niet in den weg loopt. Hij draagt zijn hoofd rechtop
tegenover iedereen en kan zich meer dan vele anderen die luxe permitteeren, omdat
hij geen zoon heeft voor wien hij met buigen en bukken een positie moet zien te
verwerven in de maatschappij. Hij heeft maar een eenige dochter, die mank is en uit
naaien gaat, een die zich de kaas niet van haar brood laat nemen en dus haar weg
wel vinden zal.
Met kermis en carnaval verschijnt hij met Mina en soms gevolgd door zijn vrouw,
in de balzalen en andere dansgelegenheden en zet hij de bloemetjes buiten. Wanneer
hij zijn dochter besteed heeft, danst hij met den stok en laat in ieder geval geen
enkelen dans voorbij gaan. Voor een tractatie voert hij met twee zakdoeken, een
rooden en een witten, die hij links en rechts uit zijn
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zakken vandaan haalt, een poppenspel uit tegen den muur, gewoonlijk den Moord
van Raamsdonk, waarvan hij dan de eindelooze coupletten met zijn oude maar nog
glasheldere stem declameert of zingt naar gelang de tractatie uitvalt.
Dat Peter Tobben een babbelaar is weten we reeds, maar wij moeten er bijvoegen,
tot onder den kerktoren toe, waar hij tot begrijpelijk misnoegen der dienstdoende
geestelijken des Zondags de preeken der heeren vrijmoedig commentarieert en links
en rechts zijn invallen kond blijft doen aan de andere libertijnen, die er zich voor
hun Zondagsplicht verzamelen en zich tot een mishooren met een minimum aan
goede manieren bepalen. Sedert Willem Clevers uit de Nachtegaal het tijdelijke met
het eeuwige heeft verwisseld, loopt er over de wereld geen grooter leugenaar rond
dan Peter Tobben. De dagen zijn te tellen dat hij in zijn dienst gaat of er uit komt
zonder iets uit zijn duim gezogen te hebben, dat hij den menschen kan wijs maken.
Men zou dan ook van Peter Tobben kunnen gelooven, dat zijn leven eenmaal, door
een bizonder toeval, is stil blijven staan op 1 April. Vermeld dient te worden dat de
brievengaarder niet altijd even kieskeurig is in zijn vondsten, niet immer even zuiver
op de graat. Zijn humor ïs soms een beetje ranzig, nu en dan zelfs rancuneus, lang
niet zoo subliem zonder meer als die van het drankwagelke, Willemke Clevers. Maar
toch heeft ook Peter Tobben zijn goede momenten, zooals onlangs nog tegenover
schoolmeester Schiffelaers. De meester die een hartstochtelijk natuurvriend is en
meer bizonder als een vogelliefhebber bekend staat, was door den landbouwer
Driessen van de Waterstraat genoodigd om naar een zwaluwnest te komen zien dat
de vogeltjes tegen een ruit hadden aangemetseld met dat gevolg, dat men van den
anderen kant het huiselijk leven van het zwaluwpaar kon volgen. Mijnheer Schiffelaers
had het zich geen tweemaal laten zeggen en was den volgenden dag reeds met heel
zijn klas naar de Waterstraat komen stappen. Peter Tobben die daar juist zijn dienst
deed en den meester met de klas had zien aanrukken, had er het zijne van willen
hebben, dat spreekt. Hij was achter de jongens het erf van Driessen komen opstappen
en had met belangstelling de uiteenzetting, die mijnheer Schiffelaers over het geval
gaf, gevolgd. Men had het bouwwerk der zwaluwen van voor en achter beschouwd,
het instinct der vogels en de doelmatigheid van
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alle dingen was er bij ter sprake gekomen en de bewonderenswaardige orde in het
heelal, toen Peter Tobben plotseling den schoolmeester interrumpeerde door tegen
boer Driessen, die er met een voldaan gelaat bij stond, te zeggen dat mijnheer
Schiffelaers wel een knap man was, maar dat hij het toch wel laten zou een
zwaluwnest te bouwen. Doet u dat die vogeltjes maar eens na! richtte Peter zich
daarop, tot groot vermaak van de jongens, tot den meester. En deze die zich, vooral
in het bijzijn der klas, niet zoo gauw uit het veld mocht laten slaan, schoof zijn hoed
in den hals en antwoordde Peter Tobben, dat een zwaluw ook geen brief kon schrijven.
Had mijnheer Schiffelaers het daarbij gelaten, dan zou hij den brievengaarder allicht
den mond gesnoerd hebben. De meester echter weidde er verder over uit dat een
redelijk wezen altijd nog heel iets anders en van hoogere orde was dan een onredelijk
schepsel en had bovendien nog den moed zich tegenover Peter Tobben sterk te maken
om, de samenstelling, de specie door scheikundige ontleding kennende, eenzelfde
en nog volkomener nest te kunnen bouwen. Peter Tobben keek een oogenblik op
zijn neus en liet er met een onnoozel gezicht op volgen: Een ei er in leggen, meester,
dat kunt u toch niet!
En meester Schiffelaers was eerlijk genoeg om te erkennen dat hij dát inderdaad
niet kon.
Peter Tobben heeft Reinout Eussen voor kort een brief gebracht van Klaartje uit
het klooster, een brief met inhoud, en de brievengaarder heeft zoolang bij Eussen
vertoefd tot deze den omslag geopend en er tot zijn ware verrassing een portret had
uitgehaald van Klaartje in de kleeren, die zij als zuster Rosa van de Allerheiligste
Drieëenheid draagt. Beide mannen hadden bewonderd en gelezen tot hun oogen er
nat van geworden waren. Dat klinkt als uit den zevenden hemel, had Peter Tobben
gesproken die er ditmaal geen ander grapje op gevonden had om zijn ontroering te
verbergen dan: Eussen, Eussen, waar heb je dat aan verdiend! Deze was er
onmiddellijk mee naar zijn vriend, den meesterbrouwer van Van der Schoor, geloopen
en op een bierton gezeten hadden zij lange bespiegelingen zitten houden over het
aardsch en bovenaardsch geluk. Waarachtig, waar heeft Reinout Eussen dat aan
verdiend? De goede man kan er niet over uit! Hij snapt dan ook niets van een Van
der Schoor, die zich maar
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zit te krenken en nog maar altijd geen afstand kan doen van zijn dochter die
intusschen, ondanks het lijdelijk verzet van haar vader, den trek van haar hart heeft
gevolgd en in veilige haven is. Sommigen vinden het wreed en ondankbaar van haar
dat zij, als eenige dochter, haar vader aan zijn lot heeft overgelaten, anderen zeggen
dat er moed noodig is voor wat zij gedaan heeft, een moed namelijk die een ander
steunpunt moet hebben dan menschelijke kracht alleen. Er is in de parochie heel wat
te doen geweest over het vertrek van Miete van der Schoor naar het klooster en nog
altijd zijn er de gemoederen niet over tot rust gekomen. Alleen de verstandigsten
zeggen: Iedereen moet weten wat hij doet, ik kan er me niet mee bemoeien.
Maar Severinus van der Schoor, hoe verstandig en christelijk hij overigens ook
is, kan er zich niet mee verzoenen. Hij probeert het misschien niet eens. Spreek er
me niet van, zegt hij wanneer iemand hem met raad wil helpen; ik mag er niet aan
denken! En dat is dan wel het beste bewijs, dat hij er dag en nacht mee bezig. is. Hij
heeft het vertrek van zijn dochter zwaar gemaakt, voor zichzelf en voor haar, veel
te zwaar. Hij heeft zijn dochter de hand ten afscheid geweigerd, nadat hij haar te
verstaan had gegeven, dat hij van haar laatsten kus in dit leven niet gediend was. Je
komt terug, had hij haar voorspeld, want het zou zonde zijn indien je het niet deed,
had hij er op laten volgen. En Miete had een steen van haar hart moeten maken; onder
de snikken der oude Geertrui was zij de deur uitgegaan. Zoo iets kan een mensch
slechts eenmaal in zijn leven verdragen!
Miete is nu al meer dan drie maanden weg en nog komt zij niet terug. Haar vader
kan er niet bij, dat zoo'n meisje zich levend kan gaan begraven en de verklaringen
die Geertrui in haar eindeloos geduld er van aan de hand wil doen, slaat hij in den
wind. Vrouwenpraat! zegt Van der Schoor en daarmee is alles voor hem gezegd.
Tegen pastoor Lumens kan hij vanzelf zoo niet spreken maar hij vindt de argumenten,
die deze aanwendt om het standpunt van Miete tenminste vanuit een hooger licht te
verklaren, weinig steekhoudend en tenslotte ook maar heilig gewauwel. Het voorbeeld
van Reinout Eussen zegt hem niets, en de fierheid waarmee die met zijn dochter te
pronk loopt zoo mogelijk nog minder dan niets, hangt hem de keel uit.

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 3. De weg zijner zonen

44
Dat waschwijf is nu eenmaal niet anders en daar is nog altijd een groot verschil
tusschen een werkmanskind als Klaartje Eussen en de dochter van Van der Schoor.
Voor een meisje met weinig toekomst en dat vroeg reeds met de harde kanten van
het leven in aanraking is gekomen, kan de kloosterlijke staat begeerlijk zijn en niet
zelden een toevlucht, een minder kwaad dan het ander, maar voor een met alle troeven
in de hand zou het klooster toch het allerlaatste moeten zijn.
Van der Schoor weet nog steeds niet wat zijn dochter bewogen kan hebben haar
stap te doen. Een gril? Maar door grillen werd Miete nooit erg geplaagd. Doch wat
dan? Kan men ook in de wereld zijn eeuwig heil niet bereiken, niet zalig worden?
Hoe treurig zou het anders gesteld zijn met degenen, die den gewonen weg der
stervelingen gaan! Van der Schoor heeft er geen ooren naar wanneer hem geantwoord
wordt, dat er een betere weg is, een volmaaktere weg; een weg dien Christus zelf
zijn volgelingen heeft aangewezen. Van der Schoor heeft meer respect voor de moeder
van een flink gezin dan voor een kloosterzuster, die alle zorgen overboord heeft
geworpen om rustig met de handen in den schoot in haar cel te zitten. En hij
verkondigt het luid, en daarmee tevens welk een gebrekkig begrip hij van het
kloosterleven heeft. Hij neemt aan, dat ook een kloosterzuster recht van bestaan heeft,
geeft zelfs toe dat de wereld aan niets zoo'n gebrek heeft als aan gebed en boete,
maar geeft niet toe, dat zijn dochter voor dat leven geroepen is; dat Miete den weg
is opgegaan dien zij moest. En daarom hoopt hij, blijft hij hopen dat vroeger of later
zijn voorspelling bewaarheid wordt. Er zijn uren dat hij zich aftobt om het verleden
te reconstrueeren, doch vruchteloos. Het had allemaal heel anders geloopen kunnen
zijn, beeldt hij zich in, als die jongen van Bonte er maar niet zoo hals over kop
tusschenuit was getrokken. En het kan gebeuren dat hij alles, van den eersten dag af
dat Louis Bonte op het goed gekomen was, overmijmerend, oprechten spijt gevoelt
van Nicolaas Bonte geen vasten voet gegeven, van den Mensch zijn plannen niet
beter in de hand gewerkt te hebben. Op zulke oogenblikken is hij er niet meer zoo
van overtuigd dat alle dingen geschieden zooals zij moeten.
Menschelijk verstand en vooruitzicht spelen een belangrijke rol in de
gebeurlijkheden, én menschelijke tekorten. Men moet het
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lot in eigen handen houden en het zien te houden. Hij heeft dit lang niet genoeg
gedaan, hij heeft Nicolaas Bonte te slim af willen zijn en is met zijn slimheid op de
koffie gekomen. Wanneer het hem nú gevraagd werd zou hij niet kunnen zeggen,
dat de Mensch het slecht voorhad, neen! Hij had het niet kwaad bekeken! En Severinus
maakt er zich een verwijt van dat hij altijd veel te laks is geweest, eerst als bedrijfsman
- dat was tot daaraantoe! - en daarna in de eenige zaak die voor hem van werkelijk
groote beteekenis was: de bestemming van zijn dochter. Daar had hij de hand aan
moeten houden, alles maar niet op zijn beloop moeten laten. Hij had gemeend zich
de weelde te kunnen veroorloven van Bonte zooal niet rechtstreeks te dwarsboomen
in zijn plannen, dan toch meer dan noodig was op de proef te stellen. Als man van
stand had hij zich doen gelden zonder zich misschien altijd voldoende verwerkelijkt
te hebben wat hij aan den Mensch en zijn geld te danken had. Toen kwam Den Hertog
in het spel en alles liet zich op zijn best aanzien, maar: De mensch wikt en God
beschikt! Wie zal het wagen niet alleen te oordeelen over, doch zelfs te gissen naar
het waarom van beschikkingen die nochtans verpletterend zijn voor den mensch en
zijn oogmerken? Niemand kan er zich voor wachten en niemand is er tegen
opgewassen. Het was in elk geval een verschrikkelijke streep door een rekening die
misschien wel foutief was opgezet, of wel zeker!
Maar de vraag waar het op aankomt is deze: Wie heeft het er slechter afgebracht,
Nicolaas Bonte of Severinus van der Schoor? Geen van beiden heeft te roemen, want
beiden hebben zij het hunne thuis gekregen: de een dit en de ander dat. En was dat
noodig geweest? Met wat meer inschikkelijkheid van zijn kant, zeker niet, oordeelt
Van der Schoor; met wat meer ernst en wat minder spel zouden zij het er beiden
beter hebben afgebracht. En achteraf gezien zou het waarachtig zoo gek nog niet
geweest zijn indien Louis Bonte in de Lindeboom de plaats gekregen had, die zijn
vader hem had toegedacht en die vermoedelijk de werkelijke plaats van dien jongen
geweest is ook. Neen! Niemand maakt hem, Severinus, wijs dat die jongen in Amerika
thuis is, evenmin als iemand hem goed duidelijk kan maken dat Miete het ware
gevonden heeft.
Tot een bezoek aan zijn dochter is Van der Schoor met geen
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geweld te bewegen. Tegen de goede Geertrui, die er hem geregeld toe aanzet, zegt
hij: Waar bemoei jij je mee? of: Ik weet wat me te doen staat! En tegen mijnheer
Lumens, die de hoop ook al niet opgeeft om den stokstijven wil te buigen: U kunt
alles van me gedaan krijgen, maar dát niet; ik kán het niet, met den besten wil van
de wereld niet! Tot zichzelf blijft hij herhalen: We zullen zien wie van ons beiden
het langste volhoudt: zij of ik! En daar blijft hij bij.
Hij slaat het niet hoog van haar aan, dat zij alles zoo goed als buiten hem om had
bedisseld; ook dát had hij niet zoo maar op zijn beloop moeten laten en hij had haar
van den beginne af wat stroever naar haar bedoelingen moeten vragen, desnoods bij
haar óp moeten blijven. Eén enkele vuist op tafel slechts, wat had die wellicht uit
kunnen werken? Maar alla! gedane zaken nemen geen keer en berouw komt na de
zonde. Nooit van zijn leven zal hij dien Zondagmorgen na de Hoogmis vergeten dat
ze bij hem kwam om hem, alsof het de eenvoudigste zaak van de wereld was, te
vertellen: Over een week vertrek ik, vader! Hij zou oneerlijk zijn als hij nu ging
beweren, dat hij dat niet verwacht had vroeg of laat. Daarom was hij weinig verschoten
en had hij haar kalm gevraagd: Waarheen? Naar het klooster, had zij hem lachend
ten antwoord gegeven en hij van zijn kant had haar tot bescheid gegeven: Je moet
dan maar doen wat je niet laten kunt. En een week lang was er tusschen vader en
dochter geen woord meer gesproken, hij had haar gewoonweg de kans niet gegeven.
Oogenschijnlijk rustig en opgeruimd had zij haar preparatieven genomen en op den
vooravond van haar vertrek was hij vroeg al naar de Keizer gegaan en er tot het
sluitingsuur gebleven. Op den bewusten morgen was zij naar de kerk geweest en
daarna was zij bij hem gekomen voor het afscheid, dat hij haar geweigerd had. Hij
had alleen maar niet geweten waar hij de kracht vandaan haalde. Tranen waren haar
in de oogen gesprongen, maar dat was dan ook alles. Zij had zich bitter goed gedragen,
veel te goed, en was gegaan. Waarheen God haar riep, had zij nog gestameld. Waar
weet je dat van? had hij nog tegen haar uit willen vallen, maar hij was gebroken
geweest, kapotter dan zij. Ja, hoe weet zoo'n meisje, dat ze door God geroepen wordt;
hoe kan zij zoo iets in volle overtuiging zeggen, daarvoor alles den rug toekeeren en
zich
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levend gaan begraven? Een raadsel is dit voor Severinus, die nog zijn hoop bewaart
dat het zichzelf zal oplossen. Daarvoor bidt hij en het is nog het eenige gebed dat
hem afgaat, opdat zij haar dwaling moge inzien en haar stap berouwen!
Maar nog altijd bevatten haar brieven geen enkel teeken van tegenzin; lokroepen
uit de verte zijn het, rustig en helder, door-ademd en warm van geluk. Severinus van
der Schoor constateert het met spijt en achterdocht. Hij mag het gelooven of niet wat
zij schrijft, dat hij gerust over zijn kind kan zijn, dat zij niet verder wenscht of begeert
dan.....
Neen, hij is niet dood voor haar, hij was nooit zoo levend voor haar, maar hij zal
zich als een doode voor haar gedragen, geen woord, geen groet, geen enkel teeken,
en dat alles om haar bestwil! Hij is met hart en ziel aan zijn kind gehecht, sedert zij
heen is nog meer dan vroeger; al dreigt hij in gedachten soms tegen haar
onverzettelijkheid, tegen het vasthouden aan haar principe. Zij komt hem reiner,
rijper, lieftalliger voor dan voorheen; zij is hem oneindig dierbaarder geworden, lijkt
het hem soms; hij kan niet van haar af, voortdurend is hij met haar bezig. Van anderen
duldt hij nauwelijks dat ze haar naam noemen. Wanneer hem soms naar Miete
gevraagd wordt, is hij kortaf, hij doet blijken dat daar geen mensch iets mee te maken
heeft en men vraagt hem geen tweeden keer.
Mère Canisia van Kempen, die hem met brief op brief op de hielen zit, laat hij
haar kruit op hem verschieten. Het Maaseycker convent vermijdt hij als de pest; hij
geeft geen adem of hoogstens laat hij weten dat er opvattingen kunnen zijn, die
hemelsbreed van elkaar verschillen en toch evenveel recht van bestaan hebben. Van
der Schoor bewaart zijn hoop, zonder welke het leven hem nauwelijks de moeite
meer waard zou zijn. Want waarvoor anders leeft hij nog? Waarom schenkt hij meer
aandacht dan ooit aan zijn bedrijf, dat toch het erfdeel van zijn dochter is? Hij houdt
haar nest warm tot zij terugkomt. De poort van de Lindeboom staat wagenwijd voor
haar open!
Niemand waagt hem te zeggen, dat zijn verwachting ijdel is en onverstandig.
Alleen Geertrui betrapt er zich soms op dat zij te ver gaat, verder dan het lijden kan;
en die bindt dan onmiddellijk in. De meesterbrouwer houdt zich wijselijk buiten de
huiselijke aangelegenheid, ofschoon hij particulier de meening van zijn
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vriend Eussen deelt, dat Van der Schoor zich in dezen niet van zijn besten kant laat
kijken en ergernis geeft aan de parochie. Hij moest den hemel op zijn bloote knieën
danken, zegt Reinout Eussen, die met het portret van Klaartje in zijn borstzak loopt
en groot en klein aanhoudt om allen deelgenoot te maken van zijn vaderlijken trots.
En waarlijk, de glimlach van zuster Rosa van de Goddelijke Drieëenheid is de moeite
waard, den trots van haar vader waardig. Menschen als bedrijfsleider Grondijs, wie
de nood der tijden misschien meer dan anderen in haar onverbiddelijkheid aangrijnst,
daar ze dag voor dag al minder raad meer weten met het overtollige
menschenmateriaal, verklaren niet vermoed te hebben, dat er zooveel jeugd en straling
van geluk in dezen tijd nog mogelijk is op een menschengelaat onder een witten
sluier. Zij was altijd mijn oogappel, spreekt Reinout Eussen, God heeft hem goed
bewaard! Wat kan een weduwnaar beter doen dan er dankbaar voor zijn? Waarvoor
anders brengen wij kinderen ter wereld dan om God te verheerlijken en wanneer wij
aanschouwen mogen, dat ze hun taak vervullen, mogen wij er op rekenen dat alles
goed is; ook dat onze zonden en schulden ons misschien niet verder aangerekend
worden. Wanneer je een brave vrouw hebt, die je vroeg verliest is dat geen kleinigheid,
reken maar! - en als je daarbij nog met een nest vol piepjong grut blijft zitten, heb
je een zwaren dobber. Maar als je daarna gaandeweg tot de ondervinding komt, dat
de Vader in den hemel alles weer dubbel goed maakt en alles wat er geschiedt slechts
tot onzen bestwil geschiedt, is alles goed en moeten ons verlies, ons leed, onze
kommer en onze zorgen gezegend worden. Zoo spreekt Reinout Eussen, die zeker
een waschwijf is, maar ook nog iets anders! Voor wie God van harte aanhangt, komt
alles terecht, zegt de man, die als bewijs daarwan met het portret van zuster Rosa
van de Drieëenheid in zijn zak loopt. Wat maakt het daarom uit dat Reinout Eussen
eens, toen zijn timmermansambacht niet meer toereikend was om zijn kinderen den
mond open te houden, bij Viersen in de klei stond, als zoovele andere arme duivels
met zijn nest jongen daar in een hut lag en in die vreemde contreien als weduwnaar
zijn oogen dubbel had open te houden over zijn schaapjes? Waar God de lammeren
zendt zendt hij ook de wol; daarop had Eussen altijd vertrouwd en het is altijd waard
zich dat achteraf nog eens te binnen te brengen!
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Reinout Eussen schijnt evenwel vergeten te zijn, dat ook hij avangs de kloosterroeping
van Klaartje zoover als hij maar kon van zich afgeworpen heeft. Het is de
meesterbrouwer, die er den mijnportier nu en dan aan herinnert als deze wat al te
hard van stapel loopt tegen Van der Schoor. Dan heeft Wolfgang Weisz hem slechts
bij een knoop van zijn jas te vatten, er mee te schudden en wijs naar den grond te
kijken om zijn vriend te doen verstaan. Vanzelf volgt dan de verdediging, dat zoo'n
kind dan ook nog maar zoo'n kind was, dat zoo iets je als vader koud op het lijf valt
en dat het een gezonde tand is en blijft die je getrokken wordt. Ook heb je er geen
idee van wat een klooster eigenlijk is; het is gek maar waar dat je je daar een
voorstelling van maakt, die kant noch wal raakt. En dan ben je niet eens een
ongeloovige of protestant, maar een katholiek! Dien anderen is het te vergeven als
ze meenen dat de kloosters pakhuizen van doodbidders, zuurpruimers en zwartkijkers
zijn; dat er de zon niet mag schijnen en zoo. Je moet het beleefd hebben om er iets
van te snappen waarom er nergens meer gelachen wordt dan in een klooster.
Dat het met Van der Schoor een beetje een ander geval dan met hem is en dat hij
met den brouwer niet precies in hetzelfde schuitje vaart, ziet Eussen in, maar in den
grond toch komt het op hetzelfde neer of je maar één kind hebt of tien: je doet afstand
of niet, je hebt den moed of je hebt hem niet, zegt hij. Waar God trekt is het ronduit
belachelijk om langer tegen te houden, daar trekt de mensch altijd aan het kortste
eind. Bovendien heb je over het lot van je kinderen maar tot op zekere hoogte mee
te praten; wanneer ze oud en wijs genoeg zijn om hun eigen gang te gaan moet je de
kracht hebben om uit den weg te treden. Al de rest is overmoed, vooral als God een
hand in het spel heeft en het zou een mensch niet te vergeven zijn indien het hart er
niet zooveel mee te maken had.
Van der Schoor heeft het portret van zuster Rosa, dat Eussen ook hem onder den
neus gehouden heeft, nauwelijks of niet bekeken; wat anderen doen en laten gaat
den brouwer niet aan. Verder verschanst hij zich in zijn zwijgen en geeft zeker een
man als Reinout Eussen geen kamp. Hij zegt niet meer dan hij kwijt wil zijn,
hoogstens zegt hij, dat ieder de beste beoordeelaar is in eigen zaken en dat hij,
Severinus van der Schoor, zijn zaken
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wel voor God verantwoorden zal. Heel de parochie mag desnoods op den kop gaan
staan en beweren dat hij een beul is, hij zal volhouden dat zijn dochter anders had
moeten handelen dan zij gehandeld heeft; en niemand zal zijn hart hooren kreunen!
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V
De geruchten der buren over den toestand van Coenraad Stijnen worden verontrustend
alhoewel niemand nog met zekerheid zeggen kan wat er eigenlijk aan de hand is.
Maar zij hebben den karreman in den nacht, achter het venster van de opkamer waar
hij ligt, hooren roepen en daaruit besloten dat het er wel niet pluis zal zijn. Peter
Tobben, wien men op zijn fatsoen gewerkt heeft, zegt dat zijn zuster een zottin of
een heks is - zoek het zelf maar uit; dat zijn zwager er zijn plaag aan heeft. Dat is,
volgens den brievengaarder, even zeker als dat zijn zuster Mechel diep in de hel komt
en Coenraad Stijnen hoog in den hemel!
Met een dergelijke bewering echter is de heilige drekboer weinig gebaat en de
buurt evenmin, die licht wenscht over de dingen welke er zich met den armen
karreman afspelen. Zóó zeker is men van aan de voor en achter altijd gesloten deuren
een blauwtje te loopen, dat niemand het zelfs maar in zijn hoofd haalt om zich
persoonlijk van den toestand te gaan vergewissen. Wat men er van afweet is, dat
Coenraad nu al weken lang ziek viert, dat men hem nu en dan in den nacht hoort
roepen, grienen is beter gezegd en dat hij dus te beklagen moet zijn. De nieuwe
dokter, die toevallig in de straat was en dien men er op af had gestuurd, was door
vrouw Stijnen afgewezen met de verzekering dat haar man al weer zoo ver gebeterd
was, dat hij morgen weer aan zijn werk kon gaan. Dat was voor een dag of tien, doch
de gemeentelijke reinigingsdienst heeft zijn heraut sindsdien nog geen enkelen morgen
klokke acht op het appèl gezien. Vrouw Briels, die er een komaf aan wou maken,
heeft haar man, toen die van de cokesfabriek kwam, naar pastoor Lumens gestuurd
en deze heeft de wijkzuster alvast vooruit naar de Waterstraat gezonden om een kijkje
te nemen en zoo noodig de armen uit de mouwen te steken. Maar zooals te verwachten
was, is ook zuster Hilaria door Mechel Stijnen afgepoeierd geworden met de
boodschap, dat de ziekte van haar sukkel de kal niet waard was en of de zuster
misschien dacht, dat zij, madame Stijnen, niet mans genoeg was om voor haren
mensch op te komen? Dat de zuster dan maar eens zeggen moest, als zij durfde, wat
Coenraad aan oppas te kort kwam, daagde madame haar met de armen in de heupen
en een opgetrokken onderlip uit. Zuster
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Hilaria gaf ten antwoord, dat zij in opdracht van den pastoor handelde. Niets mee te
maken! Waar zag de pastoor madame voor aan? Dat wist zuster Hilaria niet. Neen,
dat wist zij natuurlijk niet! Had madame Stijnen den pastoor laten roepen of niet?
Hij hoefde anders van haar niet te denken, dat zij haar man als een hond zou laten
sterven, daar had niemand bekommerd over te zijn, ook de buren niet, die immers
altijd van een scheet een donderslag maken, verd....! Wanneer die Coenraad een paar
maal met de broek in de handen naar het stalletje achter het huis zien loopen, hebben
die nog lang niet te meenen dat Holland in last is. Daarbij zit Coenraad wel eens
meer erg lang op een zekere gelegenheid en kermt hij zich daarbij het hart uit zijn
lijf. Hardlijvigheid is een ongemak waar je mee wordt geboren en haar man heeft nu
eenmaal van die rare gewoonten aan zich waar je je niet te veel van hoeft aan te
trekken. Wasschen heeft hij zich nooit erg gedaan en doet hij zich den laatsten tijd,
om zoo te zeggen, heelemaal niet meer, ook geen pretje voor een vrouw die de zeep
nooit gespaard heeft. Zoo waren de Tobbens van huis uit niet! Overigens heeft haar
man wat hij als zieke hebben moet en daarmee basta! Hij kreeg zooveel rauwe eieren
als hij maar verdragen kon en dat waren er niet weinig, gezien de appelsienenkist
vol gebroken eierschalen die vrouw Stijnen tegelijk met een voet van onder de tafel
te voorschijn harkte. Wat moest een mensch nog meer aan versterkende middelen,
een die bovendien niets anders te doen had dan in zijn bed te liggen? Indien hij daar
niet van opknapte, waarvan dan wel! Wat had men haar dus te verwijten? vroeg
madame met opeens een paar passen vooruit en zoo'n onheilspellend flonkeren in
haar kattenoogen, dat zuster Hilaria haar pogingen verder maar opgaf om tot den
zieke, die door flauwe kuchjes zijn aanwezigheid in de opkamer te kennen gaf, door
te dringen. Zij zou de boodschap aan mijnheer Lumens overbrengen, gaf de zuster
ten bescheid en pakte haar biezen. De pastoor moest zich maar kratsen waar hij jeuk
had, foeterde madame Stijnen haar achterna, of hij moest er zelf zijn neus maar eens
tusschen komen steken dan zou zij hem wel eens zeggen waar het op stond en niet
gemakkelijk ook! Want door al dat geharrewar en geloop aan de deur en gelonk rond
het huis kreeg een mensch maar een slechten naam. En daar paste zij voor! Kon zij
het misschien
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verhelpen, dat aan dien man van haar geen water besteed was, dat er geen eer aan
hem te behalen viel? Den heiligen drekboer noemden zij hem, maar dat heilige
mochten zij er wel af laten, want dat een heilige een onnut was, daar had vrouw
Stijnen nooit van gehoord. Zoo veel wist zij er in ieder geval van af, dat je met zulk
eenen heilige nog niet gelukkig was, knorde madame voort nadat zij de deur achter
de zuster met een roef in het slot had gedraaid en met de dikke kat op haar schoot
weer plaats genomen had bij het venster. En de buren moesten maar naar hun eigen
kijken in plaats van haar van alle kanten te bekallen en haar eer door den drek te
halen. Wat legde zij hun in den weg en aan wie was zij ooit een halve cent schuldig
gebleven? Pofte zij bij de menschen, die haar de winkelwaar aanreiken en altijd
gedienstig voor haar waren en beleefd? Liet zij de anderen niet in hun wezen, zooals
ook zij verlangde door hen in haar wezen gelaten te worden? Barmhartigheid onder
de menschen bestond er niet meer, alleen nog maar nieuwsgierigheid afgunst en
bemoeizucht! En de geestelijken gelooven alles wat zij aangebracht krijgen en meenen
over alles hun zeg te moeten hebben. Het zal nog zoo ver komen, dat zij zich inbeelden
gaan, dat er nergens meer een koe kan kalven zonder dat zij er met den neus bij zijn.
Ze konden zich beter in de kerk houden en achter den rug van hun huishoudster of
dat ze de jeugd maar liever achter de veeren zaten, galgenaas dat geen enkel mensch
meer met vrede kan laten. Wat zagen die vlegels aan haar, wat viel er met haar te
lachen? Natuurlijk aapten de jongen de ouden na, maar wat had zij hun in godsnaam
misdaan? Was het al niet erg genoeg, dat je met een man zit opgeschept, die niets
uit zijn eigen maakt en met wien je nu al bijna twintig jaar getrouwd bent, je weet
niet waarom? Was zij gek of was zij het niet? Daar waren momenten, dat je er aan
zou gaan twijfelen! Bij andere menschen kwamen er kinderen wanneer die een
tijdlang bij elkaar waren; die kwamen er als vanzelf en de huizen raakten er vol van.
Bij hen niet! Hun huis was ieder jaar nog leeger geworden. Zij heeft nooit begrepen
wat er tegen kon zijn, dat er kinderen kwamen, zelf waren zij toch ook eenmaal
kinderen geweest en hun ouders waren er toch ook nooit op aangekeken geworden.
Was dat dan de heiligheid van haar man die de menschen bedoelden? Dat hij nooit
naar een vrouw omzag,
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zelfs niet naar zijn eigen vrouw? Coenraad had van die rare principes, waar hij niet
van af te brengen was, met geen knuppel! Vroeger had zij het wel eens geprobeerd,
maar nu reeds lang niet meer. Zoo lang al niet meer, dat haar de tijd en de
omstandigheden niet eens meer heugen. Hij had het zoo hemelsbreed van zich
weggegooid, dat vrouw Stijnen zich toen, koppig tegen koppig voorgenomen had:
Loop dan maar naar den duivel! En van dien tijd af was het haar geweest, dat haar
de evenveel aan het lijf gekomen was en zij zich af was gaan vragen, waarom je
eigenlijk den ganschen dag, de Zondagen vooral, tegen zoo'n man op zat te kijken,
die je al vreemder en vreemder werd met altijd zijn glimlach over zich, zijn
onzindelijkheid en wat nog al meer! Wie het vatten kan vatte het, had hij maar gezegd
en zich met spreuken en schietgebedjes van alles afgemaakt. Enkele keeren had zij
op het punt gestaan om er met een geestelijke in de biecht over te spreken, doch stik
maar, had zij tenslotte gedacht, toen ze gemerkt had hoe moeilijk het was om er mee
voor den dag te komen en het daarbij gelaten. Ook was pastoor de Bonhomme er
geen man naar geweest om je hart eens bij uit te spreken, iemand bij wien de vrouwen
toch al zoo weinig in tel waren in de parochie en bij wien je zeker niet aan moest
komen met klachten over een man, dien hij van den preekstoel af openlijk de hand
boven het hoofd hield en anderen ten voorbeeld stelde. Maar waar je eigenlijk voor
getrouwd was, was haar al minder en minder duidelijk geworden en het was alleen
maar omdat je samen als je oud was geworden met elkander maar aandeed en Gods
water over Gods land liet loopen. Doch daarom behoefde er van haar nog niet gedacht
en misschien ook gezegd te worden, dat zij het Coenraad aan den noodigen oppas
liet ontbreken. Maar zoo zijn de menschen: overal met den neus bij en vooral wanneer
iemand krank ligt, als vliegen op een peperkoek; en dat alles alleen maar om hun
oogen den kost te geven en iemand over straat te dragen. Dat de troef er bij haar uit
was, mocht geweten worden; want daar waren dan ook redenen voor en dat de
propereteit in haar huis zoo maar la-la was, kan zij ook niet gebeteren. Maar dat zij
de menschen buiten haren santepetiek zou houden, daar caveerde zij hen voor; geen
mensch kwam de trap naar de opkamer op. Coenraad zelf zou trouwens de eerste
zijn, om te vragen wat zij moesten. Waren zij baas in eigen huis of waren zij dat niet?
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Zuster Hilaria had mijnheer Lumens haar wedervaren verteld en die was uit zijn slof
geschoten, die wou wel eens zien wie hem beletten kon tot den heiligen drekboer
door te dringen! Het verging hem evenwel nog kwalijker dan de zuster; madame had
de vuile wasch van haar gordijnen voor de ruiten getrokken en hield zich eenvoudig
als dood. Na lang genoeg om al een rood hoofd te krijgen aan de deur te hebben staan
hengelen en na een paar maal onder de stekende blikken der omwoners met driftige
passen rond het huis geloopen te hebben, had hij den koop moeten opgeven en was
hij, na kwansuis met vrouw Briels een praatje gemaakt te hebben om zijn prestige
te redden, afgedropen. Maar pastoor Lumens zou en moest weten wat er met den
godzaligen karreman aan de hand was, nu zeker nu zijn vrouw er verstoppertje mee
bleek te spelen. Eer ik andere maatregelen tref en desnoods de politie in den arm
neem, zei mijnheer Lumens tegen Peter Tobben, dien hij op den Steenweg aan zijn
mouw had getrokken, moet jij me voor morgenmiddag twaalf uur weten te zeggen
waar we met je zwager aan toe zijn! Accoord, zei Peter Tobben, ik zal die kanalie
van een zuster van me wel eens oprapen, al zouden er spaanders moeten vliegen ook
nog! Het is nu vijf uur omtrent. Over een uur ben ik uit mijn dienst en dan... Maak
het niet te bont, Tobben!
Niet bonter dan noodig is, eerwaarde, maar als mijn zuster zich voor mij dood
houdt zooals voor u, moet zij zich niet verwonderen dat ik wat leven maak.
Een goed uur later kwam de brievengaarder als man van zijn woord met beitel,
hamer en nijptang in zijn tasch op den rug naar de Waterstraat gestapt. Toen hij op
zijn herhaald kloppen op de deur en enkele tikken op de ruiten, waarachter alleen
die zwarte duivel van een kater een hoogen rug tegen hem zette, van binnen geen
adem kreeg, ging hij rustig aan den arbeid. Als een beschaafd timmerman pakte hij
stuk voor stuk het gereedschap uit zijn tasch, schoof de dienstpet in den nek en begon
het slot te forceeren. Nauwelijks waren de eerste hamerslagen op den beitel gevallen
of daar begon het van binnen te spoken. Eén en al onweer, verscheen madame Stijnen
aan het venster en toen haar broer daar niet de minste notitie van bleek te nemen en
de hamerslagen met onverminderde kracht bleven doordreunen, snauwde zij hem
door de gebroken ruit met de karton-
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nen doos er voor toe, dat zij het bij de politie zou aangeven, riep iets van
huisvredebreuk en zoo en dat zij dacht dat hem de maar reed.
Voila! zei Peter Tobben opeens en liet verwonderd den hamer zakken. En met een
knipoog naar de voorbijgangers en buren die zich achter hem verzameld hadden, zei
hij schijnbaar opgelucht: Zij zijn niet dood; dan hebben wij ons vergist menschen!
Mag ik binnen? riep hij tegen zijn zuster.
Een energiek neenschudden was het antwoord, met een opgestoken vuist.
Dan moet je het zelf maar weten, kanalie en Peter Tobben hief opnieuw den hamer
en hieuw er, zonder de geringste kleinzeerigheid ditmaal, op los dat hem de spaanders
links en rechts om de ooren vlogen. Van de lamentaties van zijn zuster trok hij zich
evenmin iets aan als van het gelach der toeschouwers en toen het slot eindelijk sprong
en de deur open week, sprak Peter Tobben: Ziezoo! raapte zijn gereedschap bij elkaar,
stopte het weer in zijn tasch en stapte naar binnen. Daar ben ik, sprak hij tegen zijn
zuster, houd de eer aan je eigen en maak niet meer schandalen dan je al gemaakt
hebt. Hoe is het met mijn zwager? Zoo, doe je je klep niet tegen me open? Even
goede vrienden! en met een: Stel je maar zoo niet aan alsof je de begavingen krijgt,
stapte hij langs zijn zuster door en de opkamer op. Daar lag Coenraad Stijnen en
Peter Tobben zag hem liggen. Wat hij zag was zelfs voor een man als de
brievengaarder te sterk en onmogelijk op het eerste gezicht te verwerken. Coen, zei
Peter Tobben, ben jij het! Hoe lig je daar, zwager! De heilige drekboer probeerde te
lachen en Peter verschoot van dat grimas, toen Coenraad het wit van zijn oogen
verdraaide dat geel was geworden van ellende. Zijn stem piepte iets waar Peter niets
van verstond, zijn doodskop waarvan de jukbeenderen door den stoppelbaard staken
was bijna even zwart als de kous van zijn vrouw die hij zich als slaapmuts over den
kop had getrokken. Ik had nooit gedacht, dat zoo iets mogelijk was, schudde Peter
Tobben met den kop. Coenraad Stijnen reikte hem een hand, een verschrikkelijk
lang, verdord, ding. Alles is goed, piepte de karreman met inspanning en veel te
hoog. Dat zal wel, zei Peter Tobben. Hij had genoeg gezien, zei dat hij terugkwam
en maakte zich - den eenigen keer van zijn leven dat hij werkelijk
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onder den indruk was, naar hij later getuigde - zonder verder nog iets te zien of te
zeggen, het huis uit.
Duisteravond kwam Peter Tobben terug met pastoor Lumens en dokter Versterren.
De deur stond open en vrouw Stijnen zat in de donkerte. In het schijnsel van de
straatlantaarns zag men haar zitten, doodstil met de kat op den schoot. Goedenavond,
zeiden de heeren. Zij sprak niet, geen stom woord kwam over haar lippen, ook niet
toen pastoor Lumens haar toesprak. Peter Tobben zocht niet een lucifer naar de
petrollamp en stak die aan. Electrisch hadden ze nog niet bij Stijnen. Die hadden hun
centen tot nog toe gemakkelijk bij den petroleum geteld gekregen, maakte de postman
toch nog een grapje, maar eer hij met de verroeste lampe-belge en het totaal bewalmde
glas er op de heeren voorging naar de opkamer, kon hij niet nalaten zijn zuster barsch
in het gezicht te kijken en te zeggen: Schamen moest jij je, doodschamen, nu weet
je het!
Pastoor Lumens suste. Laat maar! drong dokter Versterren aan, en dan stommelden
zij het trapje op. Coenraad had zich zoo goed en zoo kwaad als hij kon rechtop
gewerkt niet een bussel lompen in den rug waaraan kleur noch vorm was en zat in
een bont hemd met een versleten deken van paardenhaar over de knieën zijn bezoekers
op te wachten. Zijn glimlach, die hem van zijn gezicht gleed, mislukte deerlijk,
evenals zijn groet die in een gilletje uitschoot. Hij knikte dus maar, hij knikte en
reikte een vogelpoot van een hand met veel te lange nagels en was dankbaar, dankbaar
jegens mijnheer Lumens, die zijn hand hield, tegenover den dokter die hem
onderzoekend in de oogen keek, jegens Peter die er bij stond met de lamp.
Wat mankeert er aan, Stijnen? begon de dokter. Doch Coenraad gebaarde, dat hij
het niet wist. Heb je ergens pijn? Neen, nergens! Zwak! fluisterde hij nu weer heesch.
Dokter Versterren voelde hem den pols en zei: Ik zou je eens moeten onderzoeken,
Stijnen. De pastoor en de dokter merkten tegelijk aan den armen karreman, dat dat
erg veel van hem gevraagd was, meer dan zijn scrupuleuze aard gedoogde. Maar de
geneesheer stelde hem gerust en Peter Tobben wist te vertellen, dat alle menschen
hetzelfde waren, de een precies als de ander en allemaal zooals zij uit de hand van
den Schepper kwamen. Pastoor Lumens trok zich een beetje terug en terwijl Peter
Tobben bijlichtte en
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aan de praat bleef, ontknoopte dokter Versterren rustig het hemd van den patiënt en
kwam er na den hals de magere borstkas tot de buikholte bloot. Dan sloeg de dokter
de armen over elkaar en scheen zich een oogenblik te bezinnen. Coenraad hield de
oogen gesloten en Peter Tobben, die er zich alleen maar over verbaasde dat de dokter
er zoo kalm bij bleef, zag dat het lichaam van zijn zwager, van den hals tot den buik
toe, zoo zwart was als pek. De bovenarmen van Coenraad bleken na onderzoek al
even zwart en de beenen niet minder. Een raadsel! Dokter Versterren wenkte den
pastoor, die zich in een ouden platenatlas van Coenraad stond te verdiepen, naderbij,
nam een zilveren potlood uit zijn zak en terwijl drie paar oogen oplettend toezagen
trok de dokter van hals tot buikholte een streep over het karkas van den zieke die,
opmerkelijk genoeg, wit uitviel, zooals ook de tweede streep van schouder naar
schouder waarmee hij het kruis voltooide. Mijnheer Lumens en Peter Tobben zagen
den dokter met groote oogen aan en als zij daarna weer op den zieke letten, was het
kruis verdwenen, had het zichzelf uitgewischt. Wat was dat voor een hocus-pocus?
De pastoor begreep er al evenmin iets van als de brievengaarder, die den zwijgenden
dokter wel de woorden uit den mond zou willen kijken. Dan nam deze weer zijn
geheimzinnig potlood en schreef, in witte letters weer, de oplossing van het raadsel
op de borst van den karreman: luizen! Peter Tobben loosde een zucht van verlichting
en de pastoor had het gevoel van nog nooit zoo'n dom gezicht getrokken te hebben
als op dat moment. Het onderzoek was afgeloopen. Toen de dokter Coenraad zijn
hemd weer dicht begon te knoopen drukte deze een kus op zijn hand, blij dat hij er
zoo goed was afgekomen en scharrelde met zijn vogelpootjes vlug de paardenharen
deken weer over zijn geraamte.
Arme luizenzak, zei Peter Tobben geroerd en legde een hand op zijn voorhoofd.
Is het onderzoek nogal meegevallen, Stijnen? vroeg dokter Versterren.
Ja, knikte Coenraad.
De pastoor verzekerde hem, dat hij morgen terug zou komen, zonder mankeeren!
Als het God belieft, vulde Peter Tobben aan.
Uw man is doodziek, deed dokter Versterren madame Stijnen
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verstaan en ik ben bang dat er hier beneden geen kruid meer voor hem gewassen is.
Hij zal naar het ziekenhuis gebracht moeten worden, zoo spoedig mogelijk.
Morgenvroeg om negen uur rijdt de ziekenauto voor om hem te halen. Verstaat u
mij, vrouw Stijnen?
Maar madame gaf taal noch teeken.
Ze moest zich de oogen uit den kop schamen, ergerde Peter zich en lichtte de
heeren voor naar de deur.
De zusters zullen er de handen vol aan hebben, zei dokter Versterren tegen pastoor
Lumens toen ze in de auto stapten.
En mijnheer Lumens zei: Dat zoo iets op vandaag onder de menschen nog mogelijk
was, had ik nooit kunnen droomen.
Toen Peter Tobben weer met de lamp op de opkamer kwam, wees zijn zwager
hem de kist aan waar hij de lamp op moest plaatsen en een kreupelen stoel waarop
hij zelf bij het bed moest gaan zitten.
Peter? hijgde de karreman en reikte met de hand.
Wat zal het zijn, oude jongen; zeg het maar?
Vertellen!.....
Wat moet ik je vertellen, zwager?
Coenraad gebaarde dat er dat niet op aan kwam.
Zouden wij niet beter samen een Onze Vader bidden, zwager? Neen, schudde deze
meewarig met den kop.
Nu je al met één been op den drempel van de eeuwigheid schijnt te staan? ging
de brievengaarder verder.
Neen! hield Coenraad Stijnen aan, vertellen!
Het is een plechtig moment, zwager, als iemand zich gereed moet houden om voor
zijn Schepper te verschijnen!
Coenraad gaf te kennen dat hij zich daarvan bewust was.
Van heilige dingen, vervolgde Peter, heb ik maar weinig verstand, dat weet je,
van de levens der heiligen, behalve dan van Onzen Lieven Heer en de heilige Moeder
Gods, weet ik zoo goed als niets, en van die twee nog niet eens al te veel; wat ik
alleen maar weet is wat ik nu en dan uit mijn duim zuig, dingen die kant noch wal
raken, grappen om mee te lachen en je zou toch niet willen.....
Ja, bevestigde Coenraad hem met een gelukkig kijken, begin maar, Peter!
Allons dan! zei Peter Tobben en begon met een geschiedenis te
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vertellen, die hij zelf een heel sterk stuk noemde, de geschiedenis van den blauwen
reiger. Het was een machtige, blauwe vogel, vertelde de brievengaarder met de hand
van zijn zwager in de zijne, een reiger zoo groot als men in een menschenleeftijd
misschien maar eenmaal te zien krijgt. Op zekeren dag kreeg ik hem in de gaten toen
hij in de plassen van de Nachtegaal stond te visschen, doodstil, met den bek naar
omlaag en met één poot opgetrokken uit het natte gras. Dat was tegen den middag.
Tegen den avond zag ik hem weer, maar toen op den top van een hoogen populier,
waar hij met zijn gezicht naar de ondergaande zon op schildwacht stond. Even later
pakte hij zich plotseling op en vloog met majestueuze vlucht naar de Maas, waar ik
dacht dat hij hier of daar zijn nest wel zou hebben; in de Nachtegaal kwam hij alleen
maar om zijn voedsel. Van dan af zag ik hem geregeld elken morgen als ik mijn huis
uitkwam om de blinden open te gooien en op zekeren keer besloot ik hem te vangen.
Maar de reiger was schuw, een schuweren vogel ben ik mijn leven lang niet
tegengekomen, maar ook een grooteren en schooneren niet. Bij de minste toenadering
van mijn kant pakte hij al zijn biezen en liet hij me onder zijn staart kijken. Dat
verveelde mij natuurlijk geweldig, maar geduld overwint alles, dacht ik bij mijn
eigen. Neerschieten wilde ik hem niet; eerstens al niet omdat dat oneerlijk tegenover
zoo'n vogel en ook een beetje al te gemakkelijk geweest zou zijn, en tweedens niet,
omdat ik het er op gemunt had hem levend in handen te krijgen. Een heelen tijd reeds
had dat spelletje tusschen ons geduurd toen ik opeens een inval kreeg, die negen en
negentig van de honderd keeren den reiger zijn hachje zou kosten. Zoo gedacht, zoo
gedaan! Ik had opgemerkt dat monsieur, nadat hij een tijd lang gevischt had, de
gewoonte had aangenomen van zich wat te gaan zitten verpoozen op altijd denzelfden
tak van een canadaboom. Dadelijk ging ik naar het dorp om een stevigen pot houtlijm
en zonder er gras over te laten groeien smeerde ik dien leeg op den bewusten tak,
toen de reiger natuurlijk van geen windzijden meer te bespeuren was. Den volgenden
morgen in alle vroegte al zag ik hem zitten waar ik hem mij begeerd had en alle
mogelijke moeite doen om los te komen. Wacht maar, meester, zei ik tegen mijn
eigen, ik kom! En zoo, zooals ik uit mijn huis kwam, met alleen de broek nog maar
over mijn hemd
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aan en barrevoets in de klompen, trok ik er op uit. Wat ga je doen? vroeg mijn vrouw
mij toen ik de klimijzers vatte. Dat zal je zien, gaf ik haar ten antwoord, let maar
eens op. Maar, zwager, je had dat geweld en dien wind eens moeten zien die de vogel
met zijn machtige vleugels maakte, toen hij Peter Tobben op zijn dooie gemak de
Nachtegaal in zag stappen en begreep, dat het voor hem geluid had. Hoe dichter ik
naderde hoe meer wind er waaide, dat laat zich begrijpen! En toen ik op een honderd
meter nog wel van den boom af was maakte hij een lucht dat mij de pet van den kop
woei. Peter Tobben gaat den reiger vangen! riepen de menschen elkander van alle
kanten toe, maar hij zal er zijn handen vol aan hebben! Zeker van mijn zaken bond
ik onder den boom mijn klimijzers aan, spuwde eens in de handen en begon bedaard
te klimmen, nu en dan even uitrustend om poolshoogte te nemen en ook omdat ik
mijn krachten misschien nog noodig zou krijgen, zooal niet voor den boom dan toch
voor den vogel. Hoe hooger ik kwam, hoe harder het stoof en op sommige
oogenblikken was het alsof er een orkaan door de takken ging en moest ik nog eens
apart op de tanden bijten. Ieder ander zou er zijn positieven bij kwijtraken, alleen
Peter Tobben niet! moet Colaris, naar ik later hoorde, tegen Dorus Bonte gezegd
hebben, die ook stond te kijken. Zeker is dat velen hun hart voor me vasthielden,
vooral de vrouwen, die haar kinderen al naar binnen joegen, omdat ze er vast op
rekenden een ongeluk te zien gebeuren. Doch tegen den stormwind in riep ik: Wacht
maar, meester, ik zal je dat wapperen daarboven wel afleeren. Op een goeden meter
afstand van den tak waarop hij zat, bekeek ik me den belhamel eens van nabij en
begreep toen, dat het niet zoo gemakkelijk voor me zijn zou als ik gedacht had om
heelhuids met hem beneden te komen. Ik keek me die pooten eens aan en die enorme
vlucht.....
Coenraad lachte: hi-hi-hi!
Ik weet waarom je lacht, zwager, je denkt den reiger al met Peter Tobben aan zijn
pooten naar Sebastopol te zien vliegen, niete? Maar laat ik je dan maar onmiddellijk
uit den droom helpen door je te zeggen, dat je het mis hebt en maar heel weinig
verstand van reigers moet hebben om zooiets te denken! Er gebeurde heel iets anders,
iets waarvoor ik me evenmin gehoed had als voor het uur van mijnen dood. Ik was
juist begonnen te
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prakkezeeren, dat ik misschien beter een zaag mee naar boven genomen had om den
tak met den vogel er op naar beneden te zagen toen ik - en nu komt voor mij het
verbluffende, zwager! - opeens boven mijn hoofd een geweldigen krak hoorde en de
vogel er met tak en al vandoor vloog.... En nu moet jij me maar eens vertellen of dit
geen ongemeen sterk stuk is, Coentje?
Coenraad Stijnen bevestigde het en zei: Danke! Danke! omdat het hem deugd had
gedaan.
En Peter Tobben besloot: Je zult me begrijpen, wanneer ik je zeg, dat ik nog nooit
zoo leelijk op mijn neus heb gekeken als toen, dat ik nog nooit van zoo'n koude
kermis ben thuisgekomen als toen ik aan den voet van den boom mijn klimijzers
uitsmeet en, natuurlijk niet alleen door mijn vrouw en dochter, maar door de gansche
Nachtegaal werd uitgelachen. Was ik met den reiger beneden gekomen, dan was ik
een held geweest, doch zonder den reiger ben ik een dwaas. Maar nu moet ik gaan
opstappen, zwager, morgen kom ik als het God belieft weerom en dan vertel ik je
denkelijk een geschiedenis over een varken, ik weet dat nu zoo precies nog niet;
indien de zusters van het gasthuis tenminste van leugens gediend zijn, waar ik nog
zoo zeker niet van ben.
Gasthuis? hijgde Coenraad Stijnen met doodsangst in de oogen. Peter Tobben had
zijn mond alweer eens voorbij gepraat en nu het woord er toch eenmaal uit was,
draaide hij er verder maar geen doekjes meer om. Ja, zei Peter Tobben, dat moet, dat
heeft de dokter om je bestwil verordeneerd en je kunt dus niet beter doen dan er je
gelaten bij neerleggen. Slaap er maar gerust op, want uit hetgeen ik uit den dokter
heb kunnen opmaken komt er geen mes aan te pas. Ze snijden je niet, alleen maar
zullen ze je op het gasthuis eens duchtig onder handen te nemen hebben, zwager. Ze
zullen het water en de zeep niet aan je mogen sparen!
Een veroordeelde zou vlak voor den strop geen rampzaliger gezicht kunnen zetten
dan de arme karreman op dat oogenblik deed.
Moed, zwager, sprak Peter Tobben, door het een of ander vagevuur moeten wij
allemaal! En de brievengaarder werd opeens bijna indrukwekkend van ernst toen hij
de vingers in wijwater doopte en plechtig over zijn zwager een kruis maakte.
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Met de lamp, die aan het walmen was, kwam hij de opkamer af in de kamer waar
zijn zuster nog altijd op haar stoel zat te mokken. Hij zette de lamp op tafel, kruiste
voor haar de armen en zag haar uitdagend aan. Toen ze zijn blik ontweek en de lippen
voor haar tanden hield, gaf Peter het op en vertrok. Als Coenraad Stijnen behekst is
of van de zwarte hand geraakt, wat ik zeker presumeer, dacht Peter Tobben onder
het loopen, dan kan niemand anders hem dat gelapt hebben dan die kanalie!
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VI
Behalve de uitzonderingen die hun tijd vooruit zijn en de groote massa die met hun
tijd (of de mode) meegaan, zijn er in de parochie altijd nog enkelen die op hun gemak
achter den tijd aan komen. Zij worden verontschuldigd door het gezegde, dat ze uit
een anderen tijd stammen, soms zelfs uit de Middeleeuwen. Peter Tobben en, op
sommige punten ook Coenraad Stijnen, komen uit de Middeleeuwen, evenals baron
Isidoor. De vooruitgang en de maatschappelijke veranderingen zeggen hun niets.
Zoo gelooft Peter Tobben nog heilig aan heksen en spoken. Maar praat hem dat maar
eens uit den kop! Zijn bijgeloof is een erfenis en tevens de vrucht van een visionnairen
geest en een levendigen zin voor illusie waardoor de eenvoudige, onversierde waarheid
hem te naakt is zonder wat opsmuk en het geloof alleen, de leer, hem te nuchter is
om er niets bij te gelooven. Voor Peter Tobben is het een uitgemaakte zaak, dat zijn
zwager behekst is, al zal hij zich wel wachten er tegenover pastoor Lumens of dokter
Versterren over te reppen. Een mensch, die opgevreten wordt door de luizen was
méér dan genoeg om zijn instincten te wekken en het strakke zwijgen waarin hij,
over den armen dulder gebogen, met ingehouden adem het zilveren potlood door het
ongedierte zijn figuren hadden zien trekken, had de geheimzinnigheid nog verhoogd
en den brievengaarder in zijn achterdocht versterkt. Het kruis met wijwater waarmee
Peter zijn zwager geteekend had, was dan ook meer geweest dan een daad van loutere
godsdienstigheid of piëteit. Van godsdienstige bevliegingen heeft Peter Tobben
trouwens weinig last, hij bidt Onzen Lieven Heer niet van zijn kruis en behoort nog
altijd tot die enkelen in de parochie die den paaschtijd met een zekeren schroom zien
naderen, omdat het vervullen van hun paaschplicht hen totaal uit hun doen brengt.
Ongodsdienstig evenwel is Peter Tobben niet, maar wel ondisciplinair.
Op de Vrijdagen bij voorbeeld wil hij vleesch geschaft hebben; want visch, zegt
Peter, is niets en over den Vrijdag als onthoudingsdag heeft hij zijn eigen opinie. Hij
houdt er een meening over op na, die er misschien nog geestiger om wordt nu hij
haar in allen ernst verkondigt. Ik weet dat, zegt Peter Tobben, en
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wil dan gewoonlijk daarmee zeggen, dat men de dommen maar in hun waan moet
laten. Wat weet Peter Tobben nu over den Vrijdag? Toen de apostelen eens aan het
visschen waren en niets gevangen hadden, verscheen Onze Lieve Heer hun op de
golven en zei: Hoe is het, mannen? Maar aan hun lange gezichten had Hij al meer
gezien dan aan hun leege netten. Spuwt dan nog maar eens in uw handen, zei Christus,
want dat er hier in de buurt geen visch zou zitten, zou Ik wel eens willen zien! De
apostelen hadden er weinig puf in vooral Thomas, die bij alles nog altijd even een
slag om den arm hield, niet. Maar Petrus was de eerste die in zijn verbouwereerdheid
rechtstond en sprak: Den ganschen nacht hebben wij getobd en geen enkelen haring
gevangen, Meester, maar op uw woord zullen wij het net uitwerpen. En zoo
geschiedde! Een half uur later waren de schuiten, manden en korven boordevol en
moesten de apostelen ook nog die van een tiental andere visschers huren om den
overvloed te bergen. Toen al die schuiten en booten eindelijk tot zinken toe geladen
aan den kant lagen, viel Petrus namens allen voor Christus op de knieën om Hem te
bedanken, maar rees onder de apostelen tevens de vraag wat zij in Godsnaam met
zoo'n onmogelijke massa visch moesten doen. Mannen, vroeg Christus, wat kijken
jullie sip. En toen ze allemaal wanhopig naar de schuiten wezen, riep Hij: Kleine
menschen die je bent, denken jullie dat Ik ook daar geen mouw aan weet te passen?
Ik zal wel zorgen dat de vangst, tot den laatsten pekelharing toe, aan den man komt!
De apostelen waren natuurlijk nieuwsgierig hoe hun Meester dat aan zou leggen,
want een vischmarkt of zoo was er niet in de buurt. De een dacht: Hij zal dit doen;
de ander: Hij zal dat doen. Christus evenwel wist het beter: Hij stelde den Vrijdag
in!
Doch alleen maar voor zoolang de apostelen met den visch in hun maag zaten,
weet Peter Tobben te vertellen en eet op Vrijdag zijn spekbraad even vroolijk als
een ander zijn stokvisch. De rest is maar wijsmakerij!
Intusschen is Coenraad Stijnen door de zusters opgehaald en naar het gasthuis
gebracht geworden. Dat heeft evenwel nog heel wat voeten in de aarde gehad. Eerstens
al was hij van hun komst niet gediend geweest en toen de zusters de mouwen hadden
opgestroopt en begonnen waren hem uit zijn miserie te halen, had hij zich in zijn
veralteratie met zijn vogelpooten verweerd
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en zuster Hilaria een klauw over haar wang gegeven. De zusters hadden echter korte
metten met den armen drekboer gemaakt en hem, na zijn wrak van top tot teen in
een wollen deken gewikkeld te hebben, in den ziekenwagen gedragen. Madame
Stijnen die met den koffiemolen tusschen de knieeën zat, had niet geboucheerd en
alles langs haar koude kleeren af laten loopen. In het ziekenhuis, waar men hem
zonder meer de badkamer had opgereden, hadden Coenraad nog grooter
verschrikkingen gewacht en had hij, bij het zien van de ziedende badkuip en de
verpleegsters, die daar in badschorten klaar stonden, alle heiligen van den hemel
geroepen. Zijn stem, die hem den vorigen avond nagenoeg in den steek had gelaten,
was onder den drang der omstandigheden opeens weer gaan functionneeren en zijn
verzet tegen de zusters was zoo categorisch geworden, dat dezen zich genoodzaakt
gezien hadden hem van zijn lichaam te blijven en de hulp van den directeur in te
roepen. Zonder verderen vorm van protest had deze hem beetgepakt en hem, heel
wat minder kiesch dan de zusters het gedaan zouden hebben, poedelnaakt in de
badkuip gezet. Daarna had hij Coenraad de wacht nog eens duchtig aangezegd en
hem verder aan de ongenade van water, zeep en borstels overgelaten. Dat Coenraad
Stijnen voor de verpleegsters, die hem onder handen genomen hadden, daarna altijd
de oogen neersloeg wanneer zij hem zijn eten brachten of te verzorgen hadden,
teekent de ontreddering van den man, die, na de behandeling in een kraakwit bed
gestopt, onmiddellijk in slaap was gevallen.
Als hij wakker wordt loopt het tegen den middag en staat Peter Tobben aan zijn
bed met de kant en klare geschiedenis van het varken, die hij zijn zwager beloofd
heeft. Je ligt hier als een prins in een aardappelenkuil, prijst Peter, maar de heilige
drekboer lacht verlegen. Een zuster komt binnen met een beker melk dien Coenraad,
dien men anders met melk over een dak zou jagen, heelemaal uit moet drinken, en
er is geen pardon! Houd de oogen maar dicht, moedigt Peter hem aan, met de oogen
toe kun je alles, kun je een kikker den kop nog afbijten! Neen, Peter Tobben begrijpt
er niets van in welk een vagevuur zijn zwager terecht is gekomen. Ze zullen je hier
wel opknappen! verzekert Peter met een knipoog naar de zuster, en hij klopt haar
gemoedelijk op den schouder. Maar van zulke blijken van
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verstandhouding is de zuster niet gediend en zij schijnt niet de minste of geringste
belangstelling te hebben voor het grapje dat Peter aankondigt met een: Nu moet je
me toch eens zeggen, zuster..... De zuster keert hem den rug toe en verdwijnt, na de
kussens nog wat opgeschud te hebben, even stil en vriendelijk als zij gekomen is,
met het leege melkglas. Peter Tobben trekt een gezicht of hij zich gebrand heeft en
als hij de zuster een groot kruis achterna heeft gegeven en met het hoofd naar de deur
heeft geschud, zien de zwagers elkaar lang en veelbeteekenend aan. Daar lig je nu,
Coen! begint Peter eindelijk.
Ja, knikt de ander, daar lig ik nu, en opeens met een spitsen vinger naar het servet,
dat de verpleegster hem had afgenomen, wijzend, vraagt hij met een gezicht, dat het
midden houdt tusschen lachen en grienen: Zou men daar ook zijn neus in mogen
snuiten, Peter? Dat is een goeie! roept Peter, die krom staat van het lachen en ook
Coenraad zelf roept: Hou! Hou! want hij krijgt er de kramp van rond zijn hart. De
directeur, die altijd ergens op stap is met den thermometer en juist de ziekenkamer
passeert, komt er aan te pas, trekt Coenraad aan zijn oor en vraagt: Wat maak je,
vadertje?
Dat ‘vadertje’ is naar Peter zijn weer, dat springt hem in de keel en spontaan grijpt
hij den dokter bij de hand en belooft, zoo zeker als er een God in den hemel is, een
proef van het varken naar mevrouw van den dokter te zullen brengen als ze geslacht
hebben.
Wij maken plezier, mijn zwager en ik, geeft Coenraad met een gelukkig kijken
bescheid en Peter Tobben is er alweer bij om er aan toe te voegen, dat men beter
plezier dan zijn testament kan maken. De dokter zegt, dat men ook met plezier zijn
testament kan maken; maar dat is orakeltaal voor Peter Tobben en ook Coenraad
begrijpt het niet. Zooveel vat Peter er van, dat het meer dan een grap is, een ernstige
grap misschien en kijkt een beetje verslagen naar den dokter, die Coenraad zijn arm
van onder de dekens haalt, den pols voelt en op zijn horloge staart. Het is opeens zoo
stil, dat je het horloge in de hand van den dokter hoort tikken. Dan klakt de dokter
met de tong - wat voor Peter Tobben een teeken is dat het met zijn zwager zoo pluis
niet is als hij op het eerste gezicht verwacht heeft - en stopt den arm weer onder de
dekens. Nu komt het! denkt Peter; wat,
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weet hij natuurlijk niet, maar in ieder geval iets waarmee niet valt te lachen. De
dokter kijkt Coenraad Stijnen diep in de oogen en de karreman die zijn vonnis wacht,
trotseert in alle kalmte dien blik.
Stijnen, kun jij tegen een stootje?
Dat kan ik, jawel!
Als ze hem maar met het mes van het lijf blijven! verklaart Peter Tobben en neemt
er een eenigszins dreigende houding bij aan.
Ik zou dan toch mijn testament maar maken als ik jou was, gaat de dokter voort
zonder zich aan den brievengaarder te storen, want het is een dubbeltje op zijn kant
met jou.
Present, majoor! slaat de karreman aan.
Hola! roept Peter Tobben.
En Coenraad Stijnen zegt tegen zijn zwager: Dan moet je mijnheer pastoor maar
eens gaan verwittigen, Peter.
En je vrouw dan, Stijnen?
Die is zoo om en om de vijftien jaar al niet meer over den drempel van haar huis
geweest, mijnheer de dokter.
Je ziet dan zelf maar wat er te doen staat, Stijnen; den pastoor zal ik zelf wel even
waarschuwen, Tobben; en samen niet al te veel plezier maken, hoor!
Het wordt meenens met je, zwager, staat de brievengaarder te knikkebollen als de
dokter weg is.
Het moet er toch eens van komen, Peter.
Jongen, jongen, nog aan toe!
Sta je daar nu al te huilen, Peter?
Bijkans, zwager!
Laat dat maar, Peter, laat dat nú maar en altijd; ik heb plezier genoeg gehad in
mijn leven, met de dieren, met de honden vooral, met de bloemen, met de kinderen,
met de menschen en ook met jou, Peter!
De honden zullen je missen, zwager!
Dat zullen ze, ja, de honden.....
Die van de Nachtegaal en die uit Waterval vooral!
Ja, die vooral..... waakzaam, goedaardig en trouw.
Sedert je ziek bent kan men ze den evenveel van het lijf aflezen. De menschen
moeten goed voor hen zijn, beter, ook voor de karhonden en ook voor elkaar.
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Ze zullen er de handen aan vol hebben, vrees ik.
Dat versta ik, maar toch zouden ze het moeten probeeren, Peter!.....
Peter?... je moet niet kwaad op me worden als ik je eens iets vraag.
Zeg het, al was het de helft van mijn leven, zwager.
Peter, heb je nog niets van Nicolaas Bonte gehoord?
Niets! Meer dan een jaar lang nu al heb ik alle brieven voor je nagesnuffeld, maar
niets!
Waar zou hij uithangen, Peter?
In zijn vel, als hij niet gestroopt is, natuurlijk!
Je mag zoo niet spreken, Peter!
Dat mag ik wel, want die oude batraaf heeft niet beter verdiend! En als het zijn
eigen jongens zelfs niet kan verd..... waar hij uithangt, moest jij je er toch zeker den
kop niet over breken, zwager. Ik zeg maar, die kerel heeft het er naar gemaakt!
Wij hebben het er allemaal een beetje naar gemaakt, Peter. En wie weet?
Wat wou je weten?
Wie het meeste voor God te verantwoorden heeft!
Jij zeker niet!
Als ik daar maar eens zeker van was.
Wou jij zeggen, gek die je bent, dat jij het er beroerder hebt afgebracht dan die
rekel, die levend uit de hel is gekropen toen de duivel sliep?
De duivel slaapt niet, Peter, nooit!
Daar zal jij van af weten, kind van een man die je bent, die nooit een lam kwaad
heeft gedaan!
Ik was goed voor de honden, Peter, maar.....
Geen gemaar! Je weet dat ik aan gezeur het land heb, zwager! Je moet niet kwaad
op me worden, Peter!
Om den dooien dood niet, maar je moet het er dan ook niet naar maken.
Vertel me dan maar van het varken, Peter...
Een resolute klop op de deur! Mijnheer Lumens komt, belofte getrouw, even kijken
hoe Coenraad Stijnen het sinds gisteravond maakt en vindt er hem al heel wat op
vooruitgegaan. Alleen dit, zegt Pastoor Lumens en trekt den karreman daarbij aan
zijn stoppelbaardje, staat mij niet aan, daar hadden de zusters ook nog
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wel voor kunnen zorgen! Doch Coenraad beweert dat hij er geen last van heeft, alleen
wat jeuk en dat die ook niet zoo lang meer duren zal. Peter Tobben die zijn armen
nu eenmaal veel te los aan zijn lichaam heeft hangen, geeft den pastoor met zijn
elleboog een duw in den rug en zegt: Ik smeer hem een amelang, eerwaarde, want
ik denk dat mijn zwager u onder vier oogen wel iets te vertellen zal hebben waar ik
niets mee te maken heb. En na zich er van vergewist te hebben, dat de plechtigheid
geen uren zal duren, trekt de brievengaarder zich op de gang terug. Ik zou mijn
testament moeten maken heeft de dokter gezegd, begint Coenraad Stijnen met een
gelukkigen glimlach en vraagt den priester of die hem klaar wil maken voor de groote
reis. Neen, hij ziet er niet tegen op, eigenlijk heelemaal niet. Alhoewel hij weet, dat
het niet mee zal vallen in de handen van den levenden God te vallen, heeft hij altijd
gedacht dat Christus de beste mensch van de wereld is en een die het klappen van
de zweep hier beneden kent. Dan is de aarde hem niet aan zijn hart gebonden en
verwacht hij vast, dat het daar boven zeker zoo goed leven zal zijn als hier beneden.
Maar de bloemen, de planten en de dieren zal je moeten missen, Stijnen!
En de menschen ook! bekende de karreman met een veelbeteekenend kijken.
Maar de heiligen daarboven zijn toch ook menschen?
Dat wel, eerwaarde, maar..... hoe zal ik dat zeggen?
Je houdt van de menschen, van de armste het meest, wil je zeggen?
Het is alleen maar een gevoel in mij, eerwaarde, alleen maar hart! Je had
Franciscaan moeten worden, Stijnen!
Dat had u mij een veertig jaar eerder moeten vertellen, eerwaarde, maar zoo is het
ook goed, zullen we maar hopen.
Ik geloof dat je er alle reden toe hebt!
Veertig jaar geleden was ik niet wijzer en nu nog, denk ik soms, ben ik nog geen
haar wijzer dan toen ik met mijn vader zaliger aan de brikken stond.
Een beetje toch wel, zou ik meenen?
Een heel klein beetje dan, als u het hebben wilt? Maar om nog eens op dat
Franciscaan worden terug te komen, eerwaarde! Het is toch casueel dat ik van den
eersten dag af aan van u ge-
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dacht heb, dat er een flinke Franciscaan aan u verloren is gegaan.
Verloren, zeg je? En mag ik ook van je weten, waarom?
Omdat u in een pij en op bloote voeten beter tot uw recht gekomen zou zijn!
Wil je daardoor zeggen, dat ik als pastoor niet tot mijn recht kom, Stijnen?
De hemel beware me, eerwaarde! Ik sprak alleen maar van beter! Doch trekt u
zich van mijn dommigheden maar niets aan; denkt u maar: Die Coenraad is niet
wijzer, tot op zijn sterfbed toe nog niet.
Je vertelde me zoojuist, dat je vroeger ook aan de brikken gestaan hebt, Stijnen?
Met God en met eere, eerwaarde!
Dan heb je een zwaar leven achter den rug?
Zooals u dat noemen wilt, ja en neen! Ik heb altijd graag gewerkt en, zooals ik
zooeven nog aan mijn zwager vertelde, veel plezier in mijn leven gehad; het was de
moeite waard!
Is dat je testament, Coenraad Stijnen?
Neen, eerwaarde, mijn testament komt nog, maar als u het nu hooren wilt, zult u
mij nog even in mijn binnenste terug moeten laten trekken.
Onder den zegen van den priester maakt Coenraad Stijnen een kruis en ligt dan
een tijd lang met gesloten oogen te murmelen. Ondertusschen steekt Peter Tobben,
die de poetsmeisjes op de gang aan de kal heeft gehouden en nu meent dat de biecht
onderhand lang genoeg geduurd heeft, den kop door de deur om te kijken of men
klaar is. Nog niet! Coenraad Stijnen zegt de voorbiecht en spreekt zijn levensbiecht.
Als de brievengaarder daarna binnen mag komen, ligt zijn zwager met de oogen vol
tranen en voor hij hem eigenlijk formeel gefeliciteerd heeft met den goeden afloop
- de ziel van Coenraad Stijnen lag nu zoo zuiver als een eikel in haren dop - komen
de verpleegsters alweer aanwaaien om alles in gereedheid te brengen voor de volle
bediening. Het schijnt, dat ze je in de kortste keeren pasklaar willen maken voor de
eeuwigheid, zegt Peter Tobben die daarop door zuster Hilaria eventjes op zijn nummer
gezet wordt, omdat hij Coenraad Stijnen in het bidden van zijn penitentie stoort en
zich bij de gratie van diezelfde zuster voorloopig tevreden moet
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stellen met een plaatsje op zijn knieën in den hoek. Daar komt zijn zwager hem
tusschen zijn gebeden door nu en dan met een glimlach tegemoet. Bij het naderen
van Ons Heer, dat in de verte door een rinkelend belletje wordt aangekondigd, raapt
de brievengaarder zich zoo goed mogelijk samen en wacht hij de indrukwekkende
gebeurtenis, met den rozenkrans tusschen de vingers gestrengeld, eerbiedig af. Voor
den moed, dien hij vindt dat hij zijn zwager nog eigenlijk in had moeten spreken, is
het te laat. Hij kucht om Coenraad door zijn aanwezigheid te sterken en als bewijs
van verstandhouding keert deze zijn hoofd even naar den brievengaarder en lacht.
Twee zusters komen binnen neet brandende flambouwen en daarachter pastoor
Lumens, die er op gestaan heeft den karreman zelf te bedienen, met Ons Heer. Zoo
zelden komt Peter Tobben in de nabijheid van het Heilige en nu hem dit rakelings
voorbijgaat is het of hem een koude waterstraal over den rug loopt. Dan dringt het
plotseling tot hem door, dat er iets toch niet heelemaal in den haak is, dat zijn zwager
ten volle bediend ligt te worden zonder dat zijn zuster er bij is niet alleen, maar zonder
dat zij zelfs van toeten of blazen weet. In zeven kerkdorpen komt zoo iets in een
menschenleeftijd slechts eenmaal voor, mijmert de brievengaarder, en dan nog onder
bedelaarsvolk en onder menschen, die met elkander als kat en hond geleefd hebben.
En zóó erg is het tusschen Coenraad Stijnen en Mechel Tobben toch niet geweest.
Zoo erg niet, al hadden zij het beiden anders aan den steel moeten steken. Mechel
vooral, maar dat had ze er nu van! Coenraad Stijnen had haar nooit moeten trouwen,
hij had zoo gek niet moeten zijn! Maar was hij zelf, Peter Tobben, ook niet gek
geweest toen hij trouwde en doen anderen het ook niet min of neer met een zotten
kop? Zoo ligt Peter Tobben op zijn knieën met zichzelf te redeneeren, terwijl de
bediening, enkel licht, gebed en ceremonie voor hem, zich langzaam buiten zijn eigen
wezen om voltrekt. Maar als alles voorbij is en Coenraad Stijnen van zijn bed af een
hand naar hem uitsteekt, die hij drukt, begint voor hem de ontroering; de eene na de
andere komen de verpleegsters met bloemen en in een ommezien van tijd staat de
kamer van bloemen, menschen en gelukwenschen zoo vol, dat Peter Tobben er door
zijn tranen heen geen weg meer in weet. Waar dat allemaal vandaan komt en waaraan
Coenraad
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dat te danken heeft, mag de hemel weten, maar prachtig is het en om te huilen, de
eer die zijn zwager wordt aangedaan! En nóg is de hulde die den heiligen drekboer
gebracht wordt niet ten einde; verpleegden waarvan sommigen op een stok of met
den arm in verband, komen Coenraad de hand drukken en allemaal met een bloem
die zij achterlaten op zijn bed. En als de kamer en de gang er bij vol staan van
menschen in feest, gebeurt het dat de moeder overste aan komt dragen met een mand
blauwe en witte druiven en goudgele perziken, die, versierd met een weelderigen
witten strik, voorzien is van een visitekaartje: Van ons, honden! Als eerst Coenraad
Stijnen en daarna de dokter, mijnheer Lumens, de zusters en op de rij af allen het
gelezen hebben wordt de ontroering te groot en roept Peter Tobben van verbazing
zoo maar: Verd....! Want zulk een grap - of wat is het - is zelfs een man als Peter
Tobben te machtig. Indien het me nu op den man af gevraagd werd, zou ik eerlijk in
je plaats willen zijn, Coentje! spreekt de brievengaarder tot zijn vergulden zwager
als zij weer alleen gelaten zijn tusschen de bloemen en de vruchten; en Coenraad
Stijnen geeft gaarne toe dat het een feest is zijn hemel reeds op aarde te mogen
beginnen. Maar ik heb ook nog iets van jou te goed, Peter, gaat Coenraad met een
glans in de oogen verder. Peter Tobben begrijpt waar hij naar toe wil, doch vindt het
godsonmogelijk om tusschen al die hemelsche bloemen met een varken te komen
aandragen of met de geschiedenis er van, wat toch één en hetzelfde is. Je moet me
verschoonen nu Ons Heer nog niet koud in je mond is, zwager, spreekt Peter met
een rampzalig gezicht, een anderen keer! Een anderen keer, houdt Coenraad aan,
kon het wel eens te laat zijn, Peter.
Wanneer je er zonder niet zou kúnnen, zwager, zou ik zeggen, alla!
Zeg dan maar alla, Peter!
En als de dokter dan weer voorbijkomt of die heks van een zuster, die met dien
klauw over de wang, me weer op mijn nummer komt zetten? Men moet er hier altijd
even aan denken, dat men hier niet in zijn eigen huis is, zwager.
Daar moet men aan denken, Peter, maar de dokter en ook die met den klauw over
de wang zullen begrijpen, dat men een stervende niets mag weigeren.
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Dát doet de deur dicht, zwager, daar had ik niet aan gedacht.
En terwijl de heilige drekboer, met een roode anjer tusschen de lippen, zich op
zijn gemak te luisteren legt, begint Peter Tobben zijn vertelling. Er was eens - laat
ons maar zeggen - in Doenrade, waar de slimste ezels van heel Limburg wonen, een
schoenmaker die Orbons heette, Willem Orbons, God geef hem den hemel; ik heb
hem nog goed gekend. Deze man, die aan zijn ambacht maar een schrale broodwinning
had in een tijd, dat de menschen nog meest op klompen liepen, hield er, behalve een
vrouw met elf kinderen en het twaalfde op komst, een varken op na van - schrik niet,
zwager - bijna zeven jaar oud, een dier als een kleine pony groot en met haren die
het als vuurroode bezems recht op den rug had steken van de magerte. Het ging met
de huisgenoten in en uit, vrat onder de tafel waaraan de anderen aten en sliep onder
de bedkoets nu eens van den een en dan weer onder die van den ander. Totdat het
varken, dat naar den naam van Jozef luisterde, op zekeren dag op den kop af zeven
jaar werd en de buren.....
Heeft Orbons dien dag voor het varken ongemerkt voorbij laten gaan, Peter?
Dat weet ik niet, zwager, maar wel weet ik dat de buren, die het niet langer meer
konden aanzien dat de armtierige familieleden nog ergerniswekkender door Jozef
werden uitgebuit, er zich mee bemoeiden. Het geval werd door Hendrik Peulen en
Petran Douven aan den burgemeester gerapporteerd en, na consult met den wethouder
en den veearts, werd den veldwachter Geerlings opdracht gegeven zijn schietgeweer
voor de gelegenheid met iets anders dan zout te laden om op staanden voet tot de
executie van het varken over te gaan. Onverwijld togen de heeren, waarbij zich
onderweg nog de pastoor van Doenrade aansloot, op zekeren afstand door den
veldwachter met het geladen geweer op den rug gevolgd, naar de woning van Orbons
die, toen hij het peloton in de verte zag aankomen, de heeren tegemoet ging met de
vraag, waaraan hij de eer had te danken. Aan je varken, Orbons, sprak de
burgemeester, en nadat aanhouding en voorgeleiding van Jozef gelast was en de
feiten kloppend waren bevonden met de geruchten, sprak de burgemeester in naam
der wet het doodvonnis over Jozef uit. Alhoewel de onthutste schoenmaker zich
avangs met heel zijn persoon er tegen te weer stelde
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en er zijn vrouw bij riep, welke de uitspraak van den burgemeester als een schandelijk
machtsmisbruik en een onredelijken inbreuk op den eigendom uitkreet, week de
burgemeester niet van zijn stuk en wettigde hij zijn optreden door Orbons en vrouw
te verklaren dat, waar de menschen zelf te dom waFen zich tegen hun huisdieren te
verdedigen, de burgerlijke macht had in te grijpen en dat het onderhavige geval er
een van de hoogste noodzaak was. Na het nuttelooze van zijn verzet te hebben
ingezien, trok Orbons zich met heel zijn gezin in zijn woning terug, sloot de deur en
vergoot heete tranen. Toen het doodelijk schot was gevallen en de kreet, waaronder
Jozef de beenen had gestrekt in de verte was verklonken, kwamen de Orbonsen een
voor een weer naar buiten en, na zich rond de plaats verzameld te hebben waar hun
huisgenoot den laatsten adem had uitgeblazen, hieven zij de hand naar de oogen en
snikten zij een tijd lang, groot en klein in een kring. Dan trok Orbons een stroospiertje
uit het varken zijn doodsbed, nam het, waarschijnlijk om zijn ontroering meester te
worden, tusschen de tanden en zich tot de heeren wendend, die het schouwspel op
eenigen afstand stonden gade te slaan, sprak hij met bleek gelaat: Het is nog jammer
van het varken, heeren, want het vrat nog goed!
Zoo is het, zegt Coenraad Stijnen droog, en het is voor Peter Tobben een beetje
geruststellend te moeten merken, dat de geschiedenis van het varken, dat Jozef heette,
op zijn zwager de uitwerking niet heeft, die hij er van verwacht heeft. Een oogenblik
later kijkt deze hem zoo meewarig aan, dat Peter zich gedrongen voelt te vragen of
er iets aan mankeert. Ja, er mankeert iets aan, de heilige drekboer heeft nog een
boodschap, maar hij is alweer eens bang dat Peter opnieuw uit zijn slof zal schieten
als hij hem daarmee den boer op stuurt. Peter Tobben evenwel verzekert dat hij, de
omstandigheden waarin zijn zwager verkeert in aanmerking genomen en bij al die
bloemen, die maar geuren, nooit kwaad op hem worden kan. En wat de rest aangaat,
zegt Peter met den duim van zijn rechterhand voor zich uit: Zie je dien duim, zwager?
Dien zie ik, Peter!
Ik zou hem voor je afbijten, zwager!
Bijt hem dan af en geef hem me, Peter!

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 3. De weg zijner zonen

76
Ik ben een man van mijn woord!
Dat weet ik, dat ben je!
Moet ik hem afbijten?
Als de kop van een kikker, weet je nog?
Hoever, zwager?
Tot aan de muis!
Hou je ooger dan maar toe!
Ik wil liever zien hoe je dat doet en er bij tellen tot drie; als ik drie zeg.....
Dan gaat hij; krak!
Eén, twee..... wacht nog eens even, ik denk daar opeens bij mijn eigen: Een
brievengaarder zonder duim is ook maar een steel zonder lepel.
Je hebt het anders maar te zeggen, zwager!
Doe dien duim maar weer uit den mond, Peter.
En wat dan?
Je mag hem houden, maar je zou eens naar Waterval moeten loopen, naar Dorus
Bonte en Dorus zeggen: De complimenten van Coenraad Stijnen die op sterven
ligt.....
En wat moet die met die complimenten, zwager?
Ik ben doodmoe, Peter.
Waarom houd je den mond dan niet?
Zeg Dorus dat ik veel voor zijn vader gebeden heb.
Daar zal Dorus vet van worden! Maar goed, ik zal het doen!
En naar Mechel moet je gaan en haar zeggen, dat ik bediend ben en dat ik haar
adieu zeg.
Dat spreekt! En wat nog meer?
Dat ze maar rustig moet blijven waar ze is en dat ik haar voor alles vergiffenis
vraag, voor álles, Peter, zwager!
Je moet niet overdrijven, idioot die je bent! Je weet dat ik daar niet tegen kan.
Denk aan je duim, Peter!..
Je bent doodop, zwager, en ook ik moet onderhand maken dat ik in mijn dienst
kom. Geef me tot afscheid de vijf, en tot weerziens, zullen we maar zeggen, is het
hier beneden niet, dan tot in het vagevuur!
En als ik dood zal zijn, Peter, weet je er alles van.....
Om je begrafenis behoef je je niet te bekommeren, daar wordt voor gezorgd!
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Je verstaat me niet!
Dat wordt met de minuut dan ook lastiger, zwager.
Je bent gewaarschuwd, Peter, niet eens maar wel tien maal! Maar houd het je dezen
keer voor gezegd, als ik dood zal zijn, kom ik op de wereld terug om er te spoken!
Peter Tobben is in zijn dienst gegaan en nadat zuster Hilaria hem nog eens met een
beker melk is komen tempteeren en de kamer luchten, die hem te benauwd was
geworden vanwege den bloemengeur, is Coenraad Stijnen in slaap gevallen. Hoeveel
menschen er intusschen aan zijn bed gestaan hebben, weet hij natuurlijk evenmin
als het getal van degenen, die de zusters bovendien hebben moeten weigeren. De
bloemen en de vruchten blijven toevloeien en zich rond hem opstapelen; de
belangstelling die den karreman opeens van uit alle windzijden der parochie ten deel
valt, wordt te gek en terwijl Coenraad Stijnen slaapt, stapt Peter Tobben, overal
aangesproken en aangehaald, fier en met een voldaan gelaat door zijn dienst. Als een
held bijna omdat zijn zwager, die een heilige is, op zijn uiterste ligt. Ofschoon hij in
zijn gewone leven voor de zusters geen beter woord heeft dan heksen, loopt zijn
mond thans over van bloemen en engelen, doch vooral de mand met vruchten: Van
ons, honden, doet overal opgeld. Tot op het kasteel toe, waar de brievengaarder bij
uitzondering de post persoonlijk aan baron Isidoor heeft moeten aanreiken en alles
in geuren en kleuren vertellen. Het woord door pastoor Lumens gesproken en door
Peter krachtig aangewend, dat één mensch, één ziel soms een gansche parochie waard
is, vond de baron evenwel, behalve niet vleiend voor de parochie en veel te
gevleugeld, voorbarig en misleidend, daar Coenraad Stijnen immers, voor zoover de
baron met kennis van zaken, uit de geschriften der mystieken geput, kan nagaan,
door geen uitzonderlijke verschijnselen begunstigd schijnt te zijn, tenzij misschien
door het verschijnsel der luizen dat dan, evenals zweren, etterbulten en andere
lichamelijke tormenten waarmee God soms toestond dat zijn uitverkorenen bezocht
werden, een rechtstreeksche beproeving zou kunnen zijn van den duivel, doch
evengoed een gevolg van een verregaande vervuiling. Dat Peter Tobben het tegen
den baron, ondanks diens kennis der mystieke verschijnselen voor zijn zwager heeft
op-
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genomen, spreekt van zelf; de schemer is er over ingevallen. Duisteravond zit hij
nog als de gelukkigste man van de wereld met een kop koffie op de knie bij Dorus
en Maria in Waterval. Hij heeft de boodschap van zijn zwager gedaan, zich op zijn
onderhoud met den baron beroemd, zijn koffie gedronken, en als hij opstaat om naar
huis te gaan na een langen dag met het vol en tevreden gevoel van alles gedaan te
hebben wat hij doen kon, valt het hem te binnen, dat hij zijn zuster Mechel vergeten
heeft..... en bijt hij zich in zijn duim.
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VII
Een nieuwe dag is aan den hemel gekropen, die laag en vol grauwe wolken voor het
venster van de ziekenkamer hangt waar Coenraad Stijnen, aldoor kleiner en nietiger
wordend, langzaam heenscheidt met rond zich nog de helft van de bloemen van
gisteren niet meer, want ze geuren me dood, heeft Coenraad tot de zusters gezegd.
Toen hij wakker geworden was gisteravond, was het al rauw geweest, want hij had
het lamplicht zien glinsteren door zijn wimpers, die hij stilletjes gesloten had
gehouden, omdat hij den directeur en de zusters had hooren lispelen boven zijn bed.
Daarna had hij aan de kilte, die over zijn lichaam geloopen had, gevoeld dat hij
halverwege naakt in zijn hemd onder hun oogen lag en met de borst bloot. De dokter
was hem opnieuw met een potlood over zijn lichaam gaan krassen en uit hetgeen zij
over en weer, de verpleegsters en hij, tegen elkaar hadden losgelaten, had Coenraad
dadelijk opgemaakt dat hij opnieuw van top tot teen onder de luizen zat. Terwijl de
zusters er roerloos bijs onden, had de dokter een tijd lang met zijn potlood boven
hem staan spelen; eindelijk had hij met één slag de dekens weer over hem
dichtgegooid en hadden de zusters hem weggereden voor alweer een bad. Den
ganschen nacht door had hij geslapen, doch vanmorgen in alle vroegte was het alweer
tijd voor hem geweest. Voor de eerwaarde rector met Ons Heer was gekomen, had
hij er opnieuw aan moeten gelooven. De schaamte was te groot geweest en: Ik geloof
dat ik behekst ben, had de arme karreman tegen zuster Hilaria gezegd. Maar die had
hem moederlijk toegesproken en getroost, dat deze de laatste keer zou zijn. Drie maal
in nauwelijks een etmaal was noodig geweest om hem van zijn ongedierte te reinigen;
maar dan ook genoeg om hem totaal af te matten. De directeur had even doortastend
tegen het ongedierte op moeten treden als de burgemeester van Doenrade tegen het
varken van den schoenmaker Orbons, en van oordeel dat de dood, die Coenraad
Stijnen nu toch eenmaal aan zijn onzindelijkheid verschuldigd was, niet nobeler
gewroken kon worden dan door zeep en water, had hij den drekboer aan de elementen
overgeleverd.
Peter Tobben die, om op alle gebeurlijkheden voorbereid te zijn, een vrijen dag
heeft genomen, zit bijtijds al bij het ziekbed van

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 3. De weg zijner zonen

80
zijn zwager op een stoel, die hem door een verpleegster is aangewezen met de
particuliere bemerking den zieke niet te vermoeien. Dat Coenraad hem sedert gister
tegenvalt, heeft hij hem reeds gezegd en dat hij gister te veel praats heeft gehad, ook!
Peter brengt verslag uit van wat hem den vorigen dag in zijn dienst is gepasseerd,
van al die menschen, hoog en laag, die hem aangehouden hadden en van zijn
onderhoud met den baron dat nog bijna in een woordenwisseling was ontaard. Dat
de menschen je allemaal graag hebben, wist ik, zegt Peter, maar zóó niet! Ik zie nog
aankomen dat de heele parochie binnenkort familie van je gaat worden ook nog en
dat er, indien je tenminste doodgaat, bij je begrafenis heel wat menschen op de been
zullen zijn die zich anders van een armen donder van een werkman niets aantrekken.
Ik heb tegen Mechel gesproken dat je bediend was en op je uiterste lag, maar zij
schijnt niet van plan te zijn een voet te verzetten. Blijf dan maar waar je bent, heb
ik haar te verstaan gegeven, want als je het voor je man niet doet, behoef je het voor
de menschen ook niet te doen! En ook dit nog heb ik haar onder den neus gewreven,
zwager, dat men zeker tot bij de Hottentotten moet gaan om een vrouw te zoeken,
die geen omzien heeft naar haar stervenden man. Peter Tobben, die er nu en dan aan
begint te twijfelen of zijn zwager nog wel recht weet wat er rond hem omgaat, heeft
hem geraden zijn gemak te houden en alleen maar te luisteren: Als je geen veer meer
van de lippen kunt blazen, moet je het ook maar niet probeeren!
Wanneer Coenraad zich inspant om het woord te nemen loopt dat op niet veel uit
en telkens gebeurt het dat hij tusschen twee woorden in weer in slaap valt. Ze
schrobben me dood, is nagenoeg het eenige wat hij tegen Peter gesproken heeft, en
dan heeft hij hem nog eens met een smartelijk gezicht aan de mouw getrokken en
hem zijn tong laten zien die droog was als leer. Peter had hem laten drinken, maar
onhandig, de helft van het glas was hem langs zijn keelgat geloopen en toen had
Coenraad geklaagd dat hij flauw was als een maai en zin had in een zouten haring.
Daar was Peter Tobben vanzelf niet op ingegaan, maar particulier is hij toch van
meening, dat zijn zwager toch wat beters bijgezet moest krijgen dan slemp en slappen
kost, veel te dun voor een maag die zich jaren lang gezet heeft naar een braad spek
en een korst brood, maar alla!
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Onderwijl ligt de stervende karreman met den baard van eenen Christus in zijn bed;
met de handen op de borst gevouwen en met een zuchten nu en dan zóó diep dat
Peter Tobben zijn eigen adem er bij dreigt stil te blijven staan; en zijn oogen gaan
op en af, nu eens wijd open en dan weer langzaam toe. Peter zegt hem, dat hij slechts
ja en neen hoeft te knikken, maar telkens gebeurt het dat het ja is waar het neen moet
zijn en andersom.
Wanneer Peter hem vraagt, of hij graag sterft, schudt hij neen; er is geen touw
meer aan vast te knoopen. Maar alles is hem goed, dat is zeker! Of beter nog: alles
is hem evenveel, ook dat de verpleegsters hem van boven tot onder met een goedje
hebben ingewreven dat allesbehalve appetijtelijk ruikt. Zelfs over Nicolaas Bonte
schijnt hij zich niet meer te bekommeren, want op de mededeeling die Peter hem
gedaan heeft, dat Dorus Bonte de boodschap voor kennisgeving had aangenomen,
heeft hij boe noch ba gezegd. Peter Tobben moet nu en dan eens een luchtje gaan
scheppen en komt dan op de gang terecht waar hij met dezen of genen een praatje
maakt of knipoogen verkoopt tegen de dienstmeisjes, die hem al door hebben met
zijn grappen. Tegen de loopende patiënten, die zich geregeld bij de ziekenkamer
ophouden of er voorbij strompelen, vertelt hij met een vinger naar de deur: Ik krijg
er niets meer uit of in en het zou me niet verwonderen als hij voor zonsondergang
nog de kraaienmarsch blies. Mijn zwager ligt maar stilletjes in zichzelf te ademen
en trekt zich van de gansche santepetik niets meer aan; of: Je zou soms zweren dat
hij dood was als je zijn armen piepzak niet op en neer zag gaan onder de dekens!
Neen, Peter Tobben heeft zoo'n aardigheid niet meer aan zijn zwager. Gisteren
nog was Coenraad hem nog verschillende keeren te glad af geweest, maar dat moest
hij nu bezuren! Een mensch is toch maar een mensch, vandaag alles en morgen niets!
Wij zijn altijd dik met elkaar geweest, mijn zwager en ik, verklaart hij aan de zuster,
die Coenraad alweer eens den thermometer komt zetten en hem waarachtig ontroert
door de wijze waarop zij met zijn zwager busselt als met een kind. Hij heeft een
zuster van me als vrouw, maar hij heeft er geen gemakkelijke aan gehad, gaat de
brievengaarder verder; het is een kanalie, wat ik niet alleen achter haar rug zeg maar
ook in haar gezicht. Doch dat heeft ons nooit verhinderd om samen goede vrienden
te zijn.
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Wij hebben veel plezier gehad in het leven, meer plezier gemaakt dan men in een
boek kan schrijven en altijd in onschuld, zuster! Leugens hebben we samen verkocht
waar we diep voor in de hel moesten komen als Onze Lieve Heer er zelf niet zoo
dikwijls hard mee gelachen had! Maar dat is nu uit! Mijn rechterhand zal ik spoedig
kwijt zijn, zusje, en reken maar uit wat dat voor me zeggen wil. Een heilige ben ik
niet, maar toch weet ik wat een heilige waard is en als er aan mij nog één haar is dat
deugt, heb ik dat aan mijn zwager te danken. Hemel en aarde heb ik door zijn oogen
leeren bekijken en alles anders en schooner leeren zien dan ik het zag; veel beter en
braver ben ik er wel niet op geworden, maar gelukkig wel, want ik weet dat ik leef.
Heeft de zuster naar hem geluisterd of niet?
Als u zoo gemakkelijk praat, zou u evengoed een Onze Vader voor uw zwager
kunnen bidden! zegt hem die heks daar in zijn gezicht, terwijl zij op den thermometer
leest en hem wegsteekt. Heb je van je leven! Maar als de zuster den rug gedraaid
heeft, trekt hij vanzelf zijn rozenkrans uit den zak en slaat een kruis. Dat is in ieder
geval beter dan tegen een mensch te zitten praten die toch niet meer luistert, dat houdt
nog geen kwezel tegen den hemelschen Vader vol! Peter Tobben zit dan bij zijn
zwager en bidt, wel verward en verstrooid, maar zijn mond is toch bezig. Nu en dan
legt hij, zooals ook de verpleegster gedaan heeft, teeder een hand op het voorhoofd
van den stervende, dat vochtig aanvoelt en zeer koud. Arme schelm! zegt Peter
Tobben met een traan in de keel als Coenraad het hoofd even wendt en op zij naar
hem loert en zij kijken elkaar nog eens diep in de oogen tot die van Coenraad zich
weer langzaam sluiten, als gedrukt door een last. Hij is reeds meer van daarboven
dan van de aarde, denkt Peter Tobben en, voor den eersten keer van zijn leven
misschien, vraagt hij zich af wat sterven eigenlijk is. Coenraad Stijnen gaat uit als
een kaars, trekt langzaam weg als sneeuw in de zon; rustiger kan het niet, eenvoudiger
zeker niet. Doch dat het zoo snel met hem af ging loopen, daar had Peter zich niet
voor gehoed. Ze schrobben me dood! speelt hem door den kop. Ze: dat waren de
dokter en de zusters, schrobben: dat beteekent zeep en water, me: dat was Coenraad
die er het land aan had en dood: daar liep alles op uit! mijmert de brievengaarder en
meteen valt hem te binnen, dat er ergens in Limburg ook eens een pastoor lag dood
te gaan
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met het doodzweet op zijn voorhoofd al en de oogen zoona gebroken. Klaar ziet hij
den ouden herder in zijn bedkoets liggen met aan zijn zijde zijn kapelaan, die de
wacht houdt, een soort heiligen Aloysius zooals Peter Tobben zich het ideale beeld
van den kapelaan denkt en men in Limburg noch wel aantreft op de dorpen. Wanneer
de kapelaan ziet dat het op een einde loopt, buigt hij zich, door medelijden bewogen,
over den erbarmelijk stervende neer en vraagt: Heer pastoor, wilt u nog eens water
drinken? En dan slaat deze de gebroken oogen nog eens naar zijn trouwen wachter
op en antwoordt: Och jong, van water heb ik mijn leven lang niet gehouden.
Zuster Hilaria betrapt er Peter op dat hij in zichzelf zit te grinniken en als zij hem
barsch aanziet: Wat er eigenlijk te lachen valt? - weet hij eerst niet precies hoe hij
moet kijken, maar dekt hij zich door op zijn zwager wijzend te zeggen: Van water
heeft mijn zwager zijn leven lang niet gehouden, zuster, en ik zat het bij mijn eigen
casueel te vinden dat het tenslotte zijn dood nog moet zijn. Peter Tobben telt het
maar weinig, dat de zusters zoo kort tegen hem zijn en hij niet eens een fatsoenlijke
redenatie met haar kan onderhouden. Heksen, heeft hij gezegd, en er geen woord te
veel aan vuil gemaakt, en een beetje vernietigend zit hij te kijken naar de zuster, die
zich kraakwit en niet een getijdenboek aan de andere zijde van het bed heeft neergezet.
Buiten schuift de sneeuw in zijn dooi en valt van tijd tot tijd in groote plakken van
de daken. Door de sterfkamer rond staan de bloemen in het water te verflensen, de
mand met vruchten staat er ook nog, nauwelijks aangeraakt. Het is alsof alles ademt,
maar onhoorbaar. En ook Coenraad Stijnen ademt nog, maar zoo zacht dat Peter
soms denkt van niet. Dat de zuster zich daar op post heeft gezet is een teeken dat
men ieder oogenblik op alles bedacht kan zijn. Peter Tobben heeft er dat tenminste
uit begrepen en - wonderlijk mengsel van ruigheid en teerheid dat hij is - raakt hij
ontroerd. Hij legt een hand op die van zijn zwager en laat ze er rusten, dàt is dan het
einde van hun dikke vriendschap! Met bidden kan Peter Tobben zich niet lang bezig
houden maar met nakaarten wel en dan opeens vindt hij misschien de formule van
de vreemde aantrekkelijkheid, die er van den onschuldigen slaper met zijn nog
ongerimpeld gelaat in het witte kussen uitgaat: Krek een communiekind,
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zegt Peter Tobben met een prop in de keel en grabbelt vanzelf naar zijn rozenkrans.
De directeur komt naar zijn zwager kijken en na hem den pols gevoeld te hebben,
roept hij hem twee maal bij zijn naam. Peter rijst recht om dat mee te maken, maar
wat hij ziet is niet erg bemoedigend: twee ten doode toe vermoeide oogen die even
opengaan en zich onmiddellijk weer sluiten. Coenraad, zwager! roept Peter Tobben
op zijn beurt en dicht bij het oor van den slaper doch met nóg minder resultaat. De
dokter en de zuster zien elkaar aan en Peter heeft geraden, dat het meenens met
Coenraad Stijnen gaat worden. Zoo maar over zijn zwager heen begint de directeur
hem een verhoor af te nemen.
Uw zwager laat geen kinderen achter, meen ik?
Neen, dokter!
Is zijn vrouw verzorgd?
Zij trekt pensioen van de gemeente!
Laat hem dan maar rustig vertrekken!
Maar hij had best nog wat hier kunnen blijven, meen ik!
Dat had je hem eerder moeten zeggen, man!
Dat water heeft hem geknakt, zeg ik maar!
U zou misschien even goed kunnen zeggen die luizen!
Ik meen dat het best wat minder had gekund!
Met die luizen, bedoelt u?
Eén flink bad was meer dan genoeg geweest!
En als uw zwager dan nog onder het ongedierte gezeten had? Dan had ik hem nog
een tweede gegeven, misschien, maar hem in ieder geval niet zoo van zijn sokken
gebaad als u nu gedaan hebt.
U meent dus dat ik uw zwager door het ongedierte op had moeten laten vreten,
Tobben?
Dat zou zoo'n vaart niet genomen hebben!
Ook niet wanneer ik u verzeker, dat het na een tweede en derde bad, nog niet pluis
was met uw zwager?
U denkt dus ook, dat die arme godsschelm behekst is, dokter? Ik geloof niet aan
heksen maar wel aan verarmoeding en vervuiling; hoe ongeloofelijk dat in dezen tijd
ook is. Kijk eens Peter Tobben, ik zou je eigenlijk moeten zeggen, dat u zich met
dingen bemoeit waar u eerstens geen verstand van hebt en waar u tweedens niets
mee te maken hebt. Ik zal dat eens niet doen,
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omdat ik van de overtuiging uitga dat men zelfs een ezel iets kan leeren en dat men
dat niet nalaten moet als men kan.
Peter Tobben, die voelt dat hij te ver is gegaan met zijn grooten mond, en, eenmaal
over de schreef heen, niet weet hoe hij terug moet krabbelen, kijkt den dokter astrant
in de oogen en zegt: Zouden we dat niet liever op de gang uit gaan vechten dan boven
het bed van mijn zwager? Zonder den brievengaarder daarop te antwoorden stelt de
dokter hem de tegenvraag: Zegt u me eens, Peter Tobben: Kan een mensch vervuilen
of niet?
Dat zou ik meenen, dokter!
Waarom zegt u dan dat zoo iemand, wanneer hij in zulk een toestand geraakt is,
behekst is?
Omdat ik dat presumeer!
En welke reden heeft u om dat te presumeeren?
Ja, waarom?..... Waarom haalt een mensch zich zoo véél in den kop?
Omdat u een ezel bent, Peter Tobben!
Dat is sterk gesproken, dokter!
Het kon evenwel nóg sterker, Tobben!
Goed, zullen we maar zeggen! Doch vertelt u me dan eens even waarom die luizen
tot twee, drie maal toe moeten terugkomen? Omdat ze luizen zijn!
Dat versta ik niet.
Nu begin je verstandig te worden, Tobben!
Weg is weg, zou ik meenen; wanneer de luizen weg zijn, zijn ze weg! Maar de
eitjes niet die ze bij duizend duizenden in de poriën van het lichaam achterlaten; geen
kippen- en geen duiveneieren natuurlijk, maar van die verduivelde kleine dingetjes
die zich onder invloed van de warmte in een ommezien van tijd tot millioenen luizen
ontwikkelen. Wat zeg je daarvan, mijnheer Tobben?
Ik sta er versteld van wat u me daar zegt, dokter.
Dan ben je op den rechten weg en zorgt u nu maar, dat u hem voortaan blijft
bewandelen! De verwondering is de bron van alle wijsheid. Ik groet u, postman.
Wanneer we geslacht hebben, dokter.....
Best!
De dokter is weg. Zuster Hilaria zit diep in haar getijden en pal aan zijn rozenkrans
staat Peter Tobben zich af te vragen wat hij
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nu eigenlijk gelooven moet of niet, zijn eigen instinct of de wetenschap van den
dokter. De sneeuw valt nog steeds in plakken van de daken en nu en dan gaat er een
geritsel door de bloemen als een blad valt of een stengel knakt. Alles heeft geluid in
deze doodstille stilte: de kap van de zuster die kraakt wanneer zij naar de stervende
opziet en het blad dat zij omslaat. Peter Tobben heeft nog nooit zoo'n vervelend
sterven meegemaakt, een sterven waarbij niets gebeurt en waar geen einde aan schijnt
te komen, waaraan vroeg of laat toch een einde komt. Dan zal er heel wat te beloopen
en te bedisselen zijn voor zijn zwager goed en wel onder den grond zit en alles komt
natuurlijk op Peter neer. Want broers of zusters heeft Coenraad Stijnen niet meer,
alleen nog maar verre verwanten. En een vrouw dan? Maar ja, die zit thuis bij den
koffiepot, waarin zij haar troost zoekt, met de gloeiende potkachel tusschen de knieën
en met een gezicht als een boei. Peter ziet haar, dik en rond als een veeren bed, in
haar goddeloozen rommel zitten, tusschen de kisten en planken vol van de kleine en
rare dingen, die de heilige drekboer gedurende zijn dienst bij de gemeente uit de
vuilnisbakken en op de belten verzameld heeft. De oude boeken, waaruit hij nachten
lang bij de oliepit heeft zitten lezen, liggen dik onder het stof op de planken, de
kruidenboeken die hem zelf geen heil gebracht hebben, de bijbelsche geschiedenis
met platen van Doré, de geschiedenis der kruistochten en van andere heilige oorlogen,
waarin over vele bladzijden zijn verbeelding gestormd heeft of zijn tranen gedruppeld
hebben en de akten der martelaren, die hij heeft verslonden. Zijn klokjes en wekkers
tikken niet meer vanuit alle hoeken van zijn huis en zijn bed staat nog op de opkamer
precies zoo als de zusters hem er uit hebben gehaald. In een dag of twee drie kan er
heel wat gebeuren, peinst Peter Tobben; zoo lig je thuis nog in je bed en weet je van
den prins geen kwaad en zoo lig je op sterven. In de kerk wordt er voor Coenraad
gebeden voor zijn genezing, indien ze hem zalig is en vanavond misschien reeds
voor zijn zielerust. En dan zal Coenraad Stijnen boven aarde staan, drie dagen lang
waarin Peter Tobben het druk zal hebben als een pan op vastenavond. En bij de
begrafenis en uitvaart zal hij den voorrouw dragen voor heel de parochie uit, die
Coenraad Stijnen alle eer zal bewijzen, welke men een mensch maar bewijzen kan.
Want met dit sterven zal
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iedereen, rijk en arm gemoeid zijn, dat valt te verwachten. Vanavond zullen zich
negen buurtmeisjes in de sneeuw voor Coenraad Stijnen zijn woning verzamelen en
zich biddend op weg begeven naar de kapel van Onze Lieve Vrouw van Rust en
vannacht zullen van alle kanten de honden blaffen als een voorteeken van een sterven
of omdat er een lijk boven aarde staat. Ze ruiken den dood! En baron Isidoor zal
Helmus Dieteren schellen en hem vragen wie het ontgelden moet, het eenige nog
waar hij belang in stelt. Morgenvroeg vermoedelijk al zullen de gemeentewerklui,
wanneer zij voor Openbare Werken van de kou in hun handen staan te blazen, den
dood van Coenraad vernemen en als zij tusschen licht en donker hun werktuigen
hebben opgeborgen zal één hunner met de pet rondgaan voor heilige Missen en een
krans op de baar. Zoo ziet Peter Tobben alles in zijn geest gebeuren en voor zoover
hij schouwen kan dunkt hem, dat er door den dood van Coenraad eigenlijk maar heel
weinig aan 's werelds loop veranderen zal. Eén plaats komt open aan de gemeente
en tientallen van menschen zullen elkander verdringen om ze te bezetten, de een zijn
dood zal den ander zijn brood zijn en die andere zal voortaan met den ratel loopen.
De gemeentelijke reinigingsdienst zal er niet minder om functionneeren, de Mijn zal
er niet minder om walmen en even onaanzienlijk zullen de vuilnisbakken, vol of
leeg, in sneeuw en modder op de stoepen staan.
En toch zal er een groote leemte zijn, een leegte in de oogen en harten van velen
en niet alleen in die van kleine kinderen, die niet meer onverhoeds aan hun ooren of
lokken getrokken zullen worden door den joligen karreman. De dienstmeisjes zullen
geen weg meer weten met haar wratten of winterhanden, de huismoeders niet neer
met haar vlekken of haar kapotte huisraad, om over haar zorgen maar niet eens te
spreken. En wanneer een domme jongen zijn examen zal moeten passeeren of een
dwaas meisje haar ongeregelde verkeering moet afbreken, zullen de ouders verder
geen andere toevlucht meer weten dan Marieke Pepels uit de Bruiloftsteeg, die ook
bidt voor verloren zaken, maar lang niet zoo krachtig. Peter Tobben heeft een dag
vrij genomen en voorziet nu dat het er misschien wel drie of vier zullen worden. Het
eerste wat hij zich voorneemt te doen is, hoe het vandaag niet Coenraad ook uitvalt,
zijn zuster te gaan zeggen
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wat haar te wachten staat en dan, wanneer hij thuis komt, zijn trouwpak uit de kast
te halen en het door Mina te laten oppersen. Om zijn groenen vilthoed moet zijn
dochter maar een rouwband stikken, want als hij voor de gelegenheid een hoogen
hoed zou huren zou dat zeker deftiger zijn maar zou er tevens kans bestaan dat de
lange Peter er niet mee onder de deur door de kerk in kwam. Ook aan een rouwband
om den arm moest hij denken, wanneer het tenminste weer voor den overjas was.
Een mensch moet op alles bedacht zijn om op het laatste moment niet als een muis
voor een veel te nauw gat te komen zitten, zooals bij de begrafenis van Willemke
Clevers toen die zijn broer denzelfden morgen nog de buurt af had moeten draven
om een witten zakdoek en een hoed. Als voorrouwdrager en bij het ten offer gaan in
de kerk loop je vies in de gaten en het zal van Peter Tobben niet gezegd zijn, dat hij
er niet netjes op stond. Al komen zij, hij en zijn vrouw, dan ook maar van
brikkenbakkers en messenkramers voort, ze hebben als wie ook hun ponteneur. Je
hoeft natuurlijk geen kaskenades te maken en je, zeker voor een zwager niet, in de
schuld te zetten, maar een man die als brievenbesteller aan de deuren van alle nette
menschen komt, moet toch altijd weten waar hij gaat staan.
De zuster heeft haar gebedenboek gesloten en staat met de punt van een servet het
zweet van Coenraad zijn voorhoofd te wisschen Het is toch bedonderd, denkt Peter
Tobben dat zoo'n mensch haar mond niet tegen je opendoet en meteen laat hij om
haar aandacht te trekken kwansuis een hoest, die nogal forsch uitvalt. Het resultaat
er van is verrassender dan hij heeft kunnen hopen, want Coenraad Stijnen slaat de
oogen op en kijkt naar zijn zwager, die hem op zijn beurt en een en al verrassing
toeknikt en zegt: Ja, ik ben er nog, oude jongen; Peter is er nog, die verlaat je nooit!
Maar daarmee is het contact dan ook weer verbroken en de geest van Coenraad
Stijnen weer in nevelen verdwenen. Peter Tobben smaakt evenwel de voldoening,
dat zijn zwager voor de laatste maal van zijn leven naar hém gekeken heeft, dat zijn
laatste blik voor hem is geweest. Denkt u dat hij u nog gekend heeft? vraagt hem de
non. En Peter antwoordt: Wis en zeker, zusje! Doch dat zusje is alweer te veel gezegd,
want de zuster kijkt hem aan alsof ze hem wil vermoorden en trekt zich als een spin
in haar kap terug. Poe! denkt Peter Tobben, dat soort
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wezens duldt nu eenmaal niet, dat je er een vinger naar uitsteekt, het is kattepoep en
niets anders! Eigenlijk zou hij graag van haar willen weten hoelang zij dacht, dat het
met zijn zwager nog kon duren. Want wat staat hij daar, goed beschouwd, het eene
uur na het andere te doen? Wat anders per slot dan op den laatsten ademtocht van
Coenraad te wachten en zich te vervelen! Als hij hem nog met iets van dienst kon
zijn was het wat anders, dan had zijn zitten en staan daar een zin, nu niet! Maar van
den anderen kant ook zou hij voor geen geld van de wereld willen, dat zijn zwager
vertrok en dat hij er niet bij was om zijn laatsten adem op te vangen, zooals daareven
zijn laatsten blik. Ook moest er toch iemand van de familie aan het sterfbed staan
van dien armen schelm, en op wien had Coenraad in zijn leven meer verlaat gehad
dan op hem. Coenraad en hij, dat waren er een koppel geweest! Waar zij samen
waren werd er gelachen en altijd om niets. Dat was het mooiste geweest, dat het nooit
iets gekost had en dat het niets dan klaarloutere leugens geweest waren, waar ze
zichzelf en den heelen boel mee hadden geamuseerd. Maar het laatste, dat had
Coenraad moeten laten, die weddenschap met Nicolaas Bonte; dat was te grof geweest,
daar was achteraf niets mee te lachen geweest. Een halsbrekende toer tegen dien
tatersteen van een boer, waartegen Coenraad het tenslotte toch af moest leggen. Maar
zoo was Coenraad Stijnen, een guit van kindsbeen af, geen onrecht kunnen zien en
geen leed, geen vloeken kunnen dulden en geen laster en altijd een man van zijn
woord, altijd er op of er onder. Coenraad is er onder gegaan! Nicolaas Bonte heeft
God en Coenraad Stijnen op zijn rug laten blazen, maar als er een rechtvaardige God
in den hemel is, en Die is er! dan komt Coenraad Stijnen zonder al zijn luizen in den
hemel en Nicolaas Bonte met al zijn vloeken in de hel! Neen! Peter Tobben zal geen
voetbreed van het sterfbed van zijn zwager wijken, hij wil er bij zijn als Coenraad
vertrekt, hem adjuus zeggen, daar komt het op neer! A Dieu, zeggen de Franschen.
Drie lange dagen heeft de arme karreman liggen zieltogen en op een Zondag, tegen
den avond, dat het opnieuw was beginnen te vriezen en de wolken tegen het Westen
bevroren stonden in een ijsblauw licht, is hij uitgegaan als een lamp. Peter Tobben
heeft het vertrek van zijn zwager niet meegemaakt en mét
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zijn spijt heeft hij er de verontschuldiging voor: De dood had geen afspraak met hem
gemaakt. Van de gelegenheid dat men hem een oogenblik heeft alleen gelaten, heeft
Coenraad Stijnen gebruik gemaakt om er stil tusschenuit te knijpen. Zuster Hilaria,
die 'n relikwie van hem op haar wang draagt, was even binnen komen loopen en had
den heiligen drekboer dood in zijn bed gevonden, met een gezicht als sneeuw.
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VIII
Menschen die te voet naar Scherpenheuvel ter beevaart geweest waren, onder wie
ook Reinout Eussen en Dorus Bonte, hadden diep in de bosschen van de Kempen
een man op een heiakker zien staan, waarvan zij onmiddellijk gedacht hadden, dat
het Nicolaas Bonte was. Reinout Eussen was een eind in zijn richting de hei op
gegaan en had: Nicolaas Bonte, ben jij dat? geroepen; doch de man had er geen oor
naar verschud, had de riek op den schouder genomen, zich met rustige stappen
verwijderd en was in een dennenbosch verdwenen. De bedevaartgangers waren verder
getrokken, maar aan de Maas gekomen, waar de rozenkransen opgeborgen werden,
waren de tongen los gekomen en hadden zij er allemaal spijt van gehad zich niet
vergewischt of navraag naar hem gedaan te hebben. Daarna waren er nog dikwijls,
vooral in de Meimaand en in October, menschen, afzonderlijk en in groepjes,
denzelfden weg gegaan, doch zonder nader bescheid, omdat de eenen op een
ontmoeting met den Mensch niet gesteld waren, de anderen te veel haast gehad
hadden om over en weer te komen en weer anderen in die eenzaamheid de juiste
menschen niet getroffen hadden om hun nieuwsgierigheid te bevredigen. Totdat een
paar boeren van Schimmert, die op Paaschmaandag de paardenprocessie te
Hakendover bezocht hadden, meer licht brachten en voor zeker kwamen beweren,
dat zij Nicolaas Bonte daar bij toeval gezien en gesproken hadden. Gesproken was
te veel gezegd, want dat hadden zij hem eigenlijk niet. Toen zij teekens gegeven
hadden, dat ze hem kenden, had hij rechtsomkeert gemaakt en was in den volkstoeloop
verdwenen. Die van Schimmert hadden er een Zondagavond mee in de herberg van
Colaris gezeten in Waterval en vandaar had het gerucht zich door de parochie
verspreid, dat Nicolaas Bonte in Hakendover gespeurd was geworden en zich ophield
over de Maas. Geen van zijn zonen evenwel zeide zin te hebben hun vader daar te
gaan zoeken. Zij wisten trouwens niet of hij daar wel gediend van zou zijn, want een
vos verliest soms wel zijn staart maar nooit zijn streken. Wanneer hij uit zichzelf
terug wil komen is het goed, zei Dorus, bij mij zal hij altijd een bed en zijn eten
vinden. En zoo spraken ook de anderen, behalve Lambert dan, die als vaarknecht op
Printhagen woont en Nico, de
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verkeerde, die lak heeft aan alles en als sleeper ondergronds zijn zuurverdiend loon
van den eenen loondag naar den anderen over den balk gooit. Ondanks het goede
dat Maria van Dorus met den jongste voorhad, heeft Dorus hem tenslotte buiten
moeten smijten, omdat hij niets anders inbracht dan vloeken en sakkeren als hij
dronken en smoesjes en een lang gezicht als hij nuchter was. En daar kon bij Dorus
Bonte in Waterval de schoorsteen ook niet van aan het rooken blijven! Hij zelf had
hem van te voren de wacht herhaaldelijk aangezegd, maar de kruik was zoolang te
water gegaan tot ze op zekeren dag, dat Nico zich ook nog brutaal tegen hem had
opgezet, brak en hij met heel zijn hebben en houden de straat op vloog. Maria had
hem in het rechte spoor willen houden, want als wij hem loslaten, had zij dikwijls
genoeg tegen Dorus gezegd, mag de hemel weten wat er van dien jongen, die een
slechten aanleg heeft, terecht komt!
Behalve zijn gewone onverschilligheid nog en zijn soms dagen lang zijn kop niet
open doen dan voor een vloek of een snauw, wanneer hem iets gevraagd werd, ging
hij naar kerk noch kluis en wanneer zij 's avonds den rozenkrans begonnen, had hij
altijd een of ander voorwendsel om er zich tusschenuit te maken en later zelfs grove
woorden of steken onder water, die in een christelijk gezin niet geduld kunnen worden.
Het was allemaal bij elkander geen voorbeeld geweest voor de kinderen die, drie in
getal nu reeds, hun oogen en ooren al wijd open hadden en het kwaad gemakkelijker
in zich opnamen dan het goed. Kathrinke, hoe klein ze nog is en onschuldig, had
Nico al eens een gemeen woord nagezegd en Maria had er het kind voor op haar
bloote billen moeten geven. Dat had, met alles er nog bij, bij Dorus de maat vol
gemaakt. Vloeken en tieren en gemeene praat bracht geen zegen aan en was het niet
hiervoor dan was het daarvoor, had Dorus gezegd, die vrede onder zijn dak wou en
een geregeld leven. Wie met den zegen van boven meende te kunnen spotten, was
bij Dorus aan het verkeerde adres. Particulier moest een ieder maar doen en laten
wat hij wou, dat liet hem koud, maar niet in zijn huis. Wie als kostwinner van een
gezin van vijf personen dag in dag uit als houwer aan de steenkool stond, mocht den
hemel wel dubbel naar de oogen kijken. Niemand is daar meer van overtuigd dan
Maria van Dorus, wie het als een drukkende last op het hart ligt hem dag op dag met
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zijn doodshemd aan naar de koel te zien gaan. Die mijnwerkers nemen wat op zich,
zegt Maria van Dorus dikwijls en zij vergeet er dan bij te voegen, dat hun vrouwen
hetzelfde doen. Zij ligt er soms nachten om wakker en wanneer zij overdag aan de
gevaren, waaraan haar man blootstaat, denkt, kan ze soms te midden van hare
bezigheden een kramp krijgen en geen deugd meer doen. En dan te denken dat die
van Bonte, Dorus ook, het zooveel beter hadden kunnen hebben dan zoo! Dat zij
stuk voor stuk met een beetje oppas bezittende menschen hadden kunnen zijn, van
de beste, die er in de parochie waren. Het geluk heeft hen lang genoeg nageloopen
om er door anderen benijd om te worden, maar zij hebben het niet betracht en het
met voeten getreden. Het geluk is een eigenaardig ding, maar het laat zich niet
verzuimen. Men moet het bewaken en er niet mee spelen. Het ongeluk is er de
keerzijde van. Ook moet je Onzen Lieven Heer nooit naar de oogen steken, dat duldt
Hij niet. Wie bij Bonte de meeste schuld heeft, daar blijf ik buiten, het past niet
daarover te oordeelen, zeker den buitenstaander niet. Wanneer Dorus zijn vader de
schuld geeft, heeft hij daar zeker zijn reden voor, maar niet alle reden. Dan weet hij
heel goed dat hij zelf ook niet vrijuit gaat, want Dorus is ook niet altijd de man
geweest, die hij nu is. Daar is heel wat aan gedokterd moeten worden en dat heeft
draad gekost! Maria weet er alles van, een vrouw heeft soms heel wat zorg aan een
man te besteden voor ze hem naar haar hand gezet heeft. Dat gaat niet hals over kop,
maar voetje voor voetje. Je moet hem niet aanstonds en bij het minste tegen het hoofd
springen, zooals Julie tegen Karel doet, daar komt niets dan herrie en woorden van
en dat geeft maar stukken. En dan is het maar beter, dat er geen kinderen komen, als
die hun leven al in een hel moeten beginnen. De mannen hebben den naam, maar
tusschen een man en een vrouw, moet de vrouw altijd de wijste zijn, anders loopt
het verkeerd en is het geluk dikwijls verkeken! Natuurlijk kijken Julie en Karel nogal
erg op ons neer en dat niet alleen omdat ze op een netten stand op een bovenhuis
wonen! Ze hebben het tegen de kinderen en ze noemen dat geloof ik modern. Maar
ik lach met dat moderne, ik zou voor geen geld van de wereld met hen willen ruilen.
Ook Dorus niet! Dan maar liever wat ouderwetsch en God en de menschen vrank en
vrij in de oogen gekeken! Uit zichzelf
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is Karel zoo niet, het is hem genoeg aan te zien dat hij er weet van heeft en het is te
betreuren, dat hij bij zoo'n meisje terecht is gekomen dat vroeg al, in Luik, geleerd
heeft een geluk te zoeken dat er geen is. Karel is een goede jongen, maar met altijd
nog wat veel duiven op zijn dak en wat stijl tegenover zijn broers, die niet met een
boord om hun kost verdienen. Dan heeft Peter, die ook eerst maar een doordraaier
was en van wien men het ook niet zoo maar verwacht had, het met Lieske Gubbels
beter getroffen. Maar dat was dan ook altijd een patent meisje, een dat geweten heeft
wat het aanging toen het met Peter trouwde en dat nu al een heel eind met hem den
goeden weg op is. Lieske heeft hem nog wel niet heelemaal als een duif op de hand,
maar dat zal wel komen. En dan is de oude Gubbels, bij wien ze zijn ingetrokken,
er ook nog om met al zijn mansbreedte achter zijn dochter te staan. Rond Kerstmis,
als het God belieft, verwachten Lieske en Peter hun eerste kindje en dan zal Peter
zich verder vanzelf wel maken, zooals men dat ook van Dorus beleefd heeft. Het is
Maria Raven nog altijd niet naar den zin, dat zij en Dorus Bonte er wat vroeg mee
geweest waren. Daar zijn nu eenmaal van die dingen, die niet meer ongedaan gemaakt
kunnen worden, al heb je er meer weet van dan haren op je hoofd. Zoo'n kind wordt
er altijd een beetje op aangekeken en wie je iets verwijten willen of je om de een of
andere reden het licht in de oogen niet gunnen, hebben de pap in den mond. Je boet
er zwaar voor, dat is zeker en de menschen houden het je wel bij! Doch wat doe je
als je jong bent? Den meesten tijd weet je van voren niet dat je van achteren leeft.
Je meent het goed, je bent met de beste en heiligste voornemens bezield en dan opeens
maak je in je ongedurigheid stukken, die eigenlijk nooit meer te verhelpen zijn, al
ziet de hemel je er misschien reeds lang niet meer op aan. Van de zonen van Nicolaas
Bonte verdienen er nu vier hun brood op de Mijn. Twee ondergronds en twee
bovengronds, waarvan Karel op de kantoren en Peter in de kooi op den Steenberg.
Van de drie anderen is Lambert alleen boer gebleven en heeft Jacob het misschien
nog het beste van allen voorgehad. De brieven die van hem bij zijn broers aankomen
en vol belangstelling zijn voor hun aller wel en wee, zijn er het beste bewijs van. In
plaats van zich van hen terug te trekken en de broers met gelijke munt te betalen,
zooals men eerst van hem verwacht had,
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geeft hij hun van uit het missiehuis goeden raad en maakt hij zich meer zorg over
Nico dan de anderen eigenlijk noodig vinden. Dorus en Peter, die Jacob al een paar
maal in zijn klooster zijn gaan bezoeken, met Sinterklaas nog met een pakje, vertellen
dat hij nog voor pater studeert; want hij had een knappen kop en wilskracht genoeg
om het nog te halen, hadden zijn oversten gezegd en hem aparte lessen laten nemen.
Dat zou dan de eenige van Bonte zijn, mag men wel zeggen, die er niet slechter op
geworden is en heelemaal tot zijn recht komt, daar al de anderen liet heel wat lager
aan hebben moeten leggen dan het zich avangs had laten aanzien toen ze met zijn
allen dat paleis in de Raadhuisstraat hadden betrokken, waar nu die Hollandsche
banketbakker een lunchroom heeft. Jacob Bonte is dan ook de eenige, die het tot het
bittere einde bij zijn vader vol heeft gehouden en aan wien het zeker niet te wijten
is, dat de zaken scheef zijn geloopen. Dorus zegt zelf, dat Jacob meer gedaan heeft
dan hij kon en dat zij het hem nooit vergelden kunnen wat hij voor hun moeder
geweest is, toen die er maar zoo wat bijliep en het huis haar op den kop dreigde te
vallen. Maar over zijn oudsten broer is Dorus het minst van allen te spreken; die had
er al gauw den brui aan gegeven thuis en had zich altijd, ook op de hoeve reeds, wat
meer gevoeld dan de anderen. Maar dat is tot daaraan toe, daar is met wat goeden
wil overheen te komen, maar dat hun moeder zich eigenlijk over hem doodgekreund
heeft zal Louis zijn leven lang niet goed kunnen maken, ook tegenover zijn broers
niet. Dorus is er van overtuigd, dat zijn moeder bezweken is aan haar hart. Van een
val over een appelsienenkist alleen zou ze anders niet gestorven zijn, zij kon tegen
een stootje; en ook van dat gedonder van haar man niet, toen die tegen haar en alleman
den dwarserik was gaan spelen. Dikwijls veel te dikwijls heeft zij Dorus haar leed
geklaagd. En nu moet niemand hem wijs komen maken wat hun moeder den knauw
heeft gegeven! Ook om de centen gaf zij niets, zij was er altijd bang voor geweest.
Zij hield alleen van haar kinderen, van Louis vooral en heeft het gewoonweg niet
kunnen verkroppen dat die, zelfs toen hij zijn erwten bij Van der Schoor uit had
gekregen, den stommerik tegen haar was blijven spelen. Dat had zij toch zeker aan
hem niet verdiend! Natuurlijk, men wascht zichzelf niet wit door anderen zwart te
maken. De anderen hadden ook
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hun koppen en hebben haar ook nogal eens reden gegeven, maar de zaken zouden
er heel anders uitgezien hebben, indien Louis bij Van der Schoor de eer aan zijn
eigen gehouden had en hij zijn moeder niet tevergeefs op haar bloote knieën voor
zich om genade had laten kruipen. Daar en anders nergens van had zij den knak
gekregen; en een dom ding als een leege appelsienenkist was toen voldoende geweest
om de rest te doen.
Dat Louis met hun vader niet op kon schieten, was geen verontschuldiging; wie
kon dat wel? Wie kon dat in Godsnaam wel in dien tijd toen die, door tegenspoeden
geteisterd, zichzelf niet meer baas kon. Doch moest Louis toen in plaats van haar
een hand in den rug te houden, zijn moeder op zijn rug laten blazen en naar Amerika
gaan? Of waren er nog andere beweegredenen in het spel geweest? Misschien dat
hij, na het verongelukken van ingenieur Den Hertog, opnieuw op Miete van der
Schoor gehoopt had. Wie zal het uitmaken. En het zou dan goed mogelijk geweest
kunnen zijn dat hem, nadat hem gebleken was, dat die juffrouw verder met heel
andere dan trouwplannen liep, de mismoed aan zijn lijf was gekomen en hij gedacht
had: Hoe verder van huis hoe beter!
Dorus zegt dat hij altijd een binnenvetter was, een die zijn woorden tweemaal
omdraaide voor hij ze uitsprak en die zich nooit in zijn zakken liet kijken. Van zijn
broers heeft nooit iemand taal of teeken van hem gehoord, zelfs Jacob niet, die hem
na den dood van hun moeder had geschreven. Alleen mijnheer Odekerke schijnt in
briefwisseling met hem te staan, maar daar verneem je ook niets meer van sinds die
na zijn bloedziekte ergens bij zusters op rust is gegaan. Wel vragen Dorus en de
anderen zich wel eens af wie nu reeds meer dan een jaar lang iederen Dinsdag in de
parochiekerk een Mis laat lezen voor zaliger Marie-Cathrien Bonte geboren Meuffels.
Daar zij moeilijk kunnen aannemen, dat hun vader voor zijn heengaan tot het stichten
van een Zielemis zou zijn overgegaan, kunnen zij niet anders dan Louis er van
verdenken. Dorus heeft er bij gelegenheid pastoor Lumens eens over aangesproken,
maar die had zich van den domme gehouden, zeggende, dat de weldoener onbekend
wenschte te blijven. Wel had hij Dorus kunnen mededeelen, dat het zijn vader in
ieder geval niet was, maar meer niet! Terwijl Karel en vooral Peter het nog schoon
van Louis vinden, dat hij
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zich nog om de nagedachtenis van hun moeder bekommert, zegt Dorus dat die daad,
indien ze van Louis afkomt, nog maar weinig gewicht in de schaal legt, bij wat hij
tegenover zijn moeder verzuimd heeft. Hij had beter gedurende haar leven kunnen
zorgen, meent Dorus, die het stichten van een dienst maar apenkool vindt voor
iemand, die kind noch kraai heeft en waarschijnlijk dik in zijn slappe was zit. Hij
acht Louis er toe in staat om hetzelfde voor Van der Schoor te doen, indien die de
pijp dicht doet, alhoewel hij met den brouwer radikaal heeft gebroken, radikaler
misschien nog dan met zijn broers. Wanneer iemand zijn broer Louis kent, dan is
het Dorus: een aardje naar zijn vaartje op het punt van een mensch overdonderen en
koppigheid; tot in de manier toe waarop zij zich, de een zoowel als de ander, opeens
weten op te pakken en de hanen naar zich te laten kraaien, de een naar Amerika en
de ander naar de Belgische Kempen. Doch dat ze hun gang gaan, niemand houdt ze
tegen; dat ze hun koppen maar uitkuren! Dorus Bonte kan er zich, na alles, weinig
over bekreunen; hij heeft wel iets anders aan den kop. Hij zal er zich in ieder geval
minder moe om maken dan Coenraad Stijnen, naar verteld wordt, zich tot op zijn
doodsbed toe over zijn vader heeft gedaan. Daar moet je dan ook een gek voor zijn
of, zooals sommigen zeggen, een heilige; doch dan moeten ze Dorus Bonte maar
eens aan zijn verstand brengen welk verschil daartusschen is, maar alla! Een ieder
moet maar zorgen dat hij met zijn sitsewinkel zoo goed mogelijk door de wereld
komt; en daar heeft Dorus Bonte zijn handen al vol genoeg aan, voller soms dan hem
lief is. Doch hij weet tenminste waarvoor hij werkt. Hij heeft een goede, oppassende
vrouw en drie kinderen, waar hij zijn aard aan heeft, altijd even proper en geregeerd,
waar de zeep met aan gespaard wordt en ook de karwats niet als die noodig is. Dorus
Bonte weet wat het zeggen wil op te groeien tusschen een moeder, die al te toegeeflijk
is en een vader die, wanneer het vuur hem aan de schenen gelegd wordt, zijn eigen
kracht niet kent en door alle getuig gaat. Daarom laat hij zijn vrouw maar begaan,
die er goed voor is; van een moeder moeten de kinderen het voornamelijk hebben!
Nooit je kinderen eenzijdig de hand houden, dan maak je ongelukken, heeft Dorus
aan zijn eigen geleerd. Vele dingen heeft Dorus Bonte geleerd en het schoonste van
alles is nog, dat hij er de hand aan houdt!
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Willen jullie wel gelooven dat den Dorus, die druif van weleer, den dag niet meer
heugt, dat hij nog een druppel alcohol aan zijn mond heeft gehad; geen borrel en ook
geen bier! En een mijnwerker komt toch iets toe, zullen jullie zeggen? Waarachtig,
een mijnwerker komt iets toe! Doch dat wil dan nog niet zeggen dat hij datgene wat
hem eerlijk gegund is, niet eerlijk en mannelijk weet te offeren op zijn tijd. Laat
Dorus Bonte maar los zooals hij daar in zijn klein gewitkalkt huis met een lapje
koolhof van enkele roeden er achter, keurig en net met vrouw en kinderen tegen de
Kamp opzit! Hij heeft er de harmonie aan moeten geven, omdat hij de repetities niet
meer bij kon beenen, en ook al omdat de muziek hem te veel aan verteringen kostte,
waar je niet buiten kon. Want iedere cent is er een, zegt Dorus Bonte, en een dubbeltje
als je hem zoo zuur moet verdienen! Maar van zijn werk thuis en op Zondagen neemt
hij de saxofoon nog graag eens en speelt dan voor zijn eigen of, wanneer dat zoo
uitvalt, voor vrouw en kinderen de solo's over uit de ouvertures, waarin hij
uitgeblonken heeft. En het kan gebeuren dat op zomeravonden, als hij buiten onder
den appelboom zit, heel Waterval naar hem staat te luisteren en dat er wanneer hij
zijn mond afveegt opeens van alle kanten handgeklap opgaat van onder de boomen,
waar de menschen bij elkander te plenken zitten.
Zeer zeker, een mijnwerker komt iets toe! En dat zal dan wel op de allereerste
plaats een brave, oppassende vrouw en goed geregeerde kinderen zijn. En wilt gij
nog meer? Laat het dan de achting van de medemenschen wezen, de waardeering
voor het werk dat hij doet; en die achting en waardeering dan vóór alles tot uitdrukking
gebracht in een redelijk loon en een onbekommerden levensavond! En laat het verder
ook wat eerbied zijn voor de gevaren, waaraan hij zich ten behoeve van het algemeen
welzijn bloot stelt!
Ik heb een priester gekend die, toen hij na jarenlange arbeid in de Mijnstreek,
eindelijk eens in de Mijn was afgedaald en daar een kijk had gekregen op het leven
ondergronds, voortaan altijd voor een mijnwerker - of die zijn groet beantwoordde
of niet - respectvol den hoed afnam. Die priester was van meening, dat ook dat een
mijnwerker toekwam.
Dorus Bonte heeft zijn handen vol, het is waar; en wanneer hij er over klaagt is
dat maar een manier van doen, den mijnwerker
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eigen. Hij heeft het zelf gewild en hij is niet zoo dom van niet in te zien, dat dat zijn
geluk uitmaakt. Dorus Bonte heeft geluk gehad! Je mag van geluk spreken, zegt
Maria soms tegen hem, dat je in mijn handen gevallen bent! En Maria van Dorus
heeft gelijk, al verzet haar man zich daar natuurlijk tegen; want het zou voor den
eersten keer zijn, dat een vrouw van haar man gelijk kreeg wanneer ze het over zulke
dingen heeft die zijn prestige raken. Maria is echter bij de pinken genoeg om het te
nemen en te houden, hetgeen zooveel wil zeggen als dat Dorus onder den duim zit.
Hij zegt nog maar zelden, dat iets hem niet kan donderen of verd..... Dat heeft Maria
hem afgeleerd, en misschien ook het leven, de ernst waarmee dit hem aankijkt. Op
de keeper beschouwd zijn er eigenlijk maar heel weinig dingen, die een mensch niet
kunnen schelen, ook een mijnwerker niet; hij is lang zoo onverschillig niet als hij
soms uit zijn oogen kijkt. Het is al lang geleden, dat de geestelijken, met wat zij den
menschen over huwelijk en kinderzegen voorhouden, Dorus Bonte gestolen kunnen
worden. En sedert Reinout Eussen hem en zijn broer Peter eens flink onder handen
genomen heeft is Dorus, zonder zich er onmiddelijk met lijf en ziel aan verhangen
te hebben zooals Peter, heel anders gaan denken over de organisatie van den arbeid.
En teekenend voor Dorus Bonte is dit: dat hij zich door kapelaan van den Brande
heeft laten bepraten om op retraite te gaan; dat het hem niet slecht bevallen is, daar
komt hij rondweg voor uit. Zonder nu bepaald een vrome te zijn, want daar moet je
voor in de wieg zijn gelegd, gaat Dorus Bonte sindsdien nooit meer naar de koel
zonder zijn vijf Onze Vaders onderweg en zijn kruisteeken voor hij de lift instapt
naar beneden. En het laat hem niet koud meer of er daaronder gevuilbekt wordt of
niet, gevloekt wordt of niet!
Het kan Dorus Bonte bliksems veel schelen, dat het met Nico misloopt. Op straat
en op de Mijn kijkt hij hem niet meer aan; doch als Nico op zijn renfiets in een
wedstrijd meerijdt, staat Dorus aan de eindstreep om hem toe te juichen; al heeft hij
die renfiets dan ook duizend keeren verwenscht. Tegen Jacob spreekt hij heel anders
en veel ingetoomder over hun verleden en de oorzaken van hun rampspoed dan hij
bijvoorbeeld tegen Peter en Lambert doet en zijn vader vindt bij Dorus op ieder uur
van den dag en den nacht een open deur, wanneer het er op aankomt.
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Hij denkt beter over Louis dan hij er zich, zelfs tegenover zijn vrouw, bewust van
wil zijn en droomt, ja, droomt niet zelden van nog eens een hartelijker verbond
tusschen de broeders dan tot nog toe mogelijk was.
Peter en Lieske komen Zondag op Zondag al naar Waterval wandelen, doch Karel
blijft nog altijd erg uit de hoogte en Lambert zie je soms in geen maanden; die schijnt
zich op Printhagen met de bieten te hebben ingekuild.
Wanneer wij met zijn allen nog eens moesten beginnen, zei Dorus Bonte onlangs
op een avond tegen zijn vrouw, dan zou je eens wat zien. En toen Maria van haar
naaiwerk opkeek om te vragen wat zij dan wel zou zien, scheen Dorus het toch niet
heel secuur te weten. Indien wij jongens verstandiger geweest waren, zei Dorus, was
het zoo ver niet met ons gekomen en zouden onze wegen zoo ver niet uit elkaar
geloopen hebben!
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IX
De oude garde sterft uit, constateert Severinus van der Schoor tegen Custers, den
waard uit de Keizer, waar hij vanmorgen met den mismoed op zijn lijf alleen aan de
stamtafel zit; en hij denkt daarbij aan de dagen van vroeger, toen de brouwer, omgeven
door een vast gesternte van menschen, die den tijd aan hun eigen hadden, de boeren
maar liet dorschen en lachend om hun invallen, van den eenen klant naar den anderen
trok. Ook Custers kan niet ontkennen dat er, naar buiten en ook naar binnen, heel
wat in de onderlinge verhoudingen veranderd is. De Mijn heeft heel wat op haar
geweten, veel goeds en ook veel kwaad! Er is geen leven meer in de brouwerij, zegt
Custers; in ieder geval is het gemoedelijke leven van vroeger er uit, al is er dan een
ander voor in de plaats gekomen. De menschen kennen elkaar niet meer en er is een
haast onder hen gekomen, die den indruk wekt, dat ze bang zijn te laat te komen op
hun eigen begrafenis.
Van der Schoor heeft niets tegen de Mijn als voldongen feit; maar toen hier de
rookpluimen nog niet mijlen ver door den hemel trokken - was het gezegde: De rook
heeft lange beenen, niet van Willemke Clevers? - en de dampen en de steenslag een
mensch den adem niet benamen, was het beter! verklaart Severinus. En de kastelein
uit de Keizer begrijpt den mismoed, waarmee een man als Van der Schoor vanmorgen
in zijn leege gelagkamer zit. Maar er is meer dan de melancholie waarmee oude
menschen, die daarbij dan ook nog hun eigen onrust hebben, op een regenachtigen
morgen terugblikken naar het verleden en troepenschouw houden over de oude garde
die uitsterft. Er is een tragische noot in een geval als dat van Nicolaas Bonte, dat met
een tiental andere misschien nog te vermenigvuldigen zou zijn; in de hulpeloosheid
waarmee een mug van een menschje als Marieke Pepels nog altijd haar recht blijft
zoeken tegen een almacht van staal en beton en den koop maar niet opgeeft. En er
is tragiek in de tergende noodzaak waarmee het oude zich langzaam maar zeker
ontbindt niet alleen, maar ook in de regelmaat waarmee men menschen uit de rij ziet
vallen als tanden uit een gebit. Figuren als pastoor de Bonhomme en meester
Bongaerts pasten harmonisch in een samenleving van menschen die, alhoewel op
een keerpunt, minder op een overrompeling waren voorbereid
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dan op het uur van hunnen dood. Over een liberaal als notaris Vitus Persoon kan
men oordeelen zooals men wil; als zijn plaatsvervanger Vermeeren zijn huis die
mysterieuze deftigheid slechts gelaten had waarom zijn cliënten het met hartkloppen
naderden of op de teenen voorbij gingen. Coenraad Stijnen heeft het tijdelijke niet
het eeuwige verwisseld, en er is niemand die niet op eenigerlei wijze gemoeid is
geweest met zijn dood. Allen hebben aan hem iets verloren, al was het alleen maar
het voorbeeld, dat hij gaf: aan de gemeente van een werkman, dien nooit iets te veel
was en aan de parochie van een bidder, die geen kwezel en geen oogendienaar was.
Ook over menschen als Marinus de Wachter en Willem Clevers heeft de dood zich
ontfermd; over den eersten, opdat zijn nutteloosheid hem nog niet meer zou ontstellen
sinds hij voor een modern politieapparaat de vlag heeft moeten strijken; en over den
tweede waarschijnlijk, omdat de drank hem toch te duur zou geworden zijn voor zijn
onuitsprekelijken dorst, en de glazen te klein. Een hartbrekende dwaas als Bertus
Slangen zou geen zin meer gevonden hebben voor zijn sublieme wanen en freule
Elisabeth zou toch maar verlegen gestaan hebben op de drempels, omdat er immers
geen armen meer zijn, die voor hun armoede uit willen komen.
Severinus van der Schoor heeft vanmorgen na de Mis vernomen, dat baron Isidoor
- nu ook díe weer - kapelaan Seerden bij zich ontboden heeft om orde op zijn zaken
te stellen. De baron heeft de vizioenen van de Zienster van Emmerich gesloten om
enkele oogenblikken over het boek heen scherp naar zijn einde te schouwen. Zijn
levensweg versmalt zich met en met naar een lage, donkere poort, die hij zich bukkend
spoedig zal moeten binnengaan. Achter hem is er niemand meer, hij is de laatste van
zijn geslacht en voelt zich onuitsprekelijk eenzaam op de wereld geworden, daar het
eenige dat hem tot voor kort nog met zijn bloed verbond, de stem van zijn broer
Maxime was, die nu ook voor altijd voor de Micro van de Côte d'Azur is stilgevallen.
Een achterneef, echter geen De Roosen maar een De Louvencourt, is overgekomen
uit Vilvoorde bij Brussel om den baron zijn laatste dagen te veraangenamen en de
verre familie aan het aanstaande sterfbed te vertegenwoordigen. De markies de
Louvencourt passeert een groot deel van zijn tijd niet dood en verderf te zaaien onder
de houtduiven, die zich in het bosket
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ophouden of, bij gebrek aan wild, op de Diana te schieten, die daar nog steeds in
haar tempeltje staat. Terwijl het jachtrumoer rond het kasteel den baron een gevoel
van veiligheid geeft en zijn eenzaamheid verdrijft, jaagt de markies den ouden Helmus
echter dag in en dat uit den schrik op het lijf door de ongelukken, die hij ieder
oogenblik met zijn jachtroer dreigt te begaan. Na het diner op het kasteel, dat winter
en zomer, gasten of niet, iemand aan tafel of niet, klokke zeven door Helmus Dieteren
moet opgedragen worden, verlaat De Louvencourt, altijd in de puntjes verzorgd, het
kasteel om, na het sigarenmagazijn van Stroman bezocht en zijn inkoop aan droge
havana's gedaan te hebben, zich een uitgebreid eten te laten serveeren in de
Hollandsche lunchroom in de Raadhuisstraat. De markies is een man van achter in
de veertig, van een meer dan normalen lichaamsbouw en met een formidabele stem.
Toen ik hem voor het eerst aan moest klampen om hem aan zijn verstand te brengen,
dat hij zijn postzegels niet achter maar vóór op zijn brieven moest plakken, heeft
Peter Tobben verteld, dacht ik dat hij, toen hij bonjour tegen me zei, van onder per
ongeluk op het baspedaal van een orgel trapte! Wat een stem! had Peter Tobben
gedacht en zich onmiddellijk voorgenomen den markies bij de eerste de beste
gelegenheid voor het kerkelijk zangkoor aan te werven, dat wel wat versch bloed,
vooral bassen van zulk een omvang, gebruiken kon sedert mijnheer Odekerke den
maatstok en verschillende zangers er met en met het bijltje bij neer hadden gelegd.
Daar De Louvencourt slechts Fransch sprak en alleen in gevallen van uiterste
noodzaak de menschen te woord stond in een Vlaamsch, dat het daglicht nauwelijks
kon verdragen, had hij in Peter Tobben, die er zijn aard aan heeft zijn gemoed in de
enkele woorden Fransch die hij kent te luchten, al gauw zijn man gevonden. De lange
Peter staat voor niets, vooral niet als het er op aankomt een mensch, een markies nog
wel, uit zijn verlegenheid en aan aanspraak te helpen. Tot voor kort nog is hij dan
ook dikke vrienden met De Louvencourt geweest en behalve den voorstand, dien hij
er zich van gemaakt heeft met niemand minder dan met een markies als frère et
compagnon te kunnen converseeren, heeft hij er zijn verdere belangen niet bij uit het
oog verloren. Met De Louvencourt heeft hij bij tij en ontij den wijnkelder van het
kasteel duchtig adergelaten en menige oude flesch
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op het welzijn van baron Isidoor geledigd. Weken achter elkaar bracht hij, behoorlijk
in zijn brieventasch geborgen, voor vrouw en dochter de houtduiven mee naar huis,
die zijn vriend de markies den dood had ingeblazen. Zelfs was het den menschen
opgevallen, dat de zuinige, zoo niet gierige, brievengaarder geregeld met zijn kop
vol groote sigaren liep, dat zijn vrouw en dochter jurken begonnen te dragen, die
slechts uit de garderobe van het kasteel afkomstig konden zijn en dat de man, die
nog met een groenen vilthoed achter het lijk van zijn zwager had geloopen, op een
Zondag in de Hoogmis met een veel te grooten zwarten bolhoed op zijn schapenkop
verscheen.
Dat aan deze vriendschap, zooals aan zoovele andere vriendschappen, een
vroegtijdig einde is gekomen, vindt zijn oorzaak in dezelfde omstandigheid, die
Helmus Dieteren ieder oogenblik op zijn hoede voor zijn leven dwingt te zijn: het
onhandig manoeuvreeren, dat de markies de Louvencourt met zijn jachtroer doet.
Eens dat Peter Tobben, in reëel Fransch natuurlijk, aan den markies den invloed van
de maan op het weer en daarbij aansluitend op den haargroei der menschen stond
duidelijk te maken - even nadat de maan in den namiddag was ondergegaan, was het
plotseling beginnen te waaien en te regenen - ging het geweer opeens af en scheurde
het schot den grond onder de voeten van Peter weg. Maar toen was de duivel ook
los geweest! Wat donder! had de lange Peter, toen hij van zijn eerste
verbouwereerdheid was bekomen, met den stok hoog geroepen; en het had maar een
haar gescheeld of hij had den markies, indien die zich niet als de bliksem uit de
voeten gemaakt had, zijn complimenten voor eeuwig en altijd afgeleerd. Jij, adellijke
nietsnut, had de brievengaarder zijn toorn den vrijen teugel gegeven - en geen enkel
woord Fransch was er ditmaal aan te pas gekomen - moet jij daarvoor uit Brussel
komen om me hier kapot te schieten? Reken er op, dat ik daar zelf ook nog bij ben
en dat ik, dondersteen die je bent, bij je op zal blijven zoodra ik je nog eens met dat
moordtuig in je fikken attrapeer! Peter was regelrecht naar de marechaussee gestapt
om zijn beklag te maken en den wachtmeester Gussenhoven, die daar natuurlijk weer
met een spel patience aan zijn bureau had gezeten, te dwingen proces verbaal tegen
den markies op te maken, zoo niet wegens onbevoegd dan toch wegens
onverantwoordelijk dragen van vuur-
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wapens. De wachtmeester, voor wien het tijd wordt, dat hij op wachtgeld gesteld
wordt, had Peter gezegd, dat hij er meer van zou hooren en daarmee was het met de
vriendschap tusschen Peter Tobben en den markies gedaan geweest, als ook met de
Fransche conversatie, de geregelde flesschen wijn, de gevelde duiven en wat nog al
meer. Thuis had Peter er ook nog kijven over gekregen met vrouw en dochter, die
hem heelemaal dat gelijk niet hadden gegeven dat hij zeker van hen verwacht had;
neen! als serpenten waren ze tegen hem opgerezen en toen had Peter hun voor de
voeten geworpen, dat het hun meer om de duiven en zoo te doen was dan om iets
anders, meer om den afval dan om hem! Een ongeluk kan ieder overkomen, had zijn
vrouw hem verweten, daar hoef je geen markies voor te zijn, en zijn dochter had hem
gezegd dat hij altijd veel te veel vlooien op zijn staart had. Wanneer de lange Peter
evenwel in zijn recht staat, neemt niemand hem dat af, en waar heeft Peter Tobben
ooit rechter in zijn recht gestaan dan tegenover dien vervloekten schutter van een
markies, al had hij hem, dat heeft hij later voor zichzelf toe moeten geven, een beetje
minder gepekeld te woord kunnen staan!
De gebroken banden met den brievengaarder Tobben hebben den markies de
Louvencourt evenwel niet verhinderd van zijn dag een Zondag te maken, de laatste
levensdagen van zijn achteroom te verbitteren, de aanslagen op diens wijnkelder te
blijven plegen en de hoop op een welkome erfenis te blijven koesteren.
Langzamerhand is hij de parochie wat verder dan het sigarenmagazijn van Stroman
en de Hollandsche lunchroom gaan verkennen en is hij, met zijn wit vest, zijn
slobkousen en zilveren stok, een verschijning op de straathoeken en aan de breede
vensters der restaurants geworden. Behalve de salons en de kringen der betere wereld
bezoekt hij, in een wolk van odeur gehuld, de artistieke avonden op het casino en is
hij een gevierd supporter op de tennisbanen, waar heeren in het wit en dames in het
hoogst noodzakelijke, het spel als een gelukkige combinatie van sport en flirt
beoefenen en een passeerenden mijnwerker, zooals Dorus Bonte, de illusie wel
moeten geven van louter engelen en een eeuwige aardsche lente; terwijl een kwezel
als Marieke Pepels het in haar falie en met den neus voor den draad gewoonweg
godgeklaagd staat te vinden wat de menschen elkander van-
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daag aan den dag al of niet zonder blikken en blozen te aanschouwen geven.
In deze wereld is De Louvencourt zoo ver reeds ingeburgerd, dat hij avond op
avond nu eens hier en dan weer daar bij de piano zingt, aan een maaltijd aanzit of
met het een of ander gezelschap naar Luik of Aken rijdt. Den dag door houdt hij zich
voor de vitrines der groote winkels onledig met iedereen vertrouwelijk op den
schouder te kloppen, en onder andere min of meer onschuldige bezigheden, waarmee
hij zich de uren kort, vindt hij er een verzet in de schoolkinderen met zooveel snoep
te besteken, dat ze er van braken. De kasteelheer is echter niet zóó van de wereld
afgesloten, dat er nu en dan niet iets van de groote gebaren, die zijn verwant achter
zijn rug maakt, tot hem doordringt. Wie meent dat zijn oogen en ooren alleen nog
maar op bovenaardsche kleuren en klanken reageeren, vergist zich in den zonderling,
die aan zijn afkeer van het aardsche nog immer e zekere toegekeerdheid paart naar
de dingen die hem boeien. De Louvencourt vergist zich in zijn oudoom, wanneer hij
meent diens herhaalde, wel is waar nooit scherpe maar toch ernstige, dringende
opmerkingen met een joviaal: mais donc, mon oncle... in den wind te kunnen slaan.
Niemand waarschuwt hem; Helmus Dieteren niet, wanneer die lang na twaalf meestal,
naar beneden komt gestrompeld met de sleutels van het hek, dat baron Isidoor een
uur na zonsondergang gesloten wenscht en ook de kromme Bidlot niet, die een
aandrager is en die van de gelegenheid, -dat hij als koetsier nog altijd eenmaal per
dag voor zijn broodheer moet verschijnen om te vragen, wanneer hij in moet spannen,
misbruik maakt om hem op een zijdelingsche manier het laatste nieuws aangaande
den doorganger in te blazen. Intusschen stapelen de onweerswolken zich in het brein
van den baron op en ontziet de markies zich niet op de najaarskermis, dat dorpsche
vermaak, in een mallemolen te gaan zitten en er ten aanschouwe van een gansche
menschenmenigte in 't rond te draaien.
Baron Isidoor heeft kapelaan Seerden ontboden en zijn rekening voor den priester
vereffend; in het aanschijn van den dood in wiens presentie hij zich gestadig houdt,
doet de kasteelheer op een winderigen morgen, dat overal rond het kasteel de ramen
rammelen en de blinden slaan, den markies de Louvencourt voor zich verschijnen
en spreekt: Gij zijt onterfd! - drie woorden
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die, wanneer ze uit den mond van een De Roosen de Cortenbach komen, als palen
boven water staan. Een gebaar van baron Isidoor zijn hand maakt de kloof tusschen
hem en zijn neef volkomen, en de markies die, versteend op dat gebaar, geen enkele
aanleiding vindt om het te ontzenuwen, pakt zijn valiezen en vertrekt. Wanneer
Helmus een uur na zonsondergang het kasteelhek sluit is de vrede er weergekeerd
en kan de dood rustig naderen. Een paar uren eerder evenwel is Dientje Defresne
van de Kinkevoor, een alleenwonend vrouwtje, naar het kasteel geroepen geworden
om het kort daarop en badend in haar tranen als algemeene erfgename van de familie
de Roosen, die zij meer dan dertig jaar in eer en deugd gediend heeft, te verlaten.
Geheel over haar zenuwen heen en ten einde raad is Dientje rechtstreeks naar pastoor
Lumens gegaan, of die niet ter liefde Gods en uit compassie met een arm mensch,
dat op haar ouden dag nog zoo iets kreeg aangedaan, in staat zou zijn mijnheer den
baron tot betere gedachten te brengen. De pastoor, die er zich van bewust is niet den
minsten vat op het gemoed van zijn uitzonderlijken parochiaan te hebben, heeft haar
naar kapelaan Seerden gezonden. Bidt en smeekt u mijnheer Isidoor, dat hij me niet
ongelukkig maakt, heeft Dientje tegen mijnheer Seerden staan jammeren, want dat
heb ik toch niet aan hem verdiend! Grijs ben ik in zijn dienst en in die van de gansche
familie geworden en jaren daarna nog zijn de baron en de freule elken dag dien God
gaf de koffie bij mij komen gebruiken, totdat dat ongeluk met de freule passeerde
en mijnheer Isidoor zich geheel en al van de wereld afsloot. Een oud mensch als ik
kan den last van een kasteel met alles wat er los en vast aanhangt niet meer verdragen;
ik heb genoeg aan mijn huis, mijn tuintje en mijn geiten overdag en aan mijn
rozenkrans 's nachts; ik moet niet meer! Mijnheer Seerden, die ernstige reden meende
te hebben zich met de zakelijke aangelegenheden van zijn penitent niet in te laten,
heeft haar op zijn beurt naar kapelaan van den Brande verwezen en zoo is Dientje
Defresne van Pontius naar Pilatus haar nood gaan klagen. Menschen die haar met
bekreten oogen door de straten zagen gaan of beschroomd op de drempels der
geestelijken staan wachten, hadden de koppen bij elkaar gestoken en de presumptie
al uitgesproken dat Dientje malende was. Andermaal heeft zij mijnheer van den
Brande, bij al wat hem dierbaar is, gebeden de zaak
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in den doofpot te stoppen voordat de gansche parochie er haar op aankijken zou ook
nog; en de kapelaan heeft zich op staanden voet naar het kasteel begeven. Eerst niet
ontvangen, heeft Van den Brande een tijd lang door de laan op en neer met zijn
tanden loopen knarsen en daarna Helmus Dieteren andermaal naar den baron doen
gaan met de uitdrukkelijke boodschap dat een priester hem wenschte te spreken.
Helmus is de kreunende wenteltrap afgekomen met de mededeeling, dat het goed
was en heeft den kapelaan naar de kamer van den baron gebracht. Maar eerst nog
heeft Van den Brande, door Willem Bidlot aan de mouw getrokken en apart genomen,
de twee oudgedienden nog even te woord moeten staan die hem, alsof alles aan het
kasteel oor was, iets ingefluisterd hebben, de oude stalknecht, met een verongelijkt
schooiersgezicht, en Helmus Dieteren, stamelend van verlegenheid.
Zonder den groet van mijnheer van den Brande te beantwoorden en den kapelaan
heelemaal negeerend - de kasteelheer zat met de knieën opgetrokken en met een hand
aan zijn hoofd in bed - heeft de baron hem toegesproken: Als priester wenscht u me
te spreken, wat heeft u me dus te zeggen?
Ik zou u iets moeten vragen, mijnheer de baron!
Als priester dient u zich aan en u begint met u als bedelaar te ontpoppen, dat is
misleidend!
Niet zoo misleidend als u meent; wie iets vraagt is niet altijd een bedelaar, kan
zelfs een weldoener zijn.
Een priester is een man Gods en men verwacht een boodschap van hem uit een
ander leven.
Ieder goed woord voor de menschen gedaan is een boodschap uit het andere leven.
Wat heeft u aan een sterveling te vragen?
Twee eenvoudige zaken: Op de eerste plaats een stoel om te gaan zitten.
Ik dacht, dat u wel zoo vrijpostig waart dien zelf te nemen.
Het is waar, ik heb mijn uiterlijk niet mee!
De ervaring heeft mij anders geleerd, dat het uiterlijk van iemand de meest
volkomen weergave is van wat hij eigenlijk is.
Dan zult u zich wel dikwijls aan de menschen verkeken hebben, baron, want een
andere ervaring leert ook, dat men een mensch niet alleen naar zijn uiterlijk mag
beoordeelen.
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Uit hetgeen ik over u vernomen heb zou kunnen blijken, dat u geen al te nauwsluitende
begrippen hebt over het mijn en dijn. Ik kan me niet herinneren, dat ik me ooit aan
diefstal heb schuldig gemaakt; een zekere onbaatzuchtigheid zelfs heb ik altijd
betracht als een van mijn weinige deugden!
U zou tegen den particulieren eigendom zijn?
Tegen het misbruiken van den particulieren eigendom wel.
Als priester zou u zich moeten wachten een terrein te betreden, dat het uwe niet
is.
Een priester kan altijd zoo ver gaan als het evangelie van Christus gaat.
En hoe ver denkt u wel dat dat is?
Zeer ver!
Het evangelie van Christus was altijd een gevaarlijk wapen in de handen van
dweepzieke zielen.
Ik merk, dat ik op deze manier niet tot het doel geraak waarvoor ik gekomen ben
en gun u van harte het laatste woord, baron.
Welk dan is het doel dat u zich heeft gesteld?
U te wijzen op het misbruik dat gij van uw eigendom gemaakt hebt.
Wilt u zeggen dat ik meer voor uw armen en werkloozen had kunnen doen?
Ik weet niet wat u voor de misdeelden gedaan hebt.
Lachwekkend van onbegrip zou u zijn wanneer u dacht, dat ik alle armen rijk had
kunnen maken.
Ik denk alleen maar dat u een rijke met uw eigendom arm gemaakt hebt en dat u
medelijden moest hebben met hare tranen. Ik heb mijn gansche nalatenschap geworpen
in den schoot eener arme maar deugdzame vrouw.
Het gebaar is groot, doch zou nog grooter zijn, indien u rekening gehouden had
met den last dien u op haar geworpen hebt.
Dat ook zij haar kruis drage!
Dat is meer dan u van een redelijk schepsel vragen kunt, baron! Het was geen
willekeur alleen, die mij tot die daad heeft gedreven. Juffrouw Defresne zou de erfenis
kunnen weigeren zooals ik haar, eerlijk gezegd, heb voorgesteld.
Zij zal het niet doen!
Zij heeft het niet gedaan, maar haar eigen ontsteltenis minder geacht dan u door
haar weigering te krenken.
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Zij blijft de dienstmaagd!
Die lof is groot genoeg om er voor uzelf de voor de hand liggende gevolgtrekkingen
uit te maken.
Wat gemaakt is, is gemaakt!
Een enkele pennestreek is slechts noodig om alles goed te maken. Priester, spreek
me liever over datgene waarover u uit uw hoedanigheid vervuld moet zijn; spreek
me over het hiernamaals in plaats van me op dit uur, dat mijn laatste kan zijn, met
de gemoedsgesteltenissen lastig te vallen eener oude, alhoewel rechtschapen vrouw
die, wanneer zij in haar eenvoud overrompeld geworden is door deze, mijn
onherroepelijke beschikking, bedenken moge dat er geen lasten zijn, welke met Gods
hulp niet gedragen kunnen worden en dat de laatste telg uit het oude en luisterrijke
geslacht De Roosen in de naaste en verre omgeving geen adel meer ziet zoo groot
als den hare. Voilà! en dat God haar in haar beproeving moge sterken, zooals Hij
ook mij mijn schulden moge kwijtschelden en mij moge bijstaan in het uur van mijn
dood.
Amen! had kapelaan van den Brande op zijn lippen, en van plan zijnde zijn
vruchtelooze en voor zijn doen buitengewoon parlementair gehouden discussie met
den baron op te geven, herinnerde hij zich de oudgedienden en hun bescheiden maar
zekere verwachtingen waarvan ze hem in het voorbijgaan deelgenoot hadden gemaakt.
Daar zij, vooral de stalknecht Bidlot, die Dientje Defresne als een mater dolorosa
het hek uit had zien wankelen, lont geroken dachten te hebben van wat de oude
serveuse boven het hoofd was komen hangen, hadden zij de koppen bij elkander
gestoken en zich afgevraagd of er ook voor hen nog wat aan den slijpsteen zou blijven
hangen. Om het van voren af aan al voor de mannen, die beneden met hartekloppen
zaten te wachten, niet te bederven, begreep kapelaan van den Brande, dat hij na het
voorafgaande dubbel zijn aard van donderjager te verloochenen zou hebben en begaf
hij zich voorzichtig een terrein op, dat vermoedelijk nog meer vol voetangels en
klemmen lag dan het vorige. Nadat de naargeestige kasteelheer - iemand die al zoo
bitter naar zijn doodskist ruikt moest zooveel noten niet meer op zijn zang hebben,
dacht mijnheer van den Brande - de hand van het voorhoofd genomen en hem die
reeds gereikt had, begon de kapelaan schoorvoetend de verdien-
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sten en dus ook de verwachtingen van zijn beschermelingen vooruit te schuiven.
Wonder boven wonder liet de baron hem tot het einde toe uitspreken en Van den
Brande had zelfs het gevoelen, dat de kasteelheer met welwillendheid, althans zonder
het ondubbelzinnige en nerveuze trekken met zijn halsspier, naar hem geluisterd had,
toen deze rustig het schelkoord nam en schelde. In minder dan geen tijd stond Helmus
Dieteren correct aan het bed van zijn heer en werd bevolen, dat hij en Willem Bidlot
onmiddellijk voor den baron zouden verschijnen. Toen de mannen, een beetje wankel
maar met hoopvolle gezichten, waren aangetreden en de baron hen enkele
oogenblikken in de grootste kalmte had betracht, nam hij, nog altijd met opgetrokken
knieeën hoog in zijn bed gezeten, de spitse kin in de hand als toen hij vroeger naar
de preek van pastoor de Bonhomme zat te luisteren en begon hen aldus toe te spreken:
Hebt gij, Helmus Dieteren en Willem Bidlot, uw loon ontvangen of niet?
Jawel, mijnheer de baron! antwoordden de mannen als schooljongens uit één mond.
Ben ik ooit in iets, zelfs in gestrengheid en gerechtigheid - over iets anders spreekt
immers een edelman jegens zijn onderhoorigen niet - jegens u te kort gekomen?
Neen, mijnheer de baron, nooit!
Welnu dan, wat verwacht gijlieden nog meer van mij?
Niets meer, mijnheer de baron! viel Helmus Dieteren ontroerd in het midden; en
de stalknecht Bidlot poogde zijn houding nog eenigszins te rechtvaardigen door de
volle en overvloedige maat welke hij dacht dat Dientje Defresne ten deel was gevallen
in het daglicht te stellen. Na Bidlot enkele oogenblikken in de grootste
zelfbeheersching en van top tot teen te hebben bekeken vervolgde de baron: Zoolang
ik met ulieden samen was heb ik iederen dag bij u naar adeldom gezocht, naar dien
aantrekkelijken adeldom van gemoed, verstaat u me wel! die het deel soms is van
den gewonen man. Ik heb hem nimmer in u mogen aanschouwen; zeker in u, Willem
Bidlot, niet en ook niet in u, Helmus Dieteren; tenzij men den sleurgang van het
paard naar den stal en de trouw van den hond, die, omdat hij niet beter weet en een
meester noodig heeft voor zijn brood, achter zijn baas aan blijft loopen, adeldom
noemt. Neen, ik heb in u beiden geen anderen aanleg gezien dan die van den slaaf;
en omdat alle adeldom het uit-
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sluitend voorrecht is van den vrije, zal u het eereloon van den vrije onthouden blijven
en zult gij, slaven die gij zijt en blijven zult tot uw laatsten snik, u tevreden moeten
stellen met het loon van den slaaf. Gij kunt gaan!
Daarop maakten de mannen, de een al meer geslagen dan de ander, dat ze de deur
uitkwamen en toen het gestommel van hun voeten op de trappen verklonken was,
legde de baron de hand weer aan zijn voorhoofd en ging hij met denzelfden wrangen
bijna komischen ernst tot mijnheer van den Brande verder: Ik meen gedurende deze
niet malsche, maar noodzakelijke rechtzetting van verhoudingen aan uw bizonder
expressief gelaat gemerkt te hebben, dat u het niet of tenminste niet heelemaal eens
zijt met de moreele maatstaven, die ik den menschen aanleg en derhalve ook niet
met de, laat mij zeggen, stoffelijke waardeering hunner verdiensten. Indien zulks het
geval mocht zijn, zoo bid ik u mijn standpunt van edelman nogmaals bij uzelf te
overwegen voor u de opwerpingen maakt, welke u op de lippen liggen en welke ik,
omdat mijn tijd nog maar zeer kort en daarom kostbaar is, niet zal ondervangen.
Mocht u uit uzelf, na jaren misschien, tot de bevinding komen, dat mijn standpunt,
ook in een zoogenaamd nieuwen tijd, die den arbeid van den persoon des menschen
losmaakt, niet zoo uitzonderlijk is als het u op het eerste gehoor heeft toegeklonken,
dan zou ik u den raad willen geven het tot het uwe te maken en er altijd naar te
handelen, daar ook Diegene dien u door uw priesterschap vertegenwoordigt, naar
mijn oordeel, niet anders heeft willen en kunnen handelen. Voor het overige verlang
ik van u, dat u me verder met rust laat, daar het er immers niet op aankomt of twee
menschen eenzelfde standpunt deelen, maar wel hoe die menschen ieder voor zich
hun standpunt voor God en geweten verantwoorden. Neen, ik vermoei me niet; maakt
u zich geen zorgen! Ik ben meer om mijn ziel beducht dan om mijn lichaam. En met
recht! want ik neem de volle verantwoordelijkheid van mijn leven op me, van elke
gedachte, van elke gemoedsbeweging, van iedere handeling, van alle driften, die me
geteisterd hebben; ik schuif niets meer af, wentel geen laster meer af op anderen. Ik
heb ouders noch voorouders meer van iets te beschuldigen, ik sta naakt voor mijn
Schepper. Ik beschuldig mezelf, doch alleen voor diegenen die er mee te maken
hebben; voor die alleen klaag
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Ik mij aan en ik doe het met een zekeren wellust, alhoewel bitter, uit den afgrond
mijns harten. En daar u tot mij gekomen zijt als priester, breid uw handen over mij
uit en geef mij, met uw zegen, de kwijtschelding van mijn zonden, sla de scherpte
van mijn tong niet hooger aan dan ze moet, want zie nu, dat ik op mijn beurt een
bedelaar ben geworden aan uw voeten! Voor het overige blijf ik een edelman, ook
voor God. Zijn barmhartigheid heeft mij gebroken; zijn genade heeft mij tot tranen,
ja tot bloedens toe gewond. Ik strijk de vlag!
Mijnheer van den Brande had die zelfbeheersching en misschien ook die
geslepenheid van geest van een Erik Odekerke niet om een discussie met den baron
op de spits te drijven en er een interessant duel van te maken. Voor hij er erg in had
of ergens had toe kunnen knijpen, was de aal hem door de handen geglipt en op de
trap naar onder pas werd hij er zich, met een sterk gevoel van onbehagen over zichzelf,
van bewust dat hij op zijn beurt de vlag, maar te vroegtijdig, voor den baron had
gestreken. De teleurstelling der knechten die, na het kort en krachtig geding, dat de
kasteelheer over hen had uitgestort, met lange gezichten tegenover elkander beneden
aan een tafel zaten, was te groot. En het ergste van alles nog zou de wanhoop van
het vrouwtje zijn, dat zich op hem verlaten had en dat droog noch nat meer door haar
keel kon krijgen van de veralteratie, waaraan zij intusschen ten prooi was. Helmus
Dieteren heeft het weinig moeite gekost zich in zijn lot te schikken, doch de oude
Bidlot, met een sterk gevoel voor sociale gerechtigheid, heeft er zich zoo maar niet
bij neergelegd en is dienzelfden avond nog naar de Kinkevoor gestapt, naar Dientje
Defresne. Wat h-hoor ik, heeft hij, de h hoogaanzettend omdat hij hikt als hij kwaad
is, tegen het vrouwtje gezegd, h-heb jij alles op het kasteel gekregen? Dientje, die
juist de geit zat te melken in het stalletje, is er zoodanig door overvallen geworden,
dat zij pardoes bekend heeft: Ja, Willem, dat heb ik! En toen is Willem Bidlot van
leer getrokken zoowat tegen alle leden van de adellijke familie, die hij zich herinneren
kon en tegen diegenen bovendien nog waarvan hij anderen had hooren vertellen, dat
er altijd een streep door geloopen had, en niet alleen maar een streepje. Bidlot heeft
tegen Dientje zoo hoog van den toren getoeterd, dat het vrouwtje per slot is gaan
gelooven, dat het inderdaad godgeklaagd en hemeltergend was hoe
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zij, Bidlot en Helmus Dieteren, behandeld werden. Dientje heeft goed praten tegen
den kwaadaardigen stalknecht gehad: dat zij het ook niet gebeteren kon; dat zij er
de geestelijken om heeft nageloopen; dat zij kapelaan van den Brande op haar bloote
knieën en onder bloedige tranen om voorspraak gesmeekt heeft en dat dat ook niet
heeft mogen helpen! Willem Bidlot is gebleven bij wat hij reeds gezegd had: dat het
tot God in den hemel om wraak riep wat hem en Helmus werd aangedaan en waarom
één mensch alles moest hebben en de andere niets. Willem zou het testament aan de
groote klok hangen, heeft hij gedreigd, het op de straat brengen nog voor de baron
zijn pijp dicht had gedaan en dan wel eens zien! Willem Bidlot zou dan wel eens
kijken wat de menschen er van dachten en wie er van heel de parochie in de kerk
zou zijn, als het zoover was en de baron met al zijn kiskenaden het kerkhof opsprong.
Want Willem Bidlot heeft, naast zijn zeer uitgebreide familie, zijn aanhang in de
parochie onder de gewone menschen, maar ook onder de nette burgers, een aanhang
die het resoluut met hem tegen het testament op zou nemen, dat er geen vezel van
heel bleef; en dan zou ook Dientje Defresne eens zien! Niet dat hij haar betichtte van
vuil bij den baron gespeeld te hebben, daar kende hij haar te lang en te goed voor,
dat lag niet in haar karakter, maar de menschen zouden zich afvragen waaraan Dientje
dat te danken had, waaraan zij dat bij den baron verdiend had en de kwaadsprekerij
en de laster zou de stortgaten uitloopen natuurlijk! En wat is meer waard dan een
mensch zijn eer en goede naam?
Willem! Willem! heeft Dientje Defresne, met de handen voor de oogen geslagen,
gekreten. En Bidlot heeft haar getroost, dat het toch voornamelijk de baron of
tenminste zijn lijk zou zijn, dat door de spitsroede zou moeten gaan, niet zij alleen.
Bovendien was het nog lang niet zeker of de rechters niet over zulk een testament
van pas zouden komen, gemaakt als het was door een gek, die dus ontoerekenbaar
verklaard zou worden met als gevolg een testament dat van nul en geener waarde
was. En deden de rechters het uit zichzelf niet: de familie van den baron zou het er
in ieder geval niet bij laten zitten, daar kon men zeker van zijn! Als bangmakerij
bedoeld, is deze laatste beschouwing voor Dientje Defresne een klein lichtpunt
geworden in den zeer
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duisteren nacht waarin zij door Willem Bidlot nog dieper gedomyeld geworden werd
dan zij al was. Wanneer het testament ongeldig was en zij van den last ontheven,
bleef alleen nog de opspraak onder de menschen, die zij immer als kwaad vuur had
vermeden, maar waarover nog heen te komen zou zijn, heeft zij gedacht. Met de
fllonkerster van een kleine hoop voor oogen is Dientje Defresne aan haar rozenkrans
den nacht ingegaan, terwijl het gerucht van de erfenis reeds de ronde deed door de
parochie!
Want Willem Bidlot h-had het er niet bij laten zitten!
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X
Zeker, er gebeuren wonderlijke dingen in de wereld en nu en dan zelfs in een parochie
als de onze, welke nochtans aan uiterlijke nuchterheid niets te wenschen overlaat.
De weduwe Stijnen is voor enkele Zondagen opeens weer na vele jaren onder de
Hoogmis in de kerk verschenen en moet na de plechtigheid resoluut naar mijnheer
Lumens in de sacristie gestapt zijn en een plaats gepacht hebben in het middenschip.
Omtrent de reden van die geheel onverwachte zinsverandering tast men volkomen
in het duister, daar de weduwe Stijnen, weinig communicatief als ze nog altijd is, er
niet mee te koop loopt en men toch moeilijk kan aannemen, dat het nog zoo versch
verscheiden van haar man er rechtstreeks den stoot toe gegeven zou hebben. De
verbazing der beminde geloovigen was dan ook op zeker moment algemeen en veel
levendiger, zelfs luidruchtiger dan in de gegeven omstandigheden - pastoor Lumens
had juist den preekstoel beklommen en was begonnen de gebruikelijke proclamanda
af te lezen - gewenscht was; vooral onder den toren beneden en bij het gilde der
zangers op het oxaal was de stemming erg rumoerig geweest en scheen men de
gebeurtenis nog al van alle kanten bekeken te hebben. Sedert dit eerste optreden van
de weduwe Stijnen kan men zich het straatbeeld, vooral in de winkelwijk rond het
raadhuis, bijna niet meer denken zonder deze nog altijd eenigszins norsche en in
zichzelf gekeerde vrouw, die daar rustig en alsof heel de wereld haar niet aangaat,
van de eene etalage naar de andere langs de winkels trekt. Aan dit alles echter moet
een voorgeschiedenis verbonden zijn en naar het zeggen van haar broer, Peter Tobben,
een lang niet alledaagsche. Nu zal een ieder, uit hetgeen eerder in deze kroniek over
den brievengaarder Tobben vermeld werd, reeds lang hebben opgemaakt, dat deze
man een in sommige gevallen niet bepaald betrouwbaar getuige of geloofwaardig
zegsman is. Het is de vraag zelfs of hij er zelf voor wil doorgaan! Op vele punten
zal men zeker goed doen hem in de gaten te houden, op andere punten hem niet naar
de letter te nemen en doorgaans een slag om den arm te houden bij zijn beweringen
en uitlatingen die een surrealisme tot grondslag hebben, waarop men geen huis, zelfs
geen bakhuis, kan bouwen.
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Wanneer de lange Peter bij voorbeeld zegt, dat de maan op haar rug in de wolken
ligt of dat de sterren haar bruidsvlucht houden, kan men daarmee accoord gaan,
omdat de visionnaire brievengaarder deze dingen zoo ziet en zijn beeldend vermogen
dergelijke uitspraken volkomen wettigt. Iedereen trouwens weet, dat Peter Tobben
zich verbeeldt, dat hij een (immer werkzaam) vat van inbeelding en uitbeelding is.
Iets heel anders is het wanneer hij, zooals in het geval van zijn zuster Mechel, naar
oorzaken of motieven zoekt en zijn betwistbare vondsten, in onbetwistbare zekerheid
vastgelegd, aan den man tracht te brengen. Alhoewel men er dan nog steeds niet
zeker van is of men met ernst of scherts heeft te doen! Dat de onverhoedsche
ommekeer bij zijn zuster ook voor hem een openbaring geweest is: Peter Tobben is
openhartig genoeg om er het noodige gewag van te maken en er, op zijn gewone
wijze van handelen, waarheid en verbeelding over door elkander te vlechten. Men
zou hem evenwel moeilijk van overdrijving kunnen betichten wanneer hij vertelt,
dat hij, onlangs met de post door de nieuwe wijken loopend, een geestverschijning
dacht te hebben, toen hij midden in de Raadhuisstraat, en op klaarlichten dag nog
wel, opeens zijn zuster tegen het lijf was geloopen, twee enorme hoedendoozen
torsend, in iedere hand één. Merantedeus! had Peter Tobben uitgeroepen, waar komt
dien heiligendag vandaan? Maar Mechel had hem met een verongelijkt gezicht
aangezien en gevraagd of ze hem in den weg liep; hij moest maar eens naar de
Waterstraat komen kijken, had ze hem gezegd, en dan maar eens oordelen of ze gelijk
had of niet! Ze had den metselaar en den timmerman in huis, den behanger en den
schilder besproken en tegen de volgende week was de naaister besteld. De cantonnier
Geerts, een man die altijd en overal niet zijn groot hoofd boven zijn bezem tegenover
iedereen gelijk staat te hebben, had tegen Peter Tobben beweerd, dat zijn zuster
opnieuw aan het nestdragen was; en alhoewel Peter dat onmiddellijk nog maar niet
voor klinkende munt had kunnen aannemen, was hij er toch slecht over te spreken,
dat Mechel de menschen zoo veel over zich te zeggen gaf voor zij haar rouw over
dien armen godsschelm van een Coenraad behoorlijk had uitgezeten. Hij had zich
de oogen uit den kop voor haar moeten schamen toen hij vernomen had dat zijn zuster
bij Starmans op den winkel het eene corset na het
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andere had staan passen en de winkeljuffrouw haar had moeten zeggen dat de maten
niet op haar berekend waren. Dat mensch was nu letterlijk van het eene uiterste in
het andere gevallen, en indien haar broer er niet zoo zeker van was dat zij aan één
keer meer dan genoeg had gehad zou hij, te oordeelen naar de wijze waarop zij den
laatsten tijd voor de proppen kwam, waarachtig nog gaan denken dat zij het regelrecht
op een tweede huwelijk aanstuurde.
Zij woonde nu in een wel is waar niet groot, maar net en geriefelijk eigen huis,
met kanten gordijnen vol vogels en bloemen voor de ramen, en met zware damasten
overgordijnen. Van binnen zoowel als van buiten had het een grondige verandering
ondergaan en op eenigen afstand rook men de verf en de boenwas al waarin het van
boven tot onder te blinken stond.
Van voren er in en van achteren er uit, had zij tegen den rommel gezegd, die haar
man zaliger er jaren achtereen bij elkaar had gedragen. Achter in den tuin had zij
den werkman een kuil doen graven waar zij den eenen voorschoot vol na den anderen
de gebarsten vaasjes en poppetjes, de doosjes en de dingetjes, de boeken en paperassen
naar toe had gebracht; behalve het gipsen beeld dan, den Lezende voorstellend, dat
genade gevonden had in haar oogen en, van een verfje voorzien, voor het venster
pareerde op de vroegere plaats van den zwarten kater. Let op, zegden de menschen,
met dat vrouwmensch ga je nog rare dingen beleven en er waren er die een
waarschuwenden vinger hieven, als zij Peter Tobben verzekerden dat een oude schuur
soms nog fel kon branden.
Intusschen is een jaar voorbijgegaan sedert Coenraad Stijnen gehemeld is; de
gebruikelijke rouwtijd zijner weduwe is om en diegenen, die het aanvankelijk anders
verwacht hebben, moeten toegeven, dat zij de eer aan haar eigen houdt. Ter
nagedachtenis van haar man heeft zij een eenvoudig houten kruis doen plaatsen en
na den jaardienst dien zij voor hem heeft laten celebreeren heeft men haar bloemen
zien leggen op zijn graf. Met iets van een tweede jeugd over haar verschijning is zij
weer deel uit gaan maken van een samenleving, welke zij den rug had toegekeerd
en om haar schade van jaren vermoedelijk in te halen is zij iederen morgen in de Mis
en gaat zij, altijd nog wel een beetje geheimzinnig en achteraf, wanneer de anderen
de kerk verlaten hebben
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geregeld den kruisweg langs. De oude dorenhaag vol gaten voor het huis heeft zij
door jonge aanplanting van liguster laten vervangen en toen het nog vroor hebben
de buren de weduwe Stijnen den voortuin zien omwoelen en er een rozenperk
aanleggen met eigen hand. Iedereen gunt haar dat zij wat ruimer adem schept en
menigeen is geneigd den oozel, waarin zij eerder neerzat, te wijten aan een man,
waarvan nog altijd geen enkel kwaad woord te zeggen valt maar..... met wien je toch
beter niet getrouwd kon zijn!
Peter Tobben ruikt het voorjaar onder de sneeuw terwijl hij met de brieventasch
op den rug naar Waterval loopt en den stok laat dansen op de maat van een lustig
lied. Zijn hersens zitten vanmorgen tot in zijn haren toe vol plezier; vanwege de lente
die in aantocht is natuurlijk en ook nog vanwege iets anders: hij heeft een klein stuk
in den kraag.
Toen hij den restaurateur Pijls de post had aangereikt was er van uit de volle
gelagkamer een stem opgegaan. Peter Tobben, had men geroepen, lust je een borrel?
En hij pardoes er boven op, om te weten waar die heiligendag vandaan kwam: Wie
zegt dat daar? En toen Camille de Renet, die juist de geboorte van een jonge dochter
op het raadhuis was gaan aangeven, de hand omhoog gestoken en: Hier! had gezegd,
had Peter Tobben geantwoord: Wel twee! En het waren er niet een, geen twee, geen
drie maar vier geworden, die hij verkammezoold had, de oude smachtlap; en vandaar
nu die muziek in zijn hersens, die lichtheid in zijn hoofd, die glans over de dingen,
dat geluk bijna van te leven.
Met den kop achterover loopt de vroolijke belleblazer de Daalstraat af en precies
waar de Langstraat voorbij het Jodenkerkhof afslaat naar Waterval, blijft de
brievengaarder in gedachten stilstaan, plant den stok voor zich op den weg en zegt
met een gezicht, dat half op welbehagen en half op verwondering staat, luidop tegen
zijn eigen: Kijk! dat ik daar nu niet eerder aan gedacht heb! Hij legt den vinger langs
den neus en vraagt zich peinzend af: Hoe zei mijn zwager zaliger dat ook weer?
Peter, had Coenraad Stijnen - of het in ernst was of in scherts, was toen niet juist uit
te maken geweest - eens gezegd, Peter, wat ik je nu ga zeggen, daar mag je staat op
maken: wanneer ik eenmaal van deze wereld vertrokken zal zijn, kom ik terug om
te
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spoken! En het zal er rooken ook! had Coenraad er aan toegevoegd.
Coenraad Stijnen was een guit geweest, dat was hij! Dat had Peter Tobben hem
dikwijls gezegd. En jij bent een snaak, had zijn zwager hem dan altijd ten antwoord
gegeven. Ja, een guit en een snaak, dat waren zij samen geweest; op een zeker punt:
vier handen op één buik en van hetzelfde sop overgoten! Maar nu dat spoken, dat
Coenraad zou komen doen; wat kwam daar nu, na langer al dan een jaar, van uit?
Let op, zwager, had Coenraad nog verder verklaard, ik zal daarboven natuurlijk eerst
wat ingeburgerd moeten zijn, dat begrijp je, en ik zal er me aan de reglementen te
houden hebben, maar toch meen ik niet te veel te zeggen indien ik je verzeker dat
je, vóór de sleedoornhagen voor de tweede maal gaan bloeien, meer van rne zult
hooren. Vanzelf zullen diegenen, die het het meeste noodig hebben er het eerst aan
moeten gelooven; maar dat wil dan nog heelemaal niet zeggen, dat ik jou met rust
zal laten, zwager! Neen, Peter, ook bij jou zal ik opblijven; al was het alleen maar
vanwege het verschrikkelijk liegen dat je doet en dien mond van je, dien je 's Zondags
onder de Hoogmis maar niet kunt houden onder den toren.
En hij, Peter Tobben, wat had hij zijn zwager met zijn droog gezicht op dat alles
tot bescheid gegeven? Hij had zich de kaas niet van zijn brood laten nemen, dat
spreekt, al had hij stiekem gehoopt dat Coenraad die gekheid uit zijn kop zou laten.
Hoor eens hier, zwager, had hij hem te verstaan gegeven, wat je als je dood bent
doen zult, moet je zelf weten, maar als je me later de eer van een bezoek zult aandoen,
hoop ik maar één ding, dat je je eigen deur dan ook niet voorbij zult gaan. Probeer
die kloekhen van een zuster van me dan eens van haar nest te jagen door je gespook;
en wanneer je dat gelukt is, kom dan bij mij en ik zal je zeggen dat je wat kan!
Nog altijd staat de peinzende brievengaarder in de Daalstraat achter zijn stok en
begint het hem, na al de belevenissen met de weduwe Stijnen den laatsten tijd, al
meer en meer duidelijk te worden, dat zijn zwager inderdaad bewezen heeft als spook
heel wat meer te kunnen dan als man. Hij is zijn eigen deur niet zoo maar gepasseerd
en heeft de kloekhen van haar nest gejaagd, zooals hem gezegd was. Coenraad Stijnen
heeft woord gehouden
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en dat is voor Peter Tobben het voornaamste. En nu? vraagt hij zich af, terwijl hij
voorovergebogen over den stok met glazen oogen naar den grond staat te turen en
daar midden op den weg misschien een spel staat te spelen met zichzelf. Indien mijn
zwager zaliger woord houdt, en dat doet hij! prent de brievengaarder zich in, dan
kon onderhand de beurt wel eens aan mij zijn. En met de zekerheid dat het spoken
van Coenraad dan toch in ieder geval bij een grapje zou blijven, stapt Peter weer
verder naar Waterval, dat klein en kaal neerligt in een schoot van sneeuw met een
dunnen, groenen nevel er over. Dicht bij het woonoord der kleine menschen verneemt
hij het rumoeren van het stalvee en slaat een damp van gekookt veevoer hem overal
uit de deuren tegen. Hoe meer hij de Nachtegaal nadert, des te nuchterder wordt zijn
denken; zijn hersens vergaat het plezier en de muziek laat hem met en met in den
steek. Zijn pezige Marjan komt hem op den deurdrempel tegen met een ketel
aardappelen, die ze afgiet in de sneeuw; zij zegt geen boe en geen ba; binnen ratelt
de naaimachine van zijn dochter. Peter Tobben is thuis. Hij zet den stok in den hoek,
hangt de brieventasch aan den spijker, knoopt de jas los, laar zich op een voor zijn
afmetingen veel te lagen stoel neer en zit, als bij zichzelf geleend, een amelang op
het eten te wachten. Dan staat hij weer op, stapt naar buiten, naar de kippen achter
het schuurtje, trantelt wat door zijn koolhof en laat zich roepen voor het middagmaal.
Op de tafel dampt een kom aardappelen; ze bidden ieder voor zich en zitten aan.
Geen van drieën heeft nog den mond opengedaan, ze laten het aan elkander over het
ijs te breken, en daar niemand zich gewaardigt een woord in het midden te brengen,
hangt er een vergiftigde stemming. Dat vindt madame Tobben het ergste nog van
haar man: overal haantje de voorste met den mond en het hooge woord en thuis den
kop niet opendoen. Zij is er aan gewend, maar er zijn dagen dat ze het moeilijk
verkroppen kan; zij niet en haar dochter ook niet. Altijd moeten ze het van anderen
vernemen als hij weer een kuitenflikker gemaakt heeft. Ze weten niet hoe ze kijken
moeten als vreemde menschen tegen hen zeggen dat hun man en vader er een is die
de heele wereld laat lachen, een rare allerheiligen. Thuis nooit een grapje of zoo iets;
niet eens het nieuws, dat hij dagelijks mee uit de parochie brengt; nooit een woord
zelfs over zijn zuster! Als je iets weten
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wilt, moet je het er uit trekken dan en komt het nog als elastiek, zegt Mina Tobben.
Zij eten: aardappelen met uiensaus en spekbraad, en als bij afspraak stellen vrouw
en dochter den brievengaarder op een nog heetere proef dan anders: ze lokken zelfs
geen tegenspraak bij hem uit, hij bestaat gewoonweg niet! Peter Tobben kan er soms
wanhopig onder worden wanneer hij zich afvraagt wat hij beginnen moet als hij
gepensionneerd zal zijn. Hij heeft behoefte aan ruimte, aan menschen, aan aanspraak.
Thuis zakt hij als een doedelzak in elkaar. Het is een ongeluk voor een vrouw en
dochter met zulk een mensch te moeten huizen! Ze raken er eigenlijk nooit mee
verzoend dat hij thuis niet dezelfde is als ergens anders, en zij vergeven het hem niet.
En Peter Tobben kan het ook niet heelemaal gebeteren. Niet dat hij nooit eens een
aardigen inval krijgt of het niet anders zou wenschen, maar zijn tanden willen niet
van elkaar. Ondanks zijn beste voornemens soms om gewoon met de zijnen te zijn,
lukt het hem niet. Nu en dan forceert hij zijn eigen, maar dan doet hij uitgelaten en
vragen zijn vrouw en dochter hem of hij gek is geworden. Het verschil is dan veel
te groot. Zij eten dus en zwijgen. De kat draait miauwend rond de eters en krijgt van
Peter een klap met de pet als ze wat astrant wordt. Buiten glinstert de zon op de
sneeuw en klinken uit de Nachtegaal de bijlen der snoeiers die in hun klimijzers als
spechten tegen de boomen staan.
Ze moest zich schamen! valt madame Tobben dan opeens met verontwaardigd
kijken tegen haar dochter uit en Mina bevestigt het: dat ze zich schamen moest, dat
ze wel stapelgek moest zijn! De brievengaarder kijkt op, benieuwd over wie ze het
hebben. Maar ze laten hem zoo wijs als hij is, ze negeeren hem en pas met en met
dringt het tot hem door dat ze met haar, die ze zoo onbarmhartig over den hekel
halen, zijn bloedeigen zuster bedoelen. Hij begrijpt evenwel nog niet welk een
euveldaad de weduwe Stijnen opnieuw bedreven kan hebben om zoo op de stang te
moeten en met de vork naast zich vraagt hij eindelijk duidelijk bescheid. Vrouw en
dochter zitten hem langeweg uit te lachen en als madame Tobben het woord neemt
is dat om hem te zeggen, dat hij zich aardig van den domme weet te houden. Er kan
anders uren ver in den omtrek geen kat op een steen plassen, of je bent er van op de
hoogte, grijnst vrouw Tobben, en nu moet je ons niet wijs willen maken, dat je van
den nieuwen
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charleston van je zuster niets afweet! Met een gezicht of hij geen tien kan tellen
verklaart de brievengaarder dat hij zoo onschuldig is als een pasgeboren lam, en eerst
nadat zijn dochter hem nestachtig naar den kop heeft geworpen, dat de gansche
parochie het er over eens is dat de weduwe Stijnen het wijwater niet meer waard is,
gaat hem een licht op.
Ze moest wijzer zijn, zegt Peter Tobben geresigneerd, maar alla! Doch vrouw en
dochter vallen tegelijk over hem heen met de bemerking, dat niemand begrijpen kan
dat die ander, een man nog wel die anders oogen genoeg in zijn kop had, zoo gek
kon zijn om in een vrouw te vallen die, nu ja..... Casper Colaris had gelijk toen hij
zei, dat ze nog niet te genieten zou zijn als ze op brandewijn stond! Mijn zuster heeft
zichzelf ook niet gemaakt, vergoelijkt de lange Peter, die zijn tanden evenwel nog
niet ver genoeg van elkaar kan krijgen om vrouw en dochter op den man af te vragen,
waar ze zich zoo druk over maken en wat ze er eigenlijk mee van doen hebben. Maar
wel gaat hij reeds rechter op zijn stoel zitten om zich van het gezamenlijk opdringen
zijner huisgenooten in zijn richting desnoods met een vuist op tafel af te maken. Bij
zijn eigen vindt hij dat Reinout Eussen een nette vent is, al is de bezadigde figuur
van den mijnportier dan ook even bij hem in een onbegrijpelijk licht komen staan,
een man die oogen genoeg in zijn kop heeft, zooals Marjan zelf gezegd heeft, om er
niet blindelings in te vliegen en dien men derhalve niet hoefde te beklagen als hij
het met de weduwe Stijnen nog eens probeerde. Daarbij komt een nieuw zwagerschap
met den patenten Reinout hem nog lang zoo dom niet voor en ziet hij diens
boezemvriend, den meesterbrouwer van Van der Schoor, al op zijn neus kijken over
dat nieuw verbond. De opmerking van zijn dochter Mina: dat men toch nooit kan
weten hoe een koe een haas vangt, laat hij uit voorzorg voor wat zij is. Hij heeft in
de gaten dat de herrie nog meer tegen hem dan tegen zijn zuster begonnen is, en
zonder regelrecht uit zijn slof te schieten, wat slechts koren op hun molen zijn zou,
zoekt hij een middenweg om zich eensdeels als man en vader niet in den hoek te
laten dringen en om andersdeels niet meer voet te geven dan noodig is. Een ieder
moet maar naar zijn eigen kijken, zegt Peter Tobben, me dunkt dat men de handen
daar vol aan heeft. Vrouw en dochter zien hem spottend aan, en met den rug half
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naar hem toegekeerd ziet Mina hem over haar schouder kleineerend aan en voegt
hem iets toe van: Als de vos de passie preekt! Dat belet den brievengaarder niet om
nog wat vaster op zijn stuk te gaan staan en de bitsheid waarmee zijn dochter de
weduwvrouw Stijnen in haar kuif zit te pikken, als naaisterachtige jaloezie te
brandmerken. Hij doet er nog een schepje op door te beweren, dat het van vrouwen
genoeg geweten is, dat zij bij elkander de zon niet in het water kunnen zien schijnen.
Mina doet hem verstaan dat zij hem door zoo te spreken maar een armmen hals vindt
en zijn vrouw Marjan zegt hem recht in zijn gezicht en zóó dat Mina er haar conclusies
uit kan trekken, dat men als vrouw goddorie zoo happig niet hoefde te zijn om te
trouwen.
De lange Peter blijft er bij, dat ieder mensch voor zichzelf heeft uit te maken wat
hij doen en laten moet; en dat diegene die zich aan de praat van de menschen stoort
van het bed op het stroo geraakt. Over zijn zuster zal hij het niet verder hebben dan
noodig is, wel staat hij er op dat een ieder, en dus ook zijn vrouw en dochter, haar
de eer nageven die zij den laatsten tijd verdient. Maar Reinout Eussen noemt hij een
kerel, een man die nooit ofte nimmer in een of anderen verdachten reuk stond en
waarvoor niemand bang behoefde te zijn, dat hij een kat in een zak koopt. Madame
Tobben en haar dochter kijken elkaar met groote oogen aan, maar geen van beiden
helpt den brievengaarder uit den droom. Het is hem aan te zien, dat hij er nu meer
dan genoeg van heeft en ergens rustig alleen wil zijn om het met zichzelf eens te
worden over dingen waarover hij het met zijn huisgenooten niet worden zal en die
hun trouwens ook niet aangaan. Met de stekende blikken van vrouw en dochter in
den rug gaat hij de deur uit, grijpt een bezem en ruimt de sneeuw die voor zijn huis
ligt te smelten. De dooi drupt in straaltjes van de pannen en overal is er geruisch en
gerucht van water. De sleedoorn zal nu spoedig gaan bloeien, denkt Peter Tobben,
dan komt er werk in den koolhof; en weer ruikt hij het voorjaar, zooals het hem
tegenwaait uit de Nachtegaal met een geur van hout en water. Het lanterfanten is
hem, wanneer hij thuis moet zitten, een slavernij; hij weet met zijn armen en beenen
geen raad. En met zijn mond niet! De menschen waartusschen hij woont zijn voor
zijn invallen te dom, voor zijn grappen te nuchter. Ze heb-

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 3. De weg zijner zonen

125
ben hem dóór: De lange Peter heeft ze wel alle vijf, zeggen de Nachtegalers, maar
ze staan niet op een rij! Daarom verlangt de brievengaarder naar niets zoo zeer als
naar zijn dienst. Die is hem, weer of geen weer, iederen morgen als hij wakker wordt
weer een nieuwe voldoening: zijn armen en beenen komen er aan te pas, én zijn
populariteit, die hij moet doen gelden én zijn nieuwsgierigheid die grenzeloos is. Hij
grijpt naar niets zoo graag als naar zijn stok en pas met de brieventasch op den rug
is hij die hij is en voelt hij zich nagenoeg als een jager, die den dag en de ruimte
voorhanden heeft: een bevrijd en zorgeloos mensch.
Neen, van de vrouwen moet men Peter Tobben niets nieuws meer vertellen! Is hij
getrouwd of niet? Ze kunnen bij elkander de zon niet in het water zien schijnen; had
hij dat goed gezegd? Jawel, dat hád hij! Daar konden ze het daarbinnen voorloopig
mee stellen. Hij van zijn kant gunt het zijn zuster. Zij heeft gelijk, dat zegt Peter
Tobben en hij houdt het tegen iedereen vol. Coenraad Stijnen was een beste, maar
in zijn eigen soort. Dat hij getrouwd was omdat anderen het deden, stond onderhand
wel vast en dat hij meer op een moeder gerekend had dan op een vrouw, had Coenraad
hem meer dan eens verteld. Voor zijn zuster was het geen pretje geweest met dien
zonderlingen Chinees; en dat zij het voor den tweeden keer nog eens wou probeeren:
men moest hem maar eens goed maken wat daartegen was! Kletspraat van vrouwen!
zegt Peter Tobben. Menig vrouwmensch zou zich een duim afbijten om een man als
Reinout Eussen te kunnen krijgen; en wie er kwaad over spreken zijn de ergsten als
het er op aankomt een man achter zijn broek te loopen! Wat Coenraad Stijnen over
dat spoken gezegd heeft, kan Peter Tobben, nu hij nuchter en wel in zijn
hemdsmouwen op den bezem geleund staat, niets meer schelen. Indien Coenraad
gespookt heeft, heeft hij in ieder geval niets kwaads uitgespookt! Nadat de lange
Peter dit heeft vastgesteld en dat zijn zuster er maar goed mee kan zijn, bergt hij den
bezem op en stapt weer naar binnen. Hij jaagt de kat van zijn stoel en vraagt zijn
vrouw en dochter wat ze te lachen hebben. Hij doet het van uit de hoogte, als een
man met gezag nu, die voor harde maatregelen niet terug zal schrikken. Natuurlijk
hebben ze het over de aanstaande bruiloft, waarin zij verwikkeld zullen worden en
over den rook, die er in de parochie over zal opgaan. De brieven-
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gaarder meent dat hij er het zijne over gezegd en gedacht heeft en gunt hun verder
de pret. Weldra begint de naaimachine van zijn dochter weer in de voorkamer te
ratelen en valt hij met den kop op de knieën in slaap bij het vuur. Drie of vier maal
is hij opgestaan en heeft hij geeuwend en stram in zijn knoken rond het huis
getrampeld; de middag kruipt traag voorbij. Eindelijk staat de koffie op tafel en tegen
vijf uur, als de zon op ondergaan staat, is Peter Tobben weer in zijn dienst.
Duisteravond komt hij met de dievenlantaarn op den buik van de hoeve van
Geerlings den Avondroodberg af. Zijn werk is gedaan en de bedoeling is nu om
Reinout Eussen regelrecht op den schouder te gaan kloppen. De woorden die hij
spreken gaat, liggen hem in een spreuk gereed op de tong: Trek je niet aan wat ieder
zegt! Maar doe wat billijk is en recht!
Dan hoort hij twee menschen voor zich uitgaan over den grintweg; een man en
een vrouw. Goeden avond samen, zegt de brievengaarder, als hij de twee in zwijgen
en duister gehulde voetgangers passeert; en meer bij toeval dan om te weten de
lantaarn op hen richtend, ziet Peter Tobben, dat het de meesterbrouwer van Van der
Schoor en zijn zuster Mechel zijn die daar hand in hand den weg afdalen naar de
Heide.
Dat ik op dat moment mijnen doornenstok in bedwang gehouden heb en daar niet
aan het spoken gegaan ben, zou Peter Tobben later gezegd hebben, moet zeker aan
mijn zwager zaliger geweten worden, die me dien avond voor een dubbelen manslag
behoed heeft.
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XI
Met een last op haar hart als die van Dientje Defresne zou Marieke Pepels geen nacht
meer slapen kunnen! Zoo loopt het eene oude vrouwtje het andere maar te beklagen;
en met recht. Maar Slot-Marieke moet Dientje tot haar eer nageven, dat zij al wat
mogelijk is gedaan heeft om van den rompslomp af te komen. Kort voor zijn dood
nog heeft Dientje baron Isidoor op zijn ziekbed bezocht en hem nogmaals gesmeekt
en gebeden haar te ontzien of de erfenis tenminste met Helmus Dieteren en Willem
Bidlot te mogen deelen.
Vrouw, had de baron tot haar gesproken, gij kunt gaan! En daarna had Dientje
Defresne zich, niet lichter dan ze gekomen was, op kunnen pakken.
En Helmus Dieteren, met de pet in de hand, had haar eerbiedig uitgelaten. In den
nacht van Palmzondag was baron Isidoor vertrokken en het hemelsche Jeruzalem
binnengegaan. Hij zou Helmus nog gescheld hebben, doch te laat. Toen Helmus en
Bidlot boven kwamen, was de baron er geweest en had Helmus hem de oogen
gesloten. Daarmee had Dientje Defresne dan definitief alles gekregen; en alles vrij
van successie, zooals Marieke Pepels overal rondkraamt. Alleen onder dit beding,
dat er gedurende anderhalf jaar, den tijd dien een menschelijk lichaam noodig heeft
om te ontbinden, inwendig noch uitwendig iets hoegenaamd aan het kasteel veranderd
zou worden en dat het niet verkocht mocht worden aan een vereeniging met
winstgevend doel en derhalve zeker niet aan de Mijn.
De plechtige uitvaart van den baron had plaats gevonden op Woensdag in de Goede
Week en als om de voorspelling van den wraakgierigen Bidlot, die er een hand voor
in het vuur gestoken zou hebben, te beschamen, was behalve een groote stoet van
allemaal adellijke en hooge heeren, zoo goed als de gansche parochie er bij op de
been geweest. Degene evenwel waar allen nieuwsgierig naar uit hadden gekeken,
was niet op de begrafenis verschenen. Dientje Defresne was in haar huisje aan de
Kinkevoor, bij haar geiten en kippen gebleven, wat de meeste parochianen achteraf
maar heel slim van haar gevonden hebben. Dientje was er het menschje niet naar om
in den kijker te loopen en met den vinger nagewezen te worden achter een lijk. Men
kan nu
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niet anders van haar zeggen, dan dat zij zich deftig gedragen heeft, deftiger dan de
oude Bidlot zeker die den ganschen dag met een zatten kop had geloopen en deftiger
ook dan Marieke Pepels, die maar niet ophoudt de handen ineen te slaan over het
testament en het alweer eens op alle hoeken en kanten van de parochie godgeklaagd
staat te vinden, dat de andere armen en ouden van dagen door den baron zijn
doodgedeeld. Zelfs voor de rust van zijn eigen ziel zou hij niet gezorgd hebben door
het stichten van heilige Missen, weet Marieke te vertellen; zooals hij geleefd heeft,
zoo is hij gestorven, zonder de minste bekommering zelfs voor een rechtvaardig
oordeel!
Dientje Defresne was na de begrafenis ook niet op het kasteel geweest bij de
opening en voorlezing van het testament. Ofschoon zij er verzocht geworden was,
had zij zich beleefd bij notaris Vermeeren laten verontschuldigen. Derhalve had zij
ook geen getuige behoeven te zijn van de algemeene consternatie en verontwaardiging
die zich van de aanwezigen had meester gemaakt, waarvan er velen witter van uitzicht
geworden waren dan het wit hunner dassen en gesteven borsten. Van een Fransch
markies, een oud man reeds met bakkebaarden tot op de schouders, die van woede
had staan sidderen op zijn beenen, wordt verteld, dat hij gedurende de voorlezing
om een glas water verzocht heeft en een bejaarde dame moet, naar men zegt, gebaad
hebben in hare tranen. Een paar dagen later evenwel is Dientje Defresne voor den
notaris moeten verschijnen; de klerk was het haar aan komen zeggen; dezelfde die
ook reeds bij notaris Persoon geschreven heeft: een geduldig en gedienstig iemand
bij wien Dientje haar nood nogmaals bitter had geklaagd. Zij had zich van de gansche
erfenis niet meer aan te trekken dan zij zelf wilde, had mijnheer Dobbelsteen haar
getroost, zij kon zich in alles compleet op den notaris verlaten, die een strikt eerlijk
ambtenaar was en die haar met raad en daad in alles ter zijde zou staan. Zooals zij
de sleutels van het kasteel bij hem in bewaring kon laten, kon zij het gansche beheer
van den eigendom aan mijnheer Vermeeren toevertrouwen. Niettemin is het voor
Dientje een zware gang geweest toen zij zich van de Kinkevoor opmaakte om op het
vastgestelde uur op het kantoor van den notaris te zijn. Daar waren intusschen reeds
verschillende brieven binnengekomen, waarin op de meest varieerende gronden ge-
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twijfeld werd aan de verstandelijke vermogens van den erflater door personen die,
alhoewel van hoogere afkomst maar niet minder wraakgierig dan de oude Bidlot,
dreigden hun recht wel te zullen zoeken en vinden. Notaris Vermeeren had de brieven
als onschadelijke uitingen van verbitterde gemoederen ter zijde gelegd en heeft niet
geaarzeld om Dientje de illusie eener nietigverklaring van het testament te ontnemen.
De baron was stellig een zonderling geweest, maar aan zijn verstandelijke vermogens
viel niet te twijfelen. Daar was het oordeel van den notaris, die hem tot in zijn laatste
dagen herhaaldelijk bezocht had, op neergekomen; en al waren de argumenten van
mijnheer Vermeeren dan ook voor een groot deel langs haar heengegaan, zooveel
had Dientje er van begrepen, dat de laatste wil van den overledene, tegen eventueele
eischen van derden in, met kracht geëerbiedigd en uitgevoerd zou worden. Hij kon
de algemeene erfgename dan ook geen anderen en beteren raad geven dan de erfenis,
zooals zij daar lag en niet een paar niet noemenswaardige verplichtingen, niet alleen
in haar geheel te aanvaarden, doch er ook naar eigen goeddunken over te beschikken;
er zich in ieder geval niet meer kopzorgen over te maken dan noodig was. Het oordeel
der menschen kon men immers rustig voorbijgaan, daar men door vrijwillige
schenking evengoed rechtmatig bezitter kon worden dan door elke andere eerlijke
transactie ook. De notaris bevestigde haar wat de klerk haar reeds tot hare
geruststelling gezegd had en verklaarde zich bereid om een en ander in haar naam
en volgens hare bedoelingen naar eer en geweten te beheeren. Wat het kostte, dat
kostte het, lachte mijnheer Vermeeren om het vrouwtje te bemoedigen; doch daar
zou ze de beenen in geen geval over breken!
Doet u wat goed is, had Dientje gesproken; ik vertrouw op u, dat u een oud mensch
nog niet ongelukkiger zult maken dan ze reeds is.
U kunt zich op mij verlaten, had de notaris haar met een hand aan haar schouder
gekalmeerd en terwijl ze met haar bedroefde oogen naar hem had opgekeken, had
hij haar gevraagd: U aanvaardt dus de erfenis, mejuffrouw Defresne?
In godsnaam, mijnheer de notaris en omdat u het wilt; doch zegt u maar Dientje
tegen me, zooals ze allemaal doen, van een juffrouw heb ik nooit iets áán me gehad.
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Maar u zijt nu rijk geworden, Dientje Defresne!
Het is een zware last mijnheer, en als alle vermogende menschen er aan toe zijn
zooals ik, zijn ze te beklagen.
Een mensch went aan alles, zelfs aan den last van den rijkdom.
Ik zal er nooit aan wennen, mijnheer!
Ik behoef er u dus niet mee te feliciteeren?
Astublieft niet, mijnheer; ik wou maar, dat ik er even vlug van af kon komen als
ik er aan gekomen ben.
Toch raad ik aan er nog eens een nachtje over te slapen, haastige spoed is zelden
goed, zegt het spreekwoord.
Aan de ziel van mijnheer Isidoor zou vóór alles gedacht moeten worden, notaris.
Dat kan; wat denkt u dat er gedaan moet worden?
Zou ik dat aan u kunnen overlaten? U weet, wat kan en wat niet! Goed; ik zal
zorgen dat de baron over u tevreden zal zijn.
Ik dank u; als ik daar maar alvast gerust op kan zijn!
En waar heeft u nog meer aan gedacht, Dientje Defresne?
Aan Helmus Dieteren en Willem Bidlot, als het niet teveel van u verlangd is,
mijnheer notaris.
Zegt u me maar eens wat u voor hen verlangt.
Dat ze op het kasteel konden blijven aan hun gewone loon; maar dat zal er wel
niet meer van afkunnen als de successie betaald is, ben ik bang.
Ik denk van wel, Dientje!
U moet dan maar eens goed rekenen.
Dat zal ik! Doch wat zullen die twee oude menschen daar nog moeten uitvoeren,
meent u?
Wat ze er altijd gedaan hebben, mijnheer; Helmus Dieteren van binnen en Willem
Bidlot buiten het kasteel.
Juist! Ze zouden er een oogje in het zeil kunnen houden. Ik zal zorgen, dat ze er
hun bezigheden vinden. En wat nog?
Anders niets meer, mijnheer notaris; alleen nog, dat ik u voor alles bedank en me
op u blijf verlaten.
Op één ding zou ik u nog moeten wijzen. Veronderstelt u eens, dat u plotseling
kwaamt te sterven - een mensch is immers geen enkel uur zeker van zijn leven - wat
dan?
Hoe bedoelt u, mijnheer?
Ik bedoel, aan wie zou u dan op uw beurt uw bezittingen na willen laten, willen
vermaken?

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 3. De weg zijner zonen

131
Zoo ver hebben mijn gedachten nog niet gereikt, notaris.
Heeft u familie?
Twee zusters nog die in België getrouwd zijn en een broer in Borgharen; maar
wat zouden die met een kasteel moeten beginnen?
Het kasteel met wat er aan vastzit zou bij voorbeeld verkocht en de opbrengst er
van zou geheel of gedeeltelijk onder uw verwanten verdeeld kunnen worden.
Neen, mijnheer de notaris...
Gaat dat tegen uw gemoed in, Dientje Defresne?
Ik zou er me eeuwig voor moeten schamen, ben ik bang!
U dient er aan te denken, dat u over alles de vrije beschikking hebt en dus....
Zou alles niet beter terug kunnen gaan naar de familie van baron Isidoor zaliger?
Het zekerste volgt u in zulke zaken altijd uw geweten.
Maar u moet me in alles helpen, mijnheer notaris?
Zouden wij er dan allebei, zooals reeds gezegd is, nog eens een nacht over slapen?
Doet u wat goed is; ik kan er niet meer van zeggen.
Het bezoek aan den notaris zou voor Dientje Defresne een opluchting gebleven
zijn, indien men haar slechts met rust had kunnen laten. Het is het eeuwige euvel,
dat daar altijd gemodderd moet worden waar men meent, dat de zon te klaar in het
water schijnt. Geen dag gaat er voorbij zonder dat deze of gene zich geroepen voelt
om het vrouwtje met zijn bemerkingen en adviezen te verwarren of uit het lood te
slaan. De kinderen van Willem Bidlot verzetten er zich opeens eenparig tegen, dat
hun oude vader, naar wien zij eerder weinig omzien hadden, zijn genadebrood eet
uit de handen van een Dientje Defresne en ontzien zich niet te blijven insinueeren,
dat het menschje maar al te goed weet waaraan zij de erfenis te danken heeft en zoo
meer. Niettemin zit de oude Bidlot, nu hij heelemaal met zijn tijd geen raad meer
weet, geregeld op een stoel aan de Kinkevoor om er Dientje aan te herinneren, dat
er geen gerechtigheid meer bestaat onder de zon, dat de daad van den baron van alle
kanten om wraak blijft roepen en dat onrechtmatig verworven goed geen zegen
aanbrengt maar ongeluk. Een kwaadaardiger en kwelzieker geest dan die van Willem
Bidlot is niet denkbaar.
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Tevergeefs verontschuldigt zich Dientje, dat ze het niet gezocht heeft, dat de erfenis
haar zwaarder op het hart ligt dan alles, maar alles, tot zelfs haar beroep op den
notaris toe, wordt door den stalknecht ontzenuwd door een bedacht spel van
toespelingen en gebaren waar Dientje het hare van denken kan.
Ik word er nog gek van, klaagt zij haar nood soms aan den een of den ander, die
haar dan wel eens raad geeft maar haar ook niet zelden van den regen in den drup
helpt. Kapelaan van den Brande kan ook niet altijd aan de Kinkevoor op wacht staan
om zooals onlangs dien ouden kwelduivel van een Bidlot met kop en staart aan te
pakken en de deur uit te smijten. Heel de parochie heeft daar toen wel om gelachen,
doch intusschen hebben de kinderen van Willem Bidlot toch maar bij hoog en laag
gezworen geen voet meer in de kerk te zetten. Het eene euvel roept het andere op en
niemand is er minder mee gebaat dan Dientje Defresne.
Op haar kerkweg wordt zij voortdurend aangerand door Marieke Pepels; nu eens
om haar den kal onder den neus te wrijven, dien er over haar verkocht wordt en dan
weer om haar te vragen of zij wel daar en daaraan gedacht heeft nu ze het doen kan,
en vooral aan de armen. Deze laatsten, in de gedaante van allerhande soort bedelaars
en bedriegers, maken het haar overigens al lastig genoeg; van alle kanten zwermen
ze op haar aan als vliegen op een peperkoek. Er zijn er die zich bij Dientje volkomen
thuis voelen, die de deur openstooten zonder zich aan te dienen, hun kistjes en korven
met kramerijen tegen den vloer werpen en het zich gemakkelijk maken. Wanneer
Dientje maar even den rug gedraaid heeft zitten ze overal in en aan, ja, de melk is
niet veilig meer in de uiers van haar geiten, de eieren van haar kippen niet meer in
de nesten.
Boeren komen met lange gezichten bij haar neerzitten om verlaging der pacht op
een stuk grond, een grasland of een boschje waar Dientje het bestaan niet eens van
vermoedt: menschen, die het hard beweren te hebben en die, door haar naar den
notaris verwezen, terugkeeren omdat er met een notaris nu eenmaal niet valt te praten.
Avonden lang zitten ze bij Dientje over den vloer om haar op de vingers uit te rekenen
wat zij aan den grond, het weiland, het boschje hebben en om haar nu eens voor goed
duidelijk te maken welk een veeleischende pachtheer
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baron Isidoor geweest is. Zijn afsterven, ze behoeven er geen doekjes om te draaien,
is voor hen een verademing geweest en wat zij hem na hebben kunnen geven is een
groot kruis op zijn rug geweest. De grond is slecht, het weiland zuur en drassig, het
boschje loont de moeite niet. Ze stellen heel hun vertrouwen op Dientje en dringen
er op aan, dat zij eindelijk eens met de hand over haar hart zal strijken en zich
christelijker betoonen dan de vorige eigenaar. Want werkelijk, wat in andermans
zweet en bloed gewonnen is, kan voor God niet gedijen! Leven en laten leven, dat
is het beste; daar zal Dientje Defresne, die immers ook van werkmenschen afkomstig
is, het toch wel eens mee zijn! Zeker is Dientje het daarmee eens, doch de notaris
tot wien zij met zulke en andere overwegingen en klachten haar toevlucht neemt,
niet. Maar Dientje ondergaat er den weerslag van, de notaris natuurlijk niet.
Alles en alles bij elkaar heeft zij geen leven meer; niet meer dan hoog noodig is
komt zij onder de menschen; uitgezonderd een paar vrouwen, meent zij, dat zelfs de
buurt haar vijandig geworden is; de kinderen worden met den dag al baldadiger rond
haar huis en 's avonds soms regent het steenen op de pannen of leggen belhamels
haar met een plank den schoorsteen dicht. Sedert zij, om zich af te sluiten, een nieuw
slot op de deur heeft laten maken, zooals Reinout Eussen haar vooral tegen Willem
Bidlot geraden had, stappen haar bezoekers even ongehinderd door den stal naar
binnen. Willem Bidlot is de eerste geweest, die haar over dat slot heeft aangesproken
en gevraagd heeft, of de geldwolf haar al te pakken had? En Slot-Marieke kwam er
expres voor naar de Kinkevoor om te kijken of Dientje zoo grootsig geworden is als
de menschen vertellen. Maar Dientje Defresne, die het ook allemaal niet gebeteren
kan en haar best doet om in al haar wederwaardigheden een kruis van den hemel te
zien dat zij dragen moet, kwijnt zienderoogen. Zij denkt aan niets anders meer dan
aan de zorg om zich, op welke manier dan ook, te ontdoen van wat haar rechtmatig
of niet in den schoot is komen vallen en bidt er voor dag en nacht.
Nog altijd vindt zij geen anderen meer eenvoudigen en eerlijken uitweg dan alles
zooals het reilt en zeilt, aan de adellijke familie terug te schenken. Doch telkens heeft
notaris Vermeeren er nu eens deze dan weer een andere bemerking tegen en raadt
hij
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haar aan er nog maar weer eens een nacht over te slapen. Hoeveel nachten zij er
evenwel reeds wakker over heeft gelegen rekent hij blijkbaar niet. Het is waar, dat
zij den notaris met haar ergste zwarigheden nog niet lastig is gevallen en dat hij
derhalve de helft niet eens weet van wat zij te bezuren heeft.
Op een avond, op haar knieën voor haar bed gelegen, neemt zij ten einde raad het
besluit haar toevlucht tot mijnheer Odekerke, haar vroegeren biechtvader, te nemen.
Met den raad van kapelaan van den Brande om heel den rommel van zich af in de
Maas te gooien, komt zij er niet! Er is meer! Meent mijnheer Odekerke dat zij haar
vagevuur door moet tot uitboeting van haar zonden, dan is het goed!
Wanneer Dientje den volgenden morgen in alle vroegte haar geiten en haar
pluimvee verzorgd heeft en gereed staat om de rust van haar ziel te gaan zoeken,
waar zij die hoopt te vinden, ziet zij, met de deur al achter zich dicht, Helmus Dieteren
als de snelle wind op de Kinkevoor aankomen, die van ver al de pet voor haar in de
hand neemt en haar aanzegt, dat hij den laatsten nacht op het kasteel heeft
doorgebracht. Wat of wie het wezen kan dat er gaande is, laat Helmus buiten gesprek,
doch dat er meer dan ratten bezig zijn, daar caveert hij Dientje met een ijzingwekkende
zekerheid voor. Helmus heeft het al veel te lang bij zichzelf laten zitten, nog altijd
meenend, dat het droom of inbeelding van hem was; doch den laatsten nacht is het
hem al te bar geworden. Sinds een paar weken al begint het avond op avond als de
lichten gedoofd zijn met een dof gestommel van onderop als van een onderaardschen
donder. Dan komt het langzaam hooger en hooger met schokken en kraken het
gansche kasteel door, totdat het te schudden en te sidderen staat van de kelders tot
in zijn gebinten. De vloeren beginnen te golven, de wanden te wankelen en er is geen
stoel, geen tafel, geen kast, geen enkel ding, dat nog op zijn plaats blijft. De
schilderijen slingeren langs de muren of vallen er af, de klokken en pendules gaan
stilstaan, het kristal staat te rinkelen in de kasten en van de klok in den toren tot den
geringsten tafelbel toe blijft alles maar klinken. Helmus Dieteren blijft er buiten of
de duivel op het kasteel los is of niet, maar wat hij er heeft meegemaakt is zeker het
ergste van zijn leven en iets waar hij zich voor geen geld van de wereld meer aan
waagt. Dientje moet verder maar
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zien wat ze doet; hij heeft nu lang genoeg, als een zatte man omdat heel het kasteel
zat was, trap op trap af, zaal in en zaal uit met wijwater geloopen en geeft er verder
den brui van.
Van de Kinkevoor waar hij Dientje in volslagen ontreddering achterlaat, beent
Helmus onmiddellijk naar notaris Vermeeren waar hij een nog omslachtiger relaas
zijner griezelige gewaarwordingen doet en zijn dienst natuurlijk opzegt. Dat de reden
zijner ontslagname als bewaker van het kasteel door den notaris niet zoo zwaarwichtig
wordt gevonden, kan Helmus ook niet helpen; de veronderstellingen die mijnheer
Vermeeren maakt om het nachtelijk spektakel te verklaren, hoort hij eerbiedig aan
al klinken ze hem als kinderpraat in de ooren. Alleen zegt Helmus dat mijnheer de
notaris gemakkelijk lachen heeft, maar dat hij zelf de proef maar eens op de som
moet nemen. En daarmee legt de trouwe lijfknecht van baron Isidoor de sleutels van
het kasteel voor notaris Vermeeren op tafel en zegt met de pet in de hand bonjour.
Nog geen tien minuten later staat Dientje Defresne bij den notaris aan den bel en
zit daarna meer dood dan levend voor hem in een zetel. Mevrouw Vermeeren moet
er aan te pas komen om het menschje een beetje moed in te spreken en nadat de
notaris en ook mijnheer Dobbelsteen alle moeite gedaan hebben om haar aan haar
verstand te brengen, dat er alleen maar een paar grappenmakers op het kasteel aan
het werk zijn geweest om Helmus Dieteren den schrik op het lijf te jagen, neemt zij
gelaten haar parapluutje weer in de hand en vertrekt naar de Kinkevoor. Tegen den
avond roept notaris Vermeeren zijn tuinman, Jan Crooymans, een bengel van een
manskerel, en den smid Delbressine bij zich op zijn kantoor en als het duister
geworden is neemt Jan Crooymans vol goeden moed de sleutels en gaan zij op het
kasteel overnachten. In de Keizer nemen zij een paar stevige glazen op hun
onderneming en maken zij zich sterk er wel mee klaar te komen; al was het met den
duivel en zijn moer in eigen persoon. Even na twaalf evenwel staan zij nietig en
betrokken weer voor hun lastgever en verklaren zij, beiden met een blauw oog en de
noodige schrammen als bewijsstukken van den onraad, er voor eens en voor altijd
genoeg van te hebben. Het gedruisch van ketels en potten, die pooten gekregen
schenen te hebben, was mét het geweld van ketenen trap op en trap af
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zoo helsch en onuitstaanbaar geworden, dat de mannen de ooren hadden moeten
stoppen en toen ze, manmoedig op den gang getreden, tegen het spektakel in geroepen
had en, wat er los was, had een geweldige wind hen gegrepen, en hadden zij, overhoop
gejaagd, in nog geen tien tellen meer klappen gekregen dan een mensch verdragen
kan. En ook Jan Crooymans en de smid Delbressine bedanken verder voor het grapje
en vermanen den notaris, die door de gezwollen gezichten der kerels heel wat meer
geïmponeerd is geworden, dan door de zenuwschokken van den ouden Helmus, er
den pastoor maar eens op af te sturen. Voordat mijnheer Vermeeren evenwel tot dat
uiterste gedwongen wordt, besluit hij eerst den burgemeester te raadplegen. Deze op
zijn beurt vindt den wachtmeester Gussenhoven onmiddellijk bereid zijn spel patience
te staken en licht in een zaak te brengen die, naar zijn zeggen, een kolfje naar zijn
hand is. Uit voorzorg evenwel neemt de wachtmeester den veldwachter Houtepen
er voor in den arm en, gevolgd door den speurhond Hertha, die toevallig niet met
jongen onder het raadhuis ligt, sluiten ze zich den volgenden avond bijtijds in het
kasteel op. Heel den nacht door waken zij tevergeefs; er gebeurt niets. Hertha slaapt
aan één stuk door en behoeft de ooren niet één keer te spitsen. Den nacht
daaropvolgend zitten de gerechtsdienaars genoeglijk bij een flesch zeer ouden wijn
in de eetzaal te schertsen - de kaarten van den wachtmeester liggen voor hem
uitgespreid op tafel - als opeens, ofschoon er geen wolkje aan den Julihemel vol
sterren is, alle deuren en vensters tegen elkander openvliegen en zij als bedolven
worden onder boeken, papieren en rammelanten die van overal, uit alle mogelijke
hoeken en kasten op hen neer komen vlagen. Het schot dat de wachtmeester, die
alleen nog maar pal staat in de branding, lost - de veldwachter is voor alle zekerheid
onder de tafel gedoken - heeft geen ander resultaat dan een satanisch spotgehuil door
heel het kasteel en het kreunen van den hond tusschen de beenen van zijn meester.
Met het horloge op de hand blijft de grijze wachtmeester staan om of het einde van
het tempeest af te wachten of in den onraad onder te gaan. En wanneer de
heksenkermis eindelijk even plotseling eindigt als zij begonnen is, zegt de
wachtmeester, dat de gansche plechtigheid op de seconde af tien minuten geduurd
heeft. De veldwachter rijst op van onder zijn verschansing, de
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speurhond likt rillend de handen van zijn baas en dan staan deheeren elkander, met
de tafel tusschen hen beiden in, ademloos aan te zien. Het kasteel blijft nog een tijd
lang met aldoor flauwer wordende schokken op zijn grondvesten schudden en de
gerechtsdienaars staan er bij als bij het stuiptrekken van een stervend dier. Na zeven
minuten is alles weer zoo stil dat men de houtwormen overal kan hooren zagen; de
krekels beginnen weer te sjirpen in de keuken en de vleermuizen weer door het
sterrenlicht te fladderen. Op den toren van de parochiekerk slaat het half een. Dan
zoekt de wachtmeester zijn kaartspel bij elkaar en ledigen de heeren de flesch, die
wonder boven wonder nog overeind op tafel is blijven staan. Van kelder tot zolder
wordt vervolgens het kasteel onderzocht; doch zonder ergens anderen onraad te
bespeuren dan aardewerk, vergruizeld glas en een damp misschien van solfer en
kruit. Voor de rest is alles rustig en, voor zoover zij oordeelen kunnen, ook op zijn
plaats. Het overige van den nacht verloopt naar wensch: de veldwachter valt in een
monumentalen zetel in slaap; de speurhond Hertha ligt aan de voeten van zijn meester
en deze speelt tot aan het morgenkrieken ongestoord patience.
Door het procesverbaal, dat de twee gerechtsdienaars naar eer en geweten en in
goede trouw van hun nachtelijk avontuur hebben opgemaakt, is de kwestie met het
kasteel niet alleen voor notaris Vermeeren maar ook voor zoo goed als de gansche
parochie, mijnheer Lumens niet uitgezonderd, zoo niet direct in een verdacht, dan
toch in een heel wat ernstiger licht komen te staan. Hoe ongelooflijk het geval zich
ook voordoet: voor wie minder lichtgeloovig is dan het gros der menschen, als het
er op aankomt, staan de twee politiemannen, en vooral de grijze wachtmeester
Gussenhoven, er borg voor, dat er niet mee te spotten valt, en velen zien reeds door
den blauwen sluier der lindeboomen met een wantrouwend oog naar het spookhuis
waar de ziel van baron Isidoor vermoedelijk den boel nog op stelten zet. Op den
winkel en in de gelagkamer wordt er druk over gesproken en menschen die met hun
spookverhalen door een nieuwen tijd in den hoek zijn gedrongen treden er weer mee
voor den dag en laten zien, dat zij wel gelijk hebben gehad. Willem Bidlot heeft altijd
min of meer gedacht dat het op het kasteel niet pluis was; het onraad dat hij er zelf
jaren lang heeft
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meegemaakt, heeft hij om bestwil verzwegen, want hij heeft er zijn brood gehad al
was dat dan ook niet veel meer geweest dan zijn brood. Ook daarover zou Willem
nog een boekje open kunnen doen als het met praten te pas kwam. Alle onrecht gaat
aan zichzelf ten gronde, verklaart de oude stalknecht met een gezicht als een hakmes;
en wat zou men anders kunnen wenschen dan dat het kasteel nu zoo gauw mogelijk
met den grond gelijk werd gemaakt. Wat houdt Dientje Defresne dan nog meer over
dan haar verdiende loon?
De spreuken van Willem Bidlot beginnen - hoe kan het anders - bij sommigen een
schijn van recht te krijgen. Doch de gerechtsdienaars, die hun naam op het spel gezet
en beloofd hebben om, koste wat het kost, meer licht in de zaak en de spoken levend
of dood aan de galg te brengen, geven den koop niet op. Vooral niet nu gebleken is,
dat er huns ondanks en zeker tegen de bedoelingen van den notaris in, meer gewag
van de zaak is gemaakt dan dienstig is voor de betrokkenen en er geruchten in omloop
gebracht zijn, die met de feiten niets meer uitstaande hebben. Voortaan zien de
menschen de beide mannen dan ook nog slechts zwijgend en in een waas van
geheimzinnigheid en heldenmoed gehuld van en naar het kasteel gaan; en de
nieuwsgierigen die hen te na komen, krijgen de kous op den kop.
Tot op zekeren morgen de parochie wakker wordt met een lach op de lippen en
de menschen tot hun niet geringe voldoening vernemen dat, behalve den ouden
Bidlot, die er de aanstoker van is, zijn drie zonen, zijn schoonzoon Adriaan Drubbel
en Lambert en Nico Bonte onder het raadhuis op water en brood zitten vanwege
inbraak, respectievelijk spoken op het kasteel.
De vraag waar de parochie zich nu zoo goed als in haar geheel mee bezighoudt is
niet hoelang de delinquenten voor de inbraak zullen moeten brommen, maar wel
voor het spoken. Want voor zoover men weet is daarin door het wetboek van strafrecht
nog niet voorzien!
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XII
Wat de beschuldigden - nazaten van bokkenrijders zoo goed als allemaal - voor de
rechtbank nog tot eere gestrekt heeft, is het feit geweest, dat ze den opzet niet gehad
hebben om te stelen en dan ook geen vinger hebben uitgestoken naar wat van hun
gading had kunnen zijn. Dat ze hardhandig huis hadden moeten houden en dat er
derhalve nogal wat ruiten en andere stukken mee gemoeid geworden waren, was aan
de taak die zij zich gesteld hadden: van het kasteel een spookhuis te maken,
noodzakelijk verbonden geweest, heeft Adriaan Drubbel tot hun aller verdediging
in het midden gebracht en daarmee bij de heeren, die de zaak moesten berechten,
een meer dan gewoon begrip van zijn standpunt gevonden. Dat zij enkele flesschen
wijn hadden aangesproken, nu ja! de rechters zouden de laatsten zijn om daar een
halsmisdaad of zoo iets in te zien. Daarbij is Lambert Bonte er ook nog eerlijk voor
uitgekomen, dat ze die noodig hadden gehad om zich wat moed in te drinken, want
nu en dan was het er zoo weerlichts op losgegaan, dat Lambert zelf gedacht had dat
het echt was.
Iederen keer had hij zich voorgenomen: Nu nooit meer! maar telkens opnieuw had
hij toch aan de bekoring niet kunnen weerstaan; want behalve den schrik in hun eigen
broek hadden ze toch ook ongelooflijk veel spas gehad. Het trotsche woord van den
aanvoerder: De kraton is ons! had aanvankelijk wonderen gedaan, maar toen de
wachtmeester en de veldwachter met den politiehond waren komen opdagen, hadden
ze in de gaten gekregen, dat het hooger begon te loopen dan ze bedoeld hadden en
had Willem Bidlot wel, als een ervaren krijgsoverste, het gevaar in de oogen gezien,
maar ook moeite genoeg gehad om zijn mannen op hun posten te houden. Met Helmus
Dieteren, Jan Crooymans en den smid hadden ze maar kinderspel gehad, maar sedert
het verschijnen van mannen, op het dragen van vuurwapens ingesteld, was hun het
spoken, zelfs naar een van te voren uitgewerkt en ingeoefend plan, zoo licht niet
meer afgegaan; en het was door de stommiteit in het aanwenden van carbid en
ontplofbare stoffen van dien ouden vlegel Willem Bidlot zelf geweest, dat heel het
complot door de mand was gevallen. Op een desbetreffende vraag van den voorzitter
der
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rechtbank heeft Lambert geantwoord, dat de handlangers van Bidlot er geen cent aan
verdienden, dat ze het louter en alleen voor de aardigheid gedaan hadden en dat hij,
Lambert Bonte, toen hij zich als windmaker geheel en al ter beschikking gesteld had
van Willem Bidlot, er avond op avond speciaal voor van Printhagen was gekomen
waar hij diende. Nadat zij allen, op de rij af, de een minder de ander meer, aan den
tand gevoeld waren is de oude Bidlot nog eens apart onder handen genomen geworden
door den voorzitter die hem, voor heel de rechtszaal, welke het belangstellende
publiek bijna niet had kunnen bevatten, tot een rancuneus en gevaarlijk iemand
bestempeld heeft, een man die, in plaats van aan jongens het voorbeeld van rust en
orde te geven, zijn oude dagen beter had kunnen gebruiken dan voor het uitvinden
en ineenstevelen van avonturen.
Lambert Bonte is, na het vonnis dat onmiddellijk gestreken was geworden en naar
zijn meening nogal mild voor hem was uitgevallen, op de vraag van den rechter of
iemand van de beschuldigden nog iets in het midden te brengen had, naar voren
getreden, om de rechtbank te bedanken en om de heeren, voor zijn kop, te zeggen
dat ze hem nooit van zijn leven meer zien zouden. Daarop zijn de edelgestrenge
heeren, die bij de berechting een zekeren kijk op personen aan een gelukkigen zin
voor humor gepaard hadden, uit elkander gegaan en de beschuldigden afgedropen:
Willem en de gebroeders Bidlot met hangende koppen, Adriaan Drubbel alsof hij
het recht in pacht had en Lambert en Nico Bonte van alle kanten toegewuifd. Terwijl
de eersten niet goed geweten hebben hoe gauw genoeg uit de stad te komen, hebben
die van Bonte er met hun supporters nog een duchtig glas op den goeden afloop
gedronken. Doch daarmee is voor de eenen zoomin als voor de anderen de kwestie
van de baan. Behalve dat ze nog hun portie zullen moeten bronenen, staan die van
Bidlot aan de algemeene bespotting van hun medemenschen bloot en hebben de
Bonte's, die heelemaal niet weten waarom ze den kop in den grond zouden moeten
steken, met hun broers te maken; vooral met Dorus die bizonder op Nico gebeten is,
niet alleen omdat deze sedert enkele weken al wegens verzuim van de Mijn is getrapt,
maar ook nog omdat de jongste dien lummel van een Lambert van Printhagen heeft
weg gekletst en voor dien Bidlot zijn genoegen op sleeptouw genomen heeft.
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In een café aan de Waterstraat had Willem Bidlot hen op een Zondagavond, toen zij
teekenen zouden voor de Oost, achter hun bier gevonden en was de zaak van het
spoken meteen beklonken geworden. Nadat zij met witkalk, die zij in de Bruiloftsteeg
uit een kuil gegraven hadden, een grooten ezel voor het huis van de weduwe Stijnen
op straat gekladderd hadden, waren zij het kasteel op voorhand al van alle kanten
gaan inspecteeren en het was de oude Bidlot zelf geweest die, zoo krom de zatvreter
was, het Dianabeeld uit het bosket van zijn voetstuk getild en het op zijn schouders
naar Waterval had gedragen. Daar had de ijsbeer het beeld tot den buik in de beek
gezet en toen de Watervallers den volgenden morgen wakker waren geworden hadden
zij, denkend dat het een reëel vrouwspersoon - de dochter van een beambte of
misschien een andere zottin - was die daar parelnaakt in het water stond, zich de
oogen uit den kop geschaamd en schandaal geroepen, dat het uren ver was te hooren.
Later toen Peter Tobben er op af was gestapt om bescheid te vragen en ze eindelijk
allemaal gemerkt hadden, dat het lang zoo erg niet was als zij gevreesd hadden en
de schooljeugd er al met steenen naar aan het gooien geweest was, had de lange Peter
zich verder over de ontvoerde Diana ontfermd en haar een plaats in zijn koolhof
gegeven; daar Dientje Defresne er wel geen navraag naar zou doen en de notaris haar
daar kon vinden als hij haar hebben wou, had Peter tegen de buren gezegd, die hem
gevraagd hadden wat hij zich op den hals had gehaald.
Nadat Nico Bonte op de Mijn ontslagen geworden was wegens voortdurend verzuim
van werk, was hij op een Zondagmiddag bij zijn broer Lambert op Printhagen aan
komen zetten, die juist op een boomstam voor de hoeve had zitten philosofeeren.
Eerst had hij hem enkele rijksdaalders lichter willen maken, doch daar Lambert daar
geen ooren naar had, omdat ze hem ook niet op den blooten rug groeiden, had de
jongste den kop zoo diep laten hangen, dat hij er compassie mee had gekregen.
Lambert, had Nico hem op zeker moment gezegd, ik ga naar de Oost; daar is hier
voor iemand die vooruit wil in de wereld niets meer te maken. Een mensch moet
vandaag aan den dag wat verder zien dan zijn neus lang is en vooral niet denken, dat
de wereld maar een molshoop is. Louis van ons heeft het warempel niet aan het
slechte einde gehad, toen hij den ganschen santekraam hier aan
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zijn laars lapte en er tusschen uit trok. Ik zou hem zeker nagaan als ik maar wat duiten
in den zak had en wist waarheen en hoe. Naar Amerika is moeilijk, ofschoon ze
allemaal die daarheen gaan zoo rijk worden als het water diep is, maar naar de Oost
kan je altijd, op bijna iederen dag van het jaar. Als je voor Indië teekent krijg je om
te beginnen goed geld op de hand, dan een biljet op een boot en als je er aankomt
onmiddellijk een baan. Vechten behoef je er niet meer, want Atjeh is al lang veroverd
en op Lombok schieten ze alleen nog maar leeuwen en tijgers; je dient er je tijd op
je gemak uit en als je later terugkomt op je pensioen, ben je een heele mijnheer,
indien je een beetje hebt opgepast en niet te veel brandewijn hebt gedronken. Niemand
doet je iets meer en je lacht dan met de jongens van je leeftijd die mijnwerker gebleven
zijn en, voor hun tijd versleten, met de longen vol steengruis overal staan te hoesten.
Wat je hier te wachten staat is niets anders dan toujoursaan van geef ons heden ons
dagelijksch brood, met kans nog van een lading steenkool in de koel of vroeg of laat
een trap van een paard dat je er genoeg van hebt, als je bij den boer werkt. Ja, ja, had
Lambert gezegd en maar aan zijn pijp zitten zuigen; doch aan het kijken dat hij gedaan
had nu en dan, was duidelijk te merken geweest dat hij al hoe langer hoe meer ooren
gekregen had naar de wijsmakerij. Je moet nogal gek zijn, jij ook, had Nico hem
rechtstreeks aangevallen, om voor een klein beetje meer dan op water en brood hier
tot over de enkels in de mest te blijven staan. Trouwen kan je nooit op wat je verdient,
daar is geen kwestie van en je moest toch wel een kop als een raap hebben om je tot
je laatste ademsnik als een slof van de eene hoeve naar de andere te laten slingeren.
Wie niet waagt wie niet wint, had Nico besloten en Lambert daarna meegetroond
naar Waterval eerst, waar ze bij Colaris in de herberg gezeten hadden, en vandaar
langs Cocks en Rosier waren ze in de Waterstraat terecht gekomen waar ze bij Baggen
de handen in elkaar hadden geslagen en besloten te teekenen. Zoo ver evenwel was
het niet gekomen, daar bij Baggen de oude Bidlot gezeten had, die er zich tusschen
was komen steken. Het gevolg er van was geweest, dat ze gespookt hadden, soms
onmenschelijk veel lol gehad hadden, voor de rechtbank gestaan hadden en gevonnist
waren geworden. Verder zijn zij er in de wereld niet mee gekomen, dan dat Lambert
zijn dienst kwijt is en een aardig
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deel van zijn opgepotte centen bovendien en dat ze nu allebei op de keien staan. Bij
hun broers behoeven ze niet aan te komen, daar zijn ze voor gewaarschuwd, die
hebben zich van hen afgemaakt. De lust voor de Oost is bekoeld; nu we toch geen
blank strafregister meer hebben is daar geen denken meer aan, heeft Nico gezegd en
Lambert heeft er in berust de leeuwen en tijgers, die hij in zijn verbeelding reeds
geschoten heeft, maar weer te laten leven. Het is zaak om uit te zien naar werk; want
zonder iets aan de hand krijg je niets op den tand en kon bij de gezusters Dijkstra,
goede beste menschen, maar bij wie de kost niet van de vetste is, de schoorsteen ook
niet blijven rooken. Die houden iederen Zaterdagavond de hand op voor een week
vooruit; want poffen daar komt bij die Hollanders niets van in, behalve dan bij een
ander! Daarbij ligt het werk niet voor het grijpen en wordt de spoeling met den dag
nog dunner. Werkloozen loopen er bij honderden, die overal staan te visschen naar
een karweitje; je weet niet waar ze vandaan komen, maar ze zijn er! Voor één open
plaats staan er tientallen klaar, waaronder er zijn met allerlei diploma's in den zak
en anderen die zoo vergiftigd zijn, dat ze elkander den neus af zouden bijten om een
baan. Waar je niet achter het net vischt, word je met een kluitje in het riet gestuurd
of geraden den kop maar boven water te houden. Menschen die vroeger de Mijn niet
aankeken en haar een uitvinding van den duivel noemden, loopen zich het vuur uit
de schoenen om een post of staan met de pet in de hand om voorspraak te bedelen.
Lambert Bonte evenwel blijft bij zijn eens gegeven woord, dat hij liever verhongert
dan in de Mijn te gaan; daar is een mensch nog altijd te goed voor, vindt Lambert
en Nico geeft hem dik gelijk. Bovengronds zou er nog mee door kunnen, doch daar
heb je toch geen kans voor. Daarom loopen Lambert en Nico Bonte nu over straat
en intusschen naar werk uit te zien, naar wat het ook zijn mag, alles is goed. Want
van aanpakken, dat zijn die van Bonte, de een zoowel als de ander. Van beet houden
evenwel niet, ze laten het spoedig glippen!
Zij komen er bij mij niet in, heeft Dorus bij hoog en bij laag gezworen en den
slampampers de wacht laten aanzeggen; maar als Lambert op een avond dat Dorus
van sjicht komt met Kathrinke op den schoot bij Maria in de keuken zit, kruipt toch
het bloed weer waar het niet gaan kan en heeft hij met den jongen
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compassie. Samen deelen zij het eten, dat Maria heeft opgewarmd en als zij den
mond hebben afgeveegd neemt Dorus zijn broer in goedheid onder handen. Terwijl
Maria de kinderen slapen doet, gaan de broeders achter het huis om den koolhof in
en daar begint Dorus met wat hem op zijn hart ligt. Dat Lambert geen zin heeft om
zijn leven lang op de boerderij te blijven wroeten, daar kan hij bij, want daar zit toch
geen toekomst meer in; maar dat men een paar oude schoenen van de voeten gooide
voor men nieuwe had, vindt Dorus heelemaal niet in orde. Lambert heeft het natuurlijk
zoo kwaad niet bedoeld en zijn ooren wat ver naar Nico laten hangen, maar als oudere
toch had hij in moeten zien, dat Nico geen jongen is waar men staat op kan maken,
een losbol eerste klas en een die het áán zich heeft van andere te profiteeren. Lambert
laat zich veel te gauw opstangen, dat is zijn gebrek, eerst door Nico, dan door den
ouden Bidlot, om van vroeger niet eens te spreken. Nu heeft hij gemerkt wat er van
terecht komt als je niet ferm op je stukken staat en Dorus verwacht, dat het een goede
les voor hem zal zijn; want nog is Polen niet heelemaal verloren, lacht Dorus; als
Lambert er nu maar voor zorgt weer spoedig een geregeld leven te gaan leiden. Aan
werk kan hij zijn broer niet helpen, maar voor den kost en zoo kan Lambert altijd bij
hem aan komen kloppen en ook om een nacht te slapen.
Maria staat hen aan de deur op te wachten en hoopt hem nog eens gauw terug te
zien in Waterval. Ja, ja, zegt Lambert, die zich door de vermaningen van zijn broer
niet veel wijzer voelt, een oogenblik aarzelend staat te zwijgen en dan met een:
Goeden nacht samen, het hek uitgaat den avond in.
Je zou soms denken, dat hij niet goed bij zijn verstand is, zegt Maria; maar Dorus
meent, dat Lambert iemand is die zijn troeven alleen maar wat lang in de handen
houdt.
Wanneer Nico Bonte den volgenden morgen al vroeg met zijn renfiets den weg
op is, steekt Lambert zich netjes in zijn zondagsche kleeren, stopt een pijp en stapt
rechtstreeks naar het kantoor van notaris Vermeeren. Mijnheer Dobbelsteen vraagt
hem wat hij komt doen, doch Lambert antwoordt dat hij den notaris bescheid zal
geven als die wakker is. De klerk zegt dat mijnheer aan de ontbijttafel zit. Dan zal
Lambert wel wachten, hij heeft den tijd. Voor het eerst van zijn leven ziet hij een
schrijfmachine
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en kan onmogelijk begrijpen hoe iemand daarop zijn kost verdienen kan. Als de
notaris verschijnt staat Lambert beleefd recht en vraagt hij of de notaris hem niet
gebruiken kan op het kasteel.
Om er te spoken? vraagt mijnheer Vermeeren nuchter.
Om het te bewaken en van binnen en van buiten den boel in orde te houden,
antwoordt Lambert Bonte alsof hij niet de geringste herinnering heeft. De notaris
kijkt hem streng in de oogen, maar Lambert staat hem de proef en geeft den notaris
in overweging, dat de grootste stroopers gewoonlijk de beste jachtopzieners worden.
Mijnheer Vermeeren heeft er ooren naar en een half uur later is de zaak beklonken.
Zonder er ophef van te maken gaat Lambert naar het kosthuis terug, pakt zijn spullen
bij elkaar en verhuist op staanden voet naar het kasteel waar hij het kamertje betrekt
zoo lange jaren door Helmus Dieteren bewoond en dat deze zoo hals over kop in den
steek heeft moeten laten. Met de feiten voor oogen, dat de gansche spokerij maar
malligheid was, is de oude Helmus niet meer te bewegen geweest een voet op het
kasteel te zetten. Spreek er me niet van, heeft hij overal tegen de menschen gezegd
en zich daarmee voor de rest van zijn leven bij een dochter van zijn zuster Liesbeth,
die met haar man en kinderen een groentezaak in de Daalstraat drijft, ingekocht en
achter de kachel gezet. Lambert Bonte behartigt zijn zaken zoo naarstig, dat hij zelfs
den tijd niet heeft naar zijn broer Nico om te zien en deze moet van anderen vernemen
van Lamberts nieuw bestaan. Wanneer de jongste hem daar bij gelegenheid over
aanvalt neemt hij zijn pijp uit den mond om alleen maar te zeggen, dat deze hem op
den rug kan blazen. Want Lambert heeft haast om in Waterval te komen, waarheen
hij op weg is met een zeker doel. Met Maria van Dorus, die juist de wasch op de
bleek legt als hij voorbijkomt, maakt hij een praatje, maar niet langer dan noodig is
om zijn pijp tegen het hekje uit te kloppen en een versche te stoppen. Dan stevent
hij door naar de Nachtegaal, tot bij Peter Tobben, waar hij het Mina, die bij het open
venster te naaien zit, aanzegt, dat hij om het Dianabeeld komt en onmiddellijk den
koolhof binnenstapt om er zich van meester te maken. De lange Peter is niet thuis
en Marjan Tobben die het optreden van Lambert Bonte maar half naar haar zin vindt,
stuift hem achterna, plaatst de handen in de heupen en
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vraagt met een wreed gezicht wat die van Bonte op haar eigendom te maken heeft.
Lambert Bonte antwoordt dat een ieder het beste gebaat is met het zijne, doch daar
blijkt madame Tobben het niet direct mee eens te zijn; zij sommeert den indringer
met zijn vingers overal af te blijven en zoo gauw mogelijk te maken, dat hij den tuin
uitkomt. Mina heeft er haar naaiwerk voor in den steek gelaten en komt de woorden
van haar moeder op ondubbelzinnige wijze helpen verduidelijken. Zij dreigt hem,
met een vuist bijna onder zijn kin, zijn fikken niet aan het tuinbeeld te branden en
vraagt hem of hij het misschien noodig heeft om te spoken. Misschien wel, zegt
Lambert, en zonder zich van de woede der beide hellevegen veel aan te trekken,
klopt hij zijn pijp uit, neemt de Diana rustig op de schouders en maakt aanstalte er
mee op te stappen. Doch vrouw Tobben, nog grimmiger geworden door de
onaandoenlijkheid van den indringer, die geen oor verschudt, verspert hem het pad
en juist staat haar dochter gereed om tot handtastelijkheden over te gaan als men de
stem van den vroolijken brievengaarder verneemt en zijn stok boven de heg ziet
zwaaien. Wat zou dat hier? vraagt de lange Peter, die daar opeens Lambert Bonte
met het Dianabeeld belast, zijn vrouw met het voorschoot aan de oogen en zijn
dochter met een boonenstaak ziet staan dien ze met kennelijke bedoelingen uit den
grond heeft gerukt. Ik wou het beeld weer op zijn plaats brengen! antwoordt Lambert.
Daar doe je goed aan, zegt Peter en de verbitterde blikken van vrouw en dochter
trotseerend voegt hij er in een losse bui aan toe: Aan twee Diana's heb ik hier meer
dhn genoeg! Dat zal wel, zegt Lambert dankbaar voor de onverhoopte hulp en nadat
de beide vrouwen zich de eene na de andere, en de eene nog meer op den
brievengaarder gebrand dan de andere, in huis hebben teruggetrokken, zet Lambert
Bonte, omdat de lange Peter hem zoo dringend met den stok aan den schouder blijft
kloppen, het Dianabeeld een amelang in het kruid om te luisteren. Wanneer je die
juffrouw daar op de plaats hebt waar ze thuis hoort, spreekt Peter Tobben, kom je
maar dadelijk terug om de pöl! En omdat Lambert absoluut niet weet waar de
brievengaarder heen wil, zegt Peter: Ik had nog liever gehad dat je Mina was komen
halen, Bonte.
Daar zeg je zoo wat, zegt Lambert met een gezicht of hem een licht opgaat; daar
zal ik eens over moeten denken!
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Het beeld prijkt weer in het tempeltje; witter dan ooit sedert Lambert het met den
witkwast van sneeuw heeft gemaakt. Van dat de zon aan den hemel komt tot zij
ondergaat is hij druk in de weer om den boel een deftig aanzien te geven; hij komt
handen te kort en de notaris is over zijn werkzaamheden meer dan tevreden. Zoo is
Lambert Bonte: met hart en ziel voor datgene waaraan hij zich geeft. Intusschen heeft
hij nagedacht en na een avond lang bij Peter Tobben over den vloer gelegen te hebben,
is hij verdacht veel na zijn werk naar de Nachtegaal beginnen te loopen. Hij moet
het huis van Dorus te dikwijls passeeren om niet in verdenking te komen, dat hij er
meer zoekt dan bramen en eendeneieren. De vraag van zijn broer: Wat hij bij Tobben
verloren heeft, ontwijkt hij door op te merken, dat een mensch toch ergens een plek
moet hebben om te plenken. Lambert is een potter; ook wat zijn gedachten en geweten
betreft; hij laat niet meer los dan hem lief is, zeggen de broers; maar dat hij zich
zooals de menschen vertellen aan Mina Tobben ophoudt, moet toch eerst nog blijken!
Mina, zullen we vrijen, heeft Lambert tot de dochter van den brievengaarder
gesproken; en deze heeft het met beide handen aangenomen. Het kwaad bloed, dat
de roof der Diana gezet had, was opeens geweken en heeft plaats gemaakt voor een
meer dan gewone welwillendheid; zelfs bij vrouw Tobben, die zoo mogelijk nog
meer dan haar dochter haar best doet om Lambert aan te halen en hem een zoo gunstig
mogelijk beeld tracht voor te spiegelen van het echtelijke leven. Dat Lambert voor
Mina Tobben onmiddellijk zoo warm niet loopt als het meisje misschien gehoopt
heeft, kan hij zelf ook niet gebeteren. Het kost hem niets de een of andere gemaakte
afspraak teniet te doen of te verzuimen en Mina nog meer teleur te stellen door een
ontzenuwend gebrek aan belangstelling. Wanneer hij Mina en haar moeder, die nog
nooit in de cinema geweest is, beloofd heeft naar de Luxor te gaan, stapt hij
doodgemoedereerd naar het spektakel, dat de jonkheid van de Heide avond op avond,
als het licht van den hemel en de politie uit de buurt is, voor de woning van de
trouwlustige weduwe Stijnen staat te maken met zwepen van meterslange,
armdikgevlochte hennepstrengen. Van den anderen kant ook kan hem niet verweten
worden, dat hij de vrijage niet serieus opvat, want Dorus en Peter die hem onlangs
hebben
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opgevangen om hem onder oogen te brengen, dat hij toch een heel ander meisje kon
krijgen dan een manke naaister, aan iederen vinger desnoods één, heeft hij den wind
uit de zeilen genomen met den dooddoener, dat hij aan één meisje genoeg had;
misschien al te veel. Sedert hij met Mina Tobben verkeert en die een hand aan hem
houdt loopt hij er - dit moeten de broers zelfs erkennen - meer geregeerd bij en zit
hem zijn halsboord, dat hij als Lambert van het kasteel is gaan dragen, reeds half
zoo scheef niet meer. Nu en dan schijnt het, dat hij zich zelfs begint te voelen, vooral
tegenover menschen van het slag van Willem Bidlot die hij, wanneer ze hem tusschen
de beenen loopen, hartstikke negeert. 's Zondags in de Hoogmis zit hij tegenover de
kerkmeesters in de bank van het kasteel, waar Helmus Dieteren vroeger ook wel eens
gezien werd; doch alleen dan slechts als hij baron Isidoor bij een of andere gelegenheid
te vertegenwoordigen had. Bij de opening van de jacht verscheen Lambert Bonte
plotseling, behoorlijk van een jachtakte voorzien, met het geweer over den schouder
en ofschoon men zich algemeen afvroeg wat de ongeoefende schutter op het tooneel
van den strijd ging doen, kon men toch niet anders dan hem nageven dat hij er in
zijn groen costuum, met gloednieuwe gele beenkappen en met een hazenstaartje
achter op den hoed, als een echte Nimrod uitzag.
In hoeverre Mina Tobben en misschien haar moeder de hand in dit alles hebben,
weet men niet; in ieder geval ziet men de persoonlijkheid van Lambert Bonte zich
met den dag meer ontbolsteren en dit met een natuurlijkheid en gedecideerdheid in
zijn optreden, die verder alle critiek doet zwijgen. Wie niets van zich maakt, die is
niets, schijnt Lambert Bonte te denken en Peter Tobben, die niet anders over hem
spreekt dan over den opzichter, laat geen enkele gelegenheid voorbijgaan om zijn
aanstaanden schoonzoon bij het vestigen van zijn prestige onder zijn medemenschen
te steunen. Maar dan opeens ook weer kan Lambert door alle getuig heengaan en
vragen doen rijzen, die voorloopig raadsels zullen blijven, zelfs voor diegenen die
meenen iets van hem af te weten of hem onder een hoedje te kunnen vangen. Dat hij
Mina Tobben van uit haar hoogste zaligheid zoo maar in het diepste verdriet kan
dompelen, is reeds gebleken; doch dat hij in staat zou zijn het zoo bont te maken als
op de bruiloft van de weduwe Stijnen en den meesterbrouwer Weisz,
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had niemand vermoed. Het kan zijn dat de pressie, die Mina Tobben weken van te
voren op hem heeft uitgeoefend om hem mee naar de bruiloft te krijgen, zijn stemming
verpest heeft, het feit is er niet minder bedroevend om dat hij het er, na voldoende
veel drank vermoedelijk, met Peter Tobben zelf aan den stok heeft gekregen; en
nogal erg ook! Erger dan zich aanvankelijk had laten inzien en dienstig geweest was
voor de faam der feestviering en den goeden naam der gasten. Want Reinout Eussen
die, vanwege zijn hechte vriendschap met den bruidegom, 's morgens op het raadhuis
en in de kerk als getuige was opgetreden en mede aanwezig was, heeft, staande het
incident waarbij de twee verhitte gasten elkander plotseling naar de keel gesprongen
en met elkander onder tafel verdwenen waren, de bruiloft verlaten en het maar een
rare comedie gevonden; een comedie intusschen waarin Mina Tobben geen oogenblik
geaarzeld heeft tusschen de twistenden partij te kiezen en het daadwerkelijk voor
Lambert Bonte op te nemen. Aanleiding tot het handgemeen moet de astrologische
bewering van den recht-hebberigen brievengaarder geworden zijn, dat de zon aan
den hemel achter liep en dat ze niet alleen veel vroeger onderging maar ook lang
zooveel licht en warmte niet meer gaf als in zijn jeugd. Lambert Bonte, die bij die
gelegenheid zijn opvliegend karakter openbaarde als hij wat drank op had en zich
zoodoende als een ware zoon van zijn vader deed kennen, verdedigde, waarschijnlijk
enkel en alleen maar uit geest van tegenspraak en om zijn aanstaanden schoonvader,
dien hij een grooten moel en lafbek noemde, in zijn hemd te zetten, de standvastigheid
van de zon. En dat plotseling met zooveel vuur en gemoed alsof hij met aandeelen
bij dat hemellichaam betrokken was. Met de rechtermouw reeds opgestroopt
sommeerde hij Peter Tobben zijn bewering, welke maar kulkoek was, waar te maken
en de brievengaarder die, om zijn aanzien onder de tafelende bruiloftsgasten te redden,
den toegeworpen handschoen niet kon laten liggen, zag zich bij gebrek aan verdere
steekhoudende argumenten genoodzaakt het met de vuist uit te vechten. Met het
reeds bekende, betreurenswaardige gevolg, dat zij elkander als dieren aan de keel
gingen hangen voor zij eigenlijk zelf goed wisten waarom, en een nette, deftige
bruiloft als waarop allen en de meesterbrouwer Weisz niet het allerminst gestaan
hadden,
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verstoord werd door ruzie en hoogloopend handgemeen. Wanneer Peter Tobben nu
voortaan van den opzichter, en niet geheel ten onrechte ditmaal, beweert dat men
niet altijd heelemaal van hem op aan kan, dat hij nu eens zus gelukt is en dan weer
zoo, weet een ieder hoe en waar hij, met een hoofd vol hudsen en blutsen, die wijsheid
heeft opgedaan. Het incident heeft verder ten gevolge gehad, dat Mina Tobben zich
nog met meer aandrang aan Lambert is gaan hechten en hem nu overal waar ze naait
als haar aanstaande aandient; alhoewel de opzichter zegt, dat er nog veel water door
de Maas zal moeten vloeien voor het zoo ver is. Madame Tobben herinnert er haar
dochter geregeld aan, dat Lambert geen vrijer is om hem naar de pijpen van zijn
meisje te laten dansen en dat Mina, eenmaal met hem getrouwd er dagwerk aan zal
hebben hem naar haar hand te zetten. Mina heeft er echter beteren moed op dan haar
moeder en vindt de waarschuwing van haar vader om den onberekenbare in de gaten
te houden maar apenkool. Wel loopt het met de trouwerij niet zoo vlot van stapel als
zij wenscht, doch haar teleurstelling, dat de overigens nog ontvlambare Lambert niet
zoo maar direct voor haar in brand loopt, wordt aardig vergoed door de smettelooze
trouw waarmee hij achter haar aan blijft loopen; al doen zijn broers dan ook moeite
genoeg om hem van haar weg te troggelen.
Dat de naaister, behoudens haar gebrek nog dat ze bij het loopen door een
overdreven stijven gang zoekt te verhelpen, niet veel schoons te bieden heeft, schijnt
Lambert Bonte niet te hinderen dien men, als men overigens ook nogal iets op hem
aan te merken zou hebben, moeilijk van blinde liefde zou kunnen beschuldigen. Mina
Tobben is nu niet precies wat men noemen kan een aantrekkelijk vrouwmensch, bij
haar geringe lieftalligheid niet eens bescheiden maar geëmancipeerd en verwaand
voor haar omgeving, doch Lambert Bonte doet het er mee. Daar doet niemand iets
aan, zelfs Karel en Julie niet, die hem toen zij hem onlangs eens in de Raadhuisstraat
tegen het lijf liepen er over hebben aang erand. Dat het nest, zooals Karel het uitdrukte,
niet deugde, gaf Lambert toe en het: Wacht je voor de van God geteekenden, waarmee
Karel hem de oogen tegen Mina Tobben meende te moeten openen, scheen hem een
oogenblik nadenkend te stemmen. Julie op haar beurt vond de naaister om op te
schieten
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zoo leelijk en ook dat gaf Lambert zonder moeite toe. Evenwel niet zoo hartstikke
leelijk als jij, wreef hij na een paar trekken aan zijn pijp, zijn schoonzuster onder den
neus en vervolgde zijn weg. De verwijdering, die er op de kloppartij op de bruiloft
van de weduwe Stijnen tusschen den opzichter en Peter Tobben ontstaan is, heeft
niet langer geduurd dan een paar honden, die elkander gebeten hebben, noodig hebben
om weer met elkaar te stoeien. Want op de Vlaamsche kermis, die een goede week
later in het Sint Paulushuis gehouden is ten bate van de nieuw te bouwen kerk in
Thuis-Best, verscheen Lambert Bonte alweer in gezelschap van de familie Tobben
in haar geheel en feitelijk voor den eersten keer officieel met Mina Tobben aan den
arm. Diegenen die altijd gemeend hadden, dat hij een potter was, onthutste hij door
de royaliteit waarmee hij de duiten liet rollen. Van de schiettent, waar hij zich niet
alleen een rake maar door zijn zetten ook een rare schutter betuigde, trok hij, gevolgd
door de vergulde Tobbens, naar het rad van avontuur en vandaar in één roes door
naar de trektent waar hij warempel een kinderwagen trok, naar de grabbelton waar
hij een rammelaar grabbelde en naar de lollige keuken waar hij in een ommezien van
tijd met houten ballen een ganschen huisraad aan porcelein in gruzelementen smeet.
Ook won de geluksvogel op den koop toe nog bijna alle groote prijzen in de loterij
die op trekken stond, zoodat zich binnen een paar minuten de gansche familie Tobben,
gelijk muilezels beladen, als een verheerlijkte drievoudigheid van vader, moeder en
dochter achter den gevierden aanstaanden schoonzoon aan door de drukte
voortbewoog naar den dansvloer. En ook daar weer was het Lambert Bonte, waarvan
men gedacht had dat hij niet kon dansen, die de menschen iets liet kijken en den
vloer niet koud liet worden onder zijn voeten! En terwijl de brievengaarder
overvloedig aan het woord bleef, met den stok danste of kuitenflikkers maakte om
het zittende publiek te vermaken, en Mina in den vollen bloei van haar geluk in de
armen van haren Lambert de eene ronde na de andere maakte, zat madame Tobben
met een onoverwinnelijk gezicht achter een glaasje met suiker en met een schoot vol
geschenken en prijzen den eenen kant van het leven te betrachten, die haar nog zoo
kwaad niet scheen.
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XIII
Hoe kleiner de hoop van Van der Schoor op zijn dochter wordt, hoe eenzamer hij
zich voelt. De menschen zien het hem aan, maar zonder compassie, omdat zij meenen,
dat hij zwaarder draagt dan hij eigenlijk noodig heeft. Hij moest verstandiger zijn,
is het zachtste wat zijn vrienden er van zeggen, wanneer het soms met praten van
pas komt en men vindt het heel natuurlijk dat de brouwer voor zijn eigenzinnigheid
boet. Van de plechtige professie van Miete heeft hij zich niets aangetrokken, en al
evenmin van de hernieuwing harer geloften, welke hem uitdrukkelijk was aangezegd
geworden. Hij heeft zich doof gehouden en geen stom woord van zich laten hooren.
's Morgens is hij uitgegaan, waarheen heeft hij niet gezegd en duisteravond pas is
hij thuis gekomen. Later is gebleken, dat hij in de garage van Mulcken een taxi
genomen heeft en België is ingereden. Nico Bonte, die juist met een wagen had klaar
gestaan heeft hem gechauffeerd en verteld, dat hij den brouwer het liefst in de Maas
had gereden, maar dat hij er tenslotte geen kwade aan heeft gehad.
In huis is de man ongedurig, onhebbelijk soms. De onrust vreet hem op, klaagt de
bezorgde Geertrui wanneer ze hem tien maal zoo goed als eens achter elkaar in en
uit ziet gaan. De oude Lindeboom valt hem op den kop.! Het best is hij op zijn
klantenbezoek en aan de stamtafel in de Keizer. Daar zit hij kalm achter zijn glas,
tracteert den komenden en gaanden man en luistert naar de gesprekken waarin de
laatste gebeurtenissen worden afgehandeld. Wanneer hij er deel aan neemt is dat
altijd nog op precies dien afstand, die hem in staat stelt geheel en al zichzelf te blijven.
Voor het huwelijk van zijn meesterbrouwer met de weduwe Stijnen, waarvoor de
arme Wolfgang nogal eens door de spitsroede moet, heeft hij zijn glimlach of
hoogstens een: Hoe ouder hoe gekker; maar daar blijft het dan ook bij. Met parochieele
zaken laat hij zich heelemaal niet in; over het beleid van pastoor Lumens kan hij zich
niet druk maken; een schaalcollecte meer of minder kan hem niet schelen en soms
hoogloopende disputen over het optreden van kapelaan van den Brande, die nog
altijd geen voet schijnt te kunnen verzetten zonder den een of ander op de teenen te
trappen, loopen dood op zijn

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 3. De weg zijner zonen

153
onaandoenlijke neutraliteit. Bij een erfenis die een Dientje Defresne zoo maar in den
schoot is gevallen, waardeert hij de grilligheid van het fortuin en is er wel niemand
die het vrouwtje zoo onvoorwaardelijk haar meevaller gunt als hij. In tegenstelling
met het overgroote deel der parochie maakt hij er zich absoluut geen zorgen over of
de nieuwe notaris het menschje goed of kwaad zal raden en het laat hem volkomen
koud hoe Dientje op haar beurt eenmaal over haar goederen zal beschikken; een
vraag nochtans waarover van alle kanten de meest verscheiden vermoedens blijven
rijzen. Wat hem misschien meer interesseert is het feit, dat een jongen van Bonte
zich op het kasteel is gaan nestelen en langzaam in de parochie een zekere reputatie
begint te krijgen als Lambert van het kasteel. Zijn verhouding tot de affaire Bonte,
die nog zoo versch in ieders geheugen ligt, is echter nog van te precairen aard om
openlijk in te stemmen met de welwillendheid waarmee de parochie het doen en
laten van den eigenaardigen, eenigszins onberekenbaren opzichter volgt. En Nicolaas
Bonte zelf dan die nogal eens ter tafel gebracht wordt vanwege die diepe sporen die
een man van zijn formaat noodzakelijk achterlaat: hoe laat Severinus van der Schoor
zich uit over den Mensch wanneer er gevraagd wordt waar hij uithangt, wat hij
uitvoert en wat men misschien vroeg of laat nog van hem te verwachten heeft? Want
niemand wil aannemen dat Nicolaas Bonte er zoo maar, als een hond met den staart
tusschen de beenen, tusschenuit is getrokken. Algemeen wordt verwacht dat de stilte
waarin hij zich schuil houdt den storm wel eens vooraf zou kunnen gaan, die de
poppen opnieuw aan het dansen zou brengen. Sommigen die met den veearts Liebaert
van meening zijn, dat de muizen dood voor de kast liggen en wat meer leven in de
brouwerij wenschen, verlangen het; en anderen, zooals de boterkoning en de
wethouder Bindels, hopen met heel hun hart van een nieuwe omwenteling verschoond
te blijven.
Het was in ieder geval een vent van kaliber, zit Liebaert op zekeren dag met zijn
rood gezicht in de Keizer te beweren. De aanval van den veearts, die een kwaden
dronk heeft, is rechtstreeks gericht op den wethouder Bindels naar aanleiding van
een debat in den gemeenteraad over salarisverhooging van het gemeente-personeel.
De wethouder kiest de verstandigste partij door den
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toegeworpen handschoen niet op te rapen en den veearts te laten betijen. Alleen de
boterkoning vraagt Liebaert eens duidelijk te maken wat hij onder een vent van
kaliber verstaat. Geen hondsvot! antwoordde de ruige veearts op den man af en hij
roept Custers achter de tapkast op om te getuigen of er, sinds Nicolaas Bonte uit de
raadzaal verdwenen is, eigenlijk nog iemand is die een trap onder zijn platform waard
is.
Schenk nog maar eens in, zegt Van der Schoor en redt Custers uit de verlegenheid
om een antwoord; tot de stamgasten zegt hij: Drinkt eens uit. Hij houdt zijn glas op
en de vrienden drinken het hunne leeg. De veearts grijnst in het zijne, dat hij drinkt
op de gezondheid van Nicolaas Bonte, die, wat hij dan ook geweest is, nooit en
nergens een hondsvot was. De vrienden zwijgen. De wethouder kijkt als een
veroordeelde. Hij staat op het punt zijn beleid in den raad te verdedigen; dan legt
Van der Schoor de hand op zijn arm en vraagt: Wat is dat? Op de Mijn zijn de
alarmsirenen beginnen te loeien. Een ramp! kondigt de kastelein van achter de tapkast
aan en loopt naar het venster. Het zal een oefening zijn, matigt de boterkoning de
mannen die op het signaal zijn rechtgerezen; maar Custers bevestigt dat het bittere
ernst is. In een ommezien is de gelagkamer leeg en zit daar alleen nog Severinus van
der Schoor kalm op zijn stoel. Het is weer veel te lang goed gegaan, zegt hij tegen
den waard wanneer die weer met een opgejaagd gezicht naar binnen komt; en deze
rekent het tot op den dag uit hoe lang het geleden is, dat die twee Slovenen, omdat
er niet op tijd gestut was geworden, onder afvallend gesteente bedolven werden.
Rampen zijn er op zoo'n bedrijf niet te voorkomen, meent Van der Schoor, maar wee
degenen die het moeten ontgelden!
Het zijn toch maar arme kerels, die koelmenschen, antwoordt Custers, ze nemen
wat op zich voor hun brood!
Ze betalen het duur, besluit Van der Schoor, en het is jammer, dat het nog zoo
weinig beseft wordt! De brouwer rekent af, drinkt zijn glas uit en verlaat de herberg.
Buiten staat dokter Liebaert zijn motor aan te trappen die weigert. De huizen zijn
leeggeloopen, het werk ligt overal stil. Auto's stuiven af en aan en van alle kanten
staat het volk in groepen bij elkaar of loopt den Steenweg op naar de Mijn. Voor het
hoofdgebouw stroomen de menschen in ontsteltenis samen en verdringen zich voor
de
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gesloten hekken. Terwijl de tochtdeuren onophoudelijk achter hem open en dicht
slaan, staat Reinout Eussen ernstig met de handen op den rug in de portiek. Wat is
er gebeurd? Hoe groot is de omvang van de ramp en wie zijn er mee gemoeid?
Allerhande gissingen doen de ronde, maar niemand weet er nog het fijne van. Niets
dringt er van de Mijn uit naar buiten. Alleen heerscht er een zenuwachtige stemming
en schrijden de reddingsploegen zwijgend en in het gelid over het terrein. De
schoorsteenen rooken, de koeltorens dampen en de vliegwielen in het compressorhuis
blaffen regelmatig verder. De zweefbaan is stopgezet en tot op den Steenberg hangen
de lorries scheef aan de kabels. Schamel en met verwrongen gezichten staat de
menigte te wachten: mannen, vrouwen en kinderen zooals zij van hun werk, hun
huis, hun spel zijn weggeloopen en die nu en dan op zij worden gedrongen als de
hekken even ontsloten worden om een auto, een brandweerwagen of een brancard
te laten passeeren. Er zijn er die trappelen van ongeduld, vrouwen die zich in haar
razende onzekerheid de nagels van de vingers bijten, kinderen die opeens in huilbuien
losbreken; maar de meesten staan geslagen te wachten, met verharde trekken, en
houden bleek en verbeten het hoofd recht. Meer en meer geruchten komen er los,
men weet niet van waar, maar die er allemaal op duiden, dat de ramp aanzienlijk
moet zijn; de grootste misschien die de Mijn tot nog toe op haar geweten heeft. Er
wordt gevloekt en gebeden, gedreigd en gejammerd en dan eindelijk, als de zon reeds
achter den Steenberg wegzakt, komt het bericht dat voor de meesten een herademing
is maar dat anderen den genadeslag geeft. Een pijler is ingestort op de 408; meer kan
men nog niet zeggen; het reddingswerk is in vollen gang. En terwijl honderden meters
onder den grond in koortsachtigen haast gezwoegd wordt om de levenden nog te
bevrijden en de dooden te bergen, daalt de avond over de menigte, waarvan de eene
groep na de andere zich losmaakt, totdat enkele tientallen menschen, in kwellende
onzekerheid over het lot van hun mannen, zonen en vaders, daar nog stand houden
om hun oordeel te vernemen. Tien uur geslagen, laat Reinout Eussen mijnheer van
den Brande met de heilige Olie door een zijpoortje zwijgend uit. Het gezicht van den
kapelaan is doodsbleek en ruw maakt hij zich los uit den kring van menschen, die
hem met
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vragen omringen. Alleen bij een paar kinderen, die naast elkander op een steen onder
een lichtmast zitten, staat hij even stil, teekent hun voorhoofd met een kruisje en
verdwijnt in de duisternis.
Het loopt tegen middernacht als Karel en Peter Bonte met Maria van Dorus in
diepen rouw in hun midden naar de Mijn gaan. Het is een lauwe Augustusnacht vol
sterren en rampspoed. De straten zijn zoo goed als leeg, de huizen slapen. Geen van
drieeën weet een woord te spreken. De broeders komen van Waterval, waar zij Maria
in hun midden genomen hebben en waar Lambert bij de kinderen is achter gebleven.
Nico weet nog van niets, die is met een wagen naar het buitenland. Maria van Dorus
loopt als in een verschrikkelijken droom; bij iederen stap, dien zij zet is het of de
grond onder haar voeten verzakt. De vader en moeder en verloofde van Harrie Daemen
verlaten snikkend het hoofdgebouw; door het zijpoortje dat openstaat gaan die van
Bonte naar binnen. Bij den portier moeten zij even wachten om gecondoleerd te
worden. Een stille mijnheer die na enkele oogenblikken uit een vertrek komt waar
nog druk op een schrijfmachine gerateld wordt, drukt hun de hand en gaat hun voor.
Zij volgen, Maria voorop, en worden in de groote loonhal gelaten waar in een
adembenemende stilte de lijken der slachtoffers naast elkander werden opgebaard.
In het getemperde licht, dat uit de hoogte der zoldering over de kisten schemert,
hangt een geur van aronskelken en dennengroen. De stille mijnheer met een
genummerde lijst in de hand brengt hen bij nummer zes en neemt, door Karel
geholpen, het deksel van de kist. Dan schiet hun een prop in de keel en voelen zij
pas hoe hun beenen sidderen. Hun geleider trekt zich terug, laat hen alleen in den
aanblik van een hartverscheurenden dood. De broeders staan te snikken in hun
zakdoeken, Maria staat als een beeld. Het leven is wreed voor Maria van Dorus
Bonte, maar zij is een sterke vrouw, geruggesteund door een kracht die van elders
is. Rechtop heeft zij de droeve boodschap in haar huis aangehoord en over de hoofden
harer kinderen heen het noodlot strak in de oogen gekeken, zonder een oogenblik te
wankelen in haar vertrouwen, dat God den mensch niet verlaat. Mijn Jezus
barmhartigheid! heeft zij gepreveld en toen naar een stoel gezocht, want zij is in de
zesde maand van haar nieuwe zwangerschap. Lambert heeft haar water laten drinken;
een enkele teug heeft zij genomen en
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zich daarop naar haar slaapkamer begeven om zich te kleeden en haren zwaren gang
te gaan doen tusschen de broeders in. Nu staat zij bij het lijk van haar man en ofschoon
haar hart elk oogenblik dreigt stil te blijven staan in haar lichaam en al haar ledematen
beven, blikt zij als van uit een onbeschrijflijke sterkte op hem neer. Terwijl Karel en
Peter in hun zakdoeken staan te schreien, heeft zij haar rozenkrans te voorschijn
gehaald en bidt zij met iets van een glimlach rond haar ogen van een moeder, die
neerziet op haar kind in zijn slaap. Niemand kan zeggen, dat zij elkander niet lief
gehad hebben, die twee; wild en overdreven in den beginne, was het spoedig daarna
veel beter tusschen hen geworden en veel en veel dieper.
Arme jongen! onderbreekt Maria stamelend haar bidden en legt teeder een hand
op het om en om gezwachtelde hoofd van haar verminkten man. En pas als zij zich
naar hem neerbuigt om een afscheidskus op het klein stukje voorhoofd, dat uit de
doeken open ligt, te drukken, vallen haar de tranen bij trosjes uit de oogen en schijnt
de smart haar een oogenblik te overmannen. Laat maar! zegt zij tegen de broeders,
die haar een arm geven; het is al over! Enkele minuten nog staan zij stil in zichzelf
te weenen, de een op den ander wachtend om heen te gaan. Eerst knielen zij samen
nog even bij den gestorvene neer en dan maakt Maria een groot kruisteeken over het
lijk van Dorus zooals zij 's avonds over haar slapende kinderen doet. En de broeders
volgen haar voorbeeld. Tot later! zegt Maria in een bijna blijde zekerheid en de
broeders stotteren het haar na, terwijl het deksel weer langzaam over de kist dicht
schuift. Dan gaan zij vanwaar zij gekomen zijn, de loonhal uit en den nacht in, naar
Waterval. Achter het raadhuis komen zij Nico tegen op weg naar zijn kosthuis. Hij
is juist met den wagen uit Wiesbaden terug, waar hij ingenieur Kramer heeft
opgehaald, die daar met vrouw en kinderen de vacantie heeft doorgebracht. In Keulen
waar zij tusschen licht en donker geparkeerd hadden om te eten, hadden zij toevallig
naar den zender Hilversum geluisterd en het bericht over de mijnramp opgevangen.
Pas in de garage heeft Nico de namen der slachtoffers vernomen en zich toen
onmiddellijk afgevraagd of ook hun vader van den dood van Dorus verwittigd moest
worden en hoe. Neen, daaraan heeft nog geen van drieën gedacht en nu zij zoo ineens
voor de vraag gesteld worden,
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weet zelfs Karel er onmiddellijk geen antwoord op. Nico zegt, dat Karel natuurlijk
van zijn wagen gebruik kan maken en gemakkelijk naar de plaats kan rijden waar
hun vader zich, naar het zeggen der menschen althans, ophoudt. Maar dan had hij
graag, dat minstens één van de broers hem vergezelde, het beste zou zijn, indien ze
zich allemaal samen oppakten, met Jacob uit het klooster er bij. Een groote vraag
zou het dan altijd nog blijven, denkt Nico of zij den oude, gesteld al dat ze hem te
spreken kregen, mee zouden krijgen naar de begrafenis. Karel zegt dat er redenen
genoeg zijn om te vrezen, dat zij aan doovemansdeur zullen kloppen en adviseert
geen vergeefsche moeite te doen. Maar daarmee is Peter het heelemaal niet eens en
ook Maria van Dorus meent, dat er een mouw aan gepast moet worden. We moeten
in ieder geval kunnen zeggen, dat wij onzen plicht gedaan hebben, zegt Maria, en
vader moet dan zelf maar zien wat hij doet. Het woord van Maria geeft den doorslag
en Karel en Peter bieden zich beiden aan om met Nico mee te gaan. Daar Jacob
evenwel zoo spoedig mogelijk en liefst mondeling op de hoogte van het ongeluk
gebracht moet worden, valt dit Peter ten deel, die dit gemakkelijk met de fiets kan
afrapen, en spreken Karel en Nico verder af, wanneer zij den volgenden dag
vertrekken zullen naar de Kempen. Nadat Karel zich ook nog belast heeft met een
doodsbericht voor Louis, dat hij vannacht nog of anders morgenvroeg zal schrijven,
gaat Nico naar zijn kosthuis en vervolgen de anderen hun weg naar de Daalstraat.
Hier en daar blaft bij hun voorbijgaan een hond en overal reeds kraaien de hanen.
Voorbij het Jodenkerkhof staat Maria er op, dat Karel en Peter naar huis gaan; zij is
ver genoeg om alleen den weg naar Waterval te vinden. Het is mooi geweest, zegt
Maria. Julie en Lieske zitten op jullie te wachten en morgen komt er weer een dag.
Niks, zegt Peter; we doen wat pas geeft en we doen het graag, daar mag je staat op
maken, Maria! Bovendien zijn er nog een boel dingen te regelen en te bepraten, die
wij aan Lambert alleen niet kunnen overlaten, dat snap je. Een sterfgeval in huis
brengt altijd den noodigen rompslomp mee, vult Karel aan; en ook wanneer de
begrafenis van de Mijn uit zal geschieden en deze voor de grootste onkosten opkomt,
zooals te verwachten valt, heeft het nog heel wat in voor iedere heilige bij zoo'n
gelegenheid zijn licht heeft. En terwijl de broeders onder elkander
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overleggen en hun schoonzuster in gedachten tusschen hen voortstapt, bereiken zij
het kleine huis aan de Kamp, waar zij Lambert met op iedere knie een slapend kind
in de keuken vinden zitten. Zij slapen, zegt hij met een gezicht als een bedroefde
Christus tegen Maria, die de kleinen een voor een in haar armen neemt en hen badend
in hun zweet naar hun bedjes brengt. Met zijn grooten glimlach volgt Lan bert de
kinderen naar de opkamer, begint dan rustig zijn pijp te stoppen en zet zich tevreden
tegenover de broeders te dampen, die hem op zijn hart drukken zich in de komende
dagen een beetje op de hand van hun schoonzuster te houden. Lambert zou wel eens
willen weten of de harmonie ook mee zal trekken in de begrafenisstoet om Dorus
zaliger de eer te geven, die hem eigenlijk als jarenlang medelid eerlijk toekomt.
Wanneer Maria weer van de opkamer komt, zitten de broeders te zwijgen en vindt
Karel ten slotte, dat het tijd wordt om op te stappen. Het is twee uur in den nacht.
Maria dankt de broeders voor alles wat zij tot nu toe voor haar gedaan hebben; maar
dat is de kal niet waard, zegt Peter en Karel voegt er aan toe, dat hun schoonzuster
in alle omstandigheden op hen kan rekenen. En de tranen van Maria van Dorus
beginnen weer zachtjes te druppen op het tafelblad. Je moest ook maar naar je bed
gaan, zegt Lambert bijna barsch, maar met de beste bedoelingen natuurlijk. Doch
Maria beweert toch niet te kunnen slapen na alles wat haar opeens over het hoofd is
gewaaid. Wat een mensch tusschen opstaan en slapengaan al niet overkomen kan!
Karel raadt haar den kop boven water te houden en meer aan haar kinderen te denken.
Maria heeft er altijd een voorgevoel van gehad, dat haar iets ergs te wachten stond;
ze is altijd bang geweest van haar geluk. Duizend maal zoo goed als eens heeft zij
het tegen Dorus gezegd en die had er soms met een kwaden kop om rondgeloopen
als zij zich zorgen maakte over ongelegde eieren, zooals hij zich uitdrukte. Maar
toen de sirenes geblazen hadden, had zij dadelijk geweten. Zij had waschgoed liggen
spoelen bij de beek, een moment had zij geduizeld en met een kramp rond haar hart
had zij zich opgericht. Zij was naar huis gegaan, had de deur achter zich gesloten en
de kinderen bij zich genomen. Zoo had zij biddend en schreiend, terwijl het geloop
der buren rond haar huis tot duisteravond aanhield, den slag afgewacht en toen
mijnheer Lumens gekomen was om haar
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uit den droom te helpen, had zij haar kruis reeds lang aanvaard. De broeders zitten
met den mond vol tanden en Lambert schuurt radeloos zijn baardige kin. Hij is lang
zoo onverschillig niet als hij er uit ziet en eigenlijk voor niets zoo bang als voor
tranen. Een ieder krijgt zijn kruis bij zijn geboorte aangemeten, zegt Maria van Dorus
Bonte haar ouden grootvader na: zijn lengte, zijn zwaarte en ook zijn bitterheid; maar
het is nooit langer, zwaarder en bitterder dan een mensch verdragen kan. De hemel
schenkt kracht naar kruis! Zwijg maar, zegt Lambert en schenkt Maria een kop koffie
in, die hij op voorbedacht gezet heeft, en nadat hij ook voor Karel en Peter een kop
heeft neergezet; haalt hij een grooten peperkoek uit de kast en begint dien in hompen
te snijden. De eerste homp duwt hij zijn schoonzuster toe: Dat zal je goed doen! en
ook de broers krijgen hun deel in de handen gestopt. De rest wikkelt hij weer in het
papier: Dat is voor morgen, voor de kinderen! Arme weezen al, klaagt Maria. Niks
daarvan, zegt Lambert; en na een paar forsche rukken aan zijn pijp dwingt hij zijn
schoonzuster, dat zij zal drinken: De koffie wordt koud! Maria laat zich gezeggen
en ook de broeders nemen hun kop op en drinken. Men leeft niet altijd voor zijn
plezier op de wereld, dat is nu eenmaal niet anders, philosopheert Lambert, maar
men moet van het leven zien te maken wat men kan. Eens komt er een nacht, dat wij
ieder op zijne beurt boven aarde staan en eenmaal een morgen, dat wij allemaal
begraven worden. Wat geeft een jaar of wat vroeger of later? De eeuwigheid is lang
en daaraan komt niemand te kort. Ook komt het er voor een mensch niet op aan of
hij aan een ziekte op zijn bed sterft of aan een ongeval in de Mijn, waar het op aan
komt is alleen maar hoe je het doet. Dat is zeker, dat Dorus als een degelijk
christenmensch de eeuwigheid in is gegaan en daarmee basta! De broers knikken en
Lambert wil dat ze van zijn peperkoek profiteeren; Peter Tobben heeft er niet voor
niets de winkels voor afgeloopen! De oogen van Maria van Dorus staren groot en
droog in het ijle; nog twee nachten, droomt Maria, dan ligt Dorus op het kerkhof.
Lambert zegt, dat hij daar tenminste niet meer verongelukken zal en de broers
beginnen met lange tanden aan hun koek te eten. Maria kán niet, met den besten wil
van de wereld niet, doch Lambert, verongelijkt, keert haar den rug toe, stopt een
versche pijp en zit zuur te kijken. Ze moet zich maar laten
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onderkomen, zegt hij tegen Karel en Jacob die samen even een repetitie zitten te
houden van wat hun den volgenden dag te doen staat en dan aanstalten maken om
op te stappen. Ze schudden hun schoonzuster de hand en haar nogmaals de verzekering
gevende van hun bereidvaardigheid, zeggen zij haar, dat ze maar moed moet houden.
Lambert gaat met hen naar buiten maar niet verder dan tot het hekje. Daar blijft hij
in zijn hemdsmouwen staan en als de broers zich naar hem omkeeren en vragen wat
hij van plan is, of hij niet meegaat naar het kasteel, schijnt hij een oogenblik te
aarzelen en schudt dan met den kop van neen. Tot morgen zegt hij tegen Maria van
Dorus aan de open deur. Tot morgen, Lambert, antwoordt zijn schoonzuster die hem
zijn jas aanreikt en terwijl hij met lange passen achter het huis om, de Kamp opgaat,
grendelt Maria de deur. Boven op de Kamp gekomen staat Lambert Bonte een tijd
lang met de kin op de borst. Wanneer hij het hoofd weer beurt weet hij voor eens en
voor altijd wat hij doen zal. De nacht zal zoo voorbij zijn, redeneert Lambert en keert
op zijn passen terug naar het huis. Daar zet hij zich met een zwaren zucht onder den
appelboom en valt haast onmiddellijk in slaap. Even later beginnen de eerste
stralenbundels van den nieuwen dag de sterren reeds van den hemel te vegen en de
vogels in de Nachtegaal alweer te tjuiken.
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XIV
Bij de begrafenis van Dorus is Lambert de man geweest die, door Mina Tobben
naarstig terzijdegestaan, de zaken van het huishouden geregeld heeft en de komende
en gaande menschen te woord gestaan. Maria heeft zelfs geen omzien gehad naar de
kinderen waarvoor oom Lambert gezorgd had, dat ze zoo weinig mogelijk weet
hadden van wat er gaande was en de schoonzuster had zich zoo onverdeeld mogelijk
aan de familie en de kennissen kunnen wijden, die van alle kanten op waren komen
dagen en van den morgen tot den avond het huis gevuld hadden met hunne drukte.
Toen allen vertrokken waren en Maria en de broeders alleen nog maar bij elkander
in de keuken gezeten hadden was Lambert, die er den ganschen dag tegenover iedereen
zijn voldoening over had uitgesproken, dat de harmonie aan Dorus zaliger de eer
gegeven had, die hem toekwam, ver te zoeken geweest. De navraag die men naar
hem gedaan had was op niets uitgeloopen; wat jammer geweest was vooral voor
Jacob die, met de heiligste bedoelingen bezield, van de eenheid, welke de rampspoed
tusschen de broeders bewerkstelligd had, gebruik had willen maken om den
onderlingen band nog wat nauwer toe te halen voor hij vertrekken ging. Nico, die
zich den ganschen dag met zijn wagen ter beschikking gehouden had van de familie,
had hem duisteravond teruggebracht naar zijn klooster en Karel en Peter waren
meegereden om den dag te besluiten.
Kathrinke en Bertje hadden juist in hun hansoppen bij de tafel voor hun
avondgebedje gestaan, toen oom Lambert gepakt en gezakt was komen binnen
stappen. Na zijn hebben en houden in een hoek tegen den muur geworpen te hebben
had hij de kinderen, die hem om den hals gevlogen waren, op de knieën genomen
en gedaan alsof hij thuis was. Oom Lambert was begonnen met, hoe laat het dan ook
wezen mocht voor kleine kinderen, een schat van lekkernij uit zijn zakken te tooveren
en da elijk al was er tusschen de beide kleinen met hun chocoladelippen een hevig
dispuut gerezen wie van beiden bij oom Lambert slapen zou. Terwijl Kathrinke
obstinaat haar eerstgeboorterecht liet gelden, hield Bertje het argument van zijn
mannelijke persoonlijkheid hoog totdat de moeder, als scheidsrechter
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tusschenbeide geroepen, besliste dat de zaak zoo maar ineens niet uit te maken was
en dat zij er eerst nog eens een nacht over zou moeten slapen. Ik weet niet eens wat
oom Lambert van plan is, zei Maria met de bedoeling om van haar schoonbroer
duidelijk te weten waar zij met hem aan toe was. Om hier nooit meer te vertrekken!
gaf deze haar beslist ten antwoord. De groote glimlach was opeens van zijn gelaat
verdwenen en had plaats gemaakt voor een staalhard kijken. Niet vanwege je brood,
dat heb je, daar zorgt de onval voor, ging oom Lambert verder, maar vanwege de
kinderen kom ik bij je, omdat die geen vader meer hebben, eerlijk gezegd! Oom
Lambert weet donders goed, dat zijn schoonzuster aan niets mankatie zal hebben;
daarom is het hem dan ook heelemaal niet begonnen, maar om heel iets anders!
Wanneer Maria vindt, dat hij een rare is, moet zij het hem maar zeggen; wanneer zij
denkt, dat het geen pas geeft dat hij onder één dak met haar ligt, zal hij de opspraak
wel voorkomen door voor den nacht in het schuurtje te gaan. Hij neemt het zoo nauw
niet, dat is van hem geweten. Vroeger thuis lag hij ook niet altijd in zij en sameet en
op Printhagen boven de paarden stak het stroo je ook langs de ooren. Een paar zakken
vol haverenstroo en een deken, en Lambert Bonte slaapt als een blok! Maria behoefde
zich om hem niet te bekommeren, hij heeft een harden rug en een zacht geweten; en
wat de menschen betreft, die kun je, indien je voor God en je binnenste rechtuit gaat,
rustig op je rug laten blazen!
Zoo sprak oom Lambert en daarmee moest nu maar alles uit en amen zijn. De
kinderen waren in slaap gevallen tegen zijn borst en met zijn vreemden glimlach nu
weer, te breed haast voor een menschengelaat, drukte hij zijn lippen op de kruinen
der kleinen en scheen hemel en aarde te vergeten. De moeder had den moed niet
meer met verdere bedenkingen voor den dag te komen en berustte in het geval. Oom
Lambert had trouwens zijn dienst op het kasteel reeds opgezegd en stond dus zoo
goed als op straat. Ook had hij Jacob, die reeds een halve pater was, zooal geen heele,
over zijn bedoelingen, die voorloopig nogal in het donker zweefden, in vertrouwen
genomen en die had er zijn goedkeuring aan gehecht. Het sprak vanzelf, dat hij niet
op kosten van ongelijken leven wilde en dus iets beginnen moest om mede den
schoorsteen aan het rooken te houden. Wat hij aan zou vatten,
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wist hij nog niet; maar dat het geluk hem nu ook weer op een of andere wijze dienen
zou, stond bij hem vast. Op de vraag van Maria waarom hij er dan zijn betrekking
op het kasteel aan had gegeven, zei hij, dat hij voor opzichter toch niet in de wieg
was gelegd en dat hij, vooral 's nachts, bij de kinderen wilde zijn nu Dorus er niet
meer was. Hij zou wel iets uitprakkezeeren, dat hem ruim rabat zou geven om het
momberschap over de kleinen, waarop hij zeker hoopte dat het hem ten deel zou
vallen, op zijn best te behartigen. Wanneer de maatschappij, vanwege de heidensche
schaarste aan werk, zijn handen niet kon gebruiken, dan had hij nog altijd zijn kop
die, wanneer het er op aan kwam, spitser kon zijn dan die van welk zakenman ook.
De menschen mochten rustig eens met hem lachen, dat gunde hij hun, maar daar
caveerde hij hen voor, dat hij scherper dan menig ander zijn voordeel rook wanneer
hij het zocht. Met het honderdste gedeelte van het geld van zijn vader op de hand,
zou hij wat anders laten zien! En als laatste toevlucht bleef daar nog altijd de Mijn.
Doch op voorwaarde, dat er dan ook absoluut geen enkele andere mouw meer aan
te passen zou zijn! De Mijn had hij altijd gehaat, dat had hij van zijn vader; en na
wat er met Dorus zaliger gebeurd was, had hij er den buik nog meer van vol dan ooit.
Aan mezelf ligt me zooveel niet gelegen, besloot oom Lambert toen Maria hem de
kinderen uit de armen nam, maar je kinderen zullen geen mijnwerkers worden;
Kathrinke vanzelf niet, dat freuleke; maar ook Bertje en Juulke niet en dat kindje dat
komen moet, wanneer het een manneke is, ook niet! Dat geef ik jou op een briefje!
Daarmee had oom Lambert voor hij, tegen wil en dank van zijn schoonzuster, met
heel zijn hebben en houden naar het schuurtje trok, zijn gemoed heelemaal
uitgesproken en geen twijfel meer gelaten aan wat hem bezielde. Den eersten dag
den besten was oom Lambert er met den dauw op de oogen al op uitgetrokken om
werk en toen hij tegen den avond onverrichter zake door de Nachtegaal huiswaarts
keerde, viel hij in handen van Peter Tobben, die hem hardop en op den publieken
weg nog wel ter verantwoording riep voor wat hij ronduit een stommen trek noemde.
Met zijn vinger tegen zijn voorhoofd vroeg de brievengaarder of het den opzichter
dáár mankeerde en of hij in zeven kerkdorpen iemand met den kolder kon aanwijzen,
die zich ooit iets stommers in den kop had
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gehaald. Lambert deed of hem de neus bloedde en pas toen de lange Peter hem
toevoegde, dat hij geen schop onder zijn vot waard was om op eenen houw-mouw
het kasteel te verlaten en nu zonder werk te loopen, stond Lambert hem kalm maar
gedecideerd te woord en zei hij dat dat zijn eigen zaken waren waar Peter Tobben
niets mee te maken had. Dat de brievengaarder dat antwoord zoo maar zonder meer
niet slikte was te verwachten, maar dat hij den gewezen opzichter, naar aanleiding
van diens intrekken bij zijn schoonzuster, intenties in de schoenen begon te schuiven,
die allesbehalve door den beugel konden, onthutste Lambert zoozeer dat hem het
bloed naar de knuisten schoot en het bijna ruzie werd op straat. Vadertje, zei Lambert
als je niet meer dan dubbel zoo oud was als ik, rekende ik hier op staanden voet en
in presentie van de gansche Nachtegaal met je af. Ook mag jij, grootemoel die je
bent, dubbel van geluk spreken, dat mijn broer Dorus nog zoo versch onder den grond
zit, anders wist ik nog niet of je op dit moment al niet om pen en inkt lag te
schreeuwen voor mijn voeten. Toen de brievengaarder daarop het zekere voor het
onzekere koos en afdroop, gaf Lambert hem nog de groeten achterna voor zijn dochter
Mina, met de complimenten, dat ze hem voor zijn part gestolen kon worden. En tegen
een voorbijganger maakte hij, op Peter Tobben duidend die van Stevensweert
geboortig was, een grapje door te zeggen, dat er op de wereld twee soorten van
menschen waren: goede menschen, kwade menschen en Stevensweerters. Het incident
in de Nachtegaal had in ieder geval dit goede gevolg, dat oom Lambert, die op zijn
tijd de brand aan de schoenen gelegd moest krijgen, niet bij de pakken ging zitten
en zich van dan af het vuur nog meer uit de schoenen begon te loopen om iets aan
de hand te krijgen. Met het vinden van werk, dat de moeite loonde en tevens aan de
aspiraties van zijn gemoed tegemoet kwam, liep het evenwel lang zoo gesmeerd niet
als hij verwacht en voorspeld had. Zonder zich te laten ontmoedigen bracht hij er,
met telkens de boterhammen voor een heelen dag op zak, verschillende dagen mee
zoek, totdat het toeval wilde, dat hij, toen de bladeren al van de lindeboomen begonnen
te vallen en er op de bouwwerken en overal reeds hoe langer hoe meer menschen
ontslagen werden, op een avond bij den paardenhandelaar Colaris terecht kwam die
hem, omdat hij een goeden
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kijk op paarden had, in de knepen van den paardenhandel inwijdde zonder natuurlijk
in het minst te vermoeden, dat dit een staart zou hebben. Enkele avonden achter
elkander zagen die van Tobben hem, wanneer hij zijn warm eten op had en de kinderen
naar bed waren, naar de herberg stappen, maar geen van drieën trad de deur uit om
hem te vragen wat hij bij Colaris te zoeken had. Rustig achter zijn glas gezeten
knoopte Lambert Bonte zich de wijsheden en ervaringen van den ouden sjacheraar
in de ooren en ook wat Colaris als gepatenteerde drinker met overtuiging telkens
beklemtoonde, dat er in den handel een charmante kostwinning stak, maar dat de
sterke drank, de borrel vooral, de meeste paardenhandelaars van het bed op het stroo
bracht. Lambert behoefde niet verder te kijken dan naar zijn eigen vader, dan had
hij genoeg gezien, zei Colaris. Hoe ging dat in den handel? Eerstens al ben je op de
herbergen aangewezen om je licht op te steken en daar kan je, wanneer je een beetje
een kerel bent, niet altijd met een glas suikerwater voor je zitten. Daar krijg je wel
klare oogen van, maar dat was dan ook alles! Dan moest er getrakteerd worden om
de menschen aan het praten te krijgen en waar liep de gansche santekraam ten slotte
anders op uit dan op een stuk in den kraag en een bezopen gezicht! Soms niet loopen
kunnen van den drank en dan maar toeslaan, dat was regel! Colaris zelf zou niet
tusschen de kraaien terecht zijn gekomen, wanneer hij dikwijls zoo diep niet in zijn
glas gekeken en zich beter op zijn stuk gehouden had.
Toen Lambert Bonte dacht dat hij het vak onder de knie had, had Colaris hem
voor de laatste maal gezien en nog voor hij bij Peter Tobben gepasseerd was stond
hemelhoog bij hem vast wat hij doen ging en ook hoe hij het, met zijn spaarpenningen
als handgeld in zijn beurs, zou aanleggen om een duchtig koopman te worden. Maar
eerst had hij dien laatsten avond, dat hij met een vederlicht hart en vaste stappen op
Waterval aanhield, nog de vragen van Mina Tobben, die zich achter de heg had
opgesteld te beantwoorden: waarom hij haar verwaarloosde en wat hij wel dacht dat
de menschen van hem vertelden? Dat hij sinds de fancy-fair voor de nieuwe kerk
niet meer met haar was uitgeweest, gaf Lambert toe; en als zij dat verwaarloozing
wilde noemen, kon hij er ook niets aan doen. Wat de menschen van hem zeiden, liet
hem zoo koud als ijs; dat kon zij weten, daar
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had ze hem niet over aan te randen! De menschen konden hem op den rug blazen en
dat kon zij, Mina Tobben, hem op stuk van zaken ook! Aan haar vader en moeder
mocht zij zeggen, dat hij niet van zins was met hen in éénen horen te toeteren. Vooral
haar vader zei hij de wacht aan zich verder uit zijn vaarwater te houden daar hij er
niet voor kon instaan wat er anders gebeuren zou. Daar was hij, Lambert, ondanks
alles een jongen van Nicolaas Bonte voor!
Tegen zoo'n stortvloed van argumenten, als waarmee de overigens nogal taaie
Lambert daar opeens tegenover haar uit den hoek kwam, had de naijverige naaister
geen woorden meer, maar overvloedige tranen en hartbrekende snikken. Dat die door
geen sussen te stelpen gemoedsuitstortingen den in zijn grond barmhartigen Lambert
bijna wanhopig maakten, kwam mede voor een groot deel vanwege de buren, waarvan
de koppen van alle kanten doodstil boven de heggen staken en uit de deuren. Stel je
niet zoo aan als je de pap niet heelemaal wilt verbruien, sprak Lambert op gematigden
toon, terwijl hij aan den sneeuwwitten voorschoot trok, waarachter Mina zich snikkend
hield verborgen.
Waarom zeg je dan, dat ik je op den rug kan blazen? bracht Mina er met stukken
en brokken uit.
Omdat ik door jou niet en door niemand en zeker niet door je vader in de wielen
gereden wil worden, snap je! Wanneer jullie denken met een Zebedeus te doen te
hebben, vergissen jullie je leelijk! Waarom laten jullie me niet in mijn wezen en mag
ik mijn eigen weg niet gaan? Op deze vragen antwoordde Mina Tobben slechts met
snikken om een verstokter hart dan dat van Lambert Bonte nog te vermurwen. Het
is reeds gebleken, dat hij voor niets zoo bang is als voor tranen; daar kan hij zich
met zijn vuisten niet tegen verdedigen en zijn gemoed is er niet tegen opgewassen.
Wanneer hij vroeger zag, dat zijn moeder het te kwaad had en zij bij het aanrecht
stond te simpen, begon hij te vloeken. Tranen maken hem wild en ruw. Zelf kan hij
zich niet herinneren, dat hij er ooit een gestort heeft.
Houd in godsnaam op met dat snotteren, voegde hij Mina Tobben toe en rukte
haar den voorschoot van de oogen. Maar toen Mina hem even gedwee weer opnam
en er aan haar hartverscheurend snikken geen einde scheen te komen, zei Lambert
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radeloos en met een zucht als van een stervend paard: Wat een leed doe jij je aan om
niets!
Om niets? kreunde Mina achter het linnen, noem je dat om niets? En hem opeens
over haar boezelaar heen scherp in de oogen ziende verweet ze hem bitter: Ik weet
reeds lang, dat je niets meer om mij geeft!
Zoo, weet je dat al lang, zei Lambert gelaten en omdat hij zoo maar ineens niet
met zichzelf tot een accoord kon komen vermoedelijk, of hij ooit iets om Mina Tobben
gegeven had, schudde hij maar een beetje met den kop als iemand die weg noch steg
meer weet. Laat het dan maar heelemaal tusschen ons uit zijn, zei Lambert eindelijk
om er een komaf aan te maken, omdat de belangstelling der buren zich rondom al
luider te zijnen gunste begon te luchten. Net had hij van zijn hart een steen gemaakt
om Mina aan haarzelve over te laten, toen daar opeens madame Tobben achter hem
stond die de wangen liet hangen en hem een bedrieger schold en een schurk, een
kind van zijn vader, waarover een moeder zich nog te schamen had in haar graf.
Omdat oom Lambert zich waarschijnlijk te wijs voelde om het mensch te woord te
staan begon hij, na ze zorgvuldig uitgepeuterd te hebben, zijn pijp te stoppen en
profijtelijk te dampen alsof er niets aan de hand was. Ook zonder opzet had de
gewezen opzichter in zijn wijze van doen soms iets waardoor hij honden kalmeerde
maar menschen deed koken en overloopen. Waar madame Tobben opeens al de
grieven vandaan haalde, waarmee zij tegen den onverbeterlijke van leer trok was een
raadsel, evenals het gemak waarmee zij er tusschendoor haar dochter bejammerde
en het nog een gelukkig toeval prees, dat de aap uit de mouw was gekomen voor
Mina met dien heiden van een Bonte haar ongeluk tegemoet was gegaan. Luidop,
ten aanhoore van onderhand heel Waterval prees zij den hemel, die haar op tijd nog
de oogen had geopend en ze werd uitgesproken grof, toen ze vanaf Theodorus Bonte,
den stotteraar, wien de grond ook overal onder de voeten gebrand had, nog eens
uitdrukkelijk de gansche familie Bonte in het geding betrok en het tenslotte geen
wonder vond, dat Nicolaas Bonte, geef hem de ruimte, het verdomd had op de
begrafenis van Dorus te komen. Dat liet ik mij niet zeggen, hitste de schoenmaker
Doorenbosch die kwansuis aan zijn gevel naar de avondwolken stond te kijken
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en zijn buurman Kleutgens al eens had toegeroepen, dat er verandering van weer op
komst was, doch oom Lambert hield zich aan zijn pijp en de eer aan zijn eigen.
Vrouw, zei hij toen madame Tobben bij gebrek aan adem betijde, je hebt lucht noodig;
en een stuk kwatta uit zijn zak halend stopte hij haar dat in de handen zeggend: Toe
maar, en wees nu maar content! Mina kreeg ook een reep en alhoewel deze als een
stout kind den onberekenbaren schenker nog een schouder toedraaide, werden door
een even eigenaardige als onverwachte wisseling van gevoelens in de primitieve ziel
van madame Tobben, haar gelaatstrekken plotseling verhelderd, en Lambert een
onschuldige oorveeg gevend zeide zij, dat hij toch maar een rare seigneur was en
deed hem zooveel verstaan als dat de soep lang niet zoo heet gegeten behoefde te
worden als zij werd opgediend.
Nu nog een kus van Mina op de andere wang, dan is de vrede weer eens van alle
kanten beklonken! riep Doorenbosch door den avond zijn buurman toe, die kwansuis
in zijn venster lag te hoesten. Verrast door de uitwerking van de kwatta waartoe hij
in een spontane opwelling om vrouw Tobben den mond te stoppen zijn toevlucht
had genomen, probeerde hij van de veranderde weersgesteldheid partij te trekken
om met goed fatsoen naar Maria van Dorus en de kinderen te komen. Doch terwijl
Mina hem van haar kant aan den arm trok en madame hem het mes op de keel zette
door te beweren, dat ze hem anders nooit meer zou bekijken, moest Lambert mee
naar binnen om tenminste even de linnenkast van Mina in oogenschouw te nemen
en te zeggen of hij dacht dat er in zeven kerkdorpen in de rondte een meisje was dat
een uitzet bezat als den hare. Geen denken aan! viel madame Tobben zichzelf in de
rede en de eene lade na de andere uittrekkend en overhoop halend, stapelde zij onder
de olielamp, die zij in een vloek en een zucht had aangestoken, om het linnen beter
tot zijn recht te laten komen in de deftige kamer, de tafel vol allemaal splinternieuw
witgoed om Lambert tenslotte met de hand plat op den witten berg te bezweren, dat
een uitgebreide en verzorgde uitzet als die van haar dochter een allereerste vereischte
was voor de huwelijke staat.
Ja, ja, zei Lambert, wien de oogen van al dat witgoed, dat hem stellig imponeerde,
schemerden en in wien tegelijkertijd, vanwege de kamfergeur vermoedelijk die het
uitwasemde, méér
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moeilijkheden tegen een huwelijk met Mina Tobben oprezen dan hij op zijn tien
vingeren kon tellen. Het werd hem nog benauwender in de nette kamer, toen hij
meteen ook de stem vernam van den brievengaarder die uit zijn dienst kwam en met
de regels van een oude ballade op de lippen achter den gevel om de keuken binnen
kwam stappen.
Aan bakboord in, aan stuurboord uit; weg met dat nietig graan! declameerde de
lange Peter nog voor zijn eigen plezier toen hij, plotseling van aanschijn tot aanschijn
tegenover Lambert Bonte, pal achter zijn stok ging staan en, na hem enkele
oogenblikken als uit de wolken gevallen bekeken te hebben, bonsoir zei. De foeven
van den ouden comediant stonden Lambert nog minder aan, toen hij hem vlak daarop
den verloren zoon noemde en, de armen uitslaande om hem te omhelzen, zijn vrouw
gelastte zooal niet het gemeste kalf te slachten dan toch de oude ham van den zolder
te halen en er eens duchtig langs te snijden.
Spaar je de moeite, zei Lambert met een blik naar de buitendeur. Of hij het dan
zoo druk had? vroeg de lange Peter hem met een beetje sarcasme.
Dat lag er al aan, gaf Lambert ten antwoord en deed Mina verstaan, dat zij geen
koffie behoefde te maken zooals haar moeder haar bevolen had, voor hem tenminste
niet, daar hem thuis zijn warm eten nog stond te wachten.
Of hij er dan gauw eens op terugkwam nu alles weer koek en ei was? vroeg madame
Tobben op haar beurt. Ook dát stond nog te bezien! was Lamberts kort bescheid.
Daarop liet madame de wangen alweer hangen en begon Mina aan zijn arm te kreunen.
De brievengaarder had den stok in den hoek gezet, de brieventasch aan den spijker
gehangen en schraapte zijn keel. Garçon, sprak Peter Tobben, zich wijdbeens
tegenover den gewezen opzichter plaatsend - en wanneer de P.T.T. met Fransche
woorden begon wist een ieder dat hij de puntjes eens op de i's ging zetten! - garçon,
zei dus Peter Tobben en hij klopte Lambert Bonte daarbij nadrukkelijk met den vinger
op de borst, je moest ons nu eindelijk maar eens duidelijk maken wat wij aan je
hebben, kuit of visch?
Dat zal er van afhangen, antwoordde Lambert droog.
Vanzelfsprekend trad madame Tobben daarop onmiddellijk haar man ter zijde om
nader bescheid te vernemen. Alleen Mina hield
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zich op een afstand en stond alweer met den boezelaar aan de oogen. Lambert
verklaarde dat hij vrij man wilde zijn en zich niet aan den haak wilde laten slaan.
Waarop de brievengaarder hem toevoegde, dat hij een rare koekoek was. Lachend
zei Lambert dat het niets nieuws was wat de lange Peter hem vertelde; maar deze
ging opeens op zijn achterpooten staan om Lambert van uit de hoogte aan te zeggen,
dat er niets te lachen viel. Lambert waarschuwde Peter niet te hoog van den toren
tegen hem te blazen, daar hij nog altijd niet kon instaan voor zijn handen, en werd
kalmer dan ooit. Madame Tobben eischte nu de uitdrukkelijke verklaring van wat
hij eigenlijk van plan was. Met een hand op zijn hart kon Lambert getuigen, dat hij
dat zelf nog niet precies wist. En toen zouden de poppen alweer aan het dansen
gegaan zijn, indien de brievengaarder er niet tusschen gekomen was om Lambert te
vragen, hoelang hij nog dacht bij zijn schoonzuster te blijven liggen rentenieren.
Ik ben goed waar ik ben, sprak Lambert; ik weet niet wat ik nog meer zou moeten
op de wereld!
Werken! riep Peter Tobben met een vuist op tafel; werken zooals wij allemaal en
vooruit zien te komen in de maatschappij! Hola, viel Lambert Bonte hem in de rede,
laat dat maar aan mij over!
Wat denk je dan te gaan doen? hield de brievengaarder het hem bij. Misschien ga
ik naar Amerika, zei Lambert droog, en misschien ook niet; in ieder geval heeft daar
niemand en zeker Peter Tobben, iets mee te maken; ik ga en sta waar ik wil en
daarmee uit! En Mina dan? kwam madame weer opeens verontwaardigd uit den
hoek.
Dat moet Mina weten! zei Lambert.
Wat heb je haar opgebonden? vroeg madame met een paar forsche stappen in zijn
richting.
Wat zou ik haar opgebonden hebben? vroeg Lambert zoo onschuldig als een
pasgeboren lam.
Het woord was aan Mina zelf, maar die bleef het schuldig. En de stemmen in de
brievengaarderswoning staakten een oogenblik confuus.
Niets heb ik haar opgebonden, ging Lambert eindelijk verder, geen zier! We hebben
alleen maar samen wat op en af geloopen en wanneer jullie denken, dat zooiets reeds
opbinden is, kan
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ik het ook niet gebeteren en moeten jullie zelf maar zien!
Dat zullen we dan ook, schreeuwde Peter Tobben die met een zwaai naar rechts
zijn doornenstok uit den hoek had gegrepen en een manhaftig postuur maakte. Kijk,
kijk, zei Lambert bedaard, pas alleen maar op, dat je met dien stok bij mij niet op de
koffie komt, Peter Tobben, want dat ik handen aan mijn lijf heb weet je nog van op
de bruiloft! De brievengaarder liet den stok zinken, plaatste hem weer in den hoek
en vanaf een behoorlijken afstand sommeerde hij Lambert met den vinger naar de
deur, dat hij zoo gauw mogelijk de hielen zou lichten, anders... Anders? vroeg Lambert
met de kaken op elkander; en toen het antwoord uitbleef vervolgde hij, dat hij voor
zijn eigen plezier niet in huis was gekomen en nu ook niet van zins was het voor hun
plezier te verlaten. En tot overmaat van astrantigheid ging hij breed op een stoel
zitten en daagde hij de Tobbens uit, zooveel als zij waren, om hun gal nog maar eens
over hem uit te spuwen, daar zij er voorloopig de kans niet meer toe zouden krijgen,
en vermaande om voortaan iederen mensch maar te laten voor wat hij was; daar
deden zij beter aan dan altijd opnieuw maar weer hun vuilen neus aan andermans
kleeren af te vegen.
Madame Tobben was de eerste, die dit op haar fatsoen trok en zooveel wind begon
te maken dat de schoonzoon van Colaris, Caspar Meys, die met den kruiwagen langs
de open deur kwam gereden, tot den schoenmaker Doorenbosch zeide: Bij Tobben
daar rookt het weer! En opeens weer waren de koppen der buren van alle kanten naar
buiten komen steken om het roepen en tieren van de echtelieden Tobben met het
gejammer der dochter er tusschendoor te volgen. De gansche toedracht der zaak
kwam vanwege den afstand en het druk praten onder elkander wel niet tot haar recht,
maar zooveel staken de buren uit de woordenwisseling toch wel op dat de strijd,
tegen Lambert Bonte ontbrand zijnde, zich van lieverlee tegen den brievengaarder
keerde en zijn hoogtepunt vond in een vloed van verwijten. Even daarna luwde het
getij en toen in een stilte vol snikken Lambert Bonte naar buiten trad en Peter Tobben
in zijn hemdsmouwen, maar met de eeuwige dienstpet op zijn ooren, achter het huis
om naar zijn koolhof slenterde, hadden de beide mannen zoo gezegd met elkander
voorgoed gebroken en
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trokken de buren hun koppen in. Behalve den schoenmaker Doorenbosch dan, die
Lambert aansprak over het weer om hem tenslotte op te ruien tegen den huwelijken
staat, dien hij een van de meest vermaledijde dingen noemde, welke de duivel had
uitgevonden om menschen bij hun leven al in de hel te storten.
Ofschoon de avond reeds begon te vallen en er van uit het Westen een gure wind
was gaan blazen, stonden Kathrinke en Bertje nog geduldig aan het hekje te wachten
om met oom Lambert te gaan wandelen. Eerst kregen ze ieder en ook hun moeder
en Juulke een reep kwatta, want oom Lambert kwam nooit op huis aan zonder dat
hij een kleinigheid voor hen allen had meegebracht. En nadat hij staandebeens zijn
warm eten naar binnen had geslagen, nam hij de toegestoken handjes in de zijne en
trok hij met de kinderen, de Kamp achter het huis over, de elzenboschjes van de
Deugeniet in, waar zij er hun genoegen in vonden oom Lambert naar de uitgevlogen
nestjes van blauwververtjes en bijenmuschjes te helpen zoeken. Oom Lambert ging
zich nooit aan veel praten tegen hen te buiten, maar dien avond viel het den kinderen
op, dat hij nog stiller dan anders was en niet veel meer voor hen over had dan zijn
bestendigen glimlach en nu en dan een oog dat heimelijk naar hen lonkte. De reis
door de elzen duurde korter dan op andere keeren, waarop zij ook niet zelden den
avond mee naar huis brachten en Bertje, als één pak slaap, van oom Lamberts
schouders in zijn moeders armen gleed. Vroeger dan anders trok hij zich terug in de
goede kamer die Maria voor hem had afgezonderd en waar hij, toen hij op een avond
thuis was gekomen, de oude bedkoets van zijn ouders opgeslagen had gevonden die
Dorus zaliger voor een appel en een ei uit het faillissement gered had en die sindsdien
opgeborgen gestaan had onder de pannen. Daar telde hij, op het bed gezeten, zijn
spaarpenningen nog eens over en toen hij gezien had dat ze ruwweg klopten met wat
hij geraamd had, deed hij ze weer, groot geld en klein geld door elkaar, in de
geitenleeren knipbeurs die nog een herinnering was aan den tijd, dat hij een
melkwagen van de coöperatie reed en kwam terug in de keuken, vergenoegd en
ernstig. De kinderen waren naar bed en alleen Juulke, die gaten in den dag sliep, zat
nog klaarwakker op den schoot van zijn moeder met blokken te
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spelen onder de lamp. Een beetje verlegen als altijd wanneer Lambert alleen met zijn
schoonzuster was - vanwege het kind, dat zij onder haar hart droeg meende Maria,
maar ook vanwege de tranen, die hij nu en dan nog opeens in haar oogen zag blinken
- wist hij zich geen goede houding te geven en ging naar buiten.
Na een paar maal met zijn kop vol groote plannen rond het huis geloopen te hebben,
kwam hij de keuken weer binnen, zette zich op zijn stoel bij de deur en ziende dat
Maria van Dorus daar nu opeens weer met tranen in de oogen zat, brak hem het ijs
onder de voeten en vroeg hij, een beetje hard als altijd wanneer hij zijn gemoed niet
in bedwang had, wat er aan scheelde?
Niets, zei Maria, de oogen in de krullen van Juulke, die naarstig met de blokken
voortging, verbergend. Niets dan een beetje mismoed die haar nu en dan aan het lijf
kwam wanneer zij zich moe voelde, wanneer ze de wasch gedaan had en zoo. Dan
moet je dat werk voorloopig maar uit de handen geven, zei Lambert kort, een paar
gulden meer of minder in de week zal ons de das ook niet omdoen! Maria echter
meende, dat iedere gulden een gulden was en dat er ook in de toekomst gekeken
moest worden; de kinderen verlangden iederen dag al meer en het vierde, dat op
komst was, bracht ook zijn onkosten mee. Ik zou me den kop maar niet breken,
maande oom Lambert alsof hij de toekomst in zijn hand had; en het oogenblik gunstig
achtend om met zijn plannen voor den dag te komen, zeide hij dat hij in den handel
ging en dat Maria maar zeggen moest wat zij daarvan dacht. De paardenhandel moet,
goed gedreven, een winstgevend bedrijf zijn, ging Lambert met warmte verder;
ondanks den drank, die hem veel te dikwijls onder de knie gehad heeft, heeft Colaris
er zich tenminste altijd nogal ruim mee door het leven kunnen slaan en zijn negen
kinderen beter den kost kunnen geven dan menig ander. Colaris was begonnen toen
hij geen muilezel van een paard kon onderscheiden en van paarden behoefde niemand
oom Lambert iets te leeren; met een half oog reeds had hij gezien wat hij aan een
paard had en wat niet; en van jongsaf al wist hij waar hij een paard moest knijpen
om te weten of het gebreken of kuren had, of het een gek dier was of een tam. Indien
zijn vader maar bij de paarden gebleven was en zelf niet den kolder gekregen had,
was hij zeker de beste mensch
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van de gansche omgeving geworden. Evenmin als zijn vader, zou Lambert zich, op
stuk van paarden, een rad voor de oogen laten draaien; en wat het groot leven en de
verteringen betrof, zou hij het zeker zoo bont niet maken als de meeste kooplui, die
de winst al aan drank verslagen hebben voor de koop is beklonken. Den eersten keer
den besten, dat hij als zatte Lambert bij haar over den drempel zou stappen, moest
Maria hem maar dadelijk zeggen waar het op stond; bovendien zou hij zich de oogen
uit den kop schamen voor de kinderen, die aan zoo iets van Dorus zaliger ook niet
gewend waren.
Met het oog op het toenemend autoverkeer meende Maria wel, dat de paarden
langzaam uit de mode raakten, maar wanneer oom Lambert er zoo'n goeden moed
op had, zag zij niet in waarom hij het niet zou probeeren. En met een tevreden
glimlach besloot hij, dat hij zijn spaarcenten geteld had en er nog een goed handgeld
aan dacht te hebben om onbelast te beginnen.
Toen Maria van Dorus den volgenden morgen de laatste muurbloemen bij den
waterput geplukt en ze voor het heilig Hartbeeld gezet had, kwam oom Lambert
frisch en monter, met als een ruiter een rieten rottinkje onder den arm en de camachen
blinkend van hondenvet om de kuiten, uit zijn kamer om zijn kans te gaan wagen.
In zijn groen opzichterspak en met den hoed joviaal achterover zag hij er als koopman
zeker voordeelig uit al schenen zijn machtige trampelaars van voeten nu, vanwege
de nauwe beenkappen, nog verder onder hem uit te steken dan anders. Op de koffie
die nog gezet moest worden, kon hij niet wachten, zei hij; Maria moest hem zijn
rantsoen boterhammen voor een dag maar weer klaar maken, dan zou hij verder wel
zien. Er woei een ruwe wind van de Mijn uit vol gaslucht en ammoniak toen Lambert
de deur uitstapte; want zooals de schoenmaker Doorenbosch het den vorigen avond
reeds aan den hemel geroken had, was het weer in den nacht aan het dollemannen
gegaan en had het najaar plotseling ingezet met gierende vlagen en kletterende
nattigheid. Kostelijker weer voor oom Lambert bestond er niet, een weer om het
hoofd in den nek te werpen en met de oogen dicht tegen den storm in het Limburgsche
volkslied, het eenige lied dat hij kende, te brullen. De canadassen van de Nachtegaal
gromden van geweld, de oude knotwilgen langs de schapendrift grepen radeloos naar
hun pruiken en ook
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de eiken en iepen van de Kamp lieten de gele blaren los die in drommen over de
velden stoven. Oom Lambert haalde een halven stuiver uit zijn vestzak, wierp kruis
of munt op den drempel en hield, na het muntstuk opgeraapt en bekeken te hebben,
met den wind in den rug op de bosschen van het Roland en Printhagen aan. Daar
stapte hij na een uur loopens als koopman het boerenerf op, dat hij als knecht had
verlaten. De boom, waarvan Nico hem op dien Zondagmiddag met mooie woorden
had weggelokt, lag nog altijd naast de poort te rotten en Lambert vond, dat zoo'n
boerenbeweging er in het najaar nog al erbarmelijk uitzag met zijn melaatsche muren,
zijn stalmest en zijn waterplassen. Hij klopte met de zweep op de keukendeur, stampte
het leem van zijn schoenen en vond den halfer, met heel zijn permetatie van kinderen
en knechten, aan de eerste tafel zitten in een walm van spekbraad en koffie. Nog
voor deze met zijn grove stem zijn verwondering over den vroegen bezoeker gelucht
had, vroeg Lambert hem of hij niets op stal had; paard of veulen, dat was hetzelfde.
Neen, zei de halfer; niets dat van zijn gading zijn kon of het zou Titus de ruin moeten
zijn, dien Lambert nog wel zou kennen: een paard dat goed voor zijn werk was en
dat nu, vanwege den ophanden zijnden winter en den aanwas van den stal, overbodig
geworden was. Maar daar zal je toch wel geen duiten voor hebben, grijnsde de boer,
die nog altijd een tand tegen Lambert had, omdat die hem toen zoo hals over kop en
midden in de drukte van het werk had laten zitten. Dat was recht tegen den koopman
zijn kwaden scheen; maar wie zich op dat oogenblik goed hield, was Lambert. Vraag
maar eens geld, halfer, zei hij met een breed gebaar en toen de boer pardoes er
bovenop de som noemde, gaf Lambert Bonte den meest gewieksten paardenronselaar
niets toe in de wijze waarop hij scheldend en tierend den halfer verachtelijk zocht te
maken in eigen oogen en de deur met een smak achter zich in het gat smeet. Stik met
je Titus! dacht Lambert; dat is wel niet erg christelijk, maar toch eerlijk! Voor zooveel
geld koop ik twee paarden waaraan Titus niet tippen kan of ik koop er geen! En
daarmee trok hij vol goeden moed weer verder, de veldwegen en de straten over, van
de eene boerenhofstede naar de andere. Hij keurde en monsterde, liet boeren en
paarden op een afstand voor zijn kennersblik op en af hollen tot hun de tong uit den
hals
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hing, schold de boeren zoowel als de paarden die ze veil hadden de huid vol, zei ten
slotte het uiterste bod dat hij deed en wachtte met de hand op of de eigenaar zou
toeslaan. Deed die het niet, dan was het ook goed, even goede vrienden! Hij keerde
hun den rug toe en met de zekerheid dat men het geluk niet moet forceeren en dat
dit soms op een heel klein plekje zit, toog hij weer voort. Overland at hij met stukken
en brokken zijn brood en had hij er zijn schik in de knollen en veulens, die hij
gemonsterd had nog eens voor zich op te roepen en zijn waardeeringen te herzien.
In een gehucht nabij Nuth pas bezocht hij een herberg toen de dag al meer dan half
was en kocht een glas bier. Bij Wijnandsrade liep hij op een landweg bij een man
uit, die een merrie en een veulen te koop aanbood. Ze vreten me de ooren van den
kop, zei de man en als het niet anders was zou ik er wel centen voor willen hebben
waar je geen omzien naar hebt. Dien kerel moet ik hebben, dacht Lambert; maar toen
de boerenman vernam, dat de koopman dien hij voorhad een zoon van Nicolaas
Bonte was, die blijkens het gezicht, dat de man plotseling trok, tot diep in
Wijnandsrade zijn sporen had achtergelaten, maakte hij op een afstand met de
linkerhand een gebaar dat iets van een bezwering inhield en liet hij Lambert op zijn
neus staan kijken. Hier moet ik niet zijn, meende Lambert, den man naziende, die
nog aldoor druk gebarend den weg afliep en hem meer had laten raden dan hij zoo
maar verwerken kon. En rechtsomkeert makend hield hij op den windmolen van
Klimmen aan. Eerst was het hem opgevallen, dat de menschen eigenlijk alles, tot
hun vader en moeder toe veil hadden, maar er per slot van rekening toch niet van af
konden, maar naarmate de dag al vorderde gebeurde het keer op keer, dat de
menschen, die hij toeriep hem niet verstonden, maar hun hoofd schudden of hem
niet eens zagen staan. In een tweede herberg waar hij, niet zoozeer vanwege den
dorst dan wel vanwege den evenveel die hem aan het lijf kwam, aanlegde, bevond
Lambert zich in het Nieuwe Testament en stond een waard hem te woord, die haast
niet van achter zijn tapkast vandaan kon vanwege de gordelroos die hem knaagde,
een kwelling waarvoor hij bij de beste specialisten van de wereld geen leniging kon
vinden, naar het bleek. Toen de kastelein van den reizenden koopman vernam, dat
hij uit de buurt van de paters Carmelieten afkomstig was, was hij den
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koning te rijk af en zeide hij Lambert op een glas niet te kijken, wanneer deze hem
slechts beloofde in de kerk van genoemde paters een pak kaarsen te laten branden
ter eere van den profeet Elias en den heiligen man Job. Alhoewel de koopman niet
goed begreep in welk verband de profeet Elias met de gordelroos van den kastelein
uit het Nieuwe Testament onder Klimmen stond - voor den man Job was dat wat
anders - beloofde hij den beklagenswaardigen waard dat hij zich, ook zonder de
toegift aan drank, van zijn opdracht zou kwijten, maar vroeg hij hem tevens waarom
de herberg het Nieuwe Testament was gedoopt. Daarop maakte Baruch Leviticus,
want zoo was de naam van den Duitschen jood, die daar langs den weg een Wirtschaft
geopend had, hem attent op het opschrift, boven de tapkast aangebracht, dat aldus
luidde:
Toen Mozes op de rotsen klopte
Gebeurde het dat er water dropte;
Maar grooter wonder ziet men hier:
Wanneer men klopt dan komt er bier!

Een groote doodzieke avondzon begon haar bed al op te schudden achter de heuvels,
toen oom Lambert in een laatste gelegenheid verzeilde waar een man met een
hoogroode kleur tegen een paar anderen druk zat te betoogen en van wien Lambert
onmiddellijk dacht, dat hij misschien de schoolmeester van het plaatsje wel kon zijn
of de secretaris van de gemeente. Met een druppel klare flonkerend tusschen de dunne
vingers had hij het voornamelijk tegen een man, dien hij herhaaldelijk met den naam
Klabbers aanduidde en die nogal dom van uitzicht was. Nadat de schoolmeester - of
diegene die er in de oogen van Lambert voor doorging - zijn betoog even
onderbrekend, hem persoonlijk een hand was komen drukken, doceerde hij, zijn
woorden als uit de schemering plukkend, op de volgende wijze verder: Alle dingen
vragen tijd om te bezinken, Klabbers; soms tien, soms honderd, soms duizend jaar
en meer. Wij moeten allemaal bezinken, Klabbers, bezinken tot op den grond, tot op
de diepste plek van ons wezen. En als ik wij zeg, weet je wat ik daarmee bedoel,
Klabbers; dan bedoel ik niet het huidige geslacht van veelal nietsnutters,
baantjesjagers, mislukte filmsterren en journalisten, maar een stam, met een wortel
bijna zoo diep als de menschheid zelf en een volk dat er de natuurlijke
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uitbloei van is en zijn kroon spant tot in onzen tijd. En om je te bewijzen, Klabbers,
dat wij Limburgers niet van vandaag of gisteren zijn en dat de Hollanders, die ons
hier den room van de melk komen slurpen, bij ons vergeleken pas komen kijken,
neem ik je, in den geest natuurlijk, mee naar een der praehistorische hutkommen,
waarmee de grond hier overal bezaaid is. Maar geef me eerst nog eens even antwoord
op de vraag: Wanneer kwamen de Batavieren in ons land? Honderd jaren voor
Christus! juist geantwoord. Honderd jaren voor Christus begon, indien wij onze
schoolboeken tenminste moeten gelooven, de geschiedenis van Nederland. Hou dat
goed vast en geef nu acht. Wij staan dus op een hutkom uit den voorrijd, uit vóór
den tijd, let wel, dat de Batavieren ons land binnenvielen. Niet lachen, Klabbers! Wij
delven dus in de aarde; voel je dat wij delven? Een halve meter onder het maaiveld
zijn we reeds in de praehistorie, in het steenen tijdperk, in die periode waarin alle
voorwerpen, die de menschen gebruikten, hier nog van steen waren; behalve hun
hersens dan en hun hart, die nog niet versteend waren. Doch het zou kunnen zijn,
dat je die dingen geen gebruiksartikelen zou willen noemen, Klabbers, wat ik je niet
kwalijk zal nemen. Maar kom aan, een halve meter onder het maaiveld begint de
geschiedenis van een gezin en, omdat er continuïteit is, zooals de geleerden dat
bewezen hebben, van een stam en dus van een volk, dat nog geen scheurkalender
aan den wand van zijn hutten had hangen, Klabbers, en er ook nog het minste benul
niet van had dat het Christus zoowat een tweeduizend jaar voor was. De voorsprong
van maar eventjes negentienhonderd jaar op de Hollanders kan hier even buiten
beschouwing blijven, Klabbers! Buigen wij nu allen samen een oogenblik eerbiedig
het hoofd voor zoo'n grijs verleden: tweeduizend jaar voor Christus, ante Christum
natum, zeiden de Romeinen! Cheops - ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt,
Klabbers, maar dat doet er niet toe; een mensch die zijn eigen geschiedenis niet kent,
kan die van de Egyptenaren voorloopig laten rusten - Cheops dan bouwde zijn
pyramiden. Dat waren geen fruitboomen, Klabbers - fruitboomen bouwt men trouwens
niet - maar koningsgraven waren het, machtig en indrukwekkend, dingen die, wat
hun gedaanten betreft, ongeveer als de steenbergen onzer Mijnen onder het uitspansel
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stonden, grootheden die de zegevierende uitdrukking waren van de
eeuwigheidsverlangens hunner makers, wat onze steenbergen nu bepaald niet zijn,
begrijp je me Klabbers? Klabbers knikte met den kop van ja, zei, dat hij de wereld
van vroeger als op een plaatje voor zich zag; en de schoolmeester, zich met totale
verwaarloozing van Klabbers opeens tot Lambert Bonte richtend, vervolgde: En gij,
jongeman, die meer oog blijkt te hebben voor de schoone waardin dezer herberg dan
oor voor mijn woorden, wat zegt gij nochtans van de eerbiedwaardige geschiedenis
van uw volk, waartoe gij de groote eer en het geluk hebt te mogen behooren? Lambert
zei, dat hij met die geschiedenis verdomd weinig aan de pet had, als het hem gevraagd
werd, en dat een mensch, die van den vroegen morgen af alleen maar op een boterham
achter paarden had geloopen, wel iets anders te doen had dan zich met Cheopsen en
pyramiden in te laten. Paarden, edele dieren, die ha! roepen als ze den kruitdamp
ruiken! declameerde de schoolmeester en zich weer tot Klabbers wendend, die
geduldiger in het aanhooren en gewilliger in het verwerken bleek, voer hij met een
witten vinger naar Lambert dreigend verder: Wij zitten dus nog altijd op den rand
der ellipsvormige hutkom; twee duizend jaar voor Christus zaten hier - Klabbers
volgde met aandacht de aanduidingen, die de bleeke vinger van den spreker met het
gemorste vocht op tafel maakte - onze voorouders, de bandkeramiekers zoo genaamd,
en schouwden, onbewust nog van verleden en toekomst, over dezelfde aarde als wij,
nar denzelfden hemel. In den kop der ellips stooten wij op de stooksteenen, daar was
de stookplaats, Klabbers, daar roosterden zij de Maasvisch en het wild onzer bosschen.
Voorzichtig steken wij de spade in de aarde, voorzichtig Klabbers, en uit het uit
elkander gebrokkelde leem rapen wij eerbiedig de steenen getuigen eener
praehistorische gemeenschap: bijlen, messen, krabbers, pijlspitsen, scherven en potten
en weet ik wat al meer. En indien de fortuin met ons is - en dat is ze vandaag,
Klabbers! - beuren onze bevende vingeren zegevierend een nog gaaf stuk aardewerk,
een met gevoel gekneed en met smaak geornamenteerd stuk keramiek. En Klabbers
tuurde met aandoenlijke aandacht naar de hand, die de schoolmeester als een kostbaren
bokaal in de schemering omhoog hield geheven en riep: Waarachtig! Maar de school-
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meester ging met opgetrokken wenkbrauwen voort. En toch begint de geschiedenis
van Nederland honderd jaar voor Christus want toen vielen de Batavieren in ons
land! En daar lagen ze! riep Klabbers spontaan met een slag van de platte handen op
tafel.
Precies! stemde de schoolmeester gram van ernst bijna met Klabbers in.
Maar hoe zit dat nu met die jaartallen en die Batavieren, schoolmeester? mengde
Lambert Bonte zich in het gesprek.
Hoe bedoelt u, jongeman?
Ik meen dat de Batavieren pas in Limburg vielen toen ze er de steenkool ontdekten.
Dan is dat een vergissing van u, jongeman, een grove vergissing! Hoogstens zou
u kunnen zeggen, dat de Hollanders het donkere Zuiden pas voor kort ontdekt hebben,
meer niet! Wat zeg jij er van, Klabbers?
En zonder op het instemmend knikken van den aangesprokene acht te slaan, besloot
de schoolmeester: De geschiedenis van Nederland moet nog geschreven worden,
maar dan van onze praehistorische hutkom af tot die gindsche Staatsmijn toe; want
voor de noodzakelijkheid er van zijt gij, jongmensch, wel het meest ontnuchterende
bewijs, dat ik ooit ben tegengekomen!
Een beetje verdrietig boog de schoolmeester het hoofd en haast tegelijk ook schoven
de oogleden van Klabbers zwaar voor hun vensters. Lambert Bonte betaalde de
schoone waardin zijn vertering en vertrok, nadat de schoolmeester hem hartelijk
maar ernstig de hand was komen drukken.
In een winkel aan den Nieuweweg kocht hij, met het oog op Sint Nicolaas al, een
pop voor Kathrinke, een paard voor Bertje en een wolkonijn voor Juulke. En voor
Maria van Dorus dan?... Maar die zou omtrent Sint Nicolaas een kindje koopen,
dacht Lambert, en blij omdat hij den eersten dag den besten ten slotte toch nog een
paard gekocht had, al was het dan maar een houten, stapte hij hard aan naar Waterval.
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XV
Nu zou de een of ander kunnen verwachten, dat oom Lambert met één keer genoeg
van den paardenhandel gekregen had en alweer met plannen liep voor een andere
winstgevende bezigheid. Integendeel echter. Nadat hij zich de moeheid uit de botten
geslapen had, stond hij den dag daarop in alle vroegte alweer het leem van zijn
beenkappen te wasschen bij den waterput. Zijn groote schoenen glommen reeds van
het hondenvet, dingen allemaal waarvan hij voor geen geld van de wereld wilde, dat
Maria er zich de handen aan vuil zou maken.
De ruimtelijkheid van de velden, waarin hij zich gisteren verloren had en het
doelbewuste loopen onder wolken en regenvlagen had hem deugd gedaan en de
ervaringen, die de koopman rijker geworden was, lokten hem meer dan ze hem
weerspannig maakten. Op den handel zie je, om van de mooie paarden waarvoor een
zwak mij nog diep in het bloed zit niet eens te spreken, nog eens menschen, zei oom
Lambert tegen Maria van Dorus, en van iedereen steek je wat op, is het niet veel dan
is het weinig. Zonder kruis of munt geworpen te hebben ditmaal, bepaalde hij zelf
het lot en hield hij, na behoorlijk zijn koffie gedronken en nog een beetje met de
kinderen gerulsd te hebben, op de Maas aan waar de boeren trager, achterlijker heeten,
want niet zoo wijs gemaakt door de landbouwmachines en de kunstmest; maar ook
kwaadaardiger, koppiger, korter aangebonden en ieder oogenblik in staat om een
manslag te begaan. Je moest je daar als vreemdeling behoorlijk opvoeren, had Lambert
zich laten zeggen, want de tijd lag nog versch achter den rug, dat iemand die met
een gekleede jas aan die brikkenbakkersdorpen passeerde, er gewoonlijk kaal van
afkwam, wanneer hij tenminste geen geestelijke of dokter was.
De wind woei nog forsch uit den slechten hoek, maar de hemel boven de Kempen
blonk als een gewasschen venster en stond strak van de najaarszon. Toen Lambert
Bonte, binnen de aardwallen van Stein gekomen, op den kerktoren aanhield en daar
een man nog met een koe zag ploegen, moest hij onwillekeurig weer aan Cheops en
den schoolmeester denken. Onnoozelweg vroeg hij den ploeger hoe laat het was en
toen deze op zijn uurwerk keek en hem gedienstig den tijd van den dag zei, sprak
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Lambert: Dat klopt ongeveer, maar met je gespan ben je in ieder geval een dikke
twee duizend jaar ten achter, vader! De Steiner, die hem vermoedelijk niet begreep
of misschien dacht met een gek te doen te hebben of met den een of anderen
kloosterbroeder in burger - wat maar een gelukkig toeval voor oom Lambert was ploegde voort en welgemoed stapte de koopman verder. Van achter een
akkermaalsboschje uitkomend, dat vol gebroken potten en kort en klein geslagen
glas en aardewerk lag, volgde hij op eenigen afstand een vrouw, die met haar zwarte
muts, haar groene plak en haar scharlaken rok, van achter een schallebijter op klompen
leek en over den slijkerigen landweg een kruiwagen naar den windmolen duwde.
Zal ik dat vrachtje van je overnemen? vroeg Lambert toen ze haar last had
neergezet.
Dat zal je niet! zei de vrouw kortaf en toen hij zijn hulpvaardigheid zoo ver dreef
om zich desondanks voor den kruiwagen te spannen, voelde hij plotseling een klap
van den lichtriem in zijn nek die een daalder waard was.
God zegen je, riep Lambert als uit de wolken gevallen, maar als je geen vrouw
was, dan bleef er hier op den landweg geen stuk van je heel! En hij verwaardigde
zich niet langer te vertoeven in presentie van een vrouwmensch, waarvoor men zeker
heel oude schrifturen zou moeten opslaan om haar gelijkenis te vinden. Het dorp,
waarop Lambert het desalniettemin gemunt had om een voordeeligen handel te
drijven, lag iets verder in de diepte, met den spitsen kerktoren er bovenuit, bij de
Maas. Het eerst belandde hij in een straat waar, op dat uur van den dag als de kinderen
op school, de mannen naar hun werk en de vrouwen met opgestroopte mouwen aan
de waschtobben of aan de deegtroggen staan, slechts kippen en ganzen de eenige
voetgangers zijn. Het kan den vreemdeling gelukken, dat hij gegroet wordt door den
reeds bedaagden pastoor der plaats die, hoog op zijn rijwiel, met bedaarden tred
voorbij wielt naar een kranke. De koopman trof het, dat een man met den brembezem
in de hand in het poortje stond, dat toegang verleende tot zijn erf. Oom Lambert, die
op de eerste plaats achter de menschen den aard hunner bezigheden zoekt, had het
niet ver mis toen hij dacht, dat de man met den bezem, te deftig voor een kantonnier
of een boer, die niet met een halsboord om en een gleufhoed op
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aan den weg staan, in zijn zwart maar kaal pak en de veel te korte broek, een
wethouder was of misschien wel de rentmeester van het kasteel. Alhoewel streng
van uiterlijk en scherp in zijn kijken, stond de rentmeester den koopman gewillig te
woord en nadat deze zijn naam en van bekend gemaakt had, verwees hij hem, daar
hij zelf gaar niets op stal had, beleefd naar een boerderij die een paar boogscheuten
verder met een dooden gevel naar den straatkant toe was gelegen. Bij Jacob Coumans
zou een paard en een veulen, althans zeker het veulen, te veel op stal staan, meende
de rentmeester, die zich, nadat hij zich had laten danken, met den bezem op zijn erf
terugtrok en het poortje grendelde. Niet dat Lambert op dat oogenblik de wenken
van Colaris, dat de drank een koopman tot niets diende en dat er maar stukken en
rammelanten van kwamen, vergat, maar in zijn verlangen om menschen te zien en
zich aan dezen als handelaar in paarden te doen kennen, kon hij opeens aan de
verzoeking niet weerstaan om een gelegenheid binnen te stappen waar twee vosachtige
meisjes met dikke koppen vol valsche krullen den vloer lagen te boenen voor de
aanstaande najaarskermis. Nadat hij zijn drank besteld had en een der twee boensters
hem op haar kousevoeten vol gaten met een natte hand bediend had, lieten ze hem
aan zijn lot over. Dat was wat de koopman allerminst gezocht had in de gelegenheid,
waar nog alles glom van de nattigheid en de bezoeker daarenboven den kraag nog
wat op kon zetten tegen den trek. En in een van die spontane opwellingen van
Lambert, waar een ondoordacht handelen het gevolg van was, wierp hij een geldstuk
in het orchestrion dat er stond en begon het instrument opeens van binnen zoo
onbedaarlijk te stampen dat Lambert wel een gulden kwijt had willen zijn als hij er
het spektakel in den nog nuchteren en windkillen morgen mee had kunnen bedaren.
Hals over kop liet hij de vertering bij zijn glas achter en alsof een booze geest hem
op de hielen zat verliet hij de herberg, nagejouwd door de meisjes die hem vreemd
genoeg nu alweer een rare noemden of minstens een kloosterbroeder. Waarachtig,
Lambert trof het dien morgen niet op den handel! Bovendien was het hem heelemaal
niet aangekaart, dat die meiden nu ook alweer van een kloosterbroeder gesproken
hadden. Wanneer zijn broers hem vroeger wilden transeneeren, noemden ze hem
ook al broeder Lambertus. Wat was dat? En waarom
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anders kon hij den pater overste van het klooster waar Jacob was, niet uitstaan, dan
omdat die maar dreigen bleef een broeder van hem te maken? Had dat wijf dat hem
met den lichtriem in den nek had geslagen ook soms een broeder in hem gezien? Dat
hij een rare was, daar had hij eerder plezier van dan iets anders, dat liet hij zich
zeggen, maar dat andere niet. En een beetje zwaar in zijn hart ging de koopman de
Dorpstraat af waar een koekar kwam aangewaggeld met een man er naast dien hij,
alleen maar om aanspraak te hebben, vroeg wat hij drommels goed wist, of dáár
Jacob Coumans woonde die een paard en een veulen of althans een veulen veil had.
Nadat de koevoerder bevestigend geantwoord had, hield Lambert nog even bij een
mandenvlechter halt, die met een mand tusschen de knieën onder het afdak van zijn
huis tot den hals in de witsen zat, om te informeeren of het waar was wat hem
toescheen, dat de paarden dun gezaaid waren in het dorp en dat de paardenhandel er
weinig floreerde.
Jawel, eerwaarde broeder, antwoordde de witsenvlechter Muris, tegelijk aan zijn
pet tikkend die hij met de klep op zijn oor had hangen; en hij viel Lambert daarin
bij, dat de boeren of diegenen, die er zich voor uitgaven, er nog achterlijke ezels
waren. Van den anderen kant verdedigde Muris hen door met een gloeiend kijken
van zijn kleine oogen op te merken, dat men geen paard noodig had voor wat men
met een koe afkon, die bovendien nog melk leverde ook nog voor wat zij opvrat; en
een paard niet. Met dat bescheid, dat zeker ergens niet klopte en met het predicaat
broeder opnieuw op zijn fatsoen, toog de koopman naar den boer die hem, als Jacob
Coumans aangeduid, door den koevoerder nader nog als de Turk geschilderd was
geworden: een groote, zwaarmoedige kerel met woeste borstels boven de oogen, die
hij onheilspellend optrok toen Lambert onder de poort door het erf opstapte en vroeg
of er misschien een paard te koop was. De boer gromde iets waar de koopman geen
staat op kon maken en toen hij, steunend op een knuppel, waar menig voorjaar reeds
een nachtegaal op gefloten had, op hem afkwam, merkte Lambert dat hij aan één zij
mankte en gevaarlijk naar links doorsloeg. Met een staalhard kijken zette de Turk
hem de punt van den knuppel op zijn borst en ofschoon Lambert Bonte nu ook precies
voor geen kleintje vervaard was, zocht hij het
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in der minne met den kerel te schikken en hem op voorhand te ontwapenen door te
zeggen, dat de man, dien hij voor een rentmeester hield, hem in goede trouw naar
daar had gewezen voor zaken.
Indien ik voorheb wien ik denk, blafte de Turk hem, zonder zich van zijn
rechtvaardiging iets aan te trekken, recht in het gezicht, zou ik maar maken
viersprongs de poort uit te komen anders..... Anders? zei Lambert, die er nu ook niet
meer voor terugschrok desnoods tot het uiterste te gaan.
Betaal ik je met dezen knuppel terug waarvoor die goddelooze schurk van een
vader van je me hier op de plaats zelf in den nek heeft gekeken!
Kan je me goed maken wat je daar zegt? vroeg Lambert.
Dat kan ik! antwoordde de Turk, twee vingers de lucht in stekend.
Wat bleef hij je schuldig, zei Lambert, met de hand al bij zijn knipbeurs om de
zaak te vereffenen.
Kom binnen! wenkte de Turk, toen hij zag, dat de koopman er ernst van maakte.
En in de keuken vervolgde hij: Wanneer ik maar zoo tenaastebij tot mijn ellen kom
is het me al lang goed. Betaal den prijs dien ik dien godvergeten vader van je voor
een paard heb uitbetaald met aftrek van wat ik er bij den vilder nog voor gemaakt
heb, honderd en twintig gulden! Met honderd ben je van me af en heeft de ziel van
je vader rust.
Bedaard telde Lambert de som voor den boer op de keukentafel neer en vroeg of
het zoo goed was.
In orde, zeide de boer. Lambert knipte zijn beurs weer dicht, borg ze gelaten in
zijn broekzak en weerde de boerin, die met de jeneverflesch van achter kwam
geloopen, af met de verzekering dat hij als koopman geen drank gebruikte.
Handel is anders handel! grijnsde de kerel die intusschen de bloedige contanten
opstreek.
Dat wel, zei Lambert, maar een koopman, die recht door zee wil blijven gaan en
niet van koek tot brood komen, moet vandaag aan den dag op zijn tellen passen en
een koel hoofd bewaren. En even vroolijk reikte hij den boer en zijn vrouw een hand
en deze deden hem uitgeleide tot aan de straat waar ze hem nog even na bleven staren
en besloten dat Onze Lieve Heer toch maar rare kostgangers op de wereld had.
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Ziezoo! dacht oom Lambert tevreden toen hij, het hoofd nog rechter dan anders,
buiten het dorp was gekomen; en zich langs den weg op een grenspaal neerlatend
pakte hij den knapzak uit en at zijn boterham.
Onderwijl kwam dezelfde bedaagde geestelijke heer van straks weer, hoog op zijn
rijwiel en druk in zijn eigen pratend of biddend, de straat afrijden. Lambert stond op
om den nog blozenden herder eerbiedig te laten passeeren, toen deze kalm van zijn
rijwiel stapte, den koopman vriendelijk aankeek en vroeg of de boterham smaakte.
Dat doet ze! zei Lambert, die daarop weer ging zitten.
Pardon! verontschuldigde zich de geestelijke, ik meende een broeder uit het klooster
voor me te hebben, maar ik merk dat ik me vergis. Lambert zei, dat hij van een
broeder niets aan zich had en nog minder met een klooster te maken. De pastoor
merkte op, dat er anders niets oneervols in stak den Heer in eenvoud en oprechtheid
te dienen als leekebroeder; maar Lambert vond, dat je er voor in de wieg moest zijn
gelegd, wat hij nu eenmaal niet was. De pastoor evenwel meende, dat niemand zoo
iets van te voren met zekerheid zeggen kon, zoolang de Geest waaide waar Hij wou
en de wegen der Voorzienigheid onnaspeurlijk bleven. Doch ik voel me niet geroepen
om een jongeman, die rustig langs den weg zijn boterham zit te eten, den schrik op
het lijf te jagen, praatte de geestelijke verder; en vriendelijk veronderstellend dat
dezelfde jongeman een oud priester zijn nieuwsgierigheid wel zou vergeven, vroeg
hij den koopman wie hij was en waar hij vandaan kwam. Daar oom Lambert plotseling
het gevoel kreeg, dat de duivel hem nu ook overal op de hielen zat en hij reden
meende te hebben om te vreezen dat de geestelijke heer, om de eene of andere
achterstallige vordering op zijn vader, misschien ook nog beslag zou gaan leggen op
de rest van zijn spaarduiten, die intusschen dermate geslonken waren dat er voorloopig
zeker van een redelijken paardenhandel niets meer terecht kon komen, stond hij op
het punt om er zich met een valschen naam vanaf te maken toen de priester, hem
diep in de oogen kijkend zeide: Dat gezicht heb ik meer gezien!
Lambert antwoordde dat men hem meer gezegd had, dat hij op zijn vader trok.
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Nicolaas Bonte! riep de pastoor verrast over zijn eigen vinding. Jawel! bevestigde
Lambert; waarop de pastoor zich nóg meer verbaasde, dat hij in den koopman een
kloosterbroeder had kunnen zien, en de vergissing schoof op zijn oogen, die het al
een goede zeventig jaar gedaan hadden en dus niet meer van de beste waren. Inwendig
prees Lambert het toeval, dat hij de leugen niet begaan had toen de priester, na hem
doorgrond te hebben, liet blijken dat hij het met Nicolaas Bonte nogal eens aan den
stok had moeten hebben vanwege de opruiende taal die deze in zijn laatsten tijd door
de herbergen rondstrooide. Het was een verkeerde op zijn laatst, een man die zijn
eigen reputatie met voeten heeft getreden, zei de priester, maar pleitte er tevens voor
om het oordeel aan God over te laten, die harten en nieren doorgrondt; en barmhartiger
dan de menschen, geduldig tot den laatsten korrel het goede uit den zondaar zift.
Daarmee stapte de pastoor weer op zijn rijwiel en een heele poos daarna zat Lambert
Bonte het met de kin op de borst een raadsel te vinden waarom hij, bij bijna iedere
tien passen, die hij in den vreemde zette, niet alleen voor een broeder werd
aangekeken, maar ook nog zijn vader moest tegenkomen of tenminste de herinnering
aan hem. Hij moest dan overal nogal veel getempeest en in de herbergen gelegen
hebben, dacht Lambert; veel meer dan wij geweten hebben! Even later brak hij op
en liep hij, bijna vroolijk weer bij de gedachte aan de daad, waardoor hij het geweten
van zijn vader verlicht had, den weg op; en met de hand in zijn broekzak de groote
stukken tellend die hem nog restten, zon hij op de toekomst, die nu wel weer anders
zou moeten worden dan hij zich had voorgesteld. Niet als een man, die niet meer
weet waar hij aan toe is, maar als een die het allemaal ook niet verhelpen kan,
slingerde hij, een beetje dronken van gedachten, op goed geluk een veldweg tusschen
hoogopgaande acasiastruiken in, waar het springen als een kievit was over de
karresporen en de waterplassen die er nog stonden van den regen van gisteren. Om
een paard dat dien naam verdiende te bekostigen, had hij lang niet meer genoeg, daar
was zijn telling op uitgeloopen; en om zich aan slachtvee te vergooien, had hij geen
puf. Een geldsom opnemen was geen manier van doen, gesteld dat je wist waar je
had aan te kloppen. En met zijn grooten glimlach stilstaande boven een waterplas,
waarin
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hij den hemel zag blinken, dacht hij opeens aan de kinderen thuis: aan Kathrinke,
dat freuleke, aan Bertje, dat kereltje, aan Juulke en aan dat kindje dat komen zou
rond Sint Nicolaas: een heel span waarover hij de hand had uitgestrekt en waaraan
hij zijn belofte waar had te maken. Zijn glimlach betrok toen hij er over prakkezeerde
wat hij tegen Maria van Dorus zou zeggen als hij, zooveel lichter als hij gegaan was,
thuis zou komen; en de kin zonk hem op de borst bij de gedachten aan haar handen,
die blauw van het waschwater waren en aan de pijn waarover zij gedurig klaagde in
haren rug. Oom Lambert trok het op zijn fatsoen en met de vuist voor het voorhoofd
zeide hij het zich aan, dat het allemaal veranderen moest, en gauw! Over het hoe,
maakte hij zich voorloopig de grootste zorgen niet; daar was hij een kerel en geen
nietsnutter voor! Alleen wist hij nog altijd niet hoe hij tegenover Maria van Dorus
moest verantwoorden, dat hij er den handel aan had gegeven, want dat hij zijn vader
was bijgesprongen hield hij maar liever heelemaal voor zijn eigen. Omdat de dag
nog lang was - oom Lambert had een gevoel of hij eindeloos zou duren - en hij geen
zin had om nog veel menschen tegen het lijf te loopen, sloeg hij de oude Postbaan
in die zich voor hem opendeed en wier breede verlatenheid hem trok. In twee dagen
tijds, zou hij eerlijk tegen Maria van Dorus opbiechten, heb ik de reis om de wereld
gemaakt - met dat groote woord evenwel de kleine wereld bedoelend die heelemaal
de zijne geworden was - en er niet veel wijzer op geworden, maar wel lichter! Maria
moest dan zelf maar gissen, dat men hem bij den neus genomen had en dat hij als
koopman gefaald had. Er hem scheel over aankijken, zou ze niet. Zoo was Maria
van Dorus niet. Maar daarmee stond het voor oom Lambert dan ook vast dat er, wilde
hij per slot van rekening zijn erwten bij zijn schoonzuster niet uitkrijgen, van den
nood een deugd gemaakt moest worden en dat er meer van hem verwacht werd dan
de wind dien hij binnen bracht. En de groote mannelijke handen van oom Lambert
balden zich: Mensch nogtoe!
Alsof het zoo zijn moest kwam Nico daar opeens een boschweg uit met zijn wagen;
hij had notaris Vermeeren naar een houtverkoop gebracht en moest tusschendoor
even naar Maastricht om den bedrijfsleider Grondijs aan het Gouvernement op te
halen. Lambert zei, dat hij op den paardenhandel was en Nico
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was de zooveelste dien dag, die den vinger tegen zijn voorhoofd plaatste en vroeg
wat hem mankeerde. Wie handelt op vandaag nog in paarden? spotte de chauffeur
en Lambert zei, dat Maria van Dorus ook al gezegd had, dat de paarden uit de mode
waren. Als je nog wat spaarcenten hebt en wat wilt riskeeren weet ik er wel iets
anders op, zeide Nico. Wat dan? informeerde Lambert een beetje achterdochtig. Stap
maar in, zei Nico, want veel tijd te verliezen heb ik niet! En toen Lambert naast hem
in den wagen zat en deze goed en wel door zijn versnellingen was, ging Nico verder:
In plaats van een paard koop je een auto, een tweedehandsche en je gaat snorren, een
beteren raad zou ik je niet kunnen geven! Ja maar, zei Lambert, heb je me zelf niet
gezegd, dat mijn voeten te groot waren om te chauffeeren? Dat was maar gekheid,
lachte Nico, om te chauffeeren zijn geen handen en voeten te groot of te klein, op
een beetje uitkijken komt alles neer en op een beetje practijk.
En op een heel beetje geld ook! vulde Lambert aan.
Doch dat geld brengt zijn rente dik op, verdedigde Nico. Kijk maar eens naar mijn
baas, hoe is die begonnen? Met een rammelende Ford op hooge beenen en betracht
me nu die garage eens die hij heeft, om van de ringen aan zijn vingers en de gouden
horlogeketting op zijn buik niet eens te spreken!
Allemaal goed en wel, zei Lambert, maar dan moet je ook nog verstand van
reparaties en onderdeelen hebben, want als je geregeld met een mankatie aan je
wagen in een garage terecht komt, kom je bij den duivel te biechten, heb ik wel eens
hooren zeggen van menschen, die er hun broek ook aan gescheurd hadden.
Repareeren kan jij zoo goed leeren als ik het geleerd heb, merkte Nico onverschillig
op, en in het begin zou ik den wagen voor je in orde kunnen houden.
Dat zou kunnen, zei Lambert; en aan het opklaren van zijn kijken was te merken,
dat hij in het voorstel van Nico licht begon te zien.
Ook zouden wij het op een accoord kunnen gooien en samen gaan doen, ging Nico
een stap verder; jij met je centen en ik met mijn kennis! Voorloopig dag en nacht
met één wagen naar binnen- en buitenland rijdend, zouden wij er gauw een tweeden
en een derden aan verdiend hebben! En waarom zou het zoo'n groot wonder zijn,
indien er vroeger of later eens een tweede
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garage aan den Nieuweweg verscheen van de gebroeders Bonte? Klanten zijn er
geregeld genoeg; de telefoon staat bij ons niet stil met al die reizigers op vandaag en
dan zijn er nog altijd een boel menschen, die je langs den weg moet laten staan en
particulieren, die je niet kan bedienen! Dat zou me wat anders dan een paardenhandel
zijn, besloot Nico, terwijl hij den Rijksweg opdraaide, de richting in van Maastricht.
Hoe lang denk je dat ik noodig heb om dat te leeren, vroeg Lambert naar het
stuurrad wijzend. Of eerst eens, hoeveel denk je dat zoo'n auto zou moeten kosten?
Chauffeeren zal ik je wel leeren als de beste, zei Nico; je rijdt een keer of wat met
me op en af, dan vraag je een rijbewijs aan, je legt doodeenvoudig een examen af
voor je brevet, en klaar is Kees. En wat de kosten betreft: aan een splinternieuwen
wagen valt natuurlijk niet te denken want daar ben je een dikke twee duizend pop
aan kwijt, maar weet je een goeden tweedehandschen op den kop te tikken, wat zoo'n
groote kunst niet is voor een kenner, dan kom je er heel wat zachter van af. Toevallig
weet ik een pracht van een ding nog te staan bij een ingenieur van de koel die - of
het kan ook zijn vrouw zijn - natuurlijk ieder jaar het nieuwste model moet hebben.
Het is een sport geworden onder dat soort menschen met godvergeten groote
inkomens, die dan hun verouderd model voor een appel en een ei van de hand doen.
Maar wat noem je een appel en een ei? hield Lambert aan.
Een twee à drie honderd gulden, dacht Nico; maar nooit meer dan een vier honderd
pop; of het moest een wonder van een wagen zijn, een Hudson zescylinder of een
Mercedes; doch dat waren dan ook van die krachtpatsers waarop zij het onmiddellijk
niet gemunt behoefden te hebben.
Twee à drie honderd gulden was een bom geld voor iemand, die ze niet had,
oordeelde Lambert; indien je ze had was het niets!
Je kon er woekerwinsten mee maken, redeneerde Nico; een oude wagen bracht
een nieuwen op, een nieuwe een tweeden; en zoo kon je, als je een klein beetje geluk
had, doorgaan, een eigen garage bouwen, het werk aan je personeel overlaten en een
rijk man worden! Hun vader had vroeger beter uit zijn oogen moeten kijken! Of als
Nico maar eens eerder geweten
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had wat hij nu wist! Een groote garage hadden zij met hun geld moeten bouwen, en
allemaal eigen personeel, dan zou je eens wat anders gezien hebben dan allemaal
avonturiers, tot Jacob toe! Uilskuikens waren ze allemaal geweest van den ouden
heer tot den jongste toe, menschen, die niet verder gekeken hadden dan hun neus
lang was en het gezocht hadden waar het niet te vinden was! Waarom had dat allemaal
met hen moeten gebeuren en waarom lag Dorus nu op zijn dooden rug in de kist, om
van hun moeder maar te zwijgen? En wat was er van hun allen terecht gekomen?
Van Jacob, een pater; van Karel, een kale mijnheer, van Peter, een mijnwerker,
alhoewel bovengronds, en van hemzelf, om zich niet uit te sluiten? Was het een werk
voor hem om op fooien te rijden? Ze waren zooveel als ze waren, geen kerels als ze
niet goed probeerden te maken wat hun vader bedorven had! En als ze niet naar
zichzelf keken, waarom dan niet naar de kinderen, die ze toch eens hoopten te krijgen
en voor iets anders groot te brengen hadden dan voor de Mijn?
Dat woord was Lambert recht uit het hart gegrepen en nog voor zij de stad
bereikten, waren zijn spaarduiten met knipbeurs en al in de zakken van Nico
verdwenen om den bewusten wagen te koopen en moest de gewezen koopman in
paarden, toen ze de stad binnenreden, nog een paar dubbeltjes bij Nico borgen om
een kleinigheid in te slaan voor de kinderen.
Het licht hing nog aan den hemel, toen hij met zijn grooten glimlach in Waterval
over den drempel stapte en Maria boodschapte, dat hij geen paard maar een auto
gekocht had. En uitgelaten van vreugde bijna, klopte hij zijn schoonzuster op den
schouder, het haar plechtig voor gezegd houdend dat hij, wanneer het nieuwe kindje
er zou zijn, dit in zijn eigen wagen ten doop zou rijden! De menschen moesten dan
voortaan maar eens zeggen wie dat zij dachten dat die van Bonte waren!
En Maria, die haar hart alweer eens vasthield, maar niet wist waarom zij de mooie
illusie van haar schoonbroer zou storen, glimlachte begrijpend.
In afwachting van de auto en het leeren chauffeeren, had oom Lambert den tijd
aan zijn eigen en wandelde hij met de kinderen. De menschen die hem, wanneer het
weer het maar even toeliet, gaan zagen, zeiden dat de kinderen het zoo slecht nog
niet
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getroffen hadden met oom Lambert, maar dat Maria van Dorus er een groot kind
méér aan had. Dat nam evenwel niet weg, dat hij het bij gansch Waterval zoo gezegd
gewonnen had. De familie Tobben, die alle moeite deed om hem in een zooal niet
verkeerd dan toch dubieus daglicht te stellen, vielen de troeven een voor een uit de
hand en toen de menschen inzagen, dat zij passen moesten en vuil vielen waar ze
met hun achterklap aankwamen, trachtten zij weer bij te draaien en Lambert opnieuw
te paaien en weer in te palmen. Wanneer Mina toevallig zijn weg kruiste, waren zijn
gedachten zoo vol auto's en onderdeelen, dat hij haar blindelings voorbij liep. Toen
de verwachte wagen maar niet kwam opdagen, ging Lambert op een morgen naar
de garage en vroeg naar Nico. Die lag op zijn rug onder een wagen in zijn oliepak
en van daaruit stond hij zijn broer te woord. Hij zei, dat het bewuste koopje hem
voor den neus was weggepikt door een snorder, maar dat hij alweer iets anders op
het oog had: een zespersoons Chevrolet, een smokkelwagen zoo goed als nieuw, die
op den weg was achtergelaten en door de kommiezen voor ieder bod van de hand
werd gedaan. Ik zou er dan maar eens gauw werk van gaan maken, zei Lambert, en
ook van het chauffeeren. Wanneer denk je dat we eens kunnen gaan rijden?
Nico dacht van Zaterdagmiddag of anders Zondag; wanneer ze dan samen over
en weer naar Luik geweest waren of naar Aken, had Lambert het rijden al een heel
eind onder de pet. Doch daarmee was Nico dezen keer niet van Lambert af; hij wou
weten waar de auto in kwestie stond, er alvast zelf eens naar gaan kijken en tegen
de kommiezen zeggen dat zij, Nico en hij, er de eerste hand aan wilden hebben. Dat
kon niet, lachte Nico; iemand, die zooveel verstand van auto's had als een koe van
Spaansch deed beter zich maar uit de buurt te houden; daar moest een deskundige
aan te pas komen en die moest nog op zijn tellen passen om zich niet in den nek te
laten kijken als het auto's gold! Dat zag Lambert in; zoo dom wou hij niet zijn om
zich aan dingen te gaan kuren waar hij geen benul van had; maar toch drong hij er
andermaal bij Nico op aan om weer niet achter het net te visschen. Want zoo nog
langer blijven loopen kan ik niet, klaagde Lambert, wat moeten de menschen wel
van me denken? Tegen Sint Nicolaas vond hij, moesten zij toch zeker
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aan het rijden zijn. Dat was zoo lang niet meer, maar toch veel te lang voor iemand
die in de kracht van zijn leven op kosten van ongelijke is aangewezen en bij ieder
stuk brood dat hij in den mond steekt denken moet, dat hij het aan de kinderen van
zijn broer zaliger onttrekt. Indien hij het maar eenmaal dubbel en dwars kon
vergoeden, was dat zoo erg niet, doch zoolang hij dat nog niet stevig in de handen
had, was het leven voor hem geen werk. Als Nico dát slechts in aanmerking nam.
Nico wist er alles van en beloofde er een komaf aan te maken. Alleen moest hij nog
ergens wat geld trachten op te nemen, daar hij met de kleine honderd gulden van
Lambert en zijn eigen centen niet toe dacht te komen voor een behoorlijken wagen.
Bij zijn baas kon hij niet aankomen om duiten voor zulk een doel, dat hem recht
tegen zijn kwaden scheen ging, dat sprak vanzelf! Bij één van zijn broers ook niet,
die ook al blij waren, dat ze elken dag avond hadden en zonder crediet zag een Bank
je niet eens staan. Er bleven dan nog de particulieren waaronder er wel waren, die
vertrouwen genoeg in hem hadden. Misschien dat Lambert ook wel eens aan deze
of gene deur kon kloppen, want van twee kanten bereikte je altijd meer dan van één?
Ik zou je danken, zei Lambert met een lang gezicht, dat je er zóó slecht bijzat had
je me wel eerder kunnen zeggen!
Ik heb je toch gezegd, dat ik alleen maar op fooien rijd, gromde Nico met het
grootste gelijk van de wereld.
Geef me mijn geld dan maar terug, zei Lambert, want ik heb al lang in de gaten
dat alles op niets met ons uitdraait.
En als ik je vertel, dat ik met je geld mijn kosthuis heb moeten betalen, vroeg Nico
brutaal, wat dan?
Dan ben ik nog armer dan een kerkmuis, die tenminste nog ergens een holletje
heeft, antwoordde oom Lambert gelaten. Maar wat hem te doen stond, stond toen
meteen onherroepelijk bij hem vast.
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XVI
Recht uit de garage ging hij naar de Mijn en omdat hem bovengronds geen kans
versproken kon worden liet hij zich keuren voor ondergronds en mocht nog van geluk
spreken, dat hij als sleeper werd aangenomen. Toen hij thuis kwam merkte zijn
schoonzuster al dadelijk aan zijn kijken, dat er iets aan de hand was; maar Lambert
liet haar voorloopig zoo wijs als ze was. Den volgenden dag pas, toen hij met den
ouden pungel van Dorus zaliger op den rug uit zijn kamer kwam, begreep zij waartoe
oom Lambert gekomen was en sprongen de tranen haar uit de oogen bij het zien der
verlegenheid, waarmee hij op zijn boterhammen stond te wachten.
Oom Lambert gaat op sjicht, zei hij tegen de kinderen en die deden hem vroolijk
uitgeleide tot aan het hekje. Voor mij is het zoo erg niet, dacht hij, maar die kinderen
zal ik een hand boven het hoofd houden, dat zal ik! Het lanterfanten was tenminste
gedaan en daar was hij blij om. Het werken was hem altijd goed afgegaan en als het
sleepen in de Mijn dan ook al niet voor de poes was, zooals er beweerd werd: hij
kon er tegen, hij kon een stootje verdragen. En je zou per slot nog zelf gaan gelooven
dat de Mijn dan nog een gelukkige uitkomst was voor een mensch, die anders met
zijn handen en zichzelf geen raad wist en zoowat met zijn ziel in den drup stond! Er
was niets op tegen dat je van den nood een deugd probeerde te maken, heelemaal
niet. En hij was niet beter dan Dorus zaliger, zeker niet! Dat die het met den dood
had moeten bekoopen, nu ja; alles wat je daar achteraf van zeggen kon, was niets
anders dan dat zijn uur geslagen had en dat het overal op de wereld voor hem geslagen
zou hebben, indien het niet in de Mijn was geweest. Ook Dorus had van den nood
een deugd moeten maken; en hij was er niets minder waard om geweest. Indien je
maar wist waarvoor je eigenlijk leefde en werkte, was alles goed!
Alles is goed, zei oom Lambert vroolijk, het leven is goed, het werk is goed en
ook de Mijn is goed. Maar niet voor de kinderen, verbeterde hij zich, alleen voor wie
niet anders meer kan, voor hem is zij goed! En in deze gesteltenis ging oom Lambert,
na van de portier Eussen zijn penning in ontvangst genomen te hebben, voor den
eersten keer de lift in en naar beneden. Daar
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gaat hij, lachte Lambert toen de grond onder hem wegzonk met een raar gevoel in
zijn middenrif, tegen een paar kompels, die hem van onder hun leeren helmen bezagen.
En zich dan pas herinnerend wat zijn schoonzuster gezegd had, dat Dorus nooit naar
onder ging zonder zijn vijf Onze Vaders, maakte oom Lambert ernstig een kruis en
bad als een kloosterbroeder.
Toen hij even tegen vier uur doodmoe in zijn botten maar met een voldaan hart
weer in Waterval terugkwam, zaten daar Peter en Lieske, die met Maria waren komen
spreken over de aanstaande blijde gebeurtenis. Alles was zoo ver reeds geregeld,
maar op de vraag of de kinderen in huis zouden blijven of niet, was nog geen antwoord
verkregen. Wat heb ik gehoord? riep Lieske die altijd en overal het hoogste woord
had, toen oom Lambert binnen kwam en zijn eerste kijken natuurlijk weer naar de
kleinen was. Wat zou je gehoord hebben? hield oom Lambert zich van den domme;
en terwijl Maria van Dorus zich haastte hem zijn warm eten op te scheppen, kreeg
hij Juulke, die pas zijn middagslaap uit had, zoo lang op de knie. Of Maria van Dorus
ook wist wat hem toekwam, den armen hals! Peter op zijn beurt begon hem uit te
vragen hoe het hem bevallen was in de koel. En Lambert zei van goed, hij vond het
lang zoo erg niet als de menschen er van maakten, lang zoo'n afbeulen niet; en met
dat drillen, waarover zoo gekankerd werd, liep het volgens hem nogal los. In den
landbouw maakte je je ook moe om wat te winnen en dat moest je trouwens overal.
Op Printhagen was het ook niet alle dag kermis geweest en op de boerderij van hun
vader vroeger al evenmin. Daar hadden ze er soms ook aan moeten gelooven, dat de
tong hun 's avonds van moeheid uit den hals hing, en waarvoor? De handen maakte
je je overal vuil, daar was het wasschen voor en oom Lambert concludeerde, dat men
de Mijn niet zwarter behoefde te maken dan ze al was! Peter zei, dat hij gelijk had,
maar verwonderde er zich toch een beetje over, dat Lambert zoo gauw bekeerd was.
Van de hel, gelijk men hem de koel had afgeschilderd, zeide Lambert nog niets
gemerkt te hebben en al geleken de menschen die er werkten dan ook een beetje op
duivelen, daarom waren ze het nog lang niet. Precies als overal waren er op de Mijn
ook menschen en menschen, goede en kwade geesten, lui die vloekten en anderen
die zwegen onder het werk, menschen die baden voor de boter-
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ham en anderen die er op vielen als honden. Maar met dat alles had je juist zooveel
te maken als je zelf wou; indien je je plicht maar deed op den post, die je werd
aangewezen, kwam alles vanzelf terecht.
Onderwijl was er tusschen de vrouwen verordeneerd geworden dat Lieske, tegen
den tijd dat Maria zou moeten gaan liggen, in de huishouding zou komen, wat
eenvoudiger gevonden werd dan dat de kinderen bij gebrek aan ruimte zouden moeten
verhuizen. Karel en Julie zouden wel niet weigeren er een onder hun hoede te nemen,
indien het hun gevraagd werd, maar anders was toch beter. Ook voor oom Lambert.
Die had een pijp gestopt na zijn eten en zat te knikkebollen op zijn stoel. Hij praat
er nogal licht overheen, zei Peter, maar dat de koel hem niet in zijn kouwe kleeren
is blijven zitten, is duidelijk. Lieske vond dat het vuur hem na aan de schenen gelegen
moest hebben, dat hij zoo ver gekomen was om een koelputter te worden. Maar Maria
zweeg. Er was iets pijnlijks in dat zwijgen. Lieske voelde dat onmiddellijk. Peter
niet. Had ook Dorus het vuur niet aan de schenen gelegen? En niet heel wat nader
nog dan Lambert? Peter vroeg zich af waarom Lambert onmiddellijk onderin was
gegaan en niet eerst geprobeerd had voor bovenop. Er zou allicht een kruiwagen te
vinden geweest zijn, die hem geholpen had. Maar zoo was Lambert nu eenmaal:
altijd een beetje eigenzinnig en te eergierig op zijn manier om een mensch naar de
oogen te zien. En in die dingen een echte zoon van zijn vader, die er eveneens een
handje van had door dik en dun heen de eer aan zijn eigen te houden. Nu Peter het
tóch over zijn vader had, moest het Lieske nog eens van het hart hoe gek zij het vond,
dat die maar niets van zich liet hooren. Daar moet je nu toch een kop voor hebben,
zei Lieske, om zelfs op een doodsbericht van je eigen zoon geen adem te geven! En
met Louis was het al geen haar beter; van hetzelfde laken een broek. Ook die deed
zijn kop niet open; niet één stom woord om te condoleeren, wat een scharenslijper
nog zou doen! Zij en Peter hadden zich dan de moeite ook maar gespaard om vader
en Louis de geboorte van hun kind aan te kondigen, want indien ze zich zoo weinig
om de dooden bekreunden, wat zouden ze dan nog voor de levenden over hebben?
Het moest een vreemd hout zijn waaruit ze gemaakt waren, ging Lieske voort; zij
was maar blij, dat Peter
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op stukken na zóó niet gelukt was. Ook Dorus was heel anders, maar Lambert was
van hetzelfde hondje gebeten. Wat je van Nico denken moest, wist ze niet! Familieziek
was die in ieder geval ook niet. Je zag hem in maanden niet en wanneer je hem dan
bij toeval eens tegenkwam op straat, wist je nog niet wat je aan hem had. Dorus en
Peter waren kinderen van hun moeder en misschien Jacob ook; de anderen van hun
vader, doch met Nico wist je eigenlijk geen weg, die viel meters ver buiten het nest!
Maria verontschuldigde den jongste; zij had Dorus meer dan eens hooren zeggen,
dat die totaal door zijn moeder bedorven was. Maar daar kwam Peter tegen op, die
zei dat Nico meer een product van de omstandigheden was en meer had moeten
meemaken dan voor een jongen van zijn leeftijd goed was geweest. Indien hun moeder
de teugels in handen had kunnen houden zooals op de boerderij, was er van dien
jongen ook iets heel anders terecht gekomen. Maar hoe was het gegaan? Hij behoefde
geen oude koeien meer uit de sloot te halen, doch als de vraag over de schuld van
alles op de proppen kwam, moest zijn moeder de hand boven het hoofd gehouden
worden. Die had hemel en aarde bewogen om het onheil te keeren en aan haar alleen
was het te danken geweest, dat het nog niet sneller den berg af was gegaan met hen
allen. En om nog eens op Nico terug te komen, die had het nog minder getroffen dan
de anderen die toen al wat meer vrijgevochten waren en behalve Jacob, die toen
ineens dien vromen slag over zich had gekregen, hun eigen gang wisten te gaan. Als
er over fouten gesproken moest worden, dan hadden ze die allemaal, van den oudste
tot den jongste, maar de grootste fout was geweest, dat hun vader geen weg geweten
had met zijn geld. Aan de onteigening was hij evenmin kunnen ontkomen als zooveel
anderen, die door den Staat bij hun kraag gegrepen waren; maar zooals die van Soons,
van Salden en van Ramakers gedaan hadden, had hun vader ook kunnen doen; beter
dan tot zijn eigen glorie dien tempel in de Raadhuisstraat te bouwen, had hij elders
grond voor zijn geld moeten koopen en den boer niet af moeten leggen. Hij wou
laten zien wat hij kon, dat was het hem. Na die geschiedenis met Van der Schoor,
wou hij niet voor den brouwer onderdoen en hem de oogen uitsteken. Het was hem
en allen duur te staan gekomen! Doch ook Louis had niet gedaan zooals het behoorde.
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Hij had een andere partij moeten kiezen en vooral zijn moeder niet als een kreupele
langs den weg moeten laten aanhouden. Hij had zijn ouders aan hun lot overgelaten
op het oogenblik, dat ze hem het hardste noodig hadden en dát strekte hem niet tot
eere; dat zou hij zich nooit kunnen vergeven. Toen hij eenmaal genoeg in de gaten
had dat Miete haar zinnen op Den Hertog gezet had, had hij geen minuut langer bij
Van der Schoor moeten blijven slungelen! Het zou hem, Peter, niet overkomen zijn;
daar konden ze op rekenen! Eigenlijk had hij nooit zuiver geweten wat hij aan Louis
had; hij niet en zijn andere broers ook niet. Zijn eigen moeder niet, die nochtans een
god van hem maakte. Zijn vader had het in hem gezien, totdat het hem opbrak. Dorus
had nooit veel van hem moeten hebben en, vooral na de behandeling, die Louis hun
moeder had doen ondergaan, menigen keer gedreigd met hem af te rekenen. En toen
opeens dat vertrek naar Amerika! Of Louis nog op Miete gehoopt had en of de wereld
hem te eng geworden was toen dat meisje met heel andere dan trouwplannen voor
den dag was gekomen, wie zou het uitmaken? Het was in ieder geval de meest voor
de hand liggende verklaring voor den eigenaardigen sprong, dien hij gemaakt had.
Ook was het zeker dat Van der Schoor, die tot dan toe een dienstwillige dienaar aan
hem gehad en hem als dusdanig ook behandeld had, dien zet van Louis niet verwacht
had. Zulk soort menschen spreekt zich niet uit, ze houden hun gedachten en gevoelens
voor anderen verborgen, maar dat de brouwer een van zijn kwade dagen beleefd
heeft toen Louis bij hem de poort uittrok, daar was zoowat iedereen overtuigd van
geweest. En omdat een ongeluk maar zelden alleen komt, kreeg hij nog een tweede
zware pijp te rooken, toen hem even daarop zijn dochter naar zich liet fluiten! Je
behoefde geen enkel mensch iets kwaads te gunnen, je ergste vijand zelfs niet, maar
dat de brouwer op zijn beurt nu ook leelijk zat te kijken in zijn alleenheid, was zeker.
Zoo krijgt een ieder op zijn tijd waar hij recht op heeft, ging Peter tot de vrouwen
verder, terwijl Lambert nog altijd, scheef op zijn stoel gezakt, den slaap der
rechtvaardigen sliep. De gelukkigste mensch is diegene, die zich in zijn lot weet te
schikken, doch het schijnt het ongeluk van Van der Schoor zooals van zooveel anderen
te zijn, dat hij dat niet kan of niet wil. De gansche parochie lacht met den brouwer,
die denkt dat zijn

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 3. De weg zijner zonen

200
dochter te goed voor het klooster is, spotte Lieske; maar Maria van Dorus zei, dat
het voor den brouwer niet meeviel slechts een eenige dochter te hebben en op zijn
ouden dag alleen gelaten te worden; dat zijn offer met dat van Reinout Eussen niet
te vergelijken viel! Wie zich te veel uit iets maakt, komt altijd op de koffie,
antwoordde Lieske, die het heel natuurlijk vond dat ook Van der Schoor zijn dikken
kop maar eens stiet. Waarom de brouwer het zich intusschen nog zoo druk voor zijn
bedrijf bleef maken, was voor Peter een raadsel; met niemand meer achter zich en
een zaligen dood voor oogen, zou ik de dingen heel anders bekijken, zei deze. Voor
de verdiensten hoefde Van der Schoor het zeker niet te doen, daar die later toch maar
in het klooster van zijn dochter terecht kwamen en ook niet voor zijn plezier, dat hij
immers nooit in zich druk maken gezocht had. Peter vond dat je op stuk van zaken
maar heel weinig van de menschen afwist; wèl wist hij dat zij van binnen soms heel
anders waren dan ze er van buiten uitzagen, en hij besloot, dat het leven, wel
beschouwd, toch maar een eigenaardige comedie was. Tusschen de regels door had
Lieske hem al een paar maal gemaand dat het tijd was om op te stappen. Zij hadden
de kleine Sybilla bij haar grootouders gelaten en die konden er last van krijgen, indien
ze later kwamen dan het kind gewoon was zijn buikje gevuld te krijgen. Sybilla
groeide als hop en geleek op Peter als twee druppelen water; maar je kon er al aan
zien, dat ze een willetje had en zich later geen knollen voor citroenen zou laten
verkoopen. En onder dezen en anderen geijkten praat van jonge moeders onder
elkander, stonden Peter en Lieske op en herinnerden zij Maria van Dorus nog eens
aan de gemaakte afspraak.
Gaan jullie al? vroeg Lambert die, ontwaakt door het gestommel dat de
vertrekkenden maakten, den kop had gebeurd en die, toen Peter hem zijn horloge
onder den neus hield, maar niet begrijpen kon, dat hij zoo lang had geslapen. Mét
dat hij zich oprichtte kraakten zijn ledematen en zei hij met een pijnlijken glimlach,
dat zijn scharnieren eens gesmeerd moesten worden. En nog voor Maria van Dorus,
die de bezoekers tot aan de Daalstraat uitgeleide gedaan had, terug was in de keuken,
had oom Lambert zich met slepende beenen en een krommen rug reeds in zijn
kamertje teruggetrokken. Den halven nacht lag
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hij wakker van de krampen in zijn spieren of zat hij met zijn achterste op de bedplank
en zijn groote voeten plat op de roode plavuizen gezichten te trekken in het maanlicht.
Tegen den morgen pas viel hij voorgoed in slaap en toen het reeds lang dag was en
de kinderen, gewasschen en netjes geregeerd als immer, al bij zijn ledikant stonden
te kijken, was er nog geen wakker worden aan. Eerst toen Bertje hem ten einde raad
eens duchtig aan zijn oor getrokken en hu, paard! geroepen had, kwam hij tot
bewustzijn en lachte hij tevreden de kinderen in het gelaat. Met een kruis met wijwater
en een paar Onze Vaders, zoolang hij noodig had om zich in de kleeren te steken,
nam oom Lambert zijn taak weer op; en wie meenen zou, dat de koel voor hem nog
een probleem was, vergiste zich. De Mijn was een hard maar onherroepelijk feit
geworden, dat hij aanvaard had met de vaste overtuiging, dat hij er, zoo goed als wie
ook, wel aan wennen zou. Een andere vraag echter had zich aan hem opgedrongen,
waarover hij zich de hersens nu liep te kreuken, wat hem te doen stond wanneer
Maria van Dorus, in wier presentie hij zich van nu af nog verlegener begon te gevoelen
dan anders, zou gaan liggen? De kwestie waar alles op neerkwam en waar hij zoo
goed en zoo gauw mogelijk een mouw aan te passen had was, waar hij zelf moest
blijven! Natuurlijk zou hij het liefste blijven waar hij was; en dat was bij de kinderen,
waarover verordeneerd was geworden, dat zij het huis niet uit zouden gaan, waar hij
al bang voor was geweest. Maria en Lieske hadden wel over de kinderen gesproken,
maar wat werd van hem verwacht? Dat hij oud en wijs genoeg was om te begrijpen
dat hij zich dun moest maken, waar zulk een gebeurtenis op handen was, dat er dingen
waren waarvoor je je eigen op een afstand te houden had, om er niet eens van te laten
merken dat je wist dat ze gebeurden, en dat er derhalve in het licht van het kind dat
geboren ging worden, geen plaats meer voor hem was onder het dak. Peter had tegen
hem kunnen zeggen: Kom bij ons! En ook Karel. Doch zij deden dat niet. En dat was
eigenlijk maar goed ook, want oom Lambert zou zoo ineens niet weten of hij het aan
moest nemen of niet, om verschillende redenen al niet! Hij bedacht, dat hij voor
eenigen tijd in een kosthuis zou kunnen gaan, hij kon het immers betalen. Maar de
groote moeilijkheid bleef de kinderen, die toch al in een hoek gedrongen zouden
worden zoolang hun
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moeder niet op de been was en om wie voor oom Lambert toch alles draaide. Het
was misschien gek genoeg wat hij zich wijs maakte, maar wat kon hij er aan doen?
Kathrinke, dat freuleke, en ook Bertje en Juulke waren zijn leven geworden; en ook
dat vierde dat komen ging, waarvoor hij zich terug had te trekken, zich klein had te
maken: het moest eens weten hoezeer het verwacht werd! En hoezeer ook gevreesd!
Een wonder!
En een heele tijd nog voor het wonder zou geschieden - verbeeld je eens dat Sint
Nicolaas werkelijk het nieuwe kindje bracht - wist oom Lambert raad. Niet naar
Peter, niet naar Karel, niet in een kosthuis en zeker niet naar die van Tobben die hem
gratis logies hadden aangeboden; nomdepie! Maar waarheen dan? Voorloopig bleef
dat het geheim van oom Lambert, de oorzaak van zijn voortdurenden glimlach, van
zijn onovertroffen humeur. Wanneer hij, na sjicht, nu eens naar den banketbakker
om speculaas en koek de Dinant en dan weer naar den Goedkoopen Bazar ging om
een telbord voor Kathrinke, een buil met knikkers als oogen voor Bertje en een
trompet voor Juulke, dan kon hij langeweg in zichzelf om zijn goede gedachte loopen
lachen. De opstoppers en blauwe nagels, die hij in de Mijn opliep, telden niet mee;
oom Lambert was alles goed en op wandel met de kinderen had hij het over niets
anders meer dan over Sint Nicolaas en zijn paard en liet hij aan de betooverde oogen
der kleinen het spierwitte ros verschijnen met wind in den staart en storm in de manen
en met zilveren hoeven bliksemend van haast om de bergen van Spanje over te komen
naar Waterval. En de mantel van Sint Nicolaas zelf leek wel een bazar waaruit van
alles tevoorschijn kwam: hoopen van lekkernij, om de vingers te likken, bergen van
allerhand speelgoed voor kleine en groote menschen, tot levende kindertjes toe. Drie
had hij er altijd bij zich die de heilige bisschop precies op tijd nog gered had toen
een boosaardige vader op het punt stond ze tegelijk als katten in een waschkuip te
verdrinken: drie, die oom Lambert onder den mantel naar moeder liet roepen en
waarvan een hun broertje of zusje zou worden, dat wist hij nog niet. Wanneer hij in
zijn eentje soms, achter het huis om, de Kamp op trampelde, kon men hem soms
hooren zingen in den wind. Maria liet hem heelemaal in zijn wezen en ook Lieske,
die nu geregeld al eens naar Waterval kwam kijken, vroeg hem gelukkig naar niets.
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Peter zei dat men Lambert de Mijn niet aanzag, dat hij nooit zoo iets gezien of
gedroomd had. Zoo ging het leven van dag tot dag zijn gewonen gang en aan Maria
merkte je niets van alles wat er te gebeuren stond. Alleen werd ze nog wat zwijgzamer
dan ze al was, dacht Lambert, nog wat zachter voor de kinderen, nog wat vriendelijker
voor de menschen. Nog wat eerbiedwaardiger in zijn oogen. En er kwamen gevoelens
in hem boven, die hij nog nooit ondervonden had: om haar alles uit de handen te
nemen, om over te vloeien van goedheid voor haar, om dingen uit te spreken, die
zeker in zijn mond niet pasten, die gek zouden klinken wanneer hij er mee voor den
dag zou komen, maar toch echt en gemeend! Als haar bleeke handen zijn
boterhammen maakten of zijn drinkbusje met heete koffie vulden, was dat al veel te
veel voor hem en wanneer zij zich soms vermoeid op een stoel liet zakken, werd het
tijd voor hem, dat hij de deur uit kwam. Op een avond in zijn vertrekje vond hij uit,
dat kinderen vrouwen heilig maken, maar niet allemaal! En in lang nadenken vroeg
hij zich af of zijn eigen moeder ook zoo geweest was en of zijn vader daar ooit iets
van gemerkt of begrepen had. Een vrouw wilde oom Lambert ook wel hebben, maar
dan zoo een als Maria van Dorus. Anders liever niet! Maar zooals hij nu was, was
het ook goed. Zoo had hij immers alles wat hij wenschen kon: een moeder, en kinderen
waarvoor hij werkte, alles wat de hemel maar geven kon, alles!
Neen, hij liep Maria en Lieske als ze samen waren, niet in den weg; oom Lambert
wist hoe het moest, hij ging. En hij vond Peter maar een botterik, die met geen geweld
dan de keuken was uit te krijgen. Bij ons is het precies omgekeerd, zei Lambert wel
eens tegen zijn eigen als hij Lieske den Daalweg af zag komen op Waterval aan, daar
- en hij wees waar de zon opkomt - daar ging Maria op bezoek bij Elisabeth, en bij
ons komt Lieske op bezoek bij Maria! En hij had moeite de schoone spreuk voor zijn
eigen te houden als niet passend in den mond van Lambert Bonte. Maar als hij zulke
dingen vond was dat olie in zijn ziel en maakte het hem gloeiend warm van binnen.
Tot diep in de Mijn toe somtijds.
En ook Karel, die wel eens even als geleend in Waterval op een stoel kwam zitten,
kon er niet over uit, dat Lambert de koel zoo goed verdroeg en de gelukkigste mensch
van de wereld scheen.
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Wat heb je aan een zuur gezicht? zei Lambert of: Je behoeft maar content te zijn. En
tevreden was Lambert, zoo tevreden dat de kompels hem soms vroegen of hij voor
zijn plezier op de Mijn was. Voor mijn brood, zei Lambert dan. En als ze verder
gingen en hem vroegen of hij het dan niet zuur verdiende, antwoordde hij: Dat ligt
er al aan. Want wat zijn eigenlijke gevoelens betrof, had Lambert er een handje van
zich zelden uit te spreken. Bij zichzelf had hij uitgemaakt, dat je daar niets aan had
tegenover vreemde menschen, doch er wel van den regen mee in den drup kon raken.
Mina Tobben had hem eens aangehouden op den weg en gevraagd, of het dan
heelemaal uit was tusschen hen beiden. Ik weet niet, had Lambert toen gezegd, of
het ooit tusschen ons is aan geweest!
Toen Sint Nicolaas naderde en overal waar kinderen bij elkander waren, de maan
al hooger en hooger door de boomen begon te schijnen, begon oom Lambert warempel
zenuwachtig te worden en het was het bijdehande Lieske die opmerkte dat Lambert
rond het huis liep als een kip die een ei moet leggen. Tot er tegen het einde van
November iets van zijn bedoelingen doorbrak, toen Peter hem op een avond er op
betrapte, dat hij stiekem en achterom met een kleinen verhuis aan den gang was van
uit zijn kamer naar het schuurtje. Tegen Maria die hem vroeg wat er nu aan de hand
was, zei Lambert: Als met Kerstmis! En met een glimlach voegde hij er aan toe:
Wanneer het kindje geboren gaat worden, moet de ezel maar naar den stal. En Maria
van Dorus mocht ditmaal nóg zoo flink op haar poot spelen, dáár bleef hij bij!
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XVII
Als Marieke Pepels uit de Bruiloftsteeg verneemt, dat Dientje Defresne bedlegerig
is en uit voorzorg is bediend geworden, pakt zij zich onmiddellijk op om dat mensch
de wacht nog eens aan te gaan zeggen voor het misschien te laat is.
Dat Dientje haar warm eten sedert eenigen tijd van bij den notaris gebracht krijgt,
is algemeen geweten, daar de menschen mevrouw Vermeeren of de dienstbode
geregeld tegen het middaguur op en af zien loopen. En ook aan oppas moet het haar
heelemaal niet ontbreken. De notaris zou zelfs gesproken hebben van een zuster van
het Groene Kruis voor dag en nacht, daar Dientje immers op de centen niet te kijken
had, maar dat had het menschje van de hand gewezen, omdat ze niet wilde, dat er
meer muziek gemaakt werd dan de gansche viool waard was. Wanneer er een of
tweemaal per dag maar iemand even naar haar kwam kijken en tevens haar vee een
beetje verzorgde, was het al meer dan genoeg, had Dientje gezegd. Ze hield meer
aan haar rust dan aan al dat geloops rond haar huis, waaraan zij gehoopt had dat
meteen een einde zou komen nu zij ziek was. In die hoop is ze evenwel leelijk
bedrogen geworden. De eene buurvrouw snijdt de andere den pas af om Dientje ter
wille te zijn. Ze nemen elkander den oppas finaal uit de handen en behalve van de
gedienstige buurvrouwen nog is er van den morgen tot den avond een gaan en komen
van ziekenbezoekers en raadgevers rond haar bed. De deur staat voor iedereen
wagenwijd open, alhoewel Dientje er genoeg over geklaagd heeft en mevrouw
Vermeeren gelast heeft, dat ze tenminste in de middaguren gesloten zou blijven.
Dientje is geen baas meer in eigen huis en het zijn de buren, die er alles te vertellen
hebben! En wat kan zij anders dan maar gelaten zijn in haar lot en nog dankbaar, dat
haar vee op tijd zijn voeder krijgt en gemolken wordt. En terwijl zij voelt, dat ze
langzaam minder wordt, zitten de buurvrouwen met de koffiemolen tusschen de
knieën in het keukentje te snateren en hebben de andere belangstellenden het rond
haar aldoor druk over dingen waar zij hen niet naar gevraagd heeft en die je beter
allemaal niet kon weten dan wel. Menschen die zich in jaren niet meer hebben laten
kijken, komen ineens weer opduiken; en sommigen
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met versnaperingen of versterkende middelen, die ze haar opdringen, zooals die man
uit Borgharen met wien zij vroeger even kennis gemaakt had, ze kende zijn naam
niet eens meer! Aan pastoor Lumens had zij haar nood een beetje geklaagd en
kapelaan van den Brande had zelf al gemerkt wat er haperde; maar die konden ook
den ganschen dag niet met een knuppel aan de deur blijven staan, al waren ze er toe
in staat; mijnheer van den Brande zeker, die haar sedert haar bediening nu om den
anderen dag de heilige Communie brengt. Wat Dientje Defresne eigenlijk mankeert,
daarvan weet niemand het juiste; de dokter laat er zich niet over uit, al leggen de
buurvrouwen het slim genoeg tegenover hem aan om er achter te komen. Maar het
zal wel verval van krachten zijn, wordt algemeen aangenomen, of een slag op het
hart. Daarom zeggen de buurvrouwen dan ook tegen iederen bezoeker die zich
aandient, dat de zieke rust noodig heeft en dat zij het derhalve niet langer moeten
trekken dan noodzakelijk is.
Helmus Dieteren, die zijn familieleden intusschen al leelijk in den weg zit, nadat
ze hem met en met tot op zijn hemd hebben uitgekleed, gaat de deur uit als
Slot-Marieke er in haar falie aankomt en recht door het keukentje naar het
ziekenkamertje stapt. Ik zou eens van mensch tot mensch met je moeten spreken,
begint Marieke Pepels met de oogen indrukwekkend gesloten, want een notaris is
toch maar een notaris; daar heb je rekening mee te houden, Dientje! Die menschen
zijn er voor om altijd zooveel mogelijk van je te plukken en om te zorgen, dat er geld
in de schatkist komt. Hoe meer geld in de schatkist, hoe minder belasting de rijken
behoeven te betalen, dat snap je! Marieke Pepels heeft het zich eens door anderen
uit laten rekenen, hoeveel notaris Vermeeren voor Dientje heeft betaald aan successie!
Dat geld werd vooreerst al van den eigendom afgetrokken, zooveel percent indien
je buiten den stamboom van den erflater viel en allemaal geld waar niemand iets aan
had. Het was een groote dommigheid van baron Isidoor zelf geweest of misschien
ook wel de schuld van den notaris, dat mijnheer de baron een testament had gemaakt
met haken en oogen, dat hij Dientje alles zoo vrij niet nagelaten had als hij eigenlijk
bedoeld had, maar alla! Indien Dientje zelf nu maar wijzer is en zich niet door den
notaris alléén laat raden! Anders voorziet Marieke Pepels nog,
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dat de goede werken per slot van zaken nog leelijk achter het net zullen visschen.
Marieke blijft er verder buiten, want appertout is Dientje zelf verstandig genoeg om
te weten hoe ze haar eigendom moet besteden. Zij kent de goede werken even goed
als wie ook en het is genoeg van haar geweten, dat het geld haar niet op haar hart is
gebonden. Als Marieke zelf onteigend geworden was, zooals het zich eerst zoo schoon
had laten aanzien - doch wie weet? haar hoop is nog lang niet vervlogen - zou zij
wel geweten hebben wat haar met haar geld te doen had gestaan. Eerst voor je eigen
ziel en voor die van je afgestorvenen zorgen natuurlijk: een gestichte solemneele
jaardienst op je sterfdag en dan nog een zeker aantal heilige Missen al naargelang.
Je begrafenis heb je ook in de puntjes te regelen, de hoogere of lagere klasse waarin
je meent dat je thuis hoort, de rouwversiering in de kerk, de ponden was die je wil
laten branden; en dan de plaats op het kerkhof en het brood voor den arme. Niet aan
anderen overlaten voor je te zorgen, waarschuwt Marieke Pepels met den vinger spits
uit haar falie; want dan zou je er wel eens naar kunnen fluiten; het zekere voor het
onzekere nemen! Wat je zelf gedaan hebt, neemt niemand je meer af! En wat zou
Dientje verder nog kunnen doen? Familie heb je zoo goed als geen meer of ze kijkt
toch alleen maar naar je om de duiten, die je achter laat. En waarom zou je die herrie
dan nog rond je doodkist willen hebben, herrie van menschen die toch nooit tevreden
zijn met wat je gedaan hebt en die, wanneer ze het hunne binnen hebben en hun geld
geteld, toch altijd weer gedacht hadden dat de beest nog zwaarder was geweest. Bij
Marieke haar uitvaart zal het tenminste niet gebeuren wat men bij die van de rijke
gezusters Lemmens gezien had, dat de nichten elkander met haarpinnen aanvlogen
en dat de achterneven, na zwaar beschonken den ganschen dag in de herbergen
gelegen te hebben, elkaar bij het scheiden van de markt nog een paar blauwe oogen
sloegen op den koop toe! Zich heel hun leven geen steek aan je gelegen laten liggen
en op je begrafenis het zwijn komen uithangen, daar paste Marieke Pepels voor! Als
je dus kind noch kraai bezit waarvoor je na je dood te zorgen hebt, ben je vrij man
om met je eigendom aan te vangen wat je wil. Van de goede werken en aalmoezen
zegt de Wijze Man, dat ze een menigte van zonden bedekken; en dàt zou me toch
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een heel andere troost zijn als je het tijdelijke met het eeuwige gaat verwisselen en
op het punt staat voor den eeuwigen Rechter te verschijnen!
Je moet me niet bang komen maken, Marieke Pepels, kreunt Dientje, en over
eigendom en zoo moet je maar liever zwijgen! Dientje zegt, dat je beter niets kan
hebben dan iets en dat het gemakkelijker is iemand raad te geven dan hem te
ontvangen en uit te voeren. Zij voor haar, vindt het beter zich op een vertrouwd
persoon te verlaten dan zich met den kal der menschen op te houden, die je gek
zouden maken als je ze allemaal gelooven wilde. Ze hebben het haar reeds lastig
genoeg gemaakt! Zij kan het ook niet gebeteren dat zij, een mensch van een dag en
met één voet in het graf staande al, op zich geworpen gekregen heeft wat ze nooit
gezocht heeft. Geen haar op haar hoofd, dat ooit aan zoo iets gedacht had! Als er
geld of bezit mee gemoeid is, schijnt het dat de menschen hun waren aard pas
vertoonen; heel de parochie komt op stelten te staan en waarom? Het is of er de
duivel mee speelt; menschen die je vroeger den tijd van den dag niet zeiden,
verwennen je met hun vriendschap; en ook andersom. Waar je vroeger nog wat
aanspraak aan had, die draaien je nu den rug toe. Welk goed heeft een mensch gedaan,
die bij toeval een beetje vermogend geworden is en welk kwaad? Is zij meer of minder
geworden door wat geld? Er is, buiten notaris Vermeeren en haar biechtvader, dan
ook maar één man waar zij den raad van heeft aangenomen; en Marieke Pepels mag
gerust van haar weten dat die man Reinout Eussen is, maar dien had zij er dan ook
zelf om gevraagd. Wat Dientje gemaakt heeft zal na haar dood wel blijken en Marieke
moet dan maar oordeelen of het voor God en haar ziel verantwoord is. Madame Briels
komt met een kop sterke koffie, die de zieke maar weer eens lekker uit moet drinken
om op krachten te komen en Slot-Marieke, die merkt dat zij veronachtzaamd wordt,
zet een gezicht als een spin. Met dat zij te verstaan heeft gegeven, dat Dientje nog
lang zal moeten wachten eer zij den voet weer bij haar over den drempel zal zetten,
komt de schoone Lena - schoon genoemd omdat ze het vermoedelijk eens geweest
moet zijn - in haar ouderwetsch sleepgewaad de ziekenkamer binnengestevend om
aan Dientje haar nood te klagen. Iedereen weet onderhand waar die nood in bestaat
en dat Lena geen enkele

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 3. De weg zijner zonen

209
gelegenheid voorbij laat gaan om haar hart uit te storten. Gebrek heeft zij allerminst
en gierig is zij ook niet; de dingen waarover zij tobt liggen reeds in een ver verleden.
Het gaat bij Lena altijd weer over den man, den eenige waar zij van gehouden heeft
en die nu reeds meer dan dertig jaren getrouwd en wel in de stad woont. Een mensch
maakt wat mee, begint Lena altijd opnieuw haar verhaal, om te besluiten met de
verzuchting dat het leven gelukkig maar een doortochtske is naar een beter. Eenmaal
jong en schoon, was zij de dochter van den rijken Jozet Salden, die er voor jaren een
knecht op nahield, een knappen Maaskanter, Willem Beerinx genaamd. Toen Jozef
Salden, God geef hem den hemel! bemerkte dat er tusschen Willem Beerinx en zijn
dochter Lena iets groeide wat niet naar zijn zin was, moest Willem viersprongs het
erf af; niet omdat hij geen nette, werkzame jongen, maar omdat hij van huis uit maar
een brikkenbakker was. Zonder er veel drukte over te maken had Willem, nadat zijn
baas hem, met den vinger naar de poort wijzend, gevraagd had wat hij zich wel
verbeeldde, de vingerwijzing ter harte genomen; met stille trom was hij de laan
uitgetrokken en een goed uur later had hij zich schuin tegenover bij de erven Swinkels
weer als vaarknecht verhuurd. Van daaruit ging Willem Beerinx onverminderd maar
zwijgend voort zijn aanspraken op Lena Salden te doen gelden en deze bleef van
haar kant even kalm en gelaten de woede en nu en dan, als gevolg daarvan, zelfs de
stokslagen van haar vader trotseeren ten gunste van haren Willem. In plaats van door
al die machtsmiddelen, als wachtaanzegging, strenge bewaking en nog strengere
afstraffing uitgedoofd te worden, werd de wederzijdsche genegenheid van Lena en
Willem er zoodanig door aangewakkerd, dat Lena op zekeren dag tegen haar vader
bezwoer dat, al ging ook het onderste boven, Willem Beerinx en nooit iemand anders
haar man zou worden. Heel het dorp had intusschen partij getrokken en stond door
zijn openlijken bijval aan den kant der twee en tegen den grimmigen huisvader, die
met een van woede opgezetten nek in zijn verzet volhardde. Daar het werk bij de
erven Swinkels zwaar en de spoeling dun was, zei Willem Beerinx, na het een paar
maanden volgehouden te hebben, de huur bij hen op en vertrok naar elders. Geregeld
echter troffen Willem en Lena elkaar op de wekelijksche marktdagen in de stad waar
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zij dan, omdat zij bewaakt werden, hun verdere samenzweringen smeedden tegen
de vaderlijke tyrannie. Tenslotte vonden beiden dat het verstoppertje spelen lang
genoeg geduurd had en dat, koste ook wat het kost, de kogel maar eens door de kerk
moest. Er werd besloten, dat de aanstaande voorjaarskermis door hen te baat genomen
zou worden om een ieder duidelijk te laten zien waar het bij hen op stond. Daar
Willem Beerinx er aan hield om netjes voor den dag te komen en Lena Salden over
het algemeen minder werk van haar kleeren maakte dan Willem naar den zin was,
had deze er op aangedrongen, dat zijn aanbedene op de kermis van top tot teen in
het nieuw en liefst in de bisschopskleur voor den dag zou komen. Er was afgesproken,
dat Willem haar in den namiddag aan haar woning af zou komen halen om samen
naar het festival te gaan in de wei van Hennekens waar gedanst zou worden. Lena
Salden die op de centen niet hoefde te passen stak zich van top tot teen in de paarse
zijde en zette zich tegen het afgesproken uur in al haar statie te wachten. Doch Lena
wachtte tevergeefs; wie ook kwam opduiken, Willem Beerinx niet! Op de markt
draaiden de orgels, de harmonie speelde in de weide en Lena zat als geslagen in de
kleur, die Willem gewenscht had en onder een hoed van bloemen in het portaal van
haar huis op een stoel. Daar zagen allen die voorbijgingen Lena zitten met de handen
samengeklemd voor de borst en het hoofd omlaag tot de duisternis was ingevallen.
Toen stond zij op en sloot de deur.
Er zijn menschen, die door minder gebroken werden dan Lena Salden, die van
toen af nooit meer naar een man heeft omgezien. Daarom draagt de schoone Lena
dan ook tot op den huidigen dag haar smart met eere en klaagt zij, oud reeds geworden
en met duizend kleine rimpels in haar gezichtje, haar nood. En Dientje Defresne, het
kleine, weerlooze menschje, heeft er aan moeten gelooven. Neen! er valt niet mee
te lachen met wat Lena over het hoofd is gegaan; heel je leven op water en brood
zou beter te verdragen zijn! Iederen dag, dat je opstaat weer opnieuw je onwil moeten
zien en te voelen, dat de wereld te eng voor je geworden is; steeds die druk op de
schouders, dien je niet kwijt raakt en altijd op den koop toe nog die zorg, of Willem
Beerinx gelukkig geworden is of niet!
Dientje smeekt of het venster niet wat open kan en madame
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Briels, die haar kinderen zoona groot heeft en den tijd om den evennaaste een hand
in den rug te houden waar dat noodig is, verplaatst de geraniumpotten en opent het
venster. Een pot is haar uit de handen aan stukken gevallen; Dientje en Lena zijn
beiden danig van den slag geschrokken, maar scherven brengen geluk, zegt Marieke
Pepels en madame Briels ruimt ze op met een Franschen slag. De geraniumstekken
zet ze in een glas met water en dan voor het Moodergödske op den kast. Met een
fletse hand op haar linker zij klaagt Dientje er over, dat ze het steeds benauwder
krijgt, en het is haar aan te zien ook, want haar oogen openen zich soms groot van
angst en de wangen worden blauw. Madame Briels komt met een glas water geloopen
en als Dientje er gewillig haar lippen aan zet, kan ze niet slikken en vloeit het water
haar in twee straaltjes uit de mondhoeken in den hals. Madame Briels, door Lena
geholpen, beurt haar een beetje recht om haar lucht te geven en vraagt of het zoo
beter gaat. Neen, schudt Dientje het doodmoede hoofd, zoo niet! Dan maar weer plat
op den rug, verordineert madame Briels; maar dan zijn het de krampen weer, die
Dientje wee doen roepen en waartegen zij niet weet waar ze het in haar bed moet
zoeken. Lena Salden wuift met haar zakdoek koelte bij en aan het hoofdeneind staat
Marieke Pepels de ellende te betrachten. Het leven is maar een doortochtske, zegt
Lena, maar daarmee is Dientje op dat oogenblik weinig geholpen. Madame Briels
komt met een zakdoek in azijn gedrenkt dien ze Dientje in haar gedienstigheid op
het gezicht legt: eau de Cologne was beter maar die is niet voorhanden! Dientje kan
het onder den doek niet harden. Heere Jezus! roept madame Briels wanneer Dientje
opeens rechtop veert in haar bed, met de armen in de lucht naar adem snakt en daarna,
teruggevallen in haar kussen, eenige oogenblikken voor dood blijft liggen. Dientje
is bediend, maar het zou een schande zijn zulk een menschje te laten sterven zonder
nog even een priester bij haar geroepen te hebben, verklaart Slot-Marieke en madame
Briels loopt naar Claessen, die Joseph van achter de schaafbank wegroept om op een
draf naar de pastorie te hollen. Onderwijl heeft Marieke Pepels de gewijde kaars
aangestoken, die op de kast reeds klaar staat in een gebroken lampeglas en is Lena
Salden de gebeden der stervenden begonnen. Lena heeft reeds zooveel stervenden
uitgebeden, dat zij de psalmen en litanieën
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ram uit haar hoofd kent. Madame Briels heeft zooveel wind gemaakt, dat heel de
buurt er mee gemoeid is geworden en onder de litanie van een zaligen dood, die Lena
plechtig heeft aangeheven, vullen de buurvrouwen het kamertje. Sommigen liggen
op de knieeën rond het ledikant en anderen, met kinderen soms aan hun rokken, staan
met de handen onder den voorschoot er achter. Dientje houdt in de eene hand de
brandende kaars en maakt met de andere vermoeide gebaren naar de vrouwen. De
gebaren noch de bitterheid waarmee haar lippen zich samentrekken zeggen de
vrouwen iets; noch de oogen, die om compassie smeeken. Er bestaat voor vrouwen
uit het volk blijkbaar geen grootere sensatie dan geboorte en sterven, dan het krijten
waarmede een kind zijn komst aankondigt en het breken van een paar oogen, waarmee
een mensch zijn bestaan bezegelt. Ze begrijpen de bezweringen van het weerlooze
Dientje niet en met luide stemmen, waartusschen nu en dan een kind begint te krijten,
antwoorden zij op de aanroepingen, die Lena Salden met groote wijding verricht:
Wanneer mijn bleeke, ingevallen wangen de omstanders met schrik en medelijden
vervullen en mijne van doodzweet klamme haren te berge rijzen en het naderende
einde verkondigen, barmhartige Jezus, ontferm u dan mijner!
Wanneer mijne ooren, op het punt om zich voor de taal der menschen te sluiten,
zich zullen openen om het onherroepelijk vonnis te hooren uitspreken, dat voor alle
eeuwigheid over mijn lot zal beslissen, barmhartige Jezus, ontferm u dan mijner!
Wanneer mijne verbeelding, door vreeselijke en huiveringwekkende voorstellingen
beangstigd, in doodelijke droefheid zal worden gedompeld en mijn geest, door den
aanblik mijner zonden van vrees voor uw oordeel bevangen, zal kampen met den
duivel der duisternis, die mij het vertrouwen op uwe barmhartigheid zal trachten te
ontnemen om mij in den afgrond der vertwijfeling te storten: Barmhartige Jezus,
ontferm u dan mijner!
Wanneer ik mijn laatste tranen, de teekenen mijner naderende ontbinding, stort...
bidt Lena Salden rustig verder zonder zich door Joseph Claessen van de wijs te laten
brengen, die op zijn kousevoeten is binnengekomen en boodschapt, dat de pastoor
op komst is. Mijnheer Lumens evenwel komt te laat, enkele
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oogenblikken later is alles gebeurd en is Dientje Defresne plotseling in een kramp
bezweken en gehemeld. Als de pastoor de sterfkamer binnentreedt, heeft Slot-Marieke
de kaars uitgeblazen en staan de vrouwen als een wacht van slordige engelen zich
rond het sterfbed te verzadigen aan den aanblik van een vrede, die alle begrip te
boven gaat, terwijl Lena Salden de overledene het slijm uit de mondhoeken wischt
en bidt: Wanneer mijne ziel, op mijne lippen zwevende, voor eeuwig deze wereld
vaarwel zal zeggen en mijn lichaam bleek, koud en levenloos achterlaten, neem dan
deze ontbinding van het aardsche leven aan als een hulde, die ik aan uw goddelijke
majesteit bereidwillig breng en, barmhartige Jezus, ontferm u dan mijner! Ofschoon
Dientje reeds ver uit het bereik is, zendt mijnheer Lumens haar nogmaals de absolutie
van al haar kleine misdrevenheden achterna en besluit Lena Salden, na Dientje de
oogen dichtgedrukt en haar een kerkboek onder het kinnebakken geplaatst te hebben,
dat het leven toch maar een doortochtske is. Een paar vrouwen hebben de mouwen
reeds opgestroopt om Dientje den laatsten dienst te bewijzen: haar te wasschen en
af te leggen. Madame Briels, die een teil water te warmen heeft gezet, zoekt in de
commode naar frisch linnen en vindt in de eerste lade de beste alles netjes bij elkaar
wat zij noodig heeft: een paar witte kousen, een gesteven en gestreken kanten mutsje
en een linnen doodshemd; een langen, geplisseerden mantel met een kraagje en
garneering onderlangs en rond de mouwen van blauw papier. Een half uur later ligt
Dientje op haar praalbed en heeft zij eindelijk haar verdiende rust. De luiken zijn
gesloten en in den gelen schemer van een paar kaarsen bij een crucifix gaan de
menschen, die even bij het lijk komen bidden, in en uit. Dientje heeft haar fortuin
gemaakt en wat deert haar nu nog de drukte, die de menschen morgen rond de
nalatenschap zullen maken en de nieuwsgierigheid waarmee ze de koppen bij elkander
zullen steken in afwachting van wat Dientje gemaakt heeft. Tegen den avond komen
mijnheer en mevrouw Vermeeren door de sneeuw, die intusschen is gaan vallen,
naar de Kinkevoor gewandeld. De notaris heeft een lang onderhoud met Reinout
Eussen aan het geveltje; en de buren die de twee mannen daar met dikke overjassen
aan in de sneeuw zien staan, denken er het hunne van. De brief waarmee Peter Tobben
nog door de

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 3. De weg zijner zonen

214
schemering komt aangestapt, wordt door den notaris in ontvangst genomen en dan
gaat Reinout Eussen naar den pastoor om alles te regelen voor de begrafenis. Even
later vertrekt Helmus Dieteren met het pluimvee in een mand op den kruiwagen en
met de schichtige geiten achter zich aan van de Kinkevoor en beginnen op de toren
de doodsklokken te luiden.
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XVIII
Na den bescheiden openbaren verkoop van Dientje Defresne haar eigen hebben en
houdentje, die heel wat menschen op de been heeft gebracht en waarop de meeste
dingen tegen overdreven gekke prijzen van de hand zijn gegaan, is het opzienbarende
pas gekomen. En het teleurstellende eigenlijk ook! Want alles is op heel iets anders
uitgeloopen, dan waarop men zich had voorbereid. Vooral nadat bekend geworden
was, dat ook Reinout Eussen nog zijn neus in de affaires van Dientje Defresne had
gestoken had men algemeen verwacht, dat de geestelijken en de kloosters er wel het
beste mee zouden zijn. Maar mis! Natuurlijk blijven velen de simpele beschikking
van Dientje nogal bedenkelijk vinden, maar anderen beginnen haar al groot gelijk te
geven, dat zij zich zoo en op de eenvoudigste manier van alles heeft afgemaakt. Daar
zijn er die beweren, dat notaris Vermeeren in alles een veel te vrije hand heeft gehad
en anderen, die zeggen, dat Dientje niet nobeler heeft kunnen handelen dan door
alles, wat haar onverdiend was toegevallen, weer netjes terug te laten vloeien naar
de familie van baron Isidoor. Dat de schatkist er door deze manipulatie het beste mee
is, is een zekerheid die door allen met gemengde gevoelens gedeeld wordt. De oude
Bidlot, die na alles wat er is voorgevallen beter zijn grooten mond kon houden, vindt
het fideel van Dientje en geeft het haar tot haar eer achterna, terwijl Helmus Dieteren
er over loopt te knikkebollen en een kwezel als Marieke Pepels de handen ten hemel
slaat en luidop hulp en jammer kermt over zulk een schromelijk voorbijzien van de
armen en de goede werken. Waren er dan geen weeskinderen, geen gebrekkigen en
geen ouden van dagen meer; werd er in de missieboekjes dan niet meer zoo bitter
geklaagd over den nood der arme zwartjes en moest er, om maar niet verder van huis
te gaan, op nog geen vijf minuten van de Kinkevoor verwijderd, door rector Seerden
niet een nieuwe kerk gebouwd worden? Niet dat Slot-Marieke er Dientje Defresne
tot in haar graf om achterna wil zitten, dat niet, maar zoo en niet anders ging het nu,
wanneer je je met handen en voeten aan een notaris gebonden legde en naar den raad
van geestelijken en andere vertrouwde personen niet luisteren wou! Dat Dientje in
de derde klas begraven was willen
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worden, was tot daaraantoe, maar dat zij de armen op hun brood heeft laten staan
wachten strekte haar niet tot eere! Meer wil Marieke Pepels er maar niet van zeggen!
Er is nu geregeld weer een gaan en komen van adellijk volk in de parochie, baronnen
en markiezen, die zich bij den notaris aandienen, het kasteel bezichtigen en, na in de
restaurants wat Fransch tegen elkaar gekoekeld te hebben, weer in hun auto's stappen
en verdwijnen. Men meent te weten, dat de erfgenamen tot in de honderd loopen, en
rekent op de vingers uit, dat een gulden onder honderd menschen verdeeld maar één
cent maakt. Een baron en een barones, die in Riche overnacht hadden, omdat de auto
naar de garage gesleept was moeten worden, zouden er niet anders over gedacht en
er het hun toekomende deel maar in één keer over den balk gesmeten hebben. Ook
was de markies De Louvencourt weer komen opduiken en had met zijn onberispelijk
wit vest en slobkousen de stofplaag der Mijn getrotseerd. Als zaakgelastigde der
familie vermoedelijk heeft hij zijn intrek genomen op het kasteel en, meer dan
voorheen een gepasten afstand bewarend, verschijnt hij voorloopig niet méér onder
de menschen dan om zijn maaltijden in de Hollandsche lunchroom te gaan gebruiken
en voor nu en dan een bezoek aan het sigarenmagazijn van den heer Stroman. De
familie moet hem de wacht geducht hebben aangezegd, want in plaats van iedereen
familiair op den schouder te kloppen als vroeger, schrijdt hij zijn beste kennissen
zelfs als een pauw voorbij. Peter Tobben, die hem geregeld zijn kranten Gringoire
en l'Indépendant aanreikt door het hek, waar de markies er telkens op staat te wachten,
is een wildvreemde voor hem geworden en alhoewel de brievengaarder heelemaal
niet meer om de vriendschap van den roekeloozen schutter verlegen is, kan hij niet
anders dan zich nog dikwijls ergeren over de comedie. De stem van De Louvencourt
schalt trouwens ook niet meer op de nette soirées, noch zijn lach op de tennisbanen,
en in de boschjes rond het kasteel blijven de geweerschoten van de lucht. Een knecht
is hem toegevoegd, een ernstig en zwijgzaam man op middelbaren leeftijd al, die
den boel bereddert en dien de markies naar de oogen te zien heeft, naar het schijnt.
Monsieur Louis vergezelt hem 's Zondags op zijn weg naar de kerk waar de knecht,
een vroom man blijkbaar, de parochie sticht en de markies de gansche Hoogmis door
aan zijn knevel staat te draaien in het
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koor totdat het volk de kerk uitstroomt en hij zijn stok weer ter hand neemt om op
te stappen. Met een voorbeeldige plichtsbetrachting bewaart De Louvencourt zijn
geheele charme, tenminste voorloopig, voor zijn eigen; waar de menschen zich
evenwel op te verwachten hebben vroeg of laat, staat nog te bezien.
De algemeene belangstelling is tijdelijk een heel anderen kant opgegaan, het
allesbehalve te benijden lot van den meesterbrouwer Weisz eischt de aandacht voor
zich op, die het verdient. De goedmoedige maar onvoorzichtige Wolfgang zit met
de stukken van zijn spontaan en roekeloos handelen te kijken en het ergste van alles
is nog wel, dat zoo goed als niemand compassie met hem heeft, ja, dat men hem in
zijn gezicht nog uitlacht op den koop toe. Zelfs zijn boezemvriend Reinout Eussen
kan hem niets anders zeggen, dan dat hij maar beter op zijn tellen had moeten passen,
dat hij hem van te voren dikwijls en dringend genoeg gewaarschuwd had. Wolfgang,
had Eussen hem duizendmaal zoo goed als eens bij al wat hem lief was bezworen,
doe het niet, vriend; kuur je daar niet aan! Beter als een eenzame musch op een dak
dan met een kwaadaardig mensch van een vrouw er onder! Maar Wolfgang Weisz
was hoorende doof geweest en ziende blind! Hij was hals over kop er in geloopen
en nu kan de rampspoedige man er maar niet bij, dat hij zoo zwaar moet betalen voor
den eenen, maar dan ook absoluut eenigen ondoordachten stap, dien hij zijn leven
lang gezet heeft. Het is zoo ver gekomen, dat Reinout Eussen weken lang nu reeds
al zijn kruit op hem moet verschieten om hem niet schandelijk te zien deserteeren.
Van dag tot dag staat de meesterbrouwer aan den rand van den afgrond, gereed om
er in te springen en heeft de mijnportier al zijn overredingskracht opnieuw noodig
om hem met een eindeloos geduld er van te overtuigen, dat de tweede roekelooze
daad van zijn leven nog erger zou zijn dan de eerste. Avond op avond moet hij hem
bij Van der Schoor gaan ophalen, een zekeren tijd met hem door weer en wind gaan
wandelen en, wanneer hij hem aan de deur in de Waterstraat aflevert, zijn oogen nog
goed den kost geven, dat de arme Wolfgang het huis van achter niet vlugger verlaat
dan hij er van voren is binnengetreden. Neen! zegt de meesterbrouwer, en nu en dan
onder heete tranen: ik heb nooit kunnen denken,
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dat een mensch zoo zeer met een vrouw gestraft kan zijn! Doch Reinout Eussen grijpt
hem in zijn zwak door hem er op te wijzen, dat diegene pas een man is, die de
gevolgen van zijn daden, zij het ook met de tanden op elkaar, weet te dragen. En dan
kan het voor een uur of wat gebeuren dat Wolfgang Weisz een mán wil zijn! Maar
daarna wil hij er weer even stevig vandoor, naar het einde der wereld desnoods en
moet Eussen hem weer bij den arm vatten en met hem leiden gaan als met een kind.
In de herbergen waar hij zich zoekt te vertreden, komt het geregeld voor, dat hij na
zijn tweede of derde glas al het hoofd op de tafel legt als een beeld van levensmoeheid
en dat de tranen hem uit zijn druipsnor druppelen. De gezellige zeehond, die anders
zijn verwaterd Duitsch zoo grappig en joviaal de gelagkamers rond kan blaffen,
maakt van zijn tegenslag geen geheim en is bovendien nog naïef genoeg om meer
van de menschen te verwachten dan een knipoog naar elkaar en den goedkoopen
troost, dat hij maar niet zoo gek had moeten zijn! Door zijn beweringen als: Dags
Weib macht eing Pferd kgaput! geeft hij trouwens zelf den zegen aan hun oordeel,
dat hij zich, als gewoon man zeker, had dienen te wachten voor een vrouw waartegen
een heilige drekboer als Coenraad Stijnen het nog af had moeten leggen. Omdat dat
hem niets gezegd had, zijn er verder geen verontschuldigingen meer voor hem en
vindt hij dan ook nergens compassie. Behalve bij de goedertieren Geertrui dan, die
opnieuw zijn wasch is gaan verzorgen sinds zijn eigen vrouw weer aan alle zeep en
properheid, waar de meesterbrouwer als rechtgeaard Duitscher zoo zeer op staat,
verzaakt heeft om weer, met de kat op den schoot, vastgenageld voor het venster te
gaan zitten isegrimmen. Want een ieder zal reeds uit het voorgaande opgemaakt
hebben, dat het met de gewezen weduwe Stijnen weer hetzelfde liedje of een tout
même, zooals haar broer Peter Tobben het zich laat ontvallen, geworden is. Van den
eersten dag af aan al is zij geleidelijk en onherroepelijk teruggezonken in dezelfde
vermaledijde kwaal van sombere onverschilligheid en kille onaandoenlijkheid,
waardoor zij de nochtans zoo lichtende horizonten van haar vorigen man heeft
verduisterd en waartegen zeker een al te gevoelig hart als dat van Wolfgang Weisz
niet opgewassen is. Hoe dikwijls hem dan ook, vooral in het begin, zijn onwil bij
zijn thuiskomst de keel is uitgebroken,
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valt niet te zeggen. Er zijn vuisten genoeg op tafel gevallen in de Waterstraat voor
hij aan Reinout Eussen zijn beklag ging doen en tenslotte heeft hij er den brui van
gegeven zich in den groezeligen rommel van zijn woonvertrek te hamen en zijn
vrouw en haar kat al even grimmig tegen zich te zien zitten blazen. Peter Tobben
die, naar hij beweert, het onweer al van heel ver heeft zien aankomen, heeft ook al
een paar maal en lang niet mals tegen zijn zuster van leer getrokken en gezegd, dat
ze het zelf maar weten moest, indien ze na haren eersten man ook nog een tweeden
ongelukkig wou maken; doch het was alles lood om oud ijzer geweest. De
zwaarmoedige Mechel had er geen oor naar verschud, er geen boe of ba op gezegd
dan alleen dit: dat Peter Tobben haar op den rug kon blazen; wat hij dan ook gedaan
had. Ook Reinout Eussen heeft een paar maal in het goede geprobeerd haar op een
anderen tekst te helpen doch een norsche lip en een scheel oog waren alles geweest
wat zij voor hem over had gehad. Mijnheer Lumens was op zijn beurt tusschenbeide
geroepen en die had den meesterbrouwer geadviseerd het in plaats van met vuisten
op tafel eens met kleine geschenken en verrassingen te beproeven; maar nadat de
verrassingen den teleurgestelden echtgenoot naar den kop gevlogen waren, had deze
ook dat middel om het verstokte gemoed te vermurwen alweer op moeten geven.
Eén troost heeft Wolfgang Weisz: dat hij niets onbeproefd heeft gelaten en zich niets
te verwijten heeft van den beginne af dan wat vuistslagen, maar die dan ook allemaal
op hun plaats waren geweest. De eigenlijke heibel met Mechel was begonnen na een
voorgewende ziekte van haar en een bedlegerigheid van enkele weken, waarin de
goede man zich voor haar had uitgesloofd. Met de tong uit den hals had hij maar op
en neer van de brouwerij naar de Waterstraat geloopen en zich aan bezigheden moeten
wijden die, al strookten zij dan ook niet met de waardigheid van den man, nochtans
gaarne volbracht werden. Toen al was zij hem, wanneer zij hem niet als een
schoteldoek gebruikte, gaan negeeren, totdat hij op zekeren avond eens duchtig bij
haar opgebleven was. Maar de reden, die hij haar gevraagd had, had ze hem nooit
gegeven; het kwaadaardig blinken van haar oogen evenwel had voor hem een
oorlogsverklaring beteekend op leven en dood. Zeker, een mensch kan gestraft zijn,
maar wie het zichzelf aandoet is het
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dubbel! Wolfgang Weisz is gestraft en kan nu niet anders meer dan duur betalen.
Dat houdt Reinout Eussen hem tenminste voor en ook de goede Geertrui, die zijn
linnen verzorgt, die hem bij moet springen wanneer hij te worstelen staat met een
boordeknoopje, als er een lus van zijn bretels is gesprongen en bij de vele andere
moeilijkheden, waarmee een vrij gezet en onhandig man als de meesterbrouwer kan
te kampen hebben. Hoe dikwijls heeft hij al, in een wanhopige bui, den trouwring
van den vinger geschoven en is deze naar den vestzak van zijn boezemvriend verhuisd
om een half uur later weer, in deemoed aangenomen, aan de hand gestoken te worden!
Heel de parochie beleeft intusschen haar genoegen aan het gehaspel der twee vrienden
en wanneer Reinout Eussen den meesterbrouwer onder oogen houdt, dat hij meer
last met hém heeft dan met al zijn kinderen samen, is dat ditmaal geen praatje doch
heilige ernst. En toch kan Wolfgang Weisz het allemaal ook niet gebeteren! De rozen
waarover hij tot voor kort, altijd vroolijk, rechtschapen en vriendelijk jegens iedereen,
op de wereld gewandeld heeft, hebben dorens geschoten en de grond blijft hem onder
zijn voeten branden. Van der Schoor heeft zijn eigen bekommeringen en blijkt niet
veel nota te nemen van de vertwijfeling, waaraan zijn meesterbrouwer ten prooi is;
nochtans valt hij hem niet meer lastig dan noodig is over de nalatigheden waar Weisz
zich aan schuldig maakt en waarover deze de eerste is om zich bitter te beklagen.
De meesterbrouwer is den tel nu en dan kwijt en ook den tijd en alhoewel zijn
spreekwoordelijk geworden toewijding aan de zaak niet verslapt, moest hij toch de
ketels in het brouwhuis niet zoo dikwijls laten uitgaan en zich niet zoo dikwijls
vergissen in maten en gewichten. Zijn verontschuldiging, dat hij oud begint te worden,
dient slechts om zijn beroepseer te redden, die hem boven alles gaat; iedereen begrijpt
dat en ook Van der Schoor weet wel waar de tand eigenlijk knaagt! Sinds wanneer
is het gebeurd, dat Severinus zelf, voor hij slapen gaat, de vuren nog eens op moet
gaan porren en de ketels en kelders inspecteeren; en waaraan is het te wijten, dat de
knechten soms niet loopen kunnen van den drank en allerhande smachtlappen weer
onder de poort door sluipen om een liter bier? Zeker toont Van der Schoor begrip
voor den toestand, waarin zijn meesterbrouwer verkeert, doch vermoedt hij zelfs de
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mogelijkheid, dat Weisz er op een morgen, dat de knechten met hun paarden voor
het gesloten brouwhuis staan te trappelen, misschien het bijltje er bij neer heeft
gelegd? Het zou toch goed zijn, indien Severinus met die mogelijkheid een beetje
rekening hield, denkt Reinout Eussen en daarom stapt hij op een Zondag na de
Hoogmis de Lindeboom binnen. Geertrui slaat de schrik om het hart, daar ze denkt,
dat er weer woorden zullen vallen en van uit de deur zijner kamer vraagt Severinus
den mijnportier kregel wat er van zijn dienst is. Ik moest je eens gesproken hebben,
brouwer, zegt Eussen, en zoo mogelijk onder vier oogen. Als je het dan maar kort
maakt, en me met je kloosterbalsem van mijn lijf blijft, geeft Van der Schoor hem
ten bescheid en verwijst Eussen naar een stoel waar hij op kan gaan zitten, als hij
wil. Dank je, zegt deze; doch zonder van den stoel gebruik te maken; wat hij te zeggen
heeft kan hij staandebeens gemakkelijk af. Laat dan maar eens hooren, dringt Van
der Schoor aan. Ik zou eens over den meesterbrouwer met je moeten praten van wien
ik meer afweet dan zijn baas zelf, antwoordt Eussen.
En wat zou die?
Die zou je op een goeden morgen wel eens gevlogen kunnen zijn!
Hij moet doen wat hij niet laten kan.
Maar een leelijke tand zou jou getrokken worden, brouwer!
En wat dan nog?
Dat dan je bedrijf als een doedelzak in elkaar zou zakken!
Daar hoef jij je het hoofd toch niet over te breken, of wel? vraagt Van der Schoor,
die het nu eens niet laten kan dat waschwijf zijn adem te benemen.
Eigenlijk niet! dient Eussen hem kort van antwoord.
Ik geloof, dat we dan zijn uitgepraat.
Alleen wou ik je nog zeggen, dat ik tot vermaak van de gansche parochie en tot
nadeel van mijn gezin met dat groote kind van een Weisz niet op en af kan blijven
leiden en zeker voor jouw plezier niet, brouwer! Je moet dan zelf maar zien wat er
van komen gaat!
Dat zal ik!
Eussen groet den brouwer met een tik aan zijn pet; maar nog is de deur van de
Lindeboom niet achter hem dicht of Severinus is er zich reeds van bewust, dat er
met de waarschuwing, die
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hij gekregen heeft misschien toch niet te spotten valt. Maar waarom is de
meesterbrouwer er dan zelf niet mee op de proppen gekomen en moet het nu precies
weer die Eussen zijn, dien hij tot zijn spreekbuis maakt, de man die anders geen
enkele gelegenheid voorbij laat gaan om op zijn geweten te werken? Severinus moet
erkennen, dat hij niet gauw meer een kracht als Wolfgang Weisz zou vinden; een
die zoo met lijf en ziel in het bedrijf zou opgaan, zeker niet. Maar hij tast volkomen
in het duister omtrent de reden die Weisz zou kunnen hebben om den boel er bij neer
te gooien. Uitgesproken oneenigheid was er tusschen hen beiden nooit geweest; daar
waren fouten gemaakt geworden, doch Severinus is zich van overdreven gestrengheid
niet bewust. Dat de meesterbrouwer zich levend verhangen heeft aan die vrouw, weet
iedereen, en dat hij sedertdien de oude Weisz niet meer is, staat vast; doch hij zou
toch idioot moeten zijn om daarom den brui aan alles te geven, meent Van der Schoor
en kan zich dan ook moeilijk indenken dat hem dáár de knoop zou zitten. Een
sentimenteel iemand als Weisz nu eenmaal is kan, vooral wanneer hij een glas
gedronken heeft, natuurlijk wel eens meer uitkramen dan hij nuchter graag
verantwoorden zou, maar dat laat men dan ook voor wat het is. Men kan er beter
eens om lachen dan er, zooals die Eussen vermoedelijk gedaan heeft, een casus belli
van te maken! Van der Schoor zal er zich dan ook maar niet verder om bekreunen
en er misschien den meesterbrouwer zelf bij gelegenheid eens over aanspreken. Hij
heeft trouwens gezanik genoeg aan zijn kop den laatsten tijd door die brieven waarmee
hij van alle kanten bestookt wordt. Hij verdenkt er Mère Canisia van een
samenzwering tegen hem gesmeed te hebben en het is zijn vrouws zuster, nog wel
een religieuze die hij altijd hoog heeft gehouden, welke zich niet ontziet hem
klakkeloos een ontaarden vader te noemen en met hem dreigt te breken zoo hij niet
ophoudt zijn dochter door zijn onbeschrijfelijke verstoktheid te kwellen. Wat men
hem, met miskenning van zijn vaderhart dat nochtans hevig kloppen blijft, voor de
voeten werpt is, volgens Severinus veel meer dan men verantwoorden kan; want nog
steeds ziet hij maar niet in waarom hij wel en zijn dochter niet den kop zou dienen
te buigen. En nog altijd heeft hij hoop dat de toekomst hem, wat de roeping van Miete
betreft, in het gelijk zal stellen! Zijn naaste familie kan weten wat zij aan hem heeft
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met een beetje goeden wil en aan vreemden, ook indien dat geestelijken zijn, voelt
hij zich niet geroepen rekening en verantwoording van zijn doen en laten te geven.
Daarom antwoordde hij op geen enkelen brief; dat lijkt hem niet alleen het zekerste
maar ook het verstandigste, nadat hij dikwijls genoeg de puntjes duidelijk op de i's
heeft gezet. Aan zijn jeugdvriend, den pastoor van Aldeneyck die zich ook in het
complot heeft laten betrekken, heeft hij zijn standpunt onlangs nog eens ten overvloede
op pooten gezet; en waarom was dezelfde, die hem nu met een hoop bijbelteksten
naar zijn hoofd is komen slingeren, hem toen het antwoord schuldig gebleven? Het
is waar, dat hij zoo goed als alleen staat in zijn verzet, doch waarom zou hem dit te
denken moeten geven? Wie van zijn bedillers is er meer mee gemoeid dan hij zelf
en waarom zouden de beweegredenen van zijn handelen minder zwaar zijn dan die
van zijn dochtert? Ze noemen het een ongelijken strijd van vader tegen kind, maar
vergeten dat het een strijd is van hart tegen hart en dat Van der Schoor hem niet
begonnen is, dat hij hem is opgedrongen! Zij vragen waar dat tenslotte op uit moet
loopen, maar Severinus is degene niet die daar het eerst een antwoord op moet geven.
En zij laten doorschemeren dat de jaren van zijn leven zoona geteld zijn. Zeker zal
Miete goed doen daar rekening mee te houden! Want wat hij doormaakt blijft hem
niet in zijn koude kleeren zitten. Zijn rug kromt er zich onder, zijn trekken verharden
zich.
Waar de anderen, de briefschrijvers en bedillers, met geestelijke argumenten en
inwendige roepstemmen tegen hem schermen en zijn tegenstand op de spits drijven
als een verzet tegen den hemel zelf, blijft Severinus er even onwrikbaar aan
vasthouden, dat zijn dochter in een klooster niet thuis hoort en dat haar roeping zoo
genoemd op een vergissing, zij het dan ook een vrome vergissing, berust die met
Gods wil en welbehagen niets uitstaande heeft. De tijd zal het uitmaken, zegt Van
der Schoor en in afwachting daarvan gaat het leven in de Lindeboom in al zijn
eentonigheid verder en kruipt de tijd langzaam voorbij.
Terwijl de brieven der anderen al dringender en heftiger worden, worden die van
Miete, welke van maand tot maand elkaar trouw opvolgen en zuinig in de secretaire
worden opgeborgen, steeds rustiger, voornamer; van een vrome en berustende
gelatenheid, die Severinus soms wanhopig maakt. Na haar
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professie spreekt zij haast van niets anders meer dan van haar heldere geestelijke
vergezichten en van haar verlangen haar vader deelachtig te maken aan het geluk,
dat met de stoffelijke dingen niets meer te maken heeft; van een liefde die, hoog
boven alle menschelijke berekeningen en verwachtingen uit, alles samen houdt in
den Geest van wijsheid, verlichting en troost. De beschrijving van haar leven en van
haar godsdienstige en andere ervaringen in den schoot harer geestelijke familie,
winden hem op, al vullen zij zijn oogen dan ook niet zelden met tranen maar de
kleine verzetjes en kloosterlijke aardigheden, waarop zij hem vergast, lijken hem
veel te schriel dan dat een jong meisje er eerlijk haar plezier in kan vinden. Een en
ander komt hem nogal onnoozel, niet de moeite waard en onnatuurlijk voor. Klinkt
het niet verdacht, wanneer zoo'n kind je met een zekere fierheid komt vertellen dat
haar overste haar de zorg over het altaarlinnen en de kerkelijke paramenten heeft
opgedragen, en wat moet je denken van de aardigheid, die ze beweert te beleven aan
een manke ekster die ze verpleegt en die haar nasjokt waar ze gaat of staat? En dan
die slimmigheid tusschen de regels door wanneer ze iets te vragen heeft; een middel
om iemand uit zijn tent te lokken. Nu eens geld voor de sacristie, dan de
gedachtenisprentjes van de overledenen der parochie, dan weer een portret van
Klaartje Eussen als Carmelites en onlangs zoowaar enkele stekken van de rozen uit
den tuin. Van der Schoor zelf echter brandt er zich de vingeren niet aan; het is Geertrui
die dat allemaal netjes opknapt. Geertrui voert trouwens de correspondentie en moet
Miete tot in de kleinste bizonderheden van alles in huis en daarbuiten op de hoogte
houden, wat niet alleen blijkt uit de brieven, welke hij ontvangt en die vol toespelingen
op allerlei huiselijke en andere aangelegenheden staan, maar ook uit de vele keeren,
dat hij haar op de Zondagmiddagen met haar neus boven een vel papier betrapt.
Severinus van der Schoor kan immers slecht aannemen dat Geertrui, hoog in haar
penhouder geklommen, op haar ouden dag nog minnebrieven zou zitten verzinnen,
soms tot diep in den nacht toe! Maar dát zijn dingen die Geertrui aangaan; Severinus
keurt ze niet goed en niet af. Hij denkt, op stuk van persoonlijke vrijheid, nu eenmaal
liberaal, maar niet overdreven. Alleen moet Geertrui hem geen devotieprentjes meer
in zijn kerkboek futselen en het hem met
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haar novenen en andere vromigheden niet lastig maken. Een man is nu eenmaal iets
anders dan een vrouw en wat goed is moet men goed laten. Eens heeft hij haar
gevraagd wat hij met dat leven der heilige Brigitta van Zweden moest, dat hij op zijn
bureau had gevonden; maar dat was dan ook sinds lang de eenige keer geweest dat
hij haar nog eens stug in de oogen had moeten kijken. Schrijven en wrijven kon ze
zooveel als ze wou, maar dat ze met de andezen tegen hem handlangerde had zijn
grenzen! Behalve de zaak dan nog, waar hij thans meer dan ooit een oogje in het zeil
moet houden, heeft Van der Schoor genoeg aan zijn kop; en nu zou die
meesterbrouwer hem ook die poets nog willen bakken op den koop toe! Alhoewel
hij er geen steek van gelooft en liever aanneemt dat alles maar kulkoek en
wauwel-water is, meent hij toch dat er geen koe aan verzuimd is, indien hij den
Duitscher eens in zijn presentie roept voor het openlijk afleggen van diens
geloofsbelijdenis. De gelegenheid speelt hem in de kaart als Severinus in den
namiddag door de keuken komt waar de meesterbrouwer samen met de oude Geertrui
aan de koffietafel zit. Hij roept hem bij zich in de kamer en met een stuk rijstevla op
de hand staat Weisz den baas te woord. Wat heb ik gehoord, Weisz, ben je van plan
te gaan deserteeren? vraagt Van der Schoor hem op den man af. Bij het woord
deserteeren legt de Duitscher, wien altijd nog een zekere dosis krijgsmanseer in het
bloed steekt, de vla uit de handen, richt zich stram in de houding en met een gezicht
alsof hij het in Keulen hoort donderen plant hij een vinger op zijn borst en vraagt:
Ich.... desertieren? En nog voor Van der Schoor de vraag heeft bevestigd, werpt hij
het denkbeeld reeds met zooveel ongehuichelde verachting van zich af, dat dit gebaar
alleen reeds Severinus geen twijfel meer laat aan zijn gezindheid.
Ze zeggen het tenminste, gaat Van der Schoor verder zonder zich door de
krijgshaftige houding, waarin zijn meesterbrouwer staan blijft, te laten imponeeren.
Niemals! verzekert Weisz en staat op het punt er de vingers voor in de lucht te steken;
doch Van der Schoor voorkomt hem door te zeggen, dat hij dan maar weer rustig
koffie moet gaan drinken. De Duitscher echter staat er op te weten van wie zijn baas
het praatje heeft opgestoken en als Severinus den naam van Reinout Eussen noemt,
kijkt de zeehond even leelijk op zijn neus en maakt er zich dan van af
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door nijdig in zijn snor te bijten en te zeggen: Der Kgerl schwätzt! waar Van der
Schoor het volkomen mee eens zegt te zijn. Diep gekrenkt keert hij in de keuken
terug, waar hij de koffietafel niettemin nog alle eer aandoet en hij Geertrui den middag
door zijn gezelschap aangenaam helpt korten. Tusschen licht en donker, als het tijd
geworden is voor de lamp en Geertrui de blinden gaat sluiten, stapt hij op; maar
alleen om wanneer het duisteravond geworden is, gepakt en gezakt terug te keeren
in de Lindeboom en hem nooit meer te verlaten.
Zielstevreden en als een man die, na een lange en moeitevolle afwezigheid, weer
thuiskomt, klimt hij knorrend van welbehagen met zijn bagage in zijn eentje de trap
weer op naar het kamertje in de nok van het brouwhuis dat hij op een koelen,
winderigen morgen, toen de bloesems der appelboomen over de pannen stoven, als
bruidegom, ach ja! en door Geertrui netjes in zijn manufacturen geholpen, verlaten
had.
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XIX
Dat pastoor Lumens, ondanks den uiterlijken bloei en den innerlijken welstand,
waardoor zijn parochie zich van menig andere onderscheidt, niet tevreden is over
den gang van zaken, ligt voor een aanzienlijk deel misschien aan zijn jongsten
kapelaan, die als een zwartkijker geboekstaafd staat en de mentaliteit en
waardebepalingen van zijn pastoor meer beïnvloeden blijft, dan deze zich voor de
buitenwereld bewust wil zijn. Een goed gevolg hiervan is in ieder geval, dat mijnheer
Lumens zijn ijver op peil houdt en hij zich niet al te blind staart op de inderdaad
voorbeeldige orde, waarin alles in zijn parochie op pooten staat, op de regelmaat
waarmee de vergaderingen zich in zijn parochiehuis opvolgen en op de vele vaandels,
het eene nog kleuriger dan het andere, waaromheen een geestdriftige jeugd geschaard
staat om bezit te gaan nemen van een nieuwen tijd en een nieuwe aarde. Zonder het
nut en de noodzakelijkheid van dit alles in de gegeven omstandigheden te betwijfelen,
houdt kapelaan van den Brande er een ruimen slag bij om den arm en geeft hij waar
dit pas geeft, en ook wel eens waar het dit niet doet, als zijn meening te kennen, dat
de parochie, zooals trouwens de gansche samenleving, bedenkelijke verschijnselen
van overorganisatie begint te vertoonen: een moderne ziekte, die voor het bezielende
beginsel, den geest, even désastreus dreigt te worden als de wanorde zelf. Natuurlijk
praat mijnheer van den Brande hierin de moderne wonderdokters, die zich beijveren
de kwalen en kwaden van den tijd tot op de botten bloot te leggen, slechts na, waar
hij dan ook geen geheim van maakt; maar hij moest er zijn evangelie zoo niet van
maken en er zoo dikwijls den stok niet mee in het hoenderhok slingeren! Het kan
pastoor Lumens soms irriteeren een onevenwichtig iemand, die zijn jongste kapelaan
nog is, over evenwicht en zin voor verhouding te hooren pleiten; doch in zijn
rechtschapen hart heeft hij geen gering respect, zooal niet immer voor de
overtuigingen zelf, dan toch voor de warmte waarmee Van den Brande ze voorstaat.
De hooge dunk, dien hij voor alles wat recht uit het hart komt heeft, verleent hem
een voorbeeldige bezadigdheid in zijn oordeel en een bewonderenswaardige
geresigneerdheid in de ongemakken welke hij door het drijven van
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den kapelaan ondervindt en waardoor deze hem soms driest het vuur aan de schenen
legt. Zooals bij de aanvulling van de vacature in het kerkbestuur, die door het
overlijden van baron Isidoor was opengekomen. Ofschoon de kapelaan er eigenlijk
niets mee te maken had en de pastoor hem dus rustig had kunnen passeeren, had
mijnheer Lumens de onvoorzichtigheid begaan hem in goed vertrouwen zijn meening
te vragen over de voordracht, die door de overige leden na rijp beraad was opgemaakt
geworden en klaar lag om naar het bisdom te worden gezonden. Op het eerste gezicht
al had mijnheer van den Brande er een dikke streep door gehaald, niet omdat hij
persoonlijk iets tegen de drie voorgedragen heeren had - het waren burgers van het
Godsrijk net als alle anderen - maar omdat mijnheer Lumens, als christen democraat
bij uitstek, door notaris Vermeeren als nummer een, Severinus van der Schoor als
nummer twee en den zetbaas uit de Unie als nummer drie naar voren geschoven te
hebben, den zoogenaamden derden stand en daarmee het overgroote deel der
parochianen weer schromelijk over het hoofd had gezien. Waarom, had mijnheer
van den Brande met de noodige aanmatiging gevraagd, moet men altijd in hetzelfde
schuitje der zoogenaamd betere standen blijven varen? En hij had onmogelijk kunnen
begrijpen waarom aan de arbeidende klasse niet eens het recht kon gedaan worden
dat haar toekwam. En dat nog afgezien van de beschuldiging die kerk en priesters
toch al dikwijls genoeg voor de voeten geworpen kregen: dat zij met de rijken onder
één deken lagen! En pastoor Lumens, gezwicht voor de argumenten, had de voordracht
ingetrokken en was met een nieuwe voor den dag gekomen waarop Reinout Eussen
als eerste candidaat was geplaatst. Vanzelfsprekend had het op de haastig
samengeroepen vergadering van den kerkeraad mijnheer Lumens nogal draad gekost
de leden van de onverwachte en opzienbarende koersverandering te overtuigen. De
heeren waren eenparig van gevoelen geweest dat er niet roekeloos gebroken moest
worden met een tot nog toe deugdelijk bevonden traditie, dat het geen tijd was voor
experimenten, welke niet zoo onschuldig waren als ze er wellicht voor den een of
ander uitzagen en dat de eventueele bekrachtiging der nieuwe voordracht, waardoor
een arbeider den zetel zou gaan bekleeden, die door een baron was opengelaten,
nogal wat
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stof in de parochie zou doen opwaaien. Zelfs hadden zij er hun twijfel over geopperd
of het bisdom wel genoegen kon nemen met een candidatuur, die zoo grondig alles
ondersteboven zette en zich ernstig afgevraagd of het daarom niet beter zou zijn de
eerste voordracht alsnog te handhaven en geen precedenten te stellen, inplaats van
naar alle waarschijnlijkheid toch met de kous op den kop thuis te komen. Ook was
het meer geraden, vonden zij, het bisdom naar de oogen te zien dan een kapelaan,
die nog maar pas kwam kijken en die toch in godsnaam niet mocht gaan denken, dat
hij altijd en overal den vogel af had! De jonge geestelijken hadden vandaag aan den
dag toch al zooveel noten op hun zang; ze maakten den indruk van allemaal min of
meer over het paard te zijn getild; en als de wonderen die ze deden nu nog maar
evenredig waren aan de drukte die ze maakten! De heeren lieten duidelijk
doorschemeren, dat de parochiegeestelijken zoo goed mogelijk één lijn moesten
trekken maar dat ze het tevens hachelijk vonden, indien een pastoor zoo goed als in
heel zijn doen en laten onder de plak stond van zijn kapelaan. De heereboer Hennekens
was zelfs een beetje persoonlijk geworden toen hij zeide, dat mijnheer van den Brande
zich voorloopig maar wat meer mocht gaan toeleggen op zijn preeken, die altijd nog
maar zoo la-la waren; hij deed zijn best en het was eenieder niet gegeven de woorden
zoo maar uit de mouw te schudden, allemaal goed en wel, doch voor de menschen
bleef het toch maar vlotop een vagevuur iederen Zondag naar hem te moeten kijken.
Aan de rustige waardigheid waarmede mijnheer Lumens de vergadering geleid en
van tijd tot tijd olie op de golven gegoten had, was het te danken geweest, dat de
nieuwe voordracht toch nog naar het bisdom gezonden geworden was, waarvan ze
tenslotte bekrachtigd en wel was teruggekomen. Daarmee was de benoeming van
Reinout Eussen als lid van het kerkbestuur een feit geworden, waardoor een zekere
categorie van menschen stellig een veer op den hoed gestoken gekregen had, doch
dat toch lang de gevolgen niet had die sommigen geducht hadden. De publieke
afkondiging er van heeft, naast den zoo goed als algemeenen bijval, alleen dit pijnlijk
incident gehad, dat Goswin Hennekens onmiddellijk er na schriftelijk als
penningmeester van den Kerkeraad bedankt heeft. Staande de vergadering reeds had
Hennekens er prijs op gesteld te verklaren, dat hij niets tegen
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den persoon van Reinout Eussen had en hij had den secretaris uitdrukkelijk verzocht
dit in de notulen vast te leggen. Naar zijn oordeel evenwel werd er op vandaag al
zooveel voor de arbeiders gedaan, dat de anderen er niet voor te zorgen hadden, dat
ze nog meer vlooien op den staart kregen dan ze reeds hadden. Indien je ze een vinger
geeft, nemen ze de gansche hand en als ze de kans krijgen, bevuilen ze die nog op
den koop toe, had de heereboer beweerd, van wien men toen nog niet verwacht had,
dat hij er het bijltje bij neer zou leggen. Of het op aanstoken van notaris Vermeeren
of anderen gebeurd is, zooals gezegd wordt, of dat die zet een geheim is van zijn
balsturig gemoed alleen, bleef tot nog toe onuitgemaakt. Zeker is, dat Goswin
Hennekens kapelaan van den Brande niet meer luchten kan of zien en dat de rijkaard
om zich te wreken voortaan iederen Zondag, hetzij Reinout Eussen voor de collecte
rondgaat of niet, ostensief nooit meer dan uitgerekend één koperen cent op de
offerschaal werpt.
Mijnheer van den Brande beleeft intusschen aan den gramstorigen boer zijn
genoegen; die is nu eenmaal zoo gelukt, dat hij de meest kwaadaardigen jegens hem
door bizondere blijken van welwillendheid en beleefdheid tart; doch zijn pastoor,
die zich die luxe niet kan veroorloven, heeft er zijn ongemakken van. Nog daargelaten
dat Hennekens niet meer op den wekelijkschen kaartavond op de pastorie verschijnt
en hij als kassier der Boerenleenbank waarschijnlijk tegen de jaarlijksche subsidie
voor het Sint Paulushuis zal adviseeren, heeft hij reeds losgelaten, dat men geen
gemakkelijke aan hem zal hebben als men bij hem om een stuk grond komt, waarop
men zich de nieuwe kerk gedacht heeft. Dan is de praat nog dien hij er overal over
maakt, dat de pastoor naar het pijpen van zijn kapelaan heeft te dansen; wat aan het
prestige van mijnheer Lumens in een parochie, waar sommigen er hun dagwerk van
schijnen te maken de reputatie van hun geestelijken haarfijn uit te pluizen, geen goed
doet. Geregeld komt hij, vooral onder de lagere klasse, menschen tegen die zich,
soms recht tegen hem in, op kapelaan van den Brande beroepen als op een orakel.
Wat de kapelaan gezegd heeft is wet, wat die in een of ander geval heeft uitgemaakt,
christenleer! Natuurlijk dankt mijnheer van den Brande zijn groeiende zeggingskracht
onder de parochianen aan nog iets
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anders dan aan zijn grooten mond en zijn eerder stug en norsch dan aangenaam
voorkomen! Het menschelijk hart is een groot geheim en ijdel zijn alle gedachten,
alle gevoelens, alle woorden en handelingen, die hun oorsprong en hun reden niet
vinden in die verborgen diepte. Mijnheer Lumens moet meer werk gaan maken van
zijn hart, meer met zijn hart gaan werken dan hij tot nu toe gedaan heeft; niet op de
eerste plaats om pas te houden met zijn kapelaan, maar omdat hij eerlijk tot de
conclusie is gekomen, dat alle priesterlijke arbeidzaamheid ijdel en onvruchtbaar is,
indien het hart er niet het grootste deel aan heeft. En toch is mijnheer Lumens een
uitstekend pastoor, die de verwachtingen, die men algemeen van hem koesterde, ver
heeft overtroffen. Wij herinneren ons, dat die bij zijn benoeming niet bepaald hoog
gespannen waren en dat er onder de geestelijke heeren toen zelfs enkelen waren, die
met reden meenden te mogen twijfelen aan de verstandelijke vermogens van
monseigneur. Pastoor Lumens heeft de spotters, en onder dezen zichzelf misschien
het meest, beschaamd. Hij draagt zijn waardigheid met eere en de bijval, die hem te
beurt valt van diegenen die, van hooger hand daartoe gemachtigd, van tijd tot tijd
hun neus in zijn boeken en bescheiden te steken hebben, verleent hem onder de
confraters een aanzien en een recht van spreken, die een zelfgenoegzamer iemand
dan mijnheer Lumens het hoofd wellicht in den nek zouden doen werpen.
Pastoor Lumens heeft een groot gebrek: dat hij nooit tevreden is over zichzelf.
Het schijnt zoo iets als zijn noodlot te moeten blijven, dat altijd ergens, in den een
of anderen verborgen hoek van zijn wezen, een gevoel van onvoldaanheid en
ontoereikendheid tegen hem op den loer moet liggen om hem te midden van zijn
pastorale successen te besluipen en de edelste vreugden, die een ijverig en
onbaatzuchtig priester maken kan, te vergallen. De goede daad of de keurende
terugblik over het soms met zooveel inspanning tot stand gebrachte, wordt zelden
beloond door die ruimtelijke ontspanning van zijn wezen en geweten, welke er de
deugddoende genade van is, en waar hij nochtans een meer dan gewone behoefte
aan heeft. In zijn diepsten grond blijft hij, ondanks zijn breede en somtijds onstuimige
verschijning, zijn schallend woord en zijn klaterenden lach, een gefolterd mensch.
Doch laten wij hem niet tragischer nemen dan hij zelf het doet;
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aan het martelaarschap is hij nog lang niet toe, gesteld dat er stof voor een martelaar
aan mijnheer Lumens zou zitten, wat nog te betwijfelen valt! Laten wij hem dus een
onrustige blijven noemen, een ontevredene, een beetje als wij allemaal. Aan die
ontevredenheid heeft noch mijnheer Odekerke iets kunnen veranderen, noch het
vorderen zijner jaren, noch zelfs het welslagen zijner werken en de officieele
goedkeuring zijner superieuren. Hij loopt met zijn inwendige moeilijkheden niet te
koop; en al voelt hij zich niet in staat ze te overwinnen, hij verduwt ze tenminste in
stilte. Een mensch moet iéts hebben, troost mijnheer Lumens zich, anders steken
hem de korsten. Alleen de aldoor dikker wordende tressen zilver die zich door zijn
haartooi vlechten en de dieper liggende groeven in zijn voorhoofd zijn de uiterlijke
getuigen van dat innerlijk proces, dat in lijnrechte tegenstelling staat tot de robuuste
verschijning van dezen man van de daad. Hij kon het vroeger niet gebeteren dat hij
zich, bij Erik Odekerke vergeleken, maar een beunhaas waande, en wat zou het nu
zijn: nederigheid of gevoel van minderwaardigheid, deugd of zwakte, dat het nu weer
ten opzichte van mijnheer van den Brande hetzelfde met hem is? Door welk wonder
was hij, na er honderden malen over gestruikeld te hebben, over zijn aangeboren
menschenschuwheid heengestapt? En nu hij, zoo onvoorwaardelijk als weinig anderen,
een mensch van de menschen is geworden, welke genade zal hem nu bijstaan om
zijn tekort als man Gods, waarop hij zich telkens betrapt, te verhelpen? In de
waardeering die hem toekomt - het overgroot deel van zijn parochianen draagt hem
op de handen, omdat er niet één kwaad haar aan hem is - is hij eerder geneigd een
reden tot verontrusting dan tot voldoening te zien. En deze man, die een en al goedheid
en toewijding is, soms tot het domme toe, heeft voor zichzelf uitgevonden - en zijn
biechtvader slaagt er slechts moeilijk in hem van zienswijze te doen veranderen dat het hem aan hart schort en over het algemeen aan die hoogere bezieling welke,
zonder te wikken of te wegen of iemand naar de oogen te zien, op haar doel afgaat
en die hij bij een man als kapelaan van den Brande zoozeer benijdt.
De tijd dat hij nog aan liefhebberijen offerde is lang voorbij; de bolle lenzen, de
luciferfabrikatie en het visschen, tot zijn trek naar wilden en wildernissen toe, zijn
glad van de baan. Hij kan
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zijn tijd thans wel beter gebruiken dan hem over landkaarten te zitten verdroomen
of hem te verdoen aan al die kinderlijke vooringenomenheden, waaraan groote
menschen, tot pastoors toe, hun hart wel eens ophalen. Indien men bij mijnheer
Lumens nog van eenige vooringenomenheid zou mogen spreken zou het zijn haast
aandoenlijke aanhankelijkheid aan het Vorstenhuis zijn, welke bij sommige
gelegenheden tot uiting komt wanneer, vóór nog de Mijn hare vlaggen op de
schachttorens hijscht, de borst van mijnheer Lumens reeds met een cocarde prijkt.
Aan het zingen der schoolkinderen komt dan op zoo'n dag geen einde en het kan
gebeuren, dat hij zijn gevleugeld woord dan nog eens spreekt: oportet aliquando
perturbare rempublicam en dat hij de daad bij het woord voegt ook en zich nog eens
duchtig laat gaan. Hij rouwt er op zichzelf heelemaal niet om, dat door de
opgestangdheid van den ex-kerkmeester Hennekens de wekelijksche kaartavond in
duigen is gevallen en heeft op het punt van tijdpasseering zijn verleden zoozeer
verloochend, dat hij oogen als horloges zet, wanneer hij er zich dan overigens nogal
krenterigen pastoor van Haalrade op hoort beroemen, dat hij het om en om de twintig
jaar lang nu al heeft klaargespeeld om elken dag, die God geeft, drie uur achter de
kaarten door te brengen. En dat terwijl de schoorsteenen overal rooken en de grond
onder zijn voeten ondergraven wordt door de Mijnen. Mijnheer Lumens legt een
beminnelijke gelatenheid aan den dag - hoe kan het anders? - wanneer hij op den
krans der heeren zit te luisteren naar rector Antonius van den Boogaard, die alles uit
de krant weet en als paalvast staatspartijer de handen voelt jeuken bij de veldslagen,
die er in de Kamer, bij voorbeeld rond den zomertijd en het versche cadetje, geleverd
worden. En dat alles andermaal, terwijl de menschheid op een vulkaan staat te dansen
zooals mijnheer Lumens het aanvoelt en de provinciale bladen week in week uit hun
kolommen wijden aan een nieuwe politieke partij die met driestheid den kop overal
opsteekt en geen moeite spaart om het vuur van oneenigheid, dat er toch al onder de
menschen brandt, nog wat op te stoken.
Pastoor Lumens verliest dan ook gaandeweg zijn interesse in den krans ondanks
de aanmaning van zijn deken om zich in het belang van de confraterniteit met zijn
goed humeur en gezonden kijk van zijn verplichtingen te blijven kwijten. De boog
kan niet
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immer gespannen zijn, zegt de goede deken en gaarne maakt hij het woord, dat een
wijze kerkmoeder als Teresa van Avila tot haar zusters richtte tot het zijne: Wat moet
er in godsheerenaam van ons geworden, mijnheer Lumens, als wij elkander van het
klein beetje geest dat wij bezitten nog verstoken houden! Dat de deken er zelf nu en
dan in een gezonden slaap valt, zal dan wel meer aan zijn hoogen leeftijd dan aan
het gezelschap en zijn belangstelling voor de gevoerde gesprekken te wijten zijn.
Dat men niet altijd over theologie, moraal of exegese kan praten is duidelijk en dat
men de problemen die men heeft of meent te hebben nu en dan maar eens thuis moet
laten, pastoor Lumens is de eerste om dit volmondig toe te geven, doch desondanks
schijnt zijn gemeenschapsgevoel en wellicht ook zijn zin voor humor tot op dat punt
gedaald te zijn, dat hij moeite heeft zich te bedwingen wanneer bij voorbeeld de
pastoor van Tusschenbroek, die een overdreven zorg voor zijn gezondheid aan een
verteerenden wellust voor postzegels paart het gesprek blijft beheerschen met de
voordeelen der Nieuwe Geneeswijze of wanneer rector Geerts van Meezenbroek een
avond lang het woord niet prijsgeeft als het toevallig eens over opvoedkunde en
leermiddelen gaat. Voor het overige verkeert hij met zijn geest in het verleden en
kan men er op rekenen, dat men minstens tot voor den oorlog van '70 terug moet
gaan om hem te kunnen volgen. Dan is er nog een man die, tenzij bij ziekte, altijd
op zijn post is en die alles beter weet. En dat is pastoor Sassen, een ascetisch iemand,
een geleerde, waarvan beweerd wordt, dat hij nooit jong is geweest. Alhoewel na
pastoor Lumens de jongste in jaren voert hij een soort vaderschap over de anderen
waarin men zich nogal schikt; behalve pastoor Peter Verhagen die, vanwege een
mankement aan zijn rechtervoet, dat men als een paardevoet aanduidt, zijn driewieler
berijdt en in deze omstandigheid wellicht de reden vindt om zich door niemand de
kaas van zijn brood te laten nemen, zelfs door Jozef Sassen niet. Nu zijn diegenen,
die het altijd beter weten dan anderen, over het algemeen vervelende menschen; wat
pastoor Sassen evenwel niet is wanneer het hem gelukt zijn klasgenoot Verhagen op
stang te jagen. Er zijn avonden dat de deken niet in slaap valt en mijnheer Lumens
de schermutseling voor geen geld van de wereld gemist zou willen hebben. Jozef
Sassen, hoe ascetisch
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overigens ook, kan van die invallen hebben, die een daalder waard zijn. Als liturgist
en streng rubricist heeft hij geen enkele tegenspraak te duchten, maar als hij op een
avond, om pastoor Verhagen uit zijn tent te lokken, aankomt met de bewering, dat
hij zich dien morgen voor de Hoogmis plechtig een nieuwen koster gewijd heeft, vat
Peter Verhagen onmiddellijk vlam en zijn de poppen aan het dansen. Sassen negeert
de opwerping van zijn opponent, dat hij daar nooit van gehoord heeft. Des te erger
vindt Sassen dat voor Verhagen, omdat uit diens onkunde duidelijk blijkt, dat Peter
niet alleen de analecta van het bisdom niet bijhoudt, maar dat hij bovendien de
liturgische voorschriften aan zijn laars lapt en nog een kind is in den nieuwen codex.
Pastoor Sassen laat mijnheer Verhagen protesteeren zoo hard als hij wil en gaat rustig
door over het exorcisme, dat hij op den koster heeft toegepast en dat deze, bleek als
een doek van emotie, met in de eene hand een brandende kaars en met de andere op
het evangelieboek, ondergaan heeft. De deken dikt het geval nog aanmerkelijk aan
door de aanwezige heeren in hoogen ernst te vragen of zij, alleen gezien de nalatigheid
of onwetendheid, die er bij den een of ander nog blijkt te heerschen, op dat punt hun
zaken in orde hebben. En nadat hij van zoo goed als allen een rustige bevestiging
heeft ontvangen en hij nog even te verstaan heeft gegeven, dat er tot zijn leedwezen
en tot ergernis van de zwakken nog steeds parochies zijn waar het tusschen pastoor
en koster toegaat als tusschen kat en hond, vervolgt pastoor Sassen, die ditmaal
ongemeen vast in zijn rol is, het verder relaas van de kosterwijding. Onderwijl
overweegt mijnheer Verhagen, totaal schaakmat op zijn stoel gezeten, bij zichzelf
de middelen om niet alleen met het potstuk van zijn koster, die meer verstand van
korven vlechten dan van kosteren heeft, tot een meer christelijke verstandhouding
te komen, maar om hem tevens op een of andere wijze aan een passende zegening
te helpen. Wanneer Jozef Sassen, na het noodige wijwater aan den persoon van den
koster gespendeerd te hebben, met zijn relaas aan het zout toe is en hij bezig is dit
op de tong van den wijdeling te strooien, vraagt rector van den Boogaard langs zijn
neus weg opeens of Sassen dat zout niet beter een haas op den staart had kunnen
strooien; en daarop barsten dan de goden los in een algemeen gelach. Behalve
mijnheer Verhagen, dat spreekt,
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die de grap nogal zouteloos vindt en met een boos gezicht de deur uit hobbelt. Je
leert het nu ook nooit, Peter, roept de deken hem nog na, en als de heeren hun
verbolgen collega even later langs het venster heen zien wielen zit deze met een
gezicht achter het stuur of hij een stier heeft te temmen.
Doch niet altijd zijn de geesten der heeren zoo wakker en dan beleeft mijnheer
Lumens, die meer dan de anderen zijn zorgen schijnt te hebben en nergens afstand
kan doen van zijn parochie, taaie uren. Pastoor Sassen heeft hem al eens verweten,
dat hij den indruk maakt van altijd in de netelen te zitten. De man, die zich heilig
heeft voorgenomen en dan ook met dat voornemen niet marchandeert, om niet tot
morgen uit te stellen wat hij vandaag doen kan, heeft, wanneer hij zooals pastoor
Lumens geschapen is, zijn rust verbeurd. Men zou tegen hem de opmerking kunnen
maken, dat het een vrij groote arrogantie is te meenen dat de menschen niet geboren
kunnen worden, niet leven en sterven kunnen zonder hem, het zou weinig helpen;
de natuur bewijst zich overal sterker dan de leer! Hij weet wat anderen weten, maar
er zijn bewegingen in den mensch waarbij geen redeneeringen steek houden. Pastoor
Lumens kan het drukkende gewicht zijner onvoldaanheid niet nog verzwaren door
van tijd tot tijd Gods water eens over Gods land te laten loopen. De dingen roepen
hem overal, tientallen bezigheden schieten er altijd nog over, allerlei en niet alleen
administratieve zorgen zitten hem achterna. Hij heeft een dwaze liefde voor de
ziekbedden en sterfbedden der zijnen, een haast ziekelijke voorkeur voor hun
huiselijke miseries, hun rampen en tegenslagen. En toch meent deze man, die één
en al hart is voor alle anderen behalve voor zichzelf, dat het hem aan hart schort, dat
hij er meer werk van moest maken. Want waarom ontsnappen zoovelen anders nog
aan zijn invloed of liever aan den invloed der genade; waarom gebeuren er in een
parochie, die je in de hand meent te hebben, soms plotseling dingen, die je de haren
recht op den kop doen gaan staan en waarom, ja waarom kom je zoo dikwijls een
heel eind achter de gebeurtenissen aan? Had pastoor Lumens - om daar maar eens
bij te blijven - met wat meer hart en meet durf den ondergang van het huis Bonte
niet kunnen voorkomen; en waar ligt het aan, dat hij tot nog toe een christenman als
Van der Schoor niet heeft mogen winnen voor een
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hoogere opvatting van het kloosterleven, althans voor een mildere houding tegenover
zijn dochter? En nu, na alles wat je dag voor dag haast staat te beleven, die
geschiedenis weer van den meesterbrouwer Weisz en de weduwe Stijnen, zooals ze
nog altijd genoemd wordt; men kan er mee lachen, maar is er alles dan in den grond
mee gedaan? Even ondoenbaar als het voor een schrijver is de volledige kroniek van
een parochie te geven, even onmogelijk is het voor mijnheer Lumens alles te
voorkomen of te verhelpen. Want op verschillende plaatsen tegelijk staat er op ieder
oogenblik van den dag iets jammerlijks te gebeuren en het zou alweer van een zekere
arrogantie kunnen getuigen, indien een pastoor dit alles meende te moeten of te
kunnen overzien, laat staan te voorzien! En toch is mijnheer Lumens een bescheiden
man, die zijn talenten zeker niet overschat. In zijn onbaatzuchtigen ijver voor het
Godsrijk en in de wijze waarop hij bijna voortdurend overhoop ligt met de genade,
die zich niet laat dwingen schijnbaar, zou men wellicht een oplossing kunnen vinden
voor de tegenstrijdigheden van dezen mensch.
Van Peter Tobben behoef je niet alles te gelooven wat hij je aanbrengt; en als die
man in zijn beeldend proza je van Lambert Bonte komt verwittigen, dat die vogel
ook niet fluit waar hij woont, weet mijnheer Lumens, dat hij grif een slag en wel een
dubbelen slag om den arm moet houden; vooral als je de motieven kent van den
brievengaarder Tobben, die immers nooit geheel en al zuiver zijn. Dat zijn dochter
Mina schier van nijd en afgunst dreigt te sterven, daar wordt in de parochie alweer
eens genoeg om gelachen!
Doch wat gebeurt er in Waterval?
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XX
Ja, wat gebeurt er in Waterval? De canadassen klepperen er vanmorgen in den wind
en de sleedoorns staan er alweer in bloei. Van de Mijn uit oostwaarts trekken er
eindelooze rookpluimen door de waterklare lucht overheen en enkele menschen gaan
er op hun klompen af en aan. Dat is alles, indien men de losloopende honden en de
kraaiende hanen uitsluit. En de geiten hier en daar met den bek vol gras. Onder den
appelboom zit Lambert Bonte fluitjes te kloppen uit wilgenhout en de kinderen loopen
er op te blazen. Waar de fanfare speelt zijn ook menschen! zegt mijnheer Lumens,
die Lambert in zijn bezigheid verrast. Deze lacht met de uitdrukking, die hij koddig
vindt, en staat den pastoor met de pet in de hand te woord. Men kan van Lambert
Bonte beweren wat men wil - en er zijn er die daar het recht toe nemen - maar men
zal van hem niet zeggen, dat hij zich tegenover zijn meerderen niet weet te gedragen.
Op de koel zoowel als elders gunt hij iederen heilige zijn licht en reeds lang er is
geen enkele kompel meer die hem een Zebedeus noemt, omdat hij niet op de bazen
en de opzichters kankert, zooals bijna alle anderen.
Wat heb je er aan, zegt Lambert, het werk wordt er niet lichter door, het loon niet
grooter en het leven niet beter! Ja, de menschen mogen van Lambert Bonte zeggen
wat ze willen, maar van sommige dingen moeten ze afblijven.
Van Maria van Dorus moeten ze afblijven, nondepie! dat is hun geraden. Dat ze
aan haar eer en aan haar kinderen niet raken, daar caveert hij de lasteraars voor! Nu
moet de pastoor maar niet met omwegen te werk gaan, doch maar onmiddellijk op
de proppen komen met wat hem op zijn maag ligt, dan zal Lambert hem de proef
wel staan. Want reeds lang heeft hij geroken waar het hem eigenlijk om te doen is!
Daar is natuurlijk weer gekletst geworden, dat kunnen de menschen nu eenmaal niet
laten. Ze kunnen niet goed laten wat goed is; hoe beter iets is, des te meer steekt het
hun de oogen uit. Doch wacht maar, dreigt oom Lambert, die zich dat allemaal in
een oogwenk heeft gerealiseerd en met de pet in de hand staat te wachten tot de
pastoor de besabbelde fluitjes der kinderen heeft bewonderd. Maria is met de pan de
Kamp over om melk naar Hennekens;
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en dat is maar goed ook nu dat toevallig zoo uitkomt, denkt oom Lambert. Ze heeft
zeker van een pastoor niet te vernemen, dat ze door het slijk wordt gesleept; dat hoeft
ze niet, dat heeft ze niet verdiend, nondepie! Als er klare wijn geschonken moet
worden voor den pastoor, dan zal Lambert dien wel tappen, daar is hij mans genoeg
voor alléén. Ik zou maar met de deur in huis vallen, eerwaarde, zegt Lambert op den
pastoor toetredend, daar hij meent dat deze wel wat ernstiger dingen te doen staan
op het oogenblik dan fluitjes te bewonderen en kinderen te streelen. Hoe eerder ik u
uit den droom help hoe beter, gaat Lambert verder, want ik zou er mijn schoonzuster
liever buiten laten. Mijnheer Lumens houdt zich een oogenblik van den domme,
maar oom Lambert laat hem nauwelijks den tijd zich iets van de praatjes, die hem
ter oore gekomen zijn te herinneren. Tot nog toe, zegt Lambert met een woeste
flikkering van zijn oogen, zijn mijn knuisten er nog niet aan te pas gekomen; maar
als die iemand naar de keel schieten wordt het erger; dan komen er stukken van. En
ten bewijze toont Lambert Bonte zijn handen: twee meer dan gewone geweldenaars
met kromme vingers en gespleten nagels. Om zijn linkerduim zit een verband, een
dot watten met geronnen bloed; het kon erger! Hij heeft een beetje onval gehad en
is aan het vieren, twee dagen al; twee dagen nog en dan gaat hij weer aan de kool.
Maar goed! Eerst wil hij den pastoor nu maar eens ronduit zeggen, dat er tusschen
zijn schoonzuster en hem hoegenaamd niets aan de hand is. Mijnheer Lumens mag
dat op Lambert zijn eerewoord aannemen en doet hij dat niet, dan laat hem dat even
koud. De pastoor merkt op, dat hij geen reden heeft om aan het woord van een eerlijk
man te twijfelen en dat zulk een woord hem vanzelf meer waard is dan alle geruchten
samen. Ter beleering echter voegt hij er aan toe, dat het anders den eersten keer niet
zijn zou, dat een jonge weduwe een tweede huwelijk aanging; daar was niets op
tegen, zelfs met haar zwager niet, indien deze met haar niet onder één dak lag zoolang
ze niet kerkelijk verbonden waren. De naaste gelegenheden dienden vermeden te
worden, menschen bleven immers menschen; en dán nog, als alles in eer en deugd
zou toegaan, moest er aan de ergernis gedacht en onnoodige opspraak voorkomen
worden!
Menschen blijven menschen! grijnst oom Lambert den pastoor
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na, die waarheid schijnt hem uit het hart gegrepen te zijn; maar die menschen die tot
in hun doodskist toe nog lasteraars en venijnzuigers zullen blijven, kunnen hem
gestolen worden. Hij zal er niets meer of minder om doen of laten en dat mag de
pastoor zich met zijn ergernis en zijn opspraak ook voor gezegd houden! En wat dat
tweede huwelijk aangaat: nee! Maria van Dorus zou hem leelijk tegenvallen, indien
ze tot zoo iets in staat was. Maar dat is ze niet, verzekert oom Lambert; eenmaal is
goed, maar dan ook méér dan goed. Maria van Dorus is een vrouw, die nóóit vergeten
zal dat haar man het brood voor haar en de kinderen duur gekocht heeft, aan den
hoogsten prijs. Nee, dát vergeet ze nooit, daar kent Lambert Bonte zijn schoonzuster
voor.
En waar ziet men hem voor aan, nondepie? Dat kan hem tenslotte weinig donderen,
een mensch is toch die hij is. God en het eigen geweten maken dat uit en niet de
menschen. Maar dat hij zich op de plaats van zijn verongelukten broer zou trachten
te dringen, was ál te bar! Wat was dat voor janhagel, dat hem tot zoo iets in staat
achtte? De eerste gedachte er aan zou hem nog in den kop moeten komen; en indien
ze kwam zou Lambert wel weten wat hij deed: de gedachte er uit of den kop er af,
zoo! En oom Lambert maakt met het broodmes, waar hij fluitenhout mee heeft
gesneden, een radikaal gebaar langs zijn keel. Zoo is Lambert Bonte gemutst en niet
anders! Nu weet mijnheer pastoor er een klein beetje van af en nu moet die hem nog
maar eens zeggen wat hij hem verder te vertellen heeft. Mijnheer pastoor heeft niets
anders meer te zeggen, dan dat hij het betreurt, dat de menschen nog zoo weinig
geleerd hebben elkander met rust te laten. Indien het woord Gods niet vergezeld gaat
van den stok, beweert de man die eerlijk begonnen is meer werk van zijn hart te
maken, blijft het voor velen ijdel. Hij gelooft echter meer in de domheid dan in de
slechtheid der menschen; maar hun domheid is dan ook nu en dan niet te beschrijven!
En hun aansprakelijkheid voor de wandaden die ze begaan, misschien niet eens zoo
groot.
Dat ze met de handen tegen me opkomen, die iets tegen me hebben, zegt Lambert
Bonte, die zich van de overwegingen van zijn pastoor niets heeft aangetrokken, dan
kan ik ze van antwoord dienen; maar daar kroezen ze zich niet aan, de ser-
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penten! Hij is zoo'n groote snul niet om niet te weten vanwaar de wind eigenlijk
waait. Omdat alle jongens van zijn leeftijd met een meisje liepen, had hij dat ook
een tijd lang gedaan, maar voor de grap alleen en zonder erg. Toen hij evenwel in
de gaten gekregen had, dat ze hem begonnen te lijmen, had hij er meer dan genoeg
van gehad. Dat dat meisje zich daar nu iets uit was gaan maken, had hij ook niet
kunnen gebeteren en dat haar ouders haar daar de hand in hadden gehouden, was
van die menschen dom genoeg. Het was een stomme trek van hem geweest, dat geeft
hij toe; hij had dat niet moeten doen. Achteraf zie je dat in, doch nooit had hij een
woord te veel tegen Mina Tobben gezegd, daar had hij zich voor gehoed. Samen
hadden ze zich een tijdje geamuseerd; dat was alles en toen hij gemerkt had, dat het
van dien anderen kant meenens dreigde te worden, had hij den knoop doorgehakt.
Lambert Bonte vindt, dat er niets boven een mensch zijn vrijheid gaat. Je bindt je
daar waar je het de moeite waard vindt en niet vaster dan je zelf wil. Dat is zijn
princiep! Een princiep evenwel waaraan pastoor Lumens nogal een en ander recht
te zetten zou hebben, maar het op dat oogenblik onbegonnen werk vindt. Je hoeft je
maar ergens op de wereld goed thuis te voelen, gaat Lambert voort, maar daar moeten
ze je dan ook laten, anders breekt de duivel los. Peter Tobben zal voortaan zijn mond
te houden hebben en de heele clan er bij. Den eersten keer den besten, dat Lambert
nog iets hoort, vliegen er spaanders. Hij zegt hun de wacht aan en de pastoor mag er
hen van verwittigen, dat het voor hen geluid heeft! Stukken zijn gauw gemaakt, maar
niet zoo spoedig weer heel, zegt mijnheer Lumens en maant Lambert Bonte tot kalmte
en verzoening. Voor den zooveelsten keer echter merkt hij, dat vergelding den
menschen beter afgaat dan vergeving en hoe diep de wet van het oog om oog en tand
om tand hun nog altijd in het bloed zit. Weerbarstig blijft de natuur; maar waarom
is pastoor Lumens nu weer zoo geneigd op zijn fatsoen te trekken, dat de genade na
zooveel eeuwen van de menschen nog geen engelen gemaakt heeft?
Maria van Dorus komt met de pan melk onder den voorschoot de Kamp af. De
kinderen loopen haar tegemoet en oom Lambert laat den pastoor aan zijn
overpeinzingen over en zet zich weer fluitjes te kloppen onder den appelboom.
Vlinders fladderen over
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de voorjaarsbloemen en de iepen van de Kamp staan te wuiven in de zon. Mijnheer
Lumens verontschuldigt zich, dat hij slechts weinig tijd heeft en gaat achter Maria
het huis binnen om tenminste even nog te zien hoe de twee kleinsten het maken die
slapen. Pastoor Lumens is een kindergek, maar ook weet hij er alles van hoe hij het
hart van een moeder moet paaien! Intusschen komt er een auto in een stofwolk den
Daalweg afgeslingerd naar Waterval. Even later stopt de wagen voor het huis en
springt Nico er uit, die, zonder den motor af te zetten, Lambert over de heg heen
vraagt wat hij aan het doen is. Deze steekt zijn gekwetsten duim op en zegt, dat hij
aan het vieren is. Of hij niets anders te doen heeft dan fluitjes te maken? lacht Nico.
Neen! geeft de flierefluiter kort ten antwoord, niets anders! Lambert kan meerijden
naar de stad, als hij wil, waar Nico even heen moet om bloemen!
Alleen maar ons bloemen?
Alleen maar om bloemen voor het beambtencasino dat vanavond wordt ingefuifd.
Lambert informeert wat zijn broer denkt van de honderd gulden, die deze hem nog
altijd schuldig is en Nico weet niet beter dan dat zijn broer hem die heeft
kwijtgescholden; anders zou hij er natuurlijk reeds lang werk van hebben gemaakt.
Neen, zegt Lambert. Nico vraagt of zijn broer om het geld verlegen is. Dat ligt er al
aan, geeft Lambert ten bescheid. Eigenlijk gezegd kan het geld hem weinig bliksemen
al moet hij er hard genoeg om timmeren, maar Nico moet niet meenen, dat Lambert
zich nog eens een loer door hem laat draaien. Als je in de pits zit, doe je al zoo wat!
zegt Nico die daarbij berouwvol den kop laat zinken; het was ook zijn schuld alleen
niet, dat hij vroeg al op zijn eigen beenen was komen staan en hij van geen enkelen
van zijn broers ook maar den minsten ruggesteun ondervond. Vol compassie alweer
met den jongste legt Lambert het mes en het fluitenhout naast zich neer en staat al
recht. Als het alleen maar om bloemen is, heeft hij er niets op tegen om met Nico
mee te gaan; om den tijd hoeft hij het niet te laten, dien heeft hij meer dan genoeg.
En misschien dat ze samen een omwegje konden maken en langs het klooster van
Jacob rijden; die zou onderhand gaan vergeten, dat hij nog broers op de wereld heeft!
Ofschoon Nico anders niet veel van kloosters moet hebben, vindt hij er voor dezen
keer niet zoo erg
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veel op tegen, als Lambert nu maar gauw uitmaakt wat hij van plan is. Wacht dan
maar even dat ik me wat fatsoenlijks aantrek, zegt Lambert en zet jij ondertusschen
den motor maar af, die daar maar in zijn eigen staat te grommen! Heelemaal rustig
is hij evenwel nog niet op wat Nico nu ineens weer na zoo lang van hem noodig heeft
en hem onderzoekend in de oogen kijkend vraagt hij hem andermaal, of ze alleen
maar om bloemen moeten gaan en om niets anders. Nadat Nico hem dit krachtig en
met eenig ongeduld bevestigd heeft, stapt oom Lambert naar binnen om zich in zijn
zondagsch costuum te steken. Nico zet den motor af, steekt een cigaret op en loopt
een eindje de Nachtegaal in. Bij de beek staande ziet hij mijnheer Lumens het huis
van Maria van Dorus verlaten en zegent hij het toeval, dat hij den pastoor niet recht
in het vizier is geloopen. Want de laatste keer dat hij nog in de kerk geweest is ligt
reeds een heel eind achter hem. Daar heeft hij als chauffeur natuurlijk een goede
verontschuldiging voor, chauffeurswerk is dikwijls nachtwerk; op den Zaterdag
vooral wanneer hij nu eens met dit en dan weer met dat stel bonjourders naar Aken
of Luik moet en gewoonlijk pas tegen den morgen thuis komt. Toch heeft hij een
medaille van Sint Christoffel in zijn wagen en dat is zoowat het eenige wat een
chauffeur uit een groote garage aan godsdienst doen kan. De tijd, dien je tusschen
rijden en slapen overhoudt, kan je wel beter besteden dan in een kerk tegen een pilaar
te gaan hangen luisteren naar wat de geestelijken te vertellen hebben. In je wagen
hoor en zie je trouwens genoeg om te gaan denken, dat de geestelijken zich maar
zoo moe niet moesten maken; en dat dikwijls nog van menschen waar je het zeker
niet van verwacht had. De baas van Nico denkt er zelf niet anders over, ofschoon
die nog wel een broer heeft die kapelaan is en twee zusters bij de Franciscanessen;
die neemt het ook zoo nauw niet, al heeft hij dan ook niet veel meer te doen dan met
de handen in zijn broekzakken en een paarsen neus van den drank aan zijn kop voor
het venster te staan. Nico tuurt naar de negenoogen in de beekbedding, grauwe,
aalachtige piervisschen die zich met trossen aan de kiezels vastzuigen tegen den
stroom. En dan ziet hij Lambert kant en klaar staan wachten aan het hekje. Voor zij
instappen gromt Lambert, dat Nico eigenlijk toch maar een groote lummel is; en op
de vraag van deze waarom, antwoordt hij gebeten: Omdat je niet eens
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een goed woord over hebt voor Maria van Dorus en de kinderen! Nico zegt nog lang
niet vergeten te zijn, dat ze hem aan de deur hadden gezet; hij houdt de eer aan zijn
eigen. Maar Lambert doet hem verstaan, dat Dorus dat gedaan had en dat die er wel
dubbel en dwars zijn reden voor had geweten. En zoo steggelend over en weer schieten
zij voort den Daoleweg door de Daalstraat in en den Nieuweweg op naar Maastricht.
Tusschen Rothem en Limmel, waar ze af zouden slaan naar het klooster van Jacob,
rijdt Nico ondanks het hou-hou geroep van zijn broer met onverminderde snelheid
door om iets verderop bij een herberg, waar hij zijn meisje heeft zitten, naar hij
vertelt, plotseling te stoppen. Lambert moet maar eens kijken wat hij van dat meisje
denkt, maar Lambert, een beetje bokkig, blijft bij de afspraak, die heel anders geluid
heeft en zegt, dat dat meisje hem vierkant gestolen kan worden. Nico heeft mooie
woorden noodig om hem uit den wagen te krijgen en als Lambert er zich eindelijk
met een gezicht als drie dagen donderen uitwerkt, omdat hij van zijn kant de pret
niet wil verpesten, waarschuwt hij Nico voor nog verdere kaskenaden. Gelukkig staat
niet het meisje in kwestie achter de tapkast maar haar moeder in eigen persoon.
Lambert is bizonder tevreden te vernemen dat Plonia naar de fabriek is. Dat zij sedert
enkele dagen op de Sphinx werkt om een cent voor haarzelf te verdienen is een
bizonderheid, die Lambert al evenmin interesseert als het portret dat Nico uit zijn
portefeuille haalt en voor hem op tafel legt. Alleen vraagt hij of die meid even roode
haren als haar moeder heeft en geeft hij Nico den raad dan maar goed op zijn tellen
te passen. Nu Plonia naar de fabriek is, is de aardigheid voor den chauffeur er
heelemaal af; de broers zitten een tijdje achter hun glas te kijken en Nico is de eerste,
die haast maakt om weg te komen. Tot bij den bloemist toe doet hij zijn bek haast
niet open dan voor nu en dan een vloek als een voorligger niet vlug of ver genoeg
uitwijkt. We komen er toch wel, maant Lambert, die dat gejacht naar den duivel
verwenscht. Maar niks hoor! Nico heeft een wagen waar wat in zit en die ligt nu
eenmaal het rustigste op den weg als je hem zijn zin geeft. Chauffeeren is niet zoozeer
een kwestie van tijd dan van vaart! Best! zegt Lambert, maar daar zijn dan ook nog
genoeg menschen, die er een andere opinie op na houden en hun doel ook bereiken.
Tot nog toe zijn de broers het zoo goed als
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over de geheele lijn oneens met elkaar geweest en de rit begint oom Lambert aardig
tegen te vallen. Was hij maar op zijn plek onder den appelboom gebleven of met
Kathrinke en Bertje de Kamp op opgegaan inplaats van zich in dien wagen te zitten
chagrineeren! Het binnenrijden in een stad echter heeft voor oom Lambert altijd iets
feestelijks; de drukte die er heerscht en het vele, dat er rechts en links te bekijken
valt, brengen zijn gemoedsstemming op een anderen toon en bij het bloemenmagazijn
gekomen stapt hij al in een goede bui uit den wagen. Terwijl de bloemist de auto vol
bloemen laadt, prachtig opgewerkte manden met fladderende linten, loopt hij wat
op en af langs de winkels. Carnaval is op handen en oom Lambert heeft genietigheid
in de zaken waar allerhande tierelantijnen in de bontste kleuren zijn uitgestald en de
gekste verscheidenheid van mombakkesen hem tegengrijzen. Als de wagen op
vertrekken staat komt hij terug met een Chineesch parapluutje voor Kathrinke, een
met ritselende roze papiersnippers versierde trompet voor Bertje en met een doos
gebakjes voor Maria van Dorus en de kleintjes. De bloemist en zijn knecht staan te
lachen en Nico vraagt hem of hij nog wel goed snik is; maar daar trekt oom Lambert
zich niets van aan. Voorzichtig kruipt hij met zijn inkoopen in den wagen en met de
schatten op de knieën zit l ij geduldig en gelukkig te wachten. Want nadat de bloemist
zelf de verschillende bloemstukken achterin nog eens heeft geinspecteerd, heeft Nico
het nog even druk met den knecht, die hem, na de noodige gekheid en stompen in
de ribben over en weer, een flinken klap op den schouder ten afscheid geeft. Ziezoo,
daar rijden we weer! zegt oom Lambert en Nico heeft genoeg te doen, dat hij de auto
veilig door het geroezemoes van menschen en voertuigen stuurt. Het klokkenspel op
het stadhuis heeft zooeven twaalf uur gebeierd; de fabrieken en scholen loopen leeg
en door de straten op en af stroomen drommen menschen haastig naar hun eten. Voor
Nico goed en wel over de Maasbrug is heeft hij alle duivels uit de hel gesakkerd op
die idioten allemaal, die zich van de verkeersregels niets aantrekken en die je eigenlijk
maar allemaal tot mosterd moest rijden! Oom Lambert is, met zijn schatten op den
schoot, de gelatenheid zelf en zit wijs in zijn eigen te glimlachen naar zijn groote
handen die zijn inkoopen beschermen. Alles kan hem verder gestolen worden,
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als Nico maar geen capriolen meer maakt en ze nu maar gauw thuis zijn. Opeens
evenwel schokt de wagen Lambert uit zijn gemoedsrust en voor hij er erg in heeft
staat Nico naast den wagen bij Plonia: een pootige fabrieksmeid met rood haar en
groote roestvlekken in het gezicht, die Lambert brutaal in de oogen ziet en Nico
vraagt waar hij met al die bloemen naar toe moet. Dat die twee gekken hun handen
niet thuis kunnen houden, vindt Lambert gênant genoeg vanwege al die menschen,
die er hem maar op aanzien en lachen. Hij wil er een eind aan maken en aan dat
gesmoes ook door Nico te zeggen, dat hij zijn fatsoen moet houden, nondepie! Nico
vraagt hem of hij wel eens in Luik is geweest. Neen, daar heeft Lambert nooit iets
te maken gehad en hij hoopt er nooit iets te maken te krijgen ook niet! Alles gaat
zoo vlug in zijn werk dat, zonder dat Lambert er kijken naar heeft, de rosse meid
tusschen hem en Nico in den wagen geperst zit en de auto al met den kop op Luik
aan ligt. We zijn zóó weer terug, belooft Nico en doet het voorkomen of het hem er
alleen maar om te doen is om Lambert eens iets van de wereld te laten zien. Lambert
zegt dat hij daar lak aan heeft, maar omwille van die meid die hem danig hindert
houdt hij zijn kop om zich niet verder tegenover Nico te vergaloppeeren. Plonia
vraagt hem of hij dan niet van een lolletje houdt. Dat ligt er al aan, geeft Lambert,
die medelijden met de bloemen krijgt, ten bescheid; alleen weet hij maar niet wat ze
in Luik moeten gaan zoeken met al die bloemstukken achterin. Zit nu maar niet te
neuswateren over die bloemen, zegt Nico. Hij heeft Lambert en zijn meisje een
verzetje willen bezorgen en daar moet het nu maar mee uit zijn! Ze drinken samen
een glas bier op de Place Saint Lambert, wat natuurlijk op rekening van Lambert
komt, al was het maar ter eere van zijn heiligen patroon; en dan weer ventre à terre
naar huis. Jaja zegt Lambert nog met een hand aan de kin; maar gedwongen van den
nood alweer eens een deugd te maken, heeft hij vóór Gronsveld reeds met zijn eigen
uitgemaakt, dat hem de heele ratteplan eigenlijk niet schelen kan ook. Het voorjaar
dat in het land is en de vaart waarmee ze door de zon voortstuiven doen hem goed;
een gevoel van bevrijding te ondergaan is voor oom Lambert nog altijd een zijner
aangenaamste bekoringen. Hij zou alleen wat ruimer in den wagen kunnen zitten en
die zoogenaamde Plonia lijkt
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hem niet veel soeps, als er hem naar gevraagd wordt. Ook mag Nico wat meer op
zijn stuurrad passen in plaats van bij zoo'n race nog met die meid te zitten stoeien!
Maar alla! ze rijden en het laat Lambert al hoe langer hoe meer koud waarheen.
Voorbij het grenskantoor waar ze even voor de douane hebben moeten stoppen houdt
Nico niet de richting van Visé, maar jaagt hij over Val-Dieu recht naar Verviers. De
boodschap van Nico dat ze al op Belgisch grondgebied zitten, gaat verloren in het
feest dat oom Lambert al, tot uitbundige vreugde van Plonia, op de papieren trompet
zit te maken. De bloemen volgen geurend en wiegend naar Verviers en daar wil oom
Lambert, dat er even wordt aangelegd om den motor wat uit te laten puffen. Plonia
en Nico moeten nu maar eens zeggen wat ze gebruiken zullen; hij wil trakteeren op
de aangename kennismaking met Nico zijn meisje; en het eerste het beste restaurant
binnenvallend spreekt hij Fransch als een Franschman tegen de buffetjuffrouw, die
aan een tafel een krant zit te lezen en op klanten te wachten. Op één been kan niemand
loopen, verklaart Lambert als de glazen leeg zijn en doet ze nog eens vullen. Nóg
zoo'n recept, zegt hij tegen de juffrouw en hij kalmeert Plonia, die op haast aandringt,
met de wijsheid dat haar fabriek niet wegloopt. Wanneer ze Luik binnenrijden is de
fabriek van Plonia reeds verkeken, doch deze maakt zich daar verder geen zorgen
meer over nu Nico zijn broer zoo'n grappige is. Op de Place Saint Lambert waar ze
parkeeren moeten en Lambert den motor als een paard op den kop staat te kloppen,
begint hij plotseling Duitsch te spreken van brooddronkenheid en scheelt het maar
een haar of oom Lambert krijgt nog klappen op den koop toe van een stel
taxichauffeurs die zijn Duitsch zoo maar niet nemen. Een paar bloedhonden van
politieagenten, die op eenigen afstand onder hun helmen staan te loeren, hebben den
curieuzen schutter met zijn papieren trompet ook al in de gaten en zien pas van
verdere maatregelen af wanneer Nico hen, met al het Fransch dat hij in zijn mars
heeft, beduidt, dat zijn broer maar een fou is, die er zijn eigenaardigheden op nahoudt.
Als je uit bent, ben je uit, redeneert Lambert als ze eindelijk goed en wel in een café
zitten; dan moet je op een dubbeltje niet staan te passen! Lambert is zóó van den
band, dat hij hem in de kortste keeren duchtig krijgt zitten ter eere van Sint Lambert,
zijn patroon en Nico en Plonia de koppen
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bij elkander steken om met goed fatsoen weer de stad met hem uit te komen. Oom
Lambert heeft er evenwel geen ooren naar en zit als een blok. Tenslotte kan het Nico
ook niet meer donderen en moet Plonia de bloemetjes maar eens buiten zetten nu ze
er de kans toe heeft. Nico zal er bij zijn baas wel iets op vinden: bandenpech of beter
nog een defect aan den motor zijn foefjes die een chauffeur voor de hand liggen; en
van den baas zelf is het immers genoeg bekend, dat die zich ook van tijd tot tijd
vergaloppeert! Dat de bloemen op tijd aan het casino zijn, daar moet dan alleen nog
maar voor gezorgd worden; voor de rest kunnen zij het er rustig van nemen. Ja, zegt
oom Lambert ernstig en met een al glaziger kijken van zijn oogen; voor de bloemen,
daar moet voor gezorgd worden. En voor de kinderen óók, nondepie! laat hij er met
een vuist op tafel onmiddellijk op volgen. Weer vindt hij Nico een groote lummel
en díe weet wel waarom! Hij zegt hem dit waar zijn meisje bij zit en hij garandeert
hem, dat ze van Maria van Dorus en haar kinderen áf zullen blijven, de serpenten!
Ze zullen er hun vuile vingers niet meer naar uitsteken, want zoo plat als een cent
zal hij ze één voor één slaan zoodra ze zich nog eens verroeren. Neen, Lambert Bonte
is geen ruziezoeker, dat mag Plonia weten, maar hij houdt het haar en ook die dame
daar, die met lange zwarte wimpers en roode lippen achter de cassa zit, voor gezegd,
dat de lasteraars en de eerrovers een kwade aan hem zullen hebben. Maria van Dorus
en de kinderen!
Hoe weinig vermoedt oom Lambert wat er zich op dit oogenblik in het huisje
onder den appelboom afspeelt. Hij zou het toeval dat hem heeft meegesleept in dit
buitenlandsch avontuur zeker niet zegenen, indien hij ook slechts het geringste besef
kon hebben van het leed dat daarginder even plotseling als adembenemend den
drempel andermaal heeft overschreden en van de ontsteltenis, die er heerscht rond
een kleine wieg. Met voorgevoel heeft oom Lambert niets te maken en nog minder
met telepathie. Hij weet van niets. Hij weet niet hoe teer een wiegekind kan zijn en
hoe tusschen alweer een flesch en een versche luier een kleine staat kan kantelen in
den dood. Dezelfde hand die den vader geraakt heeft, zegt vrouw Colaris, heeft het
reeds aangeraakt in den moederschoot en het met noodlot geteekend! Oom Lambert
viert, zijn arme zuurverdiende centen moeten
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er maar goed voor zijn en heel Luik moet nu maar eens te klein zijn voor zijn wanen.
Nico en Plonia laten hem bloeden en hoe feller hij tandenknarst tegen zijn
denkbeeldige en werkelijke belagers hoe harder hij bloedt. Met alle moeite krijgen
ze hem terug in den wagen en aandoenlijk knipt hij een oog naar de prinselijke
bloemen. Met een kushand voor zijn patroon neemt hij afscheid van de stad maar
eerst nog rijdt Nico een kruier achter zijn handkar uit en kost het oom Lambert een
flinke fooi om het accident in den doofpot gestopt te krijgen. Doch daarna gaat alles
verder naar wensch en rijdt de wagen zonder omwegen nu over Visé huistoe, terwijl
oom Lambert met bolle wangen op de trompet blaast.
Het is tusschen licht en donker als Nico, die nu alleen nog maar haast en kromme
zinnen heeft, den feestelijken ziekevierder aan de Daalstraat afzet en deze, met de
trompet aan de mond en het Chineesch parapluutje als een papieren heiligenschijn
boven zijn hoofd, de richting van Waterval inslaat. Zoo komt hij bij het huisje onder
den appelboom en als hij de klink van de deur gelicht heeft om Maria en de kinderen
allemaal geestig te verrassen, kijkt hij in twee betraande moederoogen en beginnen
Kathrinke en Bertje opeens tegelijk uit angst en afschuw van hem te krijten.
Ach Lambert toch! kreunt Maria van Dorus hulpeloos; en dan wankelt oom Lambert
nuchterder dan ooit het huis uit en loopt hij als een booswicht met krommen rug de
Kamp op en de struiken van de Deugeniet in.
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XXI
Het mankeert Maria aan deelneming niet; er is groot leedwezen, onder de moeders
vooral, die zoodra het avond wordt den plak om den kop slaan om in al haar
schamelheid van werkmansvrouwen maar weer eens naar Maria van Dorus Bonte te
loopen. Wat de eene aan troost en goeden raad niet weet, weet de andere, maar allen
weten zij en de meesten uit eigen bittere ervaring: het kind is een mooie engel in den
hemel meer, maar voor de de moeder is het het ergste. Het mysterie van den dood
verzamelt hen ongeacht haar kleine oneenigheden en luidruchtige ruzies soms en
doet hen talmen aan den weg. Het maanlicht staat te blinken in de plassen, de beek
ruischt en een uil zit in een knotwilg te blazen. Madame Colaris blijft er bij, dat de
dood het kind reeds in den moederschoot heeft beroerd en anderen spreken over een
kind van tranen, van een vrucht in haar wasdom geschokt. En onderwijl komt een
man den weg af naar Waterval. Vreemd aan andermans leed en altijd van goed humeur
neuriet hij, loopende op den stok, voor zich heen:
Daar zat eenen uil die spon, rinron
Al op een zilver wieleke;
Caecilia Caecieleke
Die droomde van de zon!

Peter Tobben komt uit zijn dienst, de man die altijd wat anders weet, die tijd heeft
om gekheid uit te prakkezeeren! Als hij de vrouwen voorbijstapt maakt hij een grapje:
Suske - Suske dekaat
Het ei is oet mie gaat!

kakelt de lange Peter en daarna tikt de punt van zijn stok door de stilte verder. De
vrouwen gaan naar haar huizen, vrouw Colaris voorop; men hoort haar de klompen
afkloppen op de dorpels en wanneer zij de deuren achter zich dicht hebben is alles
rust in Waterval; windgeritsel en maneschijn.
Morgen in alle vroegte komt de timmerman om het witgelakte zerkje boven klein
Anneke te sluiten en nog altijd laat oom Lambert op zich wachten. Den eersten avond
al hebben Karel en Peter de gansche Deugeniet tot diep in het Siekendael naar hem
afgezocht, waarin vermoed werd dat hij was verdwenen. Alleen het verfrommeld
parapluutje en de trompet hadden ze
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er in het water zien liggen en daarna hadden zij het zoeken maar opgegeven. God
wist waar hij zich verstoken hield of als een dwaallicht over de vlakte zwierf! Maria
van Dorus had het lang zoo erg niet bedoeld als het blijkbaar was aangekomen, toen
ze hem opeens had zien binnenvallen; ze was alleen maar haar groote droefheid niet
meester geweest. Lambert echter, die het goed gemeend had en de kinderen had
willen verrassen, had het opgevat als een schrikkelijk verwijt en Maria heeft er spijt
van en weet niet hoe ze het goed zal maken. Lambert is een rare, denkt Lieske en
slechts tegenover Peter durft zij, als ze samen door den avond naar huis gaan, er van
te gewagen, dat ze Lambert wel eens voor goed gezien konden hebben. Dat zou nog
mooier zijn, zegt Peter die er hem zeker toe in staat acht, maar toch hoopt dat Lambert
ditmaal zoo gek niet zal zijn. Lieske meent maar, dat je er nooit precies staat op kunt
maken wat hij in zijn hoofd heeft en dat hij nog lang zoo'n onnoozele hals niet is als
hij soms lijkt. Op sommige punten is hij zelfs eergieriger dan een ander en als een
echte Bonte heeft hij natuurlijk als alle anderen zijn kop. Zooveel is evenwel zeker,
dat Nico zijn kwade geest is, waarvoor hij zich wachten moet en dat hij een overdreven
hart voor Maria en de kinderen heeft; dat hij zich een afgod van hen maakt. Met
Lambert heeft Lieske honderdmaal liever te doen dan met Nico. Die jongen is wel
ver uit den aard geslagen, doch is dan ook meer dan allen samen de dupe van zijn
vader; zonder diens wilskracht evenwel! Natuurlijk! een mensch heeft zichzelf niet
gemaakt, doch Nico doet dan ook hoegenaamd niets om een ordentelijk leven te
leiden. De cinema is zijn kerk, en van dezulken valt niet veel goeds te verhopen.
Onze Lieve Heer laat niet met zich spotten! Welk een verschil met Jacob, die met
Paschen de toog aankrijgt. Nico heeft zich niet eens de moeite gegeven om te komen
condoleeren, maar de brief, dien Jacob aan Maria van Dorus geschreven heeft, maakt
dat dubbel goed. Waar haalt hij de troostwoorden vandaan, die zelfs een jongen als
Karel de oogen doen overloopen! Het is jammer van Karel, dat hij het met Julie niet
getroffen heeft. Hij houdt zich groot maar aan alles is het te merken, dat hij zijn
slinger niet heeft; zijn hart is goed en hij had beter verdiend dan een kale madame
die alleen maar leven wil en nog eens leven en liefst maar den godganschen dag met
een cigaret tusschen
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de lippen op den divan ligt. Ieder medegevoel is haar vreemd en van een mensch te
troosten heeft zij evenveel verstand als het achtereind van een varken. Wie geen
kinderen heeft kan er ook geen verliezen, was alles wat zij te zeggen had. Maria van
Dorus is veel te goed om zich zoo iets onder den neus te laten wrijven. Daar had ze
bij Lieske niet mee aan moeten komen, dan had ze den wind van voren gekregen!
Lieske had haar in haar vellenjas de deur wel uit kunnen kijken. Maar op een ander
bewaar je zoo lang mogelijk je fatsoen en den lieven vrede, al was het alleen maar
om Karel. Indien het om hem niet was en je niet bang hoefde te zijn dat er misschien
stukken van kwamen, kwam Julie er bij Lieske niet meer in met haar complimenten.
Iets goeds van haar leeren, kon je niet, ze zou je alleen maar ontevreden en ongelukkig
kunnen maken, als ze er de kans toe kreeg. Niemand maakt Lieske dan ook wijs, dat
Karel met zoo'n schepsel gelukkig is! Dat zie je alleen al aan zijn omgang met de
kinderen van Maria; het plezier dat hij er aan heeft, zegt meer dan genoeg.
Na dit alles drukt Lieske den arm van Peter vaster en als deze, die aldoor maar stil
door den avond heeft loopen luisteren, op haar neerziet en haar een kus op het haar
drukt, gaat Lieske verder: Ik loop daar dikwijls in mijn eigen over te denken, Peter,
wat dat vroeger bij jullie thuis een leven geweest moet zijn met zooveel jongens
onder elkander. Peter zegt haar, dat ze zich daar maar niet moe over moet maken,
dat ze daar toch geen hoogte van krijgen kan, een verwarder boel valt eigenlijk niet
te bedenken! Ook zou Lieske wel eens willen weten aan welke deur zijn vader aan
zou kloppen als hij terugkomt op zijn ouden dag. Aan geen enkele deur, zegt Peter,
want hij is er zeker van, dat zijn vader niet terug zal komen. En Louis dan? vraagt
Lieske. Die ook niet! antwoordt Peter. En Lambert....? Dat zullen wij af moeten
wachten; indien hij morgen niet komt opduiken voor de begrafenis van het kind,
heeft niemand meer op hem te rekenen!
Wat een koppen toch, die van Bonte!
De morgen der begrafenis breekt aan zonder dat oom Lambert taal of teeken heeft
doen hooren en in alle vroegte staan de schoolkinderen van Waterval, netjes door
madame Colaris op een rijtje gezet, voor het sterfhuis te kleumen, de meisjes met
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witte strikken in het haar voorop en de jongens met de petjes in de hand er achter en
allen op zijn zondags. Enkele grootere meisjes, waaronder een paar met een krans
met fladderende linten, zijn bedeesd naar binnen gegaan. Een troepje menschen staat
bij den weg te wachten; ze dragen regenschermen, want de wind is tegen den morgen
plotseling omgeslagen en het is druilerig weer.
Tot op het laatste nippertje heeft de timmerman met het sluiten van het zerkje
gewacht, maar nu oom Lambert niet op komt dagen, kussen Maria en Kathrinke het
kindje vaarwel tot in den hemel en schroeft Jansen met blikken rozen den deksel
over het engeltje dicht. Daarmee klaar zijnde plaatst hij het kistje op de baar en legt
Tonia Vullers den krans, dien de kinderen van hun spaarcenten bekostigd hebben.
De draagsters kijken elkander aarzelend aan en als de omstanders geknikt hebben,
dat zij vertrekken kunnen, beuren zij den vreemdlichten last voorzichtig op en dragen
ze hem de deur uit. Achter het lijkje gaat de moeder, die er op gestaan heeft Anneke
ten laatste toe te vergezellen en dan komen Karel en Peter Bonte. De kinderen die
vooraf gaan beginnen luidop te bidden, de ouderen sluiten zich bij de familie aan en
langzaam trekt de begrafenis den Daoleweg op naar de Engelenmis.
En als de kleine stoet reeds uit het gezicht gaat verdwijnen, verschijnt boven op
de Kamp opeens in doorweekte kleeren en met een misdadigersbaard om de kin een
man, die met hongerige oogen de begrafenis volgt en haar nog juist voorbij het
Jodenkerkhof de Daalstraat in ziet trekken. Met een onbeschrijfelijk raadselachtigen
glimlach staart hij eenige oogenblikken naar het huis aan den voet van de Kamp en
weet dan minder dan ooit wat hij in godsnaam ter wereld aan moet vangen. Het is
alsof een hand hem bij de keel grijpt waarvan hij zich slechts brullend kan bevrijden
en met groote passen stort hij zich terug de struiken van de Deugeniet in.
Je weet nooit precies wat je aan Lambert hebt, heeft Lieske tot Peter gezegd. Ook
heeft zij van hem gezegd, dat Lambert een kóp heeft, maar dat hij een groot en dwaas
hart heeft, dat hem parten speelt, heeft niemand den ingebeelden booswicht ooit
nagegeven.
Tegen den middag komt hij verfomfaaid en wel de garage van
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Nico binnen en zegt: We moesten nog maar eens gaan rijden, naar Aken of naar Luik,
dat kan me niet schelen. Als Lambert de kilometers maar betaalt, vindt Nico het
natuurlijk goed. Dat zal ik, zegt Lambert. Nico vindt, dat zijn broer er nogal verfoddeld
uitziet en vraagt hem of hij weer in den geitenstal heeft moeten logeeren. Dat is het
woord niet, antwoordt Lambert droog. Je had je in ieder geval toch wel kunnen
wasschen en scheren, merkt Nico op. Dat had ik gekund, geeft Lambert gelaten toe.
En zijn vreemde glimlach verschijnt weer op zijn wezen, terwijl hij zijn broer
toevoegt, dat de menschen zijn geld tóch wel zullen beuren. Nico rijdt den wagen
uit de garage en Lambert moet nu maar spreken waarheen. Lambert heeft reeds
gezegd dat het hem niets kan schelen, hoe verder weg, hoe beter! Over Hasselt naar
Leuven misschien en dan nog naar, Brussel, naar Manneke Pis? Laat maar loopen,
zegt Lambert, op de kilometers komt het niet aan, op de centen ook niet. Maar dan
bedenkt hij zich plotseling en vraagt hij of het ook naar Antwerpen kan, naar Sint
Anneke; daar heeft hij veel van hooren vertellen. Ja, hij zou de Schelde wel eens
willen zien en de groote zeebooten, die er in- en uitvaren. Als kleine jongen had hij
daar een plaat van gezien, die hij nooit vergeten had en hij had er steeds van gedroomd
nog eens zeeman te worden of matroos. Altijd evenwel had hij het leven maar
genomen zooals het gekomen was; van den eenen dag in den anderen had hij geleefd
en gek was het eigenlijk geweest, dat hij zijn geluk nooit beproefd had op het water
dat hem altijd geboeid had. Nico heeft de auto den Nieuweweg op gedraaid en terwijl
de wagen pijlsnel naar het Noorden schiet informeert Lambert waar de zon ondergaat.
Wanneer Nico hem naar links wijst meent Lambert van naar rechts, maar het kan
hem eigenlijk ook niet schelen daar de zon wel weten zal wat ze doet. In Maaseyck
al wil Nico aanleggen op de markt waar een kennis van hem woont. Maar niks hoor!
Geen drank verordineert Lambert. Nico moet niet denken, dat hij opnieuw zijn eigen
ruiten zal ingooien. Hij ontkent niet, dat ze veel lol gehad hebben in Luik, maar hij
voegt er onmiddellijk aan toe dat die lol hem zuur is opgebroken. Meer zegt hij er
niet van. In de Boschstraat vraagt hij Nico tegenover de kerk van de Kruisheeren te
stoppen. Wat zullen we nu hebben, verwondert zich Nico, ga je biechten?
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Dat zou zoo gek niet eens zijn, grijnst Lambert, maar stapt een bakkerswinkel binnen.
Hij koopt een brood en een pond kaas en in een anderen winkel een pakje semois.
Ik rammel van den honger, zegt hij met een gezicht als een boetgezant, die een week
lang alleen op verdriet heeft geleefd, en doet zich verder zwijgend te goed. Daarna
zit hij nog wat aan zijn pijp te lurken en valt tenslotte in den wagen in slaap.
Wanneer Nico hem wakker maakt en zegt, dat ze in Antwerpen zijn, aanvaardt
Lambert het feit als zoo vanzelfsprekend, dat Nico er zich over ergert. Lambert wil
recht naar de Schelde, hij wil water zien. Ik zou onderhand wel eens in een glas bier
willen kijken, zegt Nico die de heele beweging maar een stomme plechtigheid vindt
en reeds lang aan zijn nooddruft tegemoet zou zijn gekomen, als hij maar Belgisch
geld op zak had gehad. Voor een glas bier geeft hij de gansche Schelde cadeau!
Lambert echter, die nu eens voor zijn eigen plezier en niet voor dat van Nico uit is,
niet! Bier is er bovendien overal te hebben, daarvoor behoef je zoo ver niet uit de
buurt te gaan. Water ook, gromt Nico en na nog eenig geharrewar heen en weer
bereiken de broers het Scheldekwartier. Wanneer Lambert is uitgestapt zegt hij, dat
zoo'n stad gelijkt op een orgel waar de wind op speelt. Hij ziet de Schelde en de
schepen en raakt er heelemaal niet door in den zevenden hemel; hij vindt de Schelde
een Maas van een water, daar blijft het bij; en het stinkt er naar rotte visch. Het is
allemaal anders dan op een plaat, anders dan hij zich gedroomd heeft, maar alla! Dan
meent Lambert zelf dat de tijd gekomen is om een herberg op te zoeken, die zij
trouwens weinig moeite hebben te vinden. In de Zeemeermin zitten ze stom als
visschen tegenover elkander in hun glazen te kijken. Dan haalt Lambert zijn knipbeurs
uit den zak en zegt: We zouden hier ook samen af kunnen rekenen, hoeveel is het?
Nico telt het aantal kilometers heen en terug en zegt den prijs. Lambert telt het geld
tot den laatsten cent op de tafel uit en zegt: de kleine honderd gulden waarvoor je
me vroeger hebt opgelicht moet je maar beschouwen als fooi. Ik hoop, dat je dat net
gemaakt met je vindt. Eigenlijk verdien je dat heelemaal niet! Ik had je dikwijs eer
een pak ransel kunnen geven dan wat anders, maar je zal nog wel ondervinden wat
swaernood is! Nico strijkt de contanten op en vraagt zijn broer of hij ruzie zoekt.
Ruzie is het woord niet, zegt Lambert,
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men hoeft de ruzie niet te zoeken in het leven, ze ligt overal als een hond voor de
deur. Nico merkt op, dat hij zich heel wat anders van het uitstapje had voorgesteld
en veronderstelt, dat Lambert weer een of anderen wrok heeft uit te kuren. Lambert
lacht bitter voor zich heen; wat hebben anderen met zijn verdriet te maken. Hij weet
dat hij niet meer waard is Maria en de kinderen onder de oogen te komen. Dat is zijn
hel waar niemand hem meer uit verlossen kan. Maria en de kinderen, en klein Anneke
op het kerkhof: hoe ver ligt dat allemaal achter hem! Ik zou wel eens de Schelde over
naar Sint Anneke willen varen, zegt oom Lambert. Nico die niets op Sint Anneke
verloren heeft, gaat dan een paar uurtjes op zijn gemak de stad in en zal zorgen om
zes uur weer in de herberg te zijn. Daarop scheiden hunne wegen en loopt Lambert
de kade af naar den steiger waar de veerboot naar Sint Anneke meert.
Op den afgesproken tijd is Nico terug in de Zeemeermin en het wordt laat in den
avond als Nico Bonte, het wachten moe en ten einde raad, met den waard naar de
havenpolitie stapt om navraag te doen naar den man, die op goed geluk naar Sint
Anneke voer.
Dat zijn er nu al zeggen en schrijven drie van ons die op een goeden dag zoo iets als
den kolder in hun kop krijgen en naar zich fluiten laten, zegt Karel Bonte tegen Peter
nadat zij samen naar het kosthuis van Nico gegaan zijn om hem te vragen waar
Lambert gebleven is. Eerst onwillig en schrikkelijk uit zijn humeur heeft de jongste,
die door zijn baas op staanden voet de straat is opgejaagd, hen te woord gestaan en
gezegd, dat ze den vermaledijden zot in Antwerpen konden gaan zoeken, indien zij
er zin in hadden; hij niet! Karel en Peter hebben den onverschilligen bengel ieder op
zijn beurt onder handen genomen over zijn losbandigheid. Heilige boontjes waren
ze geen van allen, dat behoefde ook niet; maar het leven dat Nico leidde liep de
spuigaten uit. Daar was geen woord te veel mee gezegd! Peter heeft hem op zijn hart
gedrukt, dat hij maar spoedig aan werk moest zien te komen, doch dat hij er aan
denken moest, dat er op de Mijn geregeld nog werklui ontslagen werden, en Karel
heeft hem duidelijk gemaakt, dat hij evenmin op hem als op Peter te rekenen had en
maar eens duur leergeld betalen
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moest voor de stukken die hij uithaalde. Daar hebben de broers het voorloopig bij
gelaten, ook al omdat zij Nico niet alleen hadden in het kosthuis en zij in presentie
van vreemden niet rechtuit konden spreken.
De jongste heeft er natuurlijk zijn botten aan afgeveegd en zijn broers te verstaan
gegeven, dat hij liever als een hond langs den weg crepeerde dan dat hij op een gunst
van hen stond te passen. Niet hij maar Lambert was van alles de schuld, heeft hij
hun voor de voeten geworpen; en indien ze dien idioten slungel de hand boven het
hoofd meenden te moeten houden ook nog, zouden ze hun gang maar gaan. Méér
heeft hij hun niet te vertellen gehad; daarmee, meende hij, konden zijn broers het
doen!
Zwijgend gaan Karel en Peter Bonte den Nieuweweg op naar Maria van Dorus;
want de vraag waar daarginder in Waterval alles om draait is: Waar blijft oom
Lambert? Dat een mensch dat leed nu ook nog moet hebben, klaagt Maria, die zich
in het verlies van klein Anneke reeds tamelijk begint te schikken, omdat ze omwille
van de andere kinderen de veeren niet te zeer mag laten hangen. Die geschiedenis
met oom Lambert is weer een zorg en verdriet apart; en de menschen zien er haar
op aan, op den koop toe nog! Peter Tobben heeft overal rondgestrooid, dat er
hommeles geweest is en dat Lambert in Antwerpen op een schip gegaan is en zoo
goed als zeker naar de Congo is afgevaren. Mina Tobben wordt er druk over
beziggehouden in de huizen waar ze naait en het schijnt, dat zij zich het geval sterker
aantrekt dan noodig is, aangezien toch algemeen geweten wordt, dat Lambert Bonte
het zoo erg niet op haar staan had; althans veel minder op haar dan op zijn
schoonzuster, van wie vermoed wordt, dat ze hem den bons heeft gegeven.
Het is intusschen zeker, dat oom Lambert voor de noodige verrassingen zorgt en
misschien niet eens zoo gek is als men wel eens van hem denkt. Het ergste van alles
echter is, dat men geen huis op hem kan bouwen; niet eens een bakhuis, heeft pastoor
Lumens van hem gezegd en hem een mensch genoemd met veel te veel gemoed en
veel te weinig woorden. Karel Bonte, die het lang zoo hoog niet meer in zijn hoofd
heeft als vroeger en sedert den dood van klein Anneke geregeld bij zijn schoonzuster
komt binnenloopen, houdt het er voor, dat ze Lambert voorgoed gezien hebben, maar
Peter is van zienswijze veranderd en
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meent, dat het zoo'n vaart niet zal loopen. Daarvoor was hij te gek met de kinderen,
houdt Lieske vol, méér dan een vader! Peter is alleen maar benauwd dat Lambert op
de koel ontslagen zal worden en weer met leege handen zal komen te staan. En Peter
rekent uit hoeveel dagen zijn broer nu al niet op contrôle geweest is; de koel steekt
er immers den draak niet mee! Karel, die Lambert beter dan iemand anders meent
te kennen, blijft evenwel bij zijn oordeel, dat Lambert de deur achter zich heeft
dichtgedaan. Je kunt alles van hem verwachten, zegt Karel, maar dat hij zoete koekjes
zal bakken niet! Maria van Dorus herhaalt dat zoo iets heelemaal niet noodig is; wat
oom Lambert overkomen was, kon iedereen overkomen; de omstandigheden alleen
hadden het een moment verergerd. De toestand, waarin zij zich bevond had haar een
klacht naar de lippen geperst, die hem door lijf en ziel gegaan moest zijn, en de schrik
die de kinderen had aangegrepen had hem als een misdadiger de deur uitgejaagd.
Afwachten is de boodschap! besluit Peter, die zich meer zorg over Nico maakt
dan over den ander, die hij in zijn verbeelding reeds met hangende pootjes den
Daoleweg af ziet komen. Dat de jongste tot nog toe niet in de gevangenis terecht is
gekomen, mag volgens Peter een mirakel heeten en allen zijn er zoo goed als zeker
van, dat zij het laatste nog niet met Nico hebben beleefd. Daarmee eindigt de
familieraad en stappen de broeders op. Lieske duwt den kinderwagen en Maria doet
haar uitgeleide tot aan den weg. En weer eens is een dag zoona voorbij, de derde na
de begrafenis van klein Anneke en de zesde reeds na de verdwijning van oom
Lambert. Heel het Westen schijnt op dezen voorjaarsavond in brand en bloed te staan
als van een voorwereldschen strijd en even nog dralen de bezoekers, in gedachten,
de oogen geboeid door de wolken, die als brandende schepen langzaam de
ondergaande zon langs varen. Dan nemen zij afscheid: Tot morgen, als het God
belieft! Alleen Karel kan nog geen vaste afspraak maken, daar hij rekening moet
houden met Julie. En ondertusschen komt door de zompen van de Nachtegaal een
reiziger met een ruwen stok in de hand op Waterval aan, een man met een lange
voetreis achter den rug en die, nu hij zijn einddoel nadert, bij iederen voetstap van
zijn zekerheid verliest. De sombere vroolijkheid die hem, ondanks zijn gezwollen
voeten
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en het bloed, dat hem in de schoenen staat, zeer lang begeleid heeft, laat hem geheel
en al in den steek en maakt plaats voor een bitter kijken nu hij van zoo nabij reeds
de honden hoort bassen van zijn gehucht. Wie met de kin op de borst in zijn eigen
loopt te praten of wie met den kop staat te schudden naar den grond en nu en dan
een sterk woord noodig heeft om zich aan te moedigen, maakt den indruk van iemand
die te veel drank heeft gebruikt! Oom Lambert is op water en brood komen loopen
nadat het heimwee hem bij de kladden had gepakt en hij in een onweerstaanbare
behoefte naar ruimte zijn brandenden kop door het pannendak van zijn logement had
gestoken en den wind had geroken boven de stad. De stad, het water en de schepen,
ja heel de wereld had hem gestolen kunnen worden en ook de waard uit de
Zeemeermin, die hem werk beloofd had aan de dokken als hij niet monsteren wou
voor de groote vaart. Hij heeft er niet eens aan gedacht om den ijzeren weg te nemen;
zijn knipbeurs zou het hem trouwens niet meer veroorloofd hebben nadat hij den
waard had uitbetaald en na de kleine souvenirs, die hij op Sint Anneke had ingekocht:
een Lieve Vrouwetoren, een schip, het Steen en alles op schelpen en perlemoer. Vele
mijlen heeft hij geloopen, naar vele vrachtwagens de hand opgestoken en met amper
een paar uren rust in een strooberm langs den weg, zijn tocht zoona volbracht. Maar
nu hij de plaats waar zijn hart ligt nadert, wordt het hem benauwder dan in de
beklemmenis van zijn heimwee, voelt hij zich eenzaam als een man, die het geloof
in zichzelf heeft verloren en daarmee het geloof in alles. Hij vertraagt, staat
herhaaldelijk stil en luistert. Hij laat den avond dalen en de wolken vergloeien aan
den hemel. Het weer is zoel en het is zoo stil, dat men de meikevers kan hooren
grazen in de loovers. Het bloed bonst hem in de slapen; er is nu en dan een stekende
pijn en zijn nek kraakt als hij doodmoe het hoofd beurt en opziet naar de eerste
sterren. Kan hij Maria van Dorus nog onder de oogen komen? Van verre leek het
van wel; van dichtbij lijkt het van niet! Alles wordt nu weer ineens zoo erg. De
schrikoogen der kinderen worden dubbel zoo groot. Wat moet hij, die na de anderen
met de vuisten gedreigd te hebben, zijn eigen ruiten heeft ingegooid? In het hout
begint een nachtegaal te slaan en op nog geen tien passen afstand staat Lambert te
slapen op den weg. Een hand pakt hem
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bij den schouder. Peter Tobben heeft het dwaallicht voor zijn huis zien staan
knikkebollen en is er op afgestapt. Hola! roept de brievengaarder, die meent met een
drankwagen te doen te hebben. Ja, roept Lambert Bonte terug, en de beide mannen
kijken elkander als versteend aan. De vogel is dieper het hout in gevlogen en begint
opnieuw. Door de open deur hoort men het sissen van het spek, dat madame Tobben
in de pan snijdt. Ik zou maar maken, dat ik thuiskwam! adviseert de lange Peter. Dat
zal ik, besluit Lambert met een geeuw, want de geur der uiensaus, die Mina met een
slordig gebaar over de patatten giet, bevangt hem weldadig, zijn lippen loopen er
van over. Ik geloof, spreekt Lambert Bonte opeens als bij ingeving, dat ik beter
getrouwd kon zijn dan zóó; hij steekt Peter Tobben een zware hand toe en gelooft
het oprecht.
A la bonheur! zegt de brievengaarder en hun handen liggen een oogenblik in elkaar.
Maar weet oom Lambert nog wel precies wat hij doet nu hij zich door den langen
Peter aan den arm laat voeren? Hij is op een dood spoor geloopen en schijnt heelemaal
geen heugenis meer te hebben aan zijn plechtige verzekering, dat de kinderen van
Maria geen mijnwerkers zullen worden zooals hun vader! Hij staat op den drempel
van Peter Tobben zijn huis met de oogen te knipperen tegen de lamp, die boven de
dampende aardappelen hangt en hij geeuwt alweer; hij geeuwt zich het hart uit zijn
lijf.
Daar ben ik! zegt Lambert Bonte, zit neer op den eersten den besten stoel en
probeert te glimlachen.
Dat zie ik, zegt madame Tobben kort en Mina staat alweer achter haar voorschoot
te snikken. De brievengaarder zegeviert, hij had het altijd wel gedacht, dat Lambert
zich nog wel eens bedenken zou en maant zijn dochter aan zich niet als een snottebel
te gedragen. Lambert moet den stoel maar bij de tafel schuiven en doen alsof hij
thuis is en Mina moet hem maar eens bedienen. De naaister wischt zich de tranen
weg en laat zich gezeggen. Madame zelf houdt zich op een afstand en schijnt den
onberekenbaren gast totaal te willen negeeren. Ziezóó! zegt de lange Peter nadat zij
met zijn vieren achter een bord aardappelen met veldsla en een lap spek er over
gezeten zijn en hij geeft het sein tot den aanval. Een tijd lang wordt er gegeten en
gezwegen. Alleen Mina zit te treuzelen, schuift tenslotte
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haar bord van zich af en gaat aan het aanrecht staan simpen. En hoe was het in
Antwerpen? informeert Peter Tobben om de stemming, die geen cent waard is te
verbeteren.
Nou ja, beduidt Lambert, allemaal huizen en menschen zooals overal!
En de Schelde?
Een water als ieder ander, maar breeder dan de Maas en vol groote en kleine
schepen, die rooken en walmen.
Er werd al verteld, dat je naar de Congo was, komt Mina opeens met brandende
oogen uit den hoek en begint dan weer zoo hartbrekend te snikken, dat Lambert er
totaal van de wijs door raakt. En met een schelp, die hij uit zijn zakken voor haar
heeft opgediept in de handen, spreekt Lambert Bonte een beetje meewarig maar met
een wijzen en goeden glimlach het beteekenisvolle woord: Zullen we trouwen, Mina?
Doch vóór nog de aarde door die vraag voor Mina Tobben van aanschijn gaat
veranderen, staat daar madame Tobben als moeder recht, en plaatst de handen in de
heupen.
Op voorwaarden! verklaart madame Tobben van bovenaf. Lambert Bonte vraagt
welke die voorwaarden zullen zijn en dan komt de lange Peter zelf uit den hoek om
het woord te doen. Hij geeft zijn eenige dochter niet aan den eersten den besten, daar
heeft hij haar niet voor groot gebracht. Dit stelt hij voorop en ook dat een mijnwerker
zoo goed een mensch is als een ander. Daar hoef je niet op neer te zien, ook niet als
je zelf een nettere taak in de maatschappij vervult. Het gaat er slechts om welk een
mensch je bent, dat is de gansche chose, zegt de brievengaarder; en na Mina, die
hem in de rede wil vallen, verwittigd te hebben, dat zij te spreken heeft als haar iets
gevraagd wordt, stelt hij de eischen. Drie dingen vraagt Peter Tobben waaraan
Lambert Bonte onvoorwaardelijk te beantwoorden zal hebben: vast werk, een
regelmatig leven en nooit of te nimmer meer een voet over den drempel bij zijn
schoonzuster!
Neen, de brievengaarder Tobben is warempel niet zoo gek als hij er uit ziet! Doch
Lambert Bonte is dat evenmin. Hij verklaart Peter Tobben dat die voor zijn part met
zijn kaskenaden naar den donder kan loopen en zich tot Mina wendend zegt hij
vastberaden: We trouwen niet! De brievengaarder noemt hem een raren snuiter en
op de vraag van de moeder, wat hij eigenlijk
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voor een kerel is, lacht hij bedenkelijk. Doch dat Lambert Bonte zich niet kisten laat,
daar kunnen ze van op aan! De dochter heeft haar toevlucht alweer tot het aanrecht
genomen en met het hoofd in den handdoek laat ze haar tranen den vrijen loop. Haar
vader gebiedt haar zich te matigen en verzekert haar dat zij, vandaag of morgen, den
man wel zal krijgen waarvoor ze gemaakt is. Deze verzekering is echter niet in staat
om de wanhopige naaister te kalmeeren. Te lang reeds heeft zij er aan getwijfeld of
zij wel voor een man geschapen is en geruggesteund door haar moeder keert zij haar
furie tegen haar vader en valt zij met vuisten op tafel en verwijten tegen hem uit, die
geen hond zou vreten. Veel spektakel heeft Lambert Bonte meegemaakt in zijn leven,
doch zoo iets meent hij nog nimmer beleefd te hebben. Op zijn stok geleund staat
hij toe te zien hoe Mina Tobben haar vader een vuist onder de kin drukt en hem oog
in oog uittart haar dan maar liever kapot te slaan; hoe madame Tobben het van haar
dochter overneemt om den brievengaarder, die geen boe of ba meer te missen heeft,
te snutten; hoe de dochter tenslotte in de armen harer moeder in zwijm valt en den
Peter plots op handen en voeten de deur uitschiet de Nachtegaal in. En weer eens
blaffen van alle kanten de honden in Waterval en kraaien de hanen! Ze bedaren pas
wanneer Lambert Bonte tegen middernacht, naast Peter Tobben op een boomstronk
gezeten, half slapend en half wakend zit te luisteren naar den brievengaarder, die
den huwelijken staat een ding van niks vindt in de wereld en een der jammerlijkste
gevolgen van de erfzonde. Dat alle vrouwen niet hetzelfde zijn, geeft hij Lambert
toe, maar dat ze negen en negentig op de honderd niet deugen als het er op aankomt,
daar staat de brievengaarder borg voor met zijn eigen persoon. Katten zijn katten,
zegt Peter Tobben en daar blijft hij bij. Wanneer zijn vrouw de olielamp heeft
uitgeblazen en alle geluiden ver en na verstomd zijn, staat hij recht om te gaan slapen
en sleept hij zich naar huis. Lambert tuurt naar de sterren, die al heller in de plassen
beginnen te blinken. Het zou me niet verwonderen indien er nachtvorst kwam, peinst
de reiziger; dan zullen de bloesems het moeten ontgelden! Met die gedachte moet
hij in slaap gevallen zijn, want als hij opziet staat in den nachtschemer iemand bij
hem, die met zijn wit vest aan en met den zilveren stok dien hij draagt iets van een
aartsengel heeft
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en die hem met den stok aan den schouder kloppend beduid dat alles niets is. Een
naam is niets, een titel is niets, geld en aanzien zijn niets; markies of metselaar, dat
is allemaal hetzelfde. Geluk alleen is alles, zegt de nachtelijke ontmoeting. Geluk!
Ja, ja, zegt Lambert, maar ik zou wel eens willen weten wat ik met dat alles te
maken heb. En de nachtwandelaar, die moeite heeft zijn evenwicht te bewaren, plaatst
zich naast hem op den boomstam en zwijgt. Weer moet Lambert een poosje geslapen
hebben in weerwil van het geplons der kikkers in de plassen. George, hoort hij zich
aan zijn oor fluisteren, George.....
Wat moet dat met dien George? vraagt Lambert.
George, ademt de nachtelijke ontmoeting, en Lambert Bonte krijgt een verward
verhaal te hooren over een oude markiezin, een charmante jongedame en een
verachtelijken handelsreiziger met vingers vol verblindende ringen. De bedaagde
dame zou haar gansche vermogen hebben omgezet in lichamelijk gewicht; iedere
droppel water had zich om zoo te zeggen in vet omgezet en toen zij uiteindelijk door
acht van de sterkste mannen met moeite grafwaarts gedragen was, had zij een
straatarme doch aanvallige dochter achtergelaten die de eigenlijke oorzaak schijnt
te zijn van de weemoedige klanken waarin de nachtwandelaar om beurten zijn smart
om het verlorene en zijn verbittering tegen den handelsreiziger of tegen de
verlokkende ringen in dezen voorjaarsnacht lucht geeft. De sterren beginnen hoe
langer hoe feller in het water te branden en om iets te zeggen zegt Lambert, dat het
vriest en dat de bloesem het zal moeten ontgelden. En een oogenblik later weet hij
al niet meer wat het is, of het een vlies is dat over het water trekt of een schemer die
over zijn oogen daalt. Kom, zegt de man met den zilveren stok, wij gaan! En de
slaapwandelaars gaan, arm aan arm stappen zij zwijgend voort door den nacht. Tot
aan den voet van de Kamp waar oom Lambert zich van den aartsengel losmaakt en
zegt: Ziezoo, daar zijn we weer!
Waar zijn we weer? vraagt de ander beleefd, en Lambert antwoordt: thuis! Enkele
oogenblikken staat hij als verzonken in gedachten, terwijl de markies de Louvencourt
zijn weg door den nacht vervolgt. Dan nadert hij het huis en zet hij zich met een
diepen zucht op het bankje onder den appelboom, die in de vinnige nachtklaarte zijn
schaduw spreidt.
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Wanneer Maria van Dorus den volgenden morgen de deur uitkomt om water te gaan
putten, vindt zij den verloren zoon onder den appelboom zitten slapen; alleen ziet
hij er wat schuw en verbomzakt uit en zijn hem, van de doorstane ontberingen
natuurlijk, de ooren nog wat verder van den kop af komen te staan. Als zijn
schoonzuster hem bij zijn naam roept, ziet hij eerst een beetje verbijsterd de wereld
in, klopt dan de bloesem waarmee hij bestrooid is van zijn schouders en zegt dat het
jammer is van de appelen dat ze bevroren zijn. Dan gaat hij achter het huis om naar
het veldje om naar de aardappelen te kijken, die ook al geschroeid door den vorst als
kattenooren boven den grond uitsteken en komt daarna in de keuken om een nieuw
verband om zijn duim, want die lummel is er waarachtig van aan het zweren gegaan!
Aan zijn verstand valt niet te twijfelen, denkt Maria van Dorus, maar zij herinnert
zich wat Karel van hem gezegd heeft, dat het af en toe is alsof oom Lambert op
sommige punten geen geheugen heeft.

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 3. De weg zijner zonen

265

XXII
Wat men van Nico gevreesd heeft, is gebeurd, en nog eerder dan men verwacht had.
Dat hij aan het smokkelen geslagen was, had men vernomen en zijn hart reeds
vastgehouden voor de gevolgen. Maar nu is hij een paar nachten geleden toen hij
tusschen Wehr en Sittard door een staaldraad wou rijden, waar de commiezen den
weg mee afgespannen hadden, met de smokkel-auto over den kop geslagen en, in
afwachting nog van de straf die hij later uit zal moeten zitten, met een paar gebroken
ribben, een gebroken arm en een kapotten kop in het ziekenhuis terecht gekomen.
Karel Bonte heeft het niet over zich kunnen verkrijgen, maar Peter heeft hem daar
bezocht en gezien, dat hij er erg aan toe is, hun broer. Nog niet erg genoeg, meent
Karel, die maar blij is dat de jongste ergens is opgeborgen waar hij, tenminste
voorloopig, geen nog grovere stukken zal uithalen en nu rustig over zijn verleden
nadenken kan. Lambert die de schoentjes van Kathrinke zit te lappen, een kunst die
hij met meer toewijding dan talent beoefent wanneer hij van sjicht komt, neemt Nico
in bescherming en merkt op dat die er ook niet alles aan doen kan dat hij zoo is. Hij
wil alleen maar zeggen, dat ze allemaal, zooveel als ze zijn, uit hun eigenlijke doen
zijn geraakt, de jongste vooral en dat die het wel het minst van allen gebeteren kan.
Op den grond hadden ze moeten blijven waar ze voor geschapen waren; op de
boerderij waren ze tot hun recht gekomen en nergens anders! Een mensch, die om
een of andere reden zijn aard niet volgen kan, blijft een hinkepoot op de wereld en
krijgt nergens meer vasten voet, besluit Lambert met een zekerheid, die de anderen
verbaast. Karel houdt vol dat het op de boerderij per slot van rekening ook
misgeloopen zou zijn, dat hen overal ter wereld precies hetzelfde gepasseerd zou
zijn met een vader die, nu ja...! Ze waren daar ook geen snotjongens gebleven, de
schubben zouden hun daar ook van de oogen gevallen zijn! Dat hadden ze wel aan
Louis gezien en evenmin als de oudste zouden de anderen het op den duur
volgehouden hebben naast een vader met wien toch, op zijn zachtst gezegd, geen
voor recht te ploegen viel. Peter voert aan, dat het niet noodig is bij alle gelegenheden
de schuld op hun vader te leggen, daar is nu
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onderhand genoeg over te doen geweest, meent hij; ieder moest nu maar eerst naar
zijn eigen kijken en nu de zaken toch eenmaal niet anders stonden, vooruit trachten
te komen in de maatschappij. Niemand weet wat het beste is voor den mensch, wat
voor hen allen het beste geweest is, zoo of anders. Men moest maar tevreden zijn en
zijn tevredenheid zien te bewaren; de dingen loopen toch niet anders dan ze loopen
moeten, daar word je iederen dag aan herinnerd! Karel, die geleerder is dan Peter,
laat zich niet wijs maken, dat de mensch in de meeste gevallen niet zelf de schuld
zijn zou van zijn rampspoed. Een mensch heeft zijn lot wel degelijk mee te bepalen
en met de gemakkelijke tevredenheid van Peter, kom je er volgens Karel niet; kom
je in ieder geval niet waar je wezen moet. Wat er van aan is kan Lambert niet schelen;
hij voelt er niets voor om zich in kwesties te verdiepen, die boven zijn pet gaan, maar
hij blijft bij hetgeen hij van Nico beweerd heeft, dat die jongen een echte hinkepoot
is en het niet hem alleen geweten moet worden als hij strapatsen maakt. Lambert
zegt dit met zoo'n opmerkelijk gebrek aan geheugen voor eigen zwakheden, dat Maria
en Lieske, die naarstig zitten te naaien, elkander een oog luiken. Doch de
menschkundige beweringen van oom Lambert gaan nog verder wanneer hij den
hamer even op het zooltje laat rusten en doodeenvoudig verklaart, dat in de gegeven
omstandigheden de eenige oplossing voor Nico misschien geen andere zou zijn dan
een goede vrouw.
Nu breekt Lieske de klomp! Heeft zij datzelfde niet van oom Lambert zelf beweerd
toen zij, den dag nadat de verloren zoon was thuisgekomen en met het onschuldigste
gezicht van de wereld zijn gewone leven weer hervat had, met Maria van Doris uit
den jaardienst van hun schoonmoeder was gekomen? En wat had Maria geantwoord?
Dat ze dat meer dan eens gedacht had, maar dat het zoo moeilijk voor haar was oom
Lambert daarin te raden. Peter of Karel konden dat beter, of kapelaan van den Brande
misschien, die hem voorgesproken had op de Mijn.
Uit de wijze waarop Maria daarna op een eventueel huwelijk van Lambert met
Mina Tobben gereageerd had, had het slimme Lieske het hare opgemaakt. Ze had
haar schoonzuster voorzichtig, maar van alle kanten, gepolst en nadat zij samen eerst
het graf
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van Marie-Cathrien Bonte en daarna nog dat van Dorus en van klein Anneke bezocht
hadden, was zij zooveel als te weten gekomen, dat Maria zelf zoo afkeerig nog niet
ten opzichte van een huwelijk met oom Lambert stond. Zonder veel moeite had zij
Peter voor een plan weten te winnen dat van den kant van Lambert misschien - en
misschien ook niet! - nogal wat voeten in de aarde zou hebben. Daarom had Peter
op zich genomen om Lambert langzaam in dat vaarwater te voeren en had hij, omdat
twee menschen nu eenmaal wijzer en machtiger zijn dan één, Karel in den arm
genomen die eerlijk gesproken niet veel kans van slagen gezien had, maar het plan
toch ook niet heelemaal had weggeworpen. Indien, zooals Lieske beweerd had, van
den kant van Maria van Dorus de baan schoon was, moest Lambert dan maar eens
onder handen genomen worden, had Karel gesproken en het was nu juist met dat
doel, dat ze met zijn drieën naar Waterval zijn komen stappen.
En daar geeft oom Lambert hun als het ware de pap in den mond en terwijl de
vrouwen stil over haar naaiwerk zitten te glimlachen zien Karel en Peter de
gelegenheid opeens schoon om hun broer met zijn eigen wapenen te verslaan. Maria
evenwel zit hen hinderlijk in den weg en dat heeft Lieske ook alweer door. Maria,
zegt het bijdehandje alsof ze van den prins geen kwaad weet, je moest eens even met
me de Kamp oploopennaar Hennekens om eieren, ik wou nog wat eieren verven!
Nu nog, tegen Pinksteren? vraagt Maria van Dorus verbaasd. Ter eere van welken
heilige, weet ik niet, lacht Lieske, maar ik doe het omdat ik het aardig vind!
Zoodra de mannen het rijk alleen hebben - oom Lambert zal intusschen wel opletten
als er iets met de kinderen is, want Bertje heeft nog al eens kwade droomen en moet
dan met de voetjes even in een teil koud water gezet worden - gaat Peter recht op
zijn doel af. Wat je zooeven van Nico beweerd hebt, begint Peter, kon je zelf ook ter
harte nemen, je moest zelf onderhand ook maar eens serieus aan een vrouw gaan
denken, dan weet je tenminste waarvoor je leeft. Of ik dat nu ook niet weet! verdedigt
zich Lambert met verontwaardigd kijken; waarom pint hij dan vanavond met zooveel
ijver de zooltjes van Kathrinke, morgen die van Bertje en overmorgen die van hun
moeder? Met Mina Tobben kan er daarenboven toch niets van komen,
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dat is uitgemaakt. Die van Tobben zijn de zijnen niet, die hebben veel te veel vlooien
op hun staart. Karel merkt op, dat er nog meer meisjes dan Mina Tobben zijn en
Lambert geeft dat toe, heel wat meer en ook heel wat andere meisjes, doch als het
hem als Louis verging, zou dat ook niet alles zijn. Die zocht het te hoog bij Van der
Schoor en kwam van een koude kermis thuis, dat zal Lambert niet passeeren; Dorus
zaliger zocht het lager, te laag was hem wel eens verweten geworden, maar vond
wat hij hebben moest en Karel moest maar geen al te grooten mond opzetten, dat
mocht wel eens gezegd worden nu ze toch onder elkander waren. Karel had ook heel
wat beter uit zijn oogen kunnen kijken; ze behoeven elkaar immers niets wijs te
maken. De een treft het en de ander treft het niet, dat blijkt maar al te duidelijk. Een
goede vrouw is een lot uit de loterij, één op de duizend; en de rest zijn nieten of nog
erger. Indien ze allen als Maria van Dorus waren, dan à la bonheur! zou Peter Tobben
zeggen; maar waarom zou je de vingers riskeeren te branden als je er de minste of
geringste behoefte niet aan hebt; je moest toch krankjorum zijn. Wat hij Nico
toewenscht dat wenscht hij zichzelf ook, zeker! Doch met wenschen ben je er niet,
nog lang niet, daar komt heel wat meer kijken. Maar wat hebben zijn broers met zijn
zaken te maken? Indien ze hem het hoofd op hol willen brengen, hadden ze vroeger
op moeten staan! Dat zegt Lambert en nu moeten ze maar eens over verstandiger
dingen praten en zich maar eens afvragen wat ze voor Nico in het ziekenhuis kunnen
doen en wie de verplegingskosten en de nota's van die ribbensnijders van dokters
betaalt. Peter tracht hem gerust te stellen en verzekert hem, dat ze met hem spreken
als broers en voor zijn eigen bestwil. Maar wat willen jullie dan eigenlijk van me?
vraagt Lambert half geërgerd, half schuw. Peter antwoordt, dat er van willen geen
sprake is; van goeden raad geven wel. Ze willen alleen maar eens eerlijk met hem
spreken en daarom moet Lambert hen niet wijs probeeren te maken, dat hij zelf geen
hinkepoot is; ze komen niet om hem zijn doopceel te lichten, waarachtig niet; doch
zou hij zelf durven beweren, dat hij zich nu en dan niet lummelachtig gedraagt? Bij
het minste en geringste zakt hij als een doedelzak in elkaar; de weerstand welke een
man, die niet voor een Mietje wil doorgaan, geregeld moet opbrengen is ver bij hem
te zoeken en wat was dat voor een foef, die hij zoo pas nog heeft uitgehaald?
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Zonder blikken of blozen en alleen maar om zijn kop uit te kuren - een beter woord
vindt Peter er niet voor - gaat mijnheer voor een week op stap, laat werk werk en
koel koel zijn en laat anderen die het goed met hem meenen, zooals Maria van Dorus
en zijn broers, naar zich fluiten en geeft, wanneer hij grauw als de nacht van miserie
en met hangende pootjes terugkomt, zelfs niet de minste verklaring van zijn avonturen,
waarvan dan waarschijnlijk ook geen andere verklaring bestaat dan alleen maar een
gekke kop! Hij mag nog van geluk spreken dat hij, per gratie Gods en met vele goede
woorden, zijn post op de koel heeft mogen behouden, anders zou het er aardig met
hem uitgezien hebben. Wat had mijnheer in Antwerpen te maken? Méér wil Peter
er hem niet over vragen, maar Lambert moet nu zelf maar eens zeggen of hij zich
lummelachtig gedragen had of niet en er zijn conclusies eindelijk eens uit trekken.
Iemand met een eigen gezin zou zich voor zulke grappen wel wachten en, deed hij
het niet, zijn vrouw zou wel bij hem opblijven en hem die kuren afleeren. Dat is wat
Peter te zeggen heeft, niet omdat hij zijn neus in de zaken van een ander wil steken
maar om iemand den weg te wijzen, die anders van den wal in de sloot geraakt, zoo
waar als er een God in den hemel is! Wat we met Nico beleven is al erg genoeg. Men
kan er zich niets van aantrekken en zeggen; dat het je allemaal niet donderen kan,
maar je bent toch broers en dat blijf je. Je maakt zoo maar van je gemoed geen steen!
We hebben den menschen al praat genoeg in den mond gegeven, vult Karel aan,
een heele roman onderhand; en we moesten ons zelf maar eens wat meer gaan
respecteeren, de anderen doen het niet. Van de onteigening en den brand af, zijn wij
geregeld over de tong gegaan en evenmin als vader hebben we veel moeite gedaan
de eer aan ons zelf te houden. We hebben de parochie genoeg sensatie bezorgd en
kunnen het thans rustig aan anderen overlaten den evenmensch te amuseeren. Waarom
zouden die van Bonte niet evengoed als anderen een ordentelijk leven kunnen leiden?
We zijn geen kinderen meer en het kinderachtige en kwajongensachtige moet er dus
maar van af. Jacob heeft het bewijs geleverd, dat een jongen van Bonte per se geen
nietsnut behoeft te zijn; een jongen van Nicolaas Bonte die priester wordt maakt veel
goed en het zou toch zonde en schande zijn, indien
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dat door de anderen werd bedorven! Rijk worden heeft niemand in zijn hand en dat
is misschien maar goed ook; doch netjes en eerlijk door de wereld komen, kan
iedereen die zich helpen wil. En daar komt het op aan; de rest is bijzaak!
Lambert vraagt of men niet netjes en eerlijk door de wereld kan komen zonder te
trouwen.
Dat wel, antwoordt Peter, maar ideaal is het niet, dat moet je toch toegeven!
Lambert geeft toe, dat het allesbehalve ideaal is opgescheept te zitten met een
vrouw, die je toujours den drengel speelt. Peter schaamt zich niet te verklaren, dat
het voor de meeste mannen een zegen is wanneer de vrouw thuis de broek aan heeft
en, om niet verder van huis te gaan dan noodig is, vraagt hij zich alleen maar af wat
Dorus zaliger geworden zou zijn zonder Maria!
Accoord, zegt Lambert, maar vrouwen als Maria van Dorus zijn dun gezaaid!
En als je dan eens een vrouw als Maria van Dorus kon krijgen, wat zou je doen?
dringt Peter aan.
Je doet precies alsof je er mee in je zak loopt, lacht Lambert en het kinderschoentje
rustig om en om inspecteerend, vraagt hij zijn broers: Jullie zouden dus willen dat
ik trouwde? Daar komt eigenlijk alles op neer! Maar trouwen zal ik nooit!
Je hebt anders niets zoozeer noodig dan een houvast in het leven. Dat heb ik voor
heel mijn leven, getuigt Lambert met heiligen ernst. En een belofte! laat hij er na
eenig aarzelen op volgen.
Een belofte?
Ja, een belofte; en hoe zouden de broers nu willen, dat hij die gestand deed, indien
hij trouwde en eigen kinderen kreeg misschien? Lambert loopt niet met zijn plannen
te koop maar nu puntje bij paaltje komt mogen de broers er wel wat meer van weten.
Neen, voor kloosterbroeder voelt hij niets, al zien vreemde menschen, die hem alleen
maar van buiten kennen, hem er soms voor aan; maar hij heeft beloofd voor de
kinderen van Maria op te komen; hij heeft er zijn eerewoord op gegeven, dat ze geen
mijnwerkers zullen worden. Kathrinke vanzelf niet, maar ook Bertje en Juulke niet!
Hun vader zaliger was meer dan genoeg. En nu zouden de broers nog maar eens
zeggen wat zij dachten dat hij doen moest of niet?
Trouwen! beslist Peter met een zekerheid waar Lambert van
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opziet. Hij schudt met den kop en Peter moet hem dan maar eens duidelijk maken
hoe trouwen te rijmen valt met zijn belofte. Heel eenvoudig! valt Karel hem in de
rede. Maar Lambert ziet geen uitweg. Je zoudt voor de kinderen toch een tweede
vader kunnen worden! verduidelijkt Peter. En nóg beseft Lambert niet waar ze naartoe
willen. In zijn opgestangdheid is hij nu en dan de taak, die hij op zich genomen heeft
vergeten, hij heeft er spijt van en hij zal zich beteren. Maria en de kinderen zullen
nooit meer over hem te klagen hebben, ze zullen tevreden over hem zijn!
Goed! maar de broers zijn het nog niets eens met dat voornemen alleen; Lambert
moet nog een paar passen verder gaan!
Wat meenen de broers dan dat hij nog meer moet doen?
Met Maria trouwen! flapt Peter er uit om er opeens een komaf aan te maken.
En dan kijkt Lambert zijn broers aan of ze gek geworden zijn. Ik zou me de oogen
uit den kop schamen om aan zoo iets te prakkezeeren, zegt Lambert, wanneer hij
merkt dat het hun ernst is. En hij schaamt zich. Het kinderschoentje glijdt hem uit
de handen. Indien ze gekomen zijn om hem voor den gek te houden, hadden ze beter
thuis kunnen blijven. De nagedachtenis van Dorus moest hun weinig aan het hart
liggen, die zóó durfden spreken. En wat denken ze wel van Maria? Dat die ook slechts
een van die malle fiolen is voor wie alles eender is als ze maar een kerel hebben?
Neen, zegt Lambert en hij schudt bedroefd zijn hoofd, zoo iets had ik van jullie niet
verwacht. Hij raapt het schoentje op en zit het te streelen. De broers zwijgen. In de
Deugeniet zingen de nachtegalen. Een vrouw die voor den tweeden keer trouwt is
geen vrouw, redeneert oom Lambert voor zijn eigen verder, is nooit een echte vrouw
geweest! Maria van Dorus is een echte vrouw! Van Julie Charlier zou je zoo iets
kunnen verwachten en van Lieske misschien ook nog, van Maria van Dorus niet!
Natuurlijk gewagen de broers niet van hetgeen Maria tegen Lieske heeft losgelaten;
ze hoeden zich het heiligen huisje omver te werpen, dat Lambert zich van zijn
schoonzuster gemaakt heeft. Ze verontschuldigen zich alleen maar een beetje door
Lambert onder het oog te houden, dat het den eersten keer niet zijn zou dat een
alleenstaande vrouw.....
Is Maria een alleenstaande vrouw? valt Lambert hem heftig in
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de rede; daarenboven heeft zij een goeden man gehad, ze heeft kinderen en te eten;
wat moet zij nog meer! En wat hem aangaat: indien zijn broers meenen, dat hij niet
op eigen beenen staan kan of in twee slooten tegelijk zal loopen, dan kunnen ze daar
gerust op zijn; hij zal toonen wat hij waard is zoo goed als wie ook, daar geeft hij
hun een briefje van. Maar dat ze hem dan ook voortaan met hun goeden raad van
zijn lijf afblijven en in godsnaam Maria buiten de kwestie laten, indien ze hem niet
voorgoed de wijde wereld in willen jagen! Ze weten hoe gauw hij er op sommige
punten genoeg van heeft en hoe weinig hij noodig heeft voor een duisteren sprong!
Trouwen zal Lambert nooit, nondepie! hij heeft houvast genoeg en zijn leven heeft
zijn doel. Lambert heeft zijn belofte, dat de menschen hem dus met vrede laten. De
broers geven het op den onverbeterlijke van zijn wanen te genezen en hem voor een
plan te winnen dat, althans voorloopig, geen kans van slagen biedt. Ze laten hem
voor hetgeen hij is en brengen het gesprek op den openbaren verkoop van het kasteel,
een opzienbarende gebeurtenis, die op handen is en die reeds het noodige stof in de
parochie doet opgaan. Sommigen meenen, dat de Mijn het kasteel in zijn geheel zal
aankoopen en er een tehuis voor invalide mijnwerkers of een gezellenhuis van zal
maken, doch anderen beweren, dat men het testament van baron Isidoor wel degelijk
heeft te eerbiedigen, waarin een bepaling voorkomt, die de Mijn uitdrukkelijk uitsluit.
Er zijn er die verwachten, dat Tijdig er wel weer de hand op zal leggen en dat zijn
voornamelijk de boeren, die een tand tegen die maatschappij hebben niet alleen
vanwege het appeltje, dat enkelen vanouds nog met haar te schillen hebben maar
ook vanwege den onbeperkten aankoop van gronden en goederen waaraan ze zich
schuldig maakt. Men zou anders niemand kunnen bedenken, die in dezen tijd, waarin
een groot deel van den adel uitgestorven of tot den bedelstaf vervallen is, op het
denkbeeld zou kunnen komen een kasteel te willen koopen en bewonen, als is het
dan ook niet van de grootste. Of het zouden zusters of paters moeten zijn, die dikwijls
zulke oude rattenkasten betrekken en ze voor totaal verval bewaren. Karel Bonte
meent te weten, dat het ding zelf, zooals het er ligt, niet veel peren meer waard is en
schat dat de eventueele kooper het nog te duur heeft aan de afbraak; doch Lambert,
die er immers onder Dientje Defresne
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een tijd lang als bewaker gediend heeft en het van binnen en van buiten kent, oordeelt
dat het er wel vervallen uitziet, maar dat er met een beetje onkosten nog heel wat
van te maken zou zijn. Alhoewel het ding hem geen steek aangaat zou hij het jammer
vinden, indien het onder sloopershanden terecht zou moeten komen; want buiten de
Nachtegaal, de Deugeniet en het Siekendael bleven er toch al zoo weinig rustige
plekken meer over waar de roeken vrij konden nestelen en de merels naar hartelust
fluiten. En oom Lambert haalt herinneringen op aan den avond, dat hij het ontvoerde
Dianabeeld in het bosket had teruggebracht en aan de vele nachten die hij, toen de
oude Bidlot en zijn handlangers er waren uitgespookt, moederziel alleen op het
kasteel had doorgebracht. Nooit van zijn leven had hij wilder noch ook vreemder
droomen gedroomd dan daar! Eens had hij een droom gehad..... maar hoe zat dat ook
weer? Hij had gedroomd dat zijn vader het kasteel had gekocht en dat zij jongens,
zooveel als ze waren, bezig waren ex in te trekken; behalve Louis dan die vader
verweten had, dat hij het niet een gekken kop gedaan had en die vond dat we op een
kasteel niet thuis hoorden! Vader en ocharm ook moeder vonden beiden van wel, en
ofschoon wij Louis in ons hart gelijk gaven en we ons zelf een beetje schaamden
voor de menschen, die ons waarschuwden, dat er met Nicolaas Bonte wel heelemaal
niet op te schieten zou zijn nu hij een kasteel bewoonde, weet ik nog dat wij het
prettig vonden dat wij er waren. Doch het was slechts een droom, gaat Lambert, met
weer dat plotseling verdrietig kijken, dat hij soms over zich kan krijgen, verder; we
zijn er nooit geweest en we zullen er nooit komen ook! Niet dat ik dat nu zoo erg
vind, dat niet; erger vind ik, dat je zoo iets droomen moet en dat je menschen weer
in levenden lijve voor je ziet waar je reeds lang van weet, dat ze niet meer zijn.
Karel meent dat droomen niet heelemaal bedriegen, dat ze niet zelden voor een
groot deel de werkelijkheid weerspiegelen en vindt dat de droom van Lambert een
bewijs te meer is voor wat hij zoo straks nog beweerd heeft, dat het bun overal ter
wereld op dezelfde manier vergaan zou zijn als in de Raadhuisstraat. En ten
overvloede haalt Karel een woord aan, dat een bijbelschen klank heeft: Alle rijk dat
in zichzelf verdeeld is zal te gronde gaan. Uiteindelijk zou ook de boerderij daar
niets aan verholpen
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hebben! Het is Lambert duidelijk aan te zien, dat hij de redeneering van Karel niet
volgen en den sprong van het gedroomde kasteel over de Raadhuisstraat naar de
hoeve niet maken kan. Peter doet Karel nogmaals verstaan, dat hij het verleden maar
met rust moet laten en zich in het tegenwoordige heeft te schikken. Laat de dooden
hun dooden begraven, wil Peter zeggen en blijft bij zijn meening dat alles goed is
zooals het is en dat men het goed moet laten. Het eenige wat van beteekenis is ligt
vóór ons en daar heb je je handen voor gekregen, de beste erfenis die je ouders je na
hebben kunnen laten, mét het verstand om ze goed te gebruiken. Peter heeft al lang
geen heimwee meer naar het verloren geld van zijn vader en kan er niet langer over
krijten dat dit aan den slijpsteen is blijven hangen. Hij vraagt zich soms alleen maar
af: Wat zou ik geworden zijn mèt ons geld en wat ben ik er zonder? Peter is tevreden
en indien hij het nog niet was, zou Lieske het hem wel leeren!
Lieske heeft haar inkoop aan eieren gedaan en op de flauwe vraag van Peter, of
vrouw Hennekens de eieren nog had moeten leggen, verontschuldigt Maria van Dorus
zich, dat ze zich langer dan noodig is hebben opgehouden. Vrouwen praten eens
graag wanneer ze onder elkander zijn; maar niet altijd over mannen, zooals die wel
eens meenen, lacht Lieske. Maria vraagt oom Lambert of ze geen last gehad hebben
met de kinderen, maar deze zit opeens met een lang gezicht en blijft het antwoord
schuldig. Karel redt de situatie door te zeggen, dat ze geen kik hebben gegeven, dat
ze geslapen hebben als rozen. En ondertusschen hebben zij, Lambert, Peter en hij er
over gesproken wat ze doen zullen, of ze het kasteel met hun drieën zullen koopen
of niet, gaat Karel verder. Ze zijn tot de slotsom gekomen, dat er zeer veel tegen is
en maar zeer weinig voor. Het ergste wat er tegen is, zijn natuurlijk de duiten om het
te koopen en de belasting om het te bewonen, en omdat de schatrijke oom uit Canada
waarschijnlijk wel tot Sint Juttemis op zich zal laten wachten, hebben ze maar besloten
van den aankoop af te zien en de tering naar de nering te blijven stellen zooals hun
allen zalig is. Oom Lambert, die de grap van Karel lang niet zoo aardig blijkt te
vinden als de anderen, is ondertusschen opgestaan en de deur uitgestapt; opeens heeft
hij iets van het complot ontdekt en is het hem te benauwd geworden onder menschen
waar-
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van hij aanvoelt, dat ze hun eigenlijke bedoelingen achter kwinkslagen zoeken te
verheimelijken. Bezorgd informeert Maria wat er met oom Lambert aan de hand is
en de mannen trekken de schouders op; heel den avond hebben ze met hem over
koetjes en kalfjes gesproken, zegt Peter en hij kan onmogelijk begrijpen waarom
hem de kwint nu alweer gesprongen kan zijn. Doch Karel, die ten opzichte van Maria
van Dorus minder terughoudend is, verklaart dat Lambert van een huwelijk niets
moet weten, dat hij een vrouwenhater is waar niet mee te schipperen valt.
En dan krijgt die babbel van een Lieske het op haar beurt een beetje te benauwd
en zegt Maria met leedwezen: Ik weet het al. En Lieske van Peter nogal strak in de
oogen ziende, voegt zij haar bitter toe: Dat was niet noodig geweest, Lies, dat had
ik niet van je verwacht!
En Lieske vindt geen andere verontschuldiging dan haar tranen.
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XXIII
Maria van Dorus Bonte heeft de broeiende stilte verbroken, die er nu al een paar
dagen tusschen haar en oom Lambert hangt; ze is den schichtigen verstekeling
opzettelijk in den weg getreden toen hij met den pungel uit het schuurtje kwam.
Waarom zouden wij elkaar niet eens eerlijk in de oogen kijken en ons niet eens
duidelijk uitspreken? heeft ze hem gevraagd. Wat hebben wij er aan om met elkaar
verstoppertje te blijven spelen en om elkander naar gedachten te laten raden, die
misschien alleen maar een beetje moeilijk onder woorden te brengen zijn voor
menschen, die met hun hart niet te koop loopen? Waarom zouden wij elkander het
leven een uur langer verzuren dan noodig is? Het leven is toch al zoo kort, een
kersentijd lang! De kinderen, hoe klein ook, zien er ons vragend op aan. Ik ben niet
iemand, die lang na kan dragen en ik heb Lieske van Peter reeds lang het misbruik
vergeven dat zij, met de beste bedoelingen natuurlijk maar veel te overdreven, van
een vertrouwelijk woord van mij gemaakt heeft. Ik heb niet meer gesproken dan ik
verantwoorden kan en nu ook voor jou verantwoorden wil. Ga eens zitten Lambert;
de Mijn doet nog geen haast; we zijn immers geen kinderen meer; alleen maar door
een misverstand een beetje van elkaar vervreemd. Laat ons zorgen dat alles tusschen
ons weer in orde komt en gewoon wordt zooals het behoort. Doe je het voor mij niet,
doe het dan omwille van onze kinderen. Ik zeg onze kinderen, Lambert, en dat moet
zoo blijven, mag nooit of nimmer veranderen; ik ben er je dankbaar voor, dankbaarder
dan ik je ooit zal kunnen zeggen! Ik ga eerlijk voor je opbiechten wat ik tegenover
Lieske heb losgelaten en nog meer dan ik haar heb toevertrouwd. Ik heb niets te
verheimelijken en me over niets te schamen. Ik heb Lieske gezegd, dat ik er in toe
zou stemmen je vrouw te worden, indien ik je er gelukkig door kon maken; dat ik
dat voor jou over had, indien ik er je dat houvast door kon geven zonder welk Karel,
Peter en ook Jacob vreezen dat je den een of anderen dag misschien totaal over den
kop zoudt gaan. Alleen in dat geval zou ik datgene, waartoe ik enkel om jouw welzijn
in staat zou zijn, tegenover de nagedachtenis van Dorus kunnen verantwoorden; maar
als het niet noodig is, des te beter! Zoo ben ik en zoo denk ik,
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Lambert, en niet anders. Niets van datgene, dat ik met heel mijn wezen eens van
Dorus verwacht heb, verlang ik meer van een man. Ik heb op deze wereld niets anders
meer te zoeken dan in eer en deugd de kinderen groot te brengen, die Dorus mij
geschonken heeft en me dunkt, dat ik daarmee volstaan kan dat ik daar de handen
vol aan heb. Aan één man heb ik genoeg gehad en dat heb ik nog. Want ik weet dat
hij leeft en geloof vast in dat leven dat ons eenmaal voor eeuwig vereenigen zal. Hoe
sterker de liefde, hoe steviger de band! Zoo is het hier, zoo zal het later zijn! Dit is
nog meer dan ik aan Lieske gezegd heb; dit is alles, Lambert!.....
En jij, wat zeg jij nu? Spreek!
Dat Lieske een babbel is en dat Karel en Peter lummels zijn! Ze meenden het
allemaal zoo kwaad niet!
Maak me mijn boterhammen maar, dat ik naar de koel kom!
Maar je hebt nog niets gezegd; je moest me eens zeggen waar je me eigenlijk voor
aanziet.
Waar ik je altijd voor heb aangekeken!
En dat is?
Voor een echte vrouw!
Natuurlijk!
Voor een vrouw, die de nagedachtenis van Dorus zaliger in eere zal houden.
Dan heb je je in mij niet vergist!
Dat hoor ik graag!
Is dan nu alles weer goed?
Alles is best!
Kunnen we elkander daar de hand op geven?
Dat kunnen we!
Kijk me dan aan?
Maria, zuster!
Oom Lambert!
Ik moet op sjicht.
Je hebt nog even den tijd.
Karel en Peter zijn verdomde lummels!
Maar daar hebben wij het nu niet over, we hebben het over heel iets anders; we
moeten elkaar nu voor eens en altijd leeren verstaan. Luister nog eens even, indien
je weer iets dwars zit, kom je er mee voor den dag, beloof je dat?
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Ik zal het probeeren.
Ik zal het doen, moet je zeggen.
Ik zal het probeeren!
Goed, probeer het tenminste! Mannen zijn soms zoo'n groote kinderen; maar dat
is op zichzelf zoo erg niet, als ze maar iemand naast zich hebben waardoor ze zich
laten gezeggen; pas als ze getrouwd zijn worden ze een beetje verstandig en dan nog
niet eens altijd.
Maar ik laat me niet ringelooren, Maria!
Dat zei Dorus zaliger ook.....
Maar ik ben Dorus niet!
Die was ook zoo'n lobbes van een kind nu en dan en het was ons groot geluk, dat
ik met hem klaar kwam; een hart van goud maar altijd veel te scheutig met de vuist
wanneer hem iets dwars zat en de eene potver-hier-en-daar over den ander; niet bang,
voor een leeuw nog niet, maar geen mug kwaad kunnen doen, men moest hem kennen!
Ja men moet de jongens van Bonte kennen; in den grond zijn ze allemaal hetzelfde,
eigenzinnige menschen, die aan een zachte maar vaste hand moeten wennen zonder
welke ze op sommige oogenblikken door alle getuig gaan en de grootste stukken
maken. De ergste stukken die er gemaakt worden onder de menschen hadden altijd
met een beetje verstandigheid en goeden wil voorkomen kunnen worden! We moeten
geen stukken meer maken, oom Lambert, het leven is daar te goed en te kostbaar
voor! Wanneer je, zooals Maria van Dorus, den dood al een paar maal bij je in en
uit hebt zien gaan, denk je er zoo over en niet anders.....
Je zult nooit meer over mij te klagen hebben, dat heb ik dien avond ook al tegen
Karel en Peter gezegd.
Doch waarom loopje dan nog dagen lang rond alsof je geen tien kunt tellen en
alsof je schoonzuster en de kinderen niet meer bestaan?
Je moest dat nu maar laten me de biecht af te nemen, dunkt me! Heb ik je tot nog
toe niet in alles met rust gelaten?
Dat heb je!
En wat zou beter geweest zijn, denk je?
Dat weet ik niet!
Houd, wanneer er weer iets is, de tanden niet meer zoo vast op elkaar, Lambert!
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Ik heb nooit veel te missen gehad.
Doch voor onze kinderen heb je toch alles over.
Alles, nondepie! en ook voor jou als het er op aan komt!
Dat wist ik!
Oom Lambert loopt niet meer met de kin op de borst en zijn beteuterd gezicht
heeft een glans gekregen. Met den pungel op den rug loopt hij naar de Mijn, een
mijnwerker slechts onder duizenden, maar met een hart vol schatten, met een gevoel
alsof het leven opnieuw begint. Heel den Daoleweg door moet hij bij elke tien passen
omzien naar de kinderen, die niet ophouden hem vaarwel te wuiven: Glück auf!
Achter de daken der nieuwe wijk torent de Mijn en rookt uit al haar pijpen den morgen
in. Het koren is alweer in de aren geschoten en zijn stuifmeel geurt in den wind.
Boven en onder den grond gedijt tegelijk het brood en wit en zwart is het meel waaruit
het wordt gewonnen. Lambert Bonte trekt er op af met den pungel op den rug, met
een deun op de lippen. Hij weet waarvoor hij leeft. Tegen den muur van het
Jodenkerkhof hangt de vendutie aangeplakt van het kasteel; alle roerende en
onroerende goederen, heel de nalatenschap van baron Isidoor op een vervallen muur,
het eene verval op het andere! Kijkdagen, Zaterdag en Zondag, leest Lambert.
Zaterdag en Zondag zal de wereld dus ongehinderd het heiligdom van den gestorven
dorpsgod binnenstroomen en zal de grijze en wijze stilte waar hij zoo zuinig op was
ontwijd worden door het rumoer der bezoekers. Dan zal er gedrang zijn in gangen
en zalen en zullen de dingen getaxeerd en bewonderd worden die Dientje Defresne
niet begeerd heeft: de gebeeldhouwde bedden waarin niet meer geslapen, de
eikenhouten zetels waarin niet meer gezeten en de trotsche spiegels waarin niet meer
gekeken werd. De stallen liggen leeg, het laatste rijtuig staat vol vogelendrek en
omweven door spinnewebben in de remise; in de hokken liggen geen honden en
zitten geen apen meer; op de binnenplaats wast het onkruid tot op de drempels.
Helmus Dieteren zal hier of daar op zijn stok geleund staan te knikkebollen en de
oude Bidlot zal ten behoeve der bezoekers een grof woord van leedvermaak doen
opklinken waar alle gestrengheid heeft plaats gemaakt voor de stomme gelatenheid
waarin, van zolder tot kelder, alles bloot staat aan den kijklust der nieuwsgierigen
en zijn onherroepelijk oordeel onder den hamer wacht.
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Lambert Bonte zal niet gaan kijken, hij heeft met het kasteel niets meer vandoen; hij
kan zijn tijd wel beter gebruiken. Want ineens heeft hij het hoofd vol plannen en de
handen vol werk; van alle kanten komen de bezigheden op hem af. Zijn leven raakt
boordevol van een rijke haast. Behalve nog van een heeleboel verplichtingen waarvan
hij zich te kwijten heeft en die hem nog wel niet allemaal even duidelijk voor den
geest staan, had hij Jacob reeds lang eens dienen te bezoeken; en zooals Nico daar
maar op dat ziekenhuis lag te kijken, was ook geen ding! Neen, die jongen kon het
allemaal ook niet gebeteren, dat hij overal tegen de lamp liep en moest die dan,
behalve door Peter, door iedereen verwaarloosd worden? Zaterdag of uiterlijk Zondag
zal Lambert hem gaan bezoeken en den jongste toonen, dat hij niet dood voor hem
is! Dan is daar ook de groote bronk alweer ophanden en die brengt in Waterval
zoogoed als overal elders de menschen in de weer: de heggen moeten gesnoeid, de
zoden gestoken worden, de huizen opgeknapt. Het huis onder den appelboom roept
om den witkwast, deur en vensters schreeuwen om verf. Verleden jaar is dat allemaal
er bij ingeschoten, Lambert zal zijn scha inhalen! Gelukkig valt het zoo uit, dat hij
dagsjicht krijgt en dan na de koel nog een berg van werk kan verzetten. Naar het
kasteel gaat hij niet kijken, hij heeft er niets verloren; en op den verkoop zelf zullen
ze hem ook niet zien. Hij zal Karel en Peter toonen, dat hij zich als een ordentelijk
man weet te gedragen en niet alleen om den oogenschijn. De menschen mogen hem
even lekker als vroeger gestolen worden maar Maria en de kinderen zullen geen
klagen meer hebben! Dat is besloten, daar geeft oom Lambert zijn woord op. En
geen druppel drank meer over de lippen! houdt hij zich ernstig voor. Drank maakt
gek in den kop! Hij bidt zijn vijf Onze Vaders; maar vanwege de haast die hem door
zijn kop spookt komt daar nog minder van terecht dan anders; keer op keer raakt hij
op zijn groote vingers den tel zelfs kwijt en hij geeft het op. Onze Lieve Heer moet
het maar uitzoeken, denkt oom Lambert, hem maar beuren zooals hij is. En daar valt
hem te binnen, dat hij gemakkelijk een fiets aan kon schaffen, nondepie! Tot nog toe
had hij er nooit ernstig over geprakkezeerd zich per wiel te verplaatsen, daar zijn
beenen hem nog altijd gebracht hebben waar hij had willen zijn, ja nog verder dan
zijn
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bedoelingen nu en dan gereikt hadden. Daardoor ook had Lambert Bonte zich van
het overgroote deel zijner soortgenooten onderscheiden dat hij, terwijl Nico wel niet
als een ster van verblindende grootte op den weg lag, maar zich toch alle inspanning
getroostte om in een minimum van tijd een zoo groot mogelijken afstand achter zich
te laten liggen, niet de minste of geringste behoefte gevoeld had op dat punt een
achterstand in te halen, die hem wel eens als achterlijkheid naar het hoofd was
geslingerd. En zie nu hoe Lambert Bonte, niet alleen van het aangename, maar ook
van het noodzakelijke er van overtuigd, het vaste besluit maakt van een rijwiel gebruik
te gaan maken zoogoed als welhaast iedereen, die zijn tijd wil bijhouden. Een en
ander komt practisch hierop neer, dat Lambert zoo spoedig mogelijk naar den
rijwielhandelaar Tulkens zal stappen om een keuze te doen.
Oom Lambert ziet gaandweg zooveel splinternieuwe karretjes en zooveel
verchroomde wielen voor zich draaien, dat hij zoo maar door de contrôle loopt en
door Reinout Eussen bij zijn kraag gepakt moet worden voor zijn penning.
Ga je trouwen, Bonte?
Waarom vraag je dat, Eussen?
Wel, omdat dit alleen maar jonge mannen, die op trouwen staan en den een of
anderen schaarschen enkeling, die een erfenis te verwachten heeft, hier passeert.
Neen, van geen van beiden hangt er, voor zoover Lambert tenminste kijken kan,
iets in de lucht.
Vooruit dan maar weer en: Glück auf.
Glück auf!
Wanneer oom Lambert na sjicht weer boven komt en, na behoorlijk gewasschen
te zijn, den kostelijken dag weer ruikt, steekt hij een pijp op en zit dezelfde zalige
haast hem nog in de kuiten. Doch het is hem zoo duidelijk niet meer welke van de
vele bezigheden die hem wachten hij het eerst bij den kop zal pakken; of hij recht
naar Waterval zal gaan of langs den rijwielhandelaar Tulkens. De zon staat nog aan
den hemel en de accasia's in het beambtenkwartier geuren zoel. Onbewust is ook
Lambert de opvatting van zoo goed als alle mijnwerkers gaan deelen, dat het leven
voor hen pas begint als ze de koel achter den rug hebben en den open hemel boven
het hoofd. De tijd in
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de Mijn doorgebracht telt niet mee, behalve op de Vrijdagen en de groote loondagen,
wanneer ze hem in hun loonzakjes verrekend vinden. In de Nieuwstraat maakt
Lambert zich los uit de drukte, die bij het afloopen der sjichten en het aantreden van
nieuwe ploegen de straten beheerscht en blijft daar voor een rijwielzaak zijn oogen
den kost staan geven. Maar de zaak zelf, die door een Duitscher gedreven wordt,
noch het merk, dat door allerhande reclamemiddelen wordt aangeprezen, bevallen
oom Lambert; door Nico weet hij voldoende van standaardmerken af om zich niet
aan een mindere klasse rijwiel te verkoopen; daarenboven gunt hij de verdienste
liever aan Tulkens, die een jongen is waarmee hij nog op school heeft gezeten, dan
aan een ander met wien hij niets aan de pet heeft. Tulkens zal hem derhalve een
Simpex of een Gazelle te demonstreeren hebben en een van beiden zal het brillante
rijwiel worden waarop oom Lambert voortaan overal tegelijk zal zijn.
Door de kleine revolutie, die er op dat oogenblik op het Raadhuisplein heerscht,
krijgt hij al gauw in de gaten, dat er op het gemeentehuis iets bizonders aan de hand
moet zijn, een raadsvergadering vermoedelijk waarop weer veeren stuiven als toen
zijn vader er nog de lakens dacht uit te deelen nu en dan. Hij had toen wel eens met
Dorus en Peter op de publieke tribune gezeten, alleen maar uit nieuwsgierigheid hoe
hun vader het er afbracht. Voor politiek had hij zich nooit geïnteresseerd en dat doet
hij nog niet; hij had er nooit iets anders in gezien dan een soort sport van menschen
om den grootsten mond en het was hem nooit heelemaal duidelijk geworden of de
politiek zijn vader den nek had gebroken of dat zijn vader zich op de politiek had
geworpen toen hij zijn nek reeds gebroken had. In ieder geval had hij er thuis zooveel
tabak van leeren krijgen, dat hij er opeens zijn neus weer vol van heeft nu hij zich
met zijn pungel op den rug een doortocht door de menigte zoekt te banen, welke zich
daar natuurlijk weer druk staat te maken over de een of andere bekvechterij die geen
snars om het lijf heeft.
Een paar kompels die met oogen die niet veel goeds beloven naar de raadzaal staan
op te kijken en hem met hun fietsen den weg versperren, vragen hem wat hij van die
beweging daarboven denkt en of daar die mooie dure raadhuizen voor gebouwd zijn
om een paar kaffers, die een stel nog grootere kaffers
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achter zich hebben, in de gelegenheid te stellen fatsoenlijke menschen te koejeneeren?
Lambert Bonte antwoordt dat hij niet aan politiek doet.
Of hij de krant dan niet gelezen heeft?
Nee, een mensch kan zijn tijd wel beter gebruiken, zegt Lambert die natuurlijk
ook langs de groote protestvergadering is heengeloopen, welke de onverbiddelijke
kapelaan van den Brande verleden Zondag - men meent te weten niet heelemaal
tegen, maar ook zeker niet heelemaal naar den zin van zijn pastoor - in de
harmoniezaal belegd heeft, omdat het Sint Paulushuis om de een of andere reden
niet beschikbaar was.
Dat de rooien voor een dikkere boterham vechten is hun recht, zeggen de kompels,
maar ze moeten ons niet wijs willen maken, dat ze niet tegen den godsdienst zijn als
ze geen enkele gelegenheid voorbij kunnen laten gaan om ons naar het hart te trappen.
Dat hebben ze te laten, zegt Lambert Bonte.
En het heeft met politiek niets te maken, gaan de kompels verder, wanneer de
Limburgers hun handen vroeg of laat zoodanig voelen jeuken, dat zij ze niet meer
in bedwang kunnen houden. Een man, die met een leeren voorschoot voor en met
opgestroopte hemdsmouwen achter zijn werkbank is weggeloopen, vindt het
hemeltergend dat de burgemeester versterking van de politietroepen heeft moeten
inroepen om een paar bandieten te beschermen en vindt een land maar slap geregeerd
waar een dief, die per ongeluk zijn vingers - zeg maar aan een brandkast - brandt,
voor maanden de petoet ingaat en waar anderen, die hun heiligschennende vingers
uitsteken om menschen van het dierbaarste wat ze bezitten te berooven, de
bescherming van de politie nog genieten op den koop toe. Een ander, een met een
valen gleufhoed op en met het uitzicht van een kleinen, zuinigen rentenier voegt er
aan toe, dat het politieapparaat bovendien schatten verslindt waar de gewone man
voor uitgemergeld moet worden en dat alleen maar, omdat vandaag hier en morgen
daar de eerste de beste gek die een dwangidee in zijn hoofd krijgt de gelegenheid
moet hebben den vrede en de eendracht onder de menschen door woord of geschrift
te verstoren. Een derde man, de kapper uit Mignon die frisch naar de eau de
cologneflesch ruikt, noemt, terwijl hij met een kam publiek zijn haren dresseert, de
vrijheid om zijn eigen meening
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te mogen hebben en er ongehinderd voor uit te mogen komen, een der zegeningen
der democratie, mits de overtuiging welke men aanhangt, dan ook werkelijk de moeite
waard en niet alleen maar een smoesje is. Wat u, mijnheer? zegt hij tegen den
banketbakker Cals, een goedmoedigen dikzak, die alles goed vindt als die bewuste
zegeningen maar niet al te uitsluitend terecht komen in de zakken van enkelen. Daarna
brengt Cals de discussie van politiek naar sociaal terrein en merkt de dorre mijnwerker
Heymans op, dat de bakker anders nog heelemaal geen crisis schijnt te hebben. Even
komt er een deining onder het volk dat daarna weer stil wordt en met ingespannen
kijken kapelaan van den Brande volgt, die nu niet eens met zijn donker maar met
een letterlijk zwart gezicht de trappen van het raadhuis opgaat waar op dat oogenblik
zoogoed als de gansche inheemsche bevolking gejudast wordt door een dweper, die
aan een ontzettend gemis aan zin voor verhoudingen een even verbijsterend gebrek
aan goede manieren en redeneerkunst paart.
Menschen als Reinout Eussen, Van der Schoor en de juwelier Eyck van den
Nieuweweg, die anders den vrede in pacht schijnen te hebben, staan op hun snor te
bijten en de veearts Liebaert heeft zijn motor tegen den grond gesmeten en begint
met den duivel in te betogen dat de bevolking, waar de wetgever geen enkel middel
aan de hand doet om de stelselmatige verguizing van haar oudste en heiligste rechten
en de bezoedeling van den volksaard te weren, haar goddelooze verdraagzaamheid
eindelijk maar eens moet laten varen en zichzelf maar recht moet verschaffen; niet
door protestvergaderingen en volksoploopen, die hij aan zijn laars lapt, doch radikaal!
De wachtmeester Gussenhoven, die zijn kaarten in den steek heeft gelaten en met
de handen op den rug een straatje is omgeloopen, staat doodgemoedereerd naar de
opruiende taal van dokter Liebaert te luisteren en geeft alleen al door zijn houding
te kennen, dat hij de bezems en de zwepen, waarom de veearts staat te roepen, lang
geen straffe maatregelen genoeg vindt, noch ter handhaving van recht en orde, noch
tegen de misbruiken van het z.g. vrije woord. Van Peter Tobben verneemt Lambert
eerst wat er eigenlijk aan de hand is; die man heeft zijn dienstpet in den nek geschoven
en staat er, met den doornenstok aan den schouder, een troepje lieden van te
overtuigen, dat het de korsten zijn, die de vreemden
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in Limburg steken en anders niets. Met nog geen hemd aan hun gat komen de meesten
hier, grijnst de brievengaarder, moeten door geestelijken en goede menschen uit den
drek geholpen worden en als ze maar even een veer van de lippen kunnen blazen
meenen ze al, de goeden natuurlijk niet te na gesproken, dat ze niet leven kunnen als
ze zich niet met alles bemoeien. Het hervormen zit hun zoo diep in het bloed, dat ze
geen toren in Limburg recht kunnen zien staan of hij staat scheef en geen toren scheef
of hij staat recht. Waar ze de onbenulligheid vandaan halen om te meenen dat zij de
wijsheid in pacht hebben en wij nog te dom zijn om voor den duvel te dansen, is een
raadsel dat ze met al hun slimmigheid zelf niet kunnen oplossen, want als ze het op
konden lossen waren ze waarschijnlijk al lang zoo'n groote dommeriken niet meer
en wisten ze beter waar ze gingen staan dan altijd bij anderen op de teenen. In Limburg
deugt er letterlijk niets volgens die menschen, zoodat men zich, als men ze praten
hoort, er over verwondert dat ze hier nog ademen kunnen. Ik heb dat soort menschen
dikwijls genoeg te verstaan gegeven dat wij het ook niet kunnen gebeteren, dat de
lucht hier geen karnemelk is en dat ze in godsnaam dan maar naar Holland terug
moeten gaan voorgoed, of er tenminste nu en dan eens een luchtje gaan scheppen
ons in het leven te blijven. Want dat we hun dankbaar moeten zijn, dat weten wij al
lang. De zegeningen, die ze ons gebracht hebben en nog brengen zijn met geen pen
te beschrijven. Ze hebben menschen van ons gemaakt of geprobeerd het te doen, en
ze doen het nog; niet een ijver een minder hopelooze zaak waardig spannen ze zich
dagelijks in er ons van te overtuigen, dat we eigenlijk maar Hottentotten zijn die
eigenlijk nog in hutten moesten wonen, op boomstammen de Maas af moesten drijven
en zoo meer en die nu al bijna twintig eeuwen gedompeld liggen in de duisternissen
van een godsdienst waarbij het oude heidendom nog maar kinderspel was. Je moet
niet lachen, Willem Bidlot en jij ook niet, meesterbrouwer! Wanneer mijn zwager
zaliger, Coenraad Stijnen, nog leefde, zou die jullie nog iets anders vertellen. Die
heeft eens tien dagen moeten brommen, omdat hij een Hollander, die grimassen stond
te maken toen de processie met het Allerheiligste passeerde, den pothoed van zijn
kop had geflikkerd. Nu weten wij allemaal, en ook jij, Lambert Bonte, dat mijn
zwager zaliger
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een halve gek was - wanneer wij samen waren, Coenraad en ik, maakte dat een heelen
heele - en dat hij met zijn handen van dat heiligdom van dien Hollander af had moeten
blijven; maar wat doe je als je niet weet wat je doet; als het vuur je soms zoo na aan
de schenen gelegd wordt dat je in brand vliegt en in lichter laaie dingen doet die
crimineel zijn? Mijn zwager zaliger werd crimineel, toen hij aan den pothoed raakte,
maar een Hollander wordt nooit crimineel, zelfs niet als hij aan onze ziel raakt.
De groote fout die Peter Tobben maakt is dat hij veralgemeent en dat in het vuur
zijner boutade mede die Hollander het moet ontgelden, die niet zelden zijn
trouwhartige buurman is. Om crimineel te worden moet men zijn handen misbruiken;
vaart Peter voort, daarom gebruikt de Hollander hier zijn handen niet, maar zijn
mond. En toch zullen wij vandaag of morgen tegen dien mond onze handen moeten
verheffen, mannen, want het loopt de spuigaten onderhand uit met hen! Aangenomen
dat we nog bekeerd moeten worden en dat alles om onzen bestwil begonnen is, zal
er toch nog heel wat water door de Maas moeten spoelen voor ze ons hebben wijs
gemaakt dat de torens van Limburg niet recht staan maar scheef.....
En voor ze het kruis uit de raadzaal zullen bannen! roept een stem in het rumoer.
Hangt dat hun daar in den weg? vraagt Lambert Bonte met een somber gezicht; en
een vrouw, die met een korf in den arm uit Thuis-Best is gekomen om inkopen te
doen vertelt - maar daar lachen de mannen mee - dat ze er het portret van Luther of
Hitler voor in de plaats willen hangen, doch dat ze het over wien van de twee niet
eens kunnen worden onder elkaar. Een jongen met een bakfiets van De Gruyter zegt,
dat ze er dan evengoed een portret van Judas of den Antichrist neer kunnen hangen,
maar Lambert Bonte is van die grappen niet gediend. Dat ze het hart eens in hun lijf
hebben! dreigt Lambert en alsof hij van plan is om op staanden voet zijn geweldige
crimineele argumenten in het geweer te brengen, vraagt hij Peter Tobben waar die
raddraaiers zich ophouden. Peter antwoordt, dat de helden, door twee gendarmen
begeleid, met hun verwaande tronies het raadhuis zijn opgegaan en dat de vergadering
in vollen gang is. Maar ze zullen den wind van voren krijgen, zegt Peter, en nog een
royale ovatie in ontvangst te nemen hebben ook wanneer ze weer beneden
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komen. Zoo! zegt Lambert Bonte, maar daar caveer ik ze voor, Peter Tobben, dat,
als ze een woord te veel over onzen Heer God zeggen, de poppen hier aan het dansen
zullen gaan!
Indien het kruisbeeld hen ergert of als ze er bang voor zijn, moeten ze er maar aan
wennen en van hun schrik zien te bekomen, brengt de slager Heuvelmans in het
midden; wij hebben zooveel moeten slikken sedert dat soort van kerels zijn tenten
onder ons heeft opgeslagen! Maar dát slikken we niet! dreigt Lambert Bonte met een
vinger naar de vensters waarachter de comedie zich afspeelt.
Dat klinkt anders dan je vader indertijd gesproken zou hebben! lacht de lange
Peter.
Laat mijn vader met rust, Peter Tobben! vermaant Lambert Bonte. En ook de
omstanders vinden de uitlating van den brievengaarder niet op haar plaats.
Doch wat gebeurt er daarboven in de vergadering?
Er gebeurt zeer weinig want er wordt slechts gepraat en misschien niet eens
geluisterd. Een kleine fractie in den raad, een onbenullig kleine minderheid, heeft
een voorstel ingediend om een numerieke en ook moreele meerderheid in haar diepste
gevoelens te kwetsen en dit wordt nu van twee kanten en op een slechte manier
verdedigd. De vroede vaderen hebben eigenlijk absoluut geen partij aan de
vrijheidsmaniakken, die zeer onhandig een lans staan te breken voor de vrijheid des
gewetens, welke ze bij anderen niet respecteeren. Heel de affaire zou eigenlijk de
poehaai die er over gemaakt wordt niet waard zijn, indien het slechts een feit op
zichzelf was en niet een schakel in een keten van aldoor grievender aanvallen op het
hart van een volk, dat het spel moe is en de tanden laat zien.
De voorzitter zit met het hoofd in de handen; achter hem hangt boven zijn hoofd
het gewraakte kruis en het hangt er rustig; de secretaris schrijft en de overige
raadsleden, overtuigd als ze zijn, dat zin voor humor nog immer het sterkste wapen
is tegen domheid en arrogantie, zitten onbewogen rond de groene tafel; vanaf de
publieke tribune komt de commentaar; twee handhavers der orde staan met de armen
gekruist bij de deur. Een der raadsleden wordt ongeduldig, de bedrijfsleider Grondijs
interrompeert onophoudelijk, vraagt den voorzitter en het geacht college of het geduld
onuitputtelijk is, of er geen ernstiger zaken te be-
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handelen zijn, of men ooit met meer ijver en slechtere argumenten een beroerder
zaak heeft hooren bepleiten, en hij eischt dat men tot stemmen zal overgaan! Neen,
er stuiven geen veeren zooals op het plein en in de straten verwacht wordt. Nu en
dan, wanneer de publieke tribune het wat bont maakt en er wat minder parlementaire
uitdrukkingen vernomen worden, klopt de voorzitter met den hamer, loeren de agenten
barsch naar boven en varen de sprekers weer verder. Onverwacht komt er aan de
saaie comedie dan nog een schielijk einde als de laatste pleiter voor gewetensvrijheid
het plotseling midden in zijn speech tegen de indolente vaderen opgeeft en ouderling
Grondijs krijgt, wat hij verlangd heeft: de stemming. Het voorstel keldert bij zitten
en opstaan en gaat zonder dat het college ook maar het minste leedvermaak doet
blijken, regelrecht den doofpot in. Vanaf het schellinkje alleen klinkt een welgemeend
proficiat aan het adres der sprekers en een indrukwekkend applaus. Kapelaan van
den Brande verklaart tegen Karel Bonte, dat hij nog nooit zoo'n afdoende
protestvergadering heeft meegemaakt en met een bizondere overtuiging ditmaal sluit
de voorzitter, als naar gewoonte, de raadszitting met gebed.
En als de raadsleden met den burgemeester aan het hoofd het gemeentehuis
eindelijk verlaten - de zon is langzaam weggezakt achter de huizen - begint een plein
vol menschen opeens het Limburgsche volkslied te zingen en zingen de vroede
vaderen het van het bordes van het raadhuis uit volle borst mee. Zeven strofen lang
houdt het volk het vol en staan de heeren, die niet weten waar ze die plechtige ovatie
eigenlijk aan verdiend hebben, met den hoed in de hand. Dan springen overal op het
plein en in de straten de electrische lampen aan en vallen tegelijk met de eigen klokken
van alle torens van Limburg de avondklokken in.
En lang nog is het druk in de herbergen van de Raadhuisstraat en den Nieuweweg
en in een van deze zitten een timmerman met een schootsvel voor, een rentenier met
een gleufhoed op, een kapper met een kam in den zak, een bakker en een
meesterbrouwer met een blozend gezicht, een markies met een zilveren stok, een
brievengaarder met het hooge woord en een mijnwerker met den pungel op den rug,
broederlijk rond een ronde tafel te klinken op de zegepraal van het kruis. En zeer
laat,
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als niemand op de wereld meer haast heeft, behalve de auto's die den Nieuweweg
langs jagen en de Junisterren, die als gloeiende druppels in de Nachtegaal vallen,
gaan Peter Tobben en Lambert Bonte arm in arm door den nacht en dalen ze zingend
den weg af naar Waterval.
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XXIV
Oom Lambert is aan zijn bezigheden gegaan en heeft het druk als de pan op
vastenavond: Zoodra hij van de Mijn thuiskomt en zijn warm eten naar binnen heeft,
schiet hij zijn werkpak aan en is hij tot duisteravond druk met de hegschaar, de spade
en de kwasten. Lambert is van meening dat een mensch alles kan als hij maar aanpakt,
en Maria van Dorus, die geregeld over een en ander haar geest moet laten gaan, volgt
met ongeveinsde bewondering zijn prestaties. De wandelingen met de kinderen
schieten er bij in, maar de kleunen zijn voortdurend rond hem, spelend in het zand
of winkelend onder den appelboom tot ze gewasschen moeten worden en naar bed.
Peter, die na zijn werk nog een boel leegen tijd heeft, komt hem geregeld een hand
helpen en tegen den avond komt Lieske haar man halen. Karel laat zich niet veel
meer zien sinds zijn broers hem eens flink onder den neus hebben gewreven dat, al
gedraagt Nico zich dan ook zoo patent nog niet als wenschelijk is, hij zich toch niet
over den jongste behoeft te schamen. Zijn ze broers of zijn ze het niet; en waar zijn
ze dat anders voor dan om elkander een hand boven het hoofd te houden en zoo
noodig een hand in den rug? Dat houdt Jacob hun voortdurend in zijn brieven voor;
die jongen die maar van vergeven en vergeten pleit en er nacht en dag van schijnt te
droomen zijn vader en al zijn broers de handen nog eens in elkander te zien leggen.
Karel moet zich eerder schamen, dat hij Nico totaal verwaarloost en hem laat liggen
waar hij ligt. Wanneer je hem van je afstoot, moet je dat zelf maar weten, heeft
Lambert tegen Karel gezegd, maar ik vind het min van je en er zou wel eens een tijd
kunnen komen, dat je er spijt van kreeg; zooals je doet, zoo wordt je gedaan, reken
daar maar zeker op! Indien Julie daarachter zit, dan vind ik je maar een snul van een
vent, dat je je zoo door je vrouw op den kop laat zitten!
Karel heeft het niet gemakkelijk met Julie, dat is genoeg bekend. Lieske heeft het
er dikwijls tegen Peter over, dat het eigenlijk zonde van zoo'n jongen als Karel is,
dat hij tegen zoo'n schepsel is aangeloopen. Als ze het maar met elkaar kunnen
vinden, sust Peter dan; maar Lieske heeft daar reeds lang aan getwijfeld. En Lieske
niet alleen: De halve praochie onderhand weet dat Karel Bonte te beklagen is. Julie
Charlier steekt het niet onder
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stoelen en banken, dat zij zich heel iets anders van een huwelijk met Karel Bonte
had voorgesteld; het leventje dat ze zich bij hem gedroomd had is op een leelijke
vergissing uitgeloopen. Niet dat Karel niet van haar houdt; hij is nog altijd gek genoeg
haar in alles naar de oogen te zien en, zelfs waar dat recht tegen zijn gemoed ingaat,
naar haar pijpen te blijven dansen. Menschen, zooals pastoor Lumens en de voorzitter
van den bond van personeel in overheidsdienst waarvan Karel secretaris is, voor wie
hij den kop wel eens laat hangen, hebben hem van den beginne af gewaarschuwd
zich baas over haar te houden en niet over zich te laten loopen. Ongelukkig genoeg
is dus onderhand gebleken, dat Julie niet bij Karel vindt wat ze noodig heeft en Karel
bij haar niet. Ze leven nog niet als kat en hond, daar is Karel te netjes voor, maar het
is Julie te benauwd bij hem, te bekrompen. Het salaris dat hij verdient is op geen
stukken na toereikend om haar te veroorloven wat zij gaarne wou; heel haar leven
bestaat nu eenmaal in opschik en mooie kleeren, in uitgaan en verzetjes, in weelde
en comfort; al haar gedachten en verlangens zijn daarop en op niets anders gericht.
Men zou kunnen zeggen: Ze is niet wijzer, doch daar is haar humeur niet mee genezen!
En met dat humeur heeft Karel Bonte dag aan dag te maken. En hoelang nu al? Het
is niet van vandaag of gisteren, dat ze hem scènes maakt, hem verwijten naar het
hoofd werpt, die geen hond zou nemen en hem in presentie van anderen voor schut
zet. Maar Karel is een schaap wanneer het Julie betreft! heeft Maria van Dorus, die
zich aan oordeelen over anderen niet bezondigt, van hem gezegd. Hij gelooft in haar
ingebeelde zoowel als in haar werkelijke kwalen waar hij zich slaaf van maakt; en
terwijl hij de eene advertentie na de andere plaatst om een net dagmeisje, zindelijk
en eerlijk, dat zijn vrouw het werk uit de handen moet nemen, moet hij de menschen
naloopen om boven zijn inkomen er een grijpstuiver bij te verdienen door typewerk
te verrichten of voor den een of ander de boeken bij te houden. Het is te begrijpen,
dat dezen zoon van Nicolaas Bonte de geldverspilling door zijn vader zwaarder dan
de anderen drukt en hij zich vaker de dagen herinnert, dat alles van den hoogen boom
ging en er geen krimp was. Hij voelt zich meer gedupeerd dan de anderen, die nooit
zoo hoog gevlogen hebben en die, toen eenmaal de kat thuis uit de mouw
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was gekomen, onmiddellijk beter de tering naar de nering hadden kunnen stellen dan
hij.
Van huishouden en zoo heeft Julie Charlier niet het minste begrip en het mooiste,
eigenlijk het ergste, van alles is, dat ze zich daar nog op laat voorstaan ook! Het heeft
lang geduurd voor ze zich met haar schoonzusters inliet en bij een van beiden over
den vloer kwam. Op dat punt heeft zij zich, natuurlijkop aandringen van Karel,
verbeterd sinds zij zich na haar blindedarmoperatie nog een heelen tijd slap en ellendig
voelend en met geen werkmeisje voorhanden, de hulp in de huishouding van Lieske
had moeten aanvaarden. Om jou doe ik het, had Lieske tegen Karel gezegd, maar
om haar niet! Want zij en ook Peter hadden compassie met Karel gekregen, omdat
hij er zoo hulpeloos bij had gestaan. Gedurende den tijd, dat Lieske Julie als een
prinses had opgepast, had ze meer gezien en gehoord dan haar lief was en meer dan
eens had zij er met Maria van Dorus over gesproken, dat Karel eigenlijk maar een
hel had! Nauwelijks genezen was Julie, zoogenaamd om op krachten te komen, er
alweer voor een week of drie tusschenuit gegaan naar Luik en had Karel zich maar
weer eens alleen moeten zien te redden. Op zekeren keer was het zelfs Lambert
geweest, die er Karel over geïnterpelleerd had wat zijn vrouw zoo dikwijls in Luik
had verloren; doch Karel, dat schaap, had het nog weten goed te praten. Wie zijn
vrouw liefheeft, houdt ze thuis, had oom Lambert toen nog met een wijs gezicht
gezegd, vooral uit Luik! En Peter, Lieske en Maria hadden er om moeten lachen;
niet om de waarschuwing op zichzelf, maar om den ernst waarmee oom Lambert
van zich af had gesproken. Daar kan men op rekenen, dat Karel altijd een
verontschuldiging voor Julie vond en waar zijn broers het tenslotte opgegeven hadden
hem de oogen te openen, hadden zijn schoonzusters zich ook niet geroepen gevoeld
er zich verder nog in te mengen. Wie niet hooren wil, moet maar voelen! had oom
Lambert gesproken. Waar moest dat heen als zoo goed als de heele Raadhuisbuurt
er over sprak dat Julie soms bij nacht en ontij door den eersten den besten chauffeur
werd thuisgebracht en men haar met den vinger nawees: Daar gaat ze alweer! Waar
liep dat op uit? En wat nog een andere kwestie was: Waar betaalde Karel Bonte dat
lieve leventje van? Er waren zelfs menschen, die openlijk durfden verklaren, dat
Julie dat wel laten
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zou, indien ze zelf niet wist waar Abraham den mosterd haalde; op je tien vingers
immers kon je uitrekenen dat ze het van Karel Bonte zijn salaris onmogelijk kon
doen, zoo uitgaan, zoo gekleed gaan, en zich van niemand en niets iets aantrekken!
Wanneer ze bij haar schoonzusters komt is dat altijd maar voor kort, heeft ze amper
den tijd om een stoel te nemen en Maria en Lieske zijn er niet rouwig om. Ze krijgen
altijd den indruk, dat Julie slechts komt om haar de oogen uit te steken of den neus
te steken in dingen waar ze haar liever buiten houden. Dat zij Karel hooghoudt,
kunnen ze ook niet zeggen; de manier waarop ze zich wel eens over hem uitlaat is
soms van dien aard dat de vrouwen, die haar omwille van Karel nog altijd een beetje
ontzien hebben, het niet meer verkroppen kunnen en haar den wind van voren geven.
Ook over haar schoonvader kan ze opeens nog met dingen voor den dag komen die,
indien ze waar zijn, beter gezwegen kunnen worden en die, als zij ze uit haar duim
zuigt, smerige laster zijn. Soms denk je dat ze vreselijk dom is en dan weer lijkt ze
verschrikkelijk geraffineerd, je weet het niet! Wel weet je, dat je je voor haar te
hoeden hebt en dat ze het op het punt van geloof en zeden zoo nauw niet neemt. Alles
heet achterlijk bij haar wat niet in haar kraam te pas komt en je staat er versteld van
hoe het mogelijk is, dat een vrouw soms zoo godvergeten kan spreken, dat je je
afvraagt: Meent ze dat nu of meent ze het niet? Maria en Lieske hebben het liefst,
dat ze haar slechts zoo min mogelijk zien; indien ze haar schoonzuster niet was
zouden ze haar den tijd van den dag Duet eens zeggen in plaats van haar aan te halen
ook nog, zooals ze nu en dan om den oogenschijn moeten doen. Eens rustig met haar
praten over dingen, die vrouwen dierbaar zijn, kan men niet; iets goeds en nuttigs
van haar leeren nog minder; alleen maar zich ergeren, dat kan men; en voortdurend
op zijn tellen passen dat men niet te veel zegt! Van honden zegt men wel eens, dat
ze ruiken met wie ze te doen hebben; datzelfde heb je met kinderen. Het is of die
kwaad aan Julie ruiken; want anders altijd present om een handje of een kus te geven,
moeten ze bij haar pertinent gedwongen worden en soms met een klap voor hun
broek er bij. Je mag er de kinderen niet om slaan, trekt oom Lambert dan voor hen
partij, wanneer de kleinen zoo doen hebben ze er hun reden voor, dat is geen onwil
of koppigheid alleen, daar zit meer achter!
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Maar het is al te beschamend voor Karel, als die er bij is, te moeten merken hoe de
kinderen hem zelf om den hals vliegen en als de dood zijn voor zijn vrouw. Van haar
kant ziet men dan ook nooit, dat ze iets doet om de kinderen aan te halen, ze loopen
haar eerder nog in den weg; en hoe grof kan ze tegen Karel uit den hoek komen als
die zich wat meer met hen bezig houdt dan haar naar den zin is. Hoe ongelukkig het
ook vooral voor Karel is, moet het nog een geluk genoemd worden, dat ze geen
kinderen heeft. Aan haar zouden ze niet besteed zijn geweest en God mocht weten
wat ze er van terecht had gebracht. Voor Karel is het jammer, voor Julie en de
kinderen niet.
Ja, Karel mist veel in zijn leven; mist eigenlijk alles om gelukkig te zijn. De
schoonzusters hebben eerlijk compassie met hem, maar de broers oordeelen, dat hij
het zelf gezocht heeft, dat hij zich maar baas over Julie had moeten houden. En allen
samen vreezen ze voor vandaag of morgen! Wat ze vreezen durven ze nauwelijks
voor elkander uit te spreken; ze hebben er misschien de juiste voorstelling niet eens
van, maar: Ik houd mijn hart vast als ik er aan denk, dat vandaag of morgen misschien
aan den Nieuweweg een bom zal barsten! had Lieske laatst tegen Maria van Dorus
gezegd. En den eersten den besten keer dat Maria te biechten was geweest, had ze
op haar eigen houtje met mijnheer Lumens gesproken over de zorgen die de familie
zich over Karel en Julie maakte. Om aan te dragen was het haar niet te doen geweest,
had zij den pastoor gezegd, maar om erger te voorkomen en omdat ze bang was dat
het, wanneer het tusschen die twee misliep, voor Karel een doodsteek zou zijn. In
hoever pastoor Lumens zijn belofte, toen gedaan, had gehouden, daar was ze nooit
achtergekomen; wel had ze haar oogen daarna beter den kost gegeven, doch niets
wat ook maar op eenige verandering staalde bij Julie bemerkt. Het was misschien
dom genoeg dat je je de zaken van anderen zoo aantrok, dat je er mismoedig onder
werd; Lambert tenminste had haar dit verweten, doch de een is zus gelukt en de ander
zoo! Voor Maria van Dorus Bonte bestaat er geen verlies zoo groot als dat van zijn
eer en goeden naam. Over alles kom je met Gods genade heen, maar over dát niet;
dat blijft zoolang als je leeft, ook wanneer de menschen reeds lang hebben opgehouden
met steenen naar je te gooien. Erger dan de anderen heeft Maria het schandaal
voorzien
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dat Julie dreigt te maken, en ze ziet het bovendien dichterbij. Zonder dien jongen
zijn nachtrust te willen ontnemen, heeft zij Jacob geschreven, dat hij eens goed moest
bidden en bij den brief heeft zij een stipendium ingesloten voor een heilige Mis tot
bizondere intentie! Jacob, meende zij, behoefde niet te deelen in de beproevingen,
die zij hadden en die hen nog te wachten stonden; ze had de zorgen zooveel mogelijk
van zijn hoofd willen houden, doch het antwoord van Jacob had heel anders geluid!
Ze mochten hem niet onkundig laten, had hij geschreven, want dat hun zorgen ook
de zijne waren. Het speet hem dat hij van vreemden had moeten vernemen wat er
met Nico gebeurd was; neen, zij behoefden hem niet te sparen! Desondanks had
Maria het toch niet over haar gemoed kunnen krijgen hem voor te bereiden op het
onweer, dat opnieuw boven hen dreigde los te breken. Lambert en Peter hadden hem
daarna nog bezocht en het niet noodig gevonden dingen aan te roeren, die Jacob
slechts belemmeren konden in zijn studie en voorbereiding op de kleinere wijdingen
die hem al te wachten stonden. Op zijn vraag hoe Karel en Julie het maakten hadden
ze: Goed! geantwoord, doch ze hadden alleen maar kunnen schouderschokken toen
hij gevraagd had waarom die zich nooit eens bij hem lieten zien. Peter had beloofd
er Karel eens over aan te spreken, maar die belofte niet gehouden. Omdat het toch
niets uithaalde, had Peter gedacht nadat Karel zich, ook na de woorden die er over
gewisseld waren, van Nico niets had aangetrokken en hem even rustig in zijn vet
had gaar laten koken.
Karel is, na Louis, de broer die zich altijd het minste van de anderen heeft
aangetrokken. Alleen toen Lambert hen allen nogal het een en ander te doen had
gegeven door zijn strapatsen, was hij een beetje in beweging gekomen. Doch voor
iedereen was het toen duidelijk geweest, dat hij het meer om Maria van Dorus gedaan
had dan om Lambert zelf, voor wien hij zich anders het vuur niet uit de zolen geloopen
zou hebben. Maria heeft een streep bij hem vóór gekregen, alhoewel hik haar in den
eersten tijd van haren trouw, zeg maar: zoolang Dorus leefde niet heeft bekeken.
Maria heeft het bij hem gewonnen en dit allicht, omdat hij in haar iets gevonden
heeft wat hemelsbreed verschilt van den wrevel, dien hij onder zijn eigen dak ontmoet.
Waarnaar hij hunkert, zien de anderen hem sindsdien aan; doch
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hoezeer hij aan zijn leegte kapot gaat, begrijpen ze geen van allen. Lambert ziet in
hem nog altijd den kalen mijnheer en Peter vergeeft hem slechts moeilijk, dat hij het
verleden maar niet met rust kan laten en altijd op hun vader zit te hakken. Ook nu
weer laat hij zich door hen leelijk in de kaart kijken met zijn gedrag jegens den
jongste, en, minder dan Maria en Lieske, vragen zij zich af of daar misschien Julie
ook al niet achter zit die, waar ze het zelf nogal breed laat hangen, Karel zoo kort
houdt als het maar kan. Lambert is een vrije vogel en tusschen Peter en Lieske botert
het veel te goed dan dat ze een van beiden de dwingelandij kunnen beseffen, waarvoor
een man soms, om erger te voorkomen, den kop moet buigen. Geen der jongens van
Nicolaas Bonte is misschien meer op zijn goeden naam gesteld dan Karel, meer
bezorgd om hun verleden voor de buitenwereld te doen zwijgen en dus minder gesteld
op avonturen. Wat hij met hart en ziel verlangt is het kalm bestaan van den tevreden
burger die, in zijn omgeving als mensch geëerd, op zijn werk als ambtenaar
gewaardeerd, zoover mogelijk van alle verwikkelingen en jaloezieën, zijn rust en
geluk slechts vindt bij den huiselijken haard. Mijnheer Lumens heeft goed praten
dat Karel Bonte zijn vrouw heel anders op had moeten voeden, dat hij er van begin
afaan de hand aan had moeten houden, dat zij haar godsdienstplichten volbracht en
dat, wie avond op avond bijna de cinemalucht kan verdragen, niet bang behoeft te
zijn, dat ze zich in de kerk den dood op den hals zal halen. Het is allemaal mosterd
na den maaltijd; gesteld dan nog dat Karel Bonte het in zijn hand zou hebben gehad
van Julie Charlier een engel te maken. Honderd malen, zullen we maar zeggen, is
Karel Bonte, ofschoon het hem meters de keel uithing en omdat hij wist dat ze zonder
hem toch zou gaan, met Julie Charlier naar de cinema gegaan, en niet één keer is zij
om zijnentwil mee naar de kerk geweest. Zoo iets geeft te denken. En er is méér dan
dat, er is onderhand zooveel, dat Karel Bonte meer spijt dan haren op zijn hoofd
heeft, dat hij zijn vrouw meer heeft toegestaan dan verstandig en passend is. Het best
eraan toe is hij wanneer ze ziek is of zulks voorwendt te zijn; dan weet hij tenminste,
dat zij geen andere streken uithaalt waarbij geld weggooien nog maar een kleine
bijkomstigheid is.
Belgische wind is kwade wind!
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Maar dat heeft Karel Bonte te laat begrepen!
Lambert en Peter hebben samen een vrijen dag genomen, omdat het te voorzien was,
dat Lambert anders met geen mogelijkheid klaar kwam; en evenmin als hij zich van
de kijkdagen iets heeft aangetrokken, trekt hij zich iets aan van den verkoop op het
kasteel zelf, die reeds vanaf den vroegen morgen aan den gang is. Met den witkwast
in de hand staat hij op een ladder tegen den gevel terwijl Peter, die secuurder is, het
fijnere werk voor zijn rekening genomen heeft en op een stoel voor het keukenvenster
staat te penseelen. De gansche parochie staat intusschen overhoop vanwege de
gebeurtenis die, door een stralend zomerweer begunstigd, nog aldoor van alle kanten
nieuwsgierigen en kooplustigen blijft trekken. Wie maar eenigszins kan heeft zijn
dagtaak minstens voor de morgenuren opgeschort; de kinderen hebben zelfs vrij van
school gekregen en als bewijs, dat de verkoop volop aan den gang is ziet men de
straten reeds vol menschen, die als muilezels met allerhande gerei en huisraad beladen
hun schatten huiswaarts dragen. De grootere stukken worden op wagens en karren
vervoerd en de gelukkige bezitters talmen even voor de herbergen, die overal vol
zijn, om er een glas op te drinken. Alles gaat schrikbarend duur van de hand, naar
verluidt; de menschen bieden als gekken op de grootste prullen, tot op de
wandelstokken van den baron en de min of meer exotische garderobestukken van de
freule toe.
Wanneer Reinout Eussen met zijn vriend den meesterbrouwer de Keizer
binnentreedt valt hem de spontane bijval van zoo goed als de gansche gelagkamer
ten deel en rijst dokter Liebaert recht om hem de hand te drukken. Want het gerucht
is den mijnportier vooruitgeloopen dat hem, onder uitbundige vroolijkheid der
menigte, de complete voorraad nachtspiegels van het kasteel, dien hij aan zegge en
schrijve één gulden had ingezet, aan zijn broek is blijven hangen. De groothandelaar
in sanitair aanvaardt de huldiging even loyaal als ze hem wordt aangeboden en troost
zich met de zekerheid, dat hij in ieder geval aan zijn porcelein niet bekocht is.
Temidden der algemeene hilariteit komt de rechterhand van de oude Geertrui de
herberg binnen om Van der Schoor te verwittigen dat er bezoek is. Sientje van
Ummelen zegt hem dat de
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pastoor van Aldeneyck is aangekomen en dat de baas op staanden voet wordt thuis
verwacht. De baas echter steekt het niet onder stoelen of banken, dat het bezoek hem
niet erg gelegen komt; op de eerste plaats al niet vanwege de gebeurtenis, die zich
afspeelt en waar hij, zoo goed als iedereen, het zijne van wil hebben en verder ook
niet vanwege het naargeestige voorgevoel, dat hij heeft van wat zijn jeugdvriend
vermoedelijk weer te verhandelen zal hebben. Niettemin geeft Severinus aan den
oproep gehoor en volgt hij het dienstmeisje op eenige schreden naar zijn woning.
Inderdaad blijkt daar onmiddellijk dat Josephus Lijnen niet enkel met louter
vriendschappelijke bedoelingen aan de Lindeboom van zijn rijwiel is gestapt. De
pastoor die er, wanneer hij iemand de duimschroeven moet aandraaien, een
eigenaardig en ontwijkend kijken op na houdt, laat Severinus amper de gelegenheid
naar zijn gezondheidstoestand te informeeren en kondigt door een onheilspellend
blazen van zijn scherpen neus de krachtige argumenten aan, welke zijn vriend nu
maar voor eens en altijd moeten overtuigen van het ongelukkige van zijn verzet.
Want de eeuwige professie van Miete komt in zicht en na met Mère Canisia nogmaals
een krijgsplan belegd te hebben over de laatste middelen om het verzet te breken,
heeft hij zich met zijn wapenen omgord om dit koel en met alleen maar zijn doel
voor oogen ten uitvoer te brengen. Ook indien de door vele jaren verduurzaamde
vriendschap er door in de knel mocht raken, zal hij gerechtigheid en billijkheid vóór
vriendschap doen gelden. Dusdanig en niet anders gezind zit Josephus Lijnen met
den hoed op de knie tegenover Severinus in de groote kamer. Neen, hij geeft den
hoed voorloopig niet uit de hand en heeft de minste behoefte niet het zich gemakkelijk
te maken; alleen zal hij een pijp semois smoren, indien het hem vergund is, meer
niet! Van der Schoor ruikt onraad, doch laat het zich niet aangaan. Zijn opzet om bij
Josephus belangstelling voor den verkoop van het kasteel te wekken, heeft geen
succes; deze verdiept zich met bei zijn oogen in den halfgevelden pijpekop en als
hij er rustig den brand aan gelegd en een kranige wolk rook door zijn neus geblazen
heeft, opent hij het offensief.
Amice, trekt Josephus Lijnen tegen zijn vriend, die zich op zijn beurt in zijn
onaandoenlijkheid verschanst heeft, van leer, het is om je eigen bestwil, dat ik je
voor den laatsten keer kom raden
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voor de feiten te buigen en een verzet op te geven, dat eerlijk gesproken, voor een
man van jouw kaliber, met den dag belachelijker zou worden, indien het niet zoo
bedroevend en beschamend voor je was! Ook zonder dat ik er je de verzekering van
geef, weet je onderhand als wie ook, dat je dochter niet anders kan en dat ze, niet
om krankzinnig met den kop te spelen zooals jij, maar om Gods wil te volbrengen,
onverstoord den weg vervolgt waarop God haar - wel door geen zintuigelijke, maar
niettemin even zekere inwendige teekenen - roepen blijft. Misschien mag ik je op
dit uur dat je dochter zich in de afzondering terugtrekt om zich door eeuwige en
onverbreekbare banden aan den hemelschen Bruidegom te gaan verbinden, het
onvoorwaardelijk woord van den Heiland in het geheugen roepen: Wie vader of
moeder meer bemint dan Mij, is Mijner niet waardig! Afgezien nog van de waarheid,
dat er in den hemel, en op aarde geen hooger waardigheid en geen grooter geluk
bestaat dan met ziel en lichaam aan het Hoogste Goed te behooren, moest jij eindelijk
maar eens afstand doen van de voor een katholieken man en vader nogal versleten
en kortzichtige opvatting, dat een klooster zooiets zou zijn als een toevlucht van
teleurgestelden en malcontenten. Voor wie zijn oogen ook maar even den kost geeft
en zijn hersens raadpleegt is het integendeel een oord van jeugd en élite, van
vroomheid en beschouwing van geest en ideaal. Ik zie u altijd lachen en daar ben ik
blij om, heeft Sint Ignatius tegen zijn novicen gezegd en deze was nog wel een
Jezuïet! En door hoeveel andere voorbeelden zou ik je duidelijk kunnen maken, dat
de kloosters de kweekplaats der ware vreugde zijn! Maar hoe komt een man als jij
dan aan de domme gedachte, dat diegenen die zich in een klooster aan een hooger
en reëeler leven dan enkel aan dit ondermaansche wijden, er levend zouden begraven
zijn? Heb je van dit ondermaansche dan nog zoo'n hoogen dunk, Severinus? Wat
zeg je daarop?
Dat je mij maar met rust moet laten, meer heb ik er niet op te zeggen.
Dat is weinig!
En ook veel, zooals je het nemen wilt.
Een man, die zijn fouten inziet en ze tracht te herstellen is anders zeer te prijzen.
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Je weet dat het oordeel der menschen me koud laat, weet ook, dat het me thans kouder
laat dan ooit!
En het oordeel van God dan, Sevrien?
Ik reken er vast op, dat het milder zal zijn dan het uwe, Josephus! Ik heb reden
om te denken, dat ze beide op dezelfde straat zullen uitkomen.
Ik heb reden om te vermoeden van niet!
Maar ik ben een priester, Sevrien!
En ik een vader! Doch laten we dat geharrewar staken en zeg me maar eens of we
vanavond op je mogen rekenen?
Verba ista sunt senum otiosorum, gromt Josephus Lijnen. Ik ben niet gekomen
om te eten!
Natuurlijk niet, maar van den wind alleen kan een mensch niet leven. Of met een
pastoor moet dat iets anders zijn?
Ook zonder vrede kan een mensch niet leven, Severinus! Neen, je moet me niet
wijs willen maken, dat je 's avonds rustig den kop in het kussen legt. Ik ken je
voldoende om er anders over te denken, om te weten wat er omgaat in je hart, dat
niet zoo verhard en versteend kan zijn dat het soms niet krimpt en kreunt. Andermaal
en met nadruk dezen keer verzoekt Van der Schoor met rust gelaten te worden over
een kwestie waar hij reeds lang mee heeft afgerekend en opnieuw vraagt luj of de
pastoor blijft middagmalen. Maar dan verliest Josephus Lijnen zijn evenwicht
tegenover het opzettelijk vermijden van een kamp, dien hij zich voorgenomen heeft
met mannelijke wapenen te beslechten en zit hij opeens met het woord Gods als met
een stok achter Severinus aan. Met een bijna bijbelsche verbolgenheid, die den toch
al verticalen man een verlengstuk schijnt te verleenen van waaruit hij toornt, dreigt
hij den booswicht, die alles kalm over zich heen laat gaan te verpletteren; en na nog
de aanklachten van David tegen zijn verdrukkers geplunderd te hebben houdt zijn
grafstem, maar op eenigszins gemilderden toon nu nog dit gericht: De hardheid noch
de wreedheid hebben ooit in mijn hart gewoond; ik heb nooit anders verlangd dan
dat de zegen des hemels gelijkelijk over vriend en vijand zou neerdalen als
morgendauw en avonddauw en ik heb de zon geen enkelen dag laten ondergaan over
mijn toorn. Maar gij, waartoe brengt ge mij? Of liever, hoe gedraagt gij u met wien
ik welhaast een menschenleeftijd door vriendschap meende verbonden te zijn!
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Waarin verschillen uwe begrippen omtrent den staat van volmaaktheid eigenlijk nog
van die van den ketter en den heiden? Doch wat nog erger is, omdat uw verstand het
niet uithoudt tegen de logica van het evangelie, die u tot in den put van uw wezen
achtervolgt, zoekt gij uw kracht in een laffen vrede of in de slappe rhetoriek van een
afwijzend gebaar. Laat me met rust, hebt ge mij gezegd, doch daar zijt ge niet mee
gered; met gloeiende kolen op uw hoofd zijt ge beter gebaat; met het mes op de keel
dat u desnoods de bekentenis afperst, dat gij schuld hebt, dat gij vuil valt tegenover
uw dochter! Ik zeg dat ge vuil valt Sevrien, en daar brengt gij niets tegen in dan een
afgewend hoofd, een voorhoofd vol rimpels en een smadelijken trek om den mond.
Gij draagt zwaar en waarom? Begrijp dat gij het tenslotte toch aflegt tegenover den
tijd, die duurzamer is dan gij zijt - over God spreek ik niet eens - en herinner u uw
goede dagen. Wijs de genade, die u wordt aangeboden niet langer van de hand eer
ze zich tegen u keert en u rampspoediger wordt dan alles. Het zwijgen waarin gij u
ophoudt - hoe kan het anders - is vol van uw wrevel, luid van uw zuchten, nat van
tranen. Of zou ik het vaderhart niet kennen, dat diep in u klopt? Ik vraag niet, wat
doet gij uw dochter aan? maar wel, wat berokkent gij uzelf? En dat voor de paar
magere jaren die ge nog te leven hebt? Nog enkele oogenblikken spreek ik tot u als
vriend en dan niet meer; ge moet het dan verder zelf maar weten, Sevrien! Ik ben
niet gekomen om met je te tafelen, maar om je desnoods de vriendschap op te zeggen,
indien er voortaan geen rechtere voren met je te ploegen zijn dan zoo.
Severinus die de bedreiging lang niet zoo tragisch opneemt als ze bedoeld is,
verklaart dat de pastoor dan maar doen moet wat hij niet laten kan. Van theologie
heeft een bierbrouwer natuurlijk niet zooveel verstand als een pastoor, maar Van der
Schoor meent God voldoende te kennen om van Hem te mogen verwachten dat,
indien de Zoon het voor zijn dochter opneemt, de almachtige Vader wel zooveel
vaderlijk gevoel zal hebben om hem, Severinus, een hand boven het hoofd te houden
als het er op aan komt. Ze moeten het onder elkander maar uitmaken, profaneert Van
der Schoor een weinig; doch Josephus vindt dat de toon van spot, dien hij aanslaat,
Severinus niet alleen niet siert, maar dat deze zich ook met kletspraat van de zaak af
wil maken.
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Verborum minutiis rerum frangis pondera! zegt pastoor Lijnen, die met Dionysius
van Syracuse de Latijnsche oudheid eerder al eens heeft betreden, met een laatdunkend
kijken Seneca na En Severinus, die zijn jeugdvriend waarschijnlijk wil bewijzen dat
hij de op kostschool opgedane bagage aan levenswijsheid ook niet heelemaal kwijt
is, antwoordt: Qui erudit derisorem, ipso sibi injuriam facit, en laat duidelijk merken,
dat hij zijn geduld reeds langer bewaard heeft dan oprechte vriendschap gedoogt.
Godsgevangen en duivelsgeplaagd als hij voorgeeft te zijn, stelt hij Josephus Lijnen
voor de keuze: óf een glas op hun oude vriendschap te drinken, óf het tafellaken dan
in 's hemels naam maar tusschen elkander door te snijden!
Dan verkies ik het laatste! verklaart pastoor Lijnen met een krijtwit gelaat en zoo
recht als een kaars; en alleen maar met een vinger sidderend geheven spoedt hij zich,
of hem iets kwaads op de hielen zit, het huis uit.
Hij wou me de wacht weer eens aan komen zeggen, verklaart Severinus de situatie
tegenover de totaal onthutste Geertrui; maar Van der Schoor zou toch Van der Schoor
niet zijn, indien door dit ongelukkige intermezzo zijn dag niet totaal bedorven was.
Meer om zijn gedachten te verzetten dan om iets anders, stapt hij naar de Keizer
waar, als de clou van alles, notaris Vermeeren tegen het middaguur het kasteel zelf
zal veilen. De verstrooiing die hij er zoekt wordt evenwel zoo weinig zijn deel, dat
de veearts Liebaert hem op zeker oogenblik op den man af vraagt of hij op zelfmoord
prakkezeert. De verkoop en de bijna kermisachtige drukte, die er omheen gemaakt
wordt, heeft opeens een heel andere beteekenis voor hem gekregen: die van een
noodzakelijk maar in den grond toch ontstellend einde. En scherper dan ooit, in alle
koelte, heeft de vraag zich aan hem opgedrongen, wanneer op zijn beurt de oude
Lindeboom met al zijn hebben en houden onder den onverbiddelijken afslaghamer
zal vallen en dezelfde menschen misschien, die nu de straten en de herbergen vullen
met hun luidruchtigheid, zich vroolijk zullen maken te zijnen koste! Een mensch
duurt zoo lang als hij duren moet, geen dag langer of korter. Maar dat is het slimste
niet! Het slimste is niet, dat hij alles achter moet laten, de mensch, maar dat hij niet
weet aan wie, dat hij niet meer voortbestaat in de dingen, die hem dierbaar waren.
Eéne had dat
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voortbestaan in haar hand gehad! Maar wat heeft zij gedaan? Wat doet Miete hem
eigenlijk aan? De pastoors en begijnen mogen zeggen wat ze willen, hij meent dat
zijn dochter haar ziel ook buiten het klooster had kunnen zalig maken. Hoe erg zouden
de anderen er anders aan toe zijn, die het eenvoudiger aanlegden om in den hemel
te komen! En zie nu hoe vreemd zij hem in al dien tijd al geworden is: dat hij zich
haar gelaatstrekken niet precies meer herinneren kan; dat hij zich niet meer kan
voorstellen hoe ze er uit ziet, onder den sluier zeker niet. De fabel die men voor hem
opdischt, dat ze er onder de lappenkap nog mooier op geworden is, laat hij voor
hetgeen ze is, evenals het geluk waarin ze letterlijk zou baden. Alleen is hij er bang
voor, dat dat geluk haar vroeg of laat op zal breken! Is hij er bang voor of hoopt hij
het? Hij vreest en hoopt tegelijk! Want dat jonge leven is nu eenmaal niet gemaakt
om onder een kap te verkommeren, in een linnenkamer te zitten verbleeken. En er
zijn in de wereld betere dingen te doen dan een manke kraai te verzorgen en
aalmoezen te geven aan de vogels en de honden!
Hoor je dat van dien Canadees? stoot dokter Liebaert plotseling Van der Schoor
aan, die aldoor dieper groeven in zijn voorhoofd zit te trekken.
Neen! zegt Severinus, die niet weet over welken Canadees de veearts het heeft.
En Custers, de waard zelf, herhaalt wat reeds de gelagkamer met vraag en verbazing
vervult en als een loopend vuurtje door de parochie gaat: dat, even onverwacht als
hij is verdwenen, Louis Bonte teruggekomen en in een hotel aan den Nieuweweg is
afgestapt. Een oogenblik zit Van der Schoor als bevroren op zijn stoel, de spraak laat
hem in den steek en, niet meester meer over zijn vermogens begint hij op kinderachtig
hoogen toon iets te lallen wat kop noch staart heeft. En terwijl hij verlegen over zijn
onmacht, nog niet precies begrijpend wat er met hem aan de hand is, met zijn kop
zit te schudden, glijdt hij langzaam bewusteloos van zijn stoel onder tafel. In een
ommezien staat de gelagkamer, waar men vanmorgen van de eene consternatie in
de andere schijnt te moeten vallen, overhoop. Het is de veearts Liebaert, die dadelijk
handelend optreedt en den hulpeloozen duikelaar weer op zijn stoel beurt. Custers
loopt van achter zijn
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tapkast weg naar dokter Versterren en daar Van der Schoor, die intusschen weer tot
bewustzijn is gekomen, maar er zeer onpasselijk uitziet, het op de belangstelling,
welke hem van alle kanten te beurt valt, niet begrepen blijkt te hebben, voert men
hem, met een sleepend been achter zich aan, naar de achterkamer. Daar wordt hij,
op een canapé gelegd, door dokter Versterren onderzocht. Het had erger af kunnen
loopen, zegt de geneesheer; doch daar zulke geschiedenissen zich graag herhalen,
maant hij tot de uiterste voorzichtigheid aan en geeft hij Van der Schoor den raad
zich uit voorzorg te laten bedienen.
En wanneer even later notaris Vermeeren met Louis Bonte en den candidaat van
Sint Fijt de Keizer betreedt, wordt de onfortuinlijke Severinus in de auto gedragen
en door dokter Versterren naar zijn huis gebracht.
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XXV
Pastoor Lumens is bij het ziekbed ontboden en Van der Schoor heeft er niets op tegen
gehad, dat hij bediend werd, indien er slechts niet meer kal van gemaakt werd dan
de zaak waard was en men vooral zijn dochter er buiten liet; niet omdat hij zich zoo
ziek voelde, dat bepaald niet! want over een week of twee, drie hoopte hij weer
heelemaal de oude te zijn!
Severinus van der Schoor heeft dus orde gesteld op zijn zaken en ligt zich nu, door
de goede Geertrui tegen overdreven belangstelling en al te drukke bezoeken
beschermd, van zijn aanval te herkrijgen. Men heeft zijn wensch gerespecteerd en
zijn dochter en verdere familie niet onnoodig gealarmeerd. Dokter Versterren is over
het verloop van de ziekte tevreden en Geertrui, die opeens tien jaar jonger geworden
schijnt te zijn, komt er niet over uitgepraat, dat zij nooit zoo'n geduldig en tevreden
ziekbed heeft gezien. De scheefgezakte mond van den patiënt trekt weer recht en er
komt weer beweging in den linkerarm, die hem als lood aan zijn lichaam hing. Het
bedrijf rust nu heelemaal op den meesterbrouwer die, nu hij gaandeweg over zijn
groote vergissing heen is gekomen, weer de oude Wolfgang van vroeger geworden
is en van de gelegenheid gebruik gemaakt heeft om een plan, waarop hij reeds bedekt
gespeculeerd heeft, te verwezenlijken. Zonder veel moeite heeft hij kans gezien den
oudste van Reinout Eussen, een netten jongen, die met zijn einddiploma H.B.S. in
zijn zak loopt, de Lindeboom binnen te loodsen. Reinout Eussen heeft er in toegestemd
dat Bernard niet alleen de boekhouding op zich zou nemen maar ook verder in de
geheimen der bierbrouwerij zou ingewijd worden, op voorwaarde evenwel en wanneer
Wolfgang Weisz er met heel zijn persoon voor instond, dat de jongen dan ook alleen
maar de geheimen maar niet de knepen van het vak werden bijgebracht. Want Eussen
had den drank tot dan toe zoo ver van de lippen zijner kinderen gehouden, dat hij
voor geen geld van de wereld zou willen, dat zijn jongen er den smaak van te pakken
kreeg! Indien de meesterbrouwer er maar voor zorgde, dat de naaste gelegenheid
geen aanleiding tot misbruik werd, had Eussen er niets op tegen gehad, gezien ook
de verdere mogelijkheden misschien nog voor den jongen, welke de vrienden nog
wel niet
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duidelijk voor elkaar hadden uitgesproken, doch die Weisz nu en dan toch met een
knipoog had laten doorschemeren. Vanwege de getroffen schikking en ook als
president der parochieele afdeeling der Derde Orde van Sint Franciscus, waar Van
der Schoor wel geen uitblinker, maar toch een ordentelijk lid van is, heeft Reinout
Eussen hem een paar maal op zijn ziekbed bezocht; doch staandebeens slechts en
met ongerief van woorden haast, omdat Severinus van der Schoor den kop nog altijd
voor hem in de veeren steekt en daardoor duidelijk te verstaan geeft, dat hij op
bepaalde punten ontzien wil worden. De waarschuwing, die de brouwer gekregen
heeft, heeft daar niets aan veranderd, hij geeft zijn standpunt niet prijs ook al breekt
het hem den nek. Eussen heeft het reeds lang opgegeven den booswicht te bekeeren
en schudt nog slechts het hoofd over den stijfkop die, eenzijdig en al te menschelijk
ingesteld als hij is, het standpunt van zijn dochter geen of weinig recht doet
wedervaren, er een verwrongen en veel te materialistisch begrip op nahoudt van het
kloosterleven, en de onvoorwaardelijke toenadering van een ziel naar God kortzichtig
onderschat. Doch ook Reinout Eussen blijft met zijn verwijten aan de oppervlakte
van het geval; en zooals de meesten, die geen compassie kunnen hebben met den
man, die zichzelf den das omdoet, gelijk ze zeggen, vergeet ook hij, dat ieder hart
apart zijn geheime en diepe gronden heeft en zijn soms onweerstaanbare eischen
stelt. Zou het niet mogelijk zijn, dat Van der Schoor eene enkele zekerheid ontbrak
om zich gewonnen te geven, deze namelijk dat zijn dochter in het klooster werkelijk
het geluk gevonden heeft waartoe zij geroepen is? En zou deze onzekerheid zijn
groote beproeving niet zijn, de grootste van zijn leven? Dag en nacht haast glijdt de
rozenkrans door zijn vingers. Is het de genade niet, die alles goed moet maken, die
de menschen redden kan uit hun hopelooze verwarring van gedachten en gevoelens?
Het schrikbeeld van een verloopen non, dat sommigen hem voorhouden, verontrust
Severinus niet. De poort van de Lindeboom staat nog altijd wagenwijd voor Miete
open!
Rechtop zit Van der Schoor in zijn kraakwit bed in de naar lavendel geurende
kamer; het venster staat open op den winddoorslagen zomerhemel en voor het
brouwhuis staan de paarden voor de bierwagens naar de vliegen te stampen. Het gaat
in de
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goede richting met Severinus, elken dag al een beetje beter. Hij verstaat de kunst om
ziek te zijn, heeft dokter Versterren gezegd, en Geertrui kan er niet over uit hoe
gewillig en dankbaar hij is. Het gemis van zijn dochter aan zijn ziekbed ziet men
hem niet aan, maar de oude dienstmaagd doet dan ook al het mogelijke om hem dit
te vergoeden. Elken dag tusschen licht en donker komt de meesterbrouwer even voor
de zakelijke aangelegenheden en tweemaal reeds heeft Severinus Bernard Eussen
bij zich ontboden, eens om hem te vragen hoe hij zich gewend had en eens om hem
naar Aldeneyck te sturen met een keur van de wijnen, die hij met het oog op de
bruiloft van Miete in zijn kelder had gelegd. Af en toe loopen vrienden en bekenden
bij hem binnen met een praatje waar Geertrui meer mee ingenomen is dan niet de
grollen, die dokter Liebaert bij elk bezoek uit zijn rauw humeur schudt en die er
speciaal op aangelegd schijnen te zijn om de weerlooze gedienstige, wier scrupuleuze
aanleg den veearts blijkt te prikkelen, tot achter haar ooren te doen blozen. Wethouder
Bindels is vooral de man, die den zieke op de hoogte houdt van wat er zich binnen
het raam van het politieke en sociale leven zooal afspeelt en onder anderen levert
mijnheer Lumens hem geregeld de meer authentieke kroniek der parochie. Zijn
belangstelling, die wat betreft de gewone dingen des dagelijkschen levens nimmer
uitbundig geweest is, zooals wij zagen, heeft zich uit den doezel der eerste ziekdagen
langzaam herkregen. Men kan nog wel niet zeggen, dat de pachtwetvraagstukken
van den boterkoning en de veeartsenijkundige bespiegelingen van dokter Liebaert
hem bizonder boeien, maar welwillend als altijd luistert hij naar hun betoogen en op
zijn hoede, zooals hij nog immer is om zich niet te diep in de kaart te laten kijken,
wacht hij het gunstige oogenblik af om zijn bezoekers te polsen over datgene waar
hij het zijne van weten wil. De parochie, die de beroerte van den brouwer onmiddellijk
en ten onrechte misschien in verband gebracht heeft met het plotseling opduiken van
Louis Bonte en zich duidelijk daaromtrent heeft uitgesproken, is haar eerste verbazing
over dat optreden reeds weer te boven en staat zich de oogen uit te kijken naar het
kasteel, waar de sombere Canadees, die zoo goed als iedereen naar zijn bedoelingen
laat gissen, sedert een paar dagen als eigenaar resideert. Zonder den indruk van een
schatrijk man te
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maken, maar in den grootsten eenvoud had hij, nadat een zekere grondspeculatie het
kasteel en de bijbehoorende terreinen, zooals park en broeklanden, aan een
belachelijken prijs had ingezet, zijn bod gedaan en een half uur later reeds het contract
op het notariskantoor onderteekend. Den volgenden dag was hij bij het
gemeentebestuur verschenen om het aangrenzende Siekendaal te koopen, om het te
draineeren en bouwrijp te maken zoo gezegd. En toen was gebleken, dat de oudste
van Nicolaas Bonte niet terug was gekomen om enkel op zijn lauweren te gaan rusten.
Intusschen blijkt de markies de Louvencourt, van wien het witte vest en de slobkousen
met den dag al groezeliger en de haren wilder geworden zijn nu zijn familie hem zijn
bed en alles tot den laatsten stoel toe onder zijn achterwerk heeft uitverkocht, een
vrij en ongebonden leven te verkiezen boven de curateele der eerwaarde Broeders
van Gent, waar hij naar zijn eigen zeggen tabak van heeft.
In afwachting van wat er op en rond het kasteel staat te gebeuren amuseert de
parochie zich met den markies die, zonder nu bepaald een mispunt of een speelbal
van in het oog loopende ondeugden te zijn, zichzelf en zijn medemenschen aangenaam
bezighoudt door op charmante wijze op alle hoeken der straten den grooten heer uit
te hangen en desalniettemin met Jan en Alleman vriendschappelijk te verkeezen.
Door een samenloop van omstandigheden weer goede vrienden met Peter Tobben
geworden, heeft hij bij deze zijn kwartier in de Nachtegaal betrokken vanwaar hij
elken morgen, nadat hij zijn ontbijt in de goede kamer, die hem ter beschikking
gesteld is, verorberd heeft, opstapt voor zijn lumineuze wandelingen met den zilveren
stok. Naturrlijk heeft de brievengaarder hem zijn voorwaarden gesteld, want van
dezen man, die op niets zoozeer als op het respect van zijn medemenschen staat, zou
men moeilijk kunnen verwachten, dat hij de opname van den markies de Louvencourt
in familieverband gebillijkt zou hebben, indien deze zich aan meer nog én erger te
buiten ging dan aan het tutoyeeren van zoo goed als iedereen en aan zijn bij elke
gelegenheid gul weggegeven amoureuze liederen. Het kerkelijk zangkoor, waarvan
sommige leden den markies reeds lang benijdden om zijn elastische borstkas en het
sonore brons zijner weergalooze ademhalingsorganen, heeft hem aangeworven voor
de bizondere
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gelegenheden waarop het zijn gansche muzikale kunnen pleegt te ontplooien in
weerwil van alle gregoriaansche cursussen en liturgische voorschriften. Zoo heeft
De Louvencourt niet alleen de baritonsoli voor zijn rekening genomen uit de Mis
van Cuypers, waarin het koor zich op Paschen en Pinksteren heeft uitgeleefd, maar
heeft hij zich ook bij gelegenheid van den plechtigen Bronk de kans niet langs den
neus laten gaan om nog eens op ondubbelzinnige wijze te demonstreeren wat hij
waard is. Een schok voer door de menigte en men meent duidelijk gezien te hebben,
dat pastoor Lumens, na den zegen met het Allerheiligste gereed staande om met den
geheven monstrans het rustaltaar op de markt te verlaten, bijna door den grond zakte
toen, in weerwil van de rinkelende schellen en de reeds zwenkende staven der
broedermeesters, de markies de Louvencourt plotseling met een Panis Angelicus
voor het voetlicht trad en aarde en hemel tegelijk in de ban sloeg van zijn orgaan.
Ondanks het fulmineeren dat kapelaan van den Brande na afloop der processie
openlijk tegen zijn pastoor, tegen den markies en tegen het kerkelijk zangkoor in
zijn geheel gedaan moet hebben, zou de rector der eerwaarde zusters, een oudpastoor
uit het Luiksche, die het Allerheiligste als presbyter assistens gevolgd had, den
mirakuleuzen baritonzanger op den schouder geklopt en gezegd hebben, dat hij nog
nooit zooveel katoen had hooren geven, zelfs in de Borinage niet! Voorts is de markies
dien dag in alle gelagkamers, waar hij zich met zijn prestatie heeft laten
gelukwenschen, zoo rijkelijk getrakteerd geworden, dat hij slechts arm in arm met
Peter Tobben zijn kwartier in de Nachtegaal heeft weten te bereiken.
De familie Tobben gaat er onmiddellijk groot op een - zij het ook kort gehouden
- markies te mogen herbergen en vooral de dochter, onnoozel genoeg als ze is om te
meenen er Lambert Bonte de oogen mee uit te steken, laat er zich nogal op voorstaan.
De bedongen vergoeding is slechts bijzaak en verzekerd als de Tobbens er van zijn,
dat de adellijke verwanten van hun pensiongast wel op hun tijd voor hem over de
brug zullen komen, verorbert De Louvencourt aan de tafel die morgen, middag en
avond immer even smetteloos voor hem gedekt staat in de goede kamer, gaandeweg
den ganschen voorraad eieren, soepkippen en jonge hanen, welke de pluimveestapel
van Peter Tobben in het hart
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van den zomer oplevert en waarmee madame eerder een of tweemaal per week haar
gang had langs de betere huizen. De dochter, die zich meer speciaal de bediening
van den markies heeft aangetrokken en daarin solaes blijkt te vinden voor haar groote
teleurstelling, duldt van haar vader niet anders dan dat hij met gewasschen handen
en slechts op kousenvoeten het kwartier van den markies betreedt en de brievengaarder
schijnt er zich reeds hier en daar over te beklagen, dat hij alweer geen baas meer is
in zijn eigen huis. Algemeen is men van oordeel, dat het tusschen de Tobbens en den
adellijken kostheer te wit is om lang te duren en wacht men met spanning op de eene
of andere beslissende daad van madame Tobben zelf, die tot nog toe in de stellige
overtuiging leeft, dat de zorgen aan den markies besteed haar geen windeieren zullen
leggen, doch die zich ook, wanneer het tegendeel mocht blijken, temperamentvol
genoeg zal toonen om op het juiste moment en desnoods daadwerkelijk in te grijpen.
Behoudens de achterstelling, die de lange Peter zich in zijn eigen huis moet laten
welgevallen, weet hij, die een smachtlap is en blijft, de samenwoning en het verkeer
met De Louvencourt te waardeeren, vanwege de grootere bewegingsvrijheid, die hij
er door geniet en de traktaties die er nu en dan aan verbonden zijn wanneer hij den
zangerigen markies vergezelt of van vrouw en dochter de opdracht krijgt hem vooral
op de Zondagavonden naar huis te loodsen. Verder draagt de omstandigheid, dat de
markies alleen nog maar een stok en geen jachtroer meer hanteert er het noodige toe
bij om de goede verstandhouding tusschen de beide mannen te bestendigen, daar een
schot hagel in zijn schenen, al komt dit dan ook uit het geweer van een markies, een
traktatie is waar de brievengaarder nog altijd niet bijster op gesteld is.
Voor deze en dergelijke bizonderheden over het leven en streven zijner
medeburgers heeft Van der Schoor, wanneer ze hem door zijn bezoekers worden
medegedeeld, zijn begrijpenden glimlach en soms zijn vergoelijkende opmerking,
dat de menschen nu eenmaal niet anders zijn dan ze gelukt zijn. Ook de moeilijkheden
die kapelaan van den Brande zijn pastoor door zijn ongetemperde en barsche
eerlijkheid blijft berokkenen, is hij lang niet geneigd zoo tragisch op te nemen als
mijnheer Lumens die wel eens voor den een of anderen vertrouweling
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doet voorkomen. Dat Van den Brande zichzelf ook niet gemaakt heeft is voor den
brouwer een veelzeggend feit en de meening van den pastoor, dat de kapelaan in een
wereld van allemaal zwakke en ongeregelde wezens niet thuishoort, laat hij voor
hetgeen ze is. Van den Brande is nu eenmaal in zoo'n wereld, oordeelt Van der Schoor
en zal er dus wel thuishooren ook. Dat hij er stof opjaagt, kan niemand ontkennen,
maar dat de drift waarvan de kapelaan is bezeten catastrofaal dreigt te worden voor
hemzelf en de goede zaak, zooals sommige kopstukken in de parochie beweren en
de pastoor blijkt te vrezen, ziet Severinus niet in. De kapelaan kon zich misschien
matigen, dat wel! Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd; doch zouden Keulen
en Aken wel ooit gebouwd zijn, indien er van tijd tot tijd niet een beetje drift aan te
pas was gekomen? Van der Schoor kan zich even gemakkelijk vereenigen met
menschen, die er als algemeene regel de voorkeur aan geven de kool en de geit te
sparen als met diegenen die dit verafschuwen. Wat zijn eigen zaken betreft, brengt
niemand hem van de wijs! Waarom legt een man als pastoor Lumens, die toch van
weinig dingen zoo oprecht overtuigd is als van het heilig vuur waarvan Van den
Brande laait, bij voorbeeld de waarschuwingen niet rustig naast zich neer, die geregeld
van zekere zijde tegen zijn kapelaan bij hem binnenkomen, en waarom niet des te
rustiger naarmate hij toch mans genoeg is om de intenties der alarmmakers te doorzien,
en het volk in zijn geheel den onverbiddelijken Van den Brande een pluim op den
hoed steekt, zooals bij de kruisbeeldkwestie, die deze toch niet opgeroepen maar
slechts eerlijk mee uitgevochten heeft? Op de Mijn en bij een aantal toonaangevende
lieden, die mijnheer Lumens misschien wat veel naar de oogen ziet, heeft de kapelaan
zijn erwten uit. Er is niemand, die er zich schijnbaar zoo weinig kopzorgen over
maakt als hijzelf die, alhoewel hij er de belangen, die hij voorstaat volgens sommigen
geen dienst mee bewijst, onder andere onverdroten op een waardige pensioenregeling
der invalide mijnwerkers blijft hameren en openlijk van den kansel de armen en
misdeelden in bescherming durft te nemen tegenover de rijken, die hun den rug
toekeeren. De klacht van Van den Brande, dat het godsdienstig leven bedenkelijk
gedrukt wordt door een toplast van veel te stoffelijk ingestelde organisaties, wordt
hem terwijl hij zelf
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geen uitweg weet aan te wijzen, bitter misduid door de sociale voormannen, die hem
intusschen van een lonken in de een of andere verdachte richting verdenken. Doch
wat verstaat pastoor Lumens eigenlijk onder de goede zaak en de noodlottige gevolgen
die hij door de verbeten toewijding van zijn kapelaan aan naastenliefde en
gerechtigheid er voor ducht; en waarom zouden de aanklagers en aanbrengers van
Van den Brande zich ook eindelijk niet eens verstaan over datgene wat de kapelaan
nu eigenlijk volgens hen is: een communist, een fascist of waarvoor hij nog verder
wordt uitgekreten? Daarop zou Van der Schoor, die zich overigens over de onderlinge
geschillen zijner medemenschen niet bar druk pleegt te maken, toch wel eens een
antwoord willen hebben; niet om mijnheer van den Brande een hand boven het hoofd
te houden - de kapelaan is trouwens de man niet om daarop te staan passen! - maar
om den veel te bezorgden pastoor de diepe plooien uit het voorhoofd te helpen strijken
en, om het maar eens rechtuit te zeggen ook, omdat hij van wat leven in de brouwerij
wel houdt. Severinus van der Schoor gunt een ieder zijn eigenaardigheden, zijn
domheden zelfs, indien ze slechts niet al te ruineus verloopen voor wie ze begaan.
Menschen als Peter Tobben en de meesterbrouwer bij voorbeeld kunnen zich diep
in de vingers snijden en daar blijft het dan ook bij, maar mannen van het kaliber van
een Nicolaas Bonte bloeden aan hun domheden dood!
Nicolaas Bonte! Is het wonder dat Severinus van der Schoor zich op zijn ziekbed
nu en dan ligt te verdiepen in het mysterie van den Mensch en het waarom zijner
lotgevallen? Ligt hij, eerlijk gesproken, niet te wachten op een handdruk van diens
oudsten zoon, den Canadees zoo genaamd, van wien hem gezegd wordt, dat zijn
bescheidenheid nog somberder geworden is en zijn zwijgen zwaarder? Louis Bonte
laat op zich wachten en terwijl Van der Schoor zijn teleurstelling daarover slechts
moeilijk verbergt en zich amper durft af te vragen wat hij eigenlijk nog meer dan
een handdruk van den nieuwen kasteelheer verwacht, reconstrueert hij in zijn eenzame
uren de voldongen feiten en dwingt hij het verleden tot andere mogelijkheden en
meer bevredigende resultaten. Dat nakaarten geen zin heeft, niemand is er meer van
doordrongen dan hij; maar het is een spel voor hem, dat hem boeit en waaruit hij zijn
conclusies
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trekt, die des te nuchterder uitvallen naargelang hij het voorbije simplistischer, van
zijn bijkomstigheden ontdaan en onder invloed van zijn eigen groote misrekening
herbouwt. Het heeft tusschen hem en Nicolaas Bonte niet geboterd en toch hadden
hun belangen voor een groot deel dezelfde kunnen zijn en hun wegen hadden per se
niet zoo ver uit elkaar behoeven te loopen. Hij had de vork wat royaler aan den steel
moeten steken en zeker zooveel stand en gevoelswaarden niet mogen doen gelden
in een proces, waarin het gezond verstand alleen de juiste rechter had dienen te zijn.
Severinus van der Schoor gunt den menschen hun domheden, maar dat hij zichzelf
in de vingers gesneden heeft, vergeeft hij zich niet. Hij bloedt er niet aan dood,
materieel zeker niet; maar het zijne heeft hij dan toch maar beet: een bittere
teleurstelling en op zijn ouden dag een wond in het hart, waarvan het schrijnen zich
nauwelijks laat verbijten. Dit is de groote wrevel, waarop de goede Geertrui hem nu
en dan betrapt en die voor haar geen verklaring meer noodig heeft. Zij raakt de zeere
plek niet meer aan, zij maakt zelfs geen gewag meer van haar vertrouwen, deze
bidziel, van haar zekerheid dat eenmaal, op een of andere wijze, door toedoen van
een Hand die alles ten beste leidt, alle oneffenheden geslecht zullen worden. Voor
deze eenvoudige van harte hebben alle dingen een zin, ook indien zij de beteekenis
er van niet direct kan achterhalen; een anderen zin meestal dan de renschen er aan
geven en die slechts tijd en geduld behoeft om zichzelf te verklaren.
Severinus van der Schoor ligt zich langzaam van zijn hartslag te herkrijgen en het
laat zich aanzien, dat hij spoedig weer de oude zal zijn. Intusschen gaat het leven
met kleine en grootere afwisselingen verder en is Slot-Marieke, dat menschje, op
een mooien zomerdag met haar klachten tegen neerslag en stofplaag naar een betere
wereld vertrokken. Menschen uit de Bruiloftsteeg, die het gejammer der geiten niet
langer konden aanhooren, hebben haar dood in haar rieten zetelaar gevonden, gehuld
in haar falie en gereed om haar recht te gaan zoeken ten einde toe. Zoo is Marieke
Pepels dan eindelijk onteigend, hebben de buren tegen elkander gesproken; ze heeft
er lang genoeg om gebedeld! Niemand is er van onder den indruk, alleen de oude
garde, die zich iederen morgen na de Mis van acht onder het klokkenhuis
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ontmoet, kijkt zich na elke begrafenis vragend en met een gemoedelijken galgenhumor
in de oogen. Doch niemand geeft den koop graag op. Het leven, hoe gebrekkig,
armzalig en vol lasten het ook zijn mag, is altijd nog goed genoeg. Men verslijt het
tot op den draad en zoo mogelijk nog verder. Elken dag dien God geeft maakt Helmus
Dieteren zijn wandeling naar het kasteel en ziet men hem met zijn beverige handen
om de spijlen geklemd een tijd lang als verwezen door het hek staan turen. De nieuwe
eigenaar is eigenhandig bezig de afrastering te herstellen en haar tot op meer dan
manshoogte van puntdraad te voorzien; en als om de eenzaamheid te kenmerken,
waarmee hij zich heeft omgeven, strijkt op bepaalde tijden op den rand van den vijver
een blauwe reiger met geknakten vleugel neer, die door zijn soortgenooten is
uitgestooten, en heerscht er in de boomtoppen rond het kasteel een oorverdoovende
bedrijvigheid van kraaien.
Sommigen meenen te weten dat Louis Bonte alleen maar zijn geld is komen
beleggen en tegen den winter weer teruggaat naar Amerika. Willem Bidlot, die hem
zijn diensten is gaan presenteeren, vertelt dat de Canadees alleen maar de keuken en
de voormalige eetkamer en dan nog uiterst eenvoudig en provisorisch heeft ingericht.
Hij komt niet méér onder de menschen dan strikt noodig is, zegt alleen maar wat hij
kwijt wil zijn en zonder nu precies den indruk te wekken van met niemand iets te
maken te willen hebben of niemand te willen kennen, houdt hij de nieuwsgierigen
op een afstand door zijn somberen ernst, zijn afgemeten groet en zijn kort bescheid.
Menschen die zich, van voor meer dan dertig jaar, nog het aanpakken van de
Hondskerk door Nicolaas Bonte herinneren, maken vergelijkingen tusschen den
vader en den zoon en verdiepen zich opnieuw in den levensgang van den Mensch
en de raadselachtige mogelijkheden waartoe hij het, zonder zijn onvergeeflijken
misstap, misschien gebracht zou hebben. Nicolaas Bonte had niet noodig gehad te
verongelukken; de parten die zijn trots hem gespeeld had, waren voor een groot deel
te danken geweest aan de onteigening, aan den brand der Cathrinahoeve en niet het
minst aan zijn heillooze heibel met Van der Schoor. Daardoor was hij losgeraakt van
zijn toom en door alle getuig gegaan! Doch ook de brouwer had gekregen wat hij
verdiend had; die had zijn
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eigen ruiten ook ingegooid door dien oudste van Bonte bij zijn dochter den pas af te
snijden. Ze gunnen den brouwer zijn domheid. Hun oordeel is willekeurig en er naast,
doch niemand zet het recht en onder Severinus' vrienden zelfs zijn er enkelen, die
hem achter zijn rug om in deze kwestie minder recht doen wedervaren dan hij feitelijk
verdient. Custers, de waard uit de Keizer, gaat nog verder wanneer hij zich, door een
eigenaardige sympathie voor zijn ouden klant gedreven, aan den kant van Nicolaas
Bonte plaatst en verklaart, dat Van der Schoor den Mensch meer dank verschuldigd
was dan zoo. Maar loontje komt altijd om zijn boontje, redeneert Custers; zooals het
geld den een den nek gebroken heeft, zoo heeft de stand het den ander gedaan! Louis
Bonte was niet goed genoeg voor Miete van der Schoor; maar een huis verwedt
Custers er op, dat de brouwer, indien het hem nog eens te doen stond, zoo scherp
niet meer naar den stand zou kijken nu hij er van den regen mee in den drup is geraakt.
Want wat is stand en wat koop je er vandaag nog voor? roept Custers van achter de
tapkast, terwijl hij de glazen spoelt of met een zeemleeren lap den gemorsten drank
van de tafels neemt. Tegen Van der Schoor spreekt hij natuurlijk anders, daar is hij
kastelein voor, een man die een ieder naar den mond praat en altijd weet in wiens
presentie hij zich bevindt. De boterkoning Rullens geeft Custers dik gelijk wat de
stand betreft, doch verzekert, dat men lui als Nicolaas Bonte toch in de samenleving
beter kwijt dan rijk kan zijn. De waard zegt dat hij het met de methode van den
Mensch wel niet eens is, maar dat er menschen moeten zijn, die van tijd tot tijd den
knuppel in het hoenderhok durven slingeren omdat anderen, die toch al duiven genoeg
op hun dak hebben, anders nog meer vlooien op den staart krijgen, wat voor de
samenleving ook niet te prefereeren is. Duiveljagers als Nicolaas Bonte kunnen zeker
gemist worden, maar met goedzakken van het slag van Van der Schoor schiet de
maatschappij niets op. Dat soort menschen leeft alleen voor zichzelf en hun binnenste
is een heiligdom waar niemand toegang toe heeft. De afstand die ze je doen voelen
vermindert niet, ook niet wanneer ze in hun piepzak zitten en het met hun zaken den
scheeven kant opgaat. Van der Schoor heeft over zijn zaken niet meer te klagen; hij
staat er heel anders voor dan een jaar of tien geleden, maar uit niets blijkt, dat de
brouwer zich nog herinnert
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aan wien hij dat eigenlijk te danken heeft. Custers heeft beweerd, dat dat soort
menschen alleen voor zichzelf leeft en heeft daarmee alles gezegd. De brouwer heeft
met Nicolaas Bonte niet gehandeld zooals het moest, vooral niet toen deze op zijn
beurt in de deliberenten raakte. Toen waren er geen geestelijken, die zich voor den
Mensch het vuur uit de schenen liepen, toen was er zelfs een zoon, die zijn vader in
zijn eigen vet gaar liet koken en toen kwam er Nicolaas Bonte opeens zooveel over
zijn hoofd gewaaid dat het niemand, die van zoo nabij als Custers het drama van den
Mensch gevolgd heeft, nog verwonderen mag, dat deze van kwaad tot erger kwam.
Wat Nicolaas Bonte in zijn kwaden tijd heeft uitgespookt valt allemaal niet goed te
praten, maar wel te verontschuldigen. Heeft Severinus van der Schoor toen een hand
uitgestoken naar den man, die hem weer recht op zijn paard had gezet? Of is de
Mensch te trotsch geweest ze te aanvaarden nadat de brouwer hem pijnlijk genoeg
had doen voelen, dat zijn politiek niet in zijn kraam te pas kwam? In ieder geval is
Nicolaas Bonte over den kop gegaan en heeft Van der Schoor zich ook leelijk verteld.
Zijn uitkomst is eigenlijk even poover, zoo niet nog pooverder dan die van den
Mensch, die zich tenminste van alles heeft losgeworsteld, terwijl de brouwer nog
altijd zit te bokken tegen zijn dochter, waarvan niets anders gezegd kan worden dan
dat zij het zeker wel goed vóór zal hebben, maar dat ze den ouden man toch maar
als een eenzame musch op zijn bloeienden lindeboom laat zitten. En andermaal durft
de kastelein uit de Keizer er het beste paard van zijn stal om verwedden dat Louis
Bonte op het kasteel is komen zitten alleen maar om den brouwer de oogen uit te
steken en hem een les te lezen die hem heugen zal. En zou het van den anderen kant
te verwonderen zijn indien Van der Schoor nu na alles nog het onmogelijke van den
Canadees verwachtte? Het onmogelijke! Custers gaat er niet op in, maar laat
voldoende doorschemeren dat, wanneer het kasteel en de Lindeboom elkaar vroeg
of laat op eenige wijze zullen vinden, de parochie nog wel eens groote oogen op zou
kunnen zetten.
De cafépraat van Custers en anderen gaat achter den rug van Van der Schoor om
en hindert hem niet. Ook indien hij in zijn tegenwoordigheid getapt werd zou hij de
moeite niet eens nemen hem op sommige punten te rectificeeren. Dat is nu
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eenmaal stand die afstand schept, die den menschen hun domheden gunt en zich aan
hun kletspraat niet bezoedelt. Severinus van der Schoor ligt zich te herkrijgen, zijn
mond staat alweer recht en door voortdurend oefenen heeft hij de macht over zijn
arm herkregen. Bernard Eussen heeft hem de post aan zijn bed gebracht, één brief
legt Severinus ter zijde en met de rest zendt hij den jongen terug naar het kantoor.
Miete van der Schoor schrijft haar vader dat zij op acht December, feest van Maria's
Onbevlekte Ontvangenis, haar eeuwige professie zal afleggen in de orde van de
heilige Brigitta te Weert. Uit liefde tot Christus heeft zij afstand gedaan van alles,
zelfs van haar vader. Alleen vraagt zij hem om een klein gebed. Van der Schoor
snikt, hijgt naar adem. Wat zal hij doen? Maar zijn kranke hand tast reeds naar den
rozenkrans en achterover in de kussens, met twee blinkende tranen in zijn oogen,
begint Severinus luidop een Onze Vader te stamelen voor Miete.
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XXVI
Maria van Dorus heeft Jacob laten weten dat Louis is teruggekomen, maar dat ze
nog geen van allen weten wat ze aan hem hebben. Vol spanning heeft Jacob daarna
op een bezoek van zijn broer zitten wachten, maar tevergeefs; en om te weten waar
hij aan toe is, is hij er voor uit zijn klooster mogen komen en in Waterval aangeland
waar hij op een Zondagmiddag na den eten met Lambert, Karel en Peter onder den
appelboom zit. Op twee stokken geleund staat Nico er nog wat geradbraakt bij. Niet
enkel over den oudste maar ook over den jongste is de laatste dagen heel wat te doen
geweest onder de broeders; vooral toen het er op aankwam een zware dokters- en
ziekenhuisrekening te betalen en men met de handen in het haar zat waar de
herstellende smokkelaar voorloopig ondergebracht moest worden om verder op zijn
stekken te geraken. Het is Lambert, die er korte metten mee heeft gemaakt, die zich
met een dikke beurs naar het ziekenhuis heeft opgepakt en Nico naar Waterval heeft
gehaald. Ik zal wel voor hem opkomen, heeft Lambert tegen Maria van Dorus gezegd;
en ik zal wel eens zien of ik van hem nog een mensch kan maken! Nico heeft dan
ook geen stem in het kapittel der broeders, waar Lambert wel niet het hoogste woord
heeft maar waar zijn meening, dat ze Louis niet achterna behoeven te loopen, toch
indruk maakt. Wanneer wij hem gestolen kunnen worden, dan moet hij ons ook maar
gestolen kunnen worden! houdt Lambert hardnekkig tegen de verzoeningspogingen
van Jacob vol, want hij vindt het minder dan min van den Canadees, dat die tot nu
toe nog naar geen van hen allen getaald heeft. Jacob en de anderen moeten maar
weten wat ze doen, daar trekt hij zich niets van aan; doch als die groothans op zijn
kasteel soms meent dat Lambert hem noodig heeft, is hij glad er naast!
Peter heeft verteld dat ze, Lambert en hij, een dag vrij hadden genomen en aan
het verven waren voor de bronk, toen Peter Tobben er het eerst mee af was komen
zetten, dat Louis in het dorp was. Omdat ze dachten dat het weer een flauwe grap
van den langen Peter was, hadden ze er geen acht op geslagen en pas toen die van
Colaris op hooge beenen waren komen vertellen, dat Louis het kasteel gekocht had,
hadden ze, ofschoon
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ze hun ooren niet konden gelooven, er stilletjes hun borstels bij neergelegd en waren
ze zich in hun zondagsche kleeren gaan steken; Maria en de kinderen zoo goed als
zij zelf. Even later was ook Karel naar Waterval gekomen en, niets anders kunnende
denken dan dat ze Louis ieder oogenblik konden verwachten, hadden ze tot
duisteravond bij elkander gezeten en waren ze, nadat Maria van Dorus de kinderen
van armoe naar bed had gebracht, maar weer uit elkander gegaan. Den volgenden
morgen hadden ze al vroeg van den melkslijter Kleuskens vernomen dat de Canadees,
zooals Louis toen al genoemd werd, zich, na de koopakte bij notaris Vermeeren
geteekend te hebben, door een taxi naar de stad had laten brengen en was het wachten
alweer begonnen. Drie dagen lang hadden ze letterlijk niets anders uitgevoerd dan
maar afgewacht en toen hadden ze er eindelijk den brui aan gegeven elkaar als gekken
aan te zitten kijken of bij de buren in de gaten te loopen. 's Zondags hadden zij den
Canadees in de kerk gezien en hij was meegegaan in de groote Bronk alsof hij geen
dag van huis was geweest, zoo weinig veranderd alsof hij gisteren bij Van der Schoor
was weggegaan. Alleen een beetje bruiner nog was hij geworden door de zon; hij
maakte heelemaal den indruk niet van een schatrijk man en van een grooten meneer
had hij, zooals hij daar liep, niets aan zich. Daar waren alle menschen het over eens.
Waarom laat hij zich dan hier niet eens kijken als hij zoo'n groote seigneur niet
is? vraagt Lambert; en Jacob antwoordt dat men de zaken ook niet op de spits moet
willen drijven. Lambert evenwel blijft het verdassen den dienstwilligen dienaar te
spelen, ook al is hij maar een mijnwerker. Hij loopt zijn vader niet na, en nog minder
zijn broer, om niets! Hij heeft niets van hem noodig en als ze hem niet willen kennen,
moeten ze maar naar den bliksem loopen. Zoo en niet anders is Lambert Bonte
gemutst! Op ieder uur van den dag en den nacht mogen ze anders bij hem aankomen,
hij is altijd voor een ieder te spreken, maar van politiek moet hij niets hebben, of van
menschen die iets achter houden of iets laten doorschemeren wat hem niet bevalt.
Daar heeft hij een hekel aan. Je bent broers of je bent het niet; indien je het bent moet
je niet politiek zijn, want geld maakt je niet méér dan je bent en al zou je ook de
heele wereld gezien hebben, dan hoef je dat daarom een ander nog niet te laten
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voelen! Lambert herhaalt dat Jacob moet weten wat hij doet, maar dat hij astublieft
ook niet moet vergeten dat de Canadees zich nooit veel van hen allen heeft
aangetrokken; afscheid van zijn broers heeft hij, toen hij naar Amerika vertrok, ook
niet genomen, amper van zijn moeder, van zijn vader heelemaal niet; en wie van hen
allen heeft ooit uit de verte een levensteeken van hem gekregen? Neen, na aan het
hart hebben ze hem nooit gelegen en dat liggen ze hem nog niet; en waarom zouden
ze hem dan niet in zijn wezen laten en de eer niet aan hun eigen houden? Lambert
is heelemaal niet nieuwsgierig zooals Lieske van Peter die wel eens zou willen weten
hoe Louis zich geinstalleerd heeft; hij heeft lang genoeg op het kasteel gewoond om
te weten wat voor een oude rattenkast het is; en wat de Canadees er van plan is te
gaan uitspoken zal zich te zijner tijd wel uitwijzen. De menschen praten van
draineering en in cultuur brengen van het Siekendael, van rijkssteun zelfs, doch dat
alles moet Lambert nog eerst zien. Eerder gelooft hij dat Louis zijn verblijf niet lang
zal rekken en hij het aan anderen zal overlaten de kikkerpoelen van het Siekendael
met hun goede geld te dempen. Daar vindt Lambert den oudste te voorzichtig voor,
veel te verstandig. Hij mag fortuin gemaakt hebben in de nieuwe wereld, maar uit
de zuinigheid waarmee hij het aan schijnt te leggen blijkt, dat hij zeker zoo rijk niet
is als algemeen van menschen, die van daarginder terugkomen om hier hun geld op
te maken, verwacht wordt. In ieder geval toch rijker dan grootvader die er op de
koffie is gekomen, merkt Karel op; en een klein moment herinneren de kleinzonen
zich het armzalig lot van Theodorus Bonte, den stotteraar bijgenaamd, dien ze wel
nooit gekend hebben maar van wien ze dikwijls genoeg hun vader hebben hooren
zeggen, dat hij zich over de zee was dood gaan zwoegen voor niets. Dat was ook een
gelukzoeker geweest, die man; en aan welk toeval had het gelegen of aan welke
omstandigheden, dat grootvader Bonte er geen been aan den grond had gekregen en
Louis wel? Het geluk is niet voor iedereen gemaakt en voor hem, voor wien het
geschapen is, ligt het niet overal voor het grijpen; degenen die het naloopt zijn slechts
weinigen. Daar zijn de broeders het over eens. Of het geluk Louis heeft nageloopen,
weten ze niet. Hun grootvader is het evenwel langs den neus gegaan en hun vader
heeft er, na het
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met zijn machtige knuisten bedwongen te hebben, mee gespeeld. Hij heeft het voor
ons verspeeld! zegt Karel.
Het geld, merkt Jacob op, niet het geluk!
Neen, niet het geluk, vallen Lambert en Peter hem bij, om den bliksem niet! Maar
nu? Wat zullen we doen? vraagt Karel. Lambert zwijgt, hij heeft zijn woord reeds
gedaan. Geen been verzetten! meent Peter. Doch daar is Jacob niet voor gekomen.
Hem is reeds gezegd, dat hij moet weten wat hij doet. Lambert en Peter zullen er
hem niet op aankijken, hem en ook Karel niet wanneer ze hun opwachting bij Louis
willen gaan maken. Dat maakt twee vóór en twee tegen; Nico heeft nog altijd geen
stem in het koor, staat ter zijde op zijn stokken, stom. Jacob praat van niet hij alleen,
niet hij en Karel, maar van allemaal samen; doch van in processie komt bij Lambert
en Peter weer heelemaal niets in en van een voetval nog minder! Om een voetval is
het niet begonnen, zegt Jacob, en vier of vijf man zijn nog geen processie. Ook vindt
hij dat ze meer de eer aan hun eigen houden, indien ze zich wat ruimer van opvatting
zouden betoonen. Als je broers bent, ben je broers, heeft Lambert zooeven terecht
gezegd, maar er alleen voor Louis een conclusie uit getrokken, voor zichzelf niet.
Dat is niet heelemaal eerlijk! Wat je van een ander verwacht, daartoe moet je ook
zelf in staat zijn! Lambert vat misschien de gansche draagwijdte van Jacobs woorden
niet maar de indrukwekkende toon waarop ze gezegd zijn is raak. Zoo raak, dat ook
Peter er klein onder zit te kijken en zelfs Nico er bij in het midden brengt dat men
alleen naar anderen niet moet kijken om te weten wat men doen of laten moet.
Natuurlijk kan Lambert het tegen de redeneering van iemand die voor pater studeert
niet volhouden, die broer zit er daar, schraal in zijn wijden toog, zoo schrikkelijk
wijs en serieus bij, dat Lambert al bijna spijt heeft van zijn onbehouwen
gemoedsopwellingen en naar een middel zoekt om zijn aftocht te dekken. Maria van
Dorus moet dan maar zeggen wat er gedaan moet worden, zegt Lambert; die moet
maar zeggen wat anders Dorus gedaan zou hebben, dan is het mij al lang goed. Doch
Jacob heeft nog andere pijlen op zijn boog. We moeten ook niet vergeten, gaat Jacob
verder, dat Louis de oudste van ons is en dat moeder zaliger hem altijd een hand
boven het hoofd heeft gehouden, tot op haar sterfbed toe, dat weten we allemaal.
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Dat hij naar moeder niet geluisterd heeft toen ze bij hem aanhield, zooals Dorus hem
altijd heeft verweten, daarover mogen we niet oordeelen. Misschien kon hij wel niet,
achteraf beschouwd is dit tenminste zeer waarschijnlijk, en omdat hij gesloten is
heeft hij daar misschien meer onder geleden dan wij denken kunnen. Waarom altijd
het kwade van iemand gedacht en waarom niet eens het goede? Hoe zouden we van
de menschen kunnen verlangen, dat ze ons zien zooals we zijn, indien we het onder
elkaar niet probeeren? Nu zal Lambert wellicht zeggen, dat de menschen hem gestolen
kunnen worden, maar in zijn hart is hij heel anders gemutst. Ik weet bij voorbeeld
zeker dat hij voor geen geld van de wereld zou willen, dat de kinderen van Maria
nog op de domheden werden aangekeken, die we allemaal hebben begaan. We moeten
die zoo gauw en zoo goed mogelijk herstellen. Ze mogen zich in geen geval en onder
geen enkelen vorm meer herhalen. Het is mooi geweest. We moeten samen eens
gaan denken aan een bevredigend slot voor den roman, dien wij den menschen te
aanschouwen hebben gegeven. We zijn geen kinderen meer. Wat denken jullie dat
ik graag als geschenk bij mijn priesterwijding en eerste heilige Mis zou hebben?
Niets anders dan ons allen dan samen met vader eendrachtig vereenigd te vinden aan
eene tafel. Wat zeg je daarvan, Lambert?
Als Bertje en Juulke dan maar visdienaar mogen spelen, is het mij al lang goed!
De broers lachen een beetje om dit gezegde, en Lambert voegt er aan toe, dat er
meer om de kinderen gedacht moet worden dan om henzelf.
Ik twijfel er niet aan of eenmaal wordt alles goed, gaat Jacob verder, geen van ons
of hij heeft voor zijn vroegere fouten geboet en geen van ons of hij heeft ook geboet
voor die van den ander. Wij allen hebben voor de misstappen van vader geboet en
vader voor de onze. Van moeder en Dorus zaliger wil ik niet eens spreken. Neen,
we hebben elkander niets meer te verwijten, alles te vergeven. Wij hebben alles te
vergeten en opnieuw te beginnen. We hebben koppen gehad, verschrikkelijke koppen,
maar harten hebben we ook gekregen en we zijn meer familieziek dan we zelf willen
weten. Lambert moet maar eens zeggen of dat waar is of niet. Lambert zegt niets,
maar stapt tusschen de
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broeders op en gaat naar de keuken waar Maria en Lieske met den afwasch bezig
zijn. Je moet eens onder den appelboom komen, zegt Lambert tegen Maria en als
deze in den kring staat zegt hij: Je moest hier maar eens uitmaken wat we doen
moeten. Jacob zet de kwestie nog eens uiteen en onderwijl beschaamt het
geheimzinnig lachen, dat Lieske achter den rug van Maria staat te doen, den ernst
waarmee de broeders zitten te kijken. Wat Dorus gedaan zou hebben kan Maria niet
zeggen, wat ze zelf gedaan heeft om een eind aan het geharrewar te maken, wel. Heel
eenvoudig, ze had den ouden Bidlot met een briefje naar het kasteel gestuurd en
Louis laten weten, dat al zijn broers in Waterval waren om hem te spreken. Hij was
welkom! Ze moesten dus maar afwachten wat er van kwam. De broers kijken een
beetje op hun neus, ze hebben zich dus moe zitten maken voor niets. Lambert heeft
het verdomd slim bekeken van Maria en Karel vindt het doodjammer, dat Julie nu
precies weer in Luik moet zijn.
En als Louis nu eens toch niet kwam? vraagt Peter.
Dan moet hij het maar laten, lacht Lieske, we krijgen de vla die Maria voer de
gelegenheid gebakken heeft toch wel op!
Het is tegenwoordig iederen Zondag een beetje kermis, en zeker voor dien enkelen
keer als Jacob er is, verklaart Maria. Ze heeft met Lieske afgesproken om buiten
koffie te drinken onder den appelboom en als de broers nu samen een eindje op willen
loopen, de Kamp op of de Nachtegaal in, dan krijgen de vrouwen de ruimte om alles
netjes in orde te brengen. Kathrinke speelt met het kindje van Lieske en Bertje en
Juulke loopen wel zoo lang met oom Lambert mee.
Doch eerst nog zullen de mannen de tafels en stoelen buiten sjouwen, dat is geen
werk voor vrouwen! zegt oom Lambert. Het is in een ommezien geschied en dan
gaan ze: Lambert met de kinderen voorop, dan Karel en Peter en dan Jacob met Nico
op de stokken langzaam achteraan de Nachtegaal in: vijf van de zeven zonen van
Nicolaas Bonte, allemaal stoere kerels, fiere koppen zooals ze daar gaan. Maria en
Lieske staan hen een oogenblik na te kijken. Jammer dat Dorus er niet neer bij mag
zijn, klaagt Maria, maar alla! het zal zóó wel het beste zijn. Daar moet je je maar aan
vasthouden, zegt Lieske, en aan de kinderen; ook zie je dat de broers allemaal even
erg van je houden, zelfs Karel.
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Maria weet niet waar ze dat aan te danken heeft; alleen aan Nico weet ze nog niet
precies wat ze heeft. Ze is blij, dat Jacob zich zijn lot wat heeft aangetrokken daar
die jongen door Lambert, die hem om den haverklap maar een lummel noemt, wel
wat erg wordt gekleineerd.
Jacob maakt intusschen van de gelegenheid gebruik om den jongste, waarvan
verwacht mag worden, dat hij genoeg leergeld betaald heeft om voortaan van wanten
te weten, een hart onder den riem te steken en hem een beetje op den goeden weg te
helpen. Je hebt er Teelijk tusschen gezeten, begint Jacob, terwijl ze voetje voor voetje
naast elkaar de Kamp opgaan. Dat heb ik, zegt Nico; maar ik zal zoo gek niet meer
zijn. Jacob is al blij dat zijn broer tenminste tot het inzicht gekomen is, dat een
ongeregeld leven slechts tot ongelukken voert. Hij vraagt zijn broer wat hij gaat
beginnen wanneer hij weer op zijn stekken is. Ik wou maar, antwoordt Nico, dat ik
een tijd geleden voor de Oost had geteekend, zooals ik toen van plan was. Jacob
geeft hem te verstaan, dat de Oost ook voor iedereen het beloofde land niet is. Als
Louis weer teruggaat, wou ik maar, dat hij me meenam naar Amerika, bekent Nico,
want om mijn leven hier als mijnwerker te verslijten, daarin heb ik ook geen zin. En
als Louis dan hier blijft? vraagt Jacob verder. Doch daar gelooft Nico niets van, hij
gelooft niets van wat over de plannen van den Canadees verteld wordt en denkt, dat
de grond hem hier onder zijn voeten nog evenzeer brandt als toen hij er van door
ging. Aan de menschen heeft hij lak, dat is duidelijk! En ook aan zijn broers, als het
Nico gevraagd wordt! Dat heeft hij altijd gehad, dat weet Jacob ook wel. Natuurlijk
meent Jacob het goed om hen allen weer bij elkaar te brengen, maar dan zouden ze
toch moeten beginnen met niet zoo voortdurend vuur en water voor elkander te zijn.
En wat verwacht Jacob van Louis, om van hun vader niet eens te spreken? Van de
wolven zegt men wel eens, dat ze door den honger uit de bosschen worden gedreven,
doch Nicolaas Bonte niet, die laat zich niet drijven, die houdt zijn kop stijf tot het
einde toe. En Louis? Maria van Dorus denkt een slimmen zet gedaan te hebben, doch
het zal Nico verwonderen als hij zich iets van het briefje aantrekt. Iemand, die de
halve wereld gezien heeft, staat op dit of dat niet meer te passen! Jacob maant hem
aan de dingen niet vooruit te loopen, maar rustig af
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te wachten, het is dan nog altijd tijd genoeg om te oordeelen. Zeker, Jacob kent Louis
en kent hem misschien beter dan de anderen. Hij kent hem in ieder geval beter dan
Dorus zaliger hem wilde kennen en hij moet zeggen: Louis was de kwaadste niet.
Eenieder is niet gemaakt om met het hart op de tong te loopen als Dorus en zich te
vergaloppeeren als Lambert. Nog eens, dat hij zijn ouders in den steek heeft gelaten
is hem bitter verweten geworden; maar wat hebben de anderen gedaan? Zich op den
oudste beroepen, zal men zeggen! Goed, maar met zeker zooveel recht niet als ze
genomen hebben. Het beste is alles te vergeten, daar zijn we allemaal het meest mee
gebaat. En jij ook, Nico. Wanneer je die stokken waarop je loopt niet meer noodig
hebt, moet van je gezegd kunnen worden, dat het leven je wat geleerd heeft, dat de
les die je gekregen hebt je deugd heeft gedaan. Een mensch geneest niet van een
ziekte om er weer in te hervallen. De omstandigheden hebben je niet meegezeten,
dat is waar, doch je hebt dan ook weinig genoeg gedaan om je er bovenuit te werken.
Dat ik dikwijls over je heb zitten piekeren, mag je nu wel eens weten. Wat ik van
jou hoorde was niet bemoedigend, en ik zag je nooit! Je hield je van windzijde en je
deed het opzettelijk. Je had daar je redenen voor; doch die redenen waren niet van
de beste. En toch zou ik je niet bepreekt hebben, ik zou je niet eens gevraagd hebben
om aan je ziel te denken, maar ik zou je gesmeekt hebben den menschen nog niet
meer steenen in de hand te geven om vader achterna te gooien. Daar zijn dingen, die
ons door anderen worden aangedaan en dat zijn de ergste niet. Daar zijn ook dingen,
die wij ons zelf aandoen en daar hebben we dikwijls geen andere verontschuldiging
voor dan een dollen kop. Dat Karel bij voorbeeld met zijn Julie zoo'n zielige jongen
is, heeft hij alleen aan zichzelf te wijten. Het is jammer van Karel, het is tot in den
treure herhaald; maar hij zit er mee. Men is zoo gauw geneigd om te zeggen, dat
iemand anders en beter verdiend had; ik neem evenwel aan, dat ieder krijgt wat hij
verdient en in zekeren zin ook gezocht heeft. Karel zit er mee; en dat is erger dan
een paar gebroken ribben en een kapotte kop. Die genezen, dat andere geneest niet.
Doch het eene noch het andere was noodig gceest. Er was zooveel niet noodig
geweest, voert Nico aan, de onteigening was ook niet noodig geweest!
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Maar wat daarna gekomen is, was het slimste......
De anderen zijn in de Nachtegaal aangeland waar Peter Tobben in zijn
hemdsmouwen boven de heg staat en met een grijnslach de processie ziet naderen.
Mina zit met een wit schortje voor op een stoel naast de huisdeur in den schaduw,
doch voor nog de lange Peter voor de een of andere flauwe aardigheid de stem heeft
kunnen verheffen, hebben de broeders rechtsomkeert gemaakt en wandelen ze in
omgekeerde volgorde met Jacob en Nico nu aan den kop, weer terug naar de Kamp.
Bij Colaris wordt heet met den pijlenboog geschoten, daar zijn de Alpenjagers tegen
de Rozenmeppers in de weer; de duivenmelkers zitten naar hun reizigers te loeren
en met troepjes komen de Watervallers den Daoleweg af uit het lof. De menschen
zien de broeders voorbij gaan, maar ze missen den Canadees. De lofgangers hebben
bij Maria van Dorus de tafels gedekt zien staan onder den appelboom; en dat zal wel
ter eere van Jacob zijn, vermoeden ze; voor den jongen van Nicolaas Bonte, die
priester wordt. Zijn toog staat hem goed! maar de Canadees laat dan toch nog altijd
naar zich fluiten!
En inderdaad! De mensen hebben gelijk: de Canadees laat naar zich fluiten. Maria
van Dorus heeft het goed bedoeld; daar is alles mee gezegd. Ze hebben nog een tijdje
met het koffiedrinken zitten wachten en toen zijn ze maar begonnen, omdat de
kinderen er zoo op aandrongen en nadat oom Lambert gezegd had, dat men de vla
toch niet koud kon laten worden. En onderwijl zijn de kruinen der canadassen gaan
gloeien in de ondergaande zon en hebben de schaduwen der boomen zich in de
Nachtegaal eindeloos verlengd. Jacob zit met zijn uurwerk in de hand want de minuten
worden kostbaar. De moed is den broeders totaal in de schoenen gezakt. Het groot
leven, dat ze gehad hebben is over, en verlegen met hun oogen zitten ze Jacob maar
aan te kijken die op vertrekken staat. Aan den gevel zitten Maria en Lieske al even
gedrukt tusschen de spelende kinderen. Als Jacob eindelijk opstaat is het hoog tijd
voor de bus. Karel en Peter zullen hem brengen tot aan den Nieuweweg. Het is een
pijnlijke geschiedenis voor Jacob, die het goed gemeend heeft en nu onverrichterzake
eigenlijk moet terugkeeren naar zijn klooster. De anderen voelen het, hun harten zijn
zwaar; het afscheid is een beetje verlegen en linksch. Hij mag verr..... woedt oom
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Lambert in zijn eigen tegen den Canadees, ik mag doodvallen als ik hem nog dezen
avond niet aan zijn vestje kom. En Bertje en Juulke kijken vragend, met een vingertje
in den mond, naar zooveel onbegrepen gramstorigheid opeens bij oom Lambert.
Indien je geen lummel bent en ver genoeg meent te kunnen loopen ga je dadelijk met
me mee, gromt Lambert tegen Nico. Hij heeft zijn jas aangeschoten en zijn hoed
opgezet en zonder iemand te zeggen wat ze van zins zijn, gaan ze een eind achter de
drie anderen den Daoleweg in: Lambert met een gezicht als drie dagen donderen
vooruit en Nico op de stokken zoo vlug als hij kan achter hem aan. Het is reeds grauw
als ze bij het kasteel komen, maar het hek is nog niet gesloten. Even worden ze door
de stilte, die in het schemerige carré van de binnenplaats hangt, bevangen, maar daar
stappen ze, sterk in het recht dat ze gaan zoeken, overheen. Louis staat met de handen
op den rug bij den vijver, een groote, bruingele Sint Bernardshond ligt aan de voeten
van zijn meester in het gras en beurt den kop. Zwaar en gewichtig stappen de broers
op den Canadees af. Louis glimlacht een beetje meewarig; de toegestoken hand
waarmee hij op hen toetreedt wordt niet aanvaard.
Mijnheer, begint Lambert op een afstand en zoo koud als een steen, mijnheer en
hij vraagt den Canadees of hij misschien dat briefje van zijn schoonzuster, van Maria
van Dorus, niet ontvangen heeft.
Dat heb ik! is het afgemeten bescheid.
En waarom heb je er dan geen adem op gegeven?
Zouden wij elkaar na zooveel jaren niet eerst eens een hand geven?
Met die hand hebben wij niets te maken!
Wat hebben jullie dan met naij te maken?
Wij wilden je alleen maar even aan je verstand komen brengen, dat je een groothans
en een groote lummel bent.
Omdat ik niet naar Waterval ben gekomen?
Waarom ben je niet naar Waterval gekomen?
Omdat ik niet met verwijten overladen wenschte te worden en ik nog minder
geneigd ben me tegenover jullie te verdedigen.
Je moest je schamen!
Dat wist ik! Dat heb ik volgens jullie reeds zoo lang moeten doen.
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Je fatsoen had je in ieder geval kunnen houden en ons goedendag komen zeggen!
Ik houd niet van zware woorden en vuisten op tafel!
Wie zegt jou dat die gevallen zouden zijn?
Zoolang jullie het verleden niet met rust kunnen laten, zullen die blijven vallen.
En wie zegt jou, dat we het verleden niet met rust kunnen laten? Zoodra jullie zijn
uitgeraasd ben ik voor jullie te spreken, eerder niet. Ik meen dat voorloopig nog ieder
van ons beter zijn eigen gang kan gaan.
En wat kom je dan eigenlijk hier op dat kasteel uitrichten, Canadees?
Dat zal zich wel uitwijzen!
Die dochter van Van der Schoor zeker nog uit haar klooster probeeren te vrijen?
Daar ben ik te laat voor; die kans is verkeken. Doch jullie zoeken ruzie, geloof ik.
Ik zal u echter die eer niet aandoen.
Als wij je gestolen kunnen worden, dan had je in ieder geval de vrouw van Dorus
zaliger en haar kinderen niet links moeten laten liggen.
Daar is vroeger reeds zooveel door groote woorden bedorven geworden en het
blijkt duidelijk, dat jullie er niet veel wijzer op geworden zijn.
Ik zou wel eens willen weten wie van ons het meeste heeft bedorven...
Ik, natuurlijk! Doch ik sprak van groote woorden; en daaraan heb ik me nooit
bezondigd.
Je wilt zeggen, dat je het altijd stiekemer hebt aangelegd.
Ik wil alleen maar zeggen, dat alles onbegonnen werk met ons is zoolang het
verleden niet met rust gelaten kan worden en dit om iederen haverklap een bron moet
zijn van hatelijkheden en verwijten.
Een ieder krijgt wat hij verdiend heeft, heeft Jacob straks nog gezegd!
Dan mag ik maar van geluk spreken, dat ik niet naar Waterval gekomen ben.
Maria van Dorus had je geschreven dat je welkom was.
Goed, laat me maar liever nog een beetje daarmee wachten tot jullie het zwarte
schaap, dat ik me voor jullie voel, alleen maar
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in genade zult willen aannemen. Heel jullie optreden wijst er echter op, dat jullie
daar nog niet rijp voor zijt en ik ben bang, dat er nog heel wat water door de Maas
zal moeten vloeien voor het zoover is. Laten wij het intusschen voor elkaar niet
opnieuw bederven. Ik zal het jullie niet lastig maken en laat mij dan ook den vrede,
dien ik dan misschien wel niet verdiend, maar toch altijd eerlijk gezocht heb. Goeden
avond!
De broeders zien een beetje op hun neus en als de Canadees hen zonder verder
nog iets te zeggen voorgaat naar het hek, kunnen zij niet anders dan hem zwijgend
volgen. Het is afdruipen wat ze doen, waar zelfs oom Lambert op dat moment geen
remedie voor vindt. Geen enkel groot woord valt hem meer van de lippen en alreeds
buiten staande krijgen zij, hij en ook Nico, ieder van den loggen Sint Bernard een
poot. Daarmee gaan ze de laan af, den avond in. Oom Lambert komt van een koude
kermis thuis; en voor dezen keer wil hij het zelfs weten. Hij zegt niet, dat hij maar
een lummel is, zooals anders, als hij zich in een hoek heeft laten duwen. Hij heeft
niet eens de gelagkamers aangedaan om er te tempeesten. Tegenover Nico heeft hij
zich met geen woord gerechtvaardigd en voor Maria van Dorus houdt hij zich stil.
Oom Lambert schijnt opeens veel wijzer geworden te zijn, en ook veel ouder.
Deemoedig en ernstig zit hij op zijn stoel in de keuken en alleen als de kinderen bij
hem komen met hun handje om hem goeden nacht te zeggen verschijnt weer even
zijn groote, gelukkige glimlach. Maria van Dorus doet er geen navraag naar waar ze
geweest zijn, dat doet ze nooit. Hun avondeten staat klaar en ze zitten zwijgend aan.
De deur staat open op den zomeravond. Ginds in de Nachtegaal bij Colaris viert het
gilde der Alpenjagers en teert het op het grootste aantal rozen. En dan komt opeens
Karel de deur in en gaat met het hoofd in de handen op een stoel zitten snikken.
Maria en de broers zien elkaar aan, en laten hun eten onaangeroerd. Het gilde viert
er op los en Karel snikt. Het leven is wreed. Wat is er verd.... nu weer? zegt Lambert.
En eindelijk beurt Karel het hoofd en komt het er uit, dat Julie het gansche huis
overhoop heeft gezet, dat ze alles wat haar aanging heeft meegenomen en dat ze dit
briefje op tafel heeft achtergelaten, dit: dat ze de familie Bonte lang genoeg gediend
had en dat ze er verder den brui van gaf. Daar zit Karel!
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En daar staat Maria van Dorus, die zich nu ook over dezen, den derden jongen van
Nicolaas Bonte erbarmt. Laat ze naar de verdoemenis loopen, vloekt Lambert; maar
Karel wil Julie vanavond nog met een auto achterna naar Luik. De uitdrukking van
Lambert om verder geen parels meer voor de zwijnen te werpen, is wel niet erg op
haar plaats, doch geeft toch de gemoedsstemming weer waarin hij verkeert. Pas als
Maria van Dorus gesproken heeft, dat wat Karel voorheeft het beste is, legt Lambert
er zich bij neer en staat hij meteen alweer klaar om Karel, dien Zebedeus, die dáárom
toch niet behoeft te staan snotteren, naar Luik te vergezellen. Nico heeft er spijt van
maar durft het chauffeeren nog niet aan, doch Lambert en Karel zullen zich ook zóó
wel weten te redden. En terwijl ze den weg opgaan naar de garage en Maria van
Dorus hen van uit de deur met een bezorgd kijken volgt, knallen diep in de Nachtegaal
de donderbussen van het schuttersfeest, en hangt over Waterval en de heele omgeving
als de doem van een voorwereldsch hondengeblaf.
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XXVII
De gansche parochie om zoo te zeggen is uitgeloopen naar de begrafenis van meneer
Odekerke, waarvan de langzaam vervagende herinnering zich weer opeens had
verlevendigd nadat een acute longontsteking een nog onverwacht einde heeft gemaakt
aan een bestaan, dat menschelijkerwijze gesproken toch slechts weinig uitzichten
meer bood.
Men moet doodgaan om nog eens tot zijn recht te komen! heeft Reinout Eussen
naar aanleiding van den overdreven toeloop van parochianen gesproken die, de een
zoowel als de ander, door hunne tegenwoordigheid hebben willen te kennen geven,
dat ze met dien dood iets te maken hadden.
De kapel van het rusthuis heeft de samengestroomde menigte op geen stukken na
kunnen bevatten en op het kleine kloosterkerkhof hebben de menschen zich in een
druipenden regen verdrongen rond de groeve waarin, met het stoffelijk overschot
van hun oudkapelaan, veel van hun geheimen voor eeuwig werden toegedekt.
Een vreemde noot aan de geheele plechtigheid heeft de eenigszins afzijdige
tegenwoordigheid gegeven van een man, dien men er zeker niet verwacht had, en
waarvan men de indrukwekkende gestalte geen enkel oogenblik uit het oog heeft
verloren. Door de zon gebrand, met de leemgele haren wild om den kop en knijpend
met zijn kwaad oog dat voortdurend vloeide heeft hij daar pal aan zijn rozenkrans
gestaan en den menschen eindeloos te gissen gegeven. Pal aan zijn rozenkrans!
Wanneer Coenraad Stijnen nog geleefd had zou die hem op den schouder geklopt
en gezegd hebben: Dat is braaf! Nu is Nicolaas Bonte weer een kerel! Nicolaas Bonte
heeft de nieuwsgierigen niet uit den droom geholpen, want wie na de beaarding nog
naar hem omzagen, zochten tevergeefs naar den Mensch die toen de Maas alweer
achter den rug had en rustig voortschreed naar den paarsen einder van heide en
bosschen, dien wij de Kempen noemen.
Onder diegenen die meneer Odekerke de laatste eer hebben bewezen is ook
Severinus van der Schoor geweest die, nauwelijks van zijn hartslag bekomen, de
gelegenheid niet heeft willen verzuimen. Hij heeft er den Canadees ontmoet, maar
het is
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voorloopig slechts bij een handdruk gebleven, dien de beide mannen gewisseld
hebben toen ze zijde aan zijde achter de lijkbaar het kerkhof betraden waar mijnheer
Lumens tot slot een kort woord heeft gesproken en de verdiensten van den overledene
voor de parochie gememoreerd.
Mijnheer Odekerke blijft een der onzen, heeft pastoor Lumens gezegd en de hoop
daarbij uitgesproken, dat de parochie, voor wier welzijn de ontslapene zoo
onbaatzuchtig mogelijk zijn krachten en talenten verbruikt had, op zijn voorspraak
zou mogen blijven rekenen in haar moeiten en strijd. Geen der aanwezigen, die in
den bezorgden toon, dien de pastoor had aangeslagen niet die particuliere
bekommeringen heeft beluisterd, die de haren van den herder met den dag doen
grijzen en zijn voorhoofd dieper rimpelen.
Mijnheer Lumens is een uitstekend pastoor, doch hij kan de problemen die zijn
pastoraat hem stelt niet alle evengoed baas; hij mist op bepaalde momenten ten eenen
male dat onwankelbare, dat ankervaste, waarmee zijn grandiooze voorganger, met
de handen gevouwen, blijkbaar volkomen verzoend met zeerten en groezeligheden,
van uit zijn gebeeldhouwden zetel over de kudde heen naar den hemel kon schouwen.
Hij is te veel een man van de daad om niet bijna voortdurend met de handen in het
haar te zitten over feiten en gebeurtenissen, die hij met den besten wil van de wereld
toch niet allemaal verwerken kan. Telkens wordt hij opnieuw onthutst door uitkomsten
die met zijn berekeningen niet kloppen, door botsingen met zijn parochianen welke
hij had kunnen voorkomen, en door die onverhoedsche explosies van menschelijke
hartstochten vooral, welke hem wel eens aan de verbeterbaarheid der menschelijke
natuur doen wanhopen.
Materieel staat zijn parochie stevig op haar pooten, zijn administratie is voorbeeldig
in orde en zijn ondernemingen falen zelden; maar in die vreemde en wreede wereld
van zielen en harten die toch de eigenlijke wereld van den waren priester is, blijven
zich dingen afspelen, die hem maar al te dikwijls aan een boos noodlot doen denken,
waarvan vooral de willekeur hem ontstelt. Pastoor Lumens kent in zijn ijver zijn
eigen maat niet en is daarom veroordeeld in veel te veel gevallen te kort te schieten;
hij kan maar niet leeren inzien, dat hij zich onmogelijk met alle wederwaardig-
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heden zijner parochianen even ernstig kan inlaten. Hij zou zich zeker de illusie niet
mogen maken dat hij, met wat meer toewijding nog, dit of dat treurspel had kunnen
voorkomen. Wanneer Karel Bonte bij voorbeeld bedrogen is uitgekomen met zijn
Julie, zou mijnheer Lumens rustig dit bedrog kunnen beschouwen als een gevolg
van oorzaken waartegen hij voldoende gewaarschuwd heeft, en wanneer Karel Bonte
al het doenbare gedaan heeft om zijn vrouw weer op het rechte spoor te voeren en
alle pogingen daartoe aangewend boter aan de galg blijken te zijn, zou de pastoor
dat zeer zeker kunnen betreuren, doch er zich ook, zonder er zijn geweten nog verder
over te folteren, met een kalm gemoed bij neer kunnen leggen. Doch hoe vervelend
die geschiedenis nu weer voor hem is, Mijnheer Lumens heeft nóg vervelender zaken
aan zijn kop, zorgen die nog dieper in zijn wezen grijpen dan de ontrouw van een
vrouw en een bedrogen man. Hij weet nog altijd niet waar hij precies aan toe is met
zijn kapelaan, die onverminderd voortgaat den duivel op den staart en de parochianen
op de teenen te trappen. Hij weet al lang geen raad meer met al de klachten, die tegen
den grootinquisiteur van den Brande, zooals deze door een zekere categorie van
menschen genoemd wordt, op hem neer blijven regenen. Er is geen sussen meer aan!
Behalve dat de kapelaan het door zijn onvermoeid en als veel te eenzijdig
aangemerkt ijveren voor den minderen man bij bepaalde instanties deerlijk verkorven
heeft, heeft hij nu weer een groot aantal neringdoenden en herbergiers tegen zich in
het harnas gejaagd door op zijn gewone ongezouten wijze het afbetalingssysteem
van de eenen en de totale onverantwoordelijkheid van de anderen publiekelijk aan
de kaak te stellen en af te straffen. Van de lijst, die door de parochie circuleert om
hem weg te krijgen, trekt Van den Brande zich intusschen niets aan, terwijl zijn
pastoor van den eenen dag op den anderen druk in de weer is om de circulaire te
onderscheppen en daarbij heel wat bittere pillen te slikken krijgt.
Voor heel het optreden van Van den Brande weet mijnheer Lumens geen andere
verklaring dan dat de kapelaan, door een gerechtigheidshonger gedreven die absoluut
geen rekening weet te houden met de zwakheid der menschelijke natuur, onmogelijk
anders kan. Kapelaan van den Brande schijnt maar niet te
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kunnen berusten in de gedachte dat God de menschelijke miserie, die grenzeloos is,
noodig heeft om zijn barmhartigheid, die nog grenzeloozer is, te bewijzen. Hij zal
nooit leeren wennen aan een gevallen menschdom, van begeerlijkheid brandend en
grijnzend van onvoldaanheid. Van den Brande is onbaatzuchtig en hij is nederig; dat
zijn de twee dingen, die mijnheer Lumens met volle overtuiging in het voordeel van
zijn kapelaan kan aanvoeren en waarmee hij tot nog toe zichzelf en ook het bisdom
gepaaid heeft. Doch hoe die twee deugden met de andere eigenschappen van Van
den Brande precies te rijmen vallen, daar kan pastoor Lumens geen hoogte van
krijgen, zooals dus ook niet van den aard zijner vroomheid en het ware wezen van
zijn innerlijk leven. Wel heeft mijnheer Lumens soms van zijn kapelaan gedacht dat
die in de wereld niet thuis hoort.....
Maar waar dan wel?
De laatste conferentie van het jaar, die ten huize van pastoor Lumens is gehouden,
heeft een nogal geanimeerd slot beleefd en kapelaan van den Brande is natuurlijk de
man weer geweest, die bij het scheiden der markt den knuppel in het hoenderhok
heeft geslingerd en het daardoor bij het pars senior der confraters definitief heeft
verbruid.
Het zou me niet verwonderen, dat dit nog wel eens een staartje op het bisdom kon
hebben, zegt rector Seerden van Thuis-Best tegen kapelaan Vaessen, terwijl ze op
hun fiets stappen om naar huis te rijden. Het grimmig kijken immers waarmee de
Sanhedristen zich verwijderen, geeft alle reden te vermoeden dat ze het er dezen keer
niet bij zullen laten zitten.
Het dispuut is dan ook hoog opgeloopen en wat zeker is: van beide kanten hebben
de heeren zich warm gemaakt, warmer dan noodig was misschien. Nu en dan heeft
de eerbiedwaardige deken olie op de golven gegoten wanneer hem dacht dat die wat
feller opsloegen dan betamelijk, althans strookend met de confraternitas was. Voor
het overige heeft hij zich als geïntresseerd arbiter op den noodigen afstand gehouden
en beide kanten zoo eerlijk mogelijk evenveel recht gedaan. Zooals trouwens van
hem te verwachten was heeft pastoor Lumens, de gastheer, tot op zeker moment met
heel zijn persoonlijkheid achter zijn kapelaan gestaan, totdat het als loutere
schermutseling gedacht
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dispuut op een nog al scherp en bitter geestelijk duel begon uit te loopen. Het
bezadigde woord, dat hij toen in het midden gebracht heeft, komt ongeveer hierop
neer, dat de onderlinge eendracht op bepaalde punten een uit elkander loopen van
meeningen en gevoelens niet uitsluit, integendeel! doch dat alles zijn grenzen heeft.
Het is ook ditmaal weer de manier geweest, die het rumoer teweeg heeft gebracht;
de toon dien kapelaan van den Brande heeft aangeslagen, gevoegd dan bij een
merkwaardig gebrek aan begrip en zin voor humor aan de andere zijde. In plaats van
den toegeworpen handschoen te laten liggen voor hetgeen hij was, hebben de asceet
Sassen en diens boezemvriend, de rector der eerwaarde zusters Franciscanessen, hem
onmiddellijk opgeraapt en zich door de geprikkeldheid, die zij bij deze manoeuvre
reeds aan den dag hebben gelegd, al dadelijk in de kaart laten kijken. Doch, wat is
in regelmatige volgorde het geval geweest?
De conferentie, waaraan door voornoemden rector een vrij langdradige
beschouwing over de Kerk als Corpus Christi mysticum is vastgeknoopt geworden,
stond op het punt om als een nachtkaars uit te gaan toen kapelaan van denBrande,
die gedurende het gansche betoog op een lucifer had zitten kauwen, plotseling opstond
en tot zichtbare ergernis van de eenen en tot even duidelijk genoegen van de anderen
het woord vroeg. Nadat hem dit, door de bizondere welwillendheid van den
voorzittenden deken voor dezen keer en op voorwaarde, dat hij er geen nachtwerk
van zou maken, was toegestaan, begon Van den Brande met op te merken, dat het
besproken onderwerp, al had dat dan ook een betere behandeling verdiend - in het
gansche betoog van den eerwaarden spreker was de glans der waarheid immers ten
eenen male zoek geweest - hem nochtans bizonder geboeid had. Een der voor de
hand liggende conclusies die hij er uit getrokken had was deze dat, gezien zijn
algemeenheid of katholiciteit, de ledematen van dat ontzagwekkende lichaam, met
Christus als hoofd en met zijn oneindige liefde als hart, met bekrompenheid van
denken en enghartigheid van voelen zeker niets te maken mochten hebben. En
vanzelfsprekend gold dit, méér dan voor alle andere geloovigen, voor de priesters!
Maar hoe zit dat nu met ons, priesters, heeft Van den Brande de vergadering gevraagd,
daar er onder ons nog altijd blijken te
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zijn, die niet verder dan de grenzen van hun diocees, ja niet verder dan die van hun
parochie kunnen denken? Is er onder ons misschien niet de een of ander, die het niet
verder brengt dan den drempel van zijn deur? Beter dan zich door deze nogal
aanmatigende vragen in zijn eer te voelen aangetast had het pars senior der
vergadering er zeker een minder strijdvaardige houding tegen kunnen aannemen of
den kapelaan misschien bij monde van den asceet Sassen kunnen antwoorden, dat
er onder de eerwaarde heeren zelfs bleken te zijn, die niet verder keken dan hun neus
lang was. In zijn nervositeit evenwel verzuimde pastoor Sassen de kans om den
bliksem af te leiden en werd zijn tegenvraag, of mijnheer van den Brande misschien
dacht, dat de heeren een voor een niet in staat waren hun conclusies zelf uit het betoog
van den eerwaarden spreker te trekken, door een stem uit de vergadering overbulderd.
Pastoor Franken stak het niet onder stoelen en banken, dat hij geen zin had om aan
een meditatie, die nu eenmaal lang genoeg geduurd had, een gewetensonderzoek
vast te knoopen ook nog; en de eerwaarde spreker zelf merkte een beetje venijnig
op, dat de een of ander ook wel eens aan een al te ruim levensgevoel kon laboreeren
ten koste van wat zich binnen de grenzen der eigen parochie afspeelde. Zonder zich
echter door deze aanvallen van de wijs te laten brengen ging Van den Brande rustig
verder met zonder meer onder sommige eerwaarde heeren een gevaarlijke
ingeslapenheid, niet alleen over de schoonste bladzijden der kerkelijke geschiedenis,
maar ook over de meest actueele nooden van het Godsrijk op aarde, te constateeren.
Omdat er onder de aanwezigen zijn, die me aankijken alsof ze het in Keulen hooren
donderen, richtte Van den Brande zich nu rechtstreeks tot den goedmoedig
glimlachenden deken, zal ik me nog wat duidelijker trachten uit te drukken en aan
de verhandeling over het Corpus Christi mysticum de vrijpostigheid ontleenen om
te beweren, dat er ook in ons midden nog altijd zijn, die in plaats van haar met alle
krachten te bevorderen, de uitbreiding van de Kerk van Christus in haar middelen
dwarsboomen. Met zoo goed als alle acties en bewegingen is men bij hen aan een
verkeerd kantoor en met een fabelachtige onfeilbaarheid voorspellen ze er, recht
tegen de richtlijnen van pausen en bisschoppen in, de volslagen onbruikbaarheid of
nutteloosheid van.
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De deken, die andermaal dringend door pastoor Franken verzocht werd de vergadering
te willen sluiten, meende deels als verklaring en deels als verontschuldiging van de
door kapelaan van den Brande gesignaleerde feiten te moeten aanvoeren, dat enkele
der oudere heeren, als uit een andere bijna arcadische wereld stammend, de gewoonte
om zich druk te maken niet bezaten. Helaas heeft men ons, toen we jong waren,
vergeten te leeren werken en daarom staan we nu wat vreemd en onwennig in een
wereld, die van alle kanten tot aanpakken dringt, besloot de eerbiedwaardige man
een beetje tragisch.
Het blijft niettemin een raadsel, hield Van den Brande ondanks de beweging van
wrevel en onrust, die er tegen hem op bleef steken, voet bij stuk, hoe er nog altijd
zielzorgers - een woord dat hij bizonder beklemtoonde - zijn, die niet alleen de hand
op hun eigen beurs doch ook op die van hun parochianen meenen te moeten houden
waar het bij voorbeeld een toch zoo bij uitstek katholiek werk als de bekeering der
heidenen geldt. Ik weet, eerwaarde heeren, dat er onder u zijn die nattigheid voelen
nu ik dit terrein betreed en me voor den zooveelsten keer reeds afvraag waar zij niet
het recht maar de bekrompenheid vandaan halen om de grenzen van hun parochies
zelfs voor de pauselijke missiegenootschappen gesloten te houden, de particuliere
nog daargelaten! Dat zij, verstokte ordelingen van den heiligen Petrus als ze zijn,
een ingekankerden tand tegen de paters hebben is historisch en psychologisch te
verklaren en misschien ook eenigszins te motiveeren - het geval is dikwijls niet eens
zonder humor - maar dan zouden zij in ieder geval ook de voetsporen van den apostel
met minstens dezelfde hardnekkigheid dienen te drukken als waarmee zij de
missiepaters van hun preekstoel en de missieblaadjes en almanakken uit hun parochie
weten te weren. Natuurlijk zijn er paters en nonnen, die heel wat bescheidener konden
zijn in hun eischen en een heel wat voornamer stijl bij hun propaganda konden voeren.
Maar alles samen, dunkt me, leggen ze het toch af tegen de straffe maatregelen
waarmede een onzer, door zijn ijver voor de goede zaak natuurlijk gedreven, onlangs
een record in bescheidenheid heeft behaald en waarmee, als louter illustratief geval
waarin, wanneer het slechts op zichzelf stond, nog een humoristische noot te
waardeeren zou zijn, ik de beschouwing over het Corpus Christi
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mysticum wil besluiten. Een weinig geduld nog, mijne heeren, ik ben zoo klaar!
Waar in haast onbekrompen vrijheid van handel en wandel in dit vrije land de deuren
der burgers worden platgeloopen door menschen, die van alles aan te bieden hebben,
tot schoenveters en poetsartikelen, ja tot wijn en sigaren toe, speelt een kleine tiran
uit onze omgeving, vermoedelijk om de heerschende gezagscrisis met één slag op
te lossen, het klaar om een juffrouw, een zelatrice van het Liefdewerk van den heiligen
Petrus nog wel, die zich met de annalen het vuur uit de sloffen loopt, op den publieken
weg aan te randen, haar de boeken uit de hand te rukken, ze over de eerste de beste
heg te gooien en de onthutste zelatrice bovendien nog aan te zeggen, dat hij haar den
veldwachter op haar dak zal sturen als ze het hart nog eens in haar lijf heeft. En nu
gij, heeren! Is dát geen sterke lambiek, zooals onze broeders, de Vlamingen, zeggen?
Waarover verwondert u zich, mijnheer Sassen? Ik heb toch duidelijk genoeg uit
laten komen dat die colporteerende juffrouw niet met pornografische geschriften liep
maar met doodonschuldige annalen. Maar waarom liep die vrome dame den geestelijke
dan daar in den weg, zult ge wellicht vragen. Die liep daar, dunkt me, om ons een
bewijs aan de hand te doen, dat er ook onder onze pastoors nog zijn die van het
Corpus Christi mysticum, tenminste practisch, geen node hebben. Dit is in het kort
wat ik als jongste en dus minst gerechtigde onder allen, zonder me door de
verbolgenheid van de eenen of door den bijval van de anderen van de wijs te laten
brengen, aan de nuttige alhoewel dorre bespiegelingen van mijnheer den rector had
toe te voegen. Ik heb nu eens niet het woord genomen, omdat ik er zoo'n bizondere
behoefte aan had - wat frissche lucht zou mij en zeker ook mijnheer Franken beter
gedaan hebben - maar omdat het zich liet aanzien dat wij, doortrapte theoretikers als
we immers zijn, weer zonder ook maar een paar spijkers met koppen geslagen te
hebben tevreden naar onze haardsteden gegaan zouden zijn; in die tevredenheid
namelijk, die intusschen, zoo goed als de luiheid, een duivelsch oorkussen is. Niet
zoo maar derhalve, maar uit redelijke overwegingen en ook omdat het zwarte schaap
nu eenmaal toch niet zwarter kan worden dan het reeds is, heb ik de kat de bel
aangebonden en laat het nu
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aan de vergadering over te oordeelen wat het beste is, de dingen bij hun naam te
noemen of niet!
De meeste heeren waren reeds opgestaan om te vertrekken, toen de deken hen
beleefd verzocht nog een oogenblik te gaan zitten voor een korte nabeschouwing,
die mijnheer Sassen aan de conclusies van kapelaan van den Brande wenschte te
wijden. Pastoor Sassen begon met eenigszins zijdelings te vragen of mijnheer van
den Brande misschien dacht dat de grieven, die deze tegen sommigen ter tafel gebracht
had, iets te maken hadden met den glans der waarheid welke hij zoo pijnlijk in het
betoog van den eerwaarden rector gemist zeide te hebben. Nadat de kapelaan hem
daarop ten bescheid gegeven had dat hij dacht van álles, ging pastoor Sassen voort
met er in zijn bittersten ernst op te wijzen dat het Corpus Christi mysticum vóór alles
de onderlinge liefde, welke op haar beurt weer de band der volmaaktheid is,
veronderstelde en dat derhalve diegene die het, op zijn zachtst genomen, met deze
liefde zoo heel nauw niet bleek te nemen, zeker in deze materie dat recht van spreken
niet toekwam, dat hij zich had toegedacht. Mijnheer van den Brande onderbrak hem
hier even om op te merken, dat hij daarvoor zijn excuus reeds had aangeboden.
Gaarne wilde mijnheer Sassen enkele concessies doen aan de jeugd van mijnheer
van den Brande, wier recht en zelfs plicht het was niet altijd even evenwichtig te
zijn. Het stof dat we allen eenmaal in onze jeugdige voortvarendheid deden opwaaien
heeft immers nog niet geheel en al de sporen gedicht, die wij achterlieten! riep hij
met een tinteling van ongewoon vuur in de diepe oogkassen uit. Hij was de eerste
om den apostolischen ijver van kapelaan van den Brande boven allen twijfel te
verheffen; verder wist hij ook dat er geschreven stond: Het Godsrijk lijdt geweld; en
de zin van het compelle intrare was hem niet vreemd. Hij dacht aan het woord van
Christus: Ik ben een vuur op aarde komen brengen en wat wil Ik anders dan dat het
ontstoken worde! En was heel de paulijnsche theologie en levensphilosofie niet van
datzelfde vuur doorlaaid? Het kon zijn dat iets van dat geweld en van dat vuur
mijnheer van den Brande bezielde; hij had geen enkele reden om dat in twijfel te
trekken.
Doch wat zoudt u dan eigenlijk wél in twijfel willen trekken? interrompeerde de
kapelaan met den lucifer, waarop hij zich
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weer te kauwen gezet had, tusschen de tanden. En met een beweging van ongeduld
liet hij er op volgen: Daar mijnheer Sassen het tot nog toe alléen nog maar over mijn
persoon gehad heeft zou ik nu wel eens graag willen vernemen wat hij heeft in te
brengen tegen hetgeen ik gesproken heb. Is pastoor Sassen met andere woorden van
meening, dat ik iets te herroepen heb van hetgeen ik hier naar voren heb gebracht?
Dat ik mijn conclusies wat rauw heb aangediend, kan ik ook niet helpen, ge kunt van
Van den Brande niet anders verlangen; ze komen nochtans recht uit een menschenhart.
Vraagt de onderlinge liefde misschien van ons dat we blind blijven voor de fouten
die we bedrijven, voor de verzuimen waaraan we ons schuldig maken, om het aan
anderen, aan onze vijanden en óók aan onze beminde geloovigen over te laten ze in
het licht te stellen? Wat is beter, de hand in eigen boezem te steken of een steen des
aanstoots te zijn tot belemmering van de sterken en tot struikelblok voor de zwakken?
En wat hebben wij eigenlijk te verbergen wat niet openbaar is? De menschen vergeven
ons, dat we menschen zijn, echter niet als we op alle manieren onze menschelijke
en misschien al te menschelijke zwakheden zoeken te bewimpelen en zeker niet als
we het evangelie nog op den koop toe misbruiken als dekmantel voor onze
tekortkomingen. Onze eenige steekhoudende verontschuldiging is, dat we menschen
zijn en menschen blijven. Maar laten wij dan ook de eersten zijn om dit, tenminste
voor elkander, te erkennen! Een ongeluk echter is, dat hoe beperkter iemand is, hoe
onfeilbaarder hij zich dikwijls waant, en zoo alleen maar, dunkt me, kan het gebeuren,
dat er van die pausjes onder ons wassen, die te klein zijn om schismatiek, te potsierlijk
om niet eens publiek bij den neus, en ook weer te gevaarlijk zijn om niet au sérieux
genomen te worden. Indien gij den een of ander zoudt willen verontschuldigen
vanwege zijn ouderdom, merk ik op, dat wie niet in staat meer is om zijn ambt naar
behooren uit te oefenen en achter den tijd en de feiten aankomt, geen anderen plicht
meer heeft dan heen te gaan.
Het is dan ook mooi geweest! liet pastoor Franken zich ontvallen, waarop de
conferentie zich in een rumoerige stemming naar den kapstok haastte en zich naar
alle windstreken verspreidde. Toen pastoor Lumens, na den eerbiedwaardigen deken
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een eindweegs uitgeleide gedaan te hebben, op de pastorie terugkwam zat daar, met
een gezicht nog zwarter dan anders, alleen nog kapelaan van den Brande in de
doorrookte zaal over de volle aschbakken en leege wijnglazen naar de Disputa van
Raphael te turen, een pastoriestuk dat pastoor Lumens van uit de studeerkamer van
zijn voorganger naar de zaal had doen verhuizen. Mijnheer Lumens zag dat de
kapelaan, toen deze bij zijn binnenkomen was opgestaan, stond te beven op zijn
beenen en vroeg hem of hij ziek was.
Ziek is het woord niet, antwoordde mijnheer van den Brande met een hand aan
zijn voorhoofd, maar ik voel me toch ook niet wel.
Je hebt je weer wat te druk gemaakt, zei mijnheer Lumens.
U wilt zeggen, dat ik het weer veel te bont heb gemaakt?
Je hebt het groote gebrek dat je de lippen niet voor je tanden kunt houden; je
vergeet zelfs voortdurend, dat je met menschen en niet met engelen te maken hebt.
Ik kan van mijn hart geen moordkuil maken.
Het is godsonmogelijk om op alle slakken zout te leggen.
Maar zegt u me dan maar eens op welke wel en op welke niet? Of beter nog, wat
denkt u, hoor ik eigenlijk wel thuis in een wereld waar men oogen gekregen heeft
om niet te zien en ooren om niet te hooren?
Waar zou je dan wél thuis hooren?
Dat weet ik niet!
Zorg dat je er thuis raakt, zoo noodig met je oogen op zak.
En met mijn grooten mond dan?
Die zal vanzelf wel betijen.
Vanzelf?
Wanneer je tot het inzicht gekomen bent, dat je tegen een bakoven toch niet kunt
gapen.
Het is allemaal zoo eenvoudig niet als u het voorstelt.
Moet ik het dan nog moeilijker maken dan het al is? Lees intusschen maar eens
wat Sint Jacobus schrijft over de beteugeling van de tong en bid maar goed! Doe in
ieder geval geen nog dommer dingen dan je reeds doet.
Welke bij voorbeeld?
Om de wereld waarin je thuis hoort te willen vluchten.
Dat zou laf zijn!
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Je zou de eerste niet zijn, die last kon krijgen van die bekoring. Ik geloof zelfs dat
er maar weinig jonge priesters zijn, die daar op hun tijd geen last van hebben. Hoe
eenzamer men zich om bepaalde redenen soms voelt, des te grooter is de trek naar
de eenzaamheid. Zelf weet ik daar een en ander van af. Hoe dikwijls ik op het punt
gestaan heb de pijp aan Maerten te geven en mijn ontslag op het bisdom aan te vragen,
kan ik niet zeggen. Het was laf van me, doch wat kan men van een lafaard anders
verwachten?
In ieder geval is u aan de bekoring niet bezweken.
Misschien wel, omdat ik zelfs daartoe den moed niet eens had. Als pastoor bent
u toch geslaagd.
Als pastoor misschien geslaagd, maar als priester mislukt! Neen, de zaken zijn
zoo eenvoudig niet!
En wat zou op stuk van zaken het beste zijn?
Zorg maar dat je tot je recht komt.
Daar zullen de menschen hier wel voor zorgen, onze parochianen. Grootinquisiteurs
zijn nooit bijster in tel geweest!
Heeft u ook al op de lijst geteekend, waarmee ze de deuren plat loopen om me
weg te krijgen?
Je hebt het er dan ook naar gemaakt; en ook die herrie vanmiddag was weer niet
noodig geweest.
Ik heb u alles bijeen al heel wat haarpijn gekost!
Wat beloof je me als ik de lijst niet onderteeken?
Ik zou u wél iets kunnen beloven, indien u haar wel onderteekende.
Meen je dat, kapelaan?
Het zou eerlijker van u zijn; althans méér in de lijn van hetgeen men van u
verwacht.
Men verwacht dus van mij?.....
Dat u mede de lijst zult onderteekenen; ik heb het zelf ook reeds gedaan!
Het bisdom zou denken dat we gek geworden zijn!
Laat het bisdom het dan ook eens bij het verkeerde eind hebben, pastoor!
Daarmee had kapelaan van den Brande de pastorie verlaten en was de pastoor
hoofdschuddend naar zijn werkkamer gegaan. En toch zou ik dien kerel niet graag
willen missen, dacht mijnheer Lumens; eerstens al niet omdat ik weet wat ik heb en
niet weet
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wat ik er voor in de plaats krijg, en tweedens niet omdat het jammer voor de parochie
zou zijn. Ze moet hem maar leeren verdragen; hij meent het goed! Daar is geen
mensch, de ergste nog niet, waarvoor Van den Brande niet op ieder oogenblik klaar
staat om zich het hart uit zijn lijf te loopen. Dat moet maar genoeg zijn! Daar zijn
nu eenmaal schaapshonden, die de schapen, wanneer ze buiten de schreef gaan, in
de kuiten bijten; en dat zijn de slechtste niet! Het verdroot mijnheer Lumens bitter
wat Van den Brande gezegd had: dat men, ondanks de moeite die hij zich gegeven
had de circulaire te onderscheppen en tegen te werken, van hem verwachtte, dat hij
mede zou onderteekenen. Een man als de heereboer Hennekens bij voorbeeld was
rancuneus en ruim van geweten genoeg om de menschen zoo iets te suggereeren.
Die domheid moest koste wat het kost uit de wereld geholpen worden; de parochie
in haar geheel zou zoo spoedig mogelijk dienen te weten wat ze aan hem had.
Ofschoon het middel hem tegenstond en hij veel liever vanaf den preekstoel de hand
over zijn kapelaan zou uitgestrekt hebben, besloot hij de herrie buiten het kerkgebouw
te houden en een tegenlijst uit te geven, waarvan hij zoo goed als zeker wist, dat die
de andere op waardige en overtuigende wijze te niet zou doen. Het was tusschen
licht en donker reeds toen pastoor Lumens, na de parochie in wijken te hebben
ingedeeld en er overal een geschikt iemand voor gevonden te hebben, zich achter
zijn schrijfmachine plaatste en zooveel lijsten typte als er wijken waren. Daarmee
klaar zijnde schreef hij aan het hoofd van iedere lijst niet robuuste hand zijn naam.
De eerste reserveerde hij voor zichzelf, om die den notabelen onder den neus te
houden; niet de anderen stopte hij zijn fietstasch vol. En voor dien avond de maan
nog aan den hemel stond - een zeer bizondere maan dien avond, waarin de uilen voor
hun eigen schaduw schrokken - was alles in kannen en kruiken en kon de gansche
parochie, vanaf Waterval tot op de Heide, beginnen met pastoor Lumens van dan af
levensgroot achter zijn kapelaan te zien staan.
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XXVIII
Vanzelf zijn er altijd een heeleboel menschen die, met het grootste gemak van de
wereld, tegelijk ergens voor en tegen kunnen zijn. Bij het vergelijken der lijsten
bleken er dan ook een aantal parochianen te zijn geweest die, na de eerste
onderteekend te hebben, die van Hennekens zoogenaamd, met een gerust gemoed
de pen opgenomen hadden om de tegenlijst met hun naam te onderschrijven. De
helpers van mijnheer Lumens hadden er spelen aan gehad, alleen de pastoor zelf was
hier en daar nog al eens tegen de lamp geloopen; maar het had hem goed gedaan,
naar hij beweerde; en hij had er heel wat menschenkennis bij opgedaan ook. Hij had
zich in ieder geval de kaas niet van zijn brood laten nemen en zich niet ontzien om
tegen menschen, die hij eerder nog al eens naar de oogen had gekeken, flink op zijn
achterste pooten te gaan staan. Zoo goed als overal hadden ze geen weg geweten met
de vraag, wat ze dan eigenlijk tegen mijnheer van den Brande, als priester, hadden
in te brengen en waarmee de kapelaan, als men alles op de keper beschouwde, zijn
boekje feitelijk te buiten was gegaan. Met sommige bokken, zooals met notaris
Vermeeren, had hij heelemaal geen richt kunnen schieten en anderen hadden hem
min of meer onder bedekte termen te verstaan gegeven dat hij, in plaats van zich nu
opeens zoo druk te maken over iemand aan wien hijzelf tot dusver zijn handen vol
had gehad, alles beter op zijn beloop had kunnen laten. Het was niet noodig geweest
de parochie in twee kampen te verdeelen, had de boterkoning Rullens hem voor de
voeten geworpen en de wethouder Bindels, dien den herbergier naar den mond moet
praten, had hem laten voelen, dat hij de traditie van zijn voorganger, die door de
verwezenlijking van zijn leuze: door harmonie tot harmonie, van zooveel beteekenis
voor de parochie geweest was, maar slecht wist te handhaven. De veearts Liebaert
had niets tegen Van den Brande als priester gehad, doch alleen maar tegen zijn grooten
mond. Hij wist dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken, maar wist niet
waar zoo'n piepjong broekje van een geestelijke de brani vandaan haalde om iedereen
op zijn nummer te zetten. Laat hem nog eens terugkomen als er weer eens kruistochten
gepredikt moeten worden, besloot dokter Liebaert, misschien dat we
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dan - en als hij dan maar van den preekstoel blijft - als één man aan zijn lippen gaan
hangen! Met deze en dergelijke opmerkingen had pastoor Lumens nog al gemakkelijk
spel gehad, behalve dan met die eerste, dat hij zelf ook dikwijls genoeg met de handen
in het haar had gezeten over zijn kapelaan. Hij was eerlijk genoeg om toe te geven,
dat hij hem wel eens naar de Mookerhei had gewenscht, maar had nochtans een
gelukkige verklaring van zijn houding weten te geven door de vergelijking van den
schaapshond te bezigen waarover de herder ook wel eens kan uitvallen wanneer die
de schapen die het noodig hebben een beetje barsch bij de kladden pakt. De taak van
den herder is nu eenmaal een andere dan die van den hond, had mijnheer Lumens
op een oud en geliefkoosd thema van pastoor de Bonhomme voortgeborduurd, maar
dat wil daarom nog lang niet zeggen, dat ze het beiden in den grond niet ééns zijn
en dat, wanneer het er op aan komt, de herder niet met al zijn krachten achter den
hond zou gaan staan. Misschien wel, had hij er aan toegevoegd, dat men een tijd lang
met elkaar overhoop gelegen moet hebben, om te weten wat je aan elkaar hebt en
om tot een gelukkige uitwisseling te komen van wat de een te veel heeft en de ander
te weinig, speciaal aan apostolischen durf! Wat er ook van zij, zonder dat er van een
tweedrachtige splitsing in de parochie ook maar sprake was, hadden de beide lijsten
gecirculeerd en had die van mijnheer Lumens de andere op zoo'n absolute manier
geslagen, dat de heereboer Hennekens, die er een kwaadaardig genoegen in gehad
had persoonlijk de zijne op de pastorie te presenteeren om haar naar het bisdom door
te zenden, zoodanig op zijn neus stond te kijken, dat hij heel zijn vertrouwen in het
effect van zijn werkstuk verloor en zich alleen nog maar te troosten wist met de
gedachte, dat de betere menschen in ieder geval bewezen hadden niets met kapelaan
van den Brande meer te maken te willen hebben.
Dat zal nog te bezien staan! had pastoor Lumens hem geantwoord en voor de
gewezen kerkmeester met een kop als een vuurman en met achterlating van al zijn
paperassen de deur was uitgestevend, had de pastoor hem nog eens duchtig de ooren
gewasschen ook.
Natuurlijk waren de lijsten, de een zoowel als de ander, de papiermand ingegaan,
maar niet voordat mijnheer Lumens den
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kapelaan bij zich had laten roepen en de oprechte hoop had uitgesproken dat zoo iets
nooit meer noodig zou zijn. Zonder meer te beloven dan hij voorloopig volbrengen
kon, had Van den Brande warm zijn hand in die van zijn pastoor gelegd en hadden
de beide heeren elkaar een oogenblik diep in de oogen gekeken. Ik dank u, had de
kapelaan tenslotte gesproken. Niet meer; maar dat was veel gezegd geweest! Ze
hadden het beiden begrepen!
En nu voorwaarts, had pastoor Lumens gezegd, in nomine Domini! Wanneer je
me nu een plezier wil doen, dan ga je van vandaag af aan de menschen af van wie
je nu weet, dat ze een tand tegen je hebben en je rust niet voor je ze een voor een
even in je hart hebt laten kijken, zooals je dat mij gedaan hebt. Ik ben er zeker van,
dat je oogen de wonderen zullen werken, die je misschien van je mond verwacht
hebt. Ga nu maar, want in de spreekkamer zit een mijnwerker te wachten, die zeker
hier niet zou aankloppen, indien hij niet een of ander recht dacht verloren te hebben.
Mijnheer Lumens kent zijn parochie en ook zijn menschen, dat moet van hem
gezegd zijn; wanneer zijn huishoudster hem is komen melden, dat die of die den
pastoor graag eens gesproken zou hebben, weet hij gewoonlijk al wat ei te koop is.
Wanneer Lambert Bonte zich heeft aangediend, dan is dat zoo goed als zeker om
zijn beklag te maken over iets dat hij noch met zijn vuisten noch door zijn koppigheid
dwingen kan. En inderdaad... Nadat de gebroeders Bonte vernomen hadden, dat
Severinus van der Schoor en de Canadees zich op de begrafenis van mijnheer
Odekerke hadden getroffen en dat sindsdien alles weer koek en ei tusschen hen
geworden was, hadden ze er de koppen over bij elkaar gestoken en was Lambert op
zijn eigen houtje naar de pastorie gestapt om te vragen of dat van hun broer Louis
nu een manier van doen was om hen links te laten liggen en of het oude liedje
misschien weer opnieuw moest beginnen. Het was zeker omdat hij en Peter maar
mijnwerkers waren en Nico werkeloos en misschien ook omdat Karel van zijn vrouw
af was, dat de Canadees niets met hen te maken wilde hebben, had Lambert grootelijks
verongelijkt gevraagd; en hij had tevens de verzekering gegeven, dat zij het verleden
graag met rust zouden laten, daar kon Louis van op aan, indien hij zelf maar alles
naliet hen er aan te herinneren dat ze het geen van allen

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 3. De weg zijner zonen

347
zoo ver in de maatschappij gebracht hadden als hij. Voor zijn kop, had Lambert er
aan toegevoegd, zou hij met den Canadees niet ruilen al zat die dan ook op een
kasteel, maar dat hij de stappen, die hij tot toenadering zette voor de anderen deed,
ook al omdat het toch al te gek stond voor de menschen en omdat Jacob maar niet
ophield op eendrachtigheid aan te dringen. Die jongen had nu eenmaal tijd om te
droomen en in de toekomst dingen te zien, die misschien te schoon waren. Jacob zat
de familieziekte in het bloed, waar opeens ook de anderen, zelfs Nico, die zich na
zijn ongeluk tot mensch begon te maken, van aangestoken bleken te zijn en zag er
geen been in om desnoods een knieval voor Louis te doen als daarmee de zaak maar
te redden zou zijn. Zóó gemutst was Lambert nu precies nog niet, al was hij dan ook
genegen heel wat water bij zijnen wijn te doen omwille der anderen. Na een eerste
onderhoud, dat hij persoonlijk met Louis op het kasteel was gaan hebben, was hij
hem sindsdien heel anders dan vroeger gaan beschouwen. Ook hij, Lambert, had het
verleden finaal afgeschreven, hij had het trouwens iederen dag veel te druk om
achteruit te kijken: de handen vol werk, den kop vol plannen en de toekomst van de
kinderen van Maria van Dorus, die hem niet met rust liet. Hij had zijn opzet waar
hij zijn leven voor had ingezet, maar daar moet dan ook niemand iets aan veranderen,
daar moeten de menschen met hun fikken afblijven en óók Louis. Alles was goed en
wel, ook de broederlijke eendrachtigheid waar de anderen het op aan wilden sturen,
doch als de Canadees straks soms dacht dat hij zich Maria van Dorus en de kinderen
had aan te trekken, ging hij verder dan noodig was en zou Lambert zich genoodzaakt
voelen van zich af te spreken. Maria en de kinderen waren in goede handen en daar
bleven ze, nondepie! Of dacht mijnheer pastoor soms van niet? Hij moest het anders
maar zeggen. Een mijnwerker kan den godganschen dag natuurlijk niet in de kerk
zitten, doch dat iemand maar eens opkomt wien Lambert Bonte op stuk van godsdienst
de proef niet staat! Geen kwezel, maar altijd recht door zee en voor God en de
menschen met open vizier! Dat de kinderen een oom hadden die op een kasteel
woonde was wel aardig, doch daar zou zeker Maria zich niet door laten verblinden.
Neen, ze hadden van den Canadees niets anders noodig dan waar ze als familie en
broerskinderen recht
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op hadden, méér recht dan de brouwer, waarvan Lambert evenwel onmogelijk kon
gelooven, dat het tusschen deze en den Canadees al zoo dik aan was als de menschen
vertelden, wat een klap in het gezicht van zijn broers zou zijn. Van jaloezie was er
bij hen geen sprake en op bedelen waren ze geen van allen uit. Mijnheer Lumens
moest den Canadees maar eens aan het verstand zien te brengen, dat het hem niet te
doen was om hem aan zijn jasje te trekken maar dat het toch, ook al vanwege het
menschelijk opzicht, niet aanging als honden langs elkander te blijven loopen. Hij
moest hem maar op zijn hart drukken, dat hij niet bang behoefde te zijn, dat ze hem
zijn verleden voor de voeten zouden werpen. Met wat voorbij was hadden ze niets
meer aan de pet; ze hadden er van den oudste tot den jongste genoeg voor geboet,
zooals Jacob gezegd had; hun vader ook, om van hun moeder niet eens te spreken!
Ja, hun vader ook! Die had zwaar voor zijn domheden geboet en die boette misschien
nog. Of was die den koning weer te rijk nu hij den grond weer had hervonden en met
bei zijn voeten weer op een schralen maar eigen akker stond? Neen, niemand was
er belust op om hem terug te zien, niet één van de broers, behalve Jacob dan weer,
de droomer! Wat dacht zich die daarvan? Hun vader immers zou het verleden zeker
niet kunnen laten rusten en genoeg verwijten tegen zijn zoons en ook tegen de
menschen hebben om dagen mee te vullen. Jacob dacht, dat die zich nog wel eens
zal veranderen; Jacob dacht het, omdat hij het hoopte; maar geen kwestie van. Jacob
hoopte meer van zijn vader dan er te hopen viel; een harde was die en dat bleef hij!
Ziek misschien en oud zou hij terug kunnen krabbelen, maar dan zou hij de Mensch
niet meer zijn, dan was hij Nicolaas Bonte niet meer. Wat had hij den menschen op
de begrafenis van mijnheer Odekerke laten zien? Wie had hem geroepen? Wat had
hij daar verloren? Als een vogelverschrikker had hij daar gestaan en hij had opzien
gebaard. Daar moest het hem om te doen zijn geweest; daarom alleen, om de parochie
te laten zien dat hij nog altijd dezelfde tante-fair was en dat al diegenen die hem niet
uit den weg gingen zich bitter aan hem stieten!
U moet astublieft nog maar weer eens een Mis voor Dorus zaliger en ook een voor
moeder, Marie-Cathrien Bonte geboren Meufels zaliger lezen, had Lambert besloten
en netjes twee nieuwe

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 3. De weg zijner zonen

349
zilveren rijksdaalders aan koelgeld voor den pastoor op tafel neergeteld. Terloops
nog had hij mijnheer Lumens doen verstaan, dat heel Waterval, met den
paardenhandelaar Colaris aan het hoofd, klaar stond om naar den bisschop te gaan
als de onderteekeningen niets uithaalden en de heereboer Hennekens zijn zin kreeg.
De pastoor had hem gerust gesteld met de verzekering, dat de bui reeds was
overgedreven, en daarmee was oom Lambert, ten zeerste voldaan dat de gerechtigheid
en niet de geldbuidel had gezegevierd, naar Waterval geschreden waar de
Watervallers, toen ze het nieuws vernomen hadden, onmiddellijk hun werktuigen in
de wilgen gehangen hadden en, omdat zij nu toch eenmaal op het punt stonden om
iets te doen, met man en macht naar den Kamp waren opgetrokken om voor de
boerderij van Hennekens een stroopop, den heereboer voorstellend, onder de noodige
zegekreten te verbranden.
Leve Van den Brande!
Hennekens moet branden!

had het nog aldoor als een oordeel over de Deugniet en het Siekendaal gegalmd toen
pastoor Lumens, die nog steeds de gewoonte aanhoudt om niet tot morgen uit te
stellen wat hij vandaag doen kan, duisteravond van het kasteel was gekomen waar
hij, na zich van zijn rol als bemiddelaar gekweten te hebben, nog met den nieuwen
kasteelheer een glas wijn - alhoewel niet van den beste - had moeten drinken. Zijn
bemiddeling had hem weinig moeite gekost; de ernstige bijna sombere Canadees
was inschikkelijker geweest dan hij verwacht had en op den volgenden Zondag reeds
hadden zij afgesproken, dat de broeders hem na het lof konden komen vinden.
Op den afgesproken Zondag, den laatsten van September, heeft Louis Bonte den
ouden Bidlot in den voormiddag naar Waterval gezonden, naar Maria van Dorus, en
daar laten vragen, waar zijn broers hem wenschten te spreken. Indien zij naar het
kasteel wilden komen waren ze welkom.
Zeg maar dat wij komen, was het antwoord geweest, dat Lambert gegeven had,
die daarop hals over kop naar Karel en Peter was gestapt om te zeggen dat ze zich
klaar moesten houden. Nico die zijn stokken niet meer noodig had maar er, volgens
Lambert, geregeld nog mee over zijn ribbenkast moest hebben vanwege het zuur
gezicht, waarmee hij den godganschen dag
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Maria van Dorus werkeloos in den weg bleef zitten, zei opgelucht dat Louis hem
wel aan werk zou helpen. Maar daar kwam bij Lambert niets van in, dat er den eersten
den besten keer al aan Louis zijn jasje getrokken moest worden. We houden ons
fatsoen en daarmee uit! zei Lambert hem de wacht duchtig aan. Direct na den eten
waren Karel en Peter naar Waterval gekomen en hadden ze, omdat die er ook bij
hoorde, gewis, maar ook om zekerder van hun stukken te zijn, Jacob door een taxi
laten ophalen. Op de bank onder den appelboom werd gewacht tot de menschen uit
het lof zouden komen en nog eens werd met een wijs gezicht door oom Lambert voor
het laatst verordineerd dat het verleden in ieder geval niet op de planken gebracht
zou worden. Ze hadden er de een zoowel als de ander het geringste profijt niet meer
bij! Toen ze Peter Tobben - altijd het laatst in de kerk en het eerst er uit - in de verte
den Daoleweg af zagen komen, werd in twee groepjes opgestapt en, om niet te veel
in den kijker te loopen, langs verschillende wegen naar het kasteel gegaan. Alhoewel
oom Lambert gemeend had dat Maria van Dorus er eigenlijk ook bijhoorde, was die
vogel toch niet opgegaan en bleven Maria en Lieske in Waterval bij de kinderen
achter. Jacob ging vooruit met Karel, dien jongen waar de troef heelemaal uit is en
die van Julie verder niets meer heeft gehoord dan dat ze in Parijs in een winkel staat.
Hij redt zich wel en zal zich in zijn lot ook wel leeren schikken, meent hij, al heeft
hij tegenwoordig nog veel minder dan vroeger een leven als God in Frankrijk. Daarbij
is de toekomst zoo goed als kapot; je kijkt tegen een blinden muur! Een paar minuten
na Jacob en Karel, die zoogenaamd het ijs moesten breken, gingen de drie anderen
op weg door de Deugeniet, een korteren weg, maar ongebaand. Ze liepen op een
ganzenrijtje achter elkander met Lambert voorop en ze haastten zich niet. Telkens
bleef Lambert even stilstaan, nu eens om de anderen op een klocht patrijzen te wijzen
of een haas en dan weer om hun de herkomst van den maretak in de kruinen der
canadassen te verklaren. Hij was goedgemutst en op zeker moment verklaarde hij
dat ze alles bij elkaar toch maar respect mochten hebben voor Louis, maar dat hij
eigenlijk niet van zijn broer begreep waarom die nog somber keek als hij vroolijk
was. Zou dat meisje hem dan nog altijd in den kop zitten? vroeg Lambert, en nadat
Peter geschokschouderd
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en Nico geantwoord had, dat niemand dat wel ooit met zekerheid te weten zou komen,
liep Lambert hoofdschuddend, maar met zijn feestelijksten glimlach op zijn gezicht,
weer verder.
De uitgestooten reigervogel stond, met den geknakten vleugel als een schild stijf
naast zich neer, aan den rand van den vijver te droomen toen Jacob en Karel het
kasteel naderden en op eenigen afstand van het hek in de laan halt hielden om,
wachtend op de anderen, de veranderingen in oogenschouw te nemen, die er in zoo
korten tijd reeds aan en rond het kasteel waren aangebracht. Karel zei dat het een
verschil van dag en nacht was met vroeger, zóó vriendelijk en geregeld zag alles er
uit. Het huis zelf was in een helder wit komen staan te midden van nette perken en
geharkte paden en de vijver van zijn overtollige woekerplanten gereinigd en geklaard.
Het uitzicht der dingen was, zooals ze zich op dien zonnigen Septemberdag vol
zwevende zilverdraden lieten aanzien, aangenaam veranderd. Neen, de nieuwe
eigenaar had zijn brood niet in ledigheid gegeten, want met eigen hand veelal en van
den morgen tot den avond druk, had hij orde geschapen in den chaos, waarin het
landgoed sinds den dood van baron Isidoor was blijven liggen. Dat de Canadees den
krommen Bidlot in dienst genomen had, was hem door den volksmond meer als een
daad van menschlievendheid dan van menschenkennis aangerekend geworden. Doch
de gewezen spoker, die even luidruchtig den lof van den nieuwen kasteelheer
verkondigt als hij zich nog altijd smadelijk over den ouden blijft uitlaten, had
misschien niet te veel gezegd, toen hij beweerd had dat diegenen, die de menschen
hier werken en recht door zee gaan moesten komen leeren, toch maar uit Canada
moesten komen! Want Louis Bonte had niets van een grooten mijnheer, niets van
een mijnheer zelfs! Van schatrijk of zoo was niets aan hem te merken; en dat was
hij dan vermoedelijk ook niet! Alleen maar een jongen, die met hard werken en goed
oppassen wat duiten had opgespaard en die ze tienmaal om en om had gedraaid eer
hij de vruchten van zijn eerlijk zweet uit zijn eeltige knuisten - want die had hij - in
een onderneming had gestoken, waarvan hij de kansen natuurlijk van te voren dubbel
en dwars had uitgekiend. Laat den Canadees maar eens begaan! had Willem Bidlot
op een Zondagavond in een café aan de Waterstraat tegenover Reinout Eussen en
den meesterbrouwer Weisz
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uitgeroepen en zich aan voorspellingen gewaagd op wier uitkomst hij zoo goed tien
eeden had durven zetten als één. Pas dan wanneer na verloop van tijd de gansche
omgeving van het kasteel, heel die rotterik, met het Siekendaal en de Deugeniet
misschien nog er bij, in bloeiende, bloesemende en veredelde vruchten dragende
fruitgaarden zouden herschapen zijn, zou men zien wat men aan den oudste van
Nicolaas Bonte had! Eerder niet! Eerder zouden er nog altijd menschen zijn, die met
het hoofd zouden blijven schudden, bijziende menschen, die het zelf niet ver gebracht
hadden, maar die weten zouden waaraan ze zich verkeken hadden als de grond, die
voor niemand, zelfs voor Nicolaas Bonte in zijn besten tijd, niet goed genoeg was,
zijn eerste kosten tien- en misschien honderdvoudig zou opbrengen aan sterappelen,
belleboskopen en allerhande steenvruchten, en als de zoon zoo zwijgend en voor
zichzelf als hij was, wat zijn vader door zijn groot leven bedorven had, weer dubbel
en dwars zou hebben goed gemaakt en aan de gansche parochie getoond zou hebben
dat men zijn boerenhart niet behoefde te verloochenen en met geen schelmenstreken
om te gaan om vandaag aan den dag en óók onder den rook der Mijn nog fortuin te
maken!
Neen, Willem Bidlot had misschien niet te veel gesproken, zei Karel tegen Jacob
maar toch zou Karel er voorloopig niet graag al een huis op bouwen! Toen Lambert
met de anderen zich bij hen hadden gevoegd, gingen zij samen het hek door de
binnenplaats op. De kiezel gromde onder hun zware voeten en even bleven zij staan
om den reiger te volgen, waarvan Lambert met verbazing opmerkte dat die hen,
ondanks zijn gebroken roeispaan, toch nog aardig onder den staart liet kijken! De
kasteeldeur stond wagenwijd open en zij zagen de droomstille binnenplaats waar,
terwijl boven de ondergaande zon nog op het leiendak blikkerde, de adem van den
avond reeds koel en vochtig over de perken daalde. Rondom uit de keldergaten steeg
een geur van appelen; een echte kasteellucht zooals Lambert met een voornaam
kijken de broeders aanzei. En dan kwam opeens de Canadees in een soort groen
jagerscostuum maar zonder hoed op de hal uit, de trappen af, hen rustig tegemoet.
De Sint Bernard sleepte zich, met de mondhoeken van speeksel druipend, achter den
meester aan.
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Ik behoef jullie niet te zeggen dat je welkom bent, begon Louis en hun een voor een
de hand drukkend, noemde hij hen daarbij ieder stevig bij zijn naam. Je kent ons toch
nog! klopte Lambert den Canadees op den schouder. Ja, ik ken je nog! gaf Louis
hem nogal droog ten bescheid. De broeders lachten en het ijs was gebroken. Jammer
dat Dorus er niet meer bij is, zei Jacob, maar Lambert had zich tot den Sint Bernard
gewend om een poot, om dien anderen dan die hij laatst al had gekregen; en Cuno
von Schirach, oogenschijnlijk van buiten even norsch en van binnen even goedertieren
als zijn meester, gaf zooveel pooten van zich af tot alle broeders voorzien waren en
ze hem een voor een op den kop hadden geklopt.
Komt binnen, zei Louis, nadat de ceremonie met Cuno was afgespeeld en een
beetje op de rangorde lettend volgden ze hem, schoorvoetend nog wel vanwege het
weinige dat zij tegen elkander te zeggen hadden maar allen toch over de kennismaking
in hun hart voldaan, de trappen op, de donkere hal door naar een ruime kamer waar
zij zich, behalve Jacob en Karel, die zich beter wisten te voegen, stokstijf een stoel
aan lieten bieden rond een tafel met een kistje sigaren. Neergezeten met eigenlijk
een heeleboel ledematen te veel aan hun lijf, voelden ze dat het ijs toch nog niet
heelemaal was gebroken en niet precies wetend waar ze het over hebben zouden,
keken zij elkander hulpeloos aan. Het verleden was uit den booze, dat was
afgesproken! En waarover zouden ze het beter kunnen hebben dan over datgene
waarvoor ze zich te hoeden hadden? Het tegenwoordige, de dag van vandaag, bood
voor de meesten hunner niet heel veel bizonders. Daar was er misschien één onder
hen, dien men heelemaal moest ontzien: Karel! En Nico was maar een lummel!
Doch de toekomst dan? Ze waren er allemaal niet even vol van als Lambert, die
er van den eenen dag in den anderen aan bouwde, onder in de Mijn en boven den
grond, op de fiets en onder den appelboom, overal waar hij ging en stond. Karel keek
niet verder dan zijn eigen miserie, Peter niet verder dan zijn neus lang was en het
huishoudgeld van Lieske reikte; zeker niet verder dan zijn tweede kindje! En Nico?
Wat ging die, als hij zijn straf had uitgebromd, beginnen? Jacob had het hem straks
nog gevraagd, doch het antwoord was benepen geweest, de vooruitzichten waren
erbarmelijk. Tenzij!..... Maar daar mocht voorloopig
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nog niet aan gedacht worden, had Lambert gewaarschuwd. Niet als bedelaars waren
ze naar het kasteel gekomen, maar als broers! Neen; niemand had de toekomst in
zijn hand, ook Lambert niet, ook Louis niet en niemand niet. Ze is een dubbeltje op
zijn kant! En dan nog?
Ik heb een glas bier laten aanrukken! zei Louis en terwijl hij de glazen op tafel
zette en de broeders aanmaande een sigaar op te steken, reikten vijf groote
mannenhanden tegelijk over de tafel naar het kistje. Het dienstmeisje Anneke Briels,
hetzelfde warempel dat nog met hen allen de zaak in de Raadhuisstraat had uitgeluid,
bracht het bier op tafel en plaatste bescheiden en klein als ze nog altijd was, naast
ieder glas een fleschje. Eenvoudig bier was het maar, niet eens van de Lindeboom!
en eenvoudige glazen waren het maar; geen wijn en geen kristallen roemers, zooals
oom Lambert zich voor de gelegenheid gedroomd had!
Louis was de eerste die, altijd nog staande, zijn fleschje openmaakte, zijn glas
vulde en die, nadat de broeders zijn voorbeeld gevolgd hadden, zijn glas ophief en
santé zeide.
Op je gezondheid, spraken de broers en ze rezen recht om met den gastheer te
klinken. Ook de Sint Bernard had zich opgericht, zijn kop op tafel gelegd en stond
daar doodstil onder de strelende hand van den meester met de vochtige oogen naar
Lambert te knippen, die hem braaf noemde; Cuno braaf!
Ze hadden elkaar weergevonden, de broers, dat voelden ze; en ze waren er allen
content over. Maar hoe drukte je dat uit, hoe zou je dat moeten doen blijken? Louis
was altijd kort van draad geweest, dat was vanouds geweten, hem kwamen de woorden
maar moeilijk over de lippen. Van Karel viel ook al niet veel te verwachten, die was
al blij dat hij zich stil hield. Maar Jacob dan, die er met zoo'n gefolterd gezicht bij
zat? Die had gestudeerd en was, met zijn toog aan, toch de man om wat leven in de
brouwerij te brengen, dacht Lambert. Dan zei Peter langs zijn neus weg dat hij dacht
dat Louis wel iets uit Canada te vertellen zou hebben. Louis antwoordde dat hij daar
gauw over uitgepraat zou zijn en verklaarde zich tegen de ronselaars die, door Amerika
als een land van belofte voor te stellen, een heel verkeerde voorstelling van zaken
gaven. Het was er hard werken om wat te winnen en de gebraden duiven vlogen er
je zoo maar niet in den mond. Men kon er geluk hebben zoo goed
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als overal, doch niet zonder er zijn handen flink uit de mouwen te steken en alleen
maar met voortdurend zuiver te weten waar je aan toe wou. Louis was er niet
heengegaan om er te leven en te sterven en ook niet met zoo'n gekken kop als indertijd
wel eens gedacht was; maar daar had eigenlijk niemand iets mee te maken.
Langzaam en bijna aarzelend en met de rechterhand aldoor den hondekop streelend
had Louis het zijne gesproken. Jacob die het vuurtje wou aanhouden vroeg den
Canadees of het waar was wat de menschen van zijn groote plannen vertelden, doch
de droomen van den nieuwen kasteelheer bleken voor]oopig zoo ver niet te gaan en
vielen zeker lang niet zoo schilderachtig uit als die van den ouden Bidlot. Maar daar
was de een dan ook Louis Bonte voor, dacht Lambert, en de ander een groot zwetser:
een man die, wanneer hij voor iemand heet liep - wat lang niet iederen dag gebeurde
- zijn verzekeringen kracht bijzette door met pruimsap de plavuizen rondom vol
sterren te sprietsen.
Nico kwam op zijn beurt met de veronderstelling naar voren, dat Louis binnenkort
toch wel heel wat werkvolk zou noodig hebben.
Heel wat, was te veel gezegd, zei Louis, maar enkele menschen zou hij in ieder
geval kunnen gebruiken, wanneer hij tegen den winter een stuk van de Hokkel af
ging graven om de diepste kuilen van het Siekendaal te dempen en het terrein, dat
hij voor het aanplanten van laagstammen bestemd had, te egaliseeren. De jongste,
die meende dat hem de pap op dat moment in den mond was gegeven, dreigde het
consigne dat hem op zijn hart gedrukt was te vergeten, toen hij het gezicht van
Lambert plotseling niet een onverbiddelijk straf kijken zag oplichten in de schemering
en de moed hem in de schoenen zonk.
Het was Jacob, die hem in zoover te hulp kwam dat die met een enkel woord de
ellende, die de werkloosheid na zich sleepte, ter tafel bracht en als terloops opmerkte,
dat Nico ook al een heelen tijd zonder was. De Canadees beet er evenwel niet op
door en teleurgesteld begon de jongste, die zijn renfiets bovendien nog aan Lambert
voor bewezen diensten had moeten verpanden, te wrokken tegen de broers, van wie
Karel er zoo maar voor den evenveel bij zat. Peter de tevredenheid zelf leek, Jacob
geen voet bij stuk hield, Lambert om den haverklap zijn tucht-
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meesterschap deed gevoelen en de Canadees, bij wien die rothond meer in tel was
dan zij allen samen, nu ja nog te lam was om een vinger voor hem uit te steken. Nico
had zich heel wat anders van de samenkomst voorgesteld dan zoo en Jacob zou wel
leefijk op zijn neus staan te kijken met wat hij er zich over had ingebeeld. Poppenkast
was het wat ze zaten te spelen, met een glas bier en een sigaar wel is waar, doch daar
was dan ook alles mee uit!
Lambert, dat veulen, waarover Nico zich telkens ergeren moest als die met zijn
groote pooten op de renfiets stapte, wat trouwens heelemaal geen gezicht was, zat
op zijn stoel te draaien en de Canadees vroeg of hij de lamp nog wat uit zou laten of
niet. Peter antwoordde, dat ze hun geld nog gemakkelijk konden tellen en Lambert
voegde er aan toe, dat de kamer er lang zoo somber niet meer en veel ruimer uitzag
dan met de hertegeweien, de vossenkoppen en de oude karabijnen, veel gezelliger
dan toen hij een tijd lang over het kasteel had geopzichterd en er avond op avond
had gezeten met niets anders dan de wind aan de ramen en nu en dan de schaduw
van een rat tegen den muur. En toch had hij er zich best op zijn plaats gevonden,
vertelde hij verder, totdat Dorus dat ongeluk was overkomen en hij zich had opgepakt
naar Waterval, waar het ook goed was; hij wenschte niet beter! Hij wou alleen maar
dat ze er allen zoo goed aan toe waren als hij! Doch daar mankeerde nogal het een
en ander aan, liet hij voorzichtig doorschemeren.
En ook nu weer, nu Lambert zelf min of meer bewust een stap in de goede richting
gewaagd had, deed Louis alsof zijn neus bloedde en werd de doodbiddersstemming,
waaruit ze zich gaarne bevrijd zouden hebben, nog dikker en onpasselijker. Jullie
moeten eens drinken, zei de Canadees; en dat deden ze dan maar. En ook toen ze
gedronken en hun glazen weer met de rest van het fleschje hadden aangevuld, werd
de gemoedelijkheid er niet beter op. Een tijd lang scheen het alsof ze geen van allen
de lippen meer van elkaar konden krijgen en toen Lambert dacht, dat ze lang genoeg
naar het roepen der houtduiven in het bosket geluisterd hadden en dat ook Jacob
heelemaal bij de pakken neer was gaan zitten, zei hij, dat het een ding van niks was
wat ze deden en dat ze daarvoor niet bij elkaar waren gekomen, nondepie! Waren
ze broers of waren ze het niet? Hoelang was het al geleden, dat ze den oudste voor
het laatst gesproken hadden en
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moest dat nu zoo? Ze behoefden er geen kermis van te maken, maar tusschen een
begrafenis en een kermis was dan toch nog een klein verschil! Karel zei dat alles zoo
maar ineens niet ging, dat ze weer even aan elkaar moesten wennen, Peter viel hem
daarin bij en Jacob dacht dat het een anderen keer wel beter zou gaan. Ik hoop het!
zei Louis en geen der broers had reden om te vermoeden, dat hij dat niet meende,
zelfs Nico niet.
Maar daar bleef het dan ook weer bij; de woorden lieten weer op zich wachten.
En de schemering waarin ze zaten begon grauw te worden, de kamer duister. Cuno
van Schirach was den kop bij Lambert op de knie komen leggen en stond er groot
en dom bij te slapen.
Het wordt tijd dat we eens op gaan stappen, zei Karel. De broers knikten en
ofschoon Louis geen moeite deed om zijn gasten langer te houden, bleven ze allen
even stijf op hun stoel zitten. Niemand gaf het voorbeeld, ook hij niet, die van
opstappen gesproken had.
Wij hebben afgesproken het verleden met rust te laten en dat zullen we ook, maar
valt daar onze moeder zaliger ook onder? kwam Lambert opeens uit den hoek. De
vraag was duidelijk tot Louis gericht en deze had dus te antwoorden als het hem
beliefde. De anderen keken hem zwijgend aan, behalve Jacob die te verstaan gaf, dat
hij de vraag niet erg op haar plaats vond en dat ze hun moeder beter met vrede konden
laten.
Laat dat maar aan mij over, zei Lambert een beetje gebeten.
Wat wou je met moeder? vroeg Louis in alle kalmte.
Niets! gaf Lambert ten bescheid, maar ik dacht dat we, wanneer we het verleden
heelemaal weg moeten cijferen, elkaar toch ook nooit leeren verstaan. Daarom stelde
hij voor of maar heelemaal te vergeten, dat ze broers waren of de handen eerlijk in
elkaar te leggen en dan ook niets meer voor elkaar te verbergen.
Onderwijl had de Canadees de lamp aangestoken en de overgordijnen voor de
vensters getrokken en toen hij weer tusschen de broeders in op zijn stoel zat stelde
hij een vraag die zeker geen van allen verwacht had:
Wat denken jullie van vader? zei Louis.
Jacob vroeg wat hij daarmee bedoelde.
Zouden jullie het een voor een nog eens met hem aandurven als het jullie te doen
stond? ging de oudste, zonder zich te bekom-
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meren om de verwondering der anderen, rustig voort. Lambert antwoordde, dat dat
nog te bezien zou zijn, Karel en Peter lachten voorzichtig en Jacob zei, dat ze allen
zonder uitzondering uit het verleden een les hadden getrokken, maar dat toch alles
lood om oud ijzer zou zijn, indien hun vader er niet wijzer op geworden was. De
jongste speelde alsof alles hem niet aanging met den hond. Terwijl de oudste zich
blijkbaar zat te bedenken, vroeg Karel hem waar hij eigenlijk naar toe wou. Als voor
zichzelf sprekend en met die ondoorgrondelijke somberheid over zich, die hem eigen
was, zei de Canadees: Ik heb mijnheer Odekerke moeten beloven om, met voorbijzien
van alles wat er gebeurd is, iets te doen waar onze moeder nog plezier van zou hebben
in den hemel, maar ik weet niet wat. Mijnheer Odekerke heeft zich daar niet verder
over uit willen spreken, maar ik vermoed zeker, dat hij vader op het oog heeft gehad.
Hoe langer ik er echter over nadenk, hoe moeilijker het wordt.
Ik zou vader in ieder geval maar in zijn wezen laten! zei Karel, en daar waren de
broers het, behalve Jacob, dadelijk eens over, dat men den oude rustig moest laten
betijen. Er moest eerst nog veel verslijten, het spektakel, dat hij gemaakt had was
nog lang niet voldoende geluwd om hem zoo ineens maar weer onder de menschen
te laten verschijnen. Hij was voorloopig goed waar hij was, moest men maar aannemen
en Lambert verwedde er zijn kop onder, dat hun vader zich met geen duivel of geweld
uit zijn rimboe zou laten halen, zeker door Louis niet, al had die het dan ook nog zoo
goed met hem voor.
Men zou het allicht eens kunnen probeeren, meende Jacob, en als hun vader nul
op het rekest gaf was er nog geen koe aan verzuimd; Louis kon dan altijd zeggen,
dat hij gedaan had wat hij kon. Karel bleef bij wat hij gezegd had en caveerde Louis
er voor, dat hij de kous op den kop zou krijgen. Nicolaas Bonte bleef zijn leven lang
wie hij was, daar viel rekening mee te houden en niet eerder dan wanneer hij door
eigen kracht weer de man was geworden die hij wezen wilde, behoefde men anders
van hem te verwachten. Liever met de kraaien in de bosschen opgaan dan van iemand
iets aannemen, hetzij raad of daad; ook van zijn kinderen niet! Zóó was de Mensch
gelukt en niet anders, verklaarde Karel, en wie anders meende, had het mis! Daarom
adviseerde Lambert dan ook verder maar geen poppenkast meer te
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maken en alles te laten zooals het was. Indien de Canadees aan mijnheer Odekerke
beloofd had iets te doen, waaraan hun moeder misschien nog plezier zou beleven in
haren hemel, moest hij maar eens uitzien of hij zich het lot van den jongste, van Nico,
wat aan kon trekken. Méér had hij voorloopig niet te doen dan dien lummel van de
straat af te helpen; de anderen waren allemaal geborgen en goed geborgen ook,
alhoewel Karel zijn eigen tribulaties had waar toch nergens een kruid tegen gewassen
was zoolang die floddermadame van een Julie zich daarginds niet gansch had
uitgekuurd. Hij gaf Karel den raad de eer aan zijn eigen te houden en drong er bij
Louis op aan, dat deze zich nu eindelijk ook eens bij Maria van Dorus zou laten zien;
niet dat Maria en de kinderen zoo erg op hem stonden te passen en zij er zich iets uit
maakten, dat de oudste op een kasteel woonde, maar omdat ze de vrouw en de
kinderen van Dorus waren en zich voor niemand te schamen hadden. Daarom! En
Louis moest dan maar eens zeggen, als hij kon, wat er in Waterval haperde of
waarvoor hij de oogen had neer te slaan!
Het was andermaal Karel, die van opstappen sprak en meteen de daad bij het woord
voegend den Canadees voor de ontvangst dankte.
Ik ben blij, dat ik jullie weer eens gezien en gesproken heb voor ik naar Amerika
terugga, zei Louis terwijl hij hen voorging naar de hal.
Ben je dan van plan den boel hier weer in den steek te laten? vroeg Lambert.
Met Kerstmis hoop ik hier alles zoo ver in orde te hebben en even na Nieuwjaar
te vertrekken, antwoordde Louis. Over een jaar of vijf, zes zou hij dan wel verder
zien. De broers merkten op, dat er in dien tijd heel wat gebeuren kon. En daarmee
namen ze afscheid met het onaangenaam gevoel, dat er nog vele dingen
onuitgesproken waren gebleven. Louis bracht hen tot aan het hek waar Jacob hem
vroeg of hij zijn broer ook eens in het klooster kon verwachten. Ze spraken af voor
den eersten den besten Zondag al en Lambert herinnerde er den oudste nogmaals
aan, dat de vrouwen van Dorus en Peter met de kinderen er óók nog waren. Ik zal
mijn best doen om het jullie allemaal naar den zin te maken en iederen heilige zijn
lichtje te geven, besloot Louis, maar langzaamaan! En toen hij Nico de hand
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drukte, zei hij: Je moet een dezer dagen maar eens met me komen praten als je wil!
Wat zeg je, viel Lambert tegen den jongste, die zijn kop niet opendeed, met een
por in de lenden uit.
Dat jullie me allemaal gestolen kunt worden! gaf Nico bot ten bescheid en voor
Lambert hem nog bij den kraag had kunnen pakken, was hij in de duisternis
verdwenen.
Zoo'n hondsvot! schold Lambert onthutst; Cuno von Schirach blafte en de broeders
stonden daar enkele tellen ontsteld. Dan schoof het kasteelhek langzaam over de
kiezelen achter hen dicht en terwijl ze zwijgend achter elkander de laan aftrokken
was het Jacob, de jongen van Nicolaas Bonte, die gedacht had dat er voor het verleden
genoeg geboet was geworden, die zijn tranen slechts met moeite kon weerhouden.
‘In den laten avond van den achttienden Augustus 1943 had de schrijver een punt
achter dit hoofdstuk van zijn boek gezet toen hij, na een onrustigen nacht vol nare
voorgevoelens en droomen, in den blauwen morgenschemer van den negentienden
door den Duitschen Veiligheidsdienst van zijn bed werd gelicht, in bescherming
genomen en aan al de bittere ontfermingen overgeleverd van het eene huis van
bewaring na het andere, waar zijn bewakers niets hebben nagelaten om hem, met al
de middelen die hun ten dienste stonden, het besef bij te brengen zijner misdadigheid.
In den geest reeds had hij oom Lambert in den top van den appelboom gezet om
voor Maria van Dorus Bonte en de kinderen de laatste belleboskopen te plukken,
toen de draad van zijn verhaal schielijk afknapte en hij zes maanden lang de
gelegenheid kreeg om zich zoowel op zijn eigen levenslot als op dat zijner
romanfiguren wat dieper te bezinnen. Zoolang derhalve is ook oom Lambert trouw
in den appelboom blijven zitten; de winter is over hem heengegaan en nu de nieuwe
bloesem weer rond den geduldigen appelplukker begint te botten, hoort de schrijver,
die intusschen met den psalmist mag getuigen, dat hij vergrijsd is temidden zijner
vijanden, daar opeens Peter Tobben met een deun op de lippen den Daoleweg afkomen
naar Waterval en voelt hij zich meteen weer genoeg met den eeuwig jeugdigen en
goeden geest van Limburg vertrouwd om den draad van zijn verhaal weer op te
vatten en, met het laatste hoofdstuk dat hem nog te schrijven rest, den onbeslagen
zedenspiegel - of uilenspiegel - van zijn volk, dat zijn
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wezen en bestaan onveranderd blijft handhaven tegen den indrukwekkenden
achtergrond van mijnschachten en koeltorens, te voltooien.’
Oom Lambert zat dus in den top van den appelboom de laatste belleboskopen te
plukken, toen Peter Tobben met den dorenstok aan den schouder den Doaleweg
afkwam en plotseling halt houdend den appelplukker toeriep: Wat heb ik gehoord,
zijn jullie Zondag van het kasteel van een koude kermis thuis gekomen?
Als je wacht tot ik beneden ben, riep Lambert terug, zal ik je met je eigen knuppel
van antwoord dienen!
Doch daar de lange Peter te veel haast bleek te hebben om het antwoord af te
wachten, trok hij met een saluut aan zijn dienstpet zegevierend de Nachtegaal in.
Neen, van een koude kermis thuis gekomen waren ze zeker niet! De menschen
hadden er dus het hunne weer van gemaakt, dacht Lambert. Alleen het slot was voor
hen allen min of meer pijnlijk geweest, maar daar had bij het scheiden van de markt
de jongste met zijn stommen kop weer voor gezorgd. Denzelfden avond nog had
Lambert hem dan ook met zijn pakkenoten bij Maria van Dorus buiten de deur gezet,
met de boodschap notabene er bij, dat het nu mooi geweest was en dat hij verder zelf
maar zien zou hoe door de wereld te komen. Geen van de broeders zou zich voortaan
de vingers nog aan hem branden! Den volgenden dag al, na bij Meys aan den
Nieuweweg overnacht te hebben, was Nico zich bij de politie gaan aanmelden en
zijn straf gaan uitzitten. Daarna zou hij wel zien, had hij in de herberg gezegd, en
als hij in geen enkele garage meer terecht kwam als chauffeur gooide hij zich nog
liever in de Maas dan één van zijn broers nog ooit naar de oogen te kijken.
Zoo is de weg der zonen van Nicolaas Bonte: een weg die onverhoeds in
verschillende richtingen uit elkander kan loopen en waarlangs elk afzonderlijk zijn
eigen kop dan weer volgt. Aanhankelijkheid is niet de sterkste trek van hun wezen
en eendrachtigheid ligt niet in de geaardheid dezer jongens, die onderhand tot mannen
zijn uitgegroeid en waaraan een kinderlijke onondervindelijkheid is blijven kleven
welke de jaren er niet hebben afgewasschen. Dat heeft Louis begrepen, de oudste en
de verstandigste. Dat wil niet zeggen, dat hij daarginds in den vreemde niet zijn eigen
illusies gehad heeft, zijn droomen. Pas
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toen de wateren der Swaernoot de zonen van Jacob tot de tanden gestegen waren,
vonden zij Jozef dien zij aan Ismael verpandden. De nood staat de zonen van Nicolaas
Bonte nog lang niet tot aan de lippen. Op het een of ander na zijn ze tevreden met
hun lot en ze zijn er nog ver vandaan den Canadees naar de oogen te kijken. Deze is
niet alleen de oudste en verstandigste, maar ook de eenzaamste onder de broeders.
De menschen, die den teruggetrokken kasteelheer wat dichterbij meenen te staan,
vermoeden dat hij Miete van der Schoor niet heeft kunnen vergeten; maar niemand
weet er het juiste van. Degenen die gezegd hebben dat hij terug gekomen is om Van
der Schoor de oogen uit te steken, hebben zich vergist. Louis Bonte laat ieder in zijn
wezen, heeft niets weg van een pochhans en werkt hard van den morgen tot den
avond. Dit is alles wat de menschen met zekerheid van hem kunnen zeggen; en ook
dit nog: dat hij den brouwer niet in de kaart heeft gespeeld om het zijn dochter nog
moeilijker te maken dan zij het al heeft. Want Severinus van der Schoor houdt voet
bij stuk en wijkt geen duimbreed van zijn standpunt. Ook die man heeft een kop,
wordt van hem gezegd; doch wie zou durven beweren, dat hij geen hart heeft?
Kapelaan van den Brande - de man die wel eens wat al te hard van stapel loopt - is
hem zooveel als den dood aan komen zeggen; met één voet in het graf staande, heeft
kapelaan van den Brande gezegd, deedt gij wijzer uw verstoktheid op te geven!
Reinout Eussen en de meesterbrouwer Weisz denken hetzelfde, beramen plannen
om de klove tusschen Severinus en zijn dochter te overbruggen, maar komen tot
niets. Weisz heeft geen ander middel bij de hand dan nu en dan terloops de opmerking
weg te geven, dat de huwelijke staat óók niet alles is.
Als ik jou was koos ik eieren voor mijn geld, heeft de veearts onlangs Severinus
op het hart gedrukt, want het is beter met eere te capituleeren dan straks met schade
en schande den aftocht te moeten blazen!
Een groot deel der parochie vraagt zich inmiddels met spanning af hoe de brouwer
zich uit de netelen zal weten te trekken, waarin hij zich verward heeft. Sommigen
denken, dat hij te zijner tijd wel bij zal draaien en anderen beweren dat hij hart genoeg
in zijn lijf heeft om den dwarserik te blijven spelen. Met dit al gaan de dagen strijken
en wordt het Severinus eerlijk
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soms benauwd om het hart. Hij heeft zich na zijn ziekte weer zoo goed mogelijk
bijeengeraapt, maar hij is de oude van vroeger niet meer. Hij schommelt ook al een
beetje met den kop, juist zooals zijn zuster Dora zaliger, en hij weet hoe laat het is.
Hij aanvaardt het gelaten; aan alles komt immers een einde! Meer en meer houdt hij
den laatsten tijd zijn kop naar het kasteel toegekeerd en alhoewel hij het voor niemand
wil weten volgt hij, met een jaloersch oog bijna, het doen en laten van dien man daar
die hem een zoon of tenminste als een zoon had kunnen zijn. Op de begrafenis van
mijnheer Odekerke hebben ze elkaar ontmoet en de hand gedrukt; daarna niet meer.
Louis Bonte heeft nog geen stap over den drempel van de Lindeboom gezet, die
houdt de eer aan zijn eigen. En langzaamaan is het den brouwer meer gaan verdrieten
dan hij zelfs voor Geertrui gaarne getuigen zou. In zijn lange, slapelooze nachten is
het dat deze mensch, met den rozenkrans om zijn vingers gestrengeld, zijn weg heeft
afgeschouwd en hij zich in klimmende onbehagelijkheid de vraag gesteld heeft in
welke sterke en trouwe hand hij zijn levenswerk met al de heilige tradities van zijn
huis en de nalatenschap van zijn dochter veilig zou kunnen bergen. Honderden malen
heeft hij de mogelijkheid overwogen of de nieuwe kasteelheer alsnog te vinden zou
zijn om bij hem de kastanjes uit het vuur te komen halen en evenveel keeren heeft
hij de mogelijkheid weer verworpen. Maar op een laten namiddag van een dag dat
de brand hem voortdurend aan de schenen gelegen had, heeft hij Geertrui met een
pak kaarsen naar de kerk gestuurd. En nadat pastoor Lumens, met den brief in de
hand waarin hem de verplaatsing van kapelaan van den Brande naar een negorij in
Noord-Limburg werd aangekondigd, zijn gloeiende verbolgenheid op alle
onverstoorbare bisdommen, veel te gauw op de teenen getrapte rijken en rancuneuze
kerkmeesters tegenover hem hadden zitten uitblazen, heeft Van der Schoor van den
nood een deugd gemaakt en den eersten stap in de goede richting gezet. Andermaal
riep hij de goede Geertrui tot zich en gelastte hij haar met de boodschap naar het
kasteel te gaan of mijnheer Bonte de goedheid wilde hebben om vandaag of morgen
eens naar de Lindeboom te komen. Een half uur later kreeg Van der Schoor bescheid,
dat de kasteelheer hem nog in den loop van den avond bezoeken zou. Bid maar eens
een Vader-onzer deed Severinus
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zijn gedienstige verstaan en laat nu maar eens kijken of je bij Onzen Lieven Heer
wat in de pap te brokken hebt.
Haar derden rozenkrans had Geertrui, met een voorsmaak van heugelijke dingen
tusschen haar werk door, bijna afgepaternosterd toen Louis Bonte tusschen licht en
donker de Lindeboom binnenstapte alsof hij er geen halven dag vandaan geweest
was en naar den baas vroeg. Deze ontving hem in de goede kamer onder den
luisterrijken kroonluchter die de bewondering van zijn moeder gewekt had en zonder
verdere plichtplegingen dan een toegestoken hand, zeide Van der Schoor: Ik heb
gedacht eens met u te moeten spreken, mijnheer Bonte.
Indien u er dan dat mijnheer maar aflaat en geen gek van Sint Maerten maakt!
Zooals je belieft.
Wat had u gedacht?
Heb je er geen enkel vermoeden van?
Indien het met betrekking tot uw dochter is moogt u er op voorhand op rekenen,
dat ik haar onvoorwaardelijk in de keuze van haar levensstaat bewonder.....
Laat ons niet verder op dit onderwerp ingaan; ik heb u een vraag te stellen en doe
dit, ik wil er eerlijk voor uitkomen, noodgedwongen in het helder besef dat ik, al
bied ik u van den eenen kant iets aan, u van den anderen kant in uw plannen
vermoedelijk dwarsboom..... Ik heb gehoord, dat u weer naar Amerika teruggaat.
Na Nieuwjaar, als het God belieft.
Zou je niet naar de Lindeboom terug willen komen, Louis Bonte? Ik begrijp dat
je daarvan opziet, natuurlijk! doch ik weet wat ik vraag.
Ik evenwel weet niet wat daar zoo maar pardoes op te antwoorden, baas; ik zou
daar eens rustig over moeten denken.
Je gooit het dus niet direct van je af?
Indien het u heilig gemeend is met wat u vraagt is dat altijd het overdenken waard.
Veel heiliger gemeend dan toen ik je - hoeveel jaren geleden nu al - den dienst
opzei. Je beseft met welk een bloedend hart dat toen geschiedde.....
Er waren meer harten, die op dat oogenblik bloedden, baas; maar alla! het zal voor
dezen of genen zijn nut wel gehad hebben.
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We willen het hopen!
Uw voorstel valt me wat koud op het lijf, maar ik beloof u dat ik het eerlijk van
alle kanten zal trachten te bekijken. Op voorhand echter kan ik u reeds zeggen, dat
het me niet erg toelacht.
Probeer eerst maar eens te weten te komen of je er in beginsel mee accoord zou
kunnen gaan; wat er verder allemaal aan los en vast zit, komt dan later wel in orde.
Je kunt er staat op maken, dat ik je geen gunst vraag voor niets.
Wat meent u dat ik in de Lindeboom zou moeten komen doen? Er het heft in
handen nemen, Louis Bonte!
Denkt u er ook aan dat ik, wanneer ik er toe besluiten zou hier te blijven, het kasteel
niet zou kunnen verwaarloozen? Een mensch zou dan wel eens te veel hooi op zijn
vork kunnen nemen, vrees ik.
Je vader is er ook nog; en je broers, niet te vergeten!
Er zal nog heel wat water door de Maas moeten vloeien eer ze... We worden
allemaal iederen dag een beetje wijzer en inschikkelijker, moet je maar denken; zij
ook.....
Ik zal mijn best doen er niet aan te wanhopen, baas!
Het zou zeker de moeite waard zijn het bewijs te leveren, dat, met wat meer goeden
wil, onze rekeningen vroeger beter hadden kunnen kloppen.
Mij dunkt, dat u wat veel van mij verwacht; maar ik zal er over denken!
En wanneer zou ik je besluit mogen verwachten?
Laat ik zeggen, op den avond dat u thuis zult gekomen zijn van het feest.
Van welk feest?
Van de eeuwige professie van uw dochter.
Dat hij een loopje met zijn ouden baas zou nemen, had ik zeker van Louis Bonte
niet verwacht!
Zeide u zooeven niet, dat wij allemaal iederen dag een beetje wijzer en
inschikkelijker worden?
Dat heb ik gezegd!
Welnu dan?
Het was een tweesprong waarvoor Van der Schoor daar ineens kwam te staan en
na een oogenblik met den kop te hebben staan schommelen, koos hij den weg, die
hem de rechtste en beste leek en zei hij met een nerveuzen en daardoor wat bitter
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lijkenden glimlach: We zouden ook samen naar het feest kunnen gaan, Louis!
Indien dat zou kunnen zou ik u mijn besluit als bij voorbaat kunnen mededeelen,
baas!
En de twee mannen zagen elkander enkele oogenblikken ernstig en herkennend
aan. Dan legde Severinus van der Schoor zijn handen plechtig in die van Louis Bonte
en stond de oude Geertrui, die er over te pas kwam, daar op den drempel met oogen
alsof zij den hemel openzag.
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XXIX
Ze zouden de oude sjees nog eens van stal halen, was er besloten, en met den vlotten
Groninger witvoet er voor op den vooravond van het feest tot Aldeneyck rijden om
den volgenden morgen op tijd in Weert te zijn. Behalve Van der Schoor en Louis
Bonte zou ook mijnheer Lumens van de partij zijn, die er zich heel wat uit maakte,
dat hij bij de aanstaande plechtigheid niet over het hoofd werd gezien. Voorts zouden
met Geertrui, die den ganschen dag haast niets anders meer deed dan van geluk langs
de oogen wrijven, de meesterbrouwer en Reinout Eussen met den trein meereizen.
Het had evenwel heel wat voeten in de aarde gehad voor Reinout Eussen, met het
portret van Klaartje op de hand, zijn aanspraak bij Van der Schoor had weten te
legitimeeren!
Men zag Louis Bonte nu geregeld de Lindeboom in-en uitgaan; zonder dat iemand
der betrokkenen er nog over gerept had, had de gansche parochie lucht gekregen van
de even plotselinge als onverwachte wending waardoor de verhoudingen tusschen
het kasteel en de Lindeboom genormaliseerd waren geworden. Men had opgemerkt,
dat Severinus van der Schoor het hoofd weer heel wat rechter op den romp droeg,
als een die de toekomst voortaan weer met vasten blik in de oogen zag. Louis Bonte
ging niet terug naar Canada, werd algemeen verteld; en de broeders die het vernamen
stonden er even bij stil: Lambert en Peter op hun weg naar de Mijn en Karel op zijn
kantoor. Lambert en Peter hadden de koppen er over bij elkander gestoken en waren
het Jacob gaan aanzeggen. De brievengaarder Tobben stapte er mee van deur tot deur
en vond in het nieuwtje een aangename gelegenheid om de omstandigheid voor zijn
medemenschen te verdoezelen waaronder hij den markies de Louvencourt met kop
en staart tegelijk had aangepakt en de deur uitgegooid. En de parochianen zeiden dat
de haan van Van der Schoor nu wel victorie mocht kraaien en waren benieuwd of
Nicolaas Bonte misschien ook nog vroeg of laat uit de bosschen van de Kempen zou
komen opduiken. Intusschen was de oude Geertrui in alle stilte naar de stad getogen
om na vijf en twintig jaren weer eens een nieuwen mantel en een nieuwen hoed te
koopen. Daarmee waren de laatste toebereidselen voor het feest
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gemaakt en behoefde de oude sjees alleen nog maar uit de remise getrokken te worden
en van binnen en van buiten een flinke beurt te krijgen.
Op den bewusten avond dan stond de pastoor van Aldeneyck die, toen hij van de
gelukkige bekeering van zijn jeugdvriend Severinus vernomen had, onmiddellijk op
zijn rijwiel gestapt was om er Mère Canisia van Kempen mee te gaan feliciteeren en
die zich dringend het voorrecht had voorbehouden om de plechtige Professiemis te
celebreeren, de feestgangers op te wachten aan de Maasbrug te Maeseyck. Na de
begroeting, die kort en krachtig was over en weer en waarbij de oude strubbelingen
tusschen de bedaagde jeugdvrienden geheel en al vergeten schenen, wielde de herder
met iets van zijn zegepraal in zijn nog kaarsrechte houding de sjees vooraf naar zijn
parochie. Hij had gemeend dat, alhoewel het een geestelijke bruiloft was waarheen
zijn gasten op weg waren, niets beters dan een vrij uitgebreid stoffelijk voorgerecht
in staat zou zijn hun een voorsmaak te geven van de meer geestelijke geneugten, die
hen te wachten stonden en van het zinrijk professieceremonieel. Zoo vonden dan de
gasten, toen zij te Aldeneyck aankwamen, een tafel gedekt waar met geen polsstok
overheen te komen zou zijn, zooals pastoor Lumens vreesde. Met een glas champagne
spoelden de oude heeren de laatste restjes bitterheid weg, die misschien nog van de
vroegere schermutselingen aan hun verhemelte waren blijven kleven, waarna men
zich in de beste luim aan tafel begaf om zoowel den gastheer als den spijzen alle eer
aan te doen. Na den eten plaatste men zich nog een uur achter de kaarten en klokslag
elf rezen de heeren van hun zetels op om den volgenden morgen op tijd en monter
te zijn. Het was de pastoor van Aldeneyck zelf die bij het aanlichten van den feestdag
in vol ornaat de kamers langs ging en op de deuren trommelend zijn gasten wekte
met het toepasselijke: Haec est dies quam fecit Dominus, exsultemus et laetemur in
ea! Een half uur later stond de felle witvoet in den nog blauwen schemer voor de
sjees te trappelen en nadat de feestgangers een voor een waren ingeladen vierde Louis
Bonte de teugels en ratelde het rijtuig met de nevelsluiers van het Maasdal tusschen
de wielen den weg op naar Weert. Terwijl de geestelijken hun brevier lazen en de
wagenvoerder de handen vol had aan de leidsels, zat Severinus met de
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handen over elkander en in plechtigen ernst te peinzen. Ver over de dampende velden
heen, waaruit het water der gevallen regens omhoogrookte in de wassende zon, zag
hij met vasten blik voor zich uit in de richting der kleine stad waar zijn dochter zich
voor de wereld had verborgen om een hooger bezit. Hij had er zich laat mee verzoend
en slechts noodgedwongen, doch sinds het geschied was voelde hij zich wonderlijk
opgelucht en was de eenzaamheid van hem geweken. Toen Louis Bonte met de zweep
naar den toren wijzend de heeren aankondigde dat Weert in zicht kwam, sloegen de
geestelijken hun gebedenboeken dicht en was het de pastoor van Aldeneyck die,
meenend dat Severinus om aanspraak verlegen was, hem een hand aan den schouder
legde en de opmerking plaatste: Dat had je een week of vier geleden ook niet gedacht,
Sevrien!
Maar jij ook niet! gaf Severinus lachend terug; en de heeren waren vroolijk onder
elkander over het feit dat de Voorzienigheid toch altijd het laatste woord blijft spreken.
Door de Maasstraat kwamen zij het stadje binnen en na stapvoets voorbij het klooster
gereden te zijn stapten zij uit voor hotel de Engel waar de plaats van samenkomst
was en waar uitgespannen zou worden. Daar zat Geertrui reeds in een geur van gebak,
temidden van haar doozen vol vlaas en krentenbollen waarop de zusters onthaald
zouden worden, breeduit te wachten. Reinout Eussen en de meesterbrouwer hadden
de pakken aangevoerd en na de wacht er over aan Geertrui te hebben overgelaten,
waren de mannen het stadje al eens gaan inspecteeren, hadden ze hier en daar een
borrel gekocht en reeds een half uur in bewondering gestaan voor den langen Jan,
den toren over welks lengte zij nog stonden te debatteeren toen het rijtuig de Markt
oprolde en ze zich bij de andere feestgangers te voegen hadden. Tegen het uur dat
de plechtigheid zou beginnen begaven ze zich processiegewijs, met de priesters aan
den kop en met Geertrui en de bagage achteraan, naar het klooster. Daar werd hun,
nadat zij door de abdis begroet waren, in een kamertje, waarvan de armoede alle
beschrijving tartte, een plaats aangewezen op een soort zoldertje waar zij van achter
een hooge houten balustrade de plechtigheid konden volgen. De geestelijken hadden
zich onmiddellijk naar de sacristie begeven voor hun diensten en luisterend naar het
officie der zusters, dat zich ergens in een onbepaalde verte als een
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hemelsch weenen voltrok, wachtten de anderen de komende gebeurtenissen af. Voor
zij er acht op geslagen hadden was Miete met de brandende kaars in de hand en de
symbolieke doornenkroon der Brigittanessen over haar sluier in het priesterkoor
verschenen en pas toen Geertrui er hem door haar luidop zuchten op attent gemaakt
had, rees Severinus van der Schoor een beetje wankelend en snakkend naar adem
recht. Geheel en al verslonden in het tengere figuurtje ginds in haar grauw en
eenigszins boersch habijt, gingen de vragen en antwoorden, die helder en zonder
aarzelen uit het priesterkoor opklonken, aan hem voorbij en de Mis was reeds een
eind gevorderd toen hij tot zichzelf kwam en in het ceremonieel begon te bladeren,
dat voor hem was klaar gelegd. Ook gedurende de hooggestemde predikatie door
den pastoor van Aldeneyck ter eere van de vruchtbare Maagdelijkheid van Maria
afgegeven, bleef hij in het boekje bladeren, maar onder de consecratie der Mis op
zijn knieën gezonken heeft hij, met de oogen vol tranen en uit de volheid zijns harten,
zijn offer gebracht. Later heeft hij getuigd, dat hij in heel zijn leven geen gelukkiger
uur gekend had en dat men het ondervonden moest hebben om voor altijd te weten,
dat God genoeg was voor een mensch. Groot was de ontroering van allen toen zij na
afloop der plechtigheid in het spreekkamertje bij elkander stonden en eindelijk, na
minuten die uren leken, achter het geheimzinnige tralievenster waar zacht praten en
gichelen de aanwezigheid van menschen, van zielen verried, de blindslagen
opengingen, een zwart gordijn langzaam wegschoof en daar, in gezelschap van haar
moeder, abdis en priorin, de bruid stond en het kind, een levend Magnificat, zoo
vergeestelijkt en toch zoo natuurlijk, zoo ontroerd en toch zoo beheerscht, zoo
ongenaakbaar en toch zoo nabij, dat er vele tellen lang niets anders was dan een
bewonderend stamelen van gelukwenschen door elkander, terwijl Severinus met de
handen naar zijn dochter uitgestoken tusschen de geestelijken van aandoening stond
te stotteren. Vader! zei het meisje met iets heerlijks in haar stem, Vader! en nadat ze
hem door de tralies haar borstkruis geboden had tot een kus nam zij de gelukwenschen
der anderen in ontvangst en had zij voor ieder een vriendelijk en persoonlijk woord:
voor de beide geestelijken, voor Louis Bonte, voor den meesterbrouwer, voor Reinout
Eussen, die haar als feestgeschenk een
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portret van zuster Rosa aanbood en niet het minst voor de goede Geertrui, die geheel
achteraan, met den nieuwen hoed achterstevoren op haar hoofd en met de geuren
van een gansche banketbakkerij in haar mantel niet anders kon dan: Maar kind toch!
zeggen en die, zij alleen, van Miete een hand kreeg, een kleine, witte, bloeiende hand
die zij kuste.
Kind, begon toen Severinus van der Schoor opeens, ik weet niet of het doenbaar
is je nog meer geluk te wenschen dan je vandaag van den hemel gekregen hebt, maar
je vader wou je vóór alles vergiffenis vragen voor..... voor..... Verder kwam Severinus
niet. De abdis onderschepte de situatie door op te merken, dat alle dingen tenslotte
tóch ten goede keeren voor die den Heer in de oprechtheid hunner harten vreezen.
De beide geestelijken deden op hun beurt al het mogelijke om den vader uit zijn
verdeemoediging op te beuren en geheel in de lijn nog van zijn feestelijke predikatie
voegde de pastoor van Aldeneyck hem toe, dat zelfs de dwaasheden der menschen
hun zin hadden en dat de bitterste genaden niet zelden de zoetste en kostbaarste
ontfermingen waren. Indien het niet te veel gevraagd is, ging Van der Schoor, zich
tot de vriendelijke moeder-abdis wendend, verder, zou ik toch wel graag eens een
oogenblik met mijn kind alleen willen zijn! En onmiddellijk schoven van beide kanten
van het tralievenster de armzalige vertrekjes leeg en terwijl vader en dochter met
elkander alleen bleven, gingen de anderen zich een weinig in den kloosterhof vertreden
en reikte Geertrui de doozen met gebak aan de buitenzuster over. Laten ze het
daarbinnen bij die arme, lieve kinderen ook eens goed hebben, zei de goede Geertrui,
want een stuk vla en een krentenbroodje zal bij hen den eerbied dien zij de heilige
armoede toedragen niet verminderen.
Om het klooster niet tot last te zijn hadden de feestgangers, alhoewel heelemaal
tegen de bedoelingen der abdis in, op voorhand in hotel de Engel een gezamenlijk
middageten besteld en het was lang na twaalf reeds toen Van der Schoor, met een
opgelucht hart en met al zijn duiven weer op zijn dak, zooals mijnheer Lumens het
uitdrukte, uit het spreekkamertje trad en zich bij het gezelschap voegde. Zou je wel
willen gelooven, zei hij op weg naar de Engel tot Louis Bonte, dat ik nu pas voel,
dat ik vader geworden ben! En het scheen alsof de stoepen van
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Weert niet breed genoeg waren voor zijn vaderlijkheid, zoozeer had dat uur met zijn
dochter alleen zijn gemoed verruimd! In den vroegen namiddag volgde het lof in de
kloosterkapel en daarna nog een lang en gelukkig samenzijn waarbij de geestelijken,
er toe geroepen of niet, natuurlijk het hooge woord voerden en waarbij Geertrui
achteraf en stil bewonderend neerzat totdat Miete - en hoezeer begreep dat kind welk
een kleine moeite het kostte om een menschenhart in zaligheid onder te dompelen haar dicht naar zich toehaalde. De priesters begrepen en maakten plaats voor haar
naast Severinus en het was de glorie van Geertrui, dat de moeder-abdis en al de
anderen het uit Miete's mond vernamen, dat zij meer dan een tweede moeder voor
haar geweest was, veel meer! Severinus kan niet nalaten haar nieuwen mantel en
haar nieuwen hoed, dien zij voorzichtigheidshalve op haar schoot droeg, in het gesprek
te brengen, doch de goede Geertrui had reeds zoo lange jaren de spits van zijn
goedmoedigen humor moeten afbijten dat zij er de zinspelingen op haar tweede jeugd
nog maar op den koop toe bij nam en het al lang genoeg vond als de anderen maar
lachten en vroolijk waren. Enkel merkte zij op dat, wanneer zij vroeger geweten had
wat ze nu wist, de wereld óók voor haar te klein geweest zou zijn, waarbij de
meesterbrouwer met een dramatisch kijken nog maar eens zijn overtuiging ten beste
gaf, dat de huwelijke staat óók niet alles was en Reinout Eussen, die ook een duit in
het zakje wou doen, de veronderstelling opperde, dat er misschien een goede abdis
aan Geertrui verloren was gegaan. Kind, zei Geertrui bewonderend nadat ze al dat
gewauwel gelaten over het hoofd had laten gaan, kind - en welk een andere naam
voor zuster Margaretha van de Engelen paste beter in Geertrui's mond - wat ben je
mooi! Ik kan maar niet genoeg naar je kijken! En tegen Louis Bonte ging zij verder:
Nu begrijp ik het, Louis, dat zelfs de hemel verliefd op haar geworden is.
Het is het geluk dat mooi maakt, hielp de moeder-abdis haar dochter uit haar
verlegenheid, de glans van het geluk! Wanneer het goud zijn glans en de edelsteen
zijn schittering zou ontberen, zouden ze lang zoo kostbaar en begeerbaar niet zijn.
Veel te snel vervlogen de uren van het samenzijn en het moment brak aan dat er
afscheid genomen en weer ingespannen moest worden. De treinreizigers waren het
eerst aan de beurt om op te

Jacques Schreurs, Kroniek eener parochie. Deel 3. De weg zijner zonen

373
stappen. Geertrui verzamelde de leege doozen en trommels en toen de abdis haar
prees dat ze zoo goed gezorgd had, zei Geertrui dat dat alles niets was bij den hemel
waarin ze een dag lang had mogen vertoeven. Ze kreeg de verzekering mee, dat ze
altijd welkom was, ook zonder haar geschenken, dat de hemel wagenwijd voor haar
openstond zoo dikwijls ze maar wilde. Allemaal goed en wel, bracht Van der Schoor,
die er zich ernstig bezorgd over scheen te maken, dat Geertrui op haar ouden dag
nog een uitgaanster werd, in het midden, als het maar niet om den haverklap gebeurt
en wij, Louis en ik, maar niet geregeld met koude vuren zitten of opgewarmden kost!
Geertrui lachte er mee, maar meer nog om het vooruitzicht van het kind ook eens en
wel een heelen dag voor zich alleen te kunnen hebben. Daardoor werd haar de
onwennigheid van een treinreis met een bestendige vrees van in een verkeerden trein
te zitten en de tegenovergestelde richting in te sporen, bovenmate vergoed.
Toen de geestelijke heeren waren heengegaan, de pastoor van Aldeneyck om door
de moeder-abdis nog eens apart bedankt te worden voor zijn schoon sermoen, door
alle zusters geprezen, en mijnheer Lumens om zijn brevier te halen, dat hij in het
tuinhuis had achtergelaten, hield Miete haar vader en Louis Bonte nog een oogenblik
vast, en haar gelaat betrok plotseling, het kreeg een nieuwe schoonheid, een andere
dan die Geertrui geprezen had, toen ze zeide: Zoo zijn we dan weer met ons drieën
samen zooals vroeger; een kort oogenblik slechts, maar lang genoeg voor jaren van
herinnering. Severinus begreep niet waar ze heen wilde en stond een weinig
bedremmeld onder den koelen ernst waarmee Margaretha van de Engelen hem in de
oogen zag. Zich tot Louis Bonte richtend gaf ze hem de groeten mee voor Jacob, die
priester ging worden, voor Karel die het hoofd maar boven water moest houden, voor
Maria van Dorus en voor Lambert, die zijn eigen roeping gevonden had, voor Peter
en Lieske die een gelukkig stel vormden, en voor Nico, den jongste; voor ieder
afzonderlijk gaf zij de groeten mee en de oogen neerslaande vervolgde zij: Ik hoop
niet, dat ik je affronteer, Louis, maar ik zou je in het bijzijn van mijn vader, met wien
ik vanmorgen een en ander besproken heb, willen vragen: Heb je vandaag ook aan
je vader gedacht? En zonder het antwoord af te wachten, alsof ze zich voorstelde,
dat dit
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wellicht voor hem beschamend zou zijn, ging zij verder: Ik heb vandaag den ganschen
dag aan hem gedacht, hij is geen oogenblik uit mijn gedachten geweest.
Na dit gezegd te hebben wachtte zij en stonden ze gedrieën enkele tellen met het
hoofd op de borst.
Ik zal er aan denken, sprak Louis tenslotte, die met reden besefte dat er iets gezegd
moest worden.
Wij zullen doen wat wij kunnen, herhaalde vader Severinus zijn belofte, die hij
reeds eerder zijn dochter gedaan had.
Ik zal voor hem bidden, besloot Margaretha van de Engelen, en boeten, voegde
zij er met een smartelijken blik in de verte aan toe.
Maar daarmee begint eigenlijk alweer een nieuw verhaal.
Stein a/d Maas, April 1943-44.
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