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I

MEER dan dertig jaar, met een volharding die men in zoo 'n halven onnoozelaar
nooit had durven vermoeden, had Kloempke er voor gewerkt.
En eindelijk, eindelijk! op dien memorabelen Maandag van Sinte-Gommaruskermis,
na een langen dag van vioolstrijken en rondgaan met zijn bolhoedeken, herbergsken
in en herbergsken uit, had hij ze samen, zijn 15.000 fr.
Toen hij 's avonds laat, in zijn eenzaam-gelegen, één-
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kamerig achterhuizeken, veilig achter de neergelaten rolgordijn bij 't licht van zijn
petrollampke, de gekregen centen, halve en heele sollen telde, was hij zelfs over de
15.000 en dat nogal met 3.25 fr., waarvoor hij aan het vet-walmend wagentje op de
Kluizeplein een groote kom vol warmen patatfriet kocht, daarbij nog een biefstuk
van een pond, een halfbrood, een potje mostaard en twee flesschen bier, om op zijn
eentje, met een voldaan-kloppend hert, zijn levenstriomf te vieren.
Want een triomf was het voor 't Kloempke, en geen kleine! Hadde hij dien gevierd
met een dankmis en een diner met konijn en wijn en den besten harmonicaspeler van
de stad er bij, 't ware bij lange niets te veel geweest.
't Was immers maar een sukkelaar van een vent, het Kloempke, kort en klein
ineengestuikt van bouw, met korte beentjes, korte armen, een kop als een zaanstoop
en een bleek, plat, pokdalig doggengezicht, dat altijd naar 't schreien stond. Hij was
schoenmaker van stiel, doch ondanks veel gezucht, gebid en achter-d'ooren-gekrab
had hij het nooit verder weten te brengen dan 't primitief lappen van zolen en
pollevieën. Had hij daarmee zijn fortuintje bij elkaar moeten krijgen, God-en-Heere!
met dag en nacht te kloppen, en dat driehonderd jaar aan een stuk, dan was hij er nog
niet gekomen!
Doch hij zat er niet veel meer mee in... Hij geraakte er, zoo juist op 't nippeke
weliswaar, toch nog mee aan zijn kost, aan zijn huur voor zijn eenkamerig
achterhuizeke en aan zijn schamel kleedsel. En dat was voor hem al meer dan genoeg.
Maar, God-zij-geloofd! het Kloempke had buiten
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zijn leest, zijn hamer en zijn nagelenbak, ook nog iets anders om op te bouwen en
dat was zijn viool.
Die had hij, toen hij nog een broekvent was van een jaar of twaalf, dertien, boven
op zolder bij zijn grootmoeder, in een oude kist gevonden. En zoo heelemaal op zijn
eentje, zonder meester of wat ook, had hij 's avonds, na een vollen schoenmakersdag,
viool leeren spelen.
't Was rap gegaan, danig rap zelfs.
Op drie, vier weken tijds had hij er den pak van weg gehad. En tot groote
verwondering van zijn moeder en de geburen, die nooit anders dachten of er scheelde
wat in dien jongen zijn bovenkamer, speelde hij zoowaar van: ‘Waar kunnen wij nog
beter zijn’, van: ‘Als de boer een zippeken heeft’, van: ‘De schoon' hertogin’, en veel
andere liekens nog.
Hij mocht niets nieuws hooren op een orgel, van een harmonie, van een
straatzanger, of hij zat op zijn oude viool te zweeten en te strijken, zoolang tot hij 't
er uit gekrast kreeg.
‘De Groote Pint’, de befaamde staminee in het oude gepuntgevelde
Meulekeskwartier, onder aan den voet der Molenwallen, was de eerste herberg waar
hij zijn kunst had mogen laten hooren. Dat gebeurde ter gelegenheid van den
jaarlijkschen souper der ‘Dappere Pijpsmoorders’. Zijn heel repertorium streek hij
er af en toen de uitgelaten Pijpsmoorders gedaan hadden met smekken en smullen,
zongen ze dapper mee.
't Was in de klein' uurkes toen 't Kloempke van daar naar huis strunkelde, met zijn
viool onder zijn jas geknoopt. Hij was een beetje zat en een beetje soezig in zijn
grooten kop, maar onder zijn hand, in zijn vestzakje, woog en rinkelde er vijf frank
en zeven sollen.
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Dien nacht, weggezonken in zijn kafzak, boven op zijn zolderke onder de pannen,
kreeg hij als bij ingeving 't gedacht om met zijn viool een fortuintje samen te krabben.
Wat er daarbij allemaal door zijn kop had gespookt was geweldig geweest, om van
te draaien. Spijtig maar dat, toen hij 's morgens, na een korten, diepen slaap, door
zijn grommend en roepend meke werd wakker geschud, hij er zich niets meer van
herinnerde! 't Eenige wat hem terug bijkwam was dat het 15.000 fr. moesten worden,
dat hij er dan huizen mee zou koopen om van zijn renten te leven en ook dat hij geen
cent, geen duit zou aanraken van alles wat hij met zijn viool verdiende, of de 15.000
moesten er zijn.
Och, hoe voelde 't Kloempke zich veranderd van toen af aan, en hoe was hij aan
't werk geschoten.
Geen Zondag ging er voorbij of vlak na den noen, in zijn zwart kostuum en met
zijn bolhoedeken op, was hij op stap, al de herbergen af, om te spelen en te verdienen.
Geen kermis werd er gevierd, vijf, zes uren in 't ronde, of 't Kloempke, zijn viool en
zijn hoedeke waren er geweest om zich te laten hooren en centen op te halen. Zelfs
in den beewegtijd, als er van Antwerpen of van hooger op uit de polders,
paternosterende processies door de stad trokken op weg naar Scherpenheuvel, stond
hij, met zijn hoedeke omgekeerd vóór zijn voeten, aan de Leuvensche Poort kerkliekes
te strijken om toch maar weer een stukske meer voor de 15.000 binnen te rijven.
Natuurlijk ging het niet altijd even vlot.
Er waren keeren dat hij zijn eigen zoo lam en moe streek, dat hij bijkans geen pap
meer zeggen kon, en als hij dan ievers, in de alleenigheid, zijn buit telde, nog geen
drie arme frankskes bijeenhad. En ander
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keeren daarentegen, zonder veel moeite te doen, regenden de centen binnen, zoodat
hij zijn winst over al zijn zakken verdeelen moest en 't er bovendien goed vaststoppen
ook met proppen papier, om bij zijn verder gefiedel in Godsnaam toch maar geen
gerinkel te laten hooren.
Bezonders als 't Kloempke weer eens terechtkwam ievers bij zoo 'n companie
plezante, half-zatte mannen, en hij hen hun brooddronkenheid op hem liet botvieren
lijk op een onnoozel schaap dat van toeten noch blazen weet!
Och, 't Kloempke bibberde en zuchtte en pimpeloogde dan wel, als het toeval hem
in zoo 'n gezelschap bracht. Hij kreeg er hartkloppingen van ook al. Zoo geerne had
hij zich omgekeerd, de deur toegesmeten om rap weg te loopen. Maar de begeerte
naar groote winst duwde hem dan telkens als met een straffe hand verder en verder
naar binnen tot midden in 't geroep en gebral.
't Duurde nooit lang of 't zat er op met het ventje. En wat ze met hem allemaal
uitstaken, 't zou te lang zijn om 't allemaal te vertellen. Nooit was het zot genoeg.
De mannen lieten hem bijv. viool spelen met een vol bierglas in evenwicht boven
op zijn kop. Ze deden hem cake-walken of duwden hem in plaats van zijn strijkstok
een koterhaak in de hand, waarmede hij dan een brabansonneke ten beste moest
geven. Somwijlen takelden ze hem van hoot tot poot toe met allerlei bonte vodden
en papierkens, al erger dan een vastenavondzot, streken zijn gezicht zwart met een
verkoolden stop en namen hem aan den kop van hun brallende bende mede op toernee
van de eene herberg naar de andere.
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't Was meer dan erg wat 't Kloempke te verduren kreeg. Sommigen, die wat
compassieus waren van hart, namen het dan op voor hem en ze spelden hem de les
van zich niet te laten doen.
En dan trok 't Kloempke een bleetgezicht, zei zuchtend dat hij slagen kreeg als hij
zich dierf verzetten, en temet profiteerde hij er van om zijn hoedeken uit te steken
om wat te krijgen.
Maar binnen in lachte hij en was blij. Hij wist wat er bij zoo'n gelegenheid altijd
afviel en dat bracht hem immers weer een heelen stap dichter bij de 15.000!
Och, nog veel meer zou hij hebben willen verdragen. Meer nog zelfs dan de water-,
vuur- en stofproeven, waarvan hij zulke verschrikkelijke dingen had hooren vertellen
en die men deed ondergaan aan hen die framasson wilden worden.
De 15.000 en propriëtaris zijn en van zijn renten leven, dat geïnspireerd ideaal
hield er den moed in bij 't Kloempke. De tijd was niets: tien, twintig, dertig jaar als
't moest, 't kon hem niet schelen hoeveel, maar komen zou hij er!
Nu hielden ze hem voor den zot. Goed. Maar geen nood, eens kreeg hij zijn dag,
en dan zouden ze nog wel andere gezichten trekken!

II.
En zie, nu was het zoover, De 15.000 waren samen! Die week deed 't Kloempke
voort zijn schoenlapperswerk, precies lijk hij 't altijd had gedaan.
Maar den Zondag daarop, den tweeden alzoo van Sinte-Gommarus-kermis, in
plaats van na zijn noen-
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eten weer op stap te gaan, liet hij zijn viool gerust aan heur haak nevens de schouw
hangen en zette zich, lijk de rijke meneeren doen, achter de stoof te slapen in zijn
ladderzetelke.
De menschen in de stad, op wandel door de straten of saamgetroept bij pint en pot
in de herbergen, misten 't Kloempke.
‘Wa's da nu?’ zegden ze tegen elkaar. ‘We zien 't Kloempke ni? Da's nu nog nooit
gebeurd. En dat om Sinte-Gommaruskermis te sluiten. Hij zal toch niet ziek zijn?’
En ook de troepen plezante mannen ‘In den Trap’, ‘In 't Vliegenstalleke’ of een
van die andere dolrumoerige staminee's, die hem zoo verwachtten om met hem weer
eens hunnen bontavie te jagen, wisten niet wat peinzen van zoo iets ongewoons. Er
waren er die er op zoek naar gingen, maar nergens was hij te vinden. Zelfs zij die
moegewacht zich op 't laatst de diepe, donkere gang in waagden die leidde naar zijn
achterhuis en op zijn laag, rond deurke gingen bonken, vingen bot.
En 't was ook zooals hij 't gedacht had: ze trokken in de stad gezichten wel van
een el lang, toen ze eenige dagen later te hooren kregen dat 't Kloempke 't
schoenlappen liggen liet, dat Notaris Torfs voor hem vier burgershuizekes had gekocht
op 't Kluizevestje, elk van vier frank en een kwartje huur in de week, en dat hij nu
rentenieren ging.
Er waren er genoeg, die dat niet gelooven konden en er hun schouders voor
optrokken.
‘Toe, toe!’ zegden ze. ‘Waar zou hij dat gehaald hebben! Een bedeleer! Toch niet
met zijn gekrabbel? Maak dat aan potuilen wijs!’
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Maar als ze 't met hun eigen oogen zagen hoe hij, deftig in 't zwart en met een boordje
aan, naar ae mode van alle renteniers en gepensionneerden, 's morgens naar de
achturenmis ging en, precies lijk zij, nadien een traag wandelingske over de vesten
sloeg van 't Spui tot aan 't Begijnhof, dan konden ze wel niet meer twijfelen.
Ze lachten geen klein beetje met het pokdalig, bleek vioolkrabberke. En als ze
hem zoo toevallig eens tegenkwamen probeerden ze hem in 't ooke te nemen ook.
Doch 't Kloempke trok er zich juist nietsmandalle van aan. Al zegden ze 't vlak in
zijn gezicht, hij bekeek de spotters nog niet eens en zonder zelfs een enkelen keer te
pimpeloogen, zonder zijn stap te verhaasten wandelde hij deftig verder.
't Spreekt vanzelf, de andere renteniers keken misprijzend en van uit de hoogte
neer op zoo 'nen collega van 70 fr. in de maand. Er waren er zelfs, die verontwaardigd
staan bleven als hij op de vesten wat te dicht op hun hielen liep en met een kwaad
gezicht en oogen die staken als ponjards wachtten tot hij een honderd meter verder
was en heelemaal uit hun lucht.
Maar lijk 't met alles gaat in de wereld, in onze stad gewende men zich stilaan aan
het zelfvoldane, rentenierende propriëtariske en 't vioolspelend, bedelend Kloempke
verflauwde en geraakte op den achtergrond.
Ook de heeren op de vesten lieten hem weldra voor wat hij was, keken niet meer
kwaad. En dien zomer was er toen zelfs één, een die er misschien wel het dikst in
zat van allemaal, die zich zoo aan hem gewend had, dat hij zich op een schoonen
keer niet meer geneerde om nevens 't Kloempke op een en dezelfde
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bank te gaan zitten en zoowaar met hem een klapke te slaan.
Dat was de lange, magere Mille Verdoodt, die vroeger een groote loodgieterszaak
had, gehad en door zijn lood en zink en koper met de profijten die zoo'n stiel
daarenboven nog brengt, door gelukkige speculatie's in gronden en niet het minst
door een reesem erfenissen van ongetrouwde nonkels, tanten en kozijnen van den
kant van zijn vrouw, zoo rijk geworden was als het water diep is.
Hoe 't kwam was niet juist te zeggen - misschien wel omdat 't
gelukkig-verwonderde Kloempke aan zijn bank-genoot een pijp toebak had laten
stoppen en hem nadien zelfs bij Dree-van-'t Sas op een pint drijdaad van de flesch
trakteerde, want Mille was zoo gierig als een krab -, doch lang duurde het niet of
men zag dien anderhalven cent al eens meer bijeen en 't was dan natuurlijk Mille die
met veel lawijd en rappe gebaren 't hooge woord voerde. 't Kloempke zei nooit iets,
hij luisterde maar en keek gespannen recht voor zich uit, als om toch niets te vergeten
van wat de loodgieter verkocht.
Wat die verkocht, kon men wel raden. Savee's over geld natuurlijk, niets anders
dan over geld, precies hetzelfde als waarmee hij jan en alleman de ooren van hun
kop maalde, al liep hij maar vijf stappen mee.
Eerlijk gezegd, als er in de stad iemand was, die 't weten kon van geld en zoo meer,
dan was het wel hij. Eerstens door zijn eigen practijken en tweedens door zijn zoon
die bedankt had voor 't loodgieterschap en wisselagent speelde te Antwerpen.
En Mille Verdoodt deed zijn werk goed. Hij bracht het Kloempke zijn dikken kop
zoo op hol, dat 't vent-
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je bij Notaris Torfs een ferme hypotheek nam op zijn vier nieuwe propriëteiten om
dat zoo maar in de handen van dien wisselagent te leggen. En alsof het daarmee nog
niet wellekens was, verkocht hij zelfs een beetje later zijn huizekens en ook die rest
ging naar Antwerpen.
't Moest een goeie zet geweest zijn, een heel goeie zelfs. Want 't Kloempke
verhuisde uit zijn armelijk achterhuizeke naar de Kolveniersche vest bij de Weef
Muyshondt van wie hij de twee benedenkamers in huur nam. Hij droeg nu ook al
een overjas en een wandelstok met een zilveren kruk, en in plaats van zijn houten
pijpje rookte hij sigaren.
Mille Verdoodt bezonders was fier op zijn succes.
Hij geneerde zich zelfs niet meer om met 't Kloempke door de stad te wandelen
en had het ventje niet beschaamd neen gezegd, hij zou hem nog meegenomen hebben
in de groote cafés.
‘Weet ik het of weet ik het niet?’ vroeg Mille stoefend aan de menschen... ‘Wie
steekt er den dag van vandaag nog zijn geld in huizen? Papieren, die moet ge hebben.
Goei, soliede papieren. Dan wordt ge rijk zonder dat ge het zelf weet. Da' kunde nu
eens zien aan mijn vriend hier. En wacht maar, 't zal nog beteren ook.’
De menschen, die dat hoorden, sloegen van verwondering hun handen ineen.
‘Ja, ja! 't Kloempke doet progres!’ zegden ze en naar algemeenen, menschelijken
trant bij dergelijke gevallen, lachten ze bij lange zoo spottend ni-meer als ze hem
tegenkwamen. ‘Ge zult het zien, hij wordt nog kapitalist. Nu woont hij al zóó. Binnen
kort zal 't zijn in een huis-alleen met een meid en een knecht
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en wie weet wat er dan nog op volgt. 't Geluk is immers weggelegd voor de
stommeriken!’ voegden ze er jaloersch aan toe.

III.
Spijtig genoeg voor die anders zoo gelukkige stommeriken, dezen keer viel 't zoo
schoon begonnen kansspel rats anders uit.
Mille Verdoodt deed nochtans met zijn tong en zijn rappe gebaren goed zijn best,
om de menschen in hun verwachting te laten en temet veel volk naar 't kantoor van
zijn fellen zoon te jagen. Maar één jaar ging voorbij, een tweede en een derde en 't
Kloempke trok naar geen huis-alleen met een meid en een knecht.
Toch verhuisde hij op een schoonen keer, doch dat was toen hij arm als Job, zoo
goed als zonder kruis of duit, uit de Weef Muyshondt heur huis op straat terechtkwam.
Een verzegelde brief uit Antwerpen bracht hem het nieuws dat zijn 15.000 fr., of
wat het ook geworden was, 20 of 30.000, - naar de maan waren en als hij heel rap
kwam kon hij voor zijn papieren nog eenige honderden frankskes krijgen.
't Kloempke wist niet wat hij zag. Alles duizelde en draaide en hij bibberde over
heel zijn lijf. Zooveel had Mille Verdoodt in den loop der laatste jaren, over geldzaken
toch aan zijn verstand weten te brengen, dat hij onduidelijk begreep dat zijn fortuintje
foetsji was.
Maar hij wou het met gelooven, trok sito met dien brief naar Antwerpen om
explicaties. Mijnheer Verdoodt zoon was echter niet thuis, zegden ze er. Hij was
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naar Engeland. En een glimlachende bediende vroeg hem of hij zijn papieren nu
verkoopen mocht. Alles was nog niet verloren. Ze wilden er hem nog duizend frank
voor geven.
't Kloempke zei niet neen of ja, maar met den eersten trein was hij terug. Hij liep
in één asem naar Mille zijn huis, trok van opwinding zoo aan de bel dat ze kapot
vloog en hij daar met den koperen trekker in zijn hand te kijken stond.
De meid was 't die kwam opendoen. Zonder naar zijn vraag te luisteren begon ze
hem uit te schelden voor koperdief en stukske vioolkrabber, dat haar mijnheer met
hem niets wou te maken hebben en dat hij riskeerde een emmer water over zijn kop
te krijgen als hij 't nog waagde aan heur deur te komen.
Bibberend en bevend lijk een verzopen hond, zoo droop 't Kloempke naar zijn
huis.
Daar ging hij te keer als zot. Soms werd hij geweldig en brieschend om ongelukken
te doen, zoodat de Weef Muyshondt vol schrik wegvluchtte naar geburen, en dan
weer zonk hij suf neer, begon te schreien en te zuchten en te jeremieeren als een
klein kind.
De Weef Muyshondt wist geen raad en dierf zoo den nacht niet in. Ze haalde er
heur broer bij die kordaat bij 't Kloempke binnendrong om met hem eens verstandig
te spreken. Hij probeerde hem te troosten, zei dat het misschien zoo erg niet was, dat
er nog anderen waren in de stad, die het te pakken hadden en nog voor veel, veel
meer. Maar 't ventje wou niet luisteren. Hij ging voort met lamenteeren en armzwaaien
precies of er niemand was.
Pas als de broer, t'ende zijn geduld, ook met lawijd begon en hem dreigde buiten
te smijten, leek het
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Kloempke tot eenig besef terug te keeren. Hij zweeg, kromp angstig ineen en stak
smeekend de handen naar hem uit.
‘Niet doen, Piet!’ bad hij hem. ‘Niet doen. 'k Zal vanzelf wel gaan. 'k Kan hier nu
toch niet meer blijven. 't Is al voor niet geweest. Nu moet ik opnieuw beginnen,
heelemaal op te nieuw... Maar alsteblieft, doe me niets. Geloof me, 'k ga wel vanzelf...’
Piet liet toen zijn lawijd maar zakken.
‘Allee dan!’ zei hij. ‘Afgesproken zoo. Maar prenez-garde, begin niet meer...’
Neen, hij begon niet meer. En hij hield zijn woord ook. 's Anderendaags avonds
huurde hij ievers een stootkarreke, laadde er zijn meubelkes op en trok er mee weg,
naar een klein, klein achterhuizeke dat hij in 't Molenkwartier had weten te ontdekken.
En 's Zondags daarop, precies of hij was geen propriëtaris of rentenierke geweest,
deed hij weer met zijn viool en zijn bedelend bolhoedeken den toernee der herbergen,
heel de stad af.
Dat was wel heel sterk. 't Sloeg de menschen met verbazing 't en kon niet meer.
Er waren er die vloekten als ze hem zoo zagen, klein en deemoedig, niet durvend
te asemen bijkans. En ze lachten hem uit en sloegen brutaal zijn hoed uit zijn hand.
‘Zeg eens, fijne! Met onze centen huizen koopen, he? En er dan gaan mee tuischen
om miljonnair te worden, he? Maar gij niet, zulle! Trek op!’
In sommige cafés joegen ze hem zelfs met dreigementen buiten.
Doch er waren er ook anderen nog die 't voor hem opnamen, hem zijn lijfstuk van
‘De schoon' herto-
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gin’ lieten spelen en meer van die oude liekens, en dan ook mild de nikkelstukjes
lieten regenen in zijn uitgestoken hoedje. Zelfs de mannen uit ‘De Trap’ en ‘'t
Vliegenstalleke’ hernamen met hem hun furie om er een variété-artist uit te maken.
Wie weet, zoo stillekens aan was hij misschien weer aan zijn 15.000 geraakt. Of
liever aan zijn 14.000. Want van zijn eersten buit was hem toch nog een dikke duizend
overgebleven.
Maar ja, lijk voor zooveel schoon begonnen historiekens in onze kleine stad, kwam
die leelijke oorlog hier ook een dik punt achter zetten. Alles bij ons werd 't onderste
boven geborsteld, de menschen verstrooid over alle mogelijke landstreken, en een
van dezen waarvan men niets, absoluut niets wist noch hoorde, was 't Kloempke.
Was hij in de beschieting omgekomen, of was hij naar Holland of Engeland
gevlucht en er gestorven soms?
Wie mensch kon 't zeggen?
We hadden toen ook al gauw aan andere dingen te denken dan aan Kloempkens
of wat ook van uit die zoete, beloftelandsche dingen van vóór den oorlog.
't Ventje verdween uit onze herinnering en bleef er uit weg, samen met zooveel,
zooveel anders nog...

IV.
Maar zie, nu ik terug in mijn land ben en daar zoo, een week of drie geleden, met
eenige oude vrienden weer eens lijk vroeger, in een onzer oude, gespaard gebleven
herbergen, gezellig bijeenzat, kwam 't Kloempke er zoowaar binnengestapt.
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Ik kon mijn oogen bijkans niet gelooven...
Nog altijd dezelfde was 't, van postuur en van gang, met zijn bolhoedeken diep
tot op de ooren en zijn viool onder zijn jas, maar kleiner en ineengeschrompeld en
't breede gezicht een en al rimpel.
En op 't zelfde jammerhout van een viool van vroeger speelde hij zoowaar weer
eens van ‘De schoon' hertogin’, van ‘Als de boer een zippeke heeft’ en om te sluiten
een fermen ‘Vlaamschen Leeuw’. Zijn handen beefden en hij hield de viool bijna
vertikaal, maar 't kwam er alles toch nog duidelijk uit.
Toen hij rondging regende het mild allerlei nikkel in zijn hoedeke. Er kwam iets
als een lach op zijn oud, verweerd gezicht en hij knikte beleefd tegen iedereen.
Zou hij weer aan 't potten zijn voor vier huizekens en om te gaan rentenieren
daarna? Hoeveel zou hij nu bijeen moeten krijgen daarvoor? Honderdduizend soms?
Och, honderdduizend, wat zegt dat nog? 't Is nu immers geen zilver meer. Alles,
alles nikkel. Zonder klank, zonder muziek. Zou hij er soms nog muziek kunnen van
maken?
Vooruit dan, Kloempke, trek het nog lang en veel succes!
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De Pruik Catrij

HET was van hem dat men aan vreemde bezoekers gewoon was te zeggen: als gij
een leelijken, heel leelijken vent tegenkomt, zie, dan is hij het niet, maar ontmoet ge
nog een leelijkeren, dan hebt ge den juiste voor.
En zoo was het. Er waren leelijken, heel, heel leelijken zelfs, maar zooals hij vond
men geen tweeden. 't Was gewoon om er een schrik van te pakken! Een groot, breed
vooroverhangend bovenlijf op korte, kromme beentjes met
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platte naar binnen gedraaide voeten, en daar boven op, uit ouwerwetsche
vadermoorders, draaide er een echte apenkop, maar roos en gladgeschoren dan, met
diepliggende, wimperlooze oogskes, een platgestompten neus, een bovenlip van wel
drie vingeren breed en aan de ingedeukte kin een stijven, witten kransbaard lijk
schippers soms hebben.
't Schoonste van al was dat hij wist hoe leelijk hij was en al het mogelijke deed
om het te laten uitkomen. Hij droeg een spannende broek, een kort jasje, platte,
haklooze schuiten van schoenen, en boven op zijn rosse, langharige pruik een
zwart-zijden ballonklak zooals boeren dragen.
Als familie soms begon over dat kleedsel, dat het toch niet noodig was precies
zoo zot te doen, haalde hij minachtend de schouders op en grijnslachte eens. En met
zijn diepe basstem die hij opzettelijk nog dieper maakte, zoo op zijn eigen manier
zonder een enkelen keer de bovenlip te vertrekken, antwoordde hij dan: ‘Als ze me
zoo niet willen bezien, dan doen ze maar hun oogen toe. Zoo ben ik gemaakt en zoo
ga 'k door de wereld. Peinst ni da' 'k er beschaamd voor ben. Nog nooit geweest,
geenen halven minuut. En 'k zal het nooit zijn ook niet. Da' ze 't mij maar eens
nadoen!’ En dan rechtte hij zijn groot bovenlijf, stak triomfantelijk een vinger omhoog
en liet zijn oogskes pimpelen in een tevreden lach.
En ja, hij mocht er wel fier en blij om zijn!
Thuis bij zijn ouders, in den kruidenierswinkel ‘In de Klok’, hadden ze vele jaren
met de handen in het haar gezeten bij 't gedacht wat er van dat arm gedrochtje later
zou moeten geworden. En nog dieper groeven en krabden hun vingers, tot op en in
de
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schedelhuid, als hij per se muzikant wilde worden. Och Heere, muzikant! Op wat
moest dat uitloopen? 't Hoop en al op een variété-artistje! Een kind uit de oude,
eerbiedwaardige ‘Klok’, gesticht Ao Di 1712, variété-artist! En wat ze ook probeerden,
met de hulp van grootvaders, grootmoeders, nonkels en tanten, pastoors en paters,
om hem er van af te houden, hij bleef koppig bij zijn besluit.
Eerst kreeg hij wat lessen thuis, solfège en piano, dan bezocht hij de stedelijke
muziekschool, en nadien trok hij naar 't conservatorium.
Een genie om de hoogten in te klauteren en daarboven nieuwe lichten te ontsteken
was hij echter niet. Integendeel 't was alles maar middelmatig.
Maar daarentegen was hij in de breedte gespannen lijk geen andere in al de
conservatoria van 't heele land bijeen. Hij speelde niet alleen orgel, piano, harp, viool
en cello, maar ook fluit, hobo, hoorn, clarinet, saxofon, bugel, schuiftrompet of wat
er ook nog aan blaasinstrumenten te vinden is. Daarbij kon hij tamelijk goed zingen.
En wat merkwaardig was en hem op dat gebied tot een fenomeen maakte, was 't feit
dat hij zijn stembanden stellen kon zoowel voor bas, als voor baryton of tenor. Spijtig
dat Jef Denijn's beiaardschool toen nog niet bestond, want vast en zeker was hij daar
ook naartoe getrokken!
Op 22 jaar was hij weer thuis, volleerd en met alle mogelijke diploma's die ze op
een conservatorium geven kunnen, behalve dat van tooneelspeler. Natuurlijk kon er
niet aan gedacht worden hem lessen te laten geven, of dirigent te doen worden van
een koor of van een fanfare! Met zoo'n postuur! En nog meer dan vroeger zaten ze
in de ‘Klok’ met den daver op
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en in hun lijf bij 't gedacht aan die eenige mogelijkheid van variété-artist.
Zeker, hij ware rijk geworden alzoo, schatrijk, b.v. als musiceerende oran-oetang.
Maar de naam, hun oude naam! Neen, 't ware om te vergaan van schaamte! En ze
baden in 't genipt rozenhoedjes, lieten in 't genipt missen lezen en kaarsen branden,
opdat de hemel dat toch uit zijn kaal koppeke zou geweerd houden.
Doch zie, 't geluk is immers weggelegd voor de geteekenden! Toen gebeurde er
iets dat hem er met den slag bovenop hielp.
In de oude Sint-Jozefkerk, de rijkste kerk van de stad, gelegen in het stille en
deftige rijkemenschenkwartier waar niet minder dan twaalf adellijke families uit den
omtrek hun winterhuizen bezaten, hadden ze al met een keer een organist noodig.
De vroegere, een zuidelijke, vlammende schoonheid met vuur in de donkere oogen
en lang zwart haar, die, zooals de gewoonte het wilde in die parochie, tevens
muziekleeraar van de adellijke jeugd was, had er het hoofd en 't hart van 'n adellijk
freuleke met zijn muziek weten zot te maken en was er ten slotte met het schaap
vandoor gefougeerd. Schandaal natuurlijk. En gezien het nu nummer twee was die
zoo iets lapte, staken de adellijke heeren en de priesters hun verontwaardigde hoofden
bij elkaar en besloten niemand anders te benoemen of 't moest een leelijke zijn.
De zoon Catrij, uit de ‘Klok’, kwam als geroepen.
En om te laten zien dat hij goed verstond wat ze wilden liet hij zijn baard staan
die toen nog ros was, plakte op zijn schedel, waarop slechts eenige witte varkensharen
groeiden, een rosse pruik en kleedde zich
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ook navenant zijn leelijkheid. Seffens had hij den naam waarmee hij zijn leven zou
door moeten: de Pruik Catrij, waar hij hartelijk om lachen kon omdat het toch nog
zoo erg niet was als b.v.: de Aap Catrij, of: de Boschmensch.
't Sprak vanzelf, hij werd benoemd, niet alleen met de stemmen en het applaus
van de heeren en de priesters, maar ook met die van de mevrouwen en de meiden en
de knechten uit de twaalf adellijke hotels er bij.
Sito verliet hij de ‘Klok’, huurde t' ende een vernepen, kwalijk-riekend
armemenschensteegske, dat doodliep op de Molenvest, drie arbeidershuizekes die
hij liet verbouwen tot één, en dat hij heelemaal op zijn arbeidersch meubileerde, en
zocht zich in een der weeshuizen van 't omliggende een neuzeloos, scheel kind uit
tot meid.
‘Voilà!’ zei hij ‘nu ben ik ingescheept. Dat huis zullen ze mij niet afpakken en die
meid nog minder. Daar doe 'k het mijn heel leven mee. En zegt nu nog da'k niet
geweten heb wa'k wilde!’
Och! al sprak hij nog met zulk gewicht van dat ‘ingescheept’, 't was nochtans maar
voor een heel gewoon varen, zonder iets buitengewoons en bezonders.
's Morgens speelde hij zijn Missen in de Sint-Jozefkerk. Er waren er altijd vele,
soms drie en vier, niets dan plechtige zielediensten bijkans, die flink betaald werden,
aan hem zoowel als aan de zangers en de priesters, uit legaten door 'k weet niet
hoeveel adellijke, begraven-en-vergeten heeren en mevrouwen bij testament, ter
verlochting van hun vagevuurtijd, aan die kerk vermaakt.
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's Achternoens zat hij in de holle, doodsche heerenhuizen en gaf daar, - om goed te
laten voelen zeker dat hij er niet kwam om schandaaltjes uit te lokken - op strenge,
barsche manier zijn muzieklessen aan de angstig-bibberende freulekes en jonkheerkes,
orgelde om zes uur zijn lof en trok nadien met zijn kabas aan den arm de stad in om
er zijn inkoopen te doen.
Groenten, vleesch, brood, suiker, alles, tot solferstokskes, dweilen en schoenblink
toe, haalde hij zelf aan, want voor geen waarom wilde hij dat zijn meid het deed. Zij
was voor binnenshuis bestemd en 't allereenigste wat ze buitenshuis mocht doen was
den hof verzorgen. Zelfs voor de stoep en de ruiten nam hij een vrouw uit de geburen.
‘Ja, ja!’ zei hij, ‘zoo wil ik dat. Heur laten uitlachen en heur zoo kwijtspelen
misschien? Dàt, nooit of jamais. 'k Heb heur genomen voor mijn leven-lang, en zoo
zal 't zijn ook!’
Eens terug van die commissies trok hij zijn laarzen uit, schoof in plaats van muilen
witte klompen aan zijn voeten en zette zich in de groote, witgekalkte zijkamer, die
als een museum was van alle mogelijke muziektuigen, te repeteeren, op een rij al die
instrumenten af, van de harp via de cello en de fluit tot den bombardon toe.
En ook precies lijk den eersten dag van zijn in diensttreding deed hij verder zijn
werk, niets beter en ook niets slechter, zijn kerkwerk zoowel als zijn muzieklessen
aan zijn adellijke leerlingen. Neen, een genie was hij immers niet. En hij dacht wel
niet anders of 't zou altijd zoo blijven.
Maar intusschen stond de wereld ook niet stil. Peins
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eens, dertig jaar! Wat gebeurde er allemaal niet op dien tijd!
De heeren uit het kerkbestuur, die hem toenmaals met zooveel geestdrift en
dankbaarheid hadden benoemd en in hun huizen binnengehaald, gingen stilaan een
voor een hun voorvaders vervoegen in de familietomben in hun dorpen, en zonder
dat de Pruik Catrij er fijn had over nagedacht of er zich ook maar een minuut om
bekommerd, had hij nieuwe meesters. 't Waren natuurlijk zoowat allemaal
oud-leerlingen van hem, die zich van dat schandaal van vóór dertig jaar zoo goed
als niets herinnerden, en hem dus met heel andere oogen bekeken dan hun vaders 't
hadden gedaan.
En een was er bij, een baron, die zich wellicht de triestige, harde solfieer- en
pianolessen uit zijn jonge jaren al te sterk was blijven herinneren en den moed had,
ondanks de starre traditie van hun nobiljonsche coterie, hun organist te passeeren
toen bij hem het uur kwam voor zijn eigen kinderen een muziekleeraar te benoemen.
't Was voor de Pruik Catrij als een slag midden in zijn gezicht.
‘Wa's da' nu, wa's da' nu!’ zei hij verschietend toen hij het te hooren kreeg van
den koster, en direkt trok hij naar dien heer om te vragen waarom.
De baron hoorde hem aan, belde toen om zijn knecht en zonder meer verzocht hij
dezen, Mijnheer Catrij buiten te laten.
Dien avond, voor den eersten keer, liet hij zijn meid de boodschappen doen en
binst ze weg was begon hij zoo te bulderen, te vloeken en te sakkeren dat het klonk
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tot bij de geburen en heel het steegje t'hoope liep in 't gedacht dat hij stapelzot
geworden was.
Maar neen, zoo was het niet. 's Anderendaags hernam hij heel gewoon zijn leven,
precies of er was niets gebeurd. En zoo bleef het ook een maand of twee nog, totdat
op een schoonen morgen, toen er voor iemand uit dien baron zijn familie een plechtige
zieledienst moest gespeeld wordeh, hij vierkant weigerde een vinger er voor op 't
orgel te zetten.
Ge ziet van hier wat voor effect! Een kerk in 't zwart, met een katafalk en brandende
kaarsen in 't midden van 't koor en overal veel volk, en de organist die er den brui
aan geeft te spelen! De koster, de zangers, tot de priesters toe baden en smeekten
hem toch geen kuren uit te steken, maar hij bleef koppig als een steinezel, en luidop,
dat ze 't beneden goed konden hooren, grijnsde hij:
‘Als ze me voor hun levenden niet noodig hebben, dat ze mij dan voor hun dooden
ook maar gerust laten!’
Tegen heug en meug en al zweetend en zuchtend, want veel wist hij er niet meer
van af, nam de koster op 't laatst zijn plaats in op de orgelbank en kon de dienst alzoo
toch doorgaan.
't Spreekt vanzelf dat de Pruik toen in al die hooge, strakke huizen de boter geëten
had, en nog dienzelfden dag kreeg hij overal den bons als muziekleeraar. De eene
huisknecht na den anderen kwam met opgetrokken neus het steegje ingewandeld om
elk een brief van afdanking onder zijn rond, groen deurke te schuiven.
Natuurlijk zat het er toen nog veel erger tegen dan dien eersten avond. Den heelen
nacht zoowat daverde
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het huizeken van zijn helsch lawijd en 't was pas tegen den morgen dat het er stilviel.
's Anderendaags, na zijn missen trok hij, kwaad als een echte aap, naar den pastoor,
naar de onderpastoors, naar den deken zelfs, om te protesteeren. Maar ook bij hen
kreeg hij den wind van vóór en gaf men hem den raad zich heel stil te houden en zoo
rap mogelijk bij Mijnheer den Baron zijn excuses te gaan presenteeren.
‘Datte?’ bruischte hij verontwaardigd los. ‘Nooit ofte nooit! Nog liever sterf ik!’
En daarbij schold hij ze, nobiljons, pastoors en 't heele boetikske, allemaal uit voor
judassen, schijnheiligaards en nog veel meer leelijks, zoodat ze niets anders konden
dan hem met zacht geweld buitenschuiven.
Neen, nu was hij bepaald zot aan 't worden. Heel de stad kon niets anders denken,
als ze van zijn kuren hoorden.
En zelfs zij die twijfelden, moesten het toegeven, toen hij dienzelfden avond, na
schijnbaar rustig het lof te hebben uitgeorgeld, binst het volk langzaam naar buiten
stroomde, plots alle registers opentrok en met een lawijd als van een laatste oordeel,
als een uitdaging door de kerk het bekende studentenliedje van ‘Vive les étudiants,
ma mère,’ liet daveren met aan 't slot het
Et l'on s'en fout
Et diguediguedaine,
Et l'on s'en fout
Et diguediguedou.
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Gelukkig dat de zangers direct het electrische blaasapparaat stillegden en hem sito
met geweld van zijn bank trokken, want wie weet wat hij nog allemaal gespeeld zou
hebben!...
---------Zot was hij echter niet.
Want den volgenden dag liet hij zijn schamele meubelkens en zijn collectie
instrumenten op een verhuiswagen laden. Hijzelf kroop daarna met zijn oude meid
in een huurrijtuig, en zoo samen trokken ze de stad uit.
In elk dorp dat hij doormoest, liet hij stilhouden en informeerde er of er bij geval
geen huizeke leegstond voor hem.
Nergens vond hij echter iets dat hem beviel en vooruit ging het weer.
Men vertelde dat het eerst ievers diep in de Walen was dat hij wat naar zijn gading
vond en liet afladen. Hij leefde er heel rustig, zei men, en exerceerde trouw op zijn
zeven-en-twintig instrumenten.
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De Generaal
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De Generaal

I

SPIJTIG, danig spijtig zelfs was het, dat ze hem thuis in hun bekrompenheid zoo
'nen stommen, onnoozelen stiel hadden kunnen opdringen als dien van sigarenmaker.
Een vent zoo struisch en zoo pront van postuur, met een klassiek, regelmatig
gezicht, schoon, zwart haar, rustige, maar zelfbewuste fixeer-oogen, een martialen,
zwarten snor en daarbij een goei portie herse-
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nen, niet te veel en niet te weinig, precies zooveel als een mensch noodig heeft om
er zonder wringen of stooten in 't leven boven op te geraken, en dan sigarenmaker
zijn, neen, niet-waar, dat ging toch niet!
En om het heel goed te begrijpen hoe spijtig het was, moest men er Jokske Devries,
dat antiek, brillend schoenmakerke van nevens het Sint-Pieterskapelleke, kunnen
over bezig hooren. Bezonders als hij 't dan had over de schoone toekomst die er voor
zoo 'nen mensch was weggelegd, b.v. bij den troep, en die door dien stommen
anteklauw van zijn vader naar de vaantjes was geholpen. Generaal ware hij geworden,
verzekerde Jokske, ja, generaal, zoo vast en zeker als twee en twee vier is! En ge
weet, voegde hij er dan mysterieus-gewichtig aan toe, een keer generaal stond de
rest ook open. Koning, keizer! Wie zou durven zeggen van neen? Voorbeelden waren
er genoeg van immers! Peinst maar aan generaal Boulenger. Als ge maar imponeeren
kunt en op den juisten moment weet aan te pakken!
Dat van den generaal geloofden de menschen geerne. Van 't zooveel keeren door
Jokske te hooren uiteendoen waren ze den sigarenmaker zelfs zoo gaan heeten. Eerst:
Generaal Pluym, met zijn naam er bij alzoo, en later kortweg: de Generaal.
Maar voor 't verloren koning- of keizerschap glimlachten ze eens medelijdend. Al
bezat het ventje nog zooveel copie, neen, dat namen ze niet aan. Alleman wist het,
Jokske had een zwak voor den Generaal en daardoor overdreef hij.
Ge moet weten, in zijn jonge jaren had het ventje kennis gehad met de moeder
van den Generaal. Doch een andere had heur op 't laatste oogenblik wegge-
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kaapt, was er mee getrouwd, en van verdriet was Jokske toen met een Duitschen
schoenmakersgezel de wereld ingetrokken. Overal had Jokske gezworven, tot in
Spanje en Italië toe. Maar zijn liefde had hij niet kunnen vergeten. En nu nog, veertig
jaar later, was ze niet weg en gaf het lot van den Generaal hem telkens een dankbare
gelegenheid om op zijn mede-vrijer van toen fatsoenlijk te kunnen schimpen en
schampen. Och, als hij de vader van zoo 'nen jongen geweest was!
En nochtans, alles goed en wel beschouwd, en Jokske zijn mogelijkheden opzij
geschoven, 't was in den beginne met den Generaal tamelijk goed meegeloopen.
't Sprak vanzelf dat hij, eens de nattigheid van achter zijn ooren en 't eerste
duveldons onder den neus, zich nogal gauw bewust was van zijn prontigheid. De
meiskes uit de gebuurte zorgden daar wel voor. En eens dat in zijn bol, rees algauw
't verlangen naar een schoon kostuum, een hoedje en een stok, - om ten minste 's
Zondags, op feest- of heiligdagen te kunnen paradeeren, - met tot slot een niet te
stillen verlangen om alle dagen den fijnen meneer te kunnen spelen.
't Eerste was nog al gauw gerealiseerd.
Maar hoe het tweede gedaan als ge maar een simpel sigarenmakerke zijt, met - 't
wás lang vóór den oorlog - een pree van twaalf frankskes in de week, en ze 't thuis
alles behalve vet hebben?
't Hield hem weldra zóó bezig dat zijn gezicht er zoo serieus van begon te staan
als van een filosoof en hij er bijkans 't spreken bij verleerde.
Al duurde het dan nog wat lang, hij deed het echter niet voor niet.
Want zie, op een schoonen Zaterdag - hij kon
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toen zooiets van zes, zeven en twintig jaar geweest zijn - zei hij zijn werk op in
‘D'Ekster’, dankte zijn blauw sigarenmakerskieltje af en zijn klak, en werd voorgoed
mijnheer. Hij huurde, op de Groote Markt nogal, een huis, opende er een tabaks- en
sigarenwinkel en in 't achterhuis er van richtte hij een klein sigarenfabriekske op
waar hij drie knechten aan 't werk zette.
Heel de stad stond geen klein beetje te kijken! Een arme jongen en die begon
ineens zoo'n zaak? Met geleend geld dus?
Doch wat ze ook zochten en snolden om te weten hoe en waar hij dat had weten
los te krijgen, geeneen kwam er achter. De een zegden dat 't van de paters uit de
Kluis was, d'andere dat die oude zottin van een Madam Verbist het hem gegeven
had. Een derde beweerde dit en een vierde nog wat anders, maar 't juiste er van wist
niemand.

II.
Een schoone winkel was het, wel de schoonste van de stad! 't Heette er, in 't Fransch
nogal: ‘A la Samaritaine’ en dat blonk, met er onder: ‘Tabacs et cigates. En gros et
en détail. Jos. Pluym.’ in gouden letters op het breede spiegelraam, waarachter een
weelde van pijpen, en torens, pyramieden en bogen van sigareakastjes en
sigarettendoozen de menschen naderlokten om toch te komen zien. En binnen, waar
de Generaal, in een grijs, pikfijn kostuum, met goud op den buik en goud aan zijn
voorzichtige vingeren, statig troonde, was het al navenant met al die koperen
gaslampen en die oud-Delftsche tabakspotten op toog en schap. Ner-
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gens was er een keus van sigaren als daar en in alle soorten tabak was hij voorzien,
van den lichtsten, zoetsten Engelschen tot den zwaarsten inlandschen peerdetoebak
toe.
‘Als er nu zooveel volk komt als 't er schoon is, dan wordt het goed voor den
Generaal!’ zegden de menschen, en allemaal waren ze nieuwsgierig gespitst om te
zien wat het worden zou.
Doch, ondanks die schoonigheid en die keus, ondanks dat de Generaal zoo zijn
best deed met iederen avond al de rijke cafés te bezoeken en zoo de klanten te lokken,
men kon ze op zijn tien vingeren tellen, zij die er over den dorpel kwamen om er iets
te koopen. En wat er met de sigaren gebeurde die zijn gasten almaardoor bleven
rollen, dat mocht God weten! Buitengedragen werden ze in alle geval niet!
Zoo was het niet alleen in den beginne, maar na vijf, zes maand was 't er nog
precies hetzelfde.
‘'t Wordt niets, absoluut niets!’ lachten de menschen vol deugdelijk leedvermaak.
‘Wacht maar een beetje, ze zullen hem binnenkort een ander sigaar te smooren geven,
een die zal stinken, die stoefer. Da' werkt niet, dat heeft een meid, da' speelt rijke
meneer, alles met andermans centen. Maar schoon liekens duren niet lang!’ En ze
bespionneerden hem in 't genipt om te zien of er op zijn gezicht nog niets te zien was
van zorg of kommer, dat 't fatale einde zou voorspellen.
Maar ook dezen keer, net lijk den eersten keer, speurden ze voorniet. Van een
inzinking was er aan den Generaal niet dát te merken. Nog geen halven millimeter.
Integendeel met den dag werd de vent nog statiger en generaalder. 't Leek wel of hij
groeide

A. Thiry, Gasten in het huis ten halven

44
in de hoogte zoowel als in de breedte. En precies of hij rook wat er over hem verteld
werd, haalde hij nog wat anders uit.
Eerstens trouwde hij. Met een heel arm meisje was 't, een schoolmeestersdochter
uit een dorp in de buurt, en 't huwelijk gebeurde heel stil en heel simpel. Maar eens
het vrouwke thuis bij hem, stak hij haar in den satijn en in den zij en kocht goud voor
heur borst en heur handen en maakte van haar een weerdig tegenstuk van hemzelf.
En tweedens begon hij direct met kinderen koopen. 't Eerste jaar een, het tweede
jaar een, 't derde jaar weer een, en niets anders dan meiskes! Voilà, zeg nu nog wat!
‘Die heeft zeker het potteke van Fortunatus!’ lachten de menschen. ‘'t Kan bijkans
niet anders!’
Doch zoo dachten ze niet meer toen de Generaal, na de geboorte van het derde
kindeke, een punt achter zijn rentenieren zette en almeteens begon te werken.
Ja, hij werkte. Hij kocht een paardje en een sjees, laadde er van den vijfjarigen
sigaren-overvloed uit zijn achterhuis in en reed er mee den buiten op naar pastoors,
notarissen, brouwers en andere dorpsnotabelen om er op die manier toch wat te
verkoopen en zaad in 't bakske te krijgen.
't Was tijd, hoog tijd dat hij uit zijn kot kwam, want 't bleef niet bij die eerste drie.
De schipper kwam er nog, jaar op jaar bijkans, en dat nog zes keeren achter malkander,
en 't was wel betooverd, maar iederen keer weeral met een meiske als-'t-u-blieft.
In den beginne was 't een raadsel geweest, hoe hij zijn bestaan bolwerkte, doch
nu werd het een mysterie! Al die kinderen die almaardoor grooter en grooter wer-
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den, die toch hun inslag kregen en altijd even netjes in de kleederen staken. En de
inkomsten die altijd dezelfde bleven, vermits hij 't nog altijd stellen bleef met zijn
drie sigarenmakers van 't eerste uur en 't met de winkel-klandizie precies nog even
dunnekes was! Ra, ra, hoe lapte hij dat?
't Kon niet anders, of hij had schulden en hij maakte er nog bij.
Maar bij wie? En hoeveel? Och, hoe doodgeerne hadden ze er toch iets van
geweten! Maar zoo niets dat er van uitlekte! 't Was om koleitig te worden!
Hadden ze nu nog iets kunnen miszien aan den Generaal, dat er groeven kwamen
in zijn gezicht, dat hij grijs werd of 't met hun kleedsel of hun aankoop bij bakker of
beenhouwer niet meer was zooals vroeger, 't ware toch één voldoening geweest.
Doch ook daarvan was geen sprake.
't Leek zelfs wel of hij wist waarop ze zaten te loeren en er dus dubbel op lette dat
er geen kreukje te bespeuren viel, nog met geen vergrootglas.

III.
En nochtans wat er binnen in den Generaal omging, wie mensch kon het zeggen?
Een beest was hij immers niet. Eerst was daar zijn eigen zaak. En daarbij kwamen
dan nog die meisjes, waarvan de oudste stilaan juffrouwen aan 't worden waren. Wat
moest er gebeuren als er jong volk zou beginnen op afkomen?
't Moet een straffe toer geweest zijn, ondanks al die zorgen, het hoofd recht te
houden en de menschen recht in de oogen te durven zien, bezonders als hij in
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cafés van sommige judassen steken onder water kreeg of als hij 's Zondags, lijk een
koning, met zijn hoogen hoed op, met zijn vrouw aan den arm en zijn negen dochters
als een klein pensionaat vóór hem uit, naar de hoogmis trok of er 's achternoens een
wandeling mee deed den buiten op. En peinzen daarbij dat hij zelfs niet eens thuis,
waar ze natuurlijk niets wisten hoe 't met zijn boeken gesteld was, de oogen kon laten
zakken en er aldoor de domineerende Generaal moest blijven!
Ja, wie mensch kon dat zeggen?
En toch kwam er een tijd dat het hem blijkbaar al te zwaar werd.
't Was toen hij de gewoonte kreeg zoo af en toe tegen dat de schemering begon te
vallen, een wandelingske te maken, naar 't eenzame Hofke van Ringen toe.
In de Begijnenstraat, op de vest en een heel eind nog het populierendreefke in dat
naar ginder leidde, was hij nog altijd de Generaal, fiksch en recht en statig. Maar
eens een zijpad in, tusschen 't hakhout, hield hij het niet meer. Zijn hoofd en zijn
schouders zakten geleidelijk voorover, zijn strak gezicht vertrok tot een masker van
pijn en zorg en 't was al strunkelend en zuchtend, met armen die open en toe sloegen
dat hij verder liep.
Sefke Serneels, die aan 't Hofke van Ringen nogal eens ging schilderen, was het
die hem 't eerst daarop betrapt had, en sito als een nieuws van 'k weet niet wat
voortverteld de heele stad door.
En hoevelen waren zich toen ginder niet gaan versteken achter boom of struik om
hem zoo eens te kunnen bespionneeren? Doch van zoodra ze nog maar
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het tippeken van hun neus lieten zien, schokte de Generaal als een veer in positie en
was weer gewoon dezelfde van altijd.
‘Als het zoo ver staat, dan gaan we ongelukken zien gebeuren,’ zegden de menschen
tegen elkaar en ze spraken weer van faljiet en van uitgespannen worden en van
hoog-vliegen-en-laag-vallen en andere moraliteiten.
Maar ja, toen kwam de oorlog over het land en zie, lijk voor alle krabbers was dat
het geluk van den Generaal.
't Soldatenvolk waarmee de kleine stad werd volgepropt kocht gauw zijn winkel
en zijn achterhuis leeg en toen alles goed en wel op was, begon 't bombardement,
dat alleman hals over kop op de vlucht deed gaan.
Precies lijk iedereen nam hij ook de beenen. Eerst naar Engeland en vandaar naar
Frankrijk. Waar hij eigenlijk gezeten had, werd noodt achterhaald en nog minder
wat hij er verrichtte.
Eerst een volle jaar na den wapenstilstand keerde hij terug, in een automobiel lijk
er nog nooit een gezien was, en dat met zijn zakken vol geld.
Heel de stad viel bijkans omver van 't verschieten.
Hij was nog veel generaalder dan vroeger en spijtig was 't dat Jokske Devries dood
was, want wat zou hij nu niet verteld hebben!
Op de plaats van ‘La Samaritaine’ liet hij zich een huis bouwen lijk een paleis,
alles van zwaren arduinsteen vol beeldhouwwerk en posturen, groote, breede ramen
van zwaar spiegelglas en met boven de lage, ronde deur, in een lijst van verguld
loofwerk, als ware 't het middenpunt van heel den gevel, een

A. Thiry, Gasten in het huis ten halven

48
groote, veruitspringende loggia, lijk een kamerke van glas, van waaruit men de heele
Groote Markt domineerde.
Nog was de rest van het huis niet heelemaal in orde of daarin troonde nu, dag in
dag uit en zichtbaar voor iedereen, in een gemakkelijken club-fauteuil en met een
tafelke vóór zich, Mijnheer de Generaal. 's Morgens even na den negen kon men er
hem, met een plechtstatigheid als was 't een eeredienst, zijn ontbijt zien nemen,
opgediend door een in 't zwart-en-wit geuniformd kamermeisje. Daarna verschenen
er flesschen, sigarenkistjes en kranten ten behoeve van Mijnheer. Na den noen deed
hij er zijn dutje en kreeg er daarop 't gezelschap van zijn vrouw of een dochter om
wat te spreken, en 's avonds gloeide er gedempt een schemerlamp die nochtans zijn
figuur goed en duidelijk liet zien van op de vier hoeken der Groote Markt.
Slechts twee keeren per dag was 't glazen huizeken leeg: 's noens als hij dineerde
en tegen den avond als zijn automobiel vóórkwam en hij zich naar zijn cafés liet
rijden.
Men voelde het, de Generaal nam zijn wraak! En niet alleen zoo, maar ook met
zijn dochters alle negen, 't Sprak vanzelf dat er nu jonkheid genoeg op afkwam en
dat in de eerste plaats uit de stad zelf. Ze waren niet mis, de meisjes, en daarbij dat
geldeken! Voor hoeveel miljoenen had hij hier op de bank staan?
Doch allemaal kregen ze den bons en al hadden de meisjes dan al halvelings hun
hart verpand, de Generaal was onwrikbaar op dat punt.
't Waren vreemden: jonge notarissen, doktoors, rechters en brouwers uit 't
omliggende die er een voor
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een mee wegtrokken. En bruiloften dat het telkens waren! Lijk voor prinsessen! Op
vijf jaar tijd waren ze alle negen den huize uit!
God, dat waren triomfantelijke jaren! Zijn dochters opgenomen in de beste burgerij,
en hijzelf, uur aan uur, kunnen zitten uitpakken in dat goudomlijst, glazen
gevelhuizeken en neer mogen zien op al die krabbers daar beneden hem! 't Maakte
hem zoo glorieus dat hij er dik en blinkend van werd!

IV.
Maar ja, 't wordt gezegd en 't staat geschreven ook al, schoon' liekes duren nooit
lang.
Op een schoonen keer werd de Generaal ziek. De suikerziekte met nog van alles
bij, zei men. Dokter Peeters kwam er en ook zijn twee schoonzoondoktoors kwamen
en ze geboden hem het bed te houden. Hij weigerde echter.
‘Of 'k nu in mijn bed lig, of 'k zit in mijn loggia, da's toch precies hetzelfde,’ zei
hij. En 't was pas heel op 't laatste en dan voor hun dreigementen dat hij al zuchtend
en kopschuddend toegaf.
Daarmee stond het glazen huizeke leeg.
De menschen lachten verwonderd.
‘Zie eens!’ zegden ze tegen elkaar. ‘Hij zit er ni-meer. Hoe is 't Gods-mogelijk,
dat hij 't verdraagt! Let eens op, als 't wat lang duurt laat hij er zijn bed nog brengen!
Zijn eigen ni kunnen laten zien, hoe houdt hij het uit!’
Vier, vijf dagen gingen voorbij en 't nieuws over den Generaal was aldoor slechter
en slechter. Zelfs op
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een morgen droeg Pastoor Cosijns hem de laatste H. Sacramenten en 't gerucht ging
dat hij den avond niet meer halen zou.
Doch zie, dienzelfden achternoen, zonder dat iemand hem had zien verschijnen,
zat hij toch weer in zijn glazen huizeken, bleek weliswaar maar toch heelemaal proper
in fasjet, en las er zijn kranten. En na die lectuur lei hij zijn hoofd achterover en
precies lijk anders op dat uur nam hij er zijn dutje.
Lijk een vuurke liep het door de stad en velen die 't hoorden haastten zich naar de
Groote Markt om te zien.
‘Da's sterk!’ zegden ze. ‘Da's dezen morgen bediend en nu zit hij daar weer. Zelfs
de Dood houdt hij voor den aap. Daar moet ge echtig Generaal voor zijn!’
En geprikkeld, vergaten ze hun werk en bleven bijeengetroepeld staan kijken, om
hem te zien ontwaken, terwijl ze nog eens zijn heel leven ophaalden.
Maar neen, dat kregen ze nu eens niet te zien. In de plaats daarvan verscheen er
almeteens zijn vrouw die zich over hem boog, hem aandachtig bekeek ea daarop,
met een schok, naar achter vluchtte. Seffens kwam ze terug, omringd van heur drie
meiden, die even keken en sito ook wegliepen, naar beneden, naar boven en met veel
geraas de rolluiken neerlieten van het heele huis.
‘Hij 's dood!’ zuchtten de menschen die het zagen en ze rilden van 't verschieten...
---------Vier dagen later werd hij begraven, de Generaal. Een uitvaart als voor een koning,
met twee muzieken
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nogal, veel klokgelui en missen aan alle altaars in al de kerken en kapellen van de
stad. Er waren geen priesters genoeg voor en er moesten er komen uit Mechelen en
Antwerpen.
Maar in den lijkstoet was er, buiten de familie en eenige leveranciers, bijna
niemand...
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Bakker Baron zijn Cinema Royal
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Bakker Baron zijn Cinema Royal

I

VOOR den oorlog was hij bakker geweest, een heel gewone brood- en pasteibakker.
Hij heette Gommaire Vercammen, en dat stond ook geschilderd boven de deur
van het ouderwetsch, eenvoudig winkelke op de Werf.
Maar geen mensch in de heele stad, noemde hem zoo. Voor alleman, voor de
broekventjes uit de bewaarschool van Juffrouw Pittoors, zoowel als voor de pekens
uit Sinte Rochtis-Godshuis, was hij Bakker Baron!
's Morgens stond hij als alle
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bakkers in een wit meelmuizenkostuum en met zijn bloote voeten in afgesneden
schoenen, sloeg en bebokste zijn deeg, bakte het brood en de pistolees en stuurde
zijn knechtje de stad in om zijn klanten te gaan bedienen.
Maar eens de noen voorbij was er van zijn bakkerschap niet dat aan hem nog te
zien. Aan zijn haar niet, aan zijn nagelen niet, aan niets. Dan was hij mijnheer. Nog
meer dan mijnheer: baron.
In een fijn, kasteelheerachtig blauw kostuum, geschoren en gepoederd, met zijn
snor gefriseerd in een schoon, dubbel spiraaltje en zijn haar blinkend van den
cosmetiek, op gelakeerde schoenen en met bruine glacéhandschoenen aan, trok hij
op wandel en op café en liet zijn bakkersbedrijf voor de rest van den dag over aan
zijn vrouw en zijn dochter, die mager waren als een plank en geel als een citroen en
waarmee hij nooit ofte nooit uitging. Trouwens hij ging nooit met iemand uit, was
altijd op zijn eentje en veel zei hij ook niet, echtig zooals barons gehoon zijn te doen.
Waar hij tijdens den oorlog zat weet ik niet. Ievers in Engeland, zei men. Doch
bij wie men er ook naar informeerde, geen mensch die er het rechte van wist. En wat
hij ginder verrichtte, wist men nog minder.
Eén ding slechts was geweten en het was, toen hij na den wapenstilstand
terugkwam, dat hij in zijn zakken toch wat ponden had.
Hij liet het bakken liggen, kocht in een stille zijstraat een laag, breed heerenhuis,
liet den gevel er van roomkleurig opschilderen, - om goed te laten zien dat hij in de
boter gevallen was, zegden de
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menschen, - en boven de deur werd in gouden, gecalligrafeerde letters geplaatst:
Café Royal.
Geen gewoon café was dat, bijlange niet, doch iets heel aparts. Met schoone,
kanten gordijnen aan de vensters, gele cocosmatten op den vloer, bontgebloemde
kleedjes over de tafels, schilderijen aan den muur en in plaats van stoelen stonden
er gemakkelijke, malsche zetels met ronde ruggen. 't Buffet voorzag hij van fijn
kristal in plaats van het vulgaire glas van overal, een tafel waarop alle mogelijke
gazetten, Fransche en Vlaamsche, ter lezing lagen stond er gezellig in een hoek en
over de laag-hangende lampen kwamen stemmige, oranje-zijden ballonkappen, zoodat
het daar 's avonds meer leek op een salon dan op een herberg. En zichzelf verzorgde
Bakker Baron nog 't meest van al, met veel goud aan de vingeren, op den buik en op
zijn das, met een versche bloem in 't knoopsgat en een bescheiden tikje parfum in
den zijden zakdoek die uit zijn borstzakje vloeide.
‘Iets voor de goei' burgerij, voor de chique menschen, iets stil en deftig moet het
zijn!’ zei hij. ‘Da' was er immers nog te kort in onze stad. En dat is er toch ook noodig.
Wacht maar, ge zult eens zien!’
En waarlijk 't leek of hij 't gevoeld had. 't Was er noodig. Want van den eersten
dag stroomde 't er vol van alles wat notabel was: doktoors, notarissen, fabrikanten,
juges, tot generaals en kolonels toe, waarvan het land in die eerste na-oorlogsche
jaren overwoekerd was. En Bakker Baron bleek een ideale patron: aristocratisch van
gebaar, bescheiden en zwijgzaam,
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die zich op den achtergrond wist te houden. Hijzelf bediende. Geen vreemde hulp
wenschte hij bij zich. Zelfs zijn vrouw en zijn dochter, die hij een volle meid gaf en
chique gekleed liet gaan, hield hij achter in de woonkamer.
't Was te zien, Bakker Baron kwam goed aan zijn brood met zijn Café Royal. Beter
dan met Zijn bakkerschap vroeger. Maar om nu te zeggen dat hij rijk werd, dat
geloofde niemand. Want ze wisten het: het huis rustte ondanks de
oorlogsschadevergoeding getrokken voor zijn plat-gebombardeerd bakkerijke, nog
altijd op papieren balken. En bleef er op rusten ook. En dat in een tijd als er overal
geld geschept werd met volle schepels en 't er naar uitzag of iedereen miljonnair ging
worden!

II.
Bakker Baron voelde dat blijkbaar ook wel. 't Was goed te zien aan zijn gezicht dat
peinzender en peinzender stond. En algauw liep hij met plannen.
En zie er kwam een tijd dat zijn rond, gepoederd gezicht weer ophelderde. En
eenige maanden later, in de groote vacantie, als de hooge wereld naar zee of naar de
bergen is, liet hij met rapte achter in zijn hof een zaal bouwen. Een chique zaal
natuurlijk, voor chique menschen, blauw-grijs en met hier en daar een
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tikje goud, met grijs-fluweelen zeteltjes en ook met dikke matten op den grond. En
daar opende hij zoowaar een cinema: Cinema Royal.
Hij stak zijn gele, magere vrouw en zijn gele, magere dochter in een modieuse
kleeding, ook met veel goud aan de handen en op de borst, liet den zoon van zijn
broer, die een bultje had, den stiel van opérateur leeren, en een strijkje werd gehuurd.
En ja, precies lijk zijn café, leek ook dit aan een verwachting te voldoen. De
vrouwen, dochters en zoons van zijn Café-Royal-klanten werden zijn
Cinema-Royal-klanten en Bakker Baron zorgde voor voorname uitgekozen films,
die pasten voor zoo'n buitengewoon uitgekozen publiek.
't Moet gezegd worden, een gewone mensch met gewone zenuwen en gewone
hersens, ware bij die films na vijf minuten opgestaan om er schokschouderend uit te
trekken. Maar Bakker Baron zijn publiek deed dat natuurlijk zoo gauw niet. Zij
hielden het uit, een jaar, twee jaar zelfs, alvorens ze zoo stillekensaan wegbleven uit
den chiquen Cinema Royal. En schokschouderen deden ze daarbij in het geheel niet.
Bakker Baron merkte dat. En menigen avond, na sluiting, als hij de kas had geteld,
zat hij van radeloosheid met zijn beringde, poezele handen in zijn plat gekosmetikeerd
haar te krabben.
Zoo dom was hij niet, dat hij niet voelde waar het schoentje neep. Hij snolde eens
rechts en links hoe 't in andere cinema's ging en al raakte het zijn baronnenhart danig,
er was niets aan te doen, er moest water in zijn fijnen wijn. Hij trok zuchtend naar
Brus-
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sel om andere films te zoeken, een beetje pikanter, en probeerde het daar dan mee.
't Lukte. Hij kreeg weer volk in zijn Cinema Royal. Nu eens wat meer, dan eens
wat minder, en ze brachten weer geld in zijn kaske.
Maar van den anderen kant was het natuurlijk dat fijne, uitgelezen publiek niet
meer van vroeger. En zie, dat stak Bakker Baron tegen, tot in zijn keel. 't Stond te
lezen op zijn gezicht. Als men hem over zijn cinema sprak was 't of hij plots iets vies
rook en hij haalde triestig zijn schouders op.
‘'k Spreek er ni' geerne over!’ zei hij. ‘Maar zoo kan 't ni blijven duren. Als 'k
maar wist hoe 't weer te krijgen als vroeger!’
Men zag het hem aan, hij duizeneerde er over, hij zocht.
Bakker Baron triomfeerde eenige maanden met zoogezegde wetenschappelijke
films.
‘'k Heb het weer zooals het zijn moet!’ lachte hij voldaan.
Maar ja, altijd reizen en geschiedenis en natuurlijke historie en zoo verdere
wetenschappelijkheid, wie mensch werd dat niet moe? Al telt men zich dan hij het
chique publiek? Een cinema is toch zeker geen school!
En zoo kwam er een moment dat het weer slabakte in den Cinema Royal.
‘'k Breng het wel in orde,’ zei hij en hij trok naar Brussel op verkenning.
Twee keeren was 't al bergaf gegaan en twee kee-
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ren had hij de zaak weer d'hoogte in gekregen. Waarom zou dat een derden keer niet
lukken? Hij had immers zooveel bijgeleerd intusschen. Wacht maar een beetje!

III.
Hij kwam terug, fier als een geweer, met wat hij noemde een model-film: ‘De
Geheimen van het Gasthuis.’ Precies wat ze hebben moesten. 't Fijnste van 't fijnste.
‘Niet voor Jan en alleman, zulle!’ waarschuwde hij. ‘Alleen voor menschen die
iets van de wereld kenden. En daarbij oogen in hun hoofd hadden, oogen, om te zien!
En 'k zal er mijn prijzen naar stellen ook.’
Doch spijtig voor Bakker Baron, dien Zondagavond van de eerste vertooning,
ondanks de prijzen, waren het niet alleen de-die en de-die die kwamen. Van alles en
nog verdrong zich in de room-witte gang van den Cinema Royal, zelfs meiden en
soldaten zag hij er tusschen, en een half-uur op voorhand zat het er zoo vol als in
een benneken haring. Voor zijn portemonee was het goed, maar voor zijn baronnenhart
niet!
Eigenlijk was het niet veel bizonders, die film. Een banale, Amerikaansche draak
met veel oogengedraai
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en langoureuze gebaren en ook met véél griezeligheid er bij. Een gasthuis met een
arts waarop twee verpleegsters verliefd waren: een engel en een heks. De heks weet
met streken en knepen den engel buiten te vechten en 't ziet er naar uit of ze
overwinnen zal. Maar triomf! ze wordt ontmaskerd en de engel keert terug om, tot
groote voldoening van het heele ziekenhuis, met heur doktoor te trouwen. En dat
alles speelde zich af: bij 't bed van een zieke, in een ziekekinderkenskamer, bij een
operatie-tafel, bij den doodstrijd van een ouden man en zoo meer van die triestige
gelegenheden.
In 't begin was 't volk danig geboeid.
Maar pas trilde de operatie-zaal op het doek, met op de operatietafel een jonge,
schoone vrouw en om haar heen artsen en verpleegsters met operatie-materiaal in
hun handen, of almeteens, boven het zachte mineurgeklaag van het strijkje, klonk er
zuchtend geroep om licht en rilde er gekreun van vrouwen: ‘Hulp,., ik sterf... rap wat
hofmann!’
De muziek viel stil, de film viel stil en het licht werd aangeknipt. En zie, waar
men ook keek, overal in alle rijen lagen er menschen, vrouwen en mannen slap
ineengezakt, die door de omzittenden werden opgepakt en naar buiten gedragen in
de gang.
Bakker Baron, door 't rumoer uit zijn café gelokt, was er seffens bij om stoelen
en zetels aan te slepen voor de ingezakten, en zijn vrouw en zijn dochter, de vijf
muzikanten en 't bultig operateurke waren radeloos in de weer om ze weer een beetje
bij te brengen.
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‘'k Heb 't gezegd!’ jammerde de Baron met gestileerde filmstar-gebaren. ‘'t Is niet
voor alleman! Waarom komen ze toch en ze kunnen er niet tegen!’
't Bijbrengen duurde blijkbaar wat te lang voor die binnengebleven waren en die
daar zaten te lachen dat het schetterde. Stemmen riepen er verward dooreen om
voortzetting van de film en er was voetgestamp.
Bakker Baron kreeg bijna een geraaktheid als hij dat hoorde. Hij liet de zieken in
den steek, liep het zaaltje in en presenteerde heel beleefd aan iedereen zijn entree-geld
terug, want zoo kon het immers niet voort met al die zieken in de gang.
Doch de anderen lachten hem fel uit met zijn voorstel, eischten met grove woorden
voortgang van het stuk en om een eind aan het schandaal te maken dreef hij 't bultje
weer naar zijn draaikamerke, het licht werd uitgeknipt en ‘De Geheimen van het
Gasthuis’ draaiden verder af.
‘Bravo! Zoo is 't goed! Vivan Bakker Baron!’ werd er geroepen en dan werd het
stil.
Doch geen vijf minuten was men met de operatie van de jonge, schoone vrouw
gevorderd, of weer was er geroep om hulp en kon men een stuk of tien bezwijmden
buitendragen bij de vijftien anderen.
Bakker Baron was om zot te worden als hij dat zag. Hij krabde in zijn haren, liep
hijgend rond en sloeg zijn armen ten hemel als wilde hij vandaar hulp en bijstand
krijgen. Ineens trad hij kordaat op, liep woest het zaaltje binnen, tierde dat 't
afgeloopen was. Maar voor 't lawaai dat er toen opging, voor 't geroep van bedrieger
en schurk, en 't dreigement dat ze zijn
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kot zouden afbreken, week hij terug en 't bultje draaide maar weer verder.
't Flauw vallen hield natuurlijk ook niet op.
Bij de scene aan 't doodsbed vielen er twaalf van hun sus, bij die van de kisting
acht en zoo ging het voort alsof er nooit een eind aan zou komen. Geen twee minuten
was de deur toe of daar waren ze weer met een andere. En 't schoonste van al, er
waren kornuiten bij die, eens weer bijgekikkerd, persee opnieuw terug naar binnen
wilden.
Als er op 't laatst, toen die engel-verpleegster eindelijk heur doktoor veroverde,
nog vijf-en-twintig in 't zaaltje waren, zal 't veel geweest zijn.
En zoo brutaal waren die, dat ze Bakker Baron, die van moeheid geen pap meer
zeggen kon en droop van 't zweet, met veel handgeschud kwamen feliciteeren met
zijn ‘Geheimen van het Gasthuis’, en dat ze morgen vast en zeker weerkwamen.
Want zoo iets schoons hadden ze nog nooit gezien. Gezwegen nog van al die
flauw-vallers!
Bakker Baron had ze levend kunnen verslinden, die judassen. Zijn handen klauwden
zoowaar open en hij liet zijn tanden zien. Maar zijn baronnen-natuur kwam boven.
Hij trok zijn klauwen in en neep de lippen opeen.
Doch 's anderendaags liet hij die schoone, gulden letters ‘Cinema Royal’, van
boven den zij-ingang van zijn roomkleurig heerenhuis wegnemen en 't was afgeloopen
met de affaire.
Als ze hem er over aanspraken, haalde hij eens minachtend de schouders op.
‘Ze zijn er hier nog niet voor opgewassen, voor
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chique dingen!’ zei hij misprijzend. ‘'k Kweek nog liever konijnen in mijn zaaltje
dan voor zoo'n boeren nog iets te doen.’
En dan trok hij weer eens een gezicht alsof hij iets heel vies rook en hij drukte rap
zijn hagelwitten, geparfumeerden zakdoek tegen den neus.

A. Thiry, Gasten in het huis ten halven

67

De laatste van d'Hangerkes
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De laatste van d'Hangerkes

I

TOT dan toe was den dienen uit ‘d'Hangerkes’ een stille, vriendelijke jongen geweest,
een beetje naat den peinzenden, zwaarmoedigen kant weliswaar, maar goed als melk
en brood en braaf als geen andere.
Hij was toen nog maar een jaar of achttien, doch hun zaak van wol, gebreide
goederen en dameshandwerkskes die ze op de Groote Markt, vlak naast het
Sint-Jozefskapelleke,
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openhielden, dreef reeds zoo goed als heelemaal op hem alleen. Hij ontving de
reizigers, keurde en koos wat er moest worden ingedaan, hield de boeken en 's
achternoens hielp hij de dames die om handwerkjes kwamen met raad en daad bij 't
uitkiezen van modellen, wol of zij. Want hij was artistiek van aanleg en kon borduren
tegen de besten op.
De dikke, roode Mevrouw met den geweldigen boezem en 't kleine, wiebelende
neusnijpertje, was geen klein beetje fier op haar zoon en de menschen uit de kleine
stad gunden heur dat moederlijk geluk van harte. Ze had het immers niet onder de
markt gehad in heur leven. Peins eens, met een ‘hangerke’ getrouwd geweest zijn
en weten dat ondanks al zijn bravigheid en andere deugden, die goeie Felix in leste
instantie toch ook een ‘hangerke’ was. Om te vergaan van onrust was het, als men
er fijn inkwam.
't Heette daar wel ‘In het Schaap’ bij de Echtgenoote Appelmans, maar geen
mensch binnen of buiten de stad, noemde hun winkel zoo. Voor iedereen was en
bleef het er bij ‘d'Hangerkes’. En aan vraagschotelen van kinderen die dat niet goed
begrepen, vertelden de moeders dat het was omdat daar in de twee uitstalramen, aan
weerszijden van de ronde, glazen deur, alles aan kapstokskes ‘hing’ in plaats van,
zooals elders anders, op schabben ten toon te liggen. Alleen de grooten, die al een
beetje van de wereld afwisten, mochten er bijgeval wel iets meer van weten. Maar
dat met de uitdrukkelijke les er bij, nooit ofte nievers, en zeker en vast aan Felix niet,
iets te laten ontvallen over de tragedies die zich, geslacht op geslacht, bij de
Appelmansen hadden afgespeeld.
De jongen was nu al zoo afgetrokken en peinzend,
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precies of hij zat met zijn gedachten op een weer waar hij maar niet doorheen kon.
En wie wist wat dat nog verder worden zou als hij zich bewust werd wat voor noodlot
boven zijn familie had gehangen en misschien ook boven hem hing.
Want daar was geen twijfel aan, een stom, niet te ontkomen noodlot was het wel
geweest, iets veel sterker dan hun menschelijke wil, dat zijn overgrootvader, zijn
grootvader en diens drie broers, en ook zijn eigen vader, eens dat ze in volle leven
waren gekomen, zoo aan 't piekeren bracht over 't een of ander, dat ze op een zeker
oogenblik naar een zeel grepen om, elk op een eigen fantastische manier, hun leven
af te stroppen.
Madammeke Appelmans was geniaal geweest toen ze, na 't verdwijnen van heur
man, heur uitstalkasten vol kapstokken liet timmeren. En toen Felix later per ongeluk
eens hoorde van dien naam van ‘d'Hangerkes’, had ze hem gemakkelijk kunnen
verschalken alzoo.
‘Och, manneke-lief,’ zei ze, ‘dat komt door ons etalagie, ziet-ge. Alles hángt bij
ons. Da's daardoor. Trek u daar niets van aan!’
Hij had er zich niets van aangetrokken verder, en als hij weer eens dien naam
hoorde, had hij gelachen en het hoofd eens geschud.
Iedereen hoopte van harte dat hij 't kon blijven doen. Misschien ontsprong hij
alzoo den greep van 't noodlot en zou er een dik, dik punt kunnen gesteld worden
achter die rij van Appelmanssche griezeligheden, die telkens de kleine stad danig in
beroering brachten.
Maar ja, hoe gaat het soms in 't leven, al wordt er
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dan nog zoo gehoopt en gewenscht! Een enkel woordeke te veel, een oogopslag, en
de schoonste verwachtingen zakken in elkaar.
En hier was het niet één woordeke, maar de heele familiegeschiedenis die aan dien
sukkelaar zijn neus gehangen werd en waarmee hij eens op een avond, toen hij nog
geen half-uur de deur uit was om op 't Vredeberg naar de ‘Twee Weezen’ te gaan
zien, verdwaasd 't en kon niet meer, met een zweet-druipend, grauw vertrokken
gezicht en oogen zot van den angst, zijn moeder kwam overvallen.
‘Moeder! Moeder!’ hijgde hij heesch. ‘Nu weet ik het ook van die ‘Hangerkes’!
't Is ni waar wat dat ge zegt van die kapstokken! Dat hebde mij maar willen
wijsmaken! Waarom hebde mij dat nooit gezegd, dat van onzen vader, van onzen
grootvader en dien daarvoor en van die nonkels allemaal! God-en-Heere! Wie had
zoo iets kunnen peinzen! Niet om te gelooven! Moeder, moeder toch!’
't Madammeke, na een moment van verbijstering, sprong verontwaardigd recht
uit heuren zetel, kreste het uit dat het gemeene leugens waren, laster, venijn, riep er
zelfs God en al zijn heiligen bij. Maar met klimmende verbittering, duwde hij haar
terug met een voor een al de gevallen op te halen. Eerst dat van zijn vader die midden
in den zomer, met klimsporen, in den hoogsten canada van den Nethedijk aan 't Sas,
- de boom stond er nog! - geklommen was, om het te doen, verdoken in 't geblaêrte,
en die daar pas ontdekt werd doordat er toch zooveel kraaien in en rond dien boom
vlogen. Was het niet waar soms?
Dan dat van grootvader die op een Zaterdagmorgen

A. Thiry, Gasten in het huis ten halven

73
nogal, toen 't markt was, en de Werf en de Vischmarkt gegroezeld vol volk, in een
bootje tot onder de Hooge Brug was geroeid en daar, vóór 't oog van honderde
kressende menschen die niet wisten wat ze zagen, 't had volbracht aan een haak in
't gewelf terwijl hij 't bootje met zijn voeten onder zich wegduwde.
En daarna de gevallen van die drie grootnonkels: die eene met zijn bult, aan 't
klokzeel hiernevens in het Sint-Jozefskapelleke, de tweede boven op den toren aan
den klepel van de Groote Klok, en de derde in den grooten huifwagen van den bode
op Antwerpen, - binst de voerlui een pint waren gaan pakken in den Papegaai, zoodat hij aan zijn strop meereed tot in Antwerpen, alwaar ze 't pas ontdekten.
Zelfs dat van zijn overgrootvader, die 't gedaan had op een kennismorgen aan de
krullantaam boven de pui van 't Stadhuis, uitgedoscht op zijn paaschbest met zijn
steek op zijn staartjes-pruik, met zijn bruin-laken slipjas, zijn zwart-zijden kuitbroek
en zijn witte kousen aan, kende hij.
Van diep uit de keel, met horten en stooten en veel: is dat niet waar soms? er
tusschen, wrong hij dat alles uit zijn scheefgetrokken mond. En al hield het dikke,
hijgende Madammeke zich nog zoo sterk, op 't laatst kon ze echter niet meer en zakte,
wanhopig huilend, met heur wit geborduurd huisschortje vóór heur rood gezicht,
slap in heur zetel ineen. Een wijl zweeg Felix en wandelde eenige keeren zenuwachtig
in de kamer overentweer.
Doch plots stond hij weer stil, bonkte met de vuist op de tafel en grijnslachte:
‘Maar als ze peinzen da'k me dat ga aantrekken
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om zoo stillekensaan hetzelfde gat in te sukkelen, dan zijn ze ver mis!’ tierde hij.
‘Ha, ik ben een ‘Hangerke’! Luister eens, moeder! Die kapstokken die gaan er uit,
weet ge! Morgen al. En dezen avond zullen ze me zien ook! Trek er u niets meer van
aan, moeder! Dag, 'k ben weg en tot straks!’
Hij vaagde even zijn gezicht af, zette zijn hoedje goed, trok zijn handschoenen
aan en was de deur uit.

II.
't Was zooals hij 't gezegd had. Niets trok hij er zich van aan, geen djim. Meer nog,
't maakte van hem zelfs een heelen andere.
Den volgenden dag al laadde hij de uitstalkasten leeg en Jef Top, de meubelmaker,
werd ontboden, die het antieke kraam met die kapstokken afbrak en er iets heelemaal
nieuws maakte van lichten, Slavonischen eik met van boven ruitjes van geslepen
spiegelglas en links en rechts gedreven, koperen consools waarop glazen schabben
werden gelegd. Zelfs reisde hij eenige keeren naar Antwerpen en Brussel om te gaan
zien hoe ze 't ginder deden en het maar schoon modern te kunnen maken.
De klanten die van het heele gebeurde niets afwisten keken geen klein beetje
verwonderd als ze zagen hoe het dik Madammeke fier en gelukkig daaraan medehielp
en hoorden wat Felix dierf zeggen.
‘Dat antiek roemelke!’ spotte hij minachtend.
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‘'k Was 't al lang moe! De oude tijd is immers voorbij! Ik ga mee met den nieuwen!’
En nog grooter oogen trokken ze voor alles wat daarop volgde. Want het bleef
niet bij den winkel. Felix pakte ook zijn eigen onder d'hand.
Hij kleedde zich naar de mode, locht en licht, droeg lage, gelakeerde puntschoenen
en een zijden, geparfumeerd zakdoekske in den borstzak; hij schudde zijn
zwaarmoedigen, zwijgzamen aard af, droeg het hoofd recht en werd vlugger van
beweeg, en onder 't bedienen begon hij zelfs kluchten en grappen te verkoopen om
de menschen te doen lachen.
‘Wie had zoo iets kunnen peinzen!’ zegden ze tegen elkaar. ‘Dat wordt nu rats 't
omgekeerde van een ‘Hangerke’. Een fiskadijn is 't aan 't worden! Niet om te
gelooven!’ En vol klimmende verwondering volgden ze wat er gebeurde met hem.
Want niet alleen een fiskadijn werd hij, maar ook een looper, en geen kleine.
Voor 't Patronaat in de Kerkstraat, waar hij 's Zondags achternoens vroom en trouw
naartoe was gegaan om er mee een beetje toezicht te houden op de volksjongens die
daar kwamen spelen, bedankte hij feestelijk. En ook uit het deftige, soliede Groenhuis
waar hij, samen met eenige andere brave Hendriken van de eerste lange broek, 's
Maandags van acht tot halver tien ging leeren biljarten, bleef hij weg.
‘Een mensch is toch niet geschapen om zijn eigen te vervelen!’ filosofeerde hij
schamper. ‘'t Is hier ou al wel genoeg geweest. Spijtig da'k 't ni vroeger geweten heb
hoe plezant het aan de stade is! 'k Zit daar veel liever!’
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En waarlijk geen avond liet hij nog voorbijgaan of hij zat met ander jong volk van
de lochte soort zijn zotte litsen uit te slaan in een van die cafés aldaar, waar er altijd
veel licht was, en spiegels en muziek, waar er werd gelachen en gezongen.
Ten minste als er in de stad zelf niets te doen was van bals, feesten en komedies,
want natuurlijk dan was hij er bij. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde, niwaar, en
hij kon er immers nooit genoeg van krijgen.
't Dik Madammeke Appelmans vond het allemaal goed, heel, heel goed zelfs. 't
Leek wel of ze er nog meer plezier in vond dan hijzelf.
‘G'hebt gelijk, jongen!’ lachte ze. ‘Profiteer er van!’
Geld kreeg hij zooveel hij wilde van heur en hij moest maar over iets zijn mond
opendoen of sebiet was ze daar om hem tegemoet te komen. Zoo liet hij eens een
achteloos woordeke vallen over een nieuwe fiets of stante pede had ze heur sjaal
over heur dik bovenlijf geslagen en kwakkelde de Groote Markt over om er bij
Cornelis, den velowinkel aan den overkant, gaan over te spreken. 't Beste wat de
vent in zijn winkel had, een stuk van 'k weet niet hoeveel, lijk Mijnheer Jule, de
president van 't Vliegende Wiel er zelf geen had, vond ze amper goed genoeg. En
om dat laatste te bewijzen liet ze Jan Galant, den kleermaker, kennen om heur Felix
daarbij nog een chique, lichtbeige velorijderskostuum te laten aanpassen.
Een anderen keer sprak hij van Parijs en ja, twee dagen later, met een nieuwe
leeren valies aan de hand en een zwaren portefeuille in den binnenzak van zijn
ondervest, reisde hij er voor volle veertien dagen naartoe.
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Heurzelf spaarde ze ook niet als het maar voor hem was. Van 's morgens vroeg, binst
hij nog zijn roes lag uit te slapen, was ze al jachtig in de weer om ook zijn werk uit
de voeten te ruimen tegen dat het menneke naar beneden kwam. En 's avonds bleef
ze op tot een, twee uur soms en, tusschen heur dutten in, in afwachting dat hij thuis
zou komen, bad ze rozenhoeikes om den hemel te bedanken dat de doem van heur
zoon was weggenomen.
Familie en kennissen, die dat spelleken in den beginne met lachende voldoening
hadden gevolgd, vonden weldra dat het een al te zotte vaart nam. ‘Van 't een uiterste
in 't ander, ni-waar!’ zegden ze tegen elkaar en daarbij schudden ze bedenkelijk het
hoofd. ‘Waar moet dat naartoe gaan? 't Is de renewatie, de pure renewatie!’
En de twee broers van 't madammeke oordeelden het zelfs dringend noodig er eens
ernstig met heur over te gaan spreken.
Maar ze trok voor heel hun betoog medelijdend de schouders op, noemde het
kinderachtig.
‘Wat da' gijlie peinst!’ lachte ze. ‘Il faut que jeunesse se passé, ni-waar? Pakt het
daarvoor op en voor niets meer. Beter da' ze 't nu doen als later. Een keer getrouwd
is dat immers vanzelf gedaan!’
En zoo weinig zat ze in met al die waarschuwingen en raadgevingen dat ze 't alles
in 't lang en in 't breed voortvertelde aan heur Felix. Die lachte natuurlijk ook. En
dat niet alleen om zijn zoo bezorgde onkels, maar hij deed het even hard om zijn
moeder die van trouwen sprak en zoo onnoozel was te meenen dat het dan wel vanzelf
zou gedaan zijn.
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‘Stel het u maar zoo niet voor, moeke!’ weerde hij zich. ‘Trouwen? 'k Denk er nog
niet aan. En als ik het doe dan zal 't in alle geval met geen Trezebees zijn! Een lochte
ziel moet ik hebben! En wacht maar eens als 't zoo ver is, dan vind ik die wel!

III.
En waarlijk, 't was zoo, hij vond die!
't Duurde wel wat lang, een jaar of drie, vier zelfs, maar daarvoor kreeg hij dan
ook de lochtste onder de lochten!
't Was 't eenig kind van een schatrijk-geworden aannemer buiten de Leuvensche
Poort, een slank en lenig ding, bruin van vel en ravenzwart van haar, dat met heur
lonkskes en lachjes heel de jonkheid van de kleine stad zoo zot maakte als tielebus.
Heur vader verwende heur 't en kon niet meer, en van als ze nog maar van iets begon
te droomen dan was 't er al. 't Duurste en chikste kleedsel was amper goed genoeg,
ze had juweelen om er tien koningin mee te maken, en zelfs bezat ze een paard, een
glanzend vinnig beest, om amazone mee te spelen. Geen feestje, geen bal werd er
gegeven of ze was er bij, klonk mee en rookte sigaretten, lachte en danste mede tot
diep in den nacht, en 's morgens, als de anderen nog volop hun roes lagen uit te
slapen, was zij alweer te been en draafde op heur klepper den buiten af.
Iedereen, zelfs de meest serieuze jongens, aspirantsteunpilaren voor de strakke,
glimlachlooze deftigheid
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van morgen, reuzelden achter haar als dol, zelfs vreemden uit Antwerpen en Mechelen
kwamen er op af. En zij liet ze komen, hoe meer hoe liever leek het wel, stak naar
allemaal heur beringde handen uit, koketeerde met den een zoowel als met den
anderen, om dan ten leste van 't spet ‘top’ te roepen naar den diene van d'Hangerkes.
Want, 't spreekt wel vanzelf, ook hij was bij die reuzelaars en nogal wel bij de
felsten van de eerste rij.
Heel de stad viel bijkans achterover van 't verschieten. ‘Met dat Hangerke! Als zij
zooveel beters kan krijgen! Ze is vast en zeker zot geworden!’ meenden de menschen.
En al vloekte en raasde de vader, die voor zijn kind op zijn minst zoo iets als een
baron of een miljonnair had gedroomd, nog zóó hard, al vertelde hij heur in 't lang
en in 't breed heel de terrieble geschiedenis van d'Hangerkes, ze trok zij eens heur
schouders op voor hem en ging in de kamer er nevens een lieke zingen.
Op vier weken tijd was het alles bedisseld en beklonken en zat dat jong, zot koppel
getrouwd en wel in het schoone, witte burgershuis vlak nevens ‘Het Schaap’ op de
Groote Markt. Fijn dat ze 't daar hadden! Als voor koningskinderen zoo was het er
gemeubeld, en alles wat de moeilijkste mensch maar kon verzinnen om 't goed en
gemakkelijk te hebben was er samengebracht!
Doch wie daarom, lijk Madammeke Appelmans, nu dacht dat er wel stilaan aan
het geloop van die twee een eind zou komen, sloeg er toch danig naast. Ze begonnen
zij nu eerst voorgoed!
's Morgens en 's achtemoens was Felix nog wel bij
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zijn moeder in den winkel en hielp er trouw, zooals vroeger, de madams en juffrouwen
die er om hun handwerkjes kwamen. Maar eens vier uur geslagen op het torentje van
't stadhuis, zei hij: salu, aan 't Schaap en wipte weg naar huis, om even later, opgejoerd
en geparfumeerd, met zijn locht en lachend ding aan den arm, al liekens hommelend,
op te stappen naar 't station en te samen in Antwerpen of Brussel hun avondplezier
gaan te zoeken.
De menschen uit de kleine stad schudden bedenkelijk hun hoofd.
‘Langs een kant hebben ze gelijk,’ zegden ze. ‘Wie 't lang heeft, laat het lang
hangen natuurlijk. Maar dees is toch al te hevig! Als daar de klad tusschen komt, ai
mij, da' zal zoo geen kleinen slag geven!’ En ze schampten en schimpten op dat zot
koppel zooveel ze konden, wisten er dit en dat en wat alles niet van te vertellen, en
zaten binstdien gespitst te wachten op die klad en dien slag.
Curieus was het wel, hoe meer er over het paar werd gelameerd, hoe meer
vrouwvolk, grijze madams zoowel als jonge blagen, er in 't Schaap zijn inkoopen
ging doen. En dat natuurlijk altijd dan zoo tegen den twaalven aan of 's achternoens
als Felix er met zijn lachskens en zijn kluchten achter den toog mee doende was.
En omgekeerd ook, als de twee zich zoo per abuis nog eens lieten zien op een
komedie of een feest in de stad zelf, draaide er sito nog meer mansvolk rond het
plezante, gichelend vrouwke dan 't ooit te voren het geval was geweest.
Maar van een klad was er daarom nog geen sprake.
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Verre van daar. 't Leek wel of ze nog zotter en zotter werden naar elkaar. Als men
den eenen buiten zag was de andere er persee bij, en altijd waren ze even vast en
spannend gearmd, met een lach op 't gezicht, een lieke in den mond en locht wippend
van stap als een dans bijna. Zelfs, in plaats van met den laatsten trein terug te komen,
zooals ze tot dan toe waren gewoon geweest, bleven ze hoe langer hoe meer al eens
een nachtje over en weldra ging er geen Zondag meer voorbij of van 's Zaterdags tot
's Maandags morgens waren ze de pijp uit.
Madammeke Appelmans, die zoo bij toeval iets had gehoord over die ‘klad’, stoefte
toen geen klein beetje tegen haar klanten over heur zoon en heur schoondochter.
‘Da's wat anders dan ze verwacht hadden, he?’ spotte ze fier. ‘Zie, zoo goed als
die twee malkander verstaan, da' bestaat in den heelen wereld niet! En heb geen nood,
't zal zoo gauw niet slijten ook niet. Amour toujours, dat blijft hun leus!’ Niet éénen
keer zei ze dat, maar honderde keeren herhaalde ze 't aan al wie 't hooren wilde. Zelfs
tegen heur kat was ze er over bezig. Heur heel gezicht stond op 't laatst naar dat
flauwe: amour toujours.
En wat konden de menschen anders doen dan het gelooven? Ze zagen het immers
vóór hun oogen dat het honingske-tot op-den-bodem was en bleef tusschen die twee!
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IV.
Nochtans, al merkte de scherpzinnigste menschenkenner uit de kleine stad er niet
dàt van, toch moest de memel nogal tamelijk gauw in dat schijnbaar hemelsch
huwelijk hebben zitten boren en knagen.
Jef Poot, de meester-schoenmaker van aan de Mechelsche poort, die heel veel
klandizie had in Brussel, was 't die dat ginder heel toevallig op een avond ontdekte.
En al was hij zinnens geweest over te blijven, hij kon zich niet meer houden en
stoomde met den eersten trein terug om 't hier als een bom onder de menschen te
laten ontploffen.
En luistert nu. Achter de Beurs, ievers in een donkere straat, kwam hij een koppel
tegen dat ruzie maakte. Ten minste hij maakte ruzie. Zij zei niets, maar schudde met
heur lijf en floot luidop een lieke. Van die kluchten ziet ge ginder nogal veel en Jef
dacht niets anders als gewoon door te loopen. Maar toen hoorde hij dat die ruziemaker
Liersch sprak, ja plat Liersch, en dat deed Jef natuurlijk blijven staan en zijn kop
omdraaien. Da 's nu precies 't Hangerke met zijn poppenet, dacht Jef. Doch seffens
daarop dacht hij: da's ni' mogelijk, 'k ben mis, zoo iets kan niet. Maar toen kwamen
ze in 't licht van een lanteern. En nu kon men Jef gelooven of niet gelooven, 't waren
ze wel. Als Jef ooit verschoot was het toen. En nog meer als de poppenet al met een
keer het Hangerke een duw gaf dat hij tegen den muur viel de straat overstak en in
een café binnenstapte.
Curieus was het, maar waar hij ook uitpakte met zijn ontdekking, allemaal trokken
ze er ongeloovig de schouders voor op. Twee jaar waren ze nu getrouwd,
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al dien tijd was er niet dàt aan hen mis-zien en nu, zooal met een keer, zou zoo iets
mogelijk zijn? Neen, dat lieten ze zich niet wijsmaken!
En als Jef zich kwaad maakte en er groote eeden op zwoer, dan zegden ze vlakaf
in zijn gezicht, dat hij dien avond veel te veel geuze-lambik had gedronken en
daardoor vast en zeker spoken gezien.
't Was eerst later, als ook anderen, die geprikkeld door Jef zijn groot lawijd, het
plezante koppel waren achterna gereisd, met hetzelfde fabuleuze nieuws terugkwamen,
hoe ze ginder malkander een stomp gaven en elk er zijn eigen wegen ging, dat het
wel moest aangenomen worden.
Toen sloegen de tongen natuurlijk met dubbel geweld los en heel de stad zat
gespitst te wachten hoe deze komedie ging afloopen. Verwijten en ruzies en
vechtpartijen natuurlijk en wat allemaal misschien er nog bij!
Maar neen, er gebeurde niets tusschen de twee. 't Bleef er wat het altijd geweest
was: amour toujours, een leven vol kluchten en lachjes en reisjes. En wat de manke
bakker van nevens hun deur ook zijn ooren te luisteren duwde tegen hun muur, niet
dàt kreeg hij te hooren van wat er binnen gebeurde.
Totdat er, en dat nogal wel op Asschewoensdagmorgen, zonder ruzies of andere
schandalen, met een onverwachten slag achter dat vreemd komediespel, waaruit geen
mensch wijs werd, een tragisch punt werd gezet.
Den dag te voren, op vastenavond zelf alzoo, was 't Hangerke met zijn felle
poppenet lijk altijd vast en amoureus aan den arm, met den trein van twaalf uren
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weer eens afgereisd, en iedereen die ze vertrekken zag vermoedde niets anders of ze
gingen zij, ginder te Brussel, zij het dan elk alleen van zijn kant, eens ferm hun lits
uitslaan.
En toen er dien avond dan, in het rumoerig en bontgekleurd vastenavond-gewoel
dat de straten, herbergen en danszalen vulde, die eenzame Pierrot verscheen, verkleed
in een opvallend kostbaar pak van zwaren, witten satijn beplakt met groote, zwarte
knoopen, wie mensch kon er toen aan het Hangerke denken? Te meer daar die Pierrot
zoo zot en zinneloos vreemd deed, dat men op 't laatst in waarheid dacht met een
ontvluchte uit Geel te doen te hebben.
Op straat zwijmelde hij een wijle als stom-dronken van den eenen kant naar den
anderen, dan weer stond hij er lang uitgerokken op de tippen der teenen, met 't witte
krijt-gezicht en de armen ten hemel, te wippen als een bezetene, vijf, tien minuten
aan een stuk, om dan ineens als gebroken ineen te zakken, en luid snikkend, met de
armen vóór het gelaat, een danszaal binnen te vluchten.
De eerste waar hij binnen kwam was de Eldorado. Zonder iets te vragen pakte hij
't eerste, beste meiske vast, hief haar tegen zijn borst omhoog, wipte er mee tusschen
de draaiende paren en begon er dan zoo woest en wild mee in 't ronde te zwieren dat
alles verschrikt opzij week en men ijlings de buitensmijters moest roepen om het
angstig-kressend kind met geweld uit zijn greep te verlossen en hemzelf met stompen
en slagen de zaal uit te vechten terug de straat op.
En niet alleen daar lapte hij dat zot spel af, maar ook in den Eiken Boom, in 't
Groenhuis, in 't Land van Belofte, en zoo voorts, een voor een in alle dans-
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zalen van de stad. Zelfs, zooals later bleek, probeerde hij het in de kleinste en
gemeenste stamineekes bij de Sionskazerne waar ze nochtans van geen klein ge rucht
vervaard waren. Maar 't lukte er hem evenmin als bij de deftige zotheid in 't midden
der stad. Overal waren ze er even rap bij om hem met wat boksen tegen zijn ribbenkast
en een fermen schop onder zijn kort Pierrot-jasje buiten te werken.
Eén ding alleen kreeg hij wel gedaan nadien, ondanks al de drukte en 't beweeg
dat heel den nacht door de stad bleef vullen. En dat was om ongezien in de hooge
kroonlantaarn te klimmen die midden van de Groote Markt haar zes armen openhield
en zich dan te verhangen vlak onder het groote toplicht. Niemand, niemand die er
iets van merkte! Eerst bij 't morgengrauwen, toen de klok luidde voor 't vroegmiske
van dien Asschewoensdag, werd dat lange, hangende figuur er ontdekt door de meid
van Notaris Raepsaet, die zich ter kerke spoedde om heur asschekruiske.
Met een kres vluchtte ze 't politie-bureau binnen om 't gaan te vertellen. Seffens
stond heel de wacht onder de lantaarn. Een pompiersladder en een berrie werden
dadelijk uit de kelders van 't Vleeschhuis gehaald en vijf minuten later lag het lijk
beneden.
Enkele late, zat-zwijmelende zinnekes, gelokt door het beweeg van de politie,
kwamen kijken. Op den slag waren ze ontnuchterd.
‘Oejejoe!’ angstigden ze. ‘Da 's die zot van gisteren! Wie mag dat toch zijn! Wie
mag dat toch zijn. Vast en zeker een vreemde!’.
Geeneen die hem herkende, zelfs de politie niet. Veel later eerst, in 't doodenhuisje
op den steen, toen
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hij onder 't oog van dokter Peeters en van den commissaris, door een knecht van 't
Gasthuis gewasschen werd en ontdaan van zijn schmink, zagen ze tot hun ontzetting
wie het was.
Lijk een vuurke liep het door de stad het nieuws van de lugubere verhanging
achterna, en wie het hoorde zuchtte en rilde. Niet aan zijn vrouw dachten ze noch
aan zijn leven van plezier, maar die andere gehangenen waren het die plots achter
dezen Pierrot verrezen.
‘Hij ook dus!... En dat op zoo 'nen dag!... God, hoe wreed! hoe wreed!! En hij die
altijd zei: mij vangen ze ni!’

V.
Drie dagen later, van uit het Gasthuis waar hij gelijkt en gekist was, werd het
Hangerke in alle stilte uitgedragen en begraven.
't Was een troost voor het dikke Madammeke Appelmans dat het gebeuren mocht
op 't groote kerkhof en hij niet in dien ongewijden, doodsch-ommuurden hoek van
de zelfmoordenaars in den grond werd gestopt.
‘Hij kon er immers niet aan doen!’ vergoeilijkte ze hem. ‘'t Zat hem in 't bloed!
En wat doet ge daartegen!’
Ze verkocht heur zaak en met wat er van heur zwaarbelaste huizekes overbleef
trok ze zich terug in een gesticht bij nonnekens.
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Waar het plezante vrouwke heen was, dat bleef een raadsel. De politie zocht er naar,
maar niet dát kwamen ze er van te weten. De vader die krom liep onder den slag,
zond er defectieven op uit, doch alles even nutteloos. Op 't laatst, even vóór den
oorlog, ging hij van verdriet het putteken in.
En nu nog, meer dan twintig jaar later, weten ze er evenveel van als toen.
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De Groaf

WAAROM ze hem nu juist de ‘Groaf’ noemden, geen mensch in dat Betuwsch dorp
die 't zeggen kon.
Want al zat hij op een groot en mooi heerengoed als een kasteel bijna, met akkers,
boomgaarden, weiland, vee en paarden niet te tellen, al barstten zijn zakken en kasten
van 't geld, iets nobels was er zelfs met een vergrootglas aan den heelen vent niet te
bespeuren, vanbuiten
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noch vanbinnen, en 't ware begrijpelijker geweest hadden de menschen hem in hun
verachting den Beer, den Boschmensch of den Bullebijter of zoo iets van dien aard
gedoopt. Geeneen immers die van hem hield en er was geen huisje waar men hem
niet liever gaan dan komen zag.
't Was een klein, kortbeenig postuur, een oermensch gelijk, breed van schouders
en met slingerende armen waaraan vuisten hingen, zwaar en sterk genoeg om er met
een slag een os mee neer te slaan. Hij had een beenig, norsch vooroverhangend
gezicht, een breeden, krommen neus, en onder een zwarten geweldigen snor, een
mond die scheeftrok van wrokkigheid. En zijn schuin-neergetrokken oogen loerden
altijd even indringerig-speurend rond, als was hij er steeds op uit om een kwaden
slag te slaan.
't Was overal geweten, slechts één ding kende hij in 't leven: geld. Al de rest, ten
minste als 't niet direct dienen kon om aan centen te geraken, was voor hem niet eens
de moeite waard om op te spuwen, laat staan dat hij er een enkel woord zou hebben
aan vuil gemaakt. En 't schoonste van al, hij stak het niet weg onder stoelen of banken,
maar hij kwam er rond voor uit ook.
‘Hebben is hebben en krijgen is de kunst. Doe me 't na, wie 't kan!’ bromde hij
cynisch en haalde eens verachtend zijn schouders op, als de een of andere het waagde
er van verre een zinspeling op te maken. En den jongen dominee, die hem, ondanks
alle waarschuwingen, toch ging opzoeken op zijn boerderij om hem aan te sporen
tot kerkbezoek, gaf hij een antwoord, dat de goede man er wit van uitsloeg.
‘Ik begrijp best dat U mij dat vragen komt,’ ant-
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woordde hij. ‘'t Is uw bedrijf, U moet er van leven en zoodra ik er één dubbeltje mee
verdienen kan, kom ik ook. Goeden dag, Dominee!’ Waarop hij hem zonder meer
den rug toekeerde en zijn tuin inwandelde.
Zijn vrouw, hij beroemde er zich op, die had hij genomen enkel en alleen om haar
geldeken, om dat wat ze bezat en nog meer om wat er nog moest binnenkomen.
Vele, vele jaren had hij niets anders gedaan dan van naaldje tot draadje bestudeerd
wat er in zijn eigen streek en ook in de belendende contreien zat aan jonge dochters
met een zwaren, solieden geldzak. Hij had ze allemaal, zonder er eentje te vergeten,
leeren kennen, maar 't was hem steeds moeilijk geweest een besluit te nemen, in de
pijnlijke veronderstelling dat er ergens nog iets beters was misschien, om keus te
doen.
Totdat hij eens, na een paardenmarkt, heel toevallig in een café iets hoorde vertellen
van een boerendochter in 't Noorden, die 'k weet niet hoe rijk was en blij haar oude
moeder inwoonde, die weduwe was.
't Was weliswaar aan den anderen kant van 't land, maar den volgenden dag reisde
hij er in vliegende haast naartoe om eens te zien en te hooren.
't Was waar wat men verteld had. En al had hij ze nog niet eens gezien, al wist hij
in de verste verte nog niet, hoe ze er uitzag, of ze oud of jong was, zijn besluit was
gauw genomen.
Voor alle securiteit echter maakte hij nog eerst haar heelen stamboom op,
bestudeerde wat ooms en tanten, neven en nichten bezaten, wat zéker en wat mogelijk
van hen nog te verwachten was. Een optelsommetje van een post of zeven, acht, en
toen hij het totaal zag staan in zijn notaboekje, grommelde hij: ‘mijn’.
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Hij schoor zijn gezicht kaal, kleedde zich stijf en deftig in 't zwart als een dominee,
wist zich met kunsten en knepen op de hofstee in te dringen, en 't duurde niet lang
of hij had vasten voet bij de twee vrouwen. 't Slot van 't spel was dat hij na eenige
maanden de dochter als buit en bruid meevoerde.
Ondanks de twee kinderen die ze gewon, vluchtte ze vier keeren weg van hem.
Doch vier keeren haalde hij haar terug, wist met veel gevloek en harde hand stuk na
stuk haar moed te breken en maakte haar tot het zwijgzaam en angstig-bevend
vrouwtje met het witte, rimpelige gezicht, dat altijd binnenshuis bleef en slechts in
den schemeravond eens even met haar dochtertjes door den tuin dwaalde...
Als hij zoo met zijn vrouw beulde, met zijn werkvolk was 't natuurlijk navenant.
Een hondenleven hadden die er.
Niet dat hij op 't weekloon pingelde. Hij gaf zelfs meer dan ze ergens anders in de
streek gaven. ‘Wie niet geeft, kan niet vragen!’ zei hij.
Maar den heelen dag, van 's morgens vroeg als ze den eersten voet op zijn erf
zetten tot 's avonds laat, zat hij ze vloekend op te jagen, bespionneerde ze van achter
boom en haag, en als er, ginder op 't veld of in 't weiland, een het waagde even 't
moe en stram gebukte lijf te rechten, dan stak hij twee vingers in den mond en floot
dat 't striemde ter waarschuwing dat ze voort moesten maken.
Niets kon hem schelen van alles wat er menschelijks rond hem gebeurde. Ziekten,
tegenslagen, ongelukken, sterfgevallen, familieruzies, 't liet hem alles koud als ijs.
Ze moesten er bij hem niet mee aankomen, hij draaide hun gewoon den rug toe.
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En nochtans schuwde hij daarom de menschen niet. Als hij er tijd voor overhad, ging
hij er zelfs ongevraagd naartoe, maar 't was dan altijd om over geld en nog eens over
geld te praten. Hij stond ze bij met raad en daad in hun dagelijksche moeilijkheden,
bij koop of verkoop, leerde hun hoe ze 't best hun zaken dreven om 't meeste geld te
verdienen en hielp hen zelfs gaarne om hun belastingformulieren in te vullen en het
rijk te bedonderen. Als de belastinginspecteurs dan kwamen om een nader onderzoek,
kon men hem er gerust bijhalen en hij had er een duivelsch plezier in ze een rad voor
de oogen te draaien en ze onverrichterzake te zien optrekken. Dan grinnikte hij, wreef
voldaan in zijn handen.
‘Daar gaan ze, de rijksvreters! 'k Wenschte dat ik ze mocht ophangen!’ schampte
hij.
Slechts met één enkel mensch had hij onbevangen omgang - ten minste zoo leek
het langen tijd, - en dat was met een neef, die op een klein kasteel een uur of twee
vandaar een onbezorgd leven leidde.
Hoe die twee het met elkander vinden konden, was en bleef voor den
spitsvondigsten menschenkenner een groot raadsel.
Want zoo beloken en somber en grof de ‘Groaf’ was, zoo open en vroolijk was
de neef, iemand die met een lach en een lied op den mond door 't leven zeilde. Hij
zat er warm in, dat was geweten, maar hij liet ze rollen zijn centen, ging op reis naar
hier en ginder, heel de wereld rond, en als hij dan voor een tijdje op zijn kasteeltje
terug was, was 't daar alle Zondagen feest en kermis met dans en muziek zooals men
het nergens meer zag.
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't Was vreemd, daar kon de ‘Groaf’ ook naartoe trekken. Hij liet zijn vloeken en
onbehouwenheid thuis, zong en lachte mee en sprak de schotels en de bekers aan
zoo goed als de beste, zonder een enkelen keer over dat eeuwig kapittel van geld en
geldverdienen één woordje te laten vallen. En niet alleen voor die feesten was hij
daar dan, om in den nacht met de andere gasten naar huis te rijden. Twee, drie dagen
bleef hij er hangen, ging mee uit jagen of visschen, of zeilen op de plassen achter
het kasteel, en waar ze dan kwamen om uit te rusten in herberg of café, daar liet hij
zijn eigen geld rollen al evenzeer als die pater-goeleven van een neef het deed.
Zóó gingen de jaren en 't gebeurde dat de neef op een van zijn reizen verloofd en
getrouwd raakte en met een jong vrouwtje naar huis terugkeerde. Met het feesten en
het fuiven op 't kasteeltje ging het al gauw piano, de neef werd ernstiger en vele van
de gasten van vroeger bleven er zoo langzamerhand weg.
De ‘Groaf’ bleef er komen, paste zich heelemaal aan den nieuwen toestand aan,
bracht zelfs zijn vrouw en zijn kinderen mee, en noodigde het jonge huishouden bij
zich uit op tegenbezoek. Totdat hij, bij de geboorte van een zoontje op 't kasteel,
ineens alle relaties brak. Zelfs geen felicitatie, niets zond hij er naartoe.
De neef wist niet wat er van te denken. Hij reed naar den ‘Groaf’ toe, werd niet
ontvangen, zond brieven die echter onbeantwoord bleven, stuurde gemeenschappelijke
kennissen om een verklaring naar hem, doch de boer scheepte ze met een snauw af
en deinsde er niet voor terug jaren-en-jaren-lange connecties te breken alzoo.
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De neef lei er zich ten slotte bij neer, in de vaste overtuiging dat hem wat scheelde.
En zoo gingen weer de jaren, zes, zeven, tien, zonder dat daar verandering in kwam
of iets werd opgehelderd. De breuk bleef voltrokken.
Het zoontje groeide op intusschen, en de neef en zijn vrouw hadden al te veel te
stellen met hun kind om nog op den ‘Groaf’ te peinzen. Want heel gezond was het
ventje niet en hoe ouder het werd, hoe meer zorg ze er mee hadden. Totdat op een
natten winter, met veel regen en wind, het kind te sterven kwam.
En zie! op den dag der uitvaart, even vóór het kistje zou worden afgehaald,
verscheen de ‘Groaf’ weer op 't Kasteeltje. Hij was in vol, stijf rouwornaat, bood
den neef en de andere familieleden zijn deelneming aan, en hij dreef de
schaamteloosheid zoover na de begrafenis mee terug te keeren en plaats te riemen
aan 't uitvaartmaal.
Toen ging velen een licht op en zelfs de onverschilligsten huiverden onwillens.
Geen mensch echter die hem nog aansprak of bescheid gaf op zijn gezegden.
De week daarop keerde hij brutaal terug. De neef en zijn vrouw waren echter
vertrokken. Het kasteeltje en de landerijen er omheen werden verkocht en 't geld
verhuisde het echtpaar achterna naar 't buitenland om nooit meer terug te keeren.
En alsof er niets gebeurd was, zette de ‘Groaf’ zijn geldwolvenleven voort,
woekerde nog meer dan vroeger, alsof hij 't ontsnapte langs andere wegen wilde
verhalen...
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De Eieren-Poëet

I

VLAK naast het landhuis lag de plas.
Hij lag daar stil en vergeten tusschen den weg en het dennenbosch en niets stoorde
zijn hemel-spiegeling dan een enkel, schichtig waterhoentje en af en toe, als Vader
of Moeder er bij stond, het ranke zeilscheepje dat het jongetje van den eenen barm
naar den anderen liet scheren.
Omdat die plas daar zoo verlaten lag, had oom ze hun gestuurd, de drie Japansche
ganzen.
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Toen gingen het jongetje en de zusjes aan 't fantaseeren natuurlijk, en 't sprak vanzelf
dat de drie wonderlijke trompetters, voor wie Moeder op den koop toe zulke moeilijke,
echt-Japansche namen moest verzinnen, niet lin 't kippenhok en nog veel minder in
het schuurtje hun zate mochten hebben.
Neen, een speciaal eendenhuisje moest er komen, midden in het water, met een
rieten dak op en ook vlondertjes aan precies zooals er in de stad in 't parkvijvertje
een was. Want beesten met namen als Hokaku, Onake en Kyokan, die daarenboven
van 't andere eind van de wereld kwamen, konden het immers nooit te goed hebben.
En wat kon Vader anders doen dan ja zeggen op zulk geestdriftig kinderlijk
verlangen?
Ze hadden het er goed, de drie japjes!
Oom, die een beetje later op bezoek kwam, vond het zelfs een beetje te goed.
‘'k Geloof dat er in dat schoone huisje nog wel wat plaats over is!’ oordeelde hij.
‘Daar kan vast en zeker nog wat bij. We zullen eens zien!’
En hij had gelijk ook. Ze konden er best bij, de twee witte kwakertjes met de
safraan-gele bekken, die hij daarop zond, en ook voor het lodderlijk koppel kuifeendjes
en de juweelige smaragdeenden, die volgden, was er plaats genoeg.
De kinderen waren in den zevenden hemel met hun kwek-en-kwakend watervolkje
en wat vertelden ze er allemaal niet over, genoeg om er, met een beetje bij en een
beetje af, naar 't beroemde voorbeeld, een boek mee te vullen dat men noemen kon:
‘Het huisje bij den plas!’
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II.
Toen was het dat hij zich liet zien.
Hij heette Joost en was wegwerker.
Hij was kort van postuur, droeg op korte, kromme dasbeentjes een lang bovenlijf,
dat in den langen blauwen kiel nog langer leek dan 't al was, en zijn verweerd,
schoenzolen gezicht was lang en kosterachtig gladgestreken, met kleine verwaterde
oogjes er in, die van onder de petklep altijd in het ijle keken.
Tot dan toe hadden ze hem hier bij hun huisje nog maar weinig bemerkt.
Doch zoo met een keer begon hij zich al eens meer langs dezen kant te laten zien,
en wat wel het wonderlijkste was, op een schoonen morgen sjouwde hij kruiwagens
met grint aan en begon vol ijver aan den weg te werken. 't Viel op.
‘Nu, beter laat dan nooit!’ oordeelde Vader filosofisch. ‘Voor onzen buitenkant
valt er dus eindelijk ook een kruimeltje af.’ Want hij had het noodig, de weg,
uitgesleten als hij was vol sporen en putten om er een oorlogstank op uiteen te
schudden.
En hij strooide zoo maar niet, lijk 't zijn gewoonte was, een schup grint uit links
en rechts in de al te diepe kuilen, neen hij maakte eerst langzaam en met veel zorg
slijkpapjes in een ouden emmer, goot die uit in de putten en daarin werden dan de
keitjes geschud en stevig vastgeklopt met een schup.
Vader en Moeder die dat wonder volgden begrepen er niets van.
‘Hier moet vast en zeker de een of andere hooge piet voorbijkomen binnenkort,
anders doen ze zoo iets nooit!’ meenden ze.
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Na een week of zoo was hij gereed; een model van een weg, effen en fijn om er op
te rolschaatsen.
En ze dachten niet anders of Joost zou nu wel weer optrekken, ginder naar het
dorp toe, en 't zou weer worden zooals vroeger: alle drie weken een
schuifwandelingske met zijn schop-en-bezem en dan een uurtje welverdiende rust
in 't gras naast den weg.
Maar neen, ze waren mis, hij bleef komen, dag aan dag, telkens in de morgenuren
zoo, en hij vaagde en schoffelde, en wat wel 't verwonderlijkste was, het stuk vóór
hun huis bleek het meest onder zijn zorgzame aandacht te vallen.
Toen begrepen ze er nog minder van natuurlijk.
Vader probeerde wel eens een praatje met hem te maken, presenteerde hem een
sigaar, maakte hem zijn compliment over den goed onderhouden weg, en het ventje
antwoordde op alles heel beleefd en vol gewicht, maar wat hij in de mouw had, daar
liet hij niets van uitlekken. Totdat hij, na nog veel zorgvuldig vegen en schoffelen
vlak vóór hun huis, eindelijk vanzelf zijn horentjes liet zien.
't Was op een morgen en Moeder was met de kinderen vóór 't gulzig snebberend
watervolkje voer aan 't strooien, als ze daar almeteens boven de ligusterhaag langs
den weg, Joost zijn houten kop verschijnen zag. Hij boog twee, drie keeren, nam zijn
petje af en glimlachte zelfs.
‘Kijk, hij kan ook lachen!’ verbaasde zich Moeder. ‘Wie had dat kunnen denken!’
‘Mooi weertje, Mevrouw!’ begon hij lijze. ‘Een echt weertje voor hier!’
‘Ja, Joost!’ antwoordde de Moeder.
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‘De kinderen stellen het hier wel goed, Mevrouw! Mooi weer, een mooie tuin,
bosschen, water!’ deklameerde hij schoolmeesterachtig verder, terwijl zijn oogen
naar de eenden gingen.
‘Ja, dat doen ze, Joost.’
‘En wat hebben ze prachtige eenden, Mevrouw! Zoo 'n heb ik er nog nooit gezien!
't Zullen er wel zeldzame zijn, uit vreemde landen, vermoed ik. En 'k moet niet vragen
of die 't ook goed stellen! Ze blinken gewoon van gezondheid! Een huisje voor hen
alleen, een heele plas water, en eten krijgen ze meer dan zat, zie 'k! U verwent ze,
Mevrouw!’
Zoo erg was 't wel niet vond Moeder, en ze glimlachte eens, schudde neen en
strooide verder het voer uit. Wat wou dat ventje toch, vroeg ze zich af, en ze wenschte
dat hij doorliep.
Doch hij bleef staan, knikte zelfbewust, als wou hij zeggen: ja, ja, zoo is 't en niet
anders.
‘En leggen zullen die beestjes ook wel goed, daar zou 'k durven op wedden!’ ging
hij vol gewicht verder. ‘Manden vol!... Gewone eendeneieren zijn al zoo lekker, wat
moeten deze dan wel zijn! Niet te ruilen voor 't beste op de koningin haar tafel! U
zult ze wel lusten, Mevrouw! en de kinderen ook! Klokspijs!’
‘Eendeneieren?.... Hoe kom je daarbij?’ verbaasde Moeder zich andermaal. ‘We
hebben toch kippen, man!’
Maar Joost verbaasde zich blijkbaar nog meer dan de Moeder.
‘Eet U die dan niet?’ vroeg hij.
‘Natuurlijk niet!...’
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Zijn mond viel zoowaar open en een wijle keek hij haar met groote oogen aan, als
kon hij 't niet gelooven. Toen neep hij ze weer half dicht, er kwam iets als een lach
over zijn houten marionetten-gesicht en 't was met smeekende stem dat hij vroeg:
‘Als 't u blieft, Mevrouw, zoudt U ze mij dan kunnen laten? Niet voor niets, dat
spreekt vanzelf, maar voor ieder ei steek 'k gaarne een stuiver in de kinderen hun
spaarpot. U weet niet hoe heerlijk ik ze vind. Want zie, hier staat een man die zoo
goed als alleen van eieren en brood leeft. En eendeneitjes stelt hij aan den spits! Sla
toe, Mevrouw, U maakt er mij gelukkig mee!’
Wat kon de Moeder toen anders doen dan zeggen: als 'k er u plezier mee doe,
vooruit dan, Joost!
Ze riep het meisje uit de keuken, liet het mandje brengen met de eieren, die Vader
gisteren uit het eendenhuisje was gaan rapen en terwijl Joost verder den lof zong der
nooit te overtreffen eendeneieren, laadde hij ze met voorzichtige vingeren over in
zijn pet.
De Moeder moest zich op de lippen bijten om niet in een lach te schieten, zoo gek
deed het ventje. En nadat hij met evenveel grootspraak den afgesproken prijs in den
groen-aarden varkens-spaarpot van de kinderen had laten glijden, stapte hij luchtig
met zijn eieren-gevulde pet naar 't dorp toe.
Dien avond, toen Vader thuiskwam, lachte hij geen klein beetje. Eerst om het
relaas dat Moeder hem deed en dan waren daar nog de kinderen, die zoo parmantig
den eierenbegeerigen Joost nadeden.
‘Dat was het dus wat achter zijn wegwerkers-ijver verdoken zat!’ sprak hij. ‘'t Is
om te denken dat er
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achter dien eendeneieren-lust ook nog wel wat steken zal!’
Maar dat dacht de Vader toch niet meer, als Joost eenige dagen later bij hemzelf
terechtkwam, om zijn tweede portie eieren op te halen.
Hij deed toch zóó beleefd, boog en streek als voor een koning, en er kwam bijna
geen eind aan den lof deze wonderlijke, niet-te-overtreffen eendeneieren toegezongen.
Cantieken waren het en alle mogelijke kruiden en kruidekens, bloemen en vruchten
met hun verschillende smaken en geuren, tot de seizoenen en de winden toe, betrok
hij er in om 't fijn genot te beschrijven dat ze hem gegeven hadden.
‘Een poëet is het!’ besloot de Vader verwonderd. ‘Een eierenpoëet!’
En danig onder den indruk van Joost zijn lofzangen wilden ze er allemaal toch
eens van proeven ook. Maar met den besten wil van de wereld, met veel of weinig
zout er op, gekookt of gebakken, van al die heerlijkheden ontdekten ze niets en lieten
dus de opbrengst van het eendenhuisje maar verder voor den houten Joost.
Regelmatig, twee keeren in de week, was hij daar, en hij zou dat sport nog wel
lang volgehouden hebben als Vader er na zijn oolijke ontdekking, geen oolijk punt
had achter gezet.
Eens kwam hij in de stad heel toevallig voorbij een van die winkels, waar men
naast kooitjes van alle soorten en models, zaad en hengeltuig, ook zangvogeltjes,
parkieten en zoo meer te koop heeft en zonder er naar te willen kijken meende hij in
het voorbijgaan in de uitstalkast op een groot papier zoo iets te
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lezen als ‘Japansche knobbelgans.’ Hij keerde op zijn stappen terug tot vóór het raam
en ja daar stonden vier schotels met eieren in, die hij maar al te goed kende en boven
elk een opschrift met letters als koeien: ‘Broedeieren van de Japansche knobbelgans’,
‘Broedeieren van de smaragdeend’ en zoo ook voor eitjes van kwakertjes en van kuif
eendjes, prijs: 75 cent per stuk. Hij kon er niets aan doen, maar toen schoot hij toch
in een lach die helmde.
‘Wel, die sloome duikelaar!’ mompelde hij en meteen was hij het kwetterende,
kwalijk-riekende winkeltje binnen om nader bescheid.
Een juffrouw kwam vóór en 't was wel zoo lijk hij 't gedacht had. Een boerenjongen
die er zus en zoo uitzag - Joost zijn zoon! - leverde ze en zij stond borg voor de
echtheid van deze nergens-te-vinden broedeieren.
Toen konden ze 't toch niet laten om op een kleine wraakneming te zinnen, de
Vader en de Moeder. En ze vonden er ook een.
't Eerste mandje eieren uit 't eendenhuisje geraapt, ging voor twee minuutjes een
pot met kokend water in en zoo kreeg Joost ze den daaropvolgenden keer mee in zijn
wegwerkerspetje.
‘Och, och! die lekkere eitjes toch!’ sprak hij als verliefd, ‘jammer dat de beestjes
niet meer leggen, wis en waarachtig jammer.’ En voor den zooveelsten keer, begon
hij weer een van zijn lofzangen, die Moeder met een ondeugend lachje in de oogen
aanhoorde...
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III.
Nooit is Joost nog om eieren gekomen. Maanden bleef hij weg, liet den weg liggen
voor wat hij was. Eindelijk, toen 't al te bar werd van de putten en gaten, liet hij zich
weer eens zien om er met de gauwte wat grint over uit te schudden. Hij trof het slecht,
want juist kwam Vader er aangefietst.
‘Zeg eens, Joost?’ vroeg hij. ‘Waarom ben je geen eieren meer komen halen?’
Hij krabde zich eens achter de ooren, keek naar zijn klompen.
‘De maag is er van streek mee geraakt!’ zuchtte hij. ‘'k Ben er mee naar een
professor gemoeten. En toen heeft die 't me verboden. Jammer, jammer, en 'k at ze
toch zoo graag, Menheer!...’
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Pinneke
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Pinneke

ACHT - en - twintig jaar is het nu geleden, doch zoo duidelijk alsof het pas van
gisteren was zie ik hem nog de poort binnenkomen, even rondkijken en ons dan
vervoegen in den hoek van de kloosterstille, van linden omzilverde koer der
Normaalschool, waar wij, voor elkaar totaal onbekende jongens van vijftien, zestien
jaar, met het traditioneele rolleken rood vloeipapier en het lineaal in de hand, dien
morgen te beven en te zuchten stonden, in afwachting dat het toelatingsexamen zou
beginnen.
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't Was een vreemd, smal postuur, recht en stijf als een hout, met afhangende schouders
en een lang, karnemelk-bleek gezicht, waaruit een lange, spitse neus recht als een
vogelenbek naar voren puntte. Hij had ronde, zwarte krentenoogen, die bijkans nooit
knipten, en van onder een antiek zwart en grijs gespikkeld stroohoedje stekelde zijn
bruin haar, stijf en recht, als de pennen van een egel.
Als vanzelf kwam er op alle gezichten een lach, en een klein, dik, blozend ventje
begroette hem met een spottend: ‘Goeie morgen, Pinneke!’
‘'k Heet ni Pinneke,’ antwoordde het boerke vinnig.
‘En hoe heette dan wel?’
‘Jozefus, Henricus, Nicodemus Verhooselen. Maar alleman zegt gewoonlijk Jefke.’
En zonder om het plots gelach dat daarop loshelmde iets te geven, begon hij met zijn
hooge, blikken stem te vertellen van zichzelf en van zijn vader, vanwaar hij kwam
en waarom hij onderwijzer wilde worden, zoodat wij vijf minuten later alles wisten
omtrent zijn vreemd, hout-snee-achtig persoontje.
Och, zoo geerne werd hij onderwijzer, niet om te gelooven bijkans. 't Was de
schoonste stiel die er estond op aarde. De schoonste na hovenier, wel te verstaan.
We moesten weten, zijn vader was hovenier, op 't kasteel van Balde bij Diest. Na de
bloemen en de planten was er in 't leven niets zoo schoon als kinderen. En als zijn
vader geen hovenier was, dan zou hij niets anders willen geweest zijn dan
schoolmeester.
Schrik van 't examen had hij niet, geen djim, zie. De broederkes van 't pensionaat
op Terbank te Leuven, bij wie hij van zijn zesde jaar al, na den dood
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van zijn moeder, was ondergebracht, hadden geen moeite aan hem gespaard en 't zou
hem wel benieuwen of er in heel het land, op 't is gelijk welke normaalschool, er één
zoo goed was voorbereid als hij. Alleen het teekenen deed hem een beetje bibberen.
Dat kon hij niet geleerd krijgen. Maar goed bekeken was dat immers geen vak, dat
was een kunst. Precies lijk muziek. Dat kende hij echter zooveel te beter. Als er hier
een piano was, dan zou hij 't ons dezen noen wel eens laten hooren. Ja, zoo ging 't,
van 't een te veel en van 't ander te weinig, ni-waar? Spijtig, spijtig! Maar al de rest,
pas de doute, en 't boerke zijn puntvînger ging bij die verzekering kordaat omhoog
en zette zich op zijn hoog, wasbleek voorhoofd. Als er iets was, waaraan wij
twijfelden, of wat wij niet wisten, we moesten het hem maar vragen. En om ons een
staaltje te geven van zijn wetenschap, b.v. in de botanie, noodigde hij ons uit om
even het miniatuur-kruidtuintje in te stappen, dat daar te midden der koer, onder het
ritselende groene haar van den ouden treurwilg, binnen een laag, wit geschilderd
hekken, vol geleerdheid te bloeien lag. Hij had gezegd dat wij maar vragen moesten,
en dringend herhaalde hij zijn voorstel tot wij het dan ook deden. Ge begrijpt dat het
nogal vragen waren die er daar gesteld werden: 't werd als een wedstrijd om er iets
heel zots bij te pas te brengen en het heele troepje al bij voorbaat in luid gelach te
doen losbarsten.
En hij, precies of hij dat lachen niet gewaar werd, ging vol gewicht op alles in,
verbeterde de vragen en beredeneerde 't al met zoo'n professoralen ernst, dat men
onwillens peinzen moest of Pinneke soms geen slag van den molen weghad.
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Ja, die vier, vijf dagen dat het examen duurde, plezant waren ze als geen! Nooit
hadden we zoo gelachen! En nochtans, wat voor kermis toen wij aan hem ook
beleefden, 't was nog niets in vergelijking met wat hij ons bracht, eenige maanden
later, toen het schooljaar was ingezet. Dan eerst kwam hij in zijn volle originaliteit
voor den dag, ons Pinneke!
Onder de lessen en in de studiezaal, daar ging het goed, heel goed zelfs, met hem.
Geeneen die zoo gevat was en zoo vol ijver als hij, een model. Maar, och Heere,
daarbuiten was het des te erger.
Den eersten Vrijdagnoen, toen er, na de karnemelksche pap met brokken, schelvisch
werd opgediend, speelde hij den visch met graten, vel en al naar binnen. Zijn
tafelgenooten stonden er geen klein beetje op te zien. Zelfs de studiemeester, die in
den refter het toezicht hield, en zelfs de tafelknechten kwamen er naar kijken. En
wat er ook voor kwinkslagen naar zijn pinnekenshoofd vlogen, onverstoord knabbelde
en knaagde hij verder tot zijn bord schoon was leeggekuischt en hij, na een glaasje
bier, zich gewaardigde te antwoorden.
Wisten zij dan niet, dat het niet betaamde, iets op zijn bord te laten liggen, ten
minste als het eetbaar was? En waren graten soms niet eetbaar? Wisten ze dan ook
niet dat er voedsel in zat, en veel nogal? En nu konden ze lachen zooveel ze wilden,
hij zou nooit iets verloren laten gaan.
Nog was de lach der graten-eterij niet uitgestorven, of den Zondagochtend daarop
schalde er nog een luidere los, toen Pinneke van de slaapzaal kwam met zijn beste
kostuum aan, maar dat zoo vol rimpels en vouwen zat, nog erger dan ondergoed, dat
ineenge-
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sprenkeld en vast ineengerold te wachten had gelegen op den strijk.
Heel de school verdrong zich rond hem om hem te bewonderen en hij kreeg nog
wat anders te hooren dan over zijn vischgraten. Aan de ontbijttafel, in de speelzaal,
tot in de kerk toe, ging het maar door, alsof er nooit een eind aan dezen spot zou
komen.
Doch Pinneke trok er zich bitter weinig van aan.
Hij haalde eens de schouders op en keerde ons gewoonweg den rug toe. Als ze
hem zoo niet wilden bezien, dat ze hun oogen toenijpen, verdedigde hij zich. Hij
pakte geern alles in zijn koffer straf opeen. Plaats was geld, zei zijn vader. En dat hij
zijn broeken bij de pijpen oprolde en zijn jas en vest evenzoo behandelde, daar had
niemand wat mee te stellen. Elk zijn goesting.
't Ware te veel om zoo in 't lang en in 't breed Pinneke's origineele methodes te
beschrijven. En nog veel meer de verdediging er van.
Doch, gelijk aan alle wereldsche dingen, was na een maand of twee de aardigheid
van al deze kluchten af. En nu Pinneke geen aanleiding meer gaf tot verder plezier,
verzonnen de spotters en plagers, die 't lachen niet laten konden, er op zijn kosten
nog andere grappen bij.
Dit nam algauw fabuleuze verhoudingen aan, te meer daar het onnoozel jong zich
alles goedsmoedig liet welgevallen zonder zich ooit te weren.
‘'t Is niets,’ waarschuwde hij zijn beulen. ‘Doet al wat gij wilt. 'k Zal niets
tegendoen. Maar ik zal 't al gaan zeggen!’
Gaven ze Pinneke met schoenblink een fraai krulsnorreke onzer zijn spitsen neus
en een ronde paters-
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kruin boven op den kop, of trokken ze hem zijn jas aan met de voering naar buiten,
waarna ze hem vanboven naar onder als een vastenavondzot, ievers van een Breughel
of een Jeronimus Bosch weggeloopen, met papierkes bepintten, geen vin verzette
hij zich tegen deze manipulaties, maar trok regelrecht naar den studiemeester van
dienst om 't al van naaldeke tot draadje te vertellen.
Studiemeesters en leeraars, tot de directeur toe, kregen geen klein beetje de handen
vol door Pinnekens verregaande lamlendigheid. Ze hadden hem goed te sermoneeren
en aan te zetten zich toch zoo schaapachtig niet te gedragen, geen millimeter week
hij af van de aangenomen gedragslijn. En ook de straffen, die dicht en duchtig op de
plaagkoppen neerhagelden, brachten evenmin keering in de zaken.
Pas was de eerste klucht voorbij, of onnoozel-weg leende hij zich tot een andere,
liet de heele school weer eens schateren en om de kroon op den toren te zetten, ging
hij het dan maar weer eens zeggen.
Waar dat alzoo met Pinneke naartoe moest, was moeilijk te voorzien. Te meer
daar de plagers voor hun zot bedrijf maskers begonnen te dragen en hij hen nu niet
meer kon overbrengen.
Spijtig! Want hij was bijlange niet dom, werkte met een ijver en een vlijt gelijk
geeneen, zelfs in het teekenen deed hij progres en vast en zeker zou hij op 't eerste
examen een hoogen vogel afgeschoten hebben. Als hij nu maar wou uitscheiden,
met zijn eeuwig ‘'k zal 't gaan zeggen’ en in de plaats daarvan zijn vuisten, voeten
en kop in actie had gesteld, 't was alles nog goed in orde gekomen.
Maar neen, hij leek wel betooverd. Koppig als een

A. Thiry, Gasten in het huis ten halven

119
neger hield hij aan zijn methode vast, meende ze zelfs op zeker oogenblik nog te
kunnen verbeteren, en zoo gebeurde het dat hij daardoor, heelemaal op 't onverwachts,
een dik punt achter zijn schoolmeester-worden zette.
Dat was na de fabuleuste sotternij, die ze wellicht ooit op school uithaalden en
waartoe hij zich, passief als altijd, leende.
Op een noen, na 't eten, terwijl de heele school lijk gewoonlijk op dat uur zoowat
overal verspreid zat in den hof, in speel- en muziekzaal, hadden eenige lachbekken
Pinneke in de studiezaal weten te lokken, waar hij door eenige vermomden werd
vastgegrepen om de proef van stof en duisternis te doorstaan en alzoo framasson
gemaakt te worden. Aan handen en voeten hadden ze hem vastgebonden, hadden
een der twee verschuifbare, zeventredige trapjes, die leidden naar het hooge,
geelhouten gestoelte van den studiemeester, vooraan in de zaal, weggetrokken,
Pinneke in het donkere hol daaronder gestopt en er het trapje weer netjes vóór geduwd.
‘Doet al op, leelijke judassen!’ had hij gezegd. ‘'k Zal niets tegendoen. Maar dezen
keer zal 't zoo niet afloopen.’
Niemand in de heele school wist er iets van af, tenzij de vijf, zes gemaskerde
framassonmakers en Pinneke-onder-den-trap zelf.
't Was dan ook een moment van sensationeele spanning bij 't begin van de studie,
als iedereen daar rustig en stil in de zaal aan 't werk ging, plots onder het gestoelte
waarop de toezicht-houdende studiemeester troonde, een ongewoon gerommel en
gebonk te hooren ontwaken.
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In een wip was de langbeenige studiemeester uit zijn zetel en op den beganen grond.
Met de handen in de heupen en oogen groot van 't verschieten, schoof hij speurend
rond den gelen bak die al maar feller en feller rommelde en klopte, keek kwaad naar
ons die nietbegrijpend en plezant-verrast uit onze lessenaars rechtrezen en aan 't
gichelen gingen, pierde dan weer naar den wit-en-rood geplavuisden vloer, zoekend
waarschijnlijk naar de touwtjes die dat spiritisch gedoe veroorzaakten. Totdat daar
almeteens het trapje met kleine, schurende stootjes aan 't verschuiven ging en Pinneke,
uit de donkerte er achter, te voorschijn krabbelde.
Heel de zaal schetterde 't uit, onbedaarlijk. Zelfs de studiemeester kon zich niet
meer houden en lachte uit vollen mond mee.
Zwart en vuil, 't gezicht en 't hoofd beklad en beveegd en met grijze plekken stof
en spinnewebben over 't heele lijf, zoo stond Pinneke daar en keek ons aan, even
onnoozel als altijd. Doch in plaats van ons weer eens te vergasten op 't lang
uitgesponnen relaas van 't gebeurde, met de beschrijving van de daders, sprak hij
slechts luttele woorden tot den langen studiemeester.
‘'k Heb ze laten doen, Mijnheer. Maar geen nood, 'k zal 't gaan zeggen. Niet aan
u of aan iemand anders hier. Dat kort toch niets. Vader zal het weten. Ze zouden hier
een mensch nog vermoorden!’
Waarop hij zonder meer de zaal uitliep, de koer overstak en verdween in de
rond-gewelfde halle waar de breede, eikenhouten trap naar de slaapkamer bochtte.
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De studiemeester liet hem maar gaan, in 't gedacht zeker, dat hij zich ging wasschen
en afborstelen. Wij ook dachten niets anders.
Doch hij keerde niet terug dezen keer, kwam ook niet in de lessen dien namiddag
en aan de vierurentafel vernamen wij van de refterknechten, dat Pinneke ontvlucht
was.
Nooit keerde hij weer. Hij was en bleef weg. En dat nogal wel nadat ze hem
framasson hadden gemaakt!...
***
De jaren kwamen en de jaren gingen, doch nooit hoorden wij nog iets van hem.
En ik was hem zelfs zoo goed als vergeten, als ik daar, in 't eerste oorlogsjaar, in
een der droeve, zwartomrande lijsten der gevallenen aan den Yzer, uitgegeven door
‘De Vlaamsche Stem’, Pinneke zijn naam vermeld zag: Jozefus, Henricus, Nicodemus
Verhooselen, geb. te Aarschot 10-7-88, gesneuveld te Wijtschate, 17-11-14.
Ik werd er stil en koud van en tranen sprongen mij onwillens in de oosen.
Pinneke soldaat! Pinneke in de kazerne, op de chambree en in 't kamp! Pinneke
in den oorlog en in de loopgraven! En Pinneke gesneuveld natuurlijk! Wat voor
tragedie zal dat geweest zijn!
Ach, Pinneke! hebt ge daar ook gezegd: ‘Doet al op, 'k zal niets tegendoen. Maar
'k zal 't al gaan zeggen!’?
Vertel het dan maar goed, bij den grooten Baas
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daarboven! Vertel het alles in 't lang en in 't breed! Gij, die nooit iets hebt
tegengedaan! Vertel het maar alles, en ook dat van onze eigen wreedheid, van onze
eigen lafheid van toen wij met u lachten, van die van nu en van altijd...
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Mijnheer Michel
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Mijnheer Michel

I

ZOOVER zelfs de alleroudsten zich herinnerden hadden ze in dat gemoedelijke
onder-ons van huizen, torens en menschen dat binnen onze olmen-beplante veste
kleurig samentroepelde, nooit zoo'n vreemden, hooghartigen vent gekend als hij.
Niets anders was hij dan de baas van een burgerlijk, in een stil zijstraatje gelegen
café, genaamd: ‘In de Muzen’, waar slechts wat oude, bezadigde heeren hun pintje
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gingen pakken en een kaartje leggen. Maar naar niemand in de stad, zelfs naar den
burgemeester niet, keken de menschen met zulken eerbied en bewondering op, als
naar hem. Als ze over hem spraken, zegden ze niet: Chel uit ‘De Muzen’, zooals ze
b.v. in hun jovialiteit zegden Gust uit ‘De Marmit’ of Krist uit ‘Het Groenhuis’, maar
ze noemden hem altijd met ontzag: Mijnheer Michel.
Nu, te verwonderen was dat niet, want hij imponeerde als een echte seigneur. Hij
was al op jaren en zilverwit van haar, maar hij liep nog recht en fiks en zijn zwarte
kleeding was steeds voornaam-verzorgd als kwam hij uit een kastje. Zijn trage,
gemeten processiestap en zijn plechtige, breed-rustige gebaren, de manier waarop
hij zijn bleek, scherp-gesneden gezicht met de rechte, vooruitgestoken kin, den
geel-witten pluis-snor en de peinzende, half-geloken oogen, over de menschen en
hun drukte kon laten heerschen, gaf hem iets aristocratisch als van een prins.
Vreemden, op overkomst in de kleine stad, die hem nooit gezien hadden en hem
zoo toevallig met zijn flambard en zijn gelen, zilver-bebolden stok onder den arm
op straat tegenkwamen, stonden voor die statige verschijning altijd getroffen en
wilden dan ook geerne weten wie en wat. En als men hun dan alles vertelde over
hem, lachten ze ongeloovig.
‘Toe, dat maakt gij ons niet wijs, broer!’ zegden ze terwijl ze hun elleboog
ophieven, ‘Dát een cafébaas? Neeë, ge vangt ons niet!’
Er kwamen daar dan natuurlijk altijd veel woorden bij te pas om ze t' overtuigen.
En het slot van 't lieke was dat men aan die ongeloovige thomassen Mijnheer Michel
zijn heele geschiedenis begon te vertellen en
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et beloofd werd, hen bij de eerste gelegenheid mede te nemen naar ‘De Muzen’,
opdat ze zich met hun eigen oogen konden overtuigen.
Dan zakte hun thomasserij stilaan en luisterden ze met groote ooren. Want al leek
het, oppervlakkig bekeken, een heel gewone geschiedenis, zoo een van mislukking
en desillusie lijk er honderdduizende zijn, waarvoor men hoop en al een triestig
gezicht trekt, nu ze hem kenden, deed het hen vol spijt den kop schudden. Hier zagen
ze nu immers iemand die 't vast en zeker had moeten winnen en het heel hoog zou
hebben gebracht, had hij maar de kans gekregen zijn eigen weg te gaan.
En och! hoe duidelijk en klaar getrokken had hij dien weg niet gezien! Men moest
oude menschen, - lijk Grootvader b.v. - die als kind samen met hem hadden gespeeld
en met hem waren groot geworden, daarover hooren om dat goed te begrijpen! Als
Grootvader op dat kapittel geraakte wist hij niet gauw van uitscheiden. De een
anecdote voegde zich bij de andere, een kleine roman groeide er uit op en daar stond
als levend de jonge Michel vóór onze oogen!
't Was maar de zoon van een verneuteld, antiek barbierke uit het Wijngaardstraatje,
en zijn moeder borduurde op 't raam, maar nooit was er een jongen geweest of zou
er nog een komen, die 't heele jongensleven van ons stadje eenige jaren lang zoo
domineerde als hij!
Van heel vroeg reeds, van vóór hij zijn eerste communie had gedaan, was hij al
de baas van 't klein volk uit het Wijngaardstraatje en van daarrond.
Lenig was hij als een uit een circus; in 't loopen, in 't springen, bij barre,
pottekestamp, piepenborg,
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riemen of wat dan ook was hij den rapste af. En ook was er geen een lijk hij die zijn
kornuiten zoo kon organiseeren en meeslepen om ze bij gevechten met de jong' van
andere straten, naar de zegepraal te voeren. 't Stadje stond er van op zijn kop. 't Een
straatje na 't andere kreeg hij er onder en zoo vanzelf, omdat het toch altijd veel
plezieriger is klop te geven dan klop te krijgen, liep ook 't een straatje na 't andere
naar hem over, zoodat hij ten slotte nievers geen vijanden meer had en alle
broekventen onder zijn generaalschap tot één groot regiment georganiseerd werden
met korporaals, sergeanten, luitenants, kapiteins, trommelaar en trompetters, nog
beter als bij de garde-civique.
Doch 't was niet alleen, zooals dat gewoonlijk bij ons, zoogezegd groote menschen
met verstand, toegaat, om baas te spelen en den jan uit te hangen, dat hij generaal
was. Neen, hij werkte ferm mee, met zijn mannen! Van zijn vader, die tamboer bij
den troep was geweest, leerde hij zoo een beetje van exercitie's en commando's en
anderen soldaten-rommel, en 't was warelijk meer dan de moeite waard om hem
Donderdags achternoens op 't Kerkhofplein aan den gang te zien, bij 't drillen van
zoo'n dikke honderd apen van jongens met houten sabels tegen den schouder en
behanepluimde, papieren steken op den kop. De pekes van 't Godshuis gingen er
naar kijken als naar een spektakel! En in de groote vacantie trok hij er zelfs mee naar
de Kloosterhei om er te kampeeren en er loozen oorlog te spelen, en in den winter
deed hij ze op de Mollevest, die breed was en waarop geen boomen stonden,
sneeuwforten bouwen, die dan met wolken sneeuwballen werden belegerd en
ingenomen. Ja, ja, een kleine Napoleon was het!
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De menschen in de stad zegden allemaal:
‘Michel van Jan Barbier, die wordt nog eens generaal. Dat kan niet anders, 't zit
er in gebakken en 't moet er uit!’
Met 't grooter worden verging zoo stillekensaan de furie wel voor dat
soldaatje-spelen en toen hij zijn eerste lange broek aankreeg was zijn legerke al lang
uiteengevallen natuurlijk. Maar des te heviger gingen zijn gedachten en zijn verlangens
naar den werkelijken troep, waar hij kost wat kost bij wilde om zijn weg te maken
naar het hoogste toe.
‘Nog een jaarke, dan ben ik er zestien, ni-waar?’ zei hij. ‘Ehwel, ge kunt mij
gelooven, als ik er vandaag zestien ben, dan ben ik morgen geëngageerd als volontair,
en laat mij dan maar los!’
Maar ja, hoe gaat het in 't leven, bezonders als ge zegt: laat mij maar los! Daar
waren nog zijn vader en zijn moeder. En als 't zoo laat was dat het serieus moest
worden, staken ze er met hun vier handen tegelijk een dikken stok vóór en zegden:
halt!
‘Gij, vrijwilliger bij den troep?’ vroeg Jan Barbier schampend, terwijl de dikke
moeder, met heur schort vóór 't gezicht er bij stond te schreien. ‘Neeë jong, geen
sprake van! Zoo'n zotte kuren, Michelleke! Had ik kunnen vermoeden dat uw spellekes
op zoo iets moesten uitloopen, ge waart er nooit ofte nooit mee begonnen! Peinst gij
soms da 'k voorniet gewerkt heb om onze barbierderij op te werken tot wat ze nu is,
en ook dees staminee, waar de beste vogelpikkers van heel de stad hun lokaal
hebben?... Vrijwilliger?... Nooit of jamee, jongske!... Ik ken den troep. 'k Ben er
tamboer geweest. 't Deugt er niet! Blijf gij maar liever hier!’
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Ge ziet van hier wat een klop dat was op dien jongen! Doch al werd zijn schoone
droom van roem en goud, van vlaggen en trompetmuziek er zoo door ingebeukt dat
de tranen in zijn oogen sprongen, hij maakte geen boeit, tierde of raasde niet of trok
er niet uit, maar zweeg en neep zijn lippen saam.
‘Uitgesteld is niet verloren!’ sprak hij verbeten tot zijn kameraden. ‘Nog een jaarke
of drij dan moet ik loten en geloof mij, dan loot ik er top in. Dan moeten ze mij wel
laten gaan!’
En zonder monken of tegenwringen liet hij zich gast maken bij Piet Verrept in de
Rechtestraat om er den coiffeurstiel te leeren.
Peinst eens, geboren zijn om generaal te worden, om misschien een stuk van de
wereld te veroveren, om standbeelden te krijgen en in gedichten en
geschiedenisboeken opgehemeld te worden tot een halven god, en dan stoppelbaarden
moeten inzeepen en afkrabben, en vuil, vettig haar van jan-en-alleman moeten
knippen! Een stoot in den afgrond, niet-waar? Om er in opstand tegen te komen!
De menschen hadden compassie met den jongen.
‘Jan Barbier is zot!’ zegden ze. ‘Zoo den avenier van zijn jongen breken! Wreed
is 't!’ En ze lieten het hem hooren ook, verweten hem zijn hardheid.
Maar 't ventje haalde misprijzend zijn schouders op voor al die verwijten.
‘Beter een vogel in uw hand, dan tien in de lucht!’ schampte hij terug. ‘Daarbij,
is 't den uwe of de mijne? Hewel, moeit er u dan niet mee!’ En daarmee konden ze
het doen.
Michel droeg zijn tegenslag heldhaftig. De loting hield er de coeragie in. Hij leerde
Fransch, kocht boe-
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ken over soldaterij, exercities en wat er bij te pas kwam, en zat tot 's avonds laat in
't knetterend licht van een pierke op zijn zolderkamerke te blokken.
‘Geen tijd te verliezen!’ was zijn leus. ‘'k Haal dan later mijn scha eens zoo
gemakkelijk in!’
Om heel, heel zeker te zijn van zijn stuk deed hij verstervingen, ging mee op
beeweg naar Scherpenheuvel. En op den dag van de loting zelf, van toen de
kerkepoorten pas open waren, zat hij met opgeheven handen vóór 't altaar van
Sint-Antonius, patroon der vinders, te bidden dat 't kraakte opdat deze zijn hand goed
leiden zou bij den greep naar het geluk en den roem.
Maar 't leek wel of de duvel een klauw in 't spel had. Want in de plaats van 't vurig
begeerde laag-numeroke dat met één slag de poorten van den gouden soldaten-hemel
vierkant zou open-tooveren, trok hij er, ocharme, no 227 uit den trommel, den hoogste
op twee na.
En als hij twee jaar later, op zijn 21ste jaar, toch zijn kop meende te kunnen
uitwerken, werd zijn vader door een geraaktheid lamgeslagen en kon de jongen, in
dat oude vogelepikkers-stamineeke in 't Wijngaardstraatje, waard en barbier gaan
spelen om in 't onderhoud van zijn ouders te voorzien.
Ja, ja, dat waren nogal kloppen, die een anderen mensch zot oftewel kapot hadden
gekregen.
Maar weer zei Michel niets, aan niemand niet. Hij slikte zijn tegenslag in, klemde
de tanden vast op elkaar, droeg zijn veldheeren-gezicht met de half-geloken oogen
nog wat hooger dan vroeger. En waren al die plezante, joviale scheerkalanten en
vogelpikkers er niet blijven komen om zijn moeder den penning te
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gunnen en boven bij den lammen Jan Barbier een woordeke te gaan klappen, hij had
ze met zijn hooghartigheid, zijn deftige manieren en zijn schoolmeestersvlaamsch
van den vloer weggevaagd.
Want niets leefde hij mee met de menschen, had voor niets geen belangstelling,
tenzij zoo een beetje voor het tooneel, waar hij in het winterseizoen zoo af en toe
wel eens ging naar kijken.
En zie, 't was ook daardoor dat hij terug tot het leven keerde, nadat hij zich door
zijn kozijn had laten overhalen om lid te worden van de oude rederijkerskamer ‘De
Jenettebloem’ en in het spannende drama: ‘De Geuzen te Lier’ de rol van den
Spaanschen kapitein Rodriguez te spelen kreeg.
Voor iedereen in 't stadje was 't een echte revelatie, die Don Rodriguez! En niet
het minst voor Michel zelf! Hij stond daar een wijle beduusd te kijken tusschen al
dat lofgeschetter rond zijn ooren!
Was dat dan zoo iets buitengewoons geweest?
En lag daar nog iets open voor hem somwijlen?
Zijn generaalsnatuur schoot meteen weer wakker. Hij lachte hoopvol, gaf zijn
ontslag bij ‘De Jenettebloem’, schaarde in een handomdraai wat oude maatjes uit
den tijd van zijn kinderlegerke rond zich en stichtte een nieuwen tooneelkring,
genaamd ‘De Vrienden van de Muzen’, waarvan hij de president, tooneelmeester en
éérste acteur, alles te samen werd en waarmee hij sito aan 't studeeren en repeteeren
viel.
Zonder boeken of afgesnolde geleerdheid, zoo maar naar eigen oordeel en eigen
smaak, drilde hij zijn kleinen kring en van 't eerste stuk waarmee hij op de planken
van 't oude Vredeberg kwam - 't heette
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‘Lodewijk XI’ en Michel speelde de koningsrol - was 't al een triomf buitenmate.
‘Gevonden, trouvé!’ sprak hij. En dertig jaar lang, jaar op jaar was hij daar met
twee, drie nieuwe stukken, allemaal dingen die speelden in den ouden tijd, met graven,
koningen en keizers in, en 't een was nog schooner dan 't ander.
Ook werd er gedurende heel dien tijd geen concours of landjuweel in 't land
uitgeschreven of hij was er met zijn mannen present geweest en ze waren niet meer
te tellen weldra, de eerste prijzen waarmee ze triomfantelijk naar huis waren gekeerd.
Men hoefde slechts een pint te gaan drinken in ‘De Muzen’, het café dat hij na den
dood van zijn vader en zijn moeder in de Arragonstraat geopend had, en dan zijn
oogen te laten gaan over de zilveren bekers in het glazen hoekkastje, over al die bonte
diploma's, medalies, garven, kransen en portretten die er de bruine muren
betapisseerden, om er een klein begrip van te krijgen. Bezonders al die groote
portretten van Mijnheer Michel in zijn graven-, koningen- en keizersrollen zegden
meer dan genoeg!
En wie weet wat ze nog allemaal van hun veroveringstochten hadden meegebracht,
waren de doktoors er toen niet tusschengekomen om aan Mijnheer Michel, die aan
een hartziekte bleek te lijden, alle tooneel te verbieden.
Dertig jaar gewoon geweest aan dat open, vrije theaterleven, met altijd veel
menschen, veel licht en kleur en beweeg en hartstocht rond zich, dertig jaar lang,
dag aan dag geleefd hebben in die wijde wereld van drama's en treurspelen, en nu,
zoo pardoes! gecondaneerd worden om zijn eigen heel stil en braafkes
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te houden en ievers in een koekske op een stoel te zitten! Een slag was het waaronder
een andere mensch vast en zeker ineen ware gebroken.
Maar hij bleef wat hij altijd geweest was, zei niets, klemde alleen maar eens vast
de tanden opeen. Hij had immers al zooveel moeten dragen en daarenboven was er
intusschen zooveel van de sterke zielen zijner koningen, keizers en andere helden in
hem gevaren, dat het niet mogelijk was in gejeremieer en gezucht te vervallen.
Een keer slechts rolden er tranen uit zijn oogen en dat was toen zijn medehelpers
hem plechtig kwamen melden, dat zij er nu ook maar liever uitscheidden met de
Muzen te dienen.
‘Als gij niet meer spelen moogt, dan doen wij het ook niet meer,’ zegden ze. ‘Met
u hebben wij het land veroverd, met u nemen wij onze rust!’ En er werd vol ontroering
besloten alle werk stil te leggen en de roemrijke ‘Vrienden van de Muzen’ zachtjes
te laten uitsterven.
Doch wie van gedacht was, dat zijn café nu zoo iets lijk een museumke zou worden
en hijzelf daarin als een afgestorven rariteit, iets dat men aan kennissen-op-overkomst
eens kon laten zien, die sloeg er danig naast. Al te vast zat het immers in hem
gebakken om koningske te spelen en zijn voois te geven over alles en nog, om met
zijn handen op zijn knieën in zijn caféke te zitten uitdrogen.
Hij begon nu zijn oogen en zijn gedachten zoo stillekensaan te laten gaan over 't
leven en de menschen rond zich, sprak er over met zijn klanten en zijn vrienden, en
hij zat zich te amuseeren met al de zottigheden die hij ontdekte.
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Hij was altijd een beetje naar den oppositiekant geweest en zoo vanzelf, met naar 't
stadhuis te zien waar 't in die dagen de dood in den pot was en een paar versleten
pekens 't goed en 't slecht weer maakten, zat hij algauw in de politiek.
Doch daarvoor werd hij geen president, geen secretaris, zelfs niet eens een gewoon
lid van de partij. Hij kocht simplement een dozijn ballon-pennekes, een halven liter
inkt, wat fardes van 5 cent, zei: ‘Kom, laat ons eens lachen!’ en begon toen zijn
beruchte schotschriften in ‘De Lantaarn’, een lokaal gazetje dat 's Zaterdags avonds
door toeterende venten op straat werd verkocht.
't Waren echter geen gewone artikels die hij daarin schreef.
‘Die leest immers geen mensch!’ spotte hij. ‘En 'k wil persee gelezen worden.’
Hij maakte een soort tooneelstukske, waarin een vijftal burgers optraden, die dan
ondereen de gebeurtenissen van de week bespraken. En 't waren me de mannekens
die hij aan 't woord liet komen!
‘De Wandelende Gazet’ was nummero een. Die bracht met veel gretigheid en
geheimzinnigdoenerij het laatste stadhuisnieuws aan, dat dan door ‘Janneke Goebloet’
en den langen ‘Sus Sul’ onvoorwaardelijk en op grond van de zotste
veronderstellingen werd bestoeft en geprezen als wonderen van wijsheid, weerdig
van Salomon-den-Wijze. Maar het ‘Vergrootglas’ met zijn groote, ronde oogen, en
met hem de spitsneuzige ‘Fijne’ mengden zich dan ook in het gesprek. Die borstelden
de mannen van 't stadhuis eens goed af en het heele ding ontwikkelde zich dan tot

A. Thiry, Gasten in het huis ten halven

136
een droog-komieke ruzie, waarbij men willens of nietwillens in een lach moest
schieten.
Week aan week was Mijnheer Michel present met zijn dialoog en 't groeide hoe
langer hoe kluchtiger. 't Werd de gebeurtenis van den Zaterdagavond en overal werd
er mee gelachen dat het daverde.
Zelfs de bazen van 't stadhuis en hun aanhang van slipdragers, konden niet anders
dan meelachen. Doch die hun lach verflauwde toen ze zoo stillekensaan de oplaag
van ‘De Lantaarn’ van zijn! magere 250 nummertjes zagen stijgen tot ver over de
1200, en hij sloeg heelemaal weg om plaats te maken voor een groene, angstige
uitdrukking toen ze, de een na den anderen, 't onderwerp werden van zoo'n ruzie en
daar vóór heel de stad in hun slip ten toon werden gesteld.
Toen gierden de menschen dat ze er bij schokten. Die Mijnheer Michel toch! Waar
bleef hij 't alles halen!
De stadhuisbazen probeerden zich te weren. Ze begonnen in hun twee gazetjes
ook een rubriek in dien geest, lanceerden spotliekes, staken zelfs een revue in elkaar
om die charge te pareeren. Doch baten deed het niet, geen zierke. Integendeel, hoe
meer ze tegenspartelden, hoe onnoozel en zotter hun zoogezegde verdediging werd
door ‘Janneke Goebloet’ en ‘Sus Sul’, en hoe raker ‘Vergrootglas’ en de ‘Fijne’ er
over striemden.
Neen, ze waren er niet tegen opgewassen! En peinzen daarbij dat ze met zoo 'nen
gast aan hun been lijk Mijnheer Michel, te naaste jaar naar de verkiezingen moesten!
Men hoefde geen groot verstand te hebben om te profeteeren waarop dat zou
uitloopen!
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II.
Doch zie! zoo al met-een-keer, zonder dat iemand er iets van gehoord had, was 't
amen en uit met Mijnheer Michel zijn journalistiek.
‘Wa's dat nu?’ vroegen de menschen zich verschietend af als ze dien Zaterdag hun
Lantaarn openvouwden. ‘Ons mannen er niet in? Zou Mijnheer Michel ziek zijn?’
En er waren er die zich verongelijkt voelden en naar den stopnaald-mageren Voets
schoten, die het gazetje drukte en uitgaf, om te weten wie en wat.
‘Och, beste menschen, 'k weet het ook ni!’ kloeg Voets met een bedrukt gezicht.
‘'k Heb tot dezen morgen tien uren zitten wachten, 'k ben er op 't leste zelf naartoe
geloopen. Maar hij haalt zijn schouders eens op, zegt dat hij het niet meer doet! 't Is
een slag! een slag!’
Heel de stad was er op een sibot van vol.
De kopstukken van de oppositie die het hoorden, konden hun ooren niet gelooven
en liepen haastig naar ‘In de Muzen’ om er het fijne van te weten.
‘'k Ben 't moe!’ zei Mijnheer Michel, die doodrustig, precies of er was niets
gebeurd, in een hoek van zijn café, met Jefke Boone te dammen zat en door zijn meid
de klanten liet bedienen. ‘Eerlijk gezegd, 'k had er eigenlijk nooit moeten mee
beginnen! 't Is geen werk voor mij! Daarbij als gijlie er zoudt zitten, zoudt ge 't
misschien nog slechter doen!’
't Wekte bij die mannen een lamentatie alsof 't laatste oordeel vóór de deur stond.
Ze wezen hem op 't zot figuur dat hun partij ging slaan daarmee, op de verkiezingen
die op komst waren en waar ze nooit
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ofte nooit zóó schoon hadden voorgestaan als nu, en of hij 't als 't u blieft, in 't belang
van hun zaak niet kon volhouden, om de veertien dagen of om de maand was al meer
dan wel genoeg, tot de kiesstrijd voorbij was. Ze vroegen hem of hij soms last had
gehad met den Voets of met iemand anders, ze zouden het anders subiet in orde
brengen, hij mocht vrij spreken.
Maar ze hadden evengoed niets kunnen zeggen. Hij smoorde rustig zijn sigaret,
schoof verder zijn steenen over 't bord en antwoordde als onverschillig:
‘Neemt het mij niet kwallijk, maar 'k doe het niet meer. 't Is mij de moeite niet
meer waard. 'k Kan evengoed over mierkens gaan schrijven. 'k Had het moeten inzien
vóór da 'k er mee begon. Wat wilt ge er aan doen? 't Is nu eens zóó!’
Wat ze ook streken en wreven, hij was er niet af te brengen. En wat ze ook
probeerden uit te visschen wat er achter zat: pastoorsinvloed, drukking van Mijnheer
Keirsbilck, zijn huisbaas, niets, geen tikske kregen ze er uit. Een raadsel!
‘Spijtig!’ zuchtten ze, ‘danig spijtig!’ En al was het dan om heel andere redenen
dan de hunne, zoowat alleman zei het hun na.
Alleen op 't stadhuis lachten ze en wreven uitgelaten in hun pollen. Ze wenschten
elkaar proficiat met die keering en ze hadden wel een flikker kunnen slaan. Zoo 'ne
meevaller! een echt mirakel! en zoo op 't onverwachts! En zelf gingen zij wel niet,
doch stante pede stuurden ze van hun slipdragers naar ‘de Muzen’ om te weten te
komen wat het zijn mocht. Ruzie met den Voets soms, of met den een of anderen
van die klik? Gewetensbezwaren, want hij was toch geloovig en deed trouw zijn
christelijke plichten?
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Maar ook zij sloegen er naar lijk een blinde naar een ei en kwamen even wijs terug
als ze er naartoe getrokken waren.
Er was iets veranderd. Dat was zoo goed als zeker. Een klein kind kon dat zien
aan Mijnheer Michel. 't Leek wel of hij aan 't verjongen was.
Zijn gang en zijn gebaren werden leniger en er kwam iets blij-verheven op zijn
gezicht, dat hij nog hooger droeg dan vroeger, met de oogen half toegenepen en als
verloren in de wolken. Zijn café liet hij meer en meer over aan Melanie, de meid, en
zoo heelemaal op zijn eentje, met zijn hoed en stok op den rug en zijn witte haren in
den wind, begon hij in de schemering lange wandelingen te doen langs den eenzamen
Nethedijk tot Duffel toe. En wat de menschen nog het meest intrigeerde was het licht,
dat ze, na het sluiten van zijn café, boven door een spleet van de gordijnen zagen
branden tot diep, heel diep in den nacht.
Van alles werd rond den man gefantaseerd en er waren er die bang werden dat er
iets was losgeraakt in zijn hoofd. Hij deed toch zoo curieus, niet-waar?
Jefke Boone, de secretaris van de overblijvende ‘Vrienden van de Muzen’ en
mijnheer Michel zijn beste vriend, hoorde toevallig daarvan en nog denzelfden avond
sprak hij hem over dat licht.
‘Boven bij mij licht?’ vroeg hij. ‘'k Weet van niets. Zeker 't lampke vergeten dit
te doen. 'k Zal in 't vervolg opletten, Jozef!’
En warelijk, 't leek wel zooiets te zijn, want van licht was er van toen af boven
niets meer te zien en dat luchtte de menschen danig op.
Doch Jefke was daarom toch nog niet gerustge-
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steld. Mijnheer Michel zijn vreemde manier van doen en dan die eeuwige
wandelingen, en Melanie die nu bazin speelde en die hij maar betijen liet, 't was toch
allemaal zoo vreemd dat het Jefke begon te drukken en hij hem daarover uitleg vroeg.
En weer lachte Mijnheer Michel en blies al monkelend zijn sigaretten-rook hard
en ver vóór zich weg.
‘Jozef,’ antwoordde hij, ‘nog een klein, klein beetje patiëntie, dan zulde alles wel
verstaan! Maak u over mij maar niet bezorgd! Kom op, laat ons liever nog een potteke
dammen!’
En ze damden, en damden voorts avond aan avond, en Jefke repte er geen woordeke
meer over, liet Mijnheer Michel betijen.
Totdat hij eindelijk, na een week of drie, te hooren kreeg:
‘Jozef, overmorgen is 't Zondag, ni-waar? Hewel, ik noodig de Vrienden uit om
's avonds, hier boven, een glazeke wijn te komen drinken en een sigaar te smoren.
Gij zijt immers nog altijd secretaris van onzen kring en roep nu eens onze veertien
man daarvoor bijeen. En... dan zal ik ook de rest vertellen!’
‘'k Zal het doen! En geerne nogal!’ antwoordde Jefke opgetogen en persoonlijk
liep hij 't overal rondzeggen.
Ze waren present, de mannen. En eer de rammel van 8 uur zijn lieke van:
Mie danst rond
In den lommer van de boomen

had uitgebeierd, zaten alle de veertien Vrienden boven in de huiskamer rond de
groote, ronde tafel. Ze waren
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zoo gespannen van curiositeit dat ze er rond hun neus wit van zagen en geeneen sprak
er een woord.
Mijnheer Michel heette ze glimlachend welkom, en nadat Melanie de roomers
wijn had rondgedeeld en de mannen hun sigaren hadden aangestoken, begon hij met
een kleinen discours.
Hij zei hun hoe hard het hem gevallen was niet meer te mogen spelen en zelfs naar
geen tooneel niet meer te mogen gaan, en hoe antiek-schoon en heroiek hij het
gevonden had van hen, om allemaal samen het tooneel te verlaten, en hun glorieuzen
kring na een leven van roem en zegepraal, rustend op zijn berg van lauweren,
zachtkens te laten uitsterven. Maar verwonderen zou het hen wel niet, dat hij, ondanks
dat alles, zijn geliefd tooneel zoo maar niet uit zijn hoofd en zijn hart kon schuiven.
Neen, zoo versleten was hij nog niet om op herinneringen te gaan teren, al was er
iets met zijn hert niet in orde. En hoe 't gekomen was, wist hijzelf niet heel goed misschien wel door zijn zotte stukjes in ‘De Lantaarn’ - maar zoo op een nacht dat
hij wakker lag, kreeg hij 't gedacht ook eens gaan te schrijven. En hij had het gedaan
gekregen ook en dat was het wat hij hun, als ze 't goedvonden, nu dezen avond eens
wilde voorlezen.
De mannen lachten opgelucht als zij dat hoorden.
‘Haha’, zegden ze, ‘daarom moest Mijnheer alleen zijn! Daarvoor ging hij wandelen
en brandde 's nachts tot drie, vier uren hier zijn lamp!’
En ze rezen recht, hieven hun roomers omhoog en terwijl ze tikten wenschten ze
hem geestdriftig proficiat met zijn werk.
‘Laten hooren! Laten hooren! Wij luisteren!’ riepen ze opgetogen, terwijl ze
gemakkelijk op hun
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stoelen achterover leunden en hem gespannen aankeken.
Mijnheer Michel haalde daarop een paar cahiers uit zijn glazen boekenkast, dronk
zijn roomer leeg, kuchte eens en begon langzaam en plechtig zijn werk vóór te lezen.
Het was een historisch drama, op rijm nogal: ‘De Roode Koning’ betiteld, in drie
bedrijven. 't Bracht hun Christiaan van Denemarken vóór de oogen, die brutaal
gescheiden van zijn Duvekin, te Lier in ballingschap werd gestopt. 't Eerste bedrijf
schilderde de aankomst van den jongen koning met zijn oude voedster: Birgitte, en
zijn lijfridders: Kabbeler, Rosenspar en Ruder, zijn kennismaking met het magistraat
van het stadje, dat hem welkom kwam heeten, en dan zijn verbittering, zijn woede
en zijn wanhoop. In het tweede zagen we hem vol hoop plannen smeden voor zijn
ontvluchting en voor het terugveroveren van zijn troon. En in het derde stond hij
tegenover het verraad van Rosenspar, die alles bij zijn vijanden was gaan verklikken,
hoe hij Kabbeler en Ruder tegenhield, die kost wat kost wraak wilden nemen, en tot
slot zijn koninklijk berusten in zijn verstootelingslot.
Meer dan twee uur duurde de voorlezing en de vrienden kwamen zoo onder den
indruk dat de sigaren uitgingen en de wijn onaangeroerd verschaalde in de roomers.
Ademloos volgden ze zijn voordracht en nog lang nadat Mijnheer Michel het
woordeken: doek, had uitgesproken en de cahiers toegeslagen, zaten ze daar nog
zoo.
De eerste die terug bijkwam een beetje, was Jefke Boone. Hij liet een zucht vallen
als van een paard, stond recht, stak twee bevende handen uit die Mijn-
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heer Michel zijn hand grepen en schudden, en met een stem, gesmoord in de
ontroering, sprak hij moeilijk:
‘Proficiat!... 't Is kolossaal!... Een meesterstuk!’
't Was als een teeken. Want op den slag rezen ze allemaal recht, staken alover de
tafel vol geestdrift de handen uit naar Mijnheer Michel, die daar ontroerd en met
pimpelende oogen te glimlachen zat. In een luidruchtig ondereen luchtten ze hun
bewondering.
‘Jefke zegt het juist: een meesterstuk! een meesterstuk!’
‘Da' kan Nestor de Tière nog niet!’
‘Da' moeten wij spelen! Peinst eens, iets van ons eigen!’
‘Ja, da' moeten wij doen! Voor een enkelen keer zal da' wel mogen! 'k Ga 't zelf
aan Doktoor Broeckaert vragen!’
En nog veel, veel meer, zegden ze, verdeelden ondereen de rollen, noemden namen
van vrouwen die voor Birgitte moesten spelen en tusschendoor vroegen ze aan
Mijnheer Michel wat hij er van dacht.
Doch hij schudde van neen.
‘Neen... dat zal niet gaan...’ sprak hij. En hij pakte zijn cahiers samen, wond er
een koordeke rond, haalde daarop uit een zijkamer een mahoniehouten kistje, zoo
iets als een reiskoffer in het klein, en borg er zijn meesterstuk in weg.
‘Ziezoo,’ sprak hij verder. ‘Hier gaat het nu in en hier blijft het in. Zoolang da'k
leef komt het er ni-meer uit... 't Is iets voor na mijn dood...’
De Vrienden protesteerden, sloegen niet-begrijpend de armen omhoog. Een stuk
dat te Lier speelt en dat zouden ze niet mogen opvoeren! Dat was ongepermetteerd!
Dat mocht hij niet willen!
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Hartstochtelijk drongen ze aan, de een omwille van dit, de andere om wat anders,
doch wat die veertien advokaten ook pleitten, Mijnheer Michel bleef zijn grijs hoofd
overentweer schudden.
‘Dringt nu niet aan,’ weerde hij zachtjes-beslist. ‘Of 'k zou er nog spijt van gaan
krijgen het u te hebben voorgelezen... Alstublieft, laat het, of 'k lees nooit ofte nooit
nog iets voor.’
‘Hebt ge dan nog wat anders?’ vroegen ze blijverwonderd.
‘Dat zult ge later wel hooren... En op één conditie: dat ge mij niet lastig meer valt
om het te laten spelen... Want ik doe het toch niet!’
Als 't dus niet anders kon, ja, dan moesten ze er wel hun kop bij neerleggen. Doch
't was spijtig en bleef spijtig, om er dagen achtereen over te zuchten. 't Ware anders
toch zoo schoon geweest, ni-waar? In alle geval er kwam nog, en dat maakte de
ontgoocheling weer een beetje goed.
Mijnheer Michel liet hen niet lang wachten met zijn tweede drama. Geen twee
maanden kentelden voorbij of Jefke Boone kon de Vrienden weer eens gaan inviteeren
voor een reunie.
‘Weer een buitenkanske!’ lachten ze alle veertien. ‘We komen, vast en zeker!’
Er was weer wijn en er waren sigaren en Mijnheer Michel las zijn tweede stuk
voor dat heette: ‘De Noorman’.
Eirik was de hoofdman van de Vikingers die Lier op hun snekken kwamen
binnenzeilen en hij was het die eigenhandig met zijn bijl den mislezenden Engelbertus
in Sinte Gommaruskapel den kop insloeg. Tijdens zijn kamp in de stad vatte hij liefde
op voor een
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meisje, Livia, die hem echter tot inkeer bracht en hem het kristelijk geloof deed
omhelzen. Al beminde zij Eirik danig, ze wist hem te bewegen eremijt te worden en
in de hei zijn misdaden te gaan boeten. Zijzelf verliet vader en moeder en den
speelgenoot harer kinderjaren, die haar als echtgenoot was voorbestemd, en ging het
klooster in, waar ze voor Eirik bidden en lijden zal.
Vijf bedrijven telde dit nieuwe drama en 't duurde bij de drie uur eer Mijnheer
Michel het afgelezen had. 't Laatste bedrijf was zoo pakkend dat ze er alle veertien
bij schreiden. 't Was 't hartroerend afscheid van Livia van haar ouders en vrienden,
vlak vóór de kloosterpoort, waaruit Latijnsch gezang weerklonk en waarboven het
klokje luidde. En als de poorten dicht waren en de familie weg, kwam Eirik, gekleed
als eremijt, vóór het klooster zijn dank zeggen aan haar die hem de ziel had gered
doch die hij nooit meer zou weerzien.
‘Dat is nummer twee!’ sprak hij en hij glimlachte voldaan.
De Vrienden vonden geen schoone woorden genoeg om het werk te prijzen. Ze
luchtten hun bewondering nog luidruchtiger dan den eersten keer, roemden den bouw
en de karakterteekening en de climax en wat niet allemaal. En intusschen wond
Mijnheer Michel plechtstatig weer een koordeke rond zijn cahiers, haalde zijn
mahoniehouten kistje te voorschijn en borg zijn ‘Noorman’ bij ‘Den Rooden Koning’.
‘En komt er nog?’ vroegen ze nieuwsgierig.
‘'k Weet het niet... Misschien wel!’ antwoordde hij monkelend.
Ja, ze zagen het duidelijk, er zou nog komen. Want
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meer en meer liet hij zijn café over aan Melanie, verder strekten zich zijn wandelingen
uit langs den kronkelenden Nethedijk naar Duffel toe, ofwel den anderen kant uit tot
ver voorbij Grobbendonk, en nacht aan nacht bijkans brandde er licht boven in de
huiskamer.
Niet alleen de Vrienden volgden dat vol belangstelling maar iedereen in de kleine
stad was er mee bezig.
Tot dan toe hadden de menschen wel respect gevoeld voor Mijnheer Michel,
gemengd met iets als medelijden omdat hij geen generaal was mogen worden en zich
had moeten paaien met een beetje tooneelspel. Maar nu groeide er een groot ontzag
voor hem in aller harten. Want niet den inhoud alleen van zijn stukken kenden ze.
Felix Verdickt, een van de Vrienden, een man met een geheugen als een peerd en
die, van ze maar een enkelen keer te hooren, heelder preeken of redevoeringen bijkans
woord voor woord kon weergeven, had vele schoone tooneelen er uit in zijn ooren
geknoopt en zoo bij gelegenheid, als hij zich in stemming voelde, droeg hij die wel
eens voor.
Hoe prengelden al de hartstochtelijke tooneelliefhebbers Felix niet, als hij onder
hen, in ‘De Marmit’, in ‘De Gulden Hand’ of in ‘Den Engel’ verscheen, om er iets
van uit te galmen! B.v. de wanhoopsscene van den Rooden Koning bij 't vernemen
van Rosenspar's verraad, of de ontmoeting van den woesten Eirik met de teere Livia.
En hoe hingen ze hem niet aan zijn slippen en tracteerden hem, telkens als mijnheer
Michel aan de Vrienden weer een nieuw stuk had voorgelezen, om er
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het fijne van te weten en er 't een of ander van ten gehoore te krijgen!
Want Mijnheer Michel was niet uitgezongen na die drie, vier eerste. 't Een na 't
ander vloeiden er die schoone, machtige drama's uit zijn pen, lijk: Hertog Jan, De
Schout van Lier, Abt Guillelmus, De Beeldstormers, De Graaf van Rijen, De Liefde
van Clotildis, enz. enz. veel te veel om ze hier allemaal te vernoemen. Er waren er
wel in de twintig op 't laatst en ze lagen alle veilig in het mahoniehouten kistje.
Het laatste, een stuk ut den tijd der Hervorming te Lier, dat zou heeten: De
Geheimzinnige Boekdrukker, was bijkans af, toen Mijnheer Michel de pen uit zijn
hand moest laten glijden.
Een aanval van suikerziekte, waaraan hij lijdende was, dwong hem te bed. Al de
doktoors van de stad staken de koppen bijeen om hem toch maar te kunnen redden.
Ze spoten hem in en waren eenige dagen vol hoop. Maar toen verflauwde het hart
en Pietje de Dood kwam op de deur kloppen van ‘De Muzen’. Mijnheer Michel
hoorde dat kloppen wel, en hij begreep het ook. Doch hij schrok niet. Hij bleef de
koning, die hij alzeleven geweest was, nobel en rustig. Hij liet de negen Vrienden,
die nog overbleven van hun troepje, bij zich aan zijn wit bed komen, liet de snikkende
Melanie den wijn uitschenken en liet haar dan ook het mahoniehouten kistje nevens
zich op zijn bed brengen.
‘Hier zie, mijn goeie, trouwe Vrienden,’ sprak hij in een glimlach, ‘da's nu voor
u... Ge weet allemaal wat er in is... Laat ze spelen, laat ze drukken, doet er mee wat
ge best vindt... 'k Weet het: ze zijn nu in goeie handen... Spijtig da 'k dien
‘Boekdrukker’ niet
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afgekregen heb... En ook dat ik er nog geen ander kan bijmaken... één enkel maar...
een met den Dood er in, met God-den-Vader er in... 't Zou iets geweldigs geworden
zijn... Maar neen, ik mag niet klagen... 't Is alles goed gegaan... zelfs dat ik geen
generaal ben mogen worden... Dees is zooveel beter immers... zooveel schooner en
beter...’
Daarop nam hij afscheid van de Vrienden die stil, met een krop in de keel en tranen
in de oogen, de kamer verlieten. Jefke Boon droeg het kistje en sloot de rij.
En dienzelfden avond nog, even nadat hij berecht was, luidden de klokken hem
uit. En drie dagen later werd hij begraven, als een prins....

III.
't Duurde niet lang - den dag na de uitvaart waren ze er reeds, - of al de tooneelkringen
uit het stadje kwamen bij de Vrienden aankloppen om alstublieft iets te krijgen uit
het kostbare kistje. Van de befaamde ‘Jenettebloem’ af, tot het geringste sociëteitje,
allemaal wilden ze kost wat kost dien winter iets opvoeren van hem. En nu ze de
stukken op hun gemak konden lezen steeg de bewondering nog meer.
Ja, Mijnheer Michel had het goed geweten: dees was zooveel beter geweest, en
ook zooveel schooner. Heel de stad zegde het hem ontroerd na.
Wat zouden ze gehad hebben aan een dooden generaal? Een dag vol soldaterij en
parade, kanonnen en geweerschoten, lawaaierige soldatenmuziek, verguldsel en
hoogdravende Fransche discours rond zijn graf, en daarmede punctum.
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Maar nu hadden ze dees en hoeveel avonden van schoon en spannend tooneel-genot
zouden daar niet uit opbloeien? Peinst eens: 23 stukken!
En ze hebben ze gespeeld dien winter, telkens voor berstensvolle zalen, totdat ze
alle 23 hun toer hadden gehad. De ‘Jenettebloem’ trok er zelfs mee naar concours
en landjuweelen en kaapte met ‘De Noorman’ in Kortrijk een eersten prijs weg.
Toen besloten de Vrienden in een plechtige vergadering, hun schat uit te geven.
Heel 't land moest er van profiteeren, oordeelden ze.
Maar ja, juist als ze daarmee zouden beginnen, kwam daar die sakkersche oorlog
over de wereld getempeest, en hij borstelde ook ons schoon stadje 't onderste boven.
Waar het kistje van Mijnheer Michel gebleven is, weet geen mensch.
Jefke Boone was het die het in bewaring had.
Doch hij stierf tijdens de vlucht ievers in Holland. Zijn huis werd kapot geschoten
en niets anders bleef er van over dan een zwartgerookte puinhoop.
Er zijn er die mordicus houden staan dat hij het kistje naar ginder medenam.
Wat er juist van aan is, weet ik ook niet. Zijn de stukken verbrand of liggen ze
ginder ievers op een zolder of in een ingemaakte kast te verpoeieren?
Wie weet worden ze nog niet eens teruggevonden?
Als dat moest gebeuren, dan vertel ik er nog wel wat meer van.
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Nelleke en het einde van haar
Kindeke-Jesus-in-de-Kribbe
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Nelleke en het einde van haar Kindeke-Jesus-in-de-Kribbe

I

VEERTIEN dagen lang nad Nelleke dit bezoek Mijnheer van Pastoor vol schrik en
beven tegemoet gezien.
En zie, nu was hij hier geweest en God-zij-geloofd! zoo heelemaal anders was 't
uitgevallen! Niet om te gelooven bijkans! Een droom!
Niet alleen mocht ze hier in hun huizeke blijven wonen en zou ze verder mogen
blijven borduren, kantwerken en naaien voor de Groote Kerk, maar ook de sleutels
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van 't kerkmagazijn en van de kasten kreeg ze in heur handen, en zelfs zou ze den
nieuwen kerkknecht opleiden in den schoonen geest van devotie en liefde waarmede
haar goede man-zalager door het leven was gegaan.
Zoolang Mijnheer Pastoor daar nog zat, rustig en priesterlijk-waardig, om heur
dat alles in schoone preekstoelwoorden en met zalvende gebaren uiteen te doen, had
Nelleke zich nog weten goed te houden. Al kostte het heur moeite, danige moeite
zelfs!
Doch pas had ze de deur toe gedaan achter hem en wist ze zich weer alleen, of 't
geluk wolkte zoo overweldigend omhoog, dat heur oud, grijs koppeke er van duizelde
en ze zich aan den muur moest vasthouden om niet ineen te zakken binst ze door het
witte, gewelfde gangske terug naar heur keuken slefte.
‘Heere! dat dat nog weggelegd was voor mij!’ stamelde ze als verrukt en ze kon
er niet aan doen, maar ze moest lachen en schreien tegelijk. En zóó rilden heur handen
dat ze wel twintig stekskes moest aanwrijven eer de twee gewijde waslaarsen, aan
weerszijden van het Spaansche Lievevrouwke op heur schapraai, vlam droegen en
ze eindelijk kon neerknielen om den hemel te bedanken voor deze schoone, milde
uitkomst.
Hard en veel dankte Nelleke, de handen straf ineengevingerd op de borst en het
zenuwachtig-lachende, van tranen-lekende gezicht ontroerd geheven naar het bolle,
zoete-Lievevrouwengezichtje, waarover de kaarsen hun mysterieuze wijding legden.
Want niet zoozeer om heurzelven was het te doen, omdat ze nu niet weggestooten
werd uit dit blanke
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leven ievers naar een kamer op 't Begijnhof of naar een kruip-inneke van het
Sinte-Barbara-Godshuis. Veel, veel meer deed ze 't voor Broer-Jan. Hoe blij zou hij
daarboven niet zijn, dat zijn schoon werk in eere gehouden werd, dat het blijven zou
wat hij er van gemaakt had, al kon hij het zelf allemaal niet meer schikken en
verzorgen.
Och! Broer-Jan zijn werk!
Voor niets anders had hij geleefd immers. De Kerk was zijn leven geweest. En
haar had hij er ook al dadelijk mee in opgetrokken. Van vóór dat ze eigenlijk kennis
hadden, toen hij zoo af en toe, 's avonds, op looze voeten, bij haar ouders kwam
aankloppen om alsteblieft zijn pijpje eens te mogen aansmoren en dan natuurlijk wat
klappen bleef, was hij er al mee begonnen.
Wat wist hij toen reeds allemaal niet te vertellen van al die schoone, gewijde
dingen, waarvoor hij zorgen moest. Van de autaars, de schilderijen, de beelden en
de kandelaars in de kerk zelf, van 't orgel op 't hooghaal, van de processielantaarns,
van de vlaggen, de baldakijns en de kruisen in 't magazijn, van de schatten aan
monstransen en kelken, wierookvaten en belklappers, kazuifels, koorkappen en kanten
koorhemden in de kasten. Ieder ding kende hij beter of hij 't zelf gemaakt had en van
alles wist hij de historie.
En dan, later, toen ze als zijn vrouw gekomen was, hier in dit blanke huizeke, dat
aangebouwd tegen de kerkabsis, doortrokken van wierook en wasroken en
medegonzend met de klokken en 't orgel, als een deel van de kerk was. Hoe schoon
was het niet hem aan 't werk te zien, stil en voorzichtig, met dien gelukkigen
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lach op zijn bleek, lang gezicht, en hem te mogen helpen alsdan.
Rijk en vol was ieder jaar, met al zijn verschillende diensten, zijn feest- en
heiligdagen, zijn missen en loven, zijn processie en beewegen. En zij twee waren
het die 't alles beredderen moesten en in orde brengen, om 't heilige leven der kerk,
waarrond de heele stad draaide, mogelijk te maken.
Broer-Jan wist het, zij wist het, de pastoors en al de menschen in de stad wisten
het, in geen kerk, zeven uren in de ronde, was 't zoo in orde als in de hunne. Nergens
glansde het koper zoo helder, kleurde het fluweel en 't goud der vlaggen en
priesterkleeren zoo versch en zonnig, waren de tapijten op de autaartrappen zoo
smetteloos. Gezwegen nog van de autaren zelf bij plechtige gelegenheden als Maria
Lichtmis, Paschen, of in den zoeten Meie, de maand van Onze-Lieve-Vrouw. Niet
om te beschrijven. En dat te weten was hun geluk geweest.
Vier keeren hadden ze Broer-Jan koster willen maken. Een keer hier, een keer te
Mechelen en twee keeren te Antwerpen. Maar telkens had hij geweigerd. Mijnheer
Pastoor haalde het daarstraks nog aan. 'k Ben geen mensch om te kommandeeren,
had hij gezegd, 'k ben een mensch om te dienen.
En hij had gediend, en zij had mee gediend, vol schoone overgave lijk geen anderen,
meer dan veertig jaar lang. Slechts één wolkske was in den beginne hun blauw geluk
komen vertroebelen. En dat was dat ze geen kinderen kregen. Veel hadden ze er om
gebeden en menigen keer waren ze samen naar het Sint-Annakapelleke getrokken
buiten de Mechelsche Poort om
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er een kaars voor aan te steken. Al was het er dan maar eentje geweest. Om het op
te leiden in denzelfden dienst!
Maar als ze dan later zagen bij kennissen en familie, wat al zorgen, last en verdriet
kinderen meestendeels medebrachten, toen meenden ze te begrijpen waarom zij er
geen gekregen hadden en verdween dat donkere wolkske algauw. Want waren ze
met hun hart wel zoo innig bij de kerk kunnen blijven alsdan, als het nu het geval
was?
Neen, de hemel had geweten wat hij deed, zooals hij ook nu wist wat hij deed.
Aan deze veertien dagen van schrik en twijfel wou ze niet meer denken nu. Ze bracht
ze als offer. Ze wou danken maar, en peinzen maar aan dat waarvoor ze nu geroepen
was...
Lang nog bleef Nelleke daar geknield vóór het Lieve-Vrouwebeeld, dat in de
binnenblauwende deemstering helderder glimlachte tusschen de twee blondtulpende
kaarsvlammen.
Eerst als de kaarsen heelemaal waren opgebrand stond ze recht.
't Was donker en koud in de kamer.
Heur oogen pikten, ze had pijn in de knieën en steken in den rug. En 't minste
beweeg bij 't ontsteken der lamp en 't aanmaken van de stoof deed heur kortjes
kreunen.
Maar nu had ze geen tijd om daaraan te denken. Al dadelijk schoten heur gedachten
in vreugdigen ijver vooruit naar de honderde dingen en karweitjes die op heur
wachtten en in 't biezonder hoe ze den dag van morgen, als de nieuwe kerkknecht
hier zou zijn, het beste regelen zou. Ze voelde het, 't was geen kinderspel. Heur hoofd
draaide er soms van.
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Doch al lag ze dien nacht nog zoo lang wakker van 't peinzen en overleggen, geen
momentje twijfelde ze aan zichzelf, en 't was met zon in 't herte dat ze eindelijk
insliep.

II.
Aan één ding had Nelleke echter niet gedacht, en dat was aan den nieuwen kerkknecht
zelf.
En als 't menschke in heur leven ooit verschoot dan was het dien anderen morgen,
toen hij daar in heur rond deurke verscheen en zichzelf voorstelde.
Och, zoo heelemaal anders had ze zich dien voorgesteld: mager en naar den bleeken
kant, bescheiden en stil, iemand die zich half-onzichtbaar kon maken zooals 't past
in een kerk, zoo 'nen halven pater omtrent, dien de menschen dan ook Broeder hadden
kunnen noemen, zooals ze 't met haar man-zaliger hadden gedaan.
En nu stond er daar een, groot en dik als een beenhouwersgast, met rosachtig
krullekeshaar en een rond, rood gezicht dat lachte. En alsof het zoo nog niet erg
genoeg was, stak hij in een lichtbruin, geruit kostuum als om op kermis te gaan.
Nelleke sloeg verpaft de handen ineen en de asem stokte een wijlke in heur keel.
Ze kon heur oogen en heur ooren niet gelooven en drie keeren achtereen, in de vage
hoop dat ze niet goed verstaan had wat hij zegde, vroeg ze wat hem, als 't u belieft,
beliefde.
Doch alle drie de keeren, en dat telkens luider en
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luider, binst de lach op zijn gezicht breeder en breeder werd, klonk het met een vette,
diepe spekstem:
‘'k Ben Soe Verswijfel, Madammeke, de nieuwe kerkknecht. Mijnheer Pastoor
heeft mij gezegd da' 'k daarvoor bij u moest komen.’
Toen moest Nelleke het wel aannemen. En 't was al zuchtend en met pijnlijk
verwonderd gezicht dat ze na een wijlke bevend antwoordde:
‘Als het zoo is... dan is het zoo... Kom maar binnen dan.’
En zonder nog een woordeke meer, bracht ze hem, links door een smal gangske,
in het werkhuis, nevens het magazijn, gaf hem rap twee, drie kapotte kerkstoelen te
biezen en vluchtte toen haastig terug heur keuken in om alleen te zijn en effekes te
bekomen van 't verschieten.
Nelleke heur schoon geluk van gisteren werd er leelijk door ineengestompt.
Deze was 't dus die Broer-Jan zijn heilig werk zou ovememen en zij, Nelleke, zou
hem alles moeten leeren? Waar was Mijnheer Pastoor toch met zijn zinnen geweest
er zoo een te kiezen? 't Was mogelijk dat het een brave, oppassende jongen was
zooals hij gezegd had. Maar er was toch ook nog wat anders noodig.
Ze zag hem alreeds met zijn groot, dik lijf en zijn rood gezicht dat naar niets anders
leek te staan dan naar Ken en lachen, in de stille wijding van de kerk aan het werk
bij 't opbouwen van tronen, bij 't kiezen en schikken van bloemen en groen, kandelaars
en vlaggen vóór de autaars. Ze zag hem met zijn dikke, roode worstvingeren
onverschillig bezig aan 't opblinken van monstransen, en kelken en kruisen, en nog
veel, veel
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meer van zulke schennis zag ze. En temet begreep ze dat al het heilige uit heur werk
zou weggeslagen zijn, dat hun schoon, vroom bedrijf zou verlaagd liggen tot een
ding van alle dagen, waarvoor geen mensch nog respect zou hebben.
Nelleke huiverde er van en als gebroken zakte ze op een stoelke neer,
schreiensgereed.
Doch lang duurde heur verslagenheid niet.
Er stond verzet op in heur. Ze kon dat toch maar niet zoo stomweg laten gebeuren!
Broer-Jan zijn werk laten kapot maken!
't Wond Nelleke zoo op dat ze er rood van werd en er van begon te hijgen. En
tevens, als bij ingeving, had ze ook sito heur plannen klaar voor heur redding.
Hij was nu hier, die dikke. Daaraan zou er voorloopig niets te veranderen zijn. Bij
Mijnheer Pastoor gaan klagen dat hij heur niet aanstond, dat kon ze toch niet. Hij
zou heur vast en zeker uitlachen. Wat kon de jongen er eigenlijk aan doen dat hij dik
was en gaarne lachte?
Maar er was nog iets anders. Zij had, God-zij-geloofd, tot nog toe de sleutels. En
ook zij was het die alles regelen en schikken moest. Alles wat ze alleen kon doen,
dat zou ze alleen doen. Voor 't zwaar, grof werk slechts zou ze hem gebruiken, maar
voor de rest kon hij in het werkhuis blijven en er foefelen, timmeren en biezen zooveel
hij wilde.
Nelleke vond het triestig, danig triestig zelfs. 't Bedrukte heur fel. En als ze nadien
bij 't vensterke aan heur raam zat en met langzame handen verder borduurde aan het
kazuifelkruis dat al zoo lang op zijn afwerking wachtte, moest ze er almaardoor aan
peinzen hoeveel schooner het zou geweest zijn, had ze wa-
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relijk precies zooals ze 't zich dezen nacht vol schoonen ijver tot in de kleinste
bijzonderheden had geregeld, met hem nu heel de kerk kunnen afgaan en hem alles
toonen en spreken van het werk dat er was en hoe Broer-Jan dat allemaal gedaan
had.
Maar dat kon nu niet, met den besten wil van de wereld niet Ze voelde het zoo
goed, 't ware anders immers alles verloren!
En ze hield er zich aan, koppig en star.
Om twaalf uur ging de dikke naar huis om t' eten en als hij ten eenen terugkwam,
kon hij voortdoen met biezen. En als die eerste drie stoelkens af waren kreeg hij er
andere.
Een heele week aan een stuk hield ze hem zoo aan den draai met 't zelfde werk.
En eerst daarna, op een noen binst de poorten nog toe waren, riep ze hem even uit
zijn werkhuis om te midden van de kerk, met schragen en planken, een troon op te
timmeren, waarop hij dan samen met den suisse, het zware beeld van Sint-Jozef
hijschen moest, wiens feestdag 's anderendaags plechtig zou gevierd worden. Eens
die karwei gedaan, joeg ze hem gauw terug naar het werkhuis. En zoo heelemaal op
heur eentje, droeg ze de stapels rood behangfluweel uit het magazijn, behing er in
schoone, rechte plooien den troon mee, plaatste en schikte naar bekenden trant de
bloemen en 't groen door Rikskeden-hovenier aangebracht, op de trappen er omheen,
en rijde daartusschen, schoon en vol devotie, de blinkende, zevenarmige kandelaars
met hun lange wassen kaarsen.
Nelleke brak haast onder 't werk. 't Zweet liep tappelings van onder haar witte
pijpkensmuts over heur
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rood gezicht en het spannende zwartzijden mantilleke zag grijs van het stof. Maar
koppig hield ze vol.
En aan Mijnheer Pastoor, en daarop ook aan den koster en aan 't gebogen,
knieknikkend Popleerke, den stoeltjeszetter, die eens kwamen zien naar Sint-Jozef
en verwonderd vroegen waarom ze Soe toch niet liet helpen, antwoordde ze, dat er
toch nog zooveel stoelen te doen waren, heelder stapels, die Broer-Jan, van toen hij
zich niet wel was beginnen te voelen, allemaal had moeten uitstellen. En dat wou ze
kost wat kost eerst uit de voeten, oordeelde ze.
Twee dagen lang voelde Nelleke zich wel als geradbraakt, met pijn in de schouders
en in de heupen, 't en kon niet erger. Maar gaarne verdroeg zij het. Ze had het toch
alleen gedaan gekregen! En zoo zou 't verder ook wel blijven gaan!
Den dikke liet ze maar biezen en nog biezen. Met een keer, voor een verandering,
toen hij heur eens verbaasd vroeg of daar nu nooát geen end aan kwam, 't repareeren
van de pootelooze, half-vermemelde bidbank die in 't kerkportaal ten gerieve van
bedelaars en bedelaressen stond te vergaan, alsook dan nog het helpen van den koster
bij 't ophangen der rouwgewaden en 't stellen van de katafalk, als er een lijk- of
zieledienst was.
Doch van heur eigen werk hield ze hem angstvallig af, zooveel het kon. Dat bleef
zij alleen doen, al moest ze er bij neervallen.
En zoo, zonder een vinger hulp van wie dan ook, bracht ze op Witten Donderdag
in 't koor alles in orde voor de traditioneele, paschelijke voetwassching der twaalf
godshuispekens, trok op Goeden Vrijdag heelemaal alleen met heur dobbel ladderke
de heele
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kerk af om al de kruisbeelden die er waren op autaars, biecht- of preekstoelen, ten
teeken van rouw omdat Ons-Heer nu in het graf lag, naar liturgische vereischte te
bedekken met een purperen doek. En eveneens op heur eenigst eentje deed ze, op
Paaschmorgen, als Jezus glorieus was opgestaan, in den donkeren morgen, met heur
handlantaarn de ronde van kruisbeeld tot kruisbeeld om er die lapjes weer af te binden.
De Meimaand kwam, met werk overhoop. Soe mocht precies lijk voor Sinte Jozef,
den Lievevrouwentroon optimmeren, waarna ze hem weer rap het werkhuis in stuurde.
't Fijne en schoone deed Nelleke zelf.
Sinksen ging voorbij, 't werd Ons-Heer-Hemelvaart en dan was het kermis, de
groote tijd als de processie uitging. Al de kerkgewaden moesten nu tot in de puntjes
worden nagezien, de vlaggen afgestoft en opgeborsteld, de lantaarns en de kruisen
gepoetst dat ze blonken als stukken van de zon.
Zonder dat Soe er iets van kon gissen, zoo heelemaal in 't genipt, haalde Nelleke
't een en 't ander uit het magazijn haar keuken in, sleutelde vast heur deurke toe en
deed het werk daar. Slechts den dag vóór kermis, riep ze hem uit het werkhuis en
mocht hij de vlaggen vastmaken aan de kerkpilaren, de draagberries opstellen in de
zijkapellen, en bij de poort het groote wit-en-gouden baldakijn. Na den noen, om
van hem af te zijn, binst ze de kaarsen in de lantaarns zou pinten en de kazuifels en
koorkappen gereed hangen voor het groote feest, zond ze hem de deur uit om mpp
te gaan helpen aan de rustaltaars die op de Groote Markt en aan den Lispernieuwland
werden opgetimmerd.
Zoo geraakte ook dat achter den rug. Nelleke voel-
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de 't wel, 't was dat niet meer van toen Broer-Jan dat alles regelde en schikte. Zijn
glimlachend gezicht en 't voorzichtig beweeg van zijn handen was er niet meer bij.
Maar het heilige dat bleef tenminste gerespecteerd. En al zegden Mijnheer Pastoor
en de onderpastoors, de koster en Popleerke en wie er daar nog was, dat ze zich
sparen moest en Soe laten karweien, die gezondheid en spieren te koop had, Nelleke
schudde op alles heur kopke en keek eens naar den grond.
‘Neen, neen!’ weerde ze zich. ‘Hij kent dat immers nog niet, de jongen. Laat mij
maar doen!’ En 't was met nog veel meer ijver dat ze dan voortdeed.
Geen denken aan dat ze er ooit zou van afzien. 't Heilige zou gerespecteerd blijven,
al kostte het heuf leven.
En zoo gleden Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart en Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte
voorbij, 't werd Oktober en voor 't groote Feest van Sinte Gommarus zette de kerk
zich in heur volle pracht van goud en zilver en juweel, doch geen duim week Nelleke
af van heur werkplan.
Als Soe ten einde was gebiesd, kreeg hij een stapel kraminkelijke banken, die ze
in een donker kot onder de torentrap had ontdekt, op te lappen. Tusschendoor was
er ook nog wat snijwerk te restaureeren aan koorzetels en autaarlijsten en ook aan 't
orgel op 't hoogzaal. En eens zoo ver waren er immers weer stoelen versleten en bleef
hij ver uit heur weg.
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III.
Doch een ding was er toen, dat bij 't verder kentelen der dagen terug den donkeren
tijd in, heur hert beklemde en 't iederen dag al meer en meer deed, en dat was 't
vooruitzicht van Kerstmis.
Als Nelleke daaraan dacht stokte de adem in heur keel en voelde ze zich zoo arm
en verlaten dat ze stil aan 't schreien viel.
Dan zou hun wassen Kindeken-Jezus, dat aljaarlijks van Kerstdag tot
Drie-Koningen, in 't midden van het kerkschip, binnen een haagsken van klaar en
hoog kaarslicht, in zijn kribbeke vol stroo werd ten toon gesteld, uit zijn donkere
kast worden gehaald. En alles wat de hitte van den zomer aan zijn zoet, glimlachend
gezichtje en zijn schoone, vol liefde uitgestoken handjes had misdaan, zou ook weer
moeten bijgewerkt worden.
Er was in den loop van zoo'n kerkelijk jaar veel schoons te doen, maar dit was
voor hen steeds het allerschoonste geweest. En elk jaar, zoolang ze getrouwd waren,
hadden ze van dit werk een heilig feestje gemaakt.
Alsof het warelijk iets uit den hemel was, zoo vol wijding werd eenige dagen vóór
Kerstnacht het in zijpapier gewikkeld kindeke uit zijn donkere kast in 't magazijn
gehaald, in de voorkamer op de tafel gelegd en bloot gemaakt. Nelleke kneedde dan
wat was, Broer-Jan koos de verf uit voor de wangen en de oogen en heel voorzichtig
werd het papier van het kindeke verwijderd.
En al waren het Broer-Jan zijn lange, witte handen
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die daarop het werk begonnen, Nelleke was het die alles keurde en zegde wat er
moest aan gedaan worden.
Of de oogskens groot en blauw genoeg waren, of 't voorhoofd schoon genoeg
welfde, of hoe de glimlach moest krullen op 't half-open, bloed-koralen mondje
waarin wit als sneeuw de tandjes schemerden.
't Kostte zorg en werk, hun Kribbekindeke. Want ze was niet gauw tevreden,
Nelleke. Altijd vond ze nog iets te verbeteren. Was 't vandaag niet dan was 't morgen.
Een tikske aan een wenkbrauwboog of aan een ooghoek, wat roos rond het neusje,
en dan weer aan de welving van een vingerke of van een nagelke aan de bloote
voetjes.
Doch nooit was het te veel voor Broer-Jan. En eerst als ze er niets meer aan miszag,
werd de goudblonde krullekespruik opgezet, de hooge gouden kroon er over
geschoven, het wit-zijden, met gulden rozeranken afgezoomd hemdje fijn in plooien
getrokken en 't Kineke Jezus voorzichtig in zijn met versch stroo gevulde kribbe
gelegd, om op Kerstnacht zelf, even vóór de middernachtmis begon, door hun
getweeën in de kerk gedragen te worden.
Al de moeders van de stad en al de kinderen kwamen er naar kijken als het daar
dan te glimlachen lag in de schittering der klare kaarsvlammen. Geen minuut van
zoolang de kerkpoorten open waren of er zat volk te bidden, en eens daarbuiten,
geraakten ze er maar niet over uit-bewonderd.
Van honderd kanten kreeg Nelleke het dan te hooren. ‘Ja, ja!’ zegden ze als ze
heur tegenkwamen, ‘ge moogt er fier op zijn. Puur levend is 't, of 't zóó gaat asemen.
Dat wordt nu alle jaren schooner en schooner,
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ulie Kindeke-Jezus! Hoe krijgt Broer-Jan het geprakkiseerd!’
En dan had Nelleke zich iederen keer zoo gelukkig gevoeld of ze in den hemel
zwom...
Zoo was het gewéést.
Maar nu? Maar nu?...
Wie zou het nu doen? was alles wat ze zich afvroeg.
Soe? God-stond-heur-bij dat die er met zijn lompe handen moest aankomen!
En ze hoopte maar één ding, dat het kindeke dees jaar niet al te zeer zou geleden
hebben in zijn donkere kast. Misschien kon het er zoo nog wel eens door, zonder dat
ze er al te veel aan miszagen!
Vele keeren had Nelleke al 't besluit genomen er nu toch eindelijk eens naar te
kijken. ‘Beter een beetje vroeg als te laat,’ sprak ze bij zichzelf. ‘God-weet, hoe het
er uitziet en wat er nog moet aan bijgewerkt worden!’
Als Soe dan weg was en de voordeur stevig gegrendeld achter hem, sloop, ze weer
eens met een kloppend hart het magazijn binnen om er nu komaf van te maken. Maar
iederen keer als ze vóór de hooge, zwart-eiken hoekkast stond waarin het geborgen
lag, was ze als verlamd en kreeg niet eens een hand omhoog naar den koperen sleutel.
't Gedacht dat het er misschien heelemaal ineengeloopen lag, dat er geen beginnen
meer mee gemoeid was, maakte heur zoo radeloos dat ze maar algauw, al schreiend,
met heur voorschoot vóór 't gezicht, terug haar keuken binnenvluchtte.
November liep ten einde, de Advent begon en nog stond Nelleke even ver.
Ze bad den hemel en al zijn heiligen om sterkte, deed
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verstervingen, offerde kaarsen vóór het Lievevrouwken op heur schapraai, riep
Broer-Jan aan om hulp.
En 't was eerst ten langen leste, den Zondag vóór Kerstmis, dat ze als in een plotsen
roes de hooge deur opensleutelde, het witte pak uit het onderste schap haalde en er
hijgend mee naar heur voorkamer schoof alwaar ze 't op de tafel neerlegde.
Nelleke kon bijkans heur oogen niet gelooven. Een wijle stond ze daar als van
zinnen en 't leek wel of 't alles een droom was.
Maar de eerste sneeuw die ze daarbuiten op 't Kerkhofplein zag neerdwarrelen,
de kinderen die er rondliepen met de gezichtjes ten hemel en die ze luid hoorde
zingen van:
Jezuken schudt zijn beddeken uit,
En hij laat de pluimekes vliegen,

en dan het witte pak hier vóór heur dat ze toch met de handen aanraakte, brachten
heur stilaan tot heurzelf terug.
En terwijl ze rap het eene schietgebed na het andere uitzuchtte, knoopte ze de
koordekens los, wikkelde het zijpapier open en zie! toen kwam daar, na zijn slaap
van één jaar, het Kindeke-Jezus zijn naakt, pruikeloos kopje weer bloot in het licht.
Nelleke heur oogen schoten temet vol tranen. Doch zooveel zag zij er toch nog van
dat het niets ineengeloopen was, en heur hert sprong op van blijdschap.
‘God-zij-geloofd!’ zuchtte ze. ‘'t Is goed gebleven!’
't Zag er wel bleekskes uit. Maar dat was 't immers altijd. Zoolang in de kast! De
blos was van zijn kaken en ook 't blauw van de oogskens was danig verwaterd
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en flauw als ging het zoo in slaap vallen. En bij 't verder wegwikkelen van 't papier
zag ze ook dat de vingerkens wat slap naar binnen bogen en er barsten in waren.
Maar dat was niet erg voor Nelleke. De krul van den glimlach die zijn tandjes liet
zien boog nog even schoon als verleden jaar, en ook die lochte buiging van zijn
neuske, waar Nelleke altijd zoo op gesteld was, was nog gaaf. En zooveel wist ze
van 't werk wel af dat ze er niet aan twijfelde of ze kreeg het zelf wel bijgewerkt.
Zoovele, vele jaren had ze 't nu al immers zien doen!
Nu kon ze er spijtig genoeg niet aan beginnen. Ze was al te zeer gepakt geweest
en zóó zenuwachtig voelde ze zich. Heur handen beefden en heur oogen pikten en
schoten telkens weer vol tranen. Maar morgen zou ze 't doen, vast en zeker.
Overmorgen was 't eerst Kerstdag en dus had ze nog tijd genoeg.
En 's anderendaags alzoo, nadat ze terug was uit de mis en aan Soe zoo'n hoop
timmerwerk had gegeven, dat hij er van in zijn ros haar moest krabben, sleutelde ze
heur deuren goed vast en schoof de neteldoeken gordijntjes heel dicht, opdat geen
oog van buiten naar binnen zou kunnen kijken. Precies lijk in Broer-Jan zijn dagen
kneedde ze wat was, lei de verf gereed, blauw, wit en rood, en ook de boetseerstokken.
Ze legde een druppelke was te smelten in een porseleinen schoteltje dat op een
ijzerdraden staanderke boven een zachte kaarsvlam stond en als het vloeibaar was
mengde ze 't voorzichtig met wat blauw verfpoeder, want net zooals ze 't al zijn leven
vac Broer-Jan had gezien, wou ook zij met de oogen beginnen.
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Eerst een heel, heel klein snuifke dat ze er op den punt van een mes in liet glijden,
dan wat meer en nog wat meer, tot ze 't zoo blauw had als 't blauw van de
vergeet-mij-nietjes.
‘Zoo is het goed!’ zei Nelleke. ‘Nu kan ik beginnen!’
Ze sloeg een langzaam kruiske, prevelde een schietgebed, warmde even een
boetseerstok en ving een druppel blauwen was uit het schoteltje, dat ze, met de andere
hand er onder, tot boven het Kindeke Jezus zijn rechter slaap-oogske bracht, waarop
ze die dan zachtjes liet neerdruppen.
‘Zie-zoo!’ lachte ze tevreden, en rap, alvorens het weer versteef, wou ze 't
openstrijken precies op hetzelfde cirkeltje van vorig jaar. 't Eerste boogske lukte
schoon. Maar bij 't verder draaien van heur hand naar rechts toe, schoof het stokje
weg en lei een klodderige klad op 't wit van den ooghoek.
Nelleke trok vlug heur hand weg en keek vol angst naar het nu schelende oogske.
‘Wat doe 'k nu! Wat doe 'k nu!’ zuchtte ze en seffens had ze 't meske vast om er
al dat mislukte blauw af te halen en opnieuw te beginnen. Doch hoe voorzichtig ze
ook krabde, 't wit brokkelde mee los en binnen 't ovaal der oogschelen bleef niets
anders over dan een vormelooze, vuil-ineengevloeide vlek, precies als 't uitgezworen
oog van den blinden Padoel, die 's morgens in 't kerkportaal al vaderonzend te bedelen
zat.
‘Nu is 't nog erger,’ kreunde Nelleke. ‘God-sta-mij-bij! Hoe ziet het er nu uit! 't
Is al t' herbeginnen!’
Zuchtend en kopschuddend haalde ze uit Broer-Jan
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zijn verfdoos nevens heur op den stoel een proper schotelke om wat wit gereed te
maken.
Maar hoe ze ook op haar lippen beet en heur oogen, heur asem en heel heur wezen
gespannen richtte op 't lekske witten was dat aan 't end van heur stokje langzaam
neerdaalde op 't blinde oog, als ze 't wou openstrijken schoot het weer uit en duwde
een put in 't oogscheel.
‘Ai mij!’ kreste Nelleke als in pijn. ‘Nu weer dat! Wat steek ik toch allemaal uit!’
Ze had reeds het mesje in de hand om het putje gelijk te strijken, maar plots
overweldigde heur zoo'n schrik het misschien nog verder te bederven, dat ze 't algauw
weer neerlegde.
Wat moest ze nu gaan doen?
Naar Mijnheer Pastoor loopen en 't hem alles opbiechten en hem vragen of hij
niemand kende om te helpen? Hij zou heur verwijzen naar Soe. Die was toch de
kerkknecht en werd daarvoor betaald!
Zoo iets kon toch niet! Mocht toch niet!
Neen, geen Soe!
En nochtans vóór dezen nacht moest hun kindeke daar gereed zijn en met zijn
pruiksken en zijn kroontje op, in de kerk in zijn kribbeke liggen.
Och, dat oogske! Waarom was zij er aan begonnen! Waarom het niet liever gelaten
zooals het was! 't Was nog zoo schoon daarjuist en zie nu eens! zie nu toch eens!
Een poos dacht Nelleke dat ze van radeloosheid zot ging worden!
Want ineens, als in levenden lijve, dwars door de deur zag ze Mijnheer Pastoor
met een streng gezicht binnenkomen en heur opzij duwen, en achter hem kwam Soe
met zijn stommen beenhouwerslach en sef-
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fens, met zijn verschrikkelijke, dikke vingeren, begon hij aan hun kindeke te kneden
en te duimelen, al erger of 't gewone klei was.
Ontzet, met heur handen aan heur grijs kopke, week Nelleke achteruit tot in den
kamerhoek en bleef daar even roerloos staan.
Maar seffens daarop drong het tot heur door dat het niet waar was wat ze zag en
temet golfde er zoo'n verzet op in heur dat ze in een vaart terug naar de tafel schoot.
Ze vergat heur eigen, vergat de kerk, Mijnheer Pastoor en 't heilig feest van morgen,
wikkelde het eenoogige kindeke weer in het zijpapier, sloeg er een ammelaken
omheen en vluchtte er mee de steile trap op naar boven, naar 't donkerste hoekske
van hun zolder.
Als ze dachten dat ze dat zou laten gebeuren! Nooit ofte nooit! Nog liever ze wist
niet wat allemaal! En beschermend sloeg ze heur armen rond het pak in heur schoot...

IV.
Dien Kerstnacht toen de koster bibberend en al rammelend met zijn sleutels in de
kerk kwam om alles gereed te maken voor de middernachtmis, verwonderde 't hem
danig nog geen licht te zien in 't kerkschip en er ook niets te hooren dan den eeuwigen,
eenderen tik van het toren-uurwerk. Hij stak een eindeke kaars aan dat hij uit zijn
slipzak haalde en stesselde nieuwsgierig naar 't midden der kerk. Waar andere jaren
op
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dit uur al het kribbeke stond opgesteld in zijn tuin van kandelaars, was niets dan
bloote, koude kerksteen.
‘Die zullen zich geen klein beetje mogen haasten om gereed te komen!’ sprak hij
schamper. ‘'t Is al half-twaalf gerammeld!’ En daarmee stesselde hij naar de sacristij.
En hoe hij ook bij zijn verder werk aan 't hoogaltaar door de duisternis pierde in
de richting ginder van Mijnheer Selderslaghs zijn biechtstoel, waarnevens hij de deur
wist die leidde naar 't magazijn, geen lichtje, geen geluidje kwam er vandaar.
De deken verscheen en de andere priesters, de suisse, 't Popleerke, de
stoeltjeszetsters en de misdienaars, de organist, de zangers, en zelfs de eerste
Kerstmiszangers en nog altijd was er niets.
Popleerke ging er aan de deur rammelen, doch ze was op slot en hoe vast hij er
ook zijn oor tegendrukte, geen steek verroerde er daarachter. Anderen probeerden
het na hem, doch ook zij hoorden niets. En de suisse die zijn steek opzette en naar
buiten liep om 't aan Nelleke heur huizeke zelf te gaan probeeren, ving ook bot. Niets
te hooren, niets te zien.
't Wond de priesters en 't kerkpersoneel hoe langer hoe meer op, en ook de
menschen die almaardoor binnenstroomden en 't geval aan elkaar voortfluisterden,
begrepen er geen tikske van.
Een misdienaar werd naar Soe gestuurd die op 't Gasthuisvestje woonde. Hij kwam,
wist echter ook van niets, noch van Nelleke noch van 't Kribbekindeke. Toen besloten
ze de deur open te breken.
Daar was iets gebeurd. 't Kon niet anders.
't Ging moeilijk. Doch op 't laatst lukte het toch, Soe, de suisse en ook Mijnheer
Pastoor, die van onrust
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met zichzelf bijna geen blijf wist, drongen elk met een brandende kaars binnen,
zochten het heele huis af van in den kelder tot op zolder, doch geen Nelleke was er
te vinden. En ook in die hooge hoekkast, waarin bij 't goed weten van 't Popleerke
al zijn leven het Kindeke-Jezus werd bewaard, was er van het wassen popke niets te
ontdekken. Alleen, daar in een hoek, stond nutteloos en zonder stroo het kribbeke.
Om halver-een pas kon de mis beginnen.
Ondanks de jubelende muziek en de bossen kaarsen was ze triestig en mat, nu het
Kindeke daar ontbrak te midden van het kerkschip.
's Anderendaags maakte Mijnheer Lampaert, die het beeldhouwen onderwees op
de teekenschool, er met de rapte een ander en in 't vier-urenlof stond het reeds op de
gewone plaats in zijn haagske van helder, rank licht.
De menschen kwamen er naar kijken. En 't was wel erg voor Mijnheer Lampaert,
maar niemand vond het goed. Bezonders de moeders niet.
‘'t Trekt er niet meer op!’ zegden ze misprijzend. En ze roemden om het meest
Broer-Jan-zaliger en bekloegen het arme Nelleke en 't andere Kindeke-Jezus, die zoo
mysterieus verdwenen waren en waaraan geen mensch een kop kon krijgen.
Vier dagen lang wisten ze in de stad niet wat peinzen. Eerst toen de zuster van
Broer-Jan, die begijntje was te Leuven, bij Mijnheer Pastoor kwam aanbellen om te
vertellen dat Nelleke bij haar was aangekomen met een groot pak dat ze in heur
armen wiegde en waarvoor ze wiegeliekes zong, ging er bij hem een licht op.
Hij liet dadelijk den deken roepen en ook voor de-
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zen herhaalde 't begijntje het geheimzinnig verhaal.
In den avond vertrok ze.
Een week nadien werd het witte huizeke leeggehaald en de meubels gedragen naar
't Vleeschhuis om daar publiek verkocht te worden.
Soe en zijn moeder, die weduwe was, trokken er nu in...
Nooit of nooit hoorde men echter nog iets over Nelleke, en ook over het
Kindeke-Jezus niet, dat toch zóó schoon was, veel, veel schooner dan wat er nu lag
of er nog ooit zou kunnen komen.
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