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Geheugenissen
door
René vermandere.
In 't grijze verleden.
GEEN nieuws?’ vroeg vrouw Schooten, aan mijne tante Let, die bezig was het half
vierendeel koffie te malen, dat eerstgenoemde haar bestelde.
- ‘Och, nieuws en geen nieuws’ antwoordde Colet, die voort draaien bleef. Terwijl
de vrouwentroost in het koperen schaalken gewogen werd, vernam de gebuurvrouw,
wat moei door ‘nieuws en geen nieuws’ bedoelde.
- ‘Fideel's vrouw die weer een kind gekocht heeft.’
Dat wierd op een toon gezegd, waardoor tante klaar te kennen gaf, dat zij de
moeder, Fideel, ja zelfs-den boorling, daarover bepaald afkeurde.
- ‘Dat heeft me Lies verteld. Hoeveel zijn er daar nu al?’
- ‘Acht, en drie dood, als 't belieft.’
- ‘'t Is een heel garnizoen,’ vond vrouw Schoo-
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ten, als wist ze, dat met de overleden mede gerekend, men juist zoo talrijk was bij
Fideel, als de bezetting van Terneuzen.
- ‘En dat moet alles met 't briefdragen gewonnen worden.’
- ‘Ja, en die dingen worden toch ook niet te goed betaald,’ wedervoer de
gebuurvrouw; want zij wou wel eens hooren hoeveel er te verdienen was, met vier
vlaamsche gemeenten, waaronder eene kleine stad, van nieuws te voorzien.
- ‘Vierhonderd vijftig frank.’
Had de klant de koffie niet reeds aangenomen, hij zou in de handen geslagen
hebben, nu bepaalde er de vrouw zich bij te zeggen.
- ‘Aï mij, en acht kinderen?’
- ‘En vader en moeder deed tante opmerken’ als N.B. nog twee die van den wind
niet kunnen leven.
- ‘Een jongen?’
Tante knikte, meer en meer beschaamd over mijner ouders euveldaad, want mijn
geslacht schijnt het, had hunne schuld nog vergroot.
Gelukkig voor de knapen dat zij ter beurs niet gekwoteerd worden, en de vrouwen
de redactie niet uitmaakten van een handelscourant.
- ‘Die jongens g' hebt er geen deugd van, voor zij moeten loten...’
- ‘Ja, en dan vallen zij er in...’
- ‘Ofwel ze trouwen aan 20, 21 jaar.’
- ‘En welk ambacht hun geleerd?!’
Hier zagen de twee goede zielen, elkander zoo mistroostig aan alsof zij, weldoende
feeën, geroepen om zegening te strooien over des boorlings hoofd, niets dan distel
en doorn vonden in hunne hoornen van overvloed.
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Nathalie dacht het thans geraadzaam, een enkel opbeurend toontje tusschen deze
melodie van rampen te voegen.
Met hartelijkheid besprak zij de deugden van haren broeder en roemde zijne vlijt.
Hij was een voorbeeldig staatsbediende, oefende zijn ambt uit met zorg en stiptheid,
en onder zijne oversten, telde hij niets dan vrienden. De graaf ook was van 't getal,
en op dat punt gekomen, deed de winkelierster eene mededeeling, die zij vrouw
Schooten maar fluisterend toevertrouwde, als konden de tonnekens, de schaal, de
bakken met een kleed er over, of wel de wassen Antonius boven de keukendeur, zich
plichtig maken aan overdragerij.
- ‘Zij hebben den kindskorf van 't kasteel gekregen!’
- ‘Aï mij’, riep nog eens de buurvrouw, overtuigd dat een jongen, die zoo graaflijk
het leven instapt, het voorzeker ver brengen zou.
Het praatje duurde voort. Als Schooten straks vond dat zijne vrouw lang weg was
gebleven, had zij hare verontschuldiging bij der hand. ‘Hij moest toch gemalen
worden.’
Zoo vernam ze nog, 't geen haar overigens reeds eenigszins bekend was, dat Fideel
middel vond, een stuiver buiten zijn traktement te verdienen, door zich met kleine
boodschappen te gelasten op de naburige dorpen, waar hij door zijn ambt dagelijks
verschijnen moest; verder werd een woord gerept, over de vrijgevigheid van het
kasteel, waar de briefdrager, een oprecht graaflijk nieuwjaar ten deel viel.
Na een woord lof gegeven te hebben aan de moeder der acht (drie dood) kwam
men eindelijk
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weer op den boorling, gelijk twee duiven die na eenige kringen in de lucht beschreven
te hebben, weer op den til, hun vertrekkingspunt terugvallen.
De arme bloed zal hun niet veel stof tot bespreking gegeven hebben, en was ten
dien tijde tamelijk onverschillig aan lof of blaam. Gelijk meest iedere nieuweling in
't leven, lag hij daar met gebalde vuisten zoo vast te slapen, als of hij gezworen had,
nimmer de wereld met een blik te begunstigen. Zijn rood en berimpeld wezen, toonde
hoe kwalijk hij het nam, dat men hem vóór eenige uren in zijne rust had gestoord,
en hij scheen volkomen 't gevoelen zijner moei te deelen, die vond dat de wereld
zonder hem, toch aan hare bestemming zou beantwoord hebben.
Hetgeen de lezer tot hiertoe vernam, verdient eigenlijk bijna den naam van
herinneringen niet, want in dat alles nam ik maar een lijdend deel, gelijk sommige
werkwoorden in den zinbouw, en hoewel ik er de bijzonderste rol in speelde, herinner
ik mij niets meer van 't geen dan voorviel.
Ik zelf trouwens, was die kwade, roode, slapende nummer elf (drie dood) welke
daar bij briefdrager Moedegé was verschenen, en oorzaak was dat men op dezen
voormiddag, drie kwartier langer aan een vierendeel koffie maalde dan noodig was.
Nooit meer sinds, heb ik zooveel belang ingeboezemd, als in de eerste dagen mijns
levens. Bezoeken kregen wij met de macht, moeder, de graaflijke kindskorf, en ik.
Iedereen bij ons, wilde eens piepen hoe er een graaf uitziet, als hij voor 't eerst in de
lange kleeren steekt, en menige moeder, reeds overlast door nakomelingschap, had
wel nog eens de roode koolen willen aanspre-
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ken, als zij tevens dergelijk doopkleed op den akker vond.
Gelijk alle kinderen bezette ik bij mijne aankomst, de bijzonderste plaats in huis.
De kleinste onaangenaamheid deed mij huilen, alsof men mij aan 't villen was, hoewel
geheel het personeel ten mijnen dienste stond, om mijne minste grillen te bevredigen.
Als ik eens bijzonder braaf wilde zijn, sliep ik in den dag, en liet moeder toe een
oogje te slaan op de zeven anderen, die zonder eenige afgunst te veropenbaren, mijn
recht van ‘laatstgeboorte’ erkenden. Maar dan maakte ik het in den nacht dubbel erg,
en dwong moeder mij te sussen en in slaap te schommelen, hetgeen de vrouw deed
bij 't zelfde lied waarmede zij veertig jaar vroeger gewiegd werd. Het gebeurde zelfs
dat mijne nachtelijke grillen, den goeden man dien ik later ‘vader’ noemde, deden
besluiten op te staan, en door het aanwenden van een of ander middeltje mijne
uitboezemingen wat tot bedaren te brengen: ik oordeelde waarschijnlijk ten dien
tijde, dat eene dagelijksche wandeling van 50 kilometers, beladen met brieven,
boodschappen en verantwoordelijkheid, nog niet genoeg was om het stuk brood te
verdienen, waarvan hij maar eenige kruimels nam, als hij zorgvuldig den kring van
zijn huis had rondgezien, of er niemand meer iets van wilde.
Deze brave menschen, God moge het mij vergeven, ik kende dan hunne deugden
nog niet. Ik wist niet hoe beiden worstelden, om zonder aalmoezen verder te komen,
en de opvoeding hunner kinderen zonder vreemde tusschenkomst te mogen
bewerkstelligen. Zij bekloegen zich niet over de menigvuldige zegeningen, waarmede
de Heer hun bed begunstigde, hoewel ik niet beweren zal dat
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vader bijzonder in zijn schik ware geweest, had God hem à propos van
afstammelingen, als aan Abraham, over de menigvuldigheid der sterren gesproken.
De man zon waarschijnlijk gedacht hebben Goede Hemel, wanneer zullen er eens
brieven genoeg te dragen vallen, om al dat volk te laten eten?
Iedere maal dat een kleine de deur van 't leven vindend, bij ons aanklopte, deed
vader open met een gemoedelijk ‘welgekomen’. Degenen die vroeger binnengelaten
werden, schoven wat nader saam, en welhaast moest men ons tellen om te zien dat
er een meer was.
De woonkamer die vader ter onzer beschikking stelde, scheen haast te klein voor
de ouders alleen. Het brood waar van wij met tien moesten leven scheen maar groot
genoeg voor twee menschen, en toch werden wij er steeds allen door verzadigd; toch
bleef er plaats over, om te spelen en te dartelen in dien engen huiskring die ons dan
een Hyde-Park toescheen, waar twee rustplaatsen, vaders en moeders schoot, zoo
lang reeds door de stormen des tijds verwoest zijn.
Tweemaal heb ik zoo bij ons weten kloppen, vader hooren zeggen ‘welgekomen,’
en opgeschoven voor het nieuwe kinneken. Tweemaal heb ik gezien, hoe ik zelf
ontvangen werd.
Over mijne eerste jaren hangt het zwarte floers dat alle menschenleven begint en
eindigt, en op wat tijdstip juist, de kiemende rede mij oordeel en begrip aanbracht,
kan ik onmogelijk juist bepalen.
Twijfel en onduidelijkheid zweven als een mist, over tal van indrukken en
voorvallen, die ik denk beleefd te hebben, en misschien maar droomde.
In de verste verte mijns geheugens, zie ik mij, de
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kunstoefeningen van een dansende beer beschouwend. Ik zit op broer Jan zijn arm,
en het grollen van het dier jaagt mij zulken schrik aan, dat ik de stuipen nabij, te huis
kom.
Later, heb ik eene vrijkaart tot de vertooning van een reizende troep gekregen, die
voor een koppel dagen, zijne tenten op onze markt richtte. Als de goochelaar, het
traditionneel konijntje uit den hoed te voorschijn haalt, sta ik op de bank recht, klets
in de handen, en roep dat die Mijnheer, het langoortje dezen morgen van vader heeft
gekocht. Gestoord over zooveel onbeschaamdheid, springt de tooveraar van zijne
trede, en zonder het diertjes oor los te laten, neemt hij ook de mijne vast, en brengt
me buiten.
Zoo weinig wist ik nog te dien tijde, dat de waarheid niet altijd mag gezegd worden,
dat ik meende mij bedrogen te hebben, mijne straf als verdiend beschouwde, en het
schepseltje voor 's mans eigen fabricaat aanzag.
Thans, zie mij aan het water, immer met broer Jan, niet verre van de plaats, waar
de twee breedste rivieren van Vlaanderen hunne waters vereenigen, om gezamenlijk
naar de zee te spoeden.
O het water! Hoe menigmaal wierp ik geene steenen in zijne kalme oppervlakte,
hoe deerlijk zou er nu de zonne uitzien, ware het inderdaad de zonne geweest, dat
mikpunt mijner behendigheid, hare afbeelding, die bloedrood in de rivier dompelde,
rimpelend en bevend, en uiteenschokte als ik juist de plaats had getroffen, waar zij
aan 't baden was.
De zon en het water, 't was al mijn lust en leven. Hoe dikwijls heb ik, de meest
onbegrensde vrijheid genietend, geslenterd langs de groene boorden van
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Rupel en Schelde, bloemen garend en vorschen, bijën roovend en vogels, en den
waternikker tergend aan de grens van zijn somber rijk! Bang was ik er niet voor: de
broekspijpen opgestroopt, waagde ik mij in zijn bed, en ging zoo kwistig met het
water om, als eene jonge eend. De zon zou me toch droogen, 't stond zoo in ons
akkoord. Dikwijls ten onrechte op haar gestoord, heb ik haar beschuldigd vóór den
tijd slapen te gaan. Zij immers was mijn uuwerk, en bepaalde mijne speelstonden.
Als ik lang de plaats bleef aanzien waar zij verdwenen was, kwam ik zeker te laat
op het appel, en dan mocht ik voor straf staan zien op het maal, gelijk het vijfde kalf
bij de koe met vier spenen, en hoorde ik mijnen ijdelen buik rommelen, veel
duidelijker mijn misdrijf verwijtend, dan de knaging van het welsprekendste geweten.
De gemeenteschool deed mijne vrijheid schipbreuk lijden en nauw had ik verstand,
of men gaf mij nog geleerdheid op den hoop toe.
Bij mijnen eersten meester, bleef ik echter maar twee jaar: de graaf had op zijn
dorp eene school van broeders opgericht, en deed vader het voorstel, 't getal leerlingen
en mijne kennissen, daar te zelver tijd, te vermeerderen.
De goede man aanveerdde, gelijk hij doorgaans altijd deed als 't kasteel iets
voorsloeg, want immer was het hem voordeelig. Tot spijt dus van den dorpsmagister,
die veel goeds van mijnen aanleg verwachtte, werd ik bij de broerkens opgeschreven.
Mijne kennissen bestonden te dien tijde, uit gebrekkig vlaamsch lezen en schrijven,
en twee drie regels der rekenkunde, want de deeling bleef tot dan, een zeven koppige
draak voor mij. In een dictaat van dien tijd, vind ik van
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roogen brodden melding gemaakt, en dat de wereld rond is, het primordiaalste der
aardrijkskunde, had mij als dan nog niemand wijs gemaakt. Ik zou het overigens niet
geloofd hebben. Het eenige wat ik van geschiedenis kende, vernam ik uit den mond
van Napoleonisten, die veel trager stierven na keizers dood, dan gedurende zijn leven.
Verder dan 't einde der verleden eeuw dus, had nog niemand de historie voor mij
open gelegd. Ik wist niets over de manier waarop Julius Cesar aan zijn einde was
gekomen, en te midden welke omstandigheden Keizer Karel tot het leven werd
verwekt. In christelijk onderricht, was ik reeds eenigszins beslagen vóór ik ter school
kwam: mijne goede moeder had daar voor gezorgd; ook was ik een der behendigste
marbolspelers der school, en kon mijn man staan, tegenover dengene die een half
hoofd grooter dan ik, over het mijne zien dorst. Maar zulks, kan hier op de lijst mijner
bekwaamheden geene plaats vinden, zoomin als het negenoog van den lancier, bij
de opsomming van 's mans veldslagen en kwetsuren. Verders was duimkens
geschiedenis, het eenige leesboek, door mij ingezien, en fier was ik het van buiten
te kennen, al was het nu ook maar een mannekensblad.
Als alle spel mij verdroot, nam ik het menigmaal ter hand, en zong de legende van
den kleinen deugniet, of las ze mijne maten voor. En hoe het komt, dat mag een
wijzer dan ik onderscheppen, maar nog weet ik alle de rijmpjes van die geillustreerde
historie van buiten, en onthou ze, met die zelfde weerbarstige memorie, waarmede
ik de belangrijkste dingen die heden voorvallen vergeet.
Och 'k wou me weer eens zien gelijk ik was, op den vooravond die mij thans in
het geheugen
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komt. 'k Wou mijn eigen wel eens op den arm nemen, om te weten of de kleine bengel
voor dien ouden vent niet schrikken zou! 'k Wou dien knaap eens alles zeggen wat
ik weet, wat hij later moet ondervinden, hem voorhouden met een gezag aan deze
buitengewone omstandigheid ontleend, dat de pastoor, en de meester, en de ouders
gelijk hebben, en dienen aanhoord te worden.
Of misschien hield ik mij stil, en beleefde nogmaals deze onbeduidende episode
van mijn leven, waarbij mijn geest zich schijnt te oefenen in luim en scherts, ten
koste van derde personen.
Zie moeder heeft juist geschuurd, en mij, tot de keuken droog is, elders spelen
gezonden. Ik zit op den dorpel, waar ik met neef Daniel, duimkens heldendaden aan
't overlezen ben.
- Klein duimken uit de kool gekomen’
- Wordt door zijn moeder op ge.... pakt.
- ‘Nomen’ verbetert Daniel.
- ‘Hij wordt, of wel de historie liegt
Door moeder in een bleek ge.... schud.
- ‘Wiegt’ roept kozijn en nijpt in mijn arm.
- Zie hoe dat ik leerzaam ben.
Ik schrijf al met een musse....
- ‘Pen’ brult mijn medelezer voor ik den tijd gehad heb te voleinden.
En hoe ik dan lachen kon, als hij mij half kwaad, bij de keel greep, mij dreigend
te worgen, omdat het rijm van gansch het blad, geen enkele maal over mijne lippen
kwam: omdat de kleine held zich achter zijn moeders bessem stopte in plaats er zich
achter te bergen, omdat Duimken uit de geopende koei sprong, in plaats er uit te
kruipen, gelijk het rijm medebracht, en eindelijk:
Steelt fruit dat hem in de oogen blinkt,
Maar valt in 't water en ver...zuipt,
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tot groote ergenis van Daniël, die mij willende terechtwijzen, en geen letter kennende
zoo groot als een schip, in den franschen tekst versukkeld, daar de eind sijlbe drinkt
beweerde gevonden te hebben.
Heel kleine voorvallen zijn dikwijls groote stukken uit een mensch zijn bestaan,
en oefenen later levenslangen invloed uit. Dat zij gezegd, meer om 't geen thans
volgen gaat, dan om 't geen men zoo even komt te lezen.
Sinds October legde ik welgemoed de drie kwartier af, die mij 's morgens van de
school, en 's avonds van mijn huis scheidden. Ik gebruikte het middagmaal in ‘den
Gaai’ eene herberg wiens dorpel ik zoo menigmaal hongerig als een wolf betrad, en
verzadigd weer overstapte. Ik at daar, niet alleenlijk omdat ik in anderhalf uur niet
over en wêer naar huis kon loopen, maar nog, omdat geene schoenen mij dragen
wilden, aan den prijs waarvoor de brave hospes uit dat eerzame gasthof mij voedde:
Vader betaalde daar namelijk een stuiver daags voor, waardoor ik recht kreeg op
botermelk met ‘roggen pillen,’ en aardappelen met azijnsaus.
Het was niet bijzonder veel zooals men ziet, maar toch genoeg. De overvloed was
mij zoo onbekend, dat zijn gemis mij volstrekt niet hinderde, en hoewel de koning
iets meer zal te verorberen gehad hebben, kon hij den Heer geen hartelijker bedanking
toesturen dan mijne tafelgenoten en ik deden, bij het einde van het maal.
Mijn beste maat woonde op Vogelenzang, eene deftige boeren bleekerij, halfweg
van mijne schoolreis gelegen. Dikwijls kwam ik hem reeds halen, als hij nog in de
veren lag. De pint roomige versche melk, welke daar dagelijks mijn deel werd, kan
er wel iets toe bijgedragen hebben om mijne stiptheid
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aan te wakkeren, maar elken dag traden ik en Tist Vroen saam het schoollokaal
binnen.
Hij had het bijzonder druk zekeren dag, om zich aan den slaap te ontrukken, en
reeds voorzag ik dat broeder Michel onze naam op de lijst der achterblijvers schrijven
zou. De zon was ook nog niet op, of toch onmachtig hare flauwe stralen door de
mistige lucht te zenden, waarin Vogelenzang te doomen lag. De graspijlen blonken
allen met een helder wit hemdeken aan, en wachtten slechts op een lichtstraal om
als diamanten te schitteren.
Ik waagde mij buiten; daar lagen de bleekvelden doorsneden van grachten, waar
de gietspaan het nat vond, welk het lijnwaad zijne sneeuwwitte tint verschafte. Eene
ijskorst bedekte het water, en zonder op gevaar te denken, waagde ik het hare sterkte
met mijnen persoon te beproeven. Ik hoorde een gekraak, wilde roepen, maar vond
geene stem meer. En eensklaps schoot Vogelenzang naar de hoogte, en stond ik neus
en neus met de boorden van den gracht. Ik voelde de gevangen lucht langs mijn
lichaam naar boven borrelen. Honderde blaasjes kwamen aan de oppervlakte zien,
wat al dat rumoer beteekende, en barstten in een schaterlach, als zij bemerkten welke
groote dommerik door de bijt gevangen werd.
Was dat nu de wraak van den waternikker?
Ik lag half neêr in het ondiepe water. Opstaan was mij onmogelijk, mijne leden
schenen verlamd. 't Was alsof de bijt onmiddellijk weer toevroos en mij gevangen
hield.
Ik weet nog dat mijne meeste bekommernis op dat nare oogenblik was, dat men
te huis iets van mijn bad zou te weet komen, want ik aanzag mij als een groot zondaar,
en vond het rechtvaardig dat men mij droog kloppen zou.
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‘Wat doet gij daar,’ vroeg eensklaps eene stem achter mij, alsof ik in mijnen droeven
toestand nog iets anders had kunnen doen, dan wenschen er uit te geraken.
Niet wetend wat antwoorden op die onbedachte vraag, begon ik te weenen.
Nu voelde ik mij bij de schouders nemen, en twee oogpinken later, stond ik op
het droog.
- ‘Maar jongen toch’, riep mijn redder, Tist zijn vader. ‘Hoe is dat nu gekomen?
Op het ijs geloopen, ja? Ge kost dat toch wel denken, van een enkelen nacht!’
Hij ging niet verder. Mijn bleek gezicht, en mijn beven, zullen hem overtuigd
hebben, dat alle boet-predicatie, hier ten onpas kwam; zonder nog een woord te
spreken, bracht hij mij voor het heerdvuur, waar ik niets anders te doen hebbend,
mij met droogen in den lijdenden vorm bezig hield.
- Ei Ka, Mie, Tist kom eens zien!
Och Heere! deed de bleekerin, sloeg hare handen te zaām, en keek het venster uit,
of het temet onverwachts, moorddadig was beginnen te regenen.
- Hij zal in 't water gevallen zijn ried Ka de meid en overtastte mijne kleeren.
- Is het waar? deed Tist mijn maat.
Niet wetend wat het gevolg zou zijn van die ondervraging, begon ik weer te weenen,
en haalde dat eeuwenoud argument uit de doos, welk nog dagelijks door duizend
jongens in nood wordt aangewend.
- Ik ben het niet baas.
Wie het in dat geval wel mocht zijn, zocht men niet, maar deed mij mijn wambuis
aftrekken, ondervest en baaiken. Op het hemd, kousen, schoenen,
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en persoon na, was ik aldra Tist van Vogelenzang geworden.
Hoewel te laat, gingen wij toch naar school dien morgend, want ik duchtte dat
mijn nat wedervaren door hare verzuimenis mocht uitlekken.
's Middags, had ik lust noch in pap noch in aardappelen; de koorts zat mij reeds
in 't lijf. Als ik mij 's avonds naar huis sleepte, in mijne gedroogde kleederen, kraakten
mijne schoenen, als namen er jonge vorschen hunne eerste zangles in.
's Anderendaags bij het ontwaken voelde ik mij stijf, en vermoeider dan toen ik
den dag te voor mijn leger betrok. Broer Jan mijn bedgenoot, vertelde, dat ik zoo
onrustig gewoeld had, en hem belette slapen.
Het was mij onmogelijk optestaan, en moeder lei het zoo goed aan boord om mij
uit te hooren, dat ik haar vertrouwvol mijn wedervaren van gister vertelde.
Bij deze drie maanden schoolgang onder 't oog der broeders, en eenigszins onder
dat van den graaf, bepaalden zich mijne pogingen om een man te worden. Het bad
en zijne gevolgen beslisten dat ik maar een wroeter blijven zou.
Twee jaar lang vocht ik tegen de ziekte, in 't koude water opgedaan, en dikwijls
hebben vader en moeder over de waarschijnlijke dood van een hunner kinderen
geweend, die niet langer dan dezen noen geleden, de broosheid des levens, bij eenen
lekkeren vlaamschen hutsepot heeft bedacht.
Ik vergeef het den man volgeerne, maar 't schijnt dat de arts die mij verpleegde,
de onvrijwillige oorzaak was dat de zaken zulk eenen kwaden keer namen. Zijn
stelsel was: voor alle kwalen hetzelfde hulpmiddel. Botermelk stond borg bij hem
voor
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ieders genezing, en nooit hebben zijne voorschriften bijzondere uitgaven veroorzaakt;
want zonder dat moeder daardoor het minste recht meende te hebben op een
apothekers diploma, schepte zij dagelijks op 't noenuur, met dezelfde medecijn onze
borden vol.
Ik ontsnapte later toch aan dooden ziekte, (eilaas is men er wel eens aan ontsnapt)
en waagde nogmaals het leven in 't oog, een cyclopenoog, te zien.
Maar aardig, loodrecht was voor mij waterpas geworden, en wederkeerig. De
spieren van mijnen hals, waren gedurende de ziekte opgetrokken, en alsof mijn hoofd
de stormen veronderstelde, die het nog beleven moest, streek het reeds vlag, en scheen
genade te vragen aan de grillige levenswinden.
En, nog aardiger, vader had, ik weet niet bij welk toeval, even als ik dergelijke
schade aan zijn hals gekregen, 't geen hem nooit belet had door en door braaf te zijn.
't Is een schoon kind dat zijn vader gelijkt, vond de man, en lachte er eens hartelijk
om, als hij vernam dat hij, in de wandeling ‘de groote scheeve’, een zoon had die
‘de kleine scheeve’ geworden was.
Welke redens zou hij ook gehad hebben er zich over te storen? Hadden Karel en
Pepijn het eens kwalijk opgenomen, dat de een de groote, de andere de kleine werd
genaamd? Wij deelden beiden voortaan de eer van een bijnaam met deze twee en
nog vele andere beroemdheden uit de geschiedenis, en waren huns gelijken geworden
op de fonctie na. Maar wacht, ik overloop mij, hernemen wij dus 't verhaal mijner
lotgevallen eenige dagen na mijn bad.
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II
Kappeken. - Mijn vuurdoop.
IK bleef dus te huis, en zou trachten verder door het leven te kruien, met de kennissen
die ik op 't oogenblik mijner dompeling reeds vergaard had. Men liet mij vrij in
handel en wandel, gedurende de twee jaren dat ik tegen de ziekte streed: ik was toch
veroordeeld, en mocht uitleven naar eigen beliefte.
Voor zooveel het mijne overgeblevene krachten toelieten, zwierf ik als voor mijn
schoolgang overal rond; alleenlijk had ik thans een schrik voor water, maar het veld
won bij mij in genegenheid, 't geen genoemd element verloor. Aan de zon, en de
lucht der sparrebosschen van ons geliefd Vlaanderen, dank ik eer mijne herstelling,
dan aan de voorschriften mijns geneesheers.
Alleen de omgang met zekere knapen die het voorhistorisch tijdvak blijven
vertegenwoordigen, en eenen neus zetten aan alle beschaving, was mij bepaald
verboden.
Ik vluchtte dus hun gezelschap uit gehoorzaamheid, gelijk ik van 't water uit schrik
wegbleef, maar had mij toch onder de kleinen eenen vriend bewaard.
Och, hij was veel, veel ouder dan ik Kappeken, hoewel maar nauw zoo groot: een
van die wezens, die men bijna eenen ganschen levensloop kent, zonder merkelijke
verandering bij hen te bespeu-
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ren; wier langlevigheid elk verwondert, hoewel hunne dood iedereen verbaast.
De oudsten bij ons, zoo stel ik mij toch voor, hadden Kappeken nooit jong geweten,
en wachtten nu te vergeefs, om het eens stokoud te zien. 't Scheen dat de dood sinds
lang de jaren op deze schors niet meer kapte, of misschien had zij den stumperd nog
niet bemerkt. Hij ging ook zoo ootmoedig, vreesachtig door de wereld. Klein, nederig,
bedeesd, lachend tegen iedereen, als om verschooning biddend, dat hij leven dorst.
Voor hem was het immer de donkerste nacht, 't zij de middagklok iedereen ter
tafel riep, 't zij de middernachtklok, de geesten ter zitting op het kerkhof maande.
't Arme schaap was blind!
Hij bedelde aan elke deur het bestaan van dezen dag, en tweemaal vroeg hij zijn
brood, eens aan God, en eens aan de menschen. Hij woonde, niemand wist juist waar,
in eene kluis of spelonk, die hij blindelings bereikte, en voor iemand met twee oogen
haast te vinden was.
Elke avond bracht zijn goede bewaarengel, den braafsten beschermeling van Gods
groote wereld daar weder.
‘'t Is Kappeken,’ zegden de hazen die voortspeelden in de groene lanen van het
slot, als hij onschuldig lachend bij het geritsel hunner sprongen, voorbijkwam, en
inwendig vreesde dat zij het kwalijk nemen mochten.
Hij had geen hond, en aan zijn stok of den eenen of anderen voorbijganger die
langs zijnen weg kwam, moest hij vragen waar hij was.
Noch geslacht noch ouderdom onderscheidend van de personen die hij aansprak,
waren alle men-
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schen voor hem mannekens: een manneken was Wannes Laudamus, de zesvoeter,
zoo struisch als een eik, de schoonste Cobonus van Vlaanderens oude Rederijkers,
- een manneken was mijne moeder, - de kerksuisse, ja zelfs Mijnheer Pastoor.
- ‘Ben ik hier aan 't klooster manneken?.... en leid ons niet in bekoring, maar verlos
ons van den kwade....’
En heel het bekrompen wezen van Kappeken, vroeg eenvoudig mede vergiffenis,
en bad om niet in bekoring te worden gebracht: die doode openstaande oogen, die
overvloedige grijze haren op zijn ontbloot hoofd, bevend bij den minsten wind, zijne
gebogene houding, de toon zijner smeekende stem, zijne nederige gestalte; ja zelfs
de gestorven tak, welke hij tusschen de gevouwen handen klemde, en die sinds lang
de kwade hoedanigheden van een stok afgelegd hebbende, enkel nog steun en gids
was.
- ‘Bel eens voor mij manneken.... Heilige Maria de moeder Gods, bid voor ons
arme zondaars.... komen zij al manneken?... de Heer is met u gebenedijd zijt gij....
zij zullen 't niet gehoord hebben.’
- ‘Jawel Kappeken, ze zijn daar....’
Hoe menigmaal na op zijn verzoek bij de zusters te hebben aangebeld, wachtte ik
aan zijne zijde de aalmoes af, piepte door het sleutelgat of zuster Roos nog niet
aankwam, en vernam het slepen harer stappen in den langen gang. Ofwel bezag ik
den armen stumperd, en onwetend soms vouwden zich ook mijne handen, en bad ik
met hem mede.
- ‘....Nu en in de uur.... dag zuster.... onzer dood.... God zal 't u loonen zuster
Roos.... amen.’
Wie paste den bedelaar op? Wie onderhield zijne kleeren, en hing hem de
afgesneden soldaten
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frak op de schouders, waaronder hij schuilde als de koude neep? Wie stopte zijne
kousen, bezorgde zijn linnen, wie in een woord zag voor hem, sinds zijne moeder
gestorven was, haren dompelaar aan God bevelend, weenend omdat hij eilaas hier
dubbel alleen bleef op deze onverschillige wereld.
Stans was haar naam. ‘Die brave Stans’ zoo de blinde zei. Iets meer bepaalds kon
ik nimmer over haar vernemen. Op dat goed hart zal Kappekens moeder aangeklopt
hebben, en haren misdeelden aanbevolen, bij de afvaart naar een beter leven.
Ik werd Kappekens hondeken; menige reiziger die de streek doortrok, zal gedacht
hebben, dat de banden des bloeds ons vereenigden, als wij de mildadige huizen
opzochten, en mijn arm bleek gezicht, mijn ootmoedig gebogen hoofd, zal er hoop
ik iets toe bijgedragen hebben, om mijn makkers inkomsten te vermeerderen.
- ‘Onze vader die in de Hemelen zijt.... loopt de hond uit de brouwerij niet los
manneken?’
- ‘Neen Kappeken waarom?’
- ‘....En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van.... Kardoes die zou mijne
broek scheuren’ en de duts glimlachte.
Wat ik hem al vroeg, tusschen de plaatsen waar hij zelf moest vragen! Over zijne
oogen, zijne moeder, zijne jeugd, en hoe hij voor 't eerst gevoeld had, dat hij niet
zag, en of hij wel een boom had willen zien, een regenboog, de kerk als het eerste
communie was, de processie?
- ‘Maar als gij nu eens wijd, wijd, wijd uwe oogen open deed Kappeken?’
- ‘Ik zou toch niet zien.... Vol van gratie de heer is met u.... waar zijn wij hier
manneken?’
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- ‘Bijkans aan Denols. En wat zegde uwe moeder Kappeken tegen u, omdat gij blind
waart?’
- ‘Nikske Manneken.... zijn wij al op 't hof?’
Centen kregen wij weinig, meest boterhammen en aardappelen. Soms als hij naar
huis toog was zijn zak gansch vol, en strooide hij tevens gebeden en kruimels langs
zijnen weg.
‘'t Is Kappeken’ en al de fluiters en tjilpers toonden het hunne kleinen, als een raar
stuk van die rare wereld, waarvan zij nu ook deelmaakten, sinds moeder hunne schelp
gebroken had.
- Heilige Maria de moeder Gods, bid voor ons arme zondaars....
Zij pikten het avondmaal op dat zijn goedjongstige zak liet ontsnappen, en waren
zelfs voor zijn tastenden stok niet bang.
Arm Kappeken, wij zouden haast gescheiden worden!
Bij de dikke bazin van boer Gommers, waar de blinde dikwijls gansche vaderonzen
onbeloond aflas, kwamen mijne twee oogen, vaak hare gierigheid verhinderen.
- ‘Wat die kleine scheeven daar, altijd over 't veld te loopen heeft met dien schooier,
in plaats van naar school te gaan. 'k Zal eens zijne moeder spreken.’
Inderdaad, zij wist de goede vrouw zoo te overreden, dat de blinde van 's woensdags
daar opvolgend (dan kregen wij zijn bezoek) reeds mijne leidende hand derven moest.
Het was een regenachtige herfstnamiddag. De droefgeestigheid die bij 't korten der
dagen en 't vallen van 't blad, de ziel zoo gemakkelijk overmeestert, deed een traan
in mijn oog komen, als ik mijn oude vriend aan andere ‘mannekens’ vragen zag waar
hij zich juist bevond.
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Och wat wierd hij oud. Struikelde hij daar niet over dien steen? Hoe koud was het
toch. En wat kreeg hij weinig deze week. Hij die altijd lachte als hij ons huis voorbij
kwam scheen nu treurig ja mij dacht dat hij weende om mijn gemis.
Jongensverdriet meet God naar hunne jaren, en gewoonlijk overleeft het, eenen
goed doorslapen nacht niet.
Deze herfstnamiddag werd door een ruwen winter gevolgd: sneeuw, ijs, en koude
waren meester, ja schenen het in alle eeuwigheid te zullen blijven. Zoo wreed
heerschte de vorst, die de wateren bevloert, dat hij zelfs eene brug poogde te leggen
op den breeden stroom die voorbij ons dorp vliedt.
Wij hielden nu herberg. Vader had zijn ambt aan broêr Jan afgestaan, die reeds
gelot had, en een knevel droeg. Hij immers opende de rij van moeders kinderen die
ik sloot, en zou hem dus opvolgen. Nu droomde vader elken nacht van een nieuw
ambacht, en zoo was hij op het gedacht gekomen een ander huis te huren, deze woning
‘De vier Eemers’ te heeten, en vol vertrouwen de kraan in 't vat te slaan, in de hoop
dat er ons manna kon uitvloeien. De rederijkers gingen er zelfs vertooning geven, ik
zou eene rol vervullen, en daar voor 't eerst den voet zetten op dien vruchtbaren
akker, waar ik zoo vele glorierijke schooven moest opdoen.
Zekeren avond dat er zou oefening zijn, spoedde ik mij ondanks de koude en den
nakenden nacht, naaf Wannes Laudamus, den reeeds genoemden, en recht gevierden
Cobonus van menige feestnamiddag door de spinners gegeven, ten tijde dat jonge
en bejaarde koppels, hunne wederzijdsche genegenheid, bij dat aloud voorbeeld van
liefde en trouw, opknapten en verfrischten.
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't Was maneschijn, maar de wolken schoven onophoudelijk den bol voorbij als
afgunstig over zijn blinkend zilver. Rotsen, menschen, kerken, honden, zweefden in
de lucht, als in optocht naar geheimzinnige vergaderplaatsen in 's hemels
onpeilbaarheid gelegen. O, die grillige wolkgedaanten uit mijnen kindertijd, die zoo
menigmaal mijnen geest boeiden, mij deden mijmeren, en voedsel gaven aan mijne
inbeelding. Zoo vele manen zijn sinds geklommen en gedaald, oud geworden gelijk
ik haast zijn zal, en weer vernieuwd, gelijk ik eilaas niet meer worden kan. Snel doorstappend, ontwaarde ik eensklaps iemand die ondanks de koude van den
invallenden nacht, op de gevelde boomen voor het huis van den blokmaker gezeten
was.
‘'Navend’ riep ik uit beleefdheid, en trok voort om van Wannes zijne vrouw te
vernemen, dat Cobonus die ik halen kwam op weg naar onshuis was, ja denkelijk
reeds was aangekomen.
- ‘Hij heeft een laken medegenomen,’ vervolgde zijne wederhelft die aan den
koeketel stond, ‘en zijn kostuum en twee kandelaars en keersen. 'k Heb hem nog
gevraagd of ze daar onze hesp niet noodig hadden.’
Wat goed mensch dacht ik, en stelde mij voor vader te verzoeken, den volgenden
keer een stuk te kiezen waarin er hesp te eten valt.
Sinds tot meer menschenkennis geraakt, verwierf ik de overtuiging, dat vrouw
Laudamus verre van ons de hesp toe te wenschen, zelfs haar man de twee keersen
misgunde die hij op het altaar van Melpomena ontsteken zou.
Zoo blijven verhevenheid van gevoel, en kunstsmaak dikwijls het uitsluitelijk
aandeel van den
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man, die zich onderhoud met goden en feën, terwijl de andere helft het vee bezorgt,
en haar met onze melkpap en aardappelen bekommert.
In eenen loop teruggekeerd, moest ik buiten adem bij de boomen stilhouden: de
man zat nog immer op den neêrgehakten stam.
‘Navend’ deed ik weer, zonder meer antwoord dan de eerste maal te vernemen.
Het scheen mij dat ik hem....
- ‘Kappeken, zijde gij het Kappeken?...’
De maan was thans juist in eene kerk getreden die haar voorbij vaarde, en verdook
haar licht om mij nog eens te laten raden.
Neen, dacht ik.
‘Kappeken!’ vroeg ik nog voor ik mij weer aan 't loopen zette, en zag nader toe.
Ja hij was het wel, de arme dompelaar, zoo laat in den avond en zoo wijd van huis.
Ik nam zijne hand, en hare ijskoudheid deed mij een kreet slaken.
De maan om mij te verschrikken zond voor een oogenblik zoo veel licht als was
zij de zon. Hij lachte de arme bloed, en ik zag naar hem met oogen door den schrik
opengehouden en vergroot: ik was nu de blinde, voor hem was het licht eindelijk
gerezen! Nu leefde hij bij zijne moeder, en zag haar, en vertelde wie er voor hem al
goed was geweest.
Weenend, de keel toegeschroefd, bevend als had ik hem vermoord, kwam ik 't
huis binnen, en riep:
- Kappeken, moeder Kappeken!...
Gelukkiglijk kon ik overvloedige tranen storten, en de zaak had geene andere
noodlottige gevolgen, dan mijne genezing nog wat te vertragen.
Kappeken werd op ons kerkhof begraven. Zoo

René Vermandere, Geheugenissen

26
weinig ontroering bracht dit te weeg, dat iedereen het spoedig vergat, en ik nooit kon
te weten komen, waar men gewijd water over zijne kist had gesproeid.
Menigmaal heb ik als kind den blinden dompelaar in mijne droomen teruggezien,
maar nimmer baarde hij mij schrik, en als ik de sterren aan God zijn hemel beschouw,
die voor hem, veel helderer dan voor mij schitteren, gevoel ik dat ik sinds zijnen
dood daar boven eenen vriend te meer tel.
Door welk toeval weet ik niet, maar de vertooning werd acht dagen uitgesteld. 't
Was meer dan lang genoeg om Kappekens dramatieke dood te doen vergeten, door
de negen-tienden der aanschouwers, die op den gestelden avond bij ons te huis zaten,
en 't zien van wondere dingen, vijf centen hadden betaald.
Onze gemeente was wel geen stad, maar toch een stadje. Dat beweerde de zegel
van de plaats sedert ik weet niet hoevele eeuwen, en op de plakkaarten onzer kermis,
deed de titel ‘stad,’ de naburige dorpen die meer zielen telden, groen lachen van spijt
en nijdigheid.
Er had bij ons eene rederijkerskamer vele hon derde jaren bestaan, die eerst sinds
Napoleon verdween. Zij had eene vlag, thans verwaarloosd en vergeten, maar die
betere dagen had gekend.
Bij beurtelingsche vernieuwing van vaan en staf, was zij dezelfde gebleven, en
haar geboortejaar 1541, prijkte vroeger in gouden, thans in groen geworden letter,
op haar doek.
Als het de kunst gold, herinnerde zich ons stadje den vroegeren roem, en stroomde
rond het altaar samen, waar men haar vereeren zou.
En zoo wierd ‘De vier Emmers’ (verbastering
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van de vier Heemskinderen), bij middel van een laken, dat voor de geopende
keukendeur hing, en ‘het doek’ was geworden, een schouwburg. Achter dat gordijn,
waren de uitvoerders, Wannes, vader, drie medewerkers van minder aangelegenheid,
en ik.
Van kwart voor twee was de eerste al bij ons, en had zich onmiddellijk in de
hemdsmouwen gezet. Hij verzuimde vespers en lof, schikte de gordijn, en om zeven
ure was hij nog altijd even ver, immer in hemdsmouwen, enkel had hij de eene kaak
reeds met een hazenpoot rood gevefd. Mijn vader was het paard, dat den wagen op
den berg bracht, en hij de vlieg. Het tooneel zelve, had deweerd veel spel geleverd.
Eerst meende hij planken op tonnen te leggen, maar dan zag men van Cobonus maar
de beenen met iets of wat buik, zoo laag was de deur waarvoor het laken hing.
- ‘En als gij u wat zoudt bukken?’ had vader bedeesd gevraagd, hij was nu zoo op
die tonnen gezet.
De zesvoeter toonde zijn verontweerdigden elleboog, als had hij goesting den baas
onder een stoel te kegelen.
- Ziet ge daar Cobonus liefde zweeren, met zijne handen op de knieën?
Dat kon niet, vader begreep het ook, en sleurde de trede van achter den toog tot
tooneelplanken. Moeder stond dien avond op de koude blauwe steenen, maar de
kunst niet meer dan de nood kent wetten.
Thans zou men Cobonus bijkans heelemaal zien. Deze scheen maar schrik te
hebben, dat iemand drie uren in 't ronde, niet zou te weten komen, dat hij bij deze
gedenkweerdige gebeurtenis de hand in
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de zaak had Zijne witte hemdsmouwen waren hem een soort van vlag, en zijne
roodgemaakte kaak hielp ook al mederoepen: Ziet naar mij! Nooit liet hij het laken
twee minuten hangen, wijl hij zich aan 't gereedmaken was, en de herberg stilaan vol
werd gestompt.
- ‘Ha Vapeur, daar is nog 'ne stoel in den hoek jongen, en ge zult ons wel hooren,
maak er staat op.’
Rond 7 ure kon er geen mensch meer binnen, en 'k geloof dat er geen vier
aanwezigen waren die niet rookten.
Op de eenige tafel die in de tooneelzaal voorhanden was, stonden minstens dertig
pinten. En nochtans miste geen enkel drinker in 't uitzoeken der zijne; ‘hunne’ pint
kenden zij, gelijk de herder ‘zijn’ schaap tusschen een vreemde kudde. Ook onder
de stoelen had menigeen zijne verfrissching geborgen, alsof het een lollepot was,
waarmede de vlaamsche speldewerksters eene stoof sparen.
Midden in den tabaksrook sjouwelden de boeren onder elkaar, eenigszins
beschaamd, hunne 5 centen zoo roekeloos gewaagd te hebben, en moeder hoestte,
hoestte hare borst in twee. Maar wat gaf dit, de schuif geraakte vol stuivers, en nog
immer riep men om drank.
Ja, ja! 't was wel gelijk vader voorzien had: er liep manna uit de kraan.
Sinds een uur in mijn herderinnekleed uitgedoscht, waagde ik een oogsken te
werpen op 't publiek, dat groote kind welk met de zelfde hand, zijn min slaat en
streelt, dat 's Zondags lauweren, en 's Vrijdags doornen om den zelfden schedel
vlecht; ik zag den draak die ieder tooneellist met ontelbare koppen wenscht, hoe
venijnig zij ook kunnen bijten. De rook kittelde mij de keel, en in
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de herberg, bakte hij de hoofden der aanschouwers in eenen monsterkoek, die met
honderd monden praatte, rookte, lachte, en mijn arm hoofd deed ruischen, alsof ik
eene groote zeeschelp aan ieder oor hield. Buiten trokken de jongens hunne makkers
die op de vensterriggels plaats gevat hadden, er bij de broekspijpen af, namen hunne
plaats in, werden op hunne beurt naar beneden gehaald en, het recht moest wijken
voor het geweld, daar zij onmiddelijk handgemeen werden, om te zien wie van dien
kosteloozen uil bezit mocht nemen.
- ‘Die Moedegé is toch iemand,’ sprak een kop uit den rookkoek.
- ‘Zwijg, waar haalt hij het uit?’
- ‘Die moet een register in zijn hoofd hebben.’
- ‘Wij kunnen nu toch aan vijf centen niet bedrogen zijn.’
- ‘Ja, maar zet Wannes niet op zij zulle, die kan ook met grimassen om.’ - De man
die niet op zij mocht gezet worden, was eindelijk zijne tweede kaak aan 't verven,
en wilde de aanwezigen wel aanschouwelijk maken, hoe men zich in de tooneelwereld
jeugd en gezondheid verschaft; zonder zijne schildering te onderbreken, bracht hij
zijn hoofd eens te meer aan den boord des doeks.
- ‘Welnu beginnen wij, of beginnen wij niet?!’
- ‘Ik kom’ antwoordde vader, geriefde nog eene laatste pint, stelde zich eindelijk
ook in de hemdsmouwen, en kwam achter het laken, na dezen dag reeds dubbel
verdiend te hebben er onder te gaan liggen.
- ‘Muziek, Alavan!’ gebood Cobonus, en het orkest, samengesteld uit Dookske
Lameer de fluitspeler, hief aan.
De opwekkende toonen der kleine dwarsfluit,
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baanden zich lustig een weg door den bezwaarden dampkring, waar de olielamp
moeilijk in leven bleef.
De oogen wijd geopend, het vel van het voorhoofd hoog opgetrokken, scheen
Dookske diep in bewondering voor zijn talent. Hij kende zijn volk! 't Was reeds 't
derde geslacht, dat op 't fluitje danste, want vier uur in 't ronde, waar de kermisvlag
op een toren wapperde, regelde zijne maat de wilde sprongen der jeugd, en verschafte
veerkracht aan de beenen stram van jaren.
Nu zou het houtje de gemoederen opbeuren, straks door het treffende der
voorstelling al te diep geschokt en de vogel zijn die zingt bij den terugkeer van den
begravingstoet. Het wierd zoo stil, dat men de nijdige slinger van het uurwerk tegen
de maat kon hooren tikken, als wilde hij het orkest uit het veld slaan.
Oogenblikkelijk werd het program opgemaakt: Vader zou als struikroover eerst
optreden, dan de herderin (och hoe klopte haar hert!) vervolgens kwamen nog eenige
nummers van minder aangelegenheid, en eindelijk hij, Cobonus, om als er nog een
koel gebleven was, hem te vervoeren, al had hij gezworen koel te blijven; om, als
de muren tot dan weerstaan hadden, ze onweerstaanbaar te doen invallen, onder de
donderende toejuichingen eener gansche gemeente.
Het spel begon dus en Robert was eindelijk zijne wroeging aan 't klagen, al de
bitterheid aan 't uitboezemen, die zaliger Kotzebu in zijn hart had gestort. Meer en
meer toonden de toeschouwers zich der vlag van 1541 weerdig. Zoo stil was het er,
geen stoel piepte onbescheiden, geen onfatsoenlijk neussnuiten beleedigde den
eerbied, alleen
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moeder kon soms haar hoesten niet onderdrukken, hoeveel moeîte zij daartoe ook
deed.
‘Zij slapen en de rust ontwijkt mij. De sluimer wil mijne oogen niet genaken, en
tot overmaat van ongeluk....’
Ik hoorde eene woordenwisseling aan 't venster, gevolgd door het gerucht van
brekend glas, een aantal blokken die op den grond sprongen, en hunne dragers in
ijlende vaart eene straat verder in de duisternis voerden.
- ‘Die kapoenen breken de ruit’, riep eene stem uit het publiek.
Terstond was de aandacht in verwarring overgegaan.
Iedereen wilde die ruit zien, en wendde het hoofd naar het venster.
- ‘'t Zal die schurk van Denols zijn’, riep Vapeur, die er naast bij zat.
- ‘Of Nol Knip zijn leerjongen, de rosse...’
- ‘Of Daniël van Nettekes...’
Elk noemde naar hartelust de zoon van zijn vijand.
- ‘Doe maar voort Moedegé,’ schreeuwde Wannes, straks gaan we voor de ruit
rond.
't Bespreken van 't gebroken glas roofde den roover alle toejuiching, en 't program
werd er een oogenblik door onderbroken.
Met zijn bepluimden hoed op, ging de baas een papieren pleister op de ruit leggen:
niemand mocht kosteloos binnen, zelfs niet de wind en de koude.
Het fluitje deed wonderen. Menig been kwam onwillekeurig in beweging, en
waande zich in de danstent. Waar haalde dat schelmachtig stokje toch alle deze
guitige vreugd? Een gatje of vier,
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een weinig adem, en nu en dan een borrel. Dat goot Dookske in de gaatjes. Reeds
drie glaasjes slorpte het op, en nu werd een vierde gebracht. Nieuwsgierig piepte ik
door het laken, en zoo ontsteld was ik door mijn optreden van straks, dat mijn hoofd
draaide, en het mij scheen dat de opening waarin het nat verdween, al te groot was
om aan het fluitje toe te behooren.
Soldaat en herderin zongen vervolgens hunnen liefdezang, veel gevoeliger dan
zulks gewoonlijk in kazerne of weide gedaan wordt. Maar terwijl zij den lof der
balsemende lucht verkondigde moest de schoone gedurig hoesten van den tabaksrook.
en het publiek had er niets tegen, dat moeder mij eene teug gersten overreikte, waarvan
de soldaat de rest dronk.
Bij het laatste couplet, juist als de minnaar in genade zal ontvangen worden, vloog
de deur open en Daniël, de zoon van mijn vaders zuster, riep in 't portaal: ‘Nonkel,
hier heb ik hem!’
Hoe Daniël met zulken pakkemansijver kon bezield zijn vindt zijn uitleg hierin:
De kunst stak in onze familie, gelijk de toon in de snaar. Men zal begrijpen hoe
vreed het mijn kozijn dien avond viel, op zijns moeders bevel, geen voet in ons huis
te mogen zetten. De reden van dit verbod: Daniël was zeer dorstig en verstrooid. Het
gebeurde, als hij eene korte wijl in ons drankhuis had vertoefd, dat sommige
verbruikers hunne pint ledig vonden, hoewel het hun scheen, dat zij er nauw de lippen
hadden aangezet. Daniël nu, gehoorzaamde zijne moeder, wier kletsende vermaningen
hem nooit gespaard bleven, als hare zorgvuldige hand hem recht hield, op de slibberige
baan des plichts.
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Daarom, een voorwendsel vindendin den eersten knaap die hem onder de hand viel,
had hij dezen bij den kraag gegrepen, ondanks de tegenstribbeling van zijn slachtoffer,
en thans beweerde hij stoutweg dat dien bloed de ruitenbreker was.
- ‘'t Is Fons, nonkel, 'k heb het gezien, hij deed zoo met zijnen knie....’
Kozijn Daniël wist zoo goed hoe alles toeging, dat hij zelf de ruit wel zal gebroken
hebben.
Ondertusschen schreeuwde de jongen zijne onschuld uit, en zijne korte gestalte
hield niet op voor hem te zweeren.
Daniël trapte daar in een doorn dien hij moeilijk uithalen zou. Zijne katoogen
haddengoed tebeweeren dat hij waarheid sprak, gansch zijn kapoensch wezen trok
zulke valsche plooien, dat men er de leugen kon afscheppen.
- ‘Fonske kan nooit op den vensterriggel geraken,’ vond een toeschouwer.
- ‘Ja, en wij kennen dien braven Daniël...,’
- ‘Steekt ze alle twee buiten,’ riep boer Depruis, die bang was, dat de vertooning
door dat proces lijden mocht.
- ‘Is 't daar haast genoeg,’ liet de stem van Wannes Laudamus zich vernemen, en
over stoelen, armen koppen en beenen springend, had de koning zich eensklaps als
rechter aangesteld.
Had Daniël kunnen verschrikken, hij zou het thans gedaan hebben. Hij bezag de
verschijning zoo beteuterd aan, als was zij die geest, looner van 't goed en straffer
van 't kwaad, waarvoor men hem vruchteloos tot hier toe, eenige vrees poogde in te
boezemen. Maar als hij den jongen ‘vader’ hoorde zeggen, tegen dat gekroond wezen,
gevoelde hij al de verantwoordelijkheid die op hem woog,
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een erfprins te hebben durven beschuldigen, en zocht de deur.
- ‘Dat gaat zoo niet,’ riep de vorst, en greep den aftrekkende bij den schouder.
- ‘Och laat hem loopen, Wannes,’ riep moeder.
Het tooneel was eensklaps langs den anderen kant; vader en ik wierden eenvoudige
toeschouwers.
- ‘Geef hem maar eene ferme vetting,’ opperden een goed dozijn aanwezigen.
Plots zag ik Daniël buiten stuiven door Cobonus gevolgd. Een deel der
aanschouwers stoven mede.
Dookske maakte er gebruik van om nog eenen borrel te vragen voor zijn fluitje,
dat hij bepaald bedierf, en in alle zijne kwade neigingen involgde.
De verwarring bleef aanhouden. Vader was weer aan het gerieven gevallen; men
stak eene andere pijp aan, en nogmaals gingen de gesprekken hun gang.
Ik was alleen op het tooneel gebleven, geduldig het hervatten der werkzaamheden
afwachtend, en bij mijn eigen uitcijferend, in hoevele stukken Daniel nu al wel
geslagen was.
De boeren bezagen mij nieuwsgierig en met zekeren eerbied. Ik was nu een stuk
‘kunst’ dezen avond. Zij maakten van de gelegenheid gebruik, dat zij uiteengenomen
was, om achter haar geheim te komen. Zoo draait de profaan de orgelpijp langs alle
kanten rond, in de hoop dat er de engel der melodie zal uitvallen.
- ‘Ehwel jongen’ vroeg me boerken Vossaert, met zijn door draad omwonden
pijpensteel tusschen het tandelooze tandvleesch, ‘gaat u dat?’ En hij wipte het hoofd
op, zoo schalks mogelijk lachend, om mij te doen begrijpen, dat hij wel wist
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aan welk geslacht de herderin behoorde, die voor hem stond.
- ‘Die zal nog aardiger muilen kunnen trekken dan zijn vader, als hij groot is.’
Deze opmerking van Cies den Aardige, met wien ik later varen zou, scheen mij
de hoogste lofbetuiging die ik wenschen kon, want ik wist dat voor Cies, kunst en
‘muilen’ minstens bloedeigen zusters waren.
Waar mocht de Reus-Koning toch blijven? Volgens mijne berekeningen moest
tantens jongen nu al in solferstekjes zijn. Vader had zich ook buiten gewaagd, en
kwam met de andere navorschers binnen, altijd nog zonder Cobonus.
- ‘Willen wij maar voort doen,’ vroeg hij?
- ‘Ja, ja, vooruit maar’ vond het boerken van straks, immer bang dat de vertooning
eindigen mocht, voor het program heelemaal was afgeweven.
‘Hij kan in de gracht gevallen zijn,’ wierp iemand op.
- ‘Doe maar voort, zei de pachter. Waarschijnlijk dacht hij in zijn eigen: Uithalen
is uithalen, wij doen het straks bij het naar huis gaan.
't Zou onnoodig zijn, daar was de vermiste weer.
- ‘Als die kerel mij nog eens onder de oogen komt...,’ zoo begon hij.
Hij hijgde naar adem, en zijne handen stak hij vooruit, alsof hij zegenen wilde.
Tien stemmen te gelijk, vroegen wat er gebeurd was, en daar in den hoek, dorst
men lachen met de verbolgenheid van den declamator.
‘Hebt gij hem eene goede rammeling gegeven Wannus, de schurk heeft ze niet
gestolen,’ sprak een schipper.
- ‘'k Heb hem niet kunnen krijgen,’ bulderde
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Laudamus. ‘Water bazin, bezie mijne handen!’
- ‘En uwe kroon?’
- ‘Daarmeè is de schelm gaan loopen, of ik mag een ezel zijn. 'k Heb ze overal
gezocht. Ze was mij van 't hoofd gevallen, juist als ik hem grijpen zou. Water bazin!’
De kroon kwam nu eigenlijk Cobonus niet toe, maar Wannes speelde terzelvertijd
de andere rollen als de samenspraak die hij gansch alleen afhaspelde zulks medebracht;
en zoo was hij opvolgentlijk vorst Philantes zijn eigen vader, zijne eigene moeder,
en zijn eigen zelf.
Er moet overal een Jonas zijn waar een lot valt. Fonsken zou thans deze pijnlijke
rol vervullen.
- ‘Daar zie’ riep zijn vader, en liet de hand op des knaaps wang kletsen; ‘dat zal
u leeren met kapoenen omgaan; maak u nu uit mijne oogen of ik werp u door de
ruit,’ - en zijne kijkers zette hij zoo wijd open, als moest er de jongen inderdaad uit
kruipen.
Rap als de weerlicht kwam Fonske buiten want hij kende zijn vader man, om deze
bedreiging uit te voeren. Zoo was Cobonus. Hij nam geene andere, dan plotselinge
besluiten, en zevenmaal sprak en handelde hij, voor hij eens dacht; hij zou zijn
afstammeling door de eerste de beste ruit gooien, en slechts bedenken als het te laat
was, dat hij zulks spaarzaamheidshalve langs de gebrokene had kunnen doen.
De rust kwam eindelijk de ‘Vier Emmers’ binnen, na lang genoeg gedreigd te
hebben buiten te blijven, waar zij geëerbiedigd door den nacht, onbelemmerd haren
schepter zwaaide over de vreedzame gemeente. Alles wat bij ons niet was, zal omtrent
geslapen hebben, op het oogenblik dat de onttroonde koning optrad.
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Ik weet niet of men in Cobonu's tijd, gouden ringjes in de ooren stak gelijk Wannes;
ik weet niet of het toen mode was, den baard onder de kin te dragen, maar ik weet
zeker dat Cobonus zulk geene lange dikke vervaarlijke wenkbrauwen boven de oogen
vertoonde, en ze niet zoo vreeslijk open neer liet dansen. Ik weet dat hij zoo ijselijk
niet schreeuwde, gelijk degene die poogde voor zijn evenknie door te gaan, want
anders, verre van het hert der lieve Peccavia te veroveren, had hij haar bij eene eerste
ontmoeting op de vlucht gejaagd.
Ik ben, God zij gedankt, nu aan de fransche kusten En...
- ‘Ik zie hier nikske voor mijne vijf centen.’
Deze onderbreking, door eene algemeene protestatie gevolgd, werd de wereld
ingezonden onder de verantwoordelijkheid van een oud baardeloos, grijsharig baasken,
met bruin gerimpeld vel. Wel aangevezen kwam hij de herberg binnen gestrompeld,
tijdens de beroerte van zoo even. 't Was Mieriske, een venijnig, twistziek ventje als
het gedronken had: garenspinner uit broodwinning en hazenstrooper uit liefhebberij.
De snelpooters hadden geen grooteren vijand, en honderden hadden hun eigen
reeds aan den hals gebracht in de stroppen van deze spin, die webben spon voor
koolvreters. Mieriske was zelf onlangs in het garen der wet geraakt, en het wild van
den omtrek, genoot juist zoo lang vrijheid, als de spinner de zijne moest derven.
- ‘Neen ik zie niets voor mijne vijf....’
Vader riep dat hij zwijgen moest, en om meer ontzag in te boezemen, vroeg hij
met zijn zwaarste stem, ‘Wat is dat met u, Mieris’ zonder er ditmaal het verkleinend
‘ke’ bij te voegen.
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De declamator gewaardigde zich nogmaals aan te komen.
- ‘Ik ben, God zij gedant, nu aan de fransche kusten...’
Thans hield hij zijn toornigen blik op den onderbreker van straks, om te zien wat
hij nu tegen deze grensoverschrijding zou in te brengen hebben.
‘En 'k kan hier zonder vrees nu ook eén weinig rusten. 'k Ben liever balling,
ja dan koning van een rijk...’
- ‘Als ik niet zie, moet ik zeker zeggen dat ik toch zie?’
- ‘Mieris,’ zei de man van uit Frankrijk, ‘als ge uwen bek niet houdt, zal ik straks
eens bij u komen.’
‘Ik zal door een geschrijf mijn vader laten weten...
- ‘Ik trek er van onder,’ onderbrak de zatte spinner en stond werkelijk recht, ‘doe
maar open, toe, en laat mij door, met al dien flauwen zeever.’
- ‘'t Is belachelijk,’ vonden drie, vier toehoorders.
- ‘Kan hij niet zien, hij kan toch hooren.’
- ‘Kom, zet u hier.’
- ‘Straks schuppen wij hem de deur uit.’
- ‘Gij zult hier geene drie maanden tegen uwe goesting zitten gelijk in dat groot
gebouw daar, zulle Mieriske.’
Men trok het manneken op zijn stoel terug, 't geen hem zoo ergerde, dat hij nu
volstrekt niet meer zitten wilde.
- ‘Laat hem buiten,’ opperde een vredelievend lid van het gezelschap.
- ‘En voor wien moet ik buiten gaan,’ riep het garenspinnerke, ‘heb ik mijne plaats
niet betaald?’
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- ‘Awoert!’
- ‘Of mijn glas bier?’
Eensklaps sprong de koning van de trede, en met het zelfde gemak, waarmede
eene kat haar jong wegdraagt, hief hij het baasken in de hoogte.
‘Doe open,’ klonk zijn kort bevel, en voor Mieriske tweemaal adem had gehaald,
zat hij ongedeerd te midden der straat, en hoorde Wannes bij zijn herintreden
geestdriftig en goedkeurend begroeten.
Ongestoord ditmaal kwam Cobonus voor de derde maal in Frankrijk aan, vond
een vermoorden pelgrim, en eindigde onder algemeene teekens van goedkeuring,
zijne avontuurlijke reis. Daarbij bepaalde zich de vertooning.
Cobonus, ondanks het verlies zijner kroon, was bijzonder in zijn schik. Vader
bedankte hem, niet alleen voor zijne medewerking, maar nog voor 't laken en de
kandelaars, die zulk schoon effekt gedaan hadden op 't tooneel, al moest het steeds
de vrije natuur verbeelden.
Mijn ouder was toch zoo blij, hoewel hij met zijn gezond oordeel en helder begrip,
best zal geweten hebben, dat deze vertooning maar verre familie van de volmaaktheid
was. En moeder dan, met haren schat van stuivers! Er was brood op tafel voor de
acht die niet dood waren.
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III.
In de boot. - Een luimig mensch.
BIJ ons trouwde men, dat is de beschaafde wereld eigen, maar nergens misschien op
zoo eigenaardige manier. Vrienden en kennissen waren steeds aanwezig bij 't afvaren
van de boot, en wierpen er bloemen in en wenschen. Zulks deed men, al was hare
inrichting nog zoo schamel, al was het eer een ruwe blok dan eene Napelsche gondel,
al moest het koppel 's anderdaags van 't huwelijk reeds, de zwanen slachten die haar
voorttrokken, en zelf roeien voortaan, steeds dieper en dieper in het zand gerakend,
door het kroost dat God als zegen verleende. Vader had alsdan, benevens priester en
dienaar der wet, zijn woordje te zeggen. Op zulke dagen tokkelde hij de dichter lier
(eene oude sukkel van eene lier). Wel waren speelmans vingers stram, maar de
hartelijkheid stond in voor het verschil tusschen hetgene was en hetgene had moeten
wezen.
Daarbij heel de straat waar de gelukkige bruid woonde trouwde dien dag meê. Een
of andere gebuur stelde zich als zamelaar aan, en gaarde steeds genoeg om de kosten
te bestrijden, dier getuigenis van goede vriendschap.
Zoo heb ik er veel weten huwen, en menigmaal droeg ik vaders harp, 't is te zeggen
las ik het dicht af. Bij ieder geval brak de man zich echter 't hoofd

René Vermandere, Geheugenissen

41
niet, op zoek naar nieuwe gedachten. Buiten de naam die verschilde, kreeg iedereen
de zelfde wenschen, maar hetgeen hij hun toezegde, scheen aan allen het eenigste
wat men in dergelijk geval wenschen kan. En wat diende er ‘nieuws’ gezeid?
't Zal wel ter belooning geweest zijn mijner goede houding op de planken, dat ik
korten tijd daarna, voor 't eerst als aflezer optreden mocht, bij de vereeniging van
Fien Allemaars met Nol Knip, de kleermaker.
Hoe zijn echte naam was, wist de jongen nauw zelf, en het boek van den
burgerstand. Duitschland van waar de bruidegom afkomstig was, lag zoo wijd, en
reeds dertig jaar ondervond de Pruisische uitwijkeling, dat het zoo wel gaat met een
lapnaam als met een echten.
Lot, Fien's moeder, bakte wafels, en dikwijls was het de dochter zelf die het ijzer
omsloeg, als de oude vergadering had bij de buren, want zij hielp zoo zeer aan 't
regelen van andermans zaken, dat zij er de hare haast bij verwaarloosde.
Schoon was het meisje niet, en tamelijk oud zelfs om het nu nog te worden, want
had zij eens met schrik de dertig zien naderen, zij zag nu met nog meer schrik, dat
zij zich haast zouden verwijderen, en hare wafels hadden duizendmaal meer aantrek
dan zij zelf.
Eindelijk aas en visscherin te zamen, trok zij Nol boven, die wel erg spartelde om
te beduiden dat het zoo niet gemeend was, maar niettemin buit werd gemaakt.
De bruid verbleef in de Bergstraat, en de trouwdag, was de eerste sinds 'k weet
niet hoeveel tijd, dat men hare woon op den wafelreuk niet vinden
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kon. Geen enkel huis der gebuurte bleef onbevlagd, tenzij bij de Spons, de gekende
strooper van miauwende hazen, die buiten aan muizen en ratten nooit iemand eenigen
dienst bewezen had. Als er ergens een kater werd vermist, was men zeker de Spons
in 't kort, met eene nieuwe vellen klak door de straat te zien wandelen; en sinds Lot
tot de overtuiging was gekomen, dat hare poes den kattenschrik tot hoofdsieraad had
verstrekt, zwoor zij hem vijandschap, tot zij eene muts van de huid des moordenaars
vervaardigd, zou dragen.
Nette de Vapeur had haar arsenaal vlaggen uitgehaald, die reeds zoo menigmaal
bij dergelijke plechtigheden dienst hadden gedaan. Zij verhuurde ze aan vijf cent het
stuk, en geen twee waren er onder die de zelfde kleuren droegen, of gelijk waren van
vorm. Er waaiden er groote als zeilen, kleine als zakdoeken; oriflammen met dikke
beenen, deden op het kleedsel denken dat het symbolum van het echtelijk
meesterschap geworden is,en langs menige vlaggestok, hadden dezen zomer nog
snijboonen ten hemel geklauterd. Alle de ontdekte landen, benevens vele streken
nog te ontdekken, waren hier vertegenwoordigd.
t' Scheen, op dezen dag, dat er niets dan diplomaten in de Bergstraat verbleven,
en zij Nol bijzonder wilden vereeren: alsof hij hun confrater was die in 't doode
seizoen der kleermakers, er de diplomatie nog bijdeed.
Het koppel liet zich ter kerk inzegenen, gedurende het jaargetij van een of ander
gewezen stadsgenoot, en ik stond te beven van angst en koude, voor de woning van
de bruid.
- ‘Is de eerewijn klaar’ vroeg bakker Van Rossem, wiens brood op de plank, door
de koude
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tegen snellen gang gevrijwaard, hem gelegenheid gaf eens te komen zien, of zijne
gebuurdochter naar behooren zou verwelkomd worden.
‘Hier zie’ riep Wannes Laudamus, greep den bakker bij den schouder, en deed de
huisdeur genoeg open, om doorgang aan een kop te verleenen. 't Was in de puntjes:
gedurende de twee seconden dat bakkers bleek aangezicht, zijn kort gesneden ros
hoofdhaar en blonde baard, benevens een stuk van zijn hals in de kamer drong, zag
Van Rossem de flesch pepermunt en de flesch franschen, voor de omstandigheid
eerewijn geworden.
- ‘Mannen’.... zoo klonk eene stem van den kerkkant.
Dat was 't signaal. Onmiddelijk verscheen nu de kleine bult uit ‘het Wezelken’
Jef, die boodschappen deed voor de menschen, en als postillon zoo even dien kreet
had geuit.
Hij zwaaide zijne armen waarover hij haast viel zoo wanhopig rond, als kwam hij
melden dat er een tijger uitgebroken was, en iedereen tot de vlucht aanzette.
Terwijl hij gedurig liep, liet hij zijn ‘mannen’ nog eens zoo luid hooren, dat heel
de straat het thans vernam, en ieder huis nog een koppel afgeveerdigden zond, bij
de deputatie op den dorpel der gelukkige woning.
In menige wieg lag thans een zuigeling te weenen over het plots onderbroken
ontbijt. Minstens drie honderd oogen waren op het naderend koppel gevestigd, en
poogden eenig verschil te vinden tusschen de ongetrouwde Fien van zooeven, en
degene die vóór een oogenblik echtgenoote kwam geijkt te worden.
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De bruid stak in eenen laken mantel, even als hare moeder. Aan vrouw Allemaars
gezicht kon men zien hoe Fien later zou wezen, en de jonge bruid toonde aan, hoe
er de moeder vroeger uitzag: zelfde groot aangezicht, met dezelfde zware kin, teeken
van karakter. Beiden droegen gouden bellen, en eene bloem, rood bij de weduwe,
geel bij Fien, prijkte op hunne muts met peerlen.
Nol gansch in 't zwart, had voor de eerste maal zijns levens, een bolhoed op.
Verders, boven de plichten van den huwelijken staat die men daar zoo even op zijne
schouders legde, droeg hij nog een knevel en zilveren ketting. Zijn zwart krolhaar
was schoon gekamd, en 't scheen mij dat in zijn blik zekere angstvalligheid schemerde,
over het gedane koopken.
-‘Proficiat bazin, proficiat Nol...’
De schoonmoeder scheen de getrouwdste der drie; zij droeg mede handdrukken
rond, om er zooveel te vroeger gedaan mede te maken, en wierp ondertusschen
vlammende blikken op de Spons, die op de onderhelft zijner deur leunend, stinkenden
tabak uit een kort pijpken rookte. Hij was blootshoofd, de slechterik: zelfs de
verstaalde boosheid, werpt bijtijds nog een glimp menschelijkheid af.
De koude was een oogenblik geweken, voor de lentelucht van feestelijkheid, die
in de straat ontstond. Het uur naderde waarop ik handelend moest optreden, en de
angst alleen deed mij nog beven, hoewel ik op dat oogenblik mijne plaats voor geene
ministerportefeuille zou afgestaan hebben. De gansche gebuurte stond rond mij, en
ik ondervond wat zoo menig jong priester zal ondervonden hebben die voor de eerste
maal preken moest.
-‘Elk pakt zijne goesting,’ riep Wannes, en kwam
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met een tinnen bord vooruit, waarop een dozijn glaaskens stonden te rillen.
- ‘Franschen Nol?’
- ‘Als 't u belieft Wannes.’
- ‘De bruid pepermunt hé Fien? En gij moeder?’
- ‘Schenk maar franschen Wannes jongen, als wij van eentje weten...’
- ‘Al was 't er tien bazin, daarvoor hebben wij ze.’
Feelke de blokmaker en barbier, belastte zich met de pepermunt, en schonk voor
de bruid en het trouwmeisje. Laudamus kreeg meer te doen: de vier getuigen werden
na de reeds geriefden, van een borrel franschen voorzien, tegelijk met den
bruidsknecht en den champetter, die hier de belgische natie vertegenwoordigde.
Gedurig knikken de twee bloemen, van bruid en schoonmoeder, de menigte ter
bedanking tegen: alle die gebuurs en gebuurvrouwen, die daar, voor 't meerendeel
in 't werkkostuum, getuige waren van de plechtigheid. Eensklaps kwam de zon te
voorschijn, tegelijk met een zacht windeken, dat alle de vlaggen deed groeten en
wenken, ter eere der bruid.
- ‘Alla, op de gezondheid van het jong koppel, en van ons allemaal’ riep Wannes.
- ‘Ja, en dat het hun altijd moge welgaan’ voegde er de blokmaker bij.
- ‘'t Is te hopen’ volledigden de getuigen.
- ‘Wij zijn gescheept, wij moeten varen’ riep de moeder. ‘Santé’.
En met een goot zij haar borreltje binnen, zoo vastberaden als een matroos die
zijne vrienden bescheid doet, vooraleer de reis naar de nieuwe wereld aan te vangen.
Nu was 't mijne beurt.
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Eene gansche straat volk hield den adem op; alleen de musschen tjilpten van den
honger, op de Spons zijn dak. De zuigelingen waren van schreeuwen in slaap gevallen,
en in menige woon stond de stoof op 't uitgaan bij gemis aan voedsel. Daar men mij
opgelegd had de bruid in de oogen te zien, bekeek ik gedurig hare roode bloem, en
legde den heilwensch af dien ik sinds weken op mijn duimken kende.
De lankgewenschte dag
Van vreugden en plezieren
Die men nu vieren mag,
Doet g'heel ons straat versieren
Tot lof van dees jonk paar
In 't huw'lijk zijn getreden
En God nog menig jaar
In vreugd mag laten leven,
Zoo zijn de wenschen al
Van al die u beminnen
Om u op 't aardsche dal
Verrukt te zien, en blij van zinnen
Zoo zult gij Arnold uwe vrouw
Altijd veel liefde dragen
En gij Jos'fien door echte trouw
Voor hem aan God den hemel vragen.

Ik boog gelijk men mij had opgelegd te doen, en. zegde: Dat is ter uwer eer bruid en
bruidegom, en nog vele jaren.
- ‘Iep, piep, poera,’ riep weer kleine Jef, en nogmaals slinger den zijne lange
apenarmen achter de zwarte frakken der getuigen. Het volk riep dat na, of schreeuwde:
‘Bravooo!’
De jonge bruid weende, en de dito bruidegom, had groote goesting mede te huilen
van angst, want hij wist dat het thans aan zijne beurt was, zijn woord te doen.
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- ‘Allo Nol’ vermaande hem een der getuigen, en zijne schoonmoeder, die met eene
Jerichosche neussnuiting, alle aandoening op de vlucht had gejaagd, voegde hem
toe:
- ‘Allo Knip, ge moet nu ook eens uw goed hart toonen.’
- ‘Wel bedankt,’ zei de Pruis, ‘wel bedankt gijlie allemaal, en als 't met u voorvalt,
van 's gelijken.... we zijn wel niet rijk, maar we doen wat we kunnen.’
- ‘Al werkmenschen ondereen,’ voegde er de oude bij...
- ‘En voor die vlaggen ook dat gij wel bedankt zijt... en... wie houdt de kas?’
-‘'t Is Wannes, daar trekken wij ons niets van aan Nol. Al wat ge geeft is wel
gegeven, daar voor is 't niet gedaan.’
- ‘Neen, zeker niet.’ Zoo bevestigden de omstaanders, Feelken's meening.
De bruidegom schartte zoo neerstig in zijne geldbeurs, dat hij goesting scheen te
hebben, den laatsten cent er uit te halen. Eindelijk kreeg hij toch twee dubbele franks
los, die hij in Wannes groote hand lei, waar er plaats was voor honderd dubbel gulden
stukken.
Ik trad met Nol en de vrouwen binnen, en zette mij aan de koffietafel tusschen de
weduwe en de bruid, terwijl de eerewijnflesschen door de mannen voor de deur
geledigd werden, en zij vervolgens met den bruidegom de acht herbergen zouden
bezoeken, wier bazen hunnen naam op den inschrijvingslijst hadden gezet.
Alle de toeschouwsters keerden nu terug tot hunne zuigelingen, en hunne stoven
op 't uitgaan.
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Degene die tot Lot's vaste klanten behoorden kwamen eenen stond binnen, of tikten
minstens eens op de ruit, als laatst proficiat.
Nol kreeg de eerste kom koffie die hij rechtstaande uitdronk, om zich dan weer
tot de vrienden voor de deur te spoeden. Hij zou niet gedoogen dat er een druppel in
de flesschen bleef. De tien glaasjes hadden hun werk, en werden zoo lang gevuld en
geledigd, tot er nauw een grondeken pepermunt over was, dat een zandezel welke
daar juist voorbij kwam, door bakker Van Rossem in den muil werd gegoten. Men
ziet het, zelfs de dieren deelden in de algemeene vreugd, die 't vermeerderen der
groote gilde bij ons teweegbracht.
De bruid verving hare prangende schoenen door gemakkelijke huismuilen, een
geschenk van den echtgenoot naar ik vernam; de trouwmutsen werden afgenomen,
en op de bokalen van twee gemaakte bloemtuilen gezet, de lakenmantels zorgvuldig
aan de trapdeur gehangen, en de reeds genaamden, het trouwmeisje, en Fiens twee
beste maatjes, spraken thans den koffiepot aan. Er was, weet ik nog, een rood en wit
gestreept hammelaken over de tafel uitgespreid, waarop eene telloor met
krentenboterhammen op pronkte.
Wij deden ons bijzonder goed, want de aandoening van zooeven had aller eetlust
eer aangewakkerd dan verdreven.
- ‘Pak gij nog maar een,’ voegde mij Lot toe, ‘zij zijn er voor.’ Dat argument deed
mij besluiten haren vriendelijken raad te volgen. Ik riep den honger van morgen ter
hulp, en dank zijne medewerking, kreeg ik er nog twee binnen.
Dan moest ik weer mijn heilwensch voordragen, en hoorde moeder verklaren dat
zij hare vingers

René Vermandere, Geheugenissen

49
wou laten alkappen, indien zulks haar geleerd maken kon.
‘Trouwen is houwen,’ vond zij nog, als bespiegeling op mijne berijmde wenschen,
‘en straks ga ik eens zien waar onze vogel blijft, want met al dien drank, en niets in
de maag. Zie jongen.....’
Zij opende de achterkamer op eene spleet, en liet mij eene worst beschouwen, die
als een verzadigd serpent, opgerold in eene schotel te slapen lag. Verders een stuk
koeivleesch, en eene taart van eigen gemaak.
- ‘Dat zal beter zijn dan borrels en halve gersten hé Chareltje? Dat spelen wij
binnen dezen noen, en gij zijt er bij.’
Ik wilde aan mijn geluk niet gelooven, en wist niet of ik er als gast of als gerecht
bij was.
Toen ik desaangaande gerustgesteld, nog vernam dat ik op de zoetemelkenthépartij
werd verzocht, kon ik het niet langer uithouden, en liep naar huis, om mijn geluk uit
te juichen.
Ik danste en sprong, beschreef de worst wel tien el langer dan zij werkelijk mat,
en sprak van eene taart, waarbij de volste maan te kort schoot in oppervlakte.
En, alsof die dag de gelukkigste mijns levens wilde worden, schonk Cies den
Aardigen mij eene levende zeemeeuw, die hij dezen morgen vong.
‘'t Is wonder hoe die kunnen klappen, als men haar maar worst, veel worst geeft,’
vertelde vader.
Rond half een ving de smulpartij aan, en de getuigen waren er ditmaal bij: twee
kozijns van de bruid, en Nols twee beste vrienden, die hij sinds jaren op eene eerlijke
manier in de kleeren stak. De bruidsknecht en bakker Van Rossem volledig-
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den het mannengetal, en iemand die eenigszins in 't rekenen bedreven is, en er de
koffiedrinkers van 's morgens bij telt zal het dozijntje vol, als uitslag verkrijgen.
Smakelijk, en de weerde van 't gouden stilzwijgen hulde brengende, deed elk zich
goed aan de worst met roode koolen. Het gekookte vleesch met wortelen werd niet
minder eer aangedaan, de kruik met gersten sprak men duchtig aan, en zoo veel werd
daar verorberd en binnen gehaald, alsof het gezelschap zich voorstelde eene woestijn
van verscheidene dagreizen, zonder proviant te doortrekken. Weer zegde ik mijn
dicht op, bij het eerste verzoek, 't geen Knip zoo week maakte dat hij zijne vrouw
een kus gaf, en bakker Van Rossem deed besluiten, een gevoelig lieken aan te heffen,
waarin hij jammer genoeg, steken bleef.
Ook de moeder liet zich verbidden, en zong van ‘de klappende papegaai,’ een zoo
lang lied, dat de helft der gasten haast in slaap geraakte, voor men van naald tot draad
wist, hoe het dien vogel verging.
Nol riep thans op een kaartspel: hij zou de vier boeren bij de vier wijven doen
komen; de vrouwelijke genoodigden waren aan het praten gevallen, eeuwenoud
verzet van hun geslacht.
De getuigen, menschen van te lande, bespraken hunne velden, en de menigvuldige
bekommernissen van den akkerbouw.
De oude was thans volkomen in haar element. Zij had reeds de eene helit der straat
over den hekel gehaald, en na eene ferme greep in haar beste snuifdoos haalde zij er
de andere helft ook over. Ik zat haar met gapenden mond aan te staren, gansch onthust
mij in zulk een boos gebuurte te bevinden, waar de vlaggen nochtans zoo hun best
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deden, om van de goede vriendschap der hijschers te getuigen.
- ‘Vrouw Allewaert,’ wierp ik eensklaps op, de papegaai van zoo even mij te
binnen vallend, ‘wij hebben ook eenen vogel die kan klappen!’
- ‘Zoo,’ deed de oude, ‘eene ekster?’
- ‘Neen, eene zeemeeuw.’
Die kunnen niet klappen, vond het gezelschap.
- ‘Toch wel, vader zegt het, maar zij moet eerst worst, veel worst eten.
Opdat niemand meer zou twijfelen herhaalde ik nogmaals ‘Vader zegt het,’ mijn
ouder was voor mij een der vijf Evangelisten.
Als het vader gezegd had, moest het immers wel waar zijn, want het vertrouwen
dat ik in zijn woord stelde, werd door gansch het dorp gedeeld.
Wie heeft durven beweeren dat de logenaar slechts eens geloofd wordt?
Telkens de schaapherder uit het sprookje komt melden dat de wolf zijne kudde
aanrandt, loopt de helft van het dorp met hem mede, want elk is overtuigd dat de
roover maar wacht om er werkelijk ‘te zijn’ tot men den logenaar eens aan zijn lot
overlaat.
't Was zoo een vieze die Moedegé. Al zou die meeuw voor elk ander stom blijven,
hij was het, als het iemand kon, die haar den ganschen bijbel zou doen opzeggen, en
dan nog met de oogen toe.
- ‘Dat ze maar achter uw vader komen, jongen,’ zei Lot, en wipte zoo beteekenisvol
hare kin omhoog alsof zij er duizend kende die het poogden, maar onder weg moesten
blijven.
Nol verkondigde vaders braafheid, en de bakker die in vaders kaart wilde spelen,
zegde overtuigd te zijn dat de ‘Scheeve’tooveren kon.
Hij alleen van alle dischgenooten voelde mijn
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ouder ‘komen.’ Gelijk men eene meeuw met een stuk vleesch aan den haak krijgen
kan, was iemand thans bezig, met eene meeuw naar een stuk worst te hengelen.
- ‘Zie eens van dat dicht,’ zei de bruid.
- ‘Die is aan alle handen rechts,’ bevestigde de trouwknecht, die ik thans voor een
stuk publiek van den gedenkwaardigen avond der vertooning erkende.
Nu kwam men op die luisterrijke uitvoering, en weer moest ik mijne herderinnerol
opnemen, en bij gemis aan beminde, mijn eigen zelven het hof maken.
- ‘'k Zou dat toch wel eens willen zien die zeemeeuw,’ liet de oude vernemen, als
de loftuigingen over mijne kunstige voordracht eindelijk gestaakt waren; ‘en wat
moet zij eten worst?’
Bakker Van Rossem vond dat heel natuurlijk, daar de papegaaien wei in wijn
geweekt brood kregen om te praten.
- ‘Zie, weet ge wat,’ riep Fiens moeder, ‘praten of niet, neem ze gij mee, en zeg
uw vader dat hij bedankt is, en dat wij heel wel weten dat hij de man 't peerd is, in
al 't geen er gebeurde... zie, dat is voor het dicht....’
Ze stak mij een zilverstuk in de hand die goede ziel, die ik wel zou gekust hebben,
als ik haar 't overige der taart bij de worst zag voegen en mij alles tusschen twee
tellooren overreiken. Er was een vrij aanzienlijk end, en een nog overgroot stuk. Ik
heb nooit geduld dat men van die vrouw kwaad sprak, overigens was heel de gemeente
het eens om hare mildadigheid te roemen. Zoo boos als hare tong was, zoo braaf
waren hare handen, en dan nog noem ik haar achterklap eerder praatzucht dan
kwaadsprekerij. Eenige jaren later
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stierf ze als slachtoffer van haren heldenmoed, door het bijstaan eener choleralijdster.
Juichend liep ik naar huis, en wilde op staanden voet de welsprekendheid van den
vogel beproeven. Maar vader verwittigde mij dat het beest sliep, en hij eens geweten
had, hoe eene ekster nooit meer tot praten kon gebracht worden, omdat men het dier
in zijn middaguiltje had gestoord. Op hare ontwaking wachten kon ik niet, want
ondertusschen was de tijd gekomen, om bij Wannus Laudamus zoetemelkenthé te
gaan drinken.
Ja, ik viel wel degelijk met mijne duimen in het vet dien dag, had ik de klachten
gehoord, die de kunst over de onverschilligheid der massa's uitbrengt, ik zou staande
gehouden hebben, dat mijne ‘massa’ uitzondering maakte.
Als ik de hoeve binnentrad waar de Cobonus ‘bi appetite’ woonde, zat de groote
kamer reeds vol snabbelende, gagelende gebuurvrouwen uit Fien hare straat. Meest
alle dezelfde van 's morgens, die hunne stoot lieten uitgaan, en hunne kinderen
vergaten te zoogen.
Sommige hadden de hunne thans medegebracht, benevens elk eene kom, want
zoovele tassen was men bij Cobonus niet rijk, en wat meer is, 't was 't gebruik.
De zoetemelkenthé stond al boven het heerdvuur in eenen grooten ketel te koken,
toen ik door de keuken trok, en de suiker werd er niet in gespaard, noch de kaneel,
noch de safraan vergeten. Vrouw Van Rossem had eenen halven oven beziënkoeken
medegebracht, die zij thans aan 't boteren was in het klein kamerken.
Welk eene vergadering van witte gepijpte mutsen, kalaminke rokken, blauwe
versch gestreken voorschoten, en katoene of wolle borstdoeken.
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En niet eene gastin die zweeg, of niet snoof uit hare of uit buurvrouws doos. 'k Had
Snoeck daar willen hooren, een zijner menigvuldige schimpliederen op de vrouwen
voordragen, om eens te zien, hoe er zijn hoed en zienbuis zouden afgekomen zijn.
Drie vier kleinen waren dapper aan 't zoete melkenthé drinken, zonder suiker of
kaneel, den neus in moeders borst, en een koppigaard, die verzadigd toch bleef huilen,
werd door zijne moeder op eenen schommelstoel in slaap gebracht.
Daar was het gerecht! Elk had zich voor zijn kom, aan het breede berd op schragen
gezet, en terwijl men ieders tas vulde, werd hare inhoudsmaat besproken.
- ‘Als gij eerst Mie de Schuur bedient, blijft er voor ons niets meer over,’ riep
Nette de Vapeur, en haar lang mager aangezicht zette zij in zulk eene plooi, dat men
niet zien kon of zij het meenens zei ofniet.
- ‘Ja zij is er weer bij met haren holleblok,’ vond vrouw Mieris, ‘'t is erger dan
een walenschip.’ Zij stak de kom in de hoogte die inderdaad bijkans voor lampet kon
dienen.
- ‘Zaag niet hé Bet, of 'k draag u te midden 't hof, gelijk ze bij den Scheeven met
uwen vent gedaan hebben.’.
- ‘Dat is er bovenarms op,’ riep eene pieperige stem uit den hoek. Allen lachten,
want elke geestige zet, elk gepast antwoord, werd op staanden voet met bijval geloond.
Ook Nette de Vapeur zou hare beurt gehad hebben, en een klinkend antwoord
erlangd, maar daar was vrouw Van Rossem met een moor, waarin zij een deel van
het kermiskooksel had overgegoten.
Onmiddellijk nam thans het vullen der tassen aanvang, en hoe heet de drank ook
was werd er
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terstond een proefslokje gewaagd. De vrouwen welke de kom te heet vonden, zetteden
de lippen aan den thé, waar hij op de tafel stond.
- ‘'t Is van lekt mijn lipken,’ sprak wagenmakers vrouw, en na drie vier malen over
den drank geblazen te hebben, deed zij nog een zoepken, nog een, nog een, telkens
de lip aflekkend, die anders zou verbrand geweest zijn. En alle de reeds bedienden
deden als zij, en spraken hun oordeel uit over den feestdrank.
- ‘'t Is klas zulle.’
- ‘Aï, 'k verbrand mijn bekkeneel.’
- ‘Te weinig suiker.’
- ‘Haast u mijn schaap,’ riep Mie de Schuur, zwaarlijvig genoeg om eene
schuurdeur gansch te vullen. ‘Daar zitten zij er al aan, straks zijn zij ons eene kom
voor.’
- ‘Doe hem maar goed vol bazin, dan varen wij er op.’
- ‘Juist, de pontonnier zal 't bootje sturen.’
De Schuur was weer raak geweest, dat hoorde men aan 't lachen. En de vaarster
van zooeven, die zoo ten gepasten stonde haren gemisten minnaar herinnerd werd,
vergenoegde zich voor alle antwoord, tot over hare ooren in een der beziënkoeken
te bijten, die men zooeven binnenbracht.
- ‘Te veel safraan....’
- ‘'k Heb het geern met veel safraan....’
Er begon weer een kind te schreeuwen, en ondertusschen was het zoo donker
geworden dat men haast zou gaan missen van mond.
Men maakte er gebruik van om de Schuur van tien kanten te gelijk aan te vallen,
onder den schut van het anonymaat, en verweet haar de vroegere vrijers, de dagen
van onvrede met hare drie mans, en eindelijk weer, hare onvergeeflijke kom.
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Drie vetkaarsen op hooge houten kandelaars-werden binnen gebracht, en het werd
er zoo spookachtig als op den bloksberg. Maar neen, spoken lachen niet, en hier
gachelde en proeste men het uit, ondanks den zwaren last van 't leven, ondanks den
man die dronk, den zieken zoon, of den broodwinner zonder werk.
Die bijeenkomst was een zonnestraal op den overschaduwden weg des bestaans,
het neerleggen voor een oogenblik van het zwaar gewicht dat de schouders torschten.
Allen aten, en klapten toch voort, als hadden zij twee monden, en 't laatste smaakte
minstens zoo goed als de beziënkoeken.
En trokken zij elkanders pluimen uit dat het stoof, die harpijen, hun scherts bleef
toch scherts, zij beten eer uit vroolijkheid dan om diep te kwetsen; als ik mij dezen
avond naar huis spoedde, in eene soort van overtuiging dat het leven eene
altijddurende kermis was, had geen enkel woord mijne kindsheid beleedigd: allen
eerbiedigden in mij de heilige onschuld van hun eigen kroost. Die zelfde harpijen
zouden, als het ongeluk op een gebuurtehuis nedersloeg, hunne kleederen scheuren
om de wond te verbinden, nachten overbrengen bij het spond van de kranke, weenen
bij haren dood, dikke tranen weenen van zusterlijk medelijden, en hun man zou niet
morren als zij hem eene wees aanbrachten, die zijne armoede deelen en vermeerderen
kwam.
Zoo waren in mijnen tijd, die stilaan ‘de oude’ begint te worden, de harpijen van
mijn stadje.
Deze maal moest ik mijn dicht niet opzeggen. Ik begreep haast niet hoe het mogelijk
was, en voelde mijn hoogmoed tegen dergelijke onverschilligheid vuisten zetten.
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's Avonds was er gebuurte bal bij ons te huis, maar dat weet ik alleen van hooren
zeggen, want ik sliep als het aanving, als het om elf ure uitscheidde, en zelfs dan
nog, als moeder mij 's anderdags wekken kwam.
t Was eene welverdiende rust die ik genoot, en dat ik alle deze maagvermoeinissen
te boven kwam, was het beste bewijs dat ik nieuwe pacht had gemaakt met het leven.
Cies den Aardige zijne Zeemeeuw sprak nooit: vader alles goed overwogen, had
worst en taart, het jonge gezin voorgezet, dat nog altijd uit acht bestond, de twee
laatsten hadden immers maar 't getal dooden vermeerderd.
Als de bezweette moeder der bruid, tusschen twee contredansen, andere wipperij
kende men dan bij ons niet, eens vernemen kwam of men den vogel aan het praten
had gekregen, gaf vader ten antwoord:
- ‘Toch niet bazin, 't is een misverstand, het moest rauwe worst zijn’.
Dat was een van vaders eigenschappen: altijd met zijne antwoorden en pittige
bemerkingen gereed te zijn, alsof hij ze voor 't pakken had.
- ‘Droeve jongen,’ voegde moeder mij zekeren dag toe, ‘weer eene scheur in uwe
versch vermaakte broek, zie uw hemd kijkt er uit.....’
- ‘Och vrouw,’ bezalfde vader, ‘ik wou dat er wel honderd el uitkeken.’
Hetgeen ik hem eens boer Lavens hoorde antwoorden, bleef mij steeds in het
geheugen.
Die Lavens, een rentenierende pachter die nu zelf verpachte, niet meer wetend
wat met zijn tijd gedaan, besteedde hem vol mildheid aan andermans zaken, en liep
gedurig de metsers in den weg,
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die vader diende bij 't opbouwen van schepen Drieskaerts huis.
- ‘Moedegé, wat voor kleine steentjes draagt gij daar naar boven,’ vroeg hij hem
zekeren dag?
- ‘Dat zijn “indewegsteentjes” voor een “moeialschouwken” Lavens’ en daarmede
trok de rentenier zoo haastig af, dat hij goesting scheen te hebben zich onmiddellijk
zulke steentjes aanteschaffen.
Ja, mijn vader diende de metsers. Waarom zou ik dat hier verzwijgen, of u willen
doen gelooven dat hij bankier werd? Het is immers geene schande iemand te dienen,
zoo lang het de duivel niet is.
Wat moest de man doen? Zijn pensioen beliep 175 frank, en broêr Jans traktement
nog geen driemaal zooveel. Arceen, de tweede der jongens leerde kleermaken, en
won nog niet genoeg om zijne eigene broek te lappen. Van de vier zusters waaronder
een tweeling, brachten de twee kantwerksters alleen eenige centen binnen en Julianus
die de jongste bleef tot ik het werd, ging nog altijd school. Daarbij, moeder was
zieker geworden, en de overleden botermelkdokter werd door een collega opgevolgd,
die bij middel van peperdure fleschkens, hare geknakte gezondheid wilde herstellen.
Ik zeg wat moest de man doen?
Mijn vader had reeds verscheidene broodwinningen aangepakt, die hem alle even
slecht gelukten, en nimmer had hij zich (arme drenkeling), aan het gras geklampt
dat langs den levensstroom groeit, of het bleef hem in de handen.
Had het hoofd hem recht op de schouders gestaan, hij zou een mensch geweest
zijn van meer dan middelmatige lengte, maar door zijne eigenaardige houding
verbeurde hij dien ‘meer.’
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Tamelijk vroeg had hij een goed deel van zijn haar verloren, 't geen niet te
verwonderen is, bij al de beslommeringen die zijn talrijk kroost hem opleverde. Zoo
won zijn hoofd veel in glans en aanzienlijkheid, maar zijn blinkende schedel moest
toch in schittering tanen, voor het licht dat zijne twee listige oogen afwierpen. Ik heb
zoo dikwijls in die oogen gezien, en gepoogd langs dien weg de geschiedenis vooruit
te loopen, die hij ons 's avonds, met het geheele huisgezin rond het vuur gezeten,
vertelde. Ik heb er 't geluk in gelezen bij de minste vreugd welk de zijnen overkwam,
ik heb ze met tranen gevuld gezien, op dagen van rouw en beproeving. Sinds lang
werden zij gesloten door de koude onverbiddelijkheid, maar van alles wat eens mijn
ouder was, zijn zij het best voor mijne herinneringen gespaard gebleven, en ik denk
met dankbare aandoening, hoe vriendelijk en goed zij ons steeds bekeken hebben.
Aan kleederen gaf vader niet bijzonder veel uit, want meest stak hij in het een of
ander kleedingstuk waarin vroeger een graaf had ingezeten, en gelijk ik mijn leven
i n adelijke plunje begon, zou hij er het zijne eenige jaren later in eindigen.
Buiten de vier duiten scheergeld, die hij Feelke den blokmaker tweemaal per week
liet verdienen, om zijne kin en kaken glad te schrepen, genoot de buitenwereld al
weinig geldelijk voordeel bij zijnen omgang. Maar verders was hij de gedienstigste
sterveling der wereld, om wie ook bijtestaan met raad en dadelijke hulp.
Soms scheen hij wel eenigszins stekelig in zijne luimige bemerkingen, maar nergens
worden zulke gezegdens en opmerkingen min euvel opgenomen dan bij ons, men
heeft het zoo even nog bij de
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zoetemelkenthétafel kunnen nagaan En als hij iemand ‘ooren aannaaien’ kon, en
zulks hem eenig voordeel opleverde was hij niet te fier om er in allen eenvoud van
te genieten, gelijk bij boer Van Severen, waar hij en ik hesp aten, hoewel het noch
kermis noch hoogtijd was.
In de eerste dagen der nieuwjaarmaand die op Nol's huwelijk volgde, mocht ik
vader bij Nonkel Docus vergezellen, om hem de wenschen te bieden die met Januari
in voege zijn. Die oudoom, een gewezen bakker, was steeds bezorgd dat zijn fortuintje
zoo lang niet leven zou als hij en zijne vrouw, mijne oudtante. Menschen die vroegen
wilde hij nog niet bezien, en zonder vragen kreeg men van hem nog geen ‘God beware
U.’
Wij hadden een goed uur noodig gehad om het doel onzer reis te bereiken, en
vader had laten verstaan, dat wij daar waarschijnlijk nieuwe krachten zouden putten
voor den terugkeer, en de put gemakkelijk nooms schapraai zijn kon, met de lekkere
ham in.
Eilaas!.... nauw aangeland, vernamen wij dat het zwijn levend verkocht was
geworden. Ook de kaas werd denkelijk levend verkocht, evenals het brood! De bierton
was af, de geit stond droog; wij kregen nog geen glas water, en zoo koud was het,
bij die twee hertelooze wezens en hun gierigen heerd, dat wij ons haastten buiten te
komen, om ons aan den dampkring onder nul te verwarmen.
- ‘Heeft ze gesmaakt jongen?’ vroeg vader na een oogenblik stappens op den
bevrozen eerdweg.
Ik keek hem in de oogen, om te weten wat hij bedoelde dat wel mocht gesmaakt
hebben.
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Hij ook aanzag me schalks lachend, en plotselings had ik hem begrepen.
- ‘Zeker,’ gaf ik ten antwoord, ‘maar toch vond ik ze wat vet.’
Mijn goede maat, de trouwste die ik eens bezeten heb, glimlachte over dat
antwoord, welk hem eene gansche veropenbaring was. Aldus zal de vos lachen van
ouderentrots, als hij een van 't jonge gezin zijn eerste kieken ziet aanbrengen.
- ‘Dan neemt gij er wat mostaard bij,’ wedersprak vader, ‘zie eens hoeveel er
klagen, omdat zij het op de wereld al te mager hebben.’
- ‘Het bier was zuur, hé vader?’
- ‘'k Weet niet, ik dronk melk.’
- ‘Zou daar het varken ook levend verkocht zijn vader?.... daar....’
Ik wees op eene hoeve die een weinig bezijden onzen weg lag, en door eene
tamelijk lange dreef, er mede was verbonden
- ‘Daar woont Van Severen,’ leerde mij mijn reisgezel, ‘die wint bijna elk jaar den
prijs der vette varkens... 'k ben er zoo menigmaal in huis geweest! En voor den fakteur
zag men op geen stuk ham als het kermis was. Ziet ge daar dien toren jongen?’
- ‘Ja wel, vader....’
- ‘Welnu, stak er daar eene vlag op, wij zouden hier thans van de lekkerste hesp
eten.... maar om te wachten, tot O.-L.-Vrouw Haveren Oogst.... en wij hebben dan
nog geen regenscherm medegenomen....’
Ik wierp eenen smachtenden blik op die hoeve, met haren rijken kelder, waar de
kuip met het varken in geherbergd was.
Vader zag het.
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- ‘Hebt gij grooten honger?’ vroeg hij mij.
- ‘Toch niet....
- ‘Toch niet, toch wel, hé? Wij hebben alle twee ongelijk gehad zoo veel honger
te sparen dezen noen.’ En wijsgeerig voegde hij er bij, ‘een patat in de maag, is beter
dan tien hespen die vliegen.’
- ‘Er zijn nog patatten over van dezen middag,’ deed ik aanmerken, ‘wij bakken
ze op de schijf van de stoof, met een gebraden haring, 't smaakt juist gelijk hesp.’
- ‘Veel beter maar.... wij zouden toch liever hesp hebben, hé?’
Daar stonden wij nu te draaien en te talmen voor de dreef, zagen haar verlangend
in, iets verwachtend dat niet kwam, en zelfs niet bepaald wetend wat het zijn moest.
- ‘Kom,’ zegde eensklaps mijn listige gezel, en vastberaden ging hij op de hoeve
aan, tusschen de vermolmde en noestige wilgen, die er in den valavond als dronke
schildwachten uitzagen. Hij vertraagde echter zijn stap, boog zich tot mij, en 't was
den spits die bassend rond ons springen kwam, volstrekt onmogelijk iets te hooren
van 't geen vader mij fluisterend vertelde.
Op de hoeve was alles rustig. De dag die maar nauw zijne oogen opentrok, betuigde
wederom al goesting om slapen te gaan. In de schuur viel de vlegel op den stroo en
dorschvloer, en deed het koorn uit de aar springen. Met levende vlegels, is dorschen
zoo geen lastige arbeid: zij immers werken alleen voor den behendige, brengen hem
het gewand koren tehuis, en zijn dan nog erkentelijk voor het stroo waarop hij hun
laat zitten.
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Wij traden de keuken binnen, waar de boerin op hare hurken, het heerdvuur onder
den koeketel aan 't voeden was, en onmiddellijk werd vader door haar herkend.
- ‘Ha,’ zegde de vrouw opspringend, ‘onze oude facteur.’
-‘Dag boerin,’ stamelde vader, nam de klak af, en wischte 't zweet van 't voorhoofd,
‘'k Geloof dat 't mij weder overkomt.... 'k zeg daar tegen den jongen.... Amei!...’
Vader viel op een stoel die gelukkiglijk niet omkantelde, strekte de leden uit, balde
de vuisten, en zijne oogen rolden zoo akelig als zag hij geesten die hem schrik
aanjoegen.
- ‘O.L. Vrou v,’ riep de bazin, ‘die mensch krijgt iets.... Menalie!...’
‘Menalie’ de meid, kwam de plaats binnengestormd, en liep even ontsteld als hare
meesteres rond, gillend en bevend, niet wetend of er watersnood of vuur te duchten
was.
De poester kwam, de boer kwam, de werkers uit de schuur, en ondertusschen ging
vader zoo akelig te werk, en trokken zijne armen en beenen zoo krampachtig op en
neder, dat ik begon te huilen en riep dat vader weer den geeuwhonger had.
- ‘Brood,’ riep de boer. ‘Wasch hem met azijn.... hier de flesch....’
De vrouw vond geen brood, hoewel er minstens zes groote in de schapraai aanwezig
waren, en als zij er eindelijk door den poester een in de hand gestoken werd, vergat
ze waar de messen lagen, hoewel ze sinds 24 jaar wist, dat het in de tafellade was.
De meid bracht de flesch, maar 't was de geneverflesch, en dan de wijwater flesch,
en eindelijk
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daar er niet meer voorhanden waren, moest ze wel de rechte zuster treffen, met wier
inhoud, vader het gezicht gewasschen werd.
Het brood werd hem onder den neus gehouden, men poogde het zelf in zijnen
mond te krijgen, maar de tanden waren zoo vast op elkaar geklemd, dat er niet aan
te denken viel.
-‘Hesp,’ lispelde vader met eene nauw hoorbare stem.
Nu begon ik nog harder te huilen, en vertolkte vaders gezegde.
- ‘Hesp, een klein beetje hesp als 't u belieft bazin, voor onder zijnen neus, bazin.’
Dat vader reeds vezelen kon, had vrouw Van Severen een goed deel harer
uiteengejaagde zinnen weer doen keeren. Zij zocht dus de ham in het koezop niet,
maar bracht ze op eene verlakte roodeerden schotel, uit de kernkamer te voorschijn.
Met bevende hand sneed zij er eenen goeden lap af.
-‘Onder zijnen neus Dries, onder zijnen neus houden zegt de jongen.....’
Dat zou de boer ook gedaan hebben, maar hij had er de gelegenheid niet toe: ijlend,
had vader de tanden in het vleesch geslagen, en haalde thans, reeds eenigszins bedaard
den beet door.
- ‘Hij eet het op,’ bemerkte de poester.
- ‘Dat zou hem goed doen,’ meende de bazin.
Eenen hond wilde die brave ziel nog niet ongeholpen laten, verre van een mensch.
De meid bracht een glas water aan, en de stalknecht voorspelde dat het gedaan
was als vader eten kon. Hij wist het van zijn broêr, die nooit op reis ging, zonder
eene korst brood in den zak.
- ‘Is het beter fakteur,’ vroeg pachter Dries.
- ‘Nog hesp,’ lispelde vader.
- ‘Snij hem nog wat af, vrouw.’
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Weer fikkelde het mes door de ham, en langzamerhand kreeg vader zijne zinnen
terug.
- ‘In kleine stukjes, bazin.... amei toch.... ge moet zeggen hoeveel het is.’
- ‘Wacht, 'k zal eene telloor halen.’
- ‘Wel fakteur,’ sprak Van Severen, ‘en zeggen dat gij hier zoo dikwijls gekomen
zijt, en nu uw zoon... zie dezen morgend heeft hij nog “De Stem” gebracht, is 't niet
waar vrouw?’
- ‘Zeker,’ bevestigde de binnentredende, ‘'k heb hem zelfs nog gevraagd eenen
brief voor onzen heer mede te nemen.’
- ‘Ik had het in mijn bloed als ik van huis ging,’ zegde vader, ‘maar ik wil weten
hoeveel het is, want ik zou niet geerne....’
- ‘Wilt ge zwijgen,’ onderbrak hem de bazin, ‘denkt gij waarlijk dat wij.... zie.’
Zij legde de hesp op een telloor, zette de mostaard er nevens, en voegde er twee
sneden brood bij.
- ‘Neen, manneken, ge moet mij niet in de oogen zien, gij krijgt er geen,’ berispte
mij vader, ‘'t huis laat gij uw vleesch staan en nu...’
- ‘Zeker, zeker,’ viel de boer hierop in, ‘wat is me dat nu... hier.. nog eene telloor
Belle...’
- ‘Och God dat arm schaap, zei de meesteres, ‘zet u jongen....’
- ‘'k Wil niet,’ riep vader, ‘'k wil het niet hebben hoor.... laat het moeder weten....
omdat hij zoo wat ziekelijk is krijgt hij altijd iets bijzonders... denkt eens, dezen noen
heeft hij niets van zijne duif willen eten.’
'k Had inderdaad eene duif, nieuw geschenk van Cies den Aardige, maar 't beest
leefde nog, en telde minstens zeven zomers.
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- ‘Alle kinderen zijn gelijk,’ vond de boer, ‘op het vreemde smaakt hun rogge beter
dan tarwe te huis.
- ‘Zooveel niet bazin, straks moogt gij het aan den hond geven.... O gij
bedorvendans!’
Deze goede lieden stonden zoo bereidwillig ten onzen dienste, dat zij in de wieg
gelegd schenen om gasthof te houden. Zoo zeer smaakte het ons, dat de hond, verre
van bijna gansch mijne telloor voorgezet te worden, nog geen stuk kreeg van een
vliegenkop groot, hoe smeekend hij ons ook in de oogen keek.
Van Severen zette zijne geneeskundige behandeling voort, door het aanbrengen
van eenen pot schuimenden garsten, en verkreeg de heerlijkste uitslagen.
Hoe een mensch, die zoo even nog tegen den dood worstelde, en een knaap op 't
uitteeren, wiens maag nog geen duivenvleugel verdroeg, zoo vele hesp binnen kregen,
heeft de boer nooit verstaan, en als de goede man nog leeft, zit hij er voorzeker nu
nog dikwijls op na te denken.
Vader maakte zich zoo kwaad, omdat hij hen geen 't minste geldstuk kon doen
aannemen, dat hij het maar eens aanbood, en reeds hadden wij den weg naar huis
een goed eind ingekort, als hem inviel dat hij het aan de meid kon gegeven hebben.
Mag ik nog iets van hem vertellen, en daartoe weer eenige stappen achteruit doen?
Zoo aangenaam is mijne kinderen 't verhaal zijner tegenkomsten, dat het den lezer
wellicht ook genoegen geeft, en geerne spreek ik mijn kroost over hun grootheer,
misschien wel in de hoop dat zij hunne kinderen over mij zullen spreken.
Vader was de man niet, om een peerdsijzer te
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laten liggen langs zijne wegen: voor een nagel zou hij zich gebukt hebben, en hem
in moeders hand gelegd, gelijk hij er tot de laatste duit inlegde, van 't geen hij voor
ons en haar verdiende. Hij deed boodschappen voor de menschen, kalkte hunne
gevels, woon- en slaapkamers, en aanzag de dagen die hem niets opbrachten, als
verloren.
Zelfs hielp hij zekeren tijd dwangbevelen dragen, op de dorpen waar hij vroeger
als brief besteller verscheen. Zulks bracht hem eenen goeden stuiver op, die in eene
halve maand verdiend werd, en het jaarlijks budget met eeren hielp sluiten.
Van de wet en hare bedienaars, hebben de boeren doorgaans eene veel grootere
vrees, dan van den Heer zelve; bijzonderlijk als zij in 't geval van boer Brunfout
verkeeren die in de lente van 't vorige jaar zijn lasten niet had kunnen voldoen.
Toen waren het immers moeilijke tijden voor ons Vlaanderen: de patatten mislukten
keer op keer, de oogsten sloegen tegen, en terwijl iedereen maar aanzong ‘De boer
zal 't al betalen,’ vroeg menige pachter zich angstig af vanwaar het geld komen zou.
Vader die Brunfout zijn dwangbevel bracht, is nooit ergens slechter ontvangen
geworden. De pachter was echter te bang om zulks te laten blijken, en belastte den
drager met een heelen zak beloften, en eene mand met krieken voor den gevreesden
Staatsambtenaar.
Na den Oogst zou hij alles voldoen; als men hem nu maar de keel niet afsneed,
zou de koning zijn recht krijgen; anders verloor hij het zeker, gelijk overal waar er
niets is. Verder liet hij den ontvanger van stonden aan reeds uitnoodigen, den meesten
appelaar uit den boomgaard, van zijne vrucht te komen ontlasten. De man stond daar
zoo vernepen en bezweet, dat hij de boerin als gijzelaarster zou
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medegegeven hebben, was het alhier 't gebruik geweest, dergelijk huisgerief, ten
bewijze van goede trouw te verpanden. Brunfout behield zijnen hals, en deed werkelijk
eer aan zijne zaken.
Het is de schoone kant der kwade dagen, gelijk het de kwade kant der schoone is:
Zij geraken gemakkelijk vergeten: zulks was hier weer 't geval.
Als de boer op zekeren Oktoberdag mijn vader de hoeve zag naderen, in gezelschap
van Tist, den huisknecht van den cijnsmeester, was hij er wijd af, zich nog de gedane
belofte te herinneren. Maar toen de groote zak die vader onder den arm droeg, zijn
geheugen ter hulp gekomen was, wenschte hij in zijn hart, dat de bezoekers naar
iemand loopen mochten, met wien hoop ik, nooit een mijner lezers kennis maken
zal. Meer ten onpas komen, konden beiden nu ook niet. Men was juist het varken
aan 't slachten, en deze bewerking is eene der grootste plechtigheden uit de boeren
liturgie. Van wijd hadden zij al de noodkreten van het dier vernomen, dat zoo
wanhopig schreeuwde, alsof het vroeger nog was gedood geweest, en volkomen wist
welk lot hem wachtte. Men zou het juist keelen bij hunne aankomst. Eene koord was
aan den achterpoot gebonden, en ondanks zijn aanhoudend protest, werd het op den
rug gehaald. Thans knielde de slachter op zijne borst, het schreeuwen ging in snorken
en grollen over, en welhaast kon men het dier zijne borstels uittrekken, zonder dat
het zulks gewaar werd.
't Was uit voor hem met varken te zijn!
Nu werd het op stroo gebracht, en gelijk men ziet, niemand geraakt hopeloozer
op stroo dan een varken. Weldra knetterden de
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vlammen rond zijn lijf, en schoeperden Knormans tot het laatste haartje af. Vervolgens
werd hij geschreept tot het beest zoo wit zag als een versch gewasschen koningskind,
en dan sneed men die dikke pens open, waar eene gansche kermis instak.
Haast geheel deze bewerking, hadden vader en zijn maat van op den boom
bijgewoond, wiens appelen hun zak moesten vullen.
Zoo zat de snullige boer uit de kindervertelling, zekeren avond op den eik,
waaronder roovers hunnen gestolen buit kwamen deelen, en de koehuid die van
schrik zijne bevende handen ontsnapte, joeg hen op de vlucht, en stelde den pachter
in 't bezit hunner schatten. Had vader maar eenige kans gezien het varken aldaar te
verwerven, wie weet of hij zijn zak niet beneden zou hebben gegooid.
De plukkers maakten niet bijzonder veel spoed met hun arbeid, want als zij reeds
een half uur op weg naar huis konden zijn, zaten zij nog maar altijd op den appelaar.
- ‘'t Zal hier dezen middag fijne keuken zijn,’ had vader gezegd, want hij
veronderstelde met reden, dat er thans een groote pot over het vuur hong, en 't gansche
personeel zich goed doen zou, aan varkenspenserijen,
- ‘En wij zitten hier te koekeloeren,’ sprak Tist weemoedig.
- ‘Wacht maar, “voorspelde vader,” straks komen zij ons roepen, die boeren zien
op geen man te meer aan tafel.’
- ‘Als 't maar waar is,’ zuchtte de andere, en trok weer eene enkele vrucht af.
- ‘Ons niet haasten,’ zegde mijn ouder, ‘laat er ons liever eenige weerhangen, zij
mogen niet merken dat wij daar op azen.’
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Stilaan kwam de noen dichterbij, al te traag voor hunne hongerige magen. Uit de
keuken walmden hen thans de smakelijkste geuren tegen, veel aangenamer hunne
reukorganen streelend, dan de welriekendste roos. Als om hunnen eetlust nog aan te
wakkeren, konden zij van op hun verheven standpunt, over het bakhuis, 't geopend
varken zien, dat op eene ladder uitgespreid, hong te stijven.
- ‘Aardig,’ sprak vader, ‘er zijn menschen die zoo bijzonder van honden en katten
houden, ik zie honderdmaal liever een varken, en als het geslacht is, zie ik het zoo
veel te liever.’
- ‘Ik zal maar eene pijp aansteken,’ zegde Tist, ‘dat zal ik toch altijd gehad hebben.’
- ‘Rooken doe ik nooit voor ik eet.’
- ‘Ja maar wij zitten nog niet aan tafel: van dat verken komt niets Moedegé.’
- ‘'k Zeg dat wij hier dezen noen bijschuiven.’
- ‘'k Wou dat ik het zag dat mijne kinderen vochten, zei de blinde.’
Daar liet de noenklok zich vernemen, weer was de dag half om. De haan van boer
Brunfout stak zijne borst vooruit, klapte eenige malen met de vlerken, ter eere van
den grooten kunstenaar die thans kraaien zou, en liet dan zijn zang vernemen zoo
trotsch en fier, zoo hoog en luid, dat de adem hem haast ontschoot.
Andere hanen antwoordden op de hoeven van den omtrek, eene koei loeide in den
stal, en krassende raven kwamen loom en traag over de gemeente gevlogen, en
trokken het Oosten in, als wisten zij daar ook ergens eene plaats, waar men voor hen
zou opdienen. De dorpsklok hield zoo lang mogelijk met slagen aan. Andere kleine
klokjes, op de daken der groote hoeven staande, klepten
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haar verwaandelijk na, en daar men bij boer Brunfout geene klok rijk was, kwam de
boerin op den huisdorpel staan, en liet een lang gerekt gegil vernemen, voor degenen
die op den verafgelegen akker werkzaam waren, een gegil dat elke haan steeds voor
kraaien gehouden had, en immer zeer euvel opgenomen.
Uren en uren wijd, herhaalden de klokken den zang van rust en verpoozing. Nog
grootere eenzaamheid daalde over de velden. De mensch gaf voor een oogenblik het
kampen op, tegen de onvruchtbaarheid der aarde, en menig hart werd tot God gekeerd,
bij 't vernemen dezer stem uit s Heeren woon.
Alle de werklieden kwamen op moeder Brunfout's gekraai af, want zij wisten beter
dan die domme haan wat zulks beduidde, en hadden er zich nooit over geergerd.
Bijzonderlijk nu niet: 't varken immers wierd niet alle dagen geslacht, zulks ware al
te droef geweest voor het dier, en al te lustig voor hen. De blokken werden aan den
stroowisch voor de deur schoon gemaakt, de mond aan de mouw van het vest
afgeveegd, want de goede geur van het gerecht, streelde hunne reukorganen: de
speekselklieren deden hunne werking, en verschaften het zap, dat zich zoo lastig
onverrichter zake weer binnen laat halen.
- ‘Zouden zij dat toch over hun hart kunnen krijgen,’ sprak vader, en keek de
groene huisdeur aan, die zich zooeven brutaal en hardvochtig, op den laatst
binnengekomen gesloten had.
Eilaas, hij most het wel gelooven! De hongerige magen daarbinnen hadden geene
ooren, en waren zoo onverschillig aan andermans eetlust, als hadden zij hongerigen
spijzen, eer als eene doodzonde dan als een werk van bermhartigheid aanzien.
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- ‘Wij eten wij toch mee, en goed is 't’ grijnsde Tist half lachend en half kwaad, over
vaders mis lukte profetie. Dapper dampte hij aan zijn pijpken, alsof hij beduiden
wilde dat zijne hoop op de ‘fijne keuken’ in rook verzwon, en stilaan uitbrandde.
- ‘Zouden zij wel weten dat wij hier zijn?’ sprak vader.
- ‘Ze weten dat maar al te goed jongen.’
Om het heel zeker te zijn, hief vader ‘Niklaus het zeemanskind’ aan; een
volksgemeen lied in gevoeligen toonaard, dat zelfs den ruwsten boer deed wateroogen,
't geen hem niet belette zijne koeiwachters nog erger te behandelen, dan eens de
moedwilligste Oceaan met een menschenkind deed.
Ja ja; al had hij geroepen dat het brandde, zij zouden toch niet uitgekomen zijn.
De zanger had een oogenblik goesting ‘Pastoor Patiencie’ voor te dragen. Wellicht
zouden zij liever het oor leenen aan iets luimigs en opwekkends, maar da vond hij
toch al te zot, daar te zitten zingen van ongeneugte gelijk de ijspauwen op den sneeuw.
Tist viel aan 't lachen dat hij schokte, bij vaders onbeloonde voordracht.
- ‘Of wij lekker smullen Scheeve, wij eten ons hier nog lam!’
Hij proeste zijn pret uit, zoo smakelijk en gul, dat vader haast zijne bedaardheid
verloor, en een enkel oogenblik wenschte, zekeren tak naar beneden te zien kraken,
met een rookenden ‘iemand’ op.
Een jonge bandhond, wien waarschijnlijk een verdwaalde kermiswalm op zijn
leger voorbij vloog, kwam daar ook van ergens achter gekropen, den kop vol
begoochelingen. Hij moest zich echter vergenoegen met 't geen hij van 't maal, door
de r eet der deur opsnuiven kon.
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't Was zoo een van die ‘loebassen’ halve grootte, waarvan men nog niet zeker weet,
of een hond of een beer uit hen groeien zal. Hij stelde zijne voorpooten op den
vensterbank, en tuurde zoo melancoliek de keuken binnen, als was het varken een
eigen broer van hem geweest. Zijn kop draaide hij op zij, en 't water liep hem van
de breede rauwvleezige bovenlip. Hij jankte de arme bloed, en veroorloofde zich
zelfs eens, met den nageligen voorpoot over de ruit te wrijven; eindelijk moest er
hem wel iemand gezien hebben, 't geen zijn hoop zoo aanzette dat hij den steert
zwaaide, met gevaar hem wel honderd meter wijd te slingeren, als hij per ongeluk
los kwam.
Hij ging weer aan de deur staan, sprong na een enkel oogenblik weer het venster
op, jankte, blafte, smeekte meer en meer, hernam zijne reukoefeningen aan de
spleetdeur, en eindelijk te recht vreezend, dat er voor hem niets meer mocht
overblijven, begon hij, gelijk hij soms bij de molhoopen deed, in den hoek der deur
te scharren, 't geen voor gevolg had, dat hij haar eindelijk open kreeg, waarop hij
zonder zijn voeten schoon te veegen binnen ‘teende.’
- Die is er al bij,’ zuchte Tist ‘ge ziet de stoutste wezels....’
't Moest den indringer slecht bevallen. Eensklaps hoorde men in de keuken een
vervaarlijk gejank, en met nog veel meer haast dan hij binnen gekomen was, stoof
de hond weer buiten. In zijnen angst viel hij hals over kop zou men gezegd hebben;
maar een voet die hem tot over den dorpel uitgeleide deed, verklaarde den drift die
hij aan den dag legde, om gelijk op welke manier weg te geraken.
- ‘Aï mij! ik dank voor zulke eieren’ lachte vader.... ‘wacht eens, nu eten wij zeker
mee, als ik dien stouten wezel daar maar kan....’
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- ‘Wat gaat gij doen jongen?’ riep Tist.
Hij zag mijnen vader van den boom schuiven, en regelrecht op den hond losgaan,
die zoo even aan Charijbde ontsnapt, zich in Syllas armen kwam werpen.
- ‘Kom’ fleemde vader tot het dier ‘kom’
Maar de rammeling van zoo even had den vierpooter achterdochtig gemaakt, en
de zucht tot nieuwe avonturen, scheen bij hem voor heel lang over.
Vader legde zich op den buik, en Turk zag hem gedurig eten aan den mond brengen,
en hoorde zijn luid smakken; het moest dus wel goed zijn wat die man daar at.
Och had er voor alle honden samen, eenen enkelen goeden geest bestaan, hij zou
alle zijne andere beschermelingen onbeholpen gelaten hebben, en ware aan Turks
zijde gesneld: hij zou hem ingefluisterd hebben te vluchten, tot hij geen menschen
meer ontwaarde.
Arm dier, gij had, dus nog niets bijgeleerd, sinds een der uwen voor een ideaal in
't water sprong, bij gemis aan grondige spiegelkunde. En wij ook arme menschen,
bijten nog dagelijks in appels die wij sinds 5897 jaar leerden mistrouwen.
Nauw had vader hem bij de huid vastgekregen (een kleed op het groeien gemaakt,
gelijk bij alle jonge honden) of met den haaktak waaraan zoo even nog de mand met
appelen hong, sloeg hij het dier zoo onbarmhartig tegen zijne knoken, alsof het een
stokvisch was.
Zoo akelig riep thans de hond op genade, zoo hertverscheurend beloofde hij
beterschap, dat ook de bandhond begon te huilen, en men het binnen thans wel hooren
moest.
Boer, boerin, knechts, meiden, kinderen, het

René Vermandere, Geheugenissen

75
geheele personeel, min een zuigeling kwam aangeloopen, en schreef het kermen van
Turk, aan de onwaarschijnlijkste oorzaken toe.
Zou er daar ergens een wolfijzer liggen vroeg de koeiwachter zich af, op eene
plaats die heden voor de eerste maal betreden wordt, en dan nog wel juist door dien
ongelukkigen Turk?
- ‘Maar mensen toch,’ riep de boerin met eene stem die altijd nog eenigszins op
kraaien bleef lijken, ‘wat is me dat nu al?!’
- ‘'k Zal hem doodslaan’ brieschte vader, ‘de schelm, de deugeniet, daar,.... daar....’
- ‘Wat heeft hij gedaan’ vroeg de boer ‘let op vervloekt, of gij knotst bem zijn
ribben kapot....’
Een klein meisje begon nu ook te huilen, alsof de twee honden het nog niet akelig
genoeg maakten.
- ‘Wat!’ riep vader, ‘dood moet hij...,. onze pistolees... tjou... zes... tjou! van den
ontvanger... tjou... met gerookt vleesch.... tjou!... tjou!...’ en zoo ongenadig viel
vaders tak, bij iedere ‘tjou’ op Turks ribben neer, dat hij hem scheen voor eene groote
trom te houden.
De boerin trok den hond uit vaders handen, maar de baas had nauwelijks vernomen
dat er van ambtelijke pistolees spraak was, of zijne oude vrees bekroop hem weer,
en hij beieverde zich, om oogenblikkelijk de zonde in den zondaar te straffen, hoewel
hij, niet meer dan zijne vrouw, juist begreep tegen welk gebod het beest misdeed.
Om te beginnen maakte hij Turk verantwoordelijk, voor alle de dieften die sedert
tien jaar op de hoeve plaats grepen.
- ‘Nu weten wij wie de eieren weghaalt, en de broeiende hennen verschuwt, daar!...
daar!... en daar!’
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Tevens schupte hij het dier, dat vader op dien dag Jonas doopte, in eene gracht vol
netels, waar het nog duizendmaal liever was danonder de menschen.
Tist zat maar altijd te lachen met eene hand aan zijn buik, en eene andere aan zijn
tak; deze eenvoudige ziel, die nooit geen duit aan het tooneel heeft besteed, zag de
schoonste klucht opvoeren van alle de kluchten, ooit door eenig voetlicht beschenen.
Nimmer heeft de man kunnen begrijpen, hoe hij de gansche grap niet verraadde door
zijn geschater en gegil, die een ondiplomatisch mensch als hij, niet langer bedwingen
kon.
- ‘Kom, binnen’ sprak bange Brunfout, ‘'k zal ik dat wel schikken.’
- ‘'t Is niet om dat eten’ vervolgde mijn verontweerdigde vader ‘maar als Mijnheer
de Ontvanger zal hooren....’
Tist dacht wijselijk op zijn boom te blijven, o vaders kasteel van dominosteenen,
had hij oogenblikkelijk doen ineenschokken.
- ‘Wel gij moet hem dat niet zeggen, eet gij maar hier’ kraaide Brunfout 's vrouw
‘waar eten is voor tien, is er ook voor twaalf, wat is me dat nu.....?
't Waar een geluk voor Jonas geweest, was de boerin een half uur vroeger, tot zulk
wijs besluit gekomen.
- ‘Kom’ gromde de boer, half vredelievend, half kwaad ‘het zap is de kool niet
weerd.’
Zoo geraakten vader en zijn maat, weer ‘bij de goei’; en sinds was Tist onder 't
getal dergenen, die geloofden dat vader zeemeeuwen kon 't klappen leeren:
- ‘Als de Scheeve maar wou...’
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IV.
Droeve tijden.
IK wierd al ouder en ouder. Mijne gezondheid en mijne verantwoordelijkheid namen
dagelijks toe. Het was reeds een jaar geleden dat ik mijn eerste communie deed,
zalige gebeurtenis die in elk eenvoudig hert blijft voortleven, en haar frisch groen
schenkt aan de lente der herinnering. Nog eenigszins tejong misschien om een ambacht
aan te vatten, was ik toch te oud om zoo doelloos langs de straat te slenteren, zonder
eenig vooruitzicht. Nu er besloten scheen dat ik leven zou, moest er gedacht worden
op welke manier. Voor te beginnen zou broer Jan mij les geven, en mijn onderwijs
door de gracht van Vogelenzang zoo jammerlijk onderbroken, eenigszins trachten
te voltooien.
Moeders ziekte wilde maar niet beteren, ondanks de wijze voorschriften van den
arts en zijne bittere medecijnen, ondanks de zorgen waarmede wij haar allen
omringden, en de vurige gebeden, door ons tot den Hemel gestuurd om haar herstel.
Zij leed aan eene dier onbekende kwalen, die in geene boeken beschreven staan,
en waarvoor geene planten wassen hier beneden. Kommer en beslommering hadden
haar gestel ondermijnd. Haar hert had zoo menigmaal onrustig geklopt, haar boezem
vol angst geslagen, bij het kranken leger van hare overgeblevene kinderen, bij het
sterf-
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bed van hare vijf engeltjes in den hemel. Zoo dikwijls joeg de dag van morgen haar
schrik aan, als zij bedacht hoe klein het dagelijksch brood was voor zoo vele monden.
Menigen slapeloozen nacht bracht zij door, vol bekommernis dat haar de noodige
kracht ontbreken mocht, om den zwaren plicht te dragen dien God haar op de
schouders lei.
Och zij had zoo verdiend eenen kalmen levensavond te genieten, zij was zoo goed
geweest voor vader en voor ons, en haar werd geen enkel uur geschonken van rust
en verpoozing.
Nauw deden de kleinen haar geenen last meer aan, of de grooten baarden haar
verdriet.
Broer Jan had sinds een tijd op het doolkruid getrapt, en bracht het leelijk van den
weg. Hij trof eenen kwaden makker, wiens losbandigheid hij aanleerde, wiens droef
voorbeeld hij volgen wou.
Zijn inzicht was goed genoeg: een van die inzichten waarmede de hel geplaveid
zijn. Slecht was hij niet, dronkaard nog maar aan 't worden, en kwade driften
overmeesterden nooit gansch zijn hert. Jan was een dier wezens zonder wilskracht,
die weten hoe flauw zij zijn, en met bittere tranen de mislagen van morgen beweenen.
Hij verwaarloosde zijn dienst, werd eene eerste straf opgelegd, later in
beschikbaarheid gesteld, door den invloed van 't kasteel weer aangenomen, en van
dan af had hij slechts nog eenen voet in den post, en stond met den anderen reeds
buiten.
En dat alles viel op moeders hert het eerst: alle die verbroken beloften van
beterschap, alle die akten van berouw, denzelfden dag meest, nog logenachtig
gemaakt! Bij ieder vast voornemen hoopte zij dat hij ten minste ‘ditmaal’ zou stand
houden, en zag zich immer teleurgesteld in hare
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verwachtingen. Braaf blijven is al zoo moeilijk, dat men braaf worden haast eene
onmogelijkheid heeten mag!
Zij heeft steeds vertrouwd op den ongelukkige tot aan haren dood. Elken dag was
zij bereid, om weer met hem van de meet af te beginnen, hem op den donkeren weg
voor te gaan met hare onverzwakte moederliefde; hem te ondersteunen, te vallen met
hem als het moest, langs de baan te blijven liggen als het God zoo wilde, en zulks
de prijs zijner volharding was. Hoe dikwijls, als de ziekte haar op het kranken bed
gekluisterd hield, bad zij niet voor hem aan haren grooten zwarten rozenkrans, liefst
de droeve mijsterien, niet uit wanhoop, maar om hier boven zooveel te meer
medelijden te verwerven.
Menigmaal zat ik dan nevens haar ledekant, hoorde haar lastig ademhalen, en
bijtijds, docht het mij, dien angstigen en onregelmatigen herteklop, de booze, die
haar zooveel heeft doen lijden!
- ‘Doet het zeer moeder?’ vroeg ik haar dan.
- ‘Neen neen't manneke, maar... die deugeniet van mijn asem....’
Vader had den ongelukkigen doolaard toegevoegd. ‘Gij steekt uwe moeder levendig
in den put jongen.’
Meer kon hij niet zeggen, en hij zei ook niet meer. Neen hij vluchte hem eerder,
de brave man, die zoo weinig wist van den omgang met boozen.
Hij was als bang zijn zoon in den weg te staan, als Jan een blik op zijn hert zou
werpen, die hem in eens genezen moest, indien wanhoop eilaas, ondertusschen maar
niet kwam, en hem den weg tot beterschap onmedoogeloos verhinderde.
Bekeeren is meest altijd een wederkeerig werkwoord.
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Roos de oudste der zusters, was ondertusschen getrouwd, eene tweede diende in de
stad, en zou haast op hare beurt in den echt treden. Zusters kant bracht enkele centen
op, en van Jans traktement, kwam al heel weinig in huis.
En toch heeft moeder nooit iets te kort gehad: niets doet mij op dezen stond meer
genoegen, dan deze zoete overtuiging. Zij kreeg het voor af. Ook het kasteel hielp
er aan, en nooit was er feest op 't slot of zij deelde mede.
Hoe menigmaal heb ik de halve uur wegs niet afgelegd, die mij door den polder
tot het kasteel voerde. Dan luierikte ik niet, en was gansch onverschilllig aan het
plonzen der vorschen in de sloot, aan het geritsel der hazensprongen, aan al hetgeen
mij op een ander oogenblik zou bezig gehouden hebben: kevers, vogeleiers,
vogelnesten, veldbloemen, braambezien, hazelnoten, alles in een woord, wat God
de jeugd tot speelgoed schenkt en lekker, alles wat de natuur versiert, of op hare
groote tafel wordt gebracht, tot oogst van degenen die niet zaaien.
Nooit heb ik de lekkernijen die moeder beschikt waren zelfs maar begeerd; geen
beierken ontbrak aan den druiventros, en zulks loog alleenlijk aan moeders braafheid,
geen zier aan de mijne: voor zulk eene moeder zou een veel meerdere snoeper dan
ik was, zich nog gewacht hebben te langvingeren.
Bij mijne tehuiskomst spreidde ik alles voor haar uit, op het kleine tafeltje dat bij
het bed stond: dat tafeltje waarop zij dikwijls eene peluw legde, om haar hoofd te
laten op rusten, en zoo den nacht door te brengen, als de aamborstigheid haar het
liggen verbood.
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En iedereen kwam zien naar mijne uitstalling, vader, zusters, de broeders; hij ook
zoo dikwijls hij het dorst.
Onvermijdelijk stond bij dergelijke Sinterklaas bezoeken, een ravenzwarte
wijnflesch te midden allerhande lekker, benevens vruchten van het goede seizoen,
dat voor den rijke veel langer duurt en veel eer aanvangt, of beter nooit eindigt:
druiven zoo groot als kleine pruimen, peren, appels of appelsienen enz.; dat alles zal
welminachtend neer gezien hebben op den eenvoud dezer witgekalkte wanden, en
op de armoede dergenen welke er hun leven tusschen sleten; wellicht maakte het
menigmaal vergelijken, tusschen den overvloed der adelijke kermistafel, en de
bekrompenheid van den withouten disch, waar een oud ziekelijk vrouwtje alleen
voor zat: niet in zijde maar in katoen, geene andere juweelen dragend, dan hare
verduldige lijdzaamheid, in alles wat het God beliefde haar te doen uitstaan.
Doch nooit ging de vijandige stemming van alle die kermisgasten zoo wijd, dat
wij het aan hun smaken konden.
Eilaas ik zeg ‘wij’ en mag dat ongelukkig genoeg niet intrekken.
Telkens de uitstalling voltrokken was, van hetgeen de hooggeboren meesters ons
beschikten. en de meiden er hadden bijgevoegd, werd het beding gemaakt dat alles,
alles ‘deze maal’ voor moeder alleen zou blijven
- ‘Ik zou wel eens den slokop willen kennen’ zei vader dan ‘die er iets van willen
zou.’
Neen, niemand zou er wat van krijgen. Zoo dacht er bij iedere ‘deze maal’ moeder
ook over. En zij lachte dan, de brave, en lei voor een enkel oogenblik haar zwaar
kruis af.
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Wij kregen er toch immer ons deel van, telkens voor den allerlaatsten keer. Zelfs de
getrouwde werd niet vergeten, zelfs hij niet, die steeds dieper en dieper zonk, en er
min en min recht op behield.
Eindelijk verzaakte hij voor goed aan zijn deel, en aan de hand, die het, immer
met de zelfde liefde, hem schonk. Hij rukte zich af van die trouwe borst,
toegeschroefd, veel meer door zijne ondankbaarheid, dan door het asthma, en die
angstiger naar zijne bekeering snakte, dan naar lucht.
Op een droeve herftsvooravond, trad ik in moeders kamer. Het was wel niet koud,
maar treurig, gelijk altijd rond Allerzielen. Er hing ongeluk en weemoed in de lucht,
en langs elke venster keek er eene ramp ons huis binnen.
- ‘Lees dat eens manneke, lees dat eens.’
Zij stak mij eenen verlakten brief toe, en zoo groot was haar angst, dat ik zelve
begon te beven.
- ‘Wat is het moeder?’
- ‘Nikske manneke, dat heeft mij de andere fakteur in de hand gesteken, en hij
wilde niet zeggen van wien het kwam, maar och God, och God’ barste zij eensklaps
in tranen los ‘'t zal van Jan zijn!’ En hare smart weer bedwingend, veegde zij met
den rug der hand, een traan uit hare oogen.
- ‘Ik vind mijn bril niet manneke, en vader mag het niet weten...’
Ik brak den omslag, zoo bang en schuw, als of de duivel hem zelf bezegeld had.
‘Lieve Moeder.’
‘Ik ben het moe u te zien lijden om mijnent wil. Vaarwel en vergiffenis, ik zal u
geen leed meer aandoen. Ik ben mijne plaats kwijt, voor goed dit-
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maal.....’ ik las nog eenige woorden stil, en wierp mij weenend in moeders armen.
- ‘Hij is naar zee moeder, onze Jan is naar zee, och God onze Jan...’
- ‘God beware hem kind.. Och God naar zee!’
- ‘'t Moest er van komen’ jammerde zij nog, sloeg hare handen samen, en drukte
ze krampachtig in elkaar ‘Och God wat heb ik hem toch misdaan!’
En heur arm herte, wist niet wat het doen moest, breken, of nog voort kloppen
tegen wil en dank!
- ‘Moeder’ riep ik ‘ik zal braaf zijn en voor u werken, och ge moet niet grijzen
moeder.’
Mijne kussen vielen op haregele ingevallen kaken, en wij, twee misdeelden van
't leven, weenden daar eenen tijdlang in stilte over den verloren zoon en broeder, die
zijne blozende gezondheid zoo slecht had aangewend, die Gods gaven zoo lichtzinnig
had verspild, wiens leven moeder gekocht had met kwellingen en ziekten, die haar
moesten bijblijven, als de ongelukkige haar voor altijd verliet.
Nog nooit had moeder de dood van een kind zoo bitter beschreid.
- ‘Och God, och God, die ongelukkigaard toch, naar zee.....’
Niets anders vond zij om haar gemoed te ontlasten van het drukkend gewicht, door
Jans misdaad op hare ziel geworpen.
De zee, de zee! 't Gedacht aan die wreede, deed op dezen oogenblik mijne haren
te berge rijzen. Ik had haar nooit gezien, noch het geklots gehoord harer baren. Hare
bodemloosheid, hare onweders, hare onmeetbaarheid, hare monsters, dat alles leerde
mij moeders smert, die de brave thans niet zocht te verbergen. O die booze zee, zout
en ziltig
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moest zij zijn, alsof er alle de ongelukkigen steeds in geweend hadden.
Vader vond de droeve woning zonder licht of vuur. Niemand van ons dacht aan
eten, en allen schuilden wij onder moeders vleugelen, voor het ongeluk en het leed.
Wij hoorden hem den trap opklimmen, met zwaren vermoeiden stap.
- ‘Wat is dat hier allemaal?’
Hij raadde aan onze snikken wat het was.
- ‘Heeft de andere misschien weer?...’
- ‘Och vader toch... onze jongen is naar zee!’
Onze jongen. Op dat oogenblik, telde zij maar hem alleen als haar kind. Dat was
haar vloek, van die arme martelares der moederliefde.
- ‘Zoo’ lachte vader, o zoo vreemd en naar, dat mij zijn lachen nog veel meer zeer
deed dan moeders tranen, ‘'t is er toch van gekomen? 't Moest er van komen.... en
ge grijst daar voor? 'k Zou wel weten.. 'k ben blij ik, ja blij... 't moest er van komen....’
Ja hij was zoo blij mijn vader: de sceptieke die er zoo velen lachen deed, was nu zelf
zoo blij, dat hij met moeder en wij allen, zijne blijdschap uitweende.
O de droeve dagen die thans volgden!
De winter naderde met zijne ongezellige trawanten: koude en duisternis. 's Avonds
en 's morgens pitste hij stukjes van de dagen, en kon niet lijden dat de zon een enkele
blik op de aarde wierp. De wind wierd bijtend en onbeschofter dan ooit. Welhaast
langs s'Heeren straten, kraakten de vervrozen plassen onder den voet des wandelaars,
en zekeren morgend zag ik bij mijn opstaan, sneeuw op de daken liggen. Stap voor
stap dreef het gure getij ons vooruit, tot het rond Kersmis, onver-
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stoord en onbetwist heerschte, en de wreedste winter poogde te zijn, die ooit de natuur
geteisterd had. De vorst dreef zijnen killigen haat tot in de ingewanden der aarde, en
doodde den bekiemden graankorrel die de oogst van 't volgende jaar worden moest.
Dan kwam de sneeuw, dan de mist, tot de dooi inviel door den vorst weer
onderbroken; deze hield aan met kleine tusschenpoozen, tot de dagen al vrij lang
geworden waren, en reeds volop recht hadden op eene zachtere behandeling en een
milder onthaal.
Bij weersveranderingen leed moeder het meest, kreeg zij moeilijker adem, en kon
minst tegen liggen. En dan de verloren zoon, die zij op haren stoel gekluisterd, door
heel de wereld zocht, met al hare liefde en hare vrees, die zij telkens hoopte vandaag
te zien, niet verscheen of niets van zich liet vernemen, kwelde haar wel het meest.
- ‘Moed’ had haar de dokter gezegd ‘dra is de winter voorbij, dan komen de schoone
dagen, de klare luchten, en de zon.’
- ‘Ja Mijnheer’ antwoorde zij, ‘en dan komt onze Jan’.
Zeker, die winter is wel de langste geweest, die een van ons al beleefde, of ooit
beleven zal.
Hadden wij geweten waar de lente woonde, wij zouden haar geknield hebben
gesmeekt, hare aankomst te verhaasten, en strijd te leveren tegen de gruweldaden
van het booze jaargetij.
- ‘Wacht maar’ had vader onze duurbare zieke bemoedigend toegevoegd, ‘met
Witte Donderdag rapen wij saam Apostelbrokken’. Al zegde haar voorgevoel het
anders, toch stemde moeder met dat blijde vooruitzicht in, en vond nieuwe krachten
in de hoop die ons tegenlachte, te midden den winter van 's levens ellende.
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Witte Donderdag werd een gezegend tijdstip. Dan zou de winter wel eindelijk
overwonnen zijn, en de herleving triomf vieren. De palmtak zou zegening schenken
aan de naaktheid der aarde, groen en bloemen verwekken tot op den boord van het
graf.
Hij kwam eindelijk de gewenschte stond, maar toch bracht hij de lente niet mede:
de apostelbrokken eilaas vielen op den sneeuw.
Sinds wanneer zij telkens op dezen dag bij ons vielen, kon de oudste bewoner der
gemeente niet zeggen. Zeer jong had hij er geraapt, en elk jaar, rapen er zijne
kindskinderen thans nog. 't Is eene herinnering aan de vermenigvuldiging der brooden:
gelijk men aan ridder Geeraards burg, de menigte haringen toewerpt, gooit men in
onze gemeente drie zakken brood in stukken gesneden, uit de vensters van het
stadhuis, de straat op. Het schijnt dat eene mildadige juffer het legaat heeft gesticht,
waardoor deze eigenaardige uitdeeling blijft voortduren. Wie zij was kan misschien
nog bezwaarlijk bewezen worden. Er is alhier zooveel verbrand, verstrooid, verloren
gegaan, gedurende de woelige dagen, die Vlaanderen op het laatst der verleden eeuw
beleefde, dat het perkament welk haar naam vermelde en hare mildadigheid bewees,
ongetwijfeld te niet ging.
Eerst had de voetwassching ter kerk plaats. Ik was een der apostelen; ik weet nog,
dat voor wij onzen rol opnamen, en gingen plaats nemen in de houten zittens van het
choor, de kleine Meyer en blokmakers Neel, slag leverden met de gauwte, omdat zij,
beiden ros van haar, elkander voor apostel Judas uitgemaakt hadden.
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't Was koud in de kerk, bitter koud, en de plechtigheid had geen enkele nieuwsgierige
uitgelokt.
Och wat was het plezieriger overjaar, als ik voor den eersten keer, tot het gild van
Lieven Heers bisschoppen behoorde, dan was er vader en moeder bij, moeder och
arme....
Ik zou gaan weenen hebben, want binnen in mijn hart, was het zoo koud als buiten
op de kale velden, doodgewinterd en van allen sier beroofd. Zoo doodsch als in den
ruimen tempel, op den droeven dag, dat bellen en klokken zwijgen, om de heilige
stilte niet te verschuwen, die om het graf van den Zaligmaker mysterie verkondigt
en rouw.
De pastoor kwam en mijn gewasschen voet voelde de warmte van zijn adem, en
de zachte drukking van zijn kus. Zoo ook de Meester deed, eenige uren voor Oliveten,
voor het verraad, voor de verloochening en den kruisdood!
Ik weet niet of ik juist daar op dacht; zeker wel niet. Zelf zijn medelijden, dat
broederlijk gevoel, zoo ontegensprekelijk ter aalmoes bestemd, schenkt de mensch
nog zijn eigen het eerst.
Ik zal aan Jan gedacht hebben, aan moeder, en eensklaps vond ik mij zoo
ongelukkig, dat een traan, mijne kaak afrolde.
Alle de apostelen kregen een vierpondbrood, met een vijfcentstuk midden
ingesteken, en tegen dergelijk geluk, was mijne droetheid te dien tijde niet bestand.
Onze Julianus bracht het geschenk naar huis. Ik zou trachten nog eenige brokken
te rapen, want een huis waar men dien dag geen gegrabbelde
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stukken eet, 't mag nu eene hut zijn, of eene voorname woning, zou men bij ons
moeilijk ontdekken.
Voor het stadhuis zag het zwart van 't volk, met onbedwongen verlangen pastors
komst afwachtend, die de eerste brok gooien moest.
‘Zij zijn daar, zij zijn daar’, galmde het over de plaats, als de herder met de
kapelaans uit de kerk traden, en onmiddelijk werden de vensters der groote raadzaal
opengezet.
De geestelijken hadden moeite om tot het Stadhuis te geraken. Heel mijne
geboorteplaats was hier verzameld, ondanks de kou de en den sneeuw, zoo ontijdig
uit de lucht gevallen, smeltend, tegen dank, Vele mannen hadden den blauwen kiel
met eene koord langs onder vastgebonden, tot bergplaats van hetgeen zij straks rapen
of vangen zouden; vrouwen hielden den voorschoot reeds uitgespreid, tegen het
manna nederdalen zou. Men zag lieden met zakken, andere met manden, en gelijk
iedereen bij stadsloting het groot lot in zijn kavel hoopt te zien vallen, scheen elk er
op bedacht, minstens eene halve menschenvracht brokken, naar huis te brengen.
Thans stonden de gooiers op hun post, in de geopende officieële vensters: de
geestelijken, de raad met den burgemeester aan 't hoofd, de kerkmeesters, de
veldwachter.
Wannes Landamus bevond zich in het dichste gedrang, op de plaats waar hij wist
bij ondervinding, dat meest brokken vielen. Hij droeg eenen grooten voorschoot van
ruw zakgoed, denzelfden die hij aanhad, als hij in het najaar zijn akker bezaaiend,
met gemeten stap, als de genius der vruchtbaarheid over de velden trad.
Ook Nol Knip zag ik daar, veel gemagerd sinds
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zijne afvaart; wat verder zijne schoonmoeder, deze nog merkelijk verdikt. Fien
bemerkte ik niet, waarschijnlijk werd zij te huis gehouden door een of ander Knipken.
Feelke de blokmaker was er ook al bij, en 't grijze Mieriske, thans zoo kalm en
bedaard, als het bij mijn vuurdoop gedruischmakend en onverdraagzaam was.
Kozijn Daniel, met een stuk pijp in den mond, was de apostelen aan 't uitmaken.
Barstend van nijdigheid over het brood en de vijf centen, riep de deugniet ‘dat hij
zijne voeten zelf wasschen kon,’ hoewel, om rechtuit te spreken, het toeval dat altijd
voor hem gedaan had.
Geen anderen zak bij de hand hebbend, had hij zijn vaders ondervest aangetrokken,
en haar met de riem van zijn beenkleed langs onder gespannen: nu mocht hij gerust
driemaal zoo zwaar en groot worden, zonder te moeten vreezen het eenigszins bedrukt
aan de borst te krijgen.
Daar liet de pastoor eene eerste brok zijne hand ontvallen, en onmiddelijk barstte
de batterij los, met nu en dan eene kleine tusschenpoos, zoolang de drie zakken
duurden.
Onderpastoor Fierens, die steeds zooveel van vader en ons allen gehouden heeft,
gooide om ter wijdst met de garde, wijl de burgemeester, bijzonderlijk Wannes groep
scheen te willen bevoordeeligen.
Thans leverde onze plaats een eigenaardig schouwspel op.
Niets zag men er dan handen omhoog. Elk scheen er tien te hebben. Zij kletsten
tegeneen vol raapzucht, en reikten haast de brokken uit den korf.
Gewoel, gejoel, gelach, halve vloeken, kreten van pijn over getrapte ledematen,
schreeuwen van gramme spijt over afgerukte mutsen.
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Zie die stukken vliegen, meest toegesprongen en gegrepen, voor zij tot aan de hoofden
zijn gedaald. Zie andere op den sneeuw vallen, en daar betwist worden door honderd
klauwen, en vuil, bemodderd, opgeraapt en toch geborgen, in den kiel of den
voorschoot. 't Is geen brood meer 't is ‘leute’ dat er gegooid wordt. Is dat het koudste
volk der aarde, dat daar juicht, vecht om eene korst?... Oei daar vliegt er eene brok
vlak in dat wijf haar wezen: zij lacht er om, en wil de schram nog niet voelen.
Zie die brokken stuiven, als sneeuwde het brood!
Kinderen die zich tusschen de grooten waagden, worden omgestooten en betrappeld,
en daar te midden den drang, draagt eene moeder haar zuigeling aan de borst.
- ‘Hier, hier’ roepen duizend monden....
- Mijnheer Pastoor..., een stuk voor mij burgemeester...., garde gooi eens mijnen
neus af....’
En alle deze kreten versmelten in een gescheeuw en geschater. Slechts nu en dan
een kreet scherper dan de andere, overmeestert het gejoel der menigte.
De gelukkige rapers zwellen zichtbaar: hunne kielen steken vol, en doen op de
gevette rat denken: hoe geraken er sommige nog in hunne hut? Wannes Cobonus
raapt meest voor anderen, de goede bloed: 't een oogenblik deelt hij kletsen uit, 't
ander brokken, en immer vorst, doet hij rond zich tevens orde heerschen en overvloed.
- ‘Hier zeg'k, dat stuk weergeven, nieweerd, of anders...’
En de schavuit die een klein meisje bestool, doet aanstonds restitutie, bang voor
Gods oog, en dat van Cobonus.
Daniel robberde zich rond en dik, en verbeelde den kaper, bij die zee van menschen.
Ik

René Vermandere, Geheugenissen

91
stond achteraan, bij Feelke en bakker Van Rossem, die het brood geleverd had, en
kreeg eenklaps in 't gedacht hem een verzoek te doen, dat mij reeds zoo lang kwelde.
- ‘Bakker Van Rossem mag ik bij u mijn ambacht leeren? Vader zegt dat ik mag
als het voor u wel is.’ De man had mijne vraag zeker niet gehoord.
- ‘Waar loopt de magere nu naar toe’ vroeg hij Feelke, op den onderpastor doelend,
want zelfs het gewijde kleed, kreeg eenen wandelingnaam bij ons.
Ja inderdaad, de Eerw. Heer stapte zoo snel tot de kerk toe, dat de koster die hem
volgde, wel loopen moest met zijne korte beentjes.
Voort gooit en raapt men: wat is er nu ongewoons aan, dat een geestelijke Gods
huis binnentreedt.
Toch zag ik onbeweeglijk de plaats aan, waar hij verdwenen was, zonder zelf te
weten waarom.
Nog een oogenblik, en daar was de onderpastoor met den koster weer; een wit
roket bedekte zijn zwart kleed, en over de schouders had hij het gouden doek geslagen,
waaronder de H. Specien schuilen bij de bediening.
Iedereen vroeg wie, wie, waar, waar, en allen wisten het op den eind. Alleen ik
wist het niet; niemand zegde het mij.
Snel, snel, kwam het tweetal ons voorbij, akelig, schrikaanjagend, hoewel God
met hen was. Van uit den grooten lanteern, met zijne vlekken van kopergroen, en
zwart gerookte glazen, wierp een krank lichtje, eenen flauwen gloed op den sneeuw.
Geene bel, als moest het Leven den dood verrassen voor hij toegeslagen had.

René Vermandere, Geheugenissen

92
De gebogen knieen rechten zich thans, opnieuw gaan er stemmen op, en de menigte
vraagt de voortzetting van het spel; zie, daar vliegt er weer eene brok, hoor, daar
lacht daar juicht men als zoo even. De vreugd een oogenblik onderbroken, herwint
hare uitgelatenheid. Niemand kan het deze lieden aanzien, dat daar op enkele stappen
afstand, een vreeselijk drama plaats grijpt: eene arme ziel, hoort met angst de
geheimzinnige poorten van het Hiernamaals op hare hangselen krijschen.
Zij vroegen niet meer wie. Het was geen huis genoot, en de dood bereeuwde hunne
woon niet: dat was hun genoeg.
- ‘Waar gaan zij naar toe bakker Van Rossem’? vroeg ik. Eensklaps walgde mij
dat werpen, en dat rapen. 't Was alsof de duivel zelf die brokken gooide, tot loon van
hartelooze onverschilligheid, als wou hij de stem van den evenaaste in doodstrijd
verdooven, die om medelijden steende.
- ‘Waar gaan zij naar toe bakker Van Rossem’ herhaalde ik.
- ‘Blijf gij maar hier manneke, tot dat ze terug zijn’ gaf hij mij aarzelend ten
antwoord; en mijne hand nemend ‘'t is naar uw huis dat ze gegaan zijn, hoor ik daar
zeggen.... uwe moeder.....’
Als een zweepslag geeselden die woorden mij voort. Ik liep weenend heen, zonder
nog mijne beenen onder mij te voelen. Van op de plaats, klonk mij het juichen en
tieren der rapers tegen, als de stem der koude onverschilligheid.
Onze straat vond ik ontvolkt: allen gingen waar er vreugd en brood te rapen was,
en geene bel riep de geburen op hunne dorpels. Als de priester mij weer voorbij
stapte, viel ik op de knieen, en trachtte in zijn blik te lezen, wat ik zien zou
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te huis. Maar hij schouwde ten gronde, naar den dooden sneeuw.
Binnengekomen stond de getrouwde zuster voor mij.
- ‘Is 't waar is moeder zoo ziek Roos?’ schreide ik.
- ‘Kom boven, kom, maar gij moogt niet schreuwen.’
Gelijk ik moeder dan zag, heb ik haar meest terug gezien, in mijne herinneringen.
Overeind in het bed, met oorkussens achter den rug, snakte zij naar adem; hare borst
klom en daalde, moegejaagd, doodversleten. Zweet stond op haar voorhoofd, en het
laatste druppeltje bloed scheen opgeleefd.
Vader zat geknield voor het bed, te grijzen en te bidden. Alle de broeders en zusters
knielden rond hem, met bevende lippen gebeden prevelend, die in tranen wegsmolten,
stenend van lijden en wee, om den zwaren slag dien de dood hier wou slaan.
Op tafel knetterde de ongeduldige vlam der gewijde keers, als duurde het haar te
lang.
De stervende liet hare hand op vaders hoofd dalen en, hij kuste haar en weende in
die bleeke hand, eens van haar gekregen, en trouw gebleven, zoolang hun echt duurde.
Hij had haar in de zijne geklemd, telkens eene wolk hun hemel verduisterde steunde
haar, en had er zelf op gesteund; zij was het, die hem het zweet van 't voorhoofd
vaagde, en ons allen steeds de richting wees van de haven der hoop.
- ‘Moeder, moeder toch, snikte hij, waarom haalt O.L Heer mij niet....’
Alsof zij hem antwoord geven wilde, richtte zij
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zich nog meer overeind, en hare lippen bewogen. Ons schonk zij allen een blik, den
laatsten. Dan legde zij zich neer, alsof zij nu eens voor goed slapen wou.
En zie, de zon die ook ging slapen, zond eindelijk den lang gewenschten straal,
dien wij haar zoo lang hadden afgesmeekt.
Te laat! Voor onze moeder was het morgend!
Drie dagen weenden wij bij haar lijk, en de smeltende sneeuw die van onze pannen
drupte, weende met ons mede. Dan droegen wij haar ter ruste, en bij hare schamele
kist, knielde eene gansche kerk vol menschen, die haar allen kenden en wisten hoe
braaf zij geweest was.
Wij hadden een heerlijke morgend. 't Was wel de lentezonne, door wien moeders
lijk het eerst werd begroet. Sinds hadden hare stralen wonderen verricht: de sneeuw
verjaagd, de lucht vermilderd, aan alles eene warmer tint geschonken, hoe zeer het
groen ook nog ontbrak
Het klokje, 't kleinste van al, begeleidde onze stappen naar den doodenakker, en
riep tot degenen die hem vroeger gingen bewonen, hetgeen het hun reeds zoo dikwijls
gemeld had: ‘Daar is weer iemand en er komen er nog. Daar is weer iemand voor de
doodsche straten uwer stille stad, en er komen er nog: zoolang er geboren wordt, zoo
lang men mijne streng roert, zoolang levenden dooden dragen, daar is weer iemand,
en daar komen er nog.’
Och die droeve dooden klokke! Hoe dikwijls had ik hare stem niet gehoord, zonder
eens te denken dat zij weende en weenen deed, dat zij herten brak gelijk het onze
thans.
Wij stonden rond den kuil, en zagen er moeder
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indalen. Alles wat men haar nog gunde, wierp men haar toe: een zegen, een schup
eerd, een kruis.
Als de koorden van onder hare kist gerukt werden, was alles voorbij wat haar eens
aan het leven had gehecht: aan de droeve oppervlakte der aarde, waar de grafheuvelen
zoo spoedig neerzakken, als wilden zij de overgeblevenen, bij 't vergeten behulpzaam
wezen.
O die smartelijke terugkeer, die akelige tehuiskomst.
- ‘Zij moest niet meer werken, zij had genoeg gedaan,’ klaagde vader, ‘als zij daar
maar zat.’
Neen zij zat er niet meer! Wij gingen allen beurtelings eens boven piepen in het:
genipt, maar vonden haren stoel ledig. Alleen hare gedachtenis vervulde nog dat
huis, waar zij in wel en wee, stil en gemoedelijk haren plicht had gekweten.
Welhaast groeiden er bloemen op haar graf: kleine wilde kinderen van den lande.
De kersouw stak haar wit gewassen bandje uit, tusschen het maagdelijk groen der
lente, en boterbloemekens lieten hun geel kopje, door den verleidenden wind zot
razen.
De garste werd stilaan langer en steviger gebeend, en geler zag elke dag de geurige
bloem der koolzaadpijp.
Nadat het tengere vlas de velden had beblauwd, zong en gonsde de nijverige bie
om de purpere klaverbel, en vol wispelturigheid, verfde de vlinder zijne vlerken, aan
het zaadstof der lelie.
Stilaan werd de Oogst geboren, waarvan moeder haar deel niet meer vragen zou.
Gelijk voor jaren en eeuwen, bleef de zon ons elken dag wat langer bij, tot zij
spijtig over hare
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milddadigheid, bij iedere omwenteling, de aarde wat licht onttrok, en de bloemen
verschroeide die zij het leven had geschonken.
Ik kende reeds mijne bestemming. Met October zou Van Rossems gast zich
plaatsen: ik mocht hem opvolgen in den eerzamen bakkersstiel, en God behulpzaam
zijn, bij de vervulling van den stoffelijken wensch uit het Vaderons.
Zelfs zou ik onmiddellijk den voorschoot aangebonden hebben, maar een schrijven
van broer Jan, werd oorzaak dat ik met vader eene hollandsche reis ondernam.
Ik was met zuster Petje Mie alleen te huis, als de brief ons toekwam, en zijne
afkomst radend, waren wij zoo stout geweest den omslag te verbreken.
‘Lieve Ouders,’ zoo begon de ongelukkige zijn bericht!
Het ging hem verders opperbest. Hij kwam van eene reis naar de zwarte zee terug,
en zou korts naar Batavia zeilen. Zijn kapitein had hem als fransche professor voor
zijne kinderen aangesteld, en 't was op diens verzoek, dat hij het gansche huisgezin
verzocht op de Maria-Eliza, kapitein Van de Putte, Westdok, Amsterdam. Een postbon
van vijftig gulden stak in de envelop, en dat was het beste bewijs van goed gedrag
en oppassendheid.
Ik liep vader het nieuws dragen. Hij was bij tante Let koffie aan 't branden.
- ‘God zij geloofd, a sprak de brave man, ‘beter zulk nieuws dan slecht. Maar wat
zal hij verschieten manneke, wat zal hij verschieten!’
Bij het ruisschen der boonen in de trommel, zette hij zijne droeve mijmeringen
voort, en bedacht wat hij zoo even kwam te lezen.
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‘....Moeder, ik ben gansch van den drank af.... moeder, ik hoop dat gij nu eindelijk
geheel en al hersteld zijt....’
En eens te meer bloedde de wond die open gebleven is, zoolang de scheiding
duurde.
- ‘Daar moet gij naartoe, Fideel,’ riep Tante, ‘en als er iets bij te leggen is....’
Het spijt mij genoeg, dat de stille levensloop mijner brave moei zoo weinig stof
levert voor mijne geheugenissen. Zulks is oorzaak, dat zij er verder zoo eene kleine
rol inspeelt, na de heldinte zijn geweest van het eerste tooneel.
Korts na mijne geboorte, was mijn nonkel Jan gestorven, en als weduwvrouw bleef
zij voort winkelieren en in kant doen. Haar bijzonderste vermogen bestond in hetgeen
zij op de menschen te goed vond: schuldvorderingen ter weerde van assignaten.
In dagen van nood sprong zij ons bij, o! dat wel, maar deed zulks zoo bescheiden,
dat nooit iemand gelegenheid vond het aan te stippen.
- ‘Daar moet gij malgré naar toe, Fideel,’ herhaalde zij, en bleef verder op haar
broers besluit wachten, alsof het een bakkende pannekoek was, dien zij warm naar
hare keuken wilde medenemen.
De boonen waren uitgebrand, en vader wreef de hand over het gerimpelde wezen,
gelijk hij altijd deed, telkens hij eene zaak van belang aanpakte.
- ‘Op mijne jaren, Let...’
- ‘Och, Lieve Heer, op zijne jaren! Ge moet er immers niet te voet naartoe!’
- ‘Wacht eens,’ bepeinsde zich vader, ‘wat heeft schipper Cies mij daar verteld,
van eene reis
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naar Rotterdam of Amsterdam, met stoelen?...’
- ‘Ziet ge wel? En neemt den jongen mee, die mag ook al iets zien, hij verlet er
niets bij.’
- ‘Och, als 't u belieft! vader,’ smeekte ik.
Schipper Cies de Aardige moest inderdaad naar Amsterdam met stoelen, die hij
thans in de aartsbisschoppelijke stad aan 't laden was, benevens blokken om de vracht
te volledigen.
En zoo kwam het, dat in plaats van met Cies en zijn knecht, de ‘Jonge Hendrik’
eene week later met vier personen de rivier afdreef.
- ‘Wat moet ik u geven, schipper Cies,’ had vader hem gevraagd, ‘om de reis tot
Amsterdam met mijn jongen mede te maken?’
- ‘Is het gemeend, Moedegé?’ en hier had de Aardige mijn vader zoo blijmoedig
aangestaard, alsof hij door hem ter kermis werd verzocht.
- ‘Zeker, schipper Cies, zeker. Ik ga onzen Jan bezoeken, die daar op een
Oost-Indiër ligt. Brood en boter brengen wij mede aan boord, schipper Cies.’
- ‘Ja ge zeker,’ schaterde de man, en trappelde van genoegen in zijne nagelnieuwe
ongeverfde holleblokken. ‘Bij mij hebt ge 't slapen voor den kost, en komt gij aan
boord, ik doe spek mede, opdat wij geen armoede lijden voor wij aan 't Y geraken.’
Dat gezegde scheen hem zoo overdrollig, dat hij met de platte hand verscheidene
malen op zijn Engelschlederen bil sloeg, en zijn rond goedig aangezicht zoo rood
werd van 't schateren, als zijn baaien hemd.
Een ferme handdruk bezegelde verder dat eigenaardig akkoord, en tot bevestiging,
wijl hij met zijne vingers in den langen baard speelde, riep Cies vader nog achterna:
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-‘Brood en boter niet vergeten, zulle Moedegé, dat kan er bij Cies niet op af!’
Inderdaad, vader was van een groot brood en een potteken boter voorzien, als hij
zich twee dagen later met mij aan de ladder vertoonde, langs-Avaar wij op dek zouden
klaferen.
-‘Begin er eens aan!’ riep hem de schipper toe. ‘Die scheeve deugeniet! Kom op
het schip met die vodden, als gij durft, 'k gooi ze terstond de rivier in!’
En waarlijk, een oogenblik later lag het vierpondbrood te midden der Schelde te
wippen, op de dansende baren van den wassenden vloed: zoo drukte Cies, dien men
toch voor iets ‘de aardige’ noemde, zijne belanglooze voldoening uit over onze
medevaart.
Wij dreven de groote stad voorbij met haren Langen Wapper, de lindeboomen
waaronder de Signoren 's avonds ‘hun werfje’ pakten en de zon bewonderden, die
met het overige harer stralen van dien dag het water vermiljoent.
Breeder en breeder werd de stroom. Zijne oevers schenen te vluchten voor onzen
steven. ‘De jonge Hendrik’ hield zich kloek, hoe klein hij ook werd te midden van
den grooten plas, die ons genadiglijk zeewaarts dreef.
Bij elken toren, die ons eenigen tijd gezelschap kwam houden, wilde ik weten ‘of
dat nog Amsterdam niet was.’
-‘Wij zullen er nog eenige keeren over slapen, jonge?’ had Cies mij toegeroepen,
eens dat hij deze vraag had gehoord.
Den eersten nacht brachten wij te Bath over, waar wij voor de tolbeambten moesten
putmaken, 't is te zeggen, genoeg blokken en stoelen uitne-
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men, tot zij konden bestatigen dat er geene verboden waar op het schip zijn geweten
lag.
's Avonds speelde Cies ons met zijn valsch boekorgel ter slaapstede, na ons eenen
ganschen pot philippinsche mosselen te hebben voorgezet.
Wij sliepen in het vooronder, in de kooi van den knecht, bij touwwerk en teerputsen.
Daar hoorde ik voor 't eerst het nijdig gekletter van den regen op het dek, 't geklots
der baren tegen den wand. De huilende wind, die mij in 't begin wel wat bang maakte,
zong mij toch in eenen diepen slaap, hoe akelig zijn schommellied ook mag geklonken
hebben.
Na drie dagen oponthoud, mochten wij het thans gedempte Kreeke rek binnen.
Door het Thoolsche Gat, langs Steenbergen en Wilhemsstad, kwamen wij in de
Dordsche Kil, vanwaar wij op den Yssel te Gouda geraakten. De dagen waren haast
zoo eentonig als de nachten zouden geweest zijn, hadden wij deze laatsten niet slapend
doorgebracht. Wij zagen menschen en meerschen waar koeien op graasden, zoo
immer dezelfde menschen, meerschen en koeien, als 't het zelfde water bleef, dat
met ons de reis medemaakte. En voor dat alles hing eene watergordijn, in schuinsche
regenstralen neervallend, als een Japaansch schutsel van peerlen. Wij leefden tusschen
twee waters, van Bath tot de plaats onzer bestemming. Deze weergesteltenis hielp
er niet weinig aan, om het genot der reis te vergallen, en vaders droefgeestigheid te
vermeerderen, hoe veel moeite hij zich ook gaf, om de droefheid der boodschap, die
hij te doen had, uit zijnen geest te verbannen.
Op de Haarlemmervaart was geen peerd voor handen om te jagen, en gelukkig
Cies aldaar onzen
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dank te kunnen betuigen, legden wij ons naast den knecht aan den trekband, en joegen
zelven ondanks des stuurmans tegenstribbelen.
De reis werd er niet te aangenamer om, hoe nieuw deze oefening voor ons ook
was.
-‘Zoudt gij willen gelooven, Chareltje,’ fezelde vader achter mij, terwijl wij den
‘Jongen Hendrik’. sleeptouwden, ‘dat ik haast liefst te voet zou gaan, dan zoo mede
te varen.’
Van Haarlem, met zijn olie en tulpen, kregen wij, buiten lieden met open schermen,
al heel weinig te zien. De visch was er echter goedkoop. Voor enkele stuivers kocht
onze hospes een groote kabeljauw, die op den verderen tocht naar Sperredam door
ons werd opgeëten.
Van dan af waren het eindelijk Amsterdamsche torens, die ik ontwaarde.
Op 't Y zagen wij een bosch van masten in de verte. ‘Als wij nu maar Jans mast
daar tusschen uithalen?’ dacht ik.
Wij stapten eindelijk voor goed aan land, na eene waterachtige reis van zeven
dagen, en begaven ons onmiddellijk naar het Westerdok, waar de bark Maria-Elisa
ons aangewezen werd.
Het schip lag aan de boei, te midden der kom.
-‘Maria-Elisa hoy!’ riep een gedienstige Janmaat, en gelijk men aan boord het
gepraai niet scheen gehoord te hebben, riep vader op zijne beurt:
-‘Maria-Elisa hoy!’
Juist als hij eene derde maal ging teeken geven, kwam er een van de manschap
boven de verschansing uitkijken. Hij hield een oogenblik de hand aan de oogen, om
te bespeuren wien of wat men van de bark wilde.
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Dan zagen wij hem met den hoed wuiven, alsof de zeebonk wist wien hij voorhanden
had.
Het was alleenlijk, als hij en een maat ons met de sloep heel nabij kwamen, dat
zijn gebronsd en zwaar gebaard aangezicht ons toeliet, het bleek gelaat er in te
hervinden, dat ons acht maanden vroeger baardeloos verlaten had.
Jan sprong op den oever, drukte vaders hand met drift en vervoering, en gaf mij,
daar ik nog zoo klein was, een kus.
- Hoe gaat het t'huis, hoe gaat het met moeder, vader?
-‘Moeder is goed waar zij is, Jan.’
Met den duim en den wijsvinger duwde vader twee tranen uit zijne oogen, maar
er kwamen er nog, hij maakte er zijne gansche hand aan nat, tot hij eindelijk den rug
naar ons keerde, om niet te laten merken hoe overvloedig zij leekten.
En zonder nog meer gezegd te worden, en zonder nog meer te moeten weten,
begreep Jan zijn ongeluk en tevens zijn schuld.
-‘Is moeder?... Ik ben het die haar in den put gesteken heb, ‘borst hij uit. Zijn
gesnik deed zijne borst opgaan, zoo ontstuimig en gejaagd, en zijn keel ontsnapten
rauwe kreten van spijt en lijden, van berouw en zielenangst, bij de droeve mare, die
hem het grootste verlies berichtte, dat hij hier op de wereld doen kon.
-‘Toch niet, Jan, stil u nu maar, moeder zag u toch nog altijd voort geerne...’
-‘Zij kon niet anders,’ riep hij weer, ‘zij was te goed, al heb ik haar gekruist!...’
Wij bleven eenen stond weenend zijne diepe wanhoop aanschouwen.
Hij boog zich tot mij en maakte mijne kaak nat met zijne kussen en zijne tranen....

René Vermandere, Geheugenissen

103
-‘Onze moeder, Chareltje, onze moeder!...’
Zoo konden wij toch bij den kapitein niet komen. Jan wenkte den maat, en
sprakeloos stapten wij met bekreten oogen verder, terwijl broer leed wat wij geleden
hadden, als wij moeder overlieten aan de eenzaamheid van 't kerkhof.
Na eene wandeling door een paar straten, kwamen wij op de Maria Elisa aan, waar
Jan ons onmiddellijk aan Kapitein Van de Putte voorstelde.
-‘Ha, jij bent de vader,’ sprak de oude zeerob en dat is je jongste kereltje?’ Vader
knikte, terwijl het jongste kereltje naar Van de Putte 's teenen keek, waar een
geborduurde matroos stond op te dansen. Ik voelde vrees voor dien man, als was hij
oorzaak, dat moeder haar oudste zoon bij haar sterfbed had moeten derven.
Langs boven eindigde de patroon der Maria Elisa, met eene fluweelen pots, die
mij niet toeliet de kleur van zijn hoofdhaar te bespeuren. Zijn ringbaard was grijs en
zijn gezicht met rimpels als doorsabeld
Daar de kapitein niet bijzonder veel van zeggen was, eindigde de presentatie met
eene bedanking van vader, en het gezegde van den zeeman, dat onze ‘Hannes wel
voor de rest zou zorgen.’
Jan bracht ons naar een vertrek, achter in de kajuit gelegen, en vrij wat meer
comfort aanbiedend dan de slaapstede van ‘de jonge Hendrik.’
Er was een bed in mahoniehout, vier stoelen, eene tafel en verder huisgerief.
Na een oogenblik kon ik mij haast niet meer inbeelden dat ik op een schip was.
Op een stoel lag een pak. Jan scheurde het papier en haalde er een bont gekleurden
halsdoek uit.
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-‘'t Was voor haar,’ snikte de ongelukkige. Het aangezicht in de handen, de ellebogen
op tafel, bleef hij zeer lang weenen, alle de bitterheid smakend van het berouw dat
te laat komt en wanhoop is geworden.
-‘Zwijg nu maar,’ voegde hem vader troostend toe, ‘moeders laatste woord was
voor u. Zij zegde: als Jan komt.... en kon niet meer verder!’
En hij ook kon niet meer verder, de goede man, hij weende met Jan mede, en dat
bedaarde nog best van al mijn broeders verdriet.
Des anderdaags had broer verlof. Wij gingen samen schipper Cies bedanken en
bleven den heelen achternoen in zijn gezelschap.
Wij bezochten den Jodenhoek, de Kalverstraat, en werden door den Aardige naar
de ‘Brabantsche Dien’ gebracht, op de Martelaarsgracht, waar alles wat Belgische
waterrat was, te dien tijde (en zelfs nu nog, geloof ik) bijeenkwam en teerde.
Niet wijd van daar, bij zekeren Geurts, een Amsterdammer met eene leers boven
de deur, kocht Jan, voor vader een paar schoenen; mij schonk hij een zak met Janhagel,
welk ik zoo bijzonder smakelijk vond, dat de lekkernij in een bed sliep dezen nacht;
ik bleef er van snoepen tot de slaap mij dwong het overige op te eten in mijn droom:
aldus kon ik het des anderdaags eene tweede maal verorberen.
Den vierden dag, na een hartelijk afscheid van Jan, en gemeende bedankingen aan
kapitein Van De Putte en schipper Cies, togen wij met de trekschuit naar Rotterdam,
van waar ‘de Amicitia’ ons per stoom naar Antwerpen bracht.
Ik had de Maria Elisa verlaten, gansch met den kapitein verzoend. Hij had ook al
gedaan wat hij kon, om te toonen hoe welkom hem ons bezoek was, hoeveel prijs
hij hechtte aan Jans aanwezig-
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heid op de bark. Elken middag noenmaalden wij met hem en zijne moederlooze
kinderen.
Hein en Jansje, respectievelijk 12 en 9 jaren oud, waren reeds vriend geworden
van ‘den kleinen Brabander’, gelijk ik door hen genoemd werd.
Ware het mijn broer maar eenigszins mogelijk geweest, hij kwam met ons mede.
‘Al was het maar om haar graf te zien,’ had hij meer dan eens gezucht.
Voor een tiental zijner beste kennissen belastte hij ons met geschenken. Wannes
kreeg onder andere eene Duitsche pijp. Alleen de slechte maat, die hem den kwaden
weg had gewezen, werd niet herdacht, en als vader zijnen naam noemde, rolden Jans
oogen, als of hij iemand in zijn binnenste had gevloekt.
Na eene tamelijk vermoeiende voetreis langs den uitgestroomden en beslijkten
polderweg, kwamen wij eindelijk doornat te huis. De aanhoudende regen, door
smachtende hitte gevolgd, was alhier ondertusschen eene openbare ramp geworden.
Hij had den ongerijpten oogst ten gronde gesmeten, en thans was het een algemeene
angstschreeuw over den lande: ‘De patatten hebben weer de plaag’!
En zoo was het bij ons toch.
Aardappelen genoeg: gansche bergen dezer knolvruchten, zwart, stinkend, moest
men achterlaten op het veld, voor de beesten zelfs te slecht! De bedreigde korenoogst
werd vergeten, bij het herdenken der rampen, die de mislukking der patatten in de
jaren veertig voor gevolg had: toen ziekte en hongersnood Vlaanderen teisterden en
het gemis van den aardappel zich pijnlijker liet voelen, dan het gemis aan brood zulks
had kunnen doen.
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Als ik Wannes 's anderdaags zijne pijp droeg, vernam ik dat hij op het veld arbeidde.
-‘Gij zult hem aan 't Zavelend patatten aan 't uitdoen vinden’, verwittigde mij zijne
vrouw. ‘Manneken, manneken, regent het daar ook zoo langs den kant waar gij
geweest zijt? Hier is het al te erg: van honderd roeden nog geen vijf zakken!’
Ik wilde mijn goede Cobonus verrassen, en zou hem eensklaps de Duitsche pijp
onder den neus houden, niet twijfelend, of het geschenk was in staat hem alle de
aardappelen der wereld te doen vergeten.
Ondanks de regenvlaag die neerviel, spoedde ik mij naar den akker. Van verre
reeds zag ik mijn vriend aan den arbeid, zich niet meer bekommerende om de
nattigheid dan ik.
Hij had de ineengestoken hoeken van een koornzak op zijn hoofd geplaatst; dat
was zijn scherm. Zijn drietand verhief zich elk oogenblik in de lucht, om dan, tot
aan den steel in de nattige klamme aarde te dringen, waaruit een forsche ruk van den
landbouwer hem weer te voorschijn bracht. Ik was slechts nog enkele stappen van
Laudamus verwijderd, zonderdat hij mijne tegenwoordigheid vermoedde, en in zijn
eigen hoorde ik hem halfluid zeggen:
-‘Geen een is er bij, geen een goei.... Wat wij zullen eten dezen winter, weet Lieve
Heerken!...’
Hij had zijnen rieksteel bij het uiteinde gegrepen, hem krampachtig drukkend in
zijne stalen vuisten. De armen stak hij zoo hoog mogelijk boven het
achterwaardsgebogen lijf, en zoo dreigde hij een stond de aarde voor hij toesloeg,
als zocht hij de plaats waar hij haar diepst kwetsen kon, tot straf voor hare
onvruchtbaarheid en het nutteloos op haar vergoten zweet.
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-‘Tchou!’
De regen, als om te spotten met zijne onmachtige gramschap, viel tergend zwaar
en zwaarder op het verwenschte veld.
Weer bukte zich de zwoeger tot de aarde.
Niets dan zwrarte en aangerande knollen, die hij buiten zichzelve van woede,
smoezelde en smeierde in de reuzenhanden, wijl de spijs met eerde vermengd,
tusschen zijne beslijkte vingeren uitspoot.
En op den regen doelend die steeds toenam, riep hij tergend uit:
-‘Geef maar klauw, Lieve Heerken, verzuipt ons maar.... Tchou!....’
Hij kapte, sloeg wild in 't rond, zonder eenigen uitslag: niets, niets, tenzij hier en
daar een half aangerande knol voor het varken, morgen misschien voor den messing.
Ik stond nevens hem. Hij moest mij zien, en toch merkte hij mij niet, gansch
verslonden als hij was bij dien oogst van ramp en vertwijfeling.
-‘Geen een goei zit er nog in... op heel het land niet... g'hebt gelijk, O.L. Heerken...
Tchou! rot, rot, al rotte, wrij zullen maar eerd eten, O.L. Heerken...’
Wij stonden thans in een waar stortbad, als ware de hemel gescheurd boven ons
hoofd, als daalden bederf en ziekte in stralen op den akker en zijne onnuttige vrucht.
Eensklaps wierp de ongelukkige zijn riek weg, greep met de opengespreide handen
zooveel knollen en eerde als hij kon, en alles naar omhoog gooiend, stiet hij uit:
-‘Née! vreet gij dat nu eens!’
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V.
Voor den oven en in den trog.
WELHAAST verdiende ik mijn dagelijksch brood door het zelf te bakken, en maakte
kennis met de verschillige bewerkingen en toebehoorten, waardoor gemalen graan
ter tafel kan worden gebracht.
Baas Van Bossems huisgezin bestond, benevens het hoofd, uit een jongen van
mijne jaren, welke in de kostschool lag, en twee dochters, Lien en Fien, die er reeds
uitgekomen waren, en waarvan de eene twee, de andere vier jaar meer telde dan hun
broer.
Nog lager op de familieladder, bemerkte men twee jongens van acht en vijf jaar,
en op de onderste trede lag een zuigeling van eenige maanden in zijn moeders arm
te weenen.
Mijne bazin was een tamelijk lastig mensch, die meest altijd doeken aan de kaak
droeg voor 't zeer in de tanden, en zich heele dagen zoo vet klaagde en zuchtte als
een mol.
Bijzonderlijk 't jongste wicht, dat haren aard scheen overgeërfd te hebben, kon zij
niet vergeven, dat het ongespeend ter wereld gekomen was, en zooveel leed om zijne
tanden te krijgen, als zijne moeder om de hare te verliézen.
Zoo kwam het, dat ik in de eerste maanden niets meer van het ambacht vernam,
dan de kindermeid er van zou geleerd hebben, ware er dergelijk schep-
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sel bij ons in dienst geweest. Ik verving haar overal waar zij had kunnen te pas komen,
en dikwijls, terwijl ik de duizend en een gekende middelen om een kind te sussen
opvolgentlijk aanwendde, vroeg ik mijzelven af, of dat nu bakken was?
Van Rossem was een bijzonder krikkel mensch, die gelijk alle de oploopigen,
tevens den naam had toch ‘goed’ te zijn. Alleen van zijne vrouw stond hij alles uit,
bezat een onwankelbaar geloof in de echtheid van haar ongeluk en werd steeds door
het rampzalig gedacht behekst, dat hij er wel de oorzaak kon van wezen.
De hoofdtrek van het karakter der meisjes was eene overdreven neiging om schoon
te zijn: zij deden hun haar, waartoe zij overvloedig veel pommade bezigden, en als
er tijd overbleef, deden zij het huis en den winkel ook.
Na O.L.V. Lichtmis van 't volgend jaar, betrok Ivo, de knecht eindelijk zijn eigen
huis, en aldus moest ik wel in werkdadigen dienst treden en 't klein aan moeders
zorgen overlaten, 't geen de vrouw zoo verdrietig vond, dat zij er bij zuchtte: ‘Dat
kind zal mij den dood kosten.’
Overigens bijna de heele wereld ‘kostte haar den dood’ en voor 't profijt alleen
deed zij goed te blijven leven. De pijp van den baas, zijne kanarie-vogelen, het
dagelijksch noenborreltje, aan onzen toog genut, zijnen boog, de tuba die hij in den
tijd had gebromd, dat alles werd afgeschaft, verbannen of aan den nagel gehangen,
beticht van moordaanslag; en de bakker moest wel heel geerne zijne duiven zien,
om die ook niet te slachtofferen aan de grillen zijner vrouw.
Kuren zijn eene zeer aanstekelijke plaag, en was mijne bazin niet gelouterd geweest
voor zij in den
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hemel kwam, de engelen zouden nu reeds onder elkaar vechten.
Hoe lijdzaam mijn meester de grillen zijner vrouw ook verdroeg, toch sloegen zij
tot mij over: Van Rossem werkte op zijn leerjongen de gal uit, die een ander, zijns
onwetens, bij hem ontstoken had.
Hij bepaalde zich zelfs niet altijd bij woorden, maar benevens verwijtingen, sprong
hij tamelijk kwistig te mijnen opzichte met slagen en schuppen om.
Ik had, gelijk elke beginneling, tegen de eerste moeilijkheden te worstelen van het
onbekende ambacht.
Tienmal steviger dan bij een volkomen gast, plakte het deeg aan mijne armen en
lijmde mijn vingeren aan een. Als ik rogge trapte, geraakten haast mijn knie en bil
eer uit hun noot, dan mijn voet uit den deeg. Ik brandde mijne hand aan het brood
dat ik uit den oven haalde, splinterde mij aan het brandhout en draaide mijn arm lam
aan den builmolen, zoo wanhopig traag het meel verterend, dat ik hem in het ziftende
ingewand stak.
O ja, in de bakkerij, tooneel waar ik mijne eerste rol van gedienstigheid vervulde,
liep er menige traan over mijne wang, bij de soms wat al te harde behandeling van
mijn meester, die mij in oogenblikken van goede luim verzekerde, dat alles mijns
bestens werd gedaan, en hij een gast van mij wilde maken. ‘die zijnen tour de France
doen kon.’ Te huis moest ik niet gaan klagen, vader was nu ook aan 't kuchen geraakt,
en had, last genoeg met zijne eigene moeienissen. Ik verdroeg dus en verduwde zoo
goed als 't kon, hetgeen men mij verdiend of onverdiend toebracht, maar werd er niet
te beter om.
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Kattenkwaad stichten werd het voorwerp mijner bijzondere studie, en hierin zal de
booze wel geholpen hebben, hij die steeds elk menschenhert beloert, om een plaatsken
te vinden waar zijn wild zaad kan tieren.
De duiven van mijnen baas werden de eerste slachtoffers mijner laffe wraak: ik
bond papieren aan hun steert, 't geen hen in wilde vaart ontelbare krinkels boven de
gemeente deed maken, om eindelijk moe gejaagd op de til neer te vallen, zoo angstig
en verveerd, alsof de stekvogel, hun booze geest, hun op de vlerken zat.
Bijkans elken dag, in 't seizoen der jonge duiven, moest ik naar het naburig dorp,
een uur verder gelegen, om de dieren af te richten op wijdere vluchten.
Want Van Rossem was een der bijzonderste melkers van ons stadje. Daar op hun
hok, bij zijne onschuldige diertjes, zinnebeeld van zacht moedigheid en vrede, en
tevens oorzaak eens te meer ‘van zijn vrouws dood’, vond hij integendeel kracht en
moed, om hare akelige bespiegelingen te overleven en zoo ligt op te nemen.
In 't eerste volbracht ik letterlijk zijn bevel, deed een uur te voet en besteedde de
vijf centen teerpenningen aan een glas gersten in ‘den Engel’, te Sloten.
Later liet ik de vogelen onder weg op, na berekend te hebben, wanneer ik dat juist
doen moest om geen argwaan te verwekken. Eindelijk verliet ik onze gemeente niet
meer, maar bleef rooken en luierikken, aan de bank waar kozijn Daniel leerde klompen
kappen bij Feelke Blokmakers.
De kleine Van Rossems sarde en pitste ik in 't genipt, en liet mij zelfs eens ontvallen
bij de Spons,
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met min of meer boos inzicht, dat wij zoo een vette kater hadden, die ik niet lijden
kon, omdat hij mij had gekrabt.
In Liens en Fiens pommadepot, stak ik paters en meelwormen, en eens dat beiden
het haar aan 't opdoen waren, sloeg ik een bloemzak achter hun rug uit.
Zoo had ik het toch niet gemeend Er was meer bloem in den zak dan ik dacht. Op
hetzelfde oogenblik, werden de twee inlandsche meisjes, in twee Zwitzersche
‘jungfrauwen’ herschapen met sneeuw op den kop. Ook hun hals en kleederen werden
er door bepoeierd, en hun haar moest zich niet meer schamen, al had het van voor
de Fransche revolutie, in den poeiertijd, reeds op een schedel gestaan.
De kleinen rond de tafel die ook mededeelden van den bloemregen, lachten om
de pret, maar de meiden namen het anders op. Zij weenden en grijnsden van
gramschap, gelijk meisjes van acht jaar, 't geen hunne gekalkte klownwezens zulk
eene potsierlijke uitdrukking gaf, dat ik ondanks mijn angst het lachen toch niet kon
onderdrukken.
Zij riepen op hunne dikke moeder die waggelend aankwam, de kaak met den
eeuwigen doek omwonden.
-‘Neel’ kermde ze van voor zij zichtbaar werd op haar man: ‘Neel!’
Zij zal een stond gedacht hebben, dat de zoldering bezweek en de bloem
doorregende. Zoo akelig en diep ongelukkig klonk haar ‘O.L. Heer toch!’ als voelde
zij het dak reeds op haar hoofd.
Maar de pop van 't kleinste kind, welke Lien langs mijne ooren gooide, bij gemis
aan doelmatiger projectiel, bracht haar oogenblikkelijk op de hoogte van den toestand.
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Als furiën wilden zij mij thans alle drie te lijf, maar ik ontsnapte gelukkiglijk aan
hare klauwen, stoof in de bakkerij, sloot de deur en wachtte het vervolg van 't drama.
-‘Is 't de moordenaar alweer?’ hoorde ik den baas roepen, want deze lieve benaming
schonk de bakker mij bij de minste feil gratis voor niet.
Er volgde een verwarde uitleg, met tranen en kreten van woede: eene veroordeeling
toutes chambres réunies. Eens te meer was ik de oorzaak van vrouw Philoté Van
Rossem haar dood, eens te meer verklaarde mijn meester dat ik aan de galg zou
sterven. Maar als ik hoorde hoe hij zich om mij bekommerde, hoe hij naar mij vroeg,
en het inzicht uitdrukte mij een been af te slaan, maakte ik er gebruik van, dat ik ze
nog alle twee had, om de zoldertrappen op te loopen.
Op het oogenblik dat de bakkerijdeur open vloog, liet ik de zolderval neder: juist
de trap was ik voor.
-‘Open doen!’ schreeuwde de baas ‘dat ik u vil!’
Reeds had ik een vollen meelzak op de val doen omkantelen; de natuurlijke afkeer
dien ik altijd voor het villen heb betuigd, verleende mij voor een oogenblik de noodige
macht, om een afgedankt 120 pondgewicht er bij te slepen.
-‘De val openmaken, schurk, bandiet, galgenaas.... opendoen, zeg ik....’
Ik beefde en weende tevens, akeliger oogenblik had ik nog nooit beleefd.
- 'k Durf niet, baas.... ge zoudt me slaan!
- 'k Zal u vermoorden.... 'k zal u doen ophangen.... 'k zal u leeren de menschen
hunne oogen uitslaan.
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Och! waarom kon ik thans niet vliegen, al was het de grens over, het land uit, op 't
een of ander schip, gelijk Jan deed, als hij geoordeeld had, dat er geen ander middel
meer overbleef om zijn pad schoon te vagen.
De baas wilde mij maar steeds te lijf. Hij beukte op de val met een schierhout,
poogde haar op te lichten met zijne schouders en scheen zoo begeerig om daar te
komen als ik om er weg te zijn.
Een ander gevaar dreigde. De val, als spande zij ook al met den indringer samen,
en overigens niet vervaardigd in vooruitzicht van een beleg, dreigde uit eigen
beweging toe te geven. Hare losgeraakte hangsels riepen op verlichting, en ik zag
haar doorzakken en holvormig worden.
Ik kon het niet meer aanschouwen, en voelde mijne haren te berge rijzen bij het
afschuwelijke denkbeeld: ‘straks krijgt mijn baas den 120 ponder op den kop!’
Ik liep de meelkamer op, sloot de deur, en daar niet wetend wat doen om mijne
onrust eenigszins tot bedaren te brengen, zette ik mij weenend aan het builen.
Dat kwam er nu van, nu stak ik in schoone kleeren! In mijne verbeelding had ik
de jufvrouwen blind gemaakt en weesjes met een. Elk oogenblik vreesde ik het
gewicht op den trap te hooren bonzen, en had het mij werkelijk op 't hart gelegen,
het kon niet zwaarder drukken dan het thans zedelijk deed.
Ik draaide maar steeds voort. Neerstiger ben ik mijn leven lang niet geweest. De
ijzeren kleppers van den molen klonken mij dof in 't oor, als gehoorzaamden zij met
tegenzin eene zoo booze hand.
Ik zifte en bleef ziften. Eerst voor morgen, dan
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voor overmorgen, dan voor het overig der week. Ik had eenen ganschen oogst willen
builen, om zoo lang de gevreesde rekening te kunnen uitstellen, die ik met den baas
te vereffenen had.
Ik voelde mijn honger niet.
De molen, dien ik zoo dikwijls naar alle bliksems had gezonden, als ik voor dag
en dauw zijne handvat draaien moest, twee groote uren voor men de zwengel des
koffiemolens draaide tot het ontbijt, was als de stalen stad, die Caïn bouwen deed,
uit schrik voor het Oog, dat alleen zijne misdaad had bespied.
't Was donker thans. De armen vielen mij langs het lijf van vermoeienis. Eindelijk
waagde ik het mijn arbeid te onderbreken, en eens te zien hoe het nu eigenlijk niet
mijnen toestand gelegen was.
Ik legde het dakvenster open en keek op de achterplaats.
-‘Charel, komt gij niet eten?’ riep iemand tot mij.
- Zijt gij het, Fien?’
-‘Ja, wij hebben al een half uur gedaan.’
-‘Zijt gij nog kwaad, Fien?’
-‘Neen, 't was toch maar ons slecht kleed.’
-‘En Lien?’
-‘Die is naar 't lof.’
-‘En vader?’
-‘Die zit in de bakkerij....’
Als een ketel koud water viel deze mededeeling mij op 't lijf.
Zoo zal de arme belegerde ijzen, als hij verneemt dat de belegeraar de hoofden
der bezetting vraagt.
-‘Komt gij niet eten, Charel?’
-‘Ik durf niet. Vader breekt mij de ribben.’
-‘Kom maar af, hij zal u nikske breken.’
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Ik waagde eindelijk de deur te openen en te gaan luisteren aan den trap. Den zak
zette ik recht, en den 120-ponder zou ik ook opgeno nen hebben, maar een uitroep
van den baas deed mij van dat gedacht voorloopig afzien.
-‘Ik snij hem de keel af,’ riep de bakker; ‘ik kook hem in de soep, zoo een luiaard,
wat heeft hij gedaan, sinds ik hem in huis heb?’
Weer deed ik den zak op de val omkantelen, trad tot de meelkamer en zag het
dakvenster uit of Fien daar nog stond.
Hij had dus noch vergeten, noch vergeven, en die andere persoon die bij hem was...
't kon al de nieuwe gast zijn die mijn plaats kwam innemen. Want ik twijfelde er niet
meer aan: mijne rol was hier ten einde gespeeld en morgen zou vader vernemen welk
een lief zoontje hij had.
Zoo vlecht de booze zich een zweep van het kemp dat zijn verwaarloosde akker
opbracht, en geeselt er zijn eigen mede, als hij de menschen ontvlucht is, om de roede
te ontgaan.
-‘Fien!’ riep ik een oogenblik later, als ik haar weer op de binnenplaats meende
te zien.
-‘Wat is 't?’ antwoordde mij... Lien.
-‘Zijt gij nog kwaad?’
-‘Ga riek het!’ snauwde zij mij toe, en smeet de deur dicht.
Daar stond ik nu tusschen deze twee zusters, waarvan de eene hoop, de andere
vrees was.
‘Patiencie’, besloot ik ondanks mijnen honger, ‘wij eten morgen maar wat meer.’
Gekleed legde ik mij te bed, en bleef zoo eene wijl, met open oogen in de duisternis
staren, wanneer ik eensklaps dacht dat iemand mij riep. Ik trad de slaapplaats uit, en
lichtte nogmaals het dakvenster der meelkamer op.
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-‘Charel!’ riep ‘de hoop’, ‘straks gaat vader uit, maak dan de val open, ik breng u
een boterham.’
Goede ziel! Dat was nu wel kwaad met goed loonen.
-‘Ja Fien, dank u.’
Weer viel het venster toe, en met het vurigste verlangen, dat ik eens ondervonden
heb, wachtte ik dat de baas aftrok, opdat de levensmiddelen de vesting binnen konden.
Nog steeds duurde het onderhoud tusschen mijn baas en zijn bezoeker. Dat viel
zoo in zijne gewoonte. Elders rooken dan onder de breede ovenschouw, mocht Van
Rossem niet meer van zijne teedere echtgenoote, en er moest iets heel buiten-gewoons
te doen zijn, dat hij zoo te midden de week nog aan uitgaan dorst denken.
Voorzichtig nam ik den 120-ponder bij het oor, en sleepte hem tot zijne plaats.
De meelzak werd recht gezet, en ik meende te hooren, dat men daar beneden aanstalten
maakte om het beleg op te breken.
Stil lichtte ik de val op, trad de trappen neer en kon nu best nagaan, of ik het
voorwerp van 't gesprek was gebleven.
-‘Ge moet ze den kost geven’, hoorde ik tot mijnen angst den baas zeggen, ‘en ze
brengen geen profijt aan’ Ja, ja, nog steeds was 't openbaar ministerie aan 't uitvaren
tegen mij.
-‘Zend ik hem hier of daar mede, hij blijft een halven dag weg..’
Indien gij 't al wist, dacht ik.
- ‘Hij zet heel mijn kot in revolutie.’
Bermhertigheid! Was hij er achter gekomen, hoe ik soms met de duiven leefde?
-‘Meester zijn van 't kot, dat is zijn winkel, en om te broeien is hij ook al nikske
weerd....’
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Ik herleefde, en wist thans wie er in de soep zou gekookt worden.
Daarop gingen de mannen weg, en twee minuten later reikte Fien mij van op den
trap eenen grooten dikken boterham.
-‘Is hij niet te dik, ik heb hem in den donkeren gesneden?...’
Te dik!
Ze stak mij nog iets in de hand. Een appel, dacht mij.
-‘De kop van 't konijn van Zondag’, zei ze.
-‘En als zij 't zien, Fien?’
-‘Dan zeg ik, dat ik hem opgeëten heb. Moeder kan niet knagen met hare tanden,
en Lien lust geen konijn.’
Zonder verder te vernemen, waarmede moeder dan eigenlijk knaagde, gat ik een
goeden knauw in het brood en sprak den kop aan.
-‘'K ga naar beneden’, fezelde Fien, ‘Lien is om koffie en 'k moet op den winkel
passen.’
-‘Dank zulle Fien’ en met mijnen mond vol brood: ‘zijt ge nog kwaad?’
- Zij had mogen antwoorden: ‘dat smaakt gij immers wel’, maar op de zelfde vraag,
gaf zij hetzelfde antwoord.
-‘Neen 't was toch maar mijn slecht kleed.’
En dan op verwijtenden toon:
-‘Wij hebben onzen kop moeten wasschen onder de pomp... al die blom in die
pommaad...’
-‘Ja maar ik wist niet...’
-‘Ge weet gij het nooit... als gij meelwormen in onzen nek gooit, of houtskool aan
ons aangezicht doet, ge weet ook van niets zeker?’
Ik bleef haar het antwoord schuldig, en ondanks mijne knagende consciencie,
onderbrak ik toch het knagen aan den konijnenkop niet.
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Een verstokte booswicht was ik nimmer, en ik maakte op dat oogenblik het vast
voornemen, van maar alleen nog in Liens pommadepot meelwormen te steken; zelfs
voor het meisje de trappen afkwam, klonk er een herhaald gerucht, als van kussen
in de duisternis gewisseld, die de moralist wellicht afkeuren zal, terwijl de romantieke
lezer misschien de pit denkt te ontdekken, waaruit een liefdeboom groeien moet.
De moralist en de romantieker hebben beiden ongelijk. Zij lasteren het brave meisje
dat handelde zonder eenige nevenbedoeling.
Als ik haar op de eene kaak sloeg, bood zij mij de andere noch tot kussen, noch
tot slagen; de eenige wangen die gezoend werden, waren degene van 't konijn, waaraan
ik lekte en zoog, tot er niets dan beenderen meer overschoten, die ik het goede Fientje
de een na de andere in de hand lei, om ze in de stoot te verbranden.
Ondertusschen vervolgde zij steeds met gesmoorde stem hare bespiegelingen op
mijn slecht gedrag, en wie weet of het meisje de oorzaak niet is geweest dat ik nooit
bepaald van het pad der deugd afgedwaald ben, hoe menigmaal ik ook langs den
boord liep.
Zelfs was mijn beterschap zoo gemeend zekeren tijd, dat ik de duiven naar Slooten
droeg, tot ik, weer in mijn oud kwaad hervallend, Daniël aan zijnen kapblok ging
vinden, en mijn baas dikwijls zijn vogels in de lucht zocht, als ze nog in hun mandje
zaten te ronken.
Het spel werd echter gevaarlijk. Eens vond ik een paar blokken in den korf, in
plaats van een paar jonge duiven, en gelukkig dat mijn meester het niet gezien had,
maar van die Slootsche reis waren de vogels in 10 minuten terug op het hok.
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En eindelijk leekte het toch uit, gelijk er te vreezen was, dat het al lang zou uitgeleekt
hebben.
De baas uit ‘den Engel’ kwam eens bij ons aansteken, en was zeer verwonderd
door mijn meester gevraagd te worden, wat hij ‘over dat koppel van gisteren dacht.’
- ‘'k Heb in veertien dagen noch haar noch pluim van u gezien, baas Van Rossem.’
- ‘Hoe? 'k heb gister den jongen nog....’
- ‘Ja 't is minstens veertien dagen, als het geen drie weken is.’
- ‘O die moordenaar, die moordenaar,’ brieschte mijn meester, ‘laat hem in de
bakkerij komen.’
Ik kwam er in, juist als ze de weerd uit den Engel verliet, en nauw had ik tijd gehad
om te bedenken dat zijne aanwezigheid voor mij zeer noodlottig wezen kon, of reeds
voelde ik ergens den voet van den baas, die mijne overtuiging nopens dat punt
aanzienlijk versterkte.
- Gij zijt gister naar Slooten geweest hé?
- ‘Aï!....’
- ‘Het bier was zuur, hé?’
- ‘Oei!....’
De ondervraging duurde zoo nog een tijd voort op dien toon.
Elke leugen der duizend die ik had moeten uitvinden, om de eerste te doen gelooven
zou ik met een schop betalen.
- ‘'k Heb de complimenten van den baas, hé?’
- ‘De pastoor die daar voorbij kwam, zei ook dat het zulke schoone duiven waren
hé?’
't Was een proces en eene uitvoering tezelfder tijd. Wie weet hoe lang het nog zou
geduurd hebhen, zoo de baas zijn bakkersmuil niet verloren
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had, of indien er geen brandhout voor den oven had gelegen.
Eensklaps hoorde ik een vervaarlijken gil, en als ik mijn baas aanzag, stond hij
jankend rond te draaien op zijn linkerbeen.
- ‘Trek er hem uit, moordenaar’ gilde hij het weenen nabij, ‘alle Gods lieve heiligen,
helpt mij, ziet gij hem niet?... trek uit, trek uit.’
Een groote zware splinter, dien hij van een schierhout geschupt had, stak hem
onder den nagel van den grooten teen, en deed de man zoo schrikkelijk lijden, dat
hij op het bezwijmen stond.
Mijn arm hoofd geraakte voor een oogenblik in de war. De vrees voor verdere
bestraffing, de kans tot ontsnappen, de akeligheid van mijn meesters gegil, de
heelkundige operatie waartoe ik opgeroepen werd, deden mij eensklaps de deur
openen, en naar boven stormen.
- ‘Moordenaar, aï! oe!’ hoorde ik den baas bulderen.
Zoo vele scheldnamen smeet hij mij naar den kop, dat het mij thans verwondert,
hoe ik er den trap mede opgeraakte.
- ‘Aï! oei! de schelm, de deugeniet! Gelukkig dat de galg niet meer bestaat. Vrouw!’
De ongelukkige riep op het gansche huisgezin, dat gillend kwam aangeloopen, en
gillend de oogen afwendde van den gekwetsten teen.
Ik kon het niet meer aanhooren, en mij herinnerend, dat zelfs een leeuw zich eenen
splinter uit den poot liet nemen, zonder zijn verpleger op te eten, hoopte ik dat mijn
meester zich wel zoo edelmoedig gedragen zou, als het wreedste der dieren.
Met een ruk verloste ik den baas uit zijnen neteligen toestand, en kreeg nog lof
van de vrouw,
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over mijne bewonderensweerdige tegenwoordigheid van geest.
Gelukkiglijk vroeg zij geenen verderen uitleg, over de manier waarop haar man
aan het kansje was geraakt.
Met deze endergelijke voorvallen, waarvande onbeduidendheid mij blozen doet
bij den lezer, verliep de tijd, die voor mij steeds aan 't verloopen is, wie weet hoe
lang nog. Welke misrekening voor den schepper, als hij hem mij schonk tot het
verrichten van groote daden! Nooit heb ik standbeeld noch kruis verworven of
verdiend, en angstig zie ik de vier windgewesten in, vol twijfel of zij mij ooit van
ergens zullen geworden.
Stilaan werd ik in staat mijnen ‘tour de France’ werkelijk te doen. Als ik 15 jaar
en half oud was, na zeventien maanden leertijd, mocht de baas gerust het flerecijn
krijgen, zonder vrees, dat de zaken der bakkerij daardoor in de war zouden loopen.
Het kwelde hem geregeld eens per jaar, en hoewel hij telkens poogde zijne
aanvallen moedig en verduldig door te komen, lukte hem dat nooit bij mijne wete.
In zijn zetel nevens de stoof gezeten, den zieken voet op een stoel met een kussen,
schreeuwde en bulderde hij zijne pijn uit, zoo lang de aanval duurde, en zonder dat
hij gedrukte berichten in ons stadje rondstuurde, wist iedereen toch omtrent, wanneer
hij door zijne pijnlijke aandoening werd geplaagd.
- ‘A boe.... amei, amei! en al in dien grooten teen, en zoo gezwollen. Aï! oe!’
Een ganschen dag kon hij klappen over dat lichaamsdeel, welk door het noodlot
op eene bijzon-
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dere manier werd begunstigd. Hij had alle middels aangewend, die de bezoekers hem
opvolgentlijk aanprezen. Geprobeerd met heet en koud water, met warme doeken en
killige windels. Zijn voet stak beurtelings in assche, lijnzaadpap, mostaard, koemest,
olie, voor hij hem eindelijk weer in eene kous borg. En als op zulke dagen de vrouw
met hare tanden martelde, nam ik gereedelijk aan dat de wereld een dal van lijden
is.
Het goede mensch echter stelde zich als martelares aan, die te midden harer pijnen
nog met het lot van anderen is bekommerd.
- ‘Naar mij moet ge niet zien, kinderen. Ik zal mijn eigen wel behelpen, zoo ben
ik het gewoon!’
't Was ook best dat de pijn zoo luidruchtig niet was bij de meesteres als bij den
meester. De baas tierde ruim voor twee.
- ‘Ze steken er in met messen,’ hoorde ik hem zekeren morgend roepen, ‘en rukken,
rukken, als wou de teen openbarsten... a... aaa... amei!’
Ondertusschen klopte zijne Philoté twee eieren, die zij in melk roerde, en vol
weemoed uitdronk.
Het mensch moest toch iets eten als zij wilde voortbestaan.
Waardoor zij in 't leven bleef, heb ik nooit kunnen achterhalen, en heele dagen
vertelde zij aan iedereen, dat zij het zelf niet wist. Niet alleen in de tanden, maar
bijzonderlijk in de zenuwen zat het haar, bij de minste ongesteldheid, die de haren
overkwam. Hoewel het bijna tien uren was, waren deze twee eieren, op een vingerhoed
koffie na, en drie schimmen van boterhammen, het eenigste tot hier toe door haar
genut, en 't deed mij zelf deugd, rond 11 ure te kunnen bestatigen, dat zij er eindelijk
toe besloot, een telloorken warmmelkpap koud te zuchten.
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Och, was het niet geweest van dien doek en dat jammeren, wie hadde kunnen denken
dat zij zoo diep ongelukkig was?
Haar jak, hoe ruim men die ook maakte, vertoonde niet meer kroken of plooien,
dan een zeil met noord-wester storm op de hielen.
Haar hals was zoo dik en welstellend, dat er haar kin in verloren liep, en als zij
des zomers in een boon gaard wandelde, zeiden de dikste blozendste appelen zelfs
kwaad van hare gekleurde wabberige wangen.
Het overige van hare persoon moest voor het beschrevene deel in zwaarte niet
tanen, en zekeren dag dat zij in het eene vlak eener weegschaal plaats nam, kon men
geene beweging in de balans merken, voor men in het andere 210 pond plaatste.
Zij had een tamelijk breed voorhoofd, en op haar brum haar stond eene zedige
witte muts, meer door den doek op het hoofd gedrukt, dan door de linten er aan
bevestigd.
Op den aangewezen morgend, zag het er weer allerakeligst uit. De baas had reeds
koud en warm aangewend, om het maar eenigszins verdragelijk te maken, en toch
bleven hem de ingebeelde messen onmedoogeloos kwellen.
Sinds een tijd was Victor, de oudste mannelijke spruit, van school gebleven en in
de bakkerij werkzaam.
Wij zouden gezamenlijk den baas zoo goed mogelijk trachten te vervangen, en
maken dat, ondanks de afwezigheid van 's meesters oog, de kerk toch in het midden
bleef.
Wij waren aan onzen laatsten oven bezig, die voor de helft uit tarwe- en uit
masteluin brood bestond.
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Het weer was tamelijk killig, daarom had ik wat meer gist gelegd en mijnen oven
maar aangestoken, toen alles reeds opgemaakt op de planken lag.
Bijtijds hoorden wij van uit de keuken, de verbolgene stem van den baas, tegen
zijnen grooten teen uitvarend, gelijk zaliger Cicero tegen Catilina.
- ‘Het helpt er allemaal niemendallen aan... boe! Afsnijden zal ik hem doen... als
er nu toch eene pijn is!! .. o gho gho!... geef mij een mes, een mes geven, zeg ik!’
Als hij bezoek kreeg en zulks, hoorden wij, was thans weer het geval, maakte Van
Rossem het historiek van zijn voets slecht gedrag.
Dat was gekomen gelijk het altijd kwam, eene zwaarte in den teen, dan een licht,
bijna onzichtbaar rood plekje, tot dat lichaams deel, ja den geheelen voet, was
beginnen toenemen in schijnbare gezondheid, zwol en ontstak en thans een voet
scheen van gekleurd glas.
- ‘En terwijl ik langs onder gekwollen wordt, vinden zij mijne vrouw langs boven.’
Met deze woorden, verzocht de baas, dat de bezoeker 't overige zijns medelijdens
aan Philothé besteden zou.
Ik kwam juist in de keuken als de vrouw antwoord geven wilde, maar een
appelbrood, dat wij haar in den vorigen oven gebakken hadden, en waarvan zij nu
juist eene mondsvol nam, belette haar zulks.
- ‘Laat dat maar gaan’ bracht zij eindelijk uit op een toon van uiterste overgeving,
‘wij krevelen toch voort, en moet dat mijnen dood kosten....’
Was het om deze akelige bespiegelingen uit den geest te bannen, dat Victor mij
voorstelde, eene
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enkele partij stop te schieten op de achterplaats? Ik denk het niet. De kinderen waren
er zoo aan gewend, dat zij die op het laatst niet meer hoorden: gelijk de slinger van
een uurwerk geen gerucht meer maakt, voor iemand die hem bij zijne geboorte reeds
zag over en weer slingeren. Ik nam des jongens voorslag aan, voor een enkel partijken,
tien gooien in 't geheel.
De oven was juist gepast heet; het brood op de planken hield zich zoo stevig, als
de twee houten kazen in mijn tantens winkel. Neen, aan tien gooien waagden wij
geen zier.
O de duivel van 't spel! Omdat het brood toch zóó stevig stand hield, riskeerden
wij nog een partijken, en omdat de oven zóó gepast heet was, een derde. Vervolgens
hadden wij eenen langen, tamelijk verwarden twist, om te weten of de kurk al of niet
gevallen was, en eindelijk, om de zaak in der minne te regelen, werd er met algemeene
stemmen tot de vernietiging der partij en het aanvangen eener nieuwe besloten.
Juist als ik het zou winnen, vielen mijne oogen op de schouw, en tot mijn schrik
bemerkte ik, dat er niet meer rook uitkwam, dan uit eene ongestopte pijp.
In een sprong was ik aan den oven, en zag dat buiten eenige gloeiende kolen, alle
warmend element daar totaal was uitgedoofd.
Eenige schieren brachten de vlam terug in de warmste plaats van het huis, en nu
was het ook tijd een oogje op het brood te slaan.
Een gil ontsnapte mij als ik de eerste plank ontdekte. De brooden hadden zich zoo
buitengewoon uitgezet en ontwikkeld, dat ik ze geenszins meer erkende voor die
houtenkaasbrooden van straks.
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Een broodje van 4 pond scheen er nu minstens tien te wegen. De plank te klein zijnde
voor die wonderbare uitbreiding, hadden zij zich in elkanders armen geworpen, gelijk
profeet Daniels makkers deden, voor men hen in den oven wierp.
En plat, met getrokken en verwrongen gezichten, schenen zij mijn verzuim te
verwijten. Ik kon niet meer zien waar het eene brood begon, en het andere uitscheidde.
Als stukken lood die mij op de ziel vielen, lekten van alle de planken stukken deeg
af, en men moet zelf het bakken gedaan hebben, om te begrijpen wat ik dan heb
afgezien.
In een ongeheeten oven, dien ik nauw dweilen dorst voor het tijdverlet, schoten
wij met alle slag van moeielijheden de misbaksels binnen. Een goed deel ervan vond
geene plaats meer, om aan het vreeslijk drama tegenwoordig te zijn, dat daar zou
gebeuren, en waar niets dan slachtoffers deel aan namen.
Na een gansch uur bakkens, waagde ik het den oven te openen, en in zijnen muil
te zien.
Het waren geen brooden maar bekkens!
Ik sloeg hem weer toe, gelijk Madame Blauwbaard de kamer, waar de zeven dames
hingen, die vroeger haren naam droegen.
In deze korte stonde had ik vijftig martelaren ontwaard!
Bleek, plat, ineengeloopen, leverden zij zoo een droevigen aanblik op, dat er een
hond zelfs zou bij gegrezen hebben: wij mochten gerust stop gaan schieten of ton
spelen, thans hadden wij schijven genoeg.
Met vele moeite kregen wij ze van een bij het uittrekken, en sommige
aaneengebakken geburen moesten wij met het mes van elkander snijden, als wij ze
niet wilden half doorbreken.
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- ‘Het brood komen toonen,’ hoorden wij den baas roepen, tusschen eene nieuwe
vlaag van smartkreten.
Nooit hebben monsters beter hunnen naam verdiend, en na lang beraad, nam ik
daartoe de twee eerste die mij onder de handen vielen, overtuigd, dat zij allen even
slecht en akelig waren.
De hartelooze Victor droeg er ook twee, en er zich van als bekkens bedienende,
traden wij tot den gevreesden zetel toe.
De jongen scheen te meenen dat zijn vader zich door deze grap onmiddellijk gansch
gezond lachen moest.
Ik had den moed niet hem te zeggen dat hij uitscheiden zou, en aldus geleek ik
niet slecht aan een Indiaansch slachtoffer, dat met muziek naar zijnen dood wordt
geleid.
- ‘Djon terrè tè tè,’ klonk de fanfarige stem des jongen Van Kossems, en met zijne
brooden bekkens djingelde hij als met schijven.
Zijn stapmarsch was van korten duur. Haast ontwaarde hij aan zijns vaders
gelaatstrekken, dat het geene muzikale uitvoering was, die hier zou gebeuren.
Als ik mij wil verbeelden, hoe het een mensch gaat die eene geraaktheid krijgt,
breng ik mijn baas van dat oogenblik voor den geest.
De oogen puilden uit zijnen kop, de huid van het voorhoofd begon te dansen, en
ik zag hem permentelijk verslikken aan zijne verontweerdiging.
- ‘Wat brengt ge me daar?’ barstte hij uit, ‘schelmen, moordenaars, ik vraag u wat
ge mij daar brengt?’
De martelares sloeg hare handen te zaam, en hare oogen ten hemel.
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- ‘Dat zal mijn dood kosten,’ jammerde zij.
Ik geloof dat de vrouw op dat oogenblik voor de eerste en eenigste maal meende
wat zij zegde.
- ‘Hij kan toch niet schuppen,’ fezelde mijn medeplichtige in mijn oor.
De baas wilde maar steeds van ons vernemen wat wij hem aanboden.
- ‘Brooden,’ waagde Victor te antwoorden.
- ‘Brooden, zijn dat brooden?’ bulderde Van Rossem, en zijn zoon een der
wanbaksels ontrukkende, gooide hij er langs mijn hoofd het vensterken mede stuk,
langswaar men van de keuken in den winkel kon zien.
Het rinkelend glas deed de jongste spruit in zijne wieg opschrikken en huilen, de
kat borg zich verschrikt onder de schapraai, de baas brieschte, de meisjes gilden, de
moeder jammerde meer en meer, en boven al dat gerucht schetterde de kanarievogel
zoo luid, zoo lustig en blij, als waande hij zich op de kermis.
- ‘Gij zult het alleen opeten,’ schuimbekte de baas mij toe, ‘al verstiktet gij er in,
al verkroptet gij er u aan, gij krijgt in acht dagen noch patatten noch soep noch pap,
en nu - uit mijn oogen!...’
- ‘Ja,’ beet Lien daar boven op, ‘zij hebben achter naar het kork staan schieten!...’
- ‘Zij zullen mij op het stroo helpen, ruïneeren, de schelmen, voort!’
Nooit bevel heb ik liever uitgevoerd; ik stond daar minstens zoo bleek, als het
bleekste brood, dat zoo even uit den oven was gekomen.
Al hetgeen ik twee dagen lang buiten koffie met boterhammen gekregen heb, zelfs
voor noenen avondeten, was ik het smokkelend Fientje verschuldigd.

René Vermandere, Geheugenissen

130
Omtrent dien tijd werd ik een hartstochtelijk lezer. Conscience was mijn
lievelingsschrijver, en sommige bladzijden uit ‘de Leeuw van Vlaanderen’ kende ik
letterlijk van buiten.
De koster had zijne bibliotheek te mijner beschikking gesteld, en welhaast telde
ik onder de aandachtigste toehoorders van den den braven verteller, die, aan
Vlaanderens heerd gezeten, een gansch volk rond zijnen stoel zag geschaard.
Aldaar won mijn karakter veel in ernst en bedaardheid. Zoo groot was mijne
vereering jegens den edelen man, dat ik eens met Daniël en Louis Denol, die Zondag
te mijnent nog koffie heeft gedronken, de voetreis naar Antwerpen ondernam, om
hem slechts eens te zien.
Wij kwamen echter te laat. Een schabeletter dien wij op het Schelleken aanspraken,
wist ons te zeggen, dat Conscience onlangs te Kortrijk was benoemd, en daar de
fonctiën van arrondissementscommissaris vervulde.
De eenige centen, die moeder ons leende om de kosten der reis te bestrijden, waren
bij het komen opgeraakt, en de terugkeer viel heel en gansch Daniël ten laste, die
een peerd had mogen vasthouden, en daarvoor een kwartje als fooi verkreeg.
Wij gebruikten het, om drie pintjes wit te bestellen in ‘de Roos’, waarna wij ons
moedig aan 't weerkee en stelden, in gezelschap van den wassenden stroom, waarop
de Juli zonne welgevallig loeg, waarover de spelende zeemeeuw haar uitgerekte
vlerken bewoog, wijl de graspijltjes, die langs genen kant van den dam tierden, zich
groeiend uitrekten om hem eens te zien.
O, die gelukkige tijd, die zonnige zondag!
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Jeugd was onze eenige rijkdom, jeugd en gezondheid.
Wat gaf ons fortuin, wat deerde ons armoede: wij waren zestien jaar!
En ik vertelde wat Conscience mij had verteld. Ik sprak over onze voorvaderen,
zooals hij ze mij leerde kennen.
Zoo gloedvol als ik maar kon, beschreef ik de groote gebeurtenis, die op
Groeninghe plaats greep, sprak over de bestorming van het slot van Male, waar
Breidels beenhouwers de Fransche soldeniers den klauw van den Leeuw lieten voelen
en de likkende vlam hunner wraak het vaderland zuiverde van eene onteerende vlek.
-‘Jammer! daar moesten wij bij geweest zijn!’ riep de opgetogen Denol - ‘en
Wannes, en de smid, en boer Depruis en Cies Bekaert....’
Mijn makker noemde alle de zesvoeters der streek, die, tot zijn groot spijt, ruim
vijf eeuwen te laat gekomen waren, om in de krijgsgelederen der Vlaamsche gemeente
te staan.
- ‘Ik zou wijn gezopen hebben voor ik den boel in brand stak,’ tierde Daniël, en
dan, eensklaps, uit de wolken der verbeelding van tusschen de versierselen der
bebloemde en opgetooide geschiedenis te voorschijn komende, sprong hij met een
kreet des harten op den toenmaligen jongsten dag.
- ‘Ik stik!’
Stille droomerij, inbeelding en idealen hebben mijn neef nimmer geboeid. Voor
geen mensch ter wereld was de maan stelliger de maan. Nooit is bij hem de schim
van een gedacht opgekomen, dat zij iets anders zijn kon.
- ‘Vader’, vroeg hij eens bij het naar huis keeren uit de hoogmis, waar hij vlak
tegen over het

René Vermandere, Geheugenissen

132
missiekruis gezeten had, ‘vader, heette O.L. Heer Inri?’
- ‘Neen, Wannes,’ had mijn oom hem over den schouder ten antwoord gegeven,
en van dan gaf de jongen alle overweging nopens dergelijke zaken op.
Wij stapten thans op den uitgeblakerden steenweg, met de zonne vlak boven ons
hoofd. De naaste pachthoeve lag onmenschelijk wijd van ons af; geen boom schonk
lommer, geene beek kabbelde ons verfrissching tegen, en als ware het er om gedaan,
op het eenige huis dat wij voorbij gingen, lazen wij:
‘In den Haring verkoopt men bier.
Die geld heeft, komt alhier.’

Wij hadden er geen, eilaas, en zagen weinig kans, weer een kwartje te verdienen
door een peerd voor den muil te staan.
Met slepende stappen kwamen wij de woon voorbij, op wier stoep de goedgebuikte
kastelein, door onze huid heen, den dorst scheen te gissen die ons martelde, zonderdat
hij er bermhertiger om werd.
Verder op, heel ver nog, lag een zomerverblijf, dat in het komen reeds onze
aandacht had gewekt door zijne welgeladen fruitboomen.
- ‘Wij zijn haast aan dat buitengoed,’ sprak Daniël ons bemoedigend toe, ‘met een
goede wip zou ik wel over de gracht geraken, en dan kan ik aan de krieken.’
- ‘Ja, maar de menschen zijn er op, jongen,’ meende Denol.
- ‘Wie zegt dat?’
- ‘Gij zult het zien.’
Wij naderden meer en meer die oasis, en stonden er eindelijk voor. Eene gracht,
merkelijk breeder dan mijn neefs dorst het zich had voorge-
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steld, scheidde de Spaanschhouten haag van den steenweg; daarachter, tegen den
ringmuur, die het goed omsloot, zagen wij allerhande zomervruchten ons tergend en
bekorend tegenlachen.
Er stond een boom met morellen, waarvan de vrucht het bijzondere doel onzer
begeerlijkheid werd.
Door een gat der haag, zagen wij zijne roode kinderen lachen, uitpiepend tusschen
de bladeren, gelijk de grootwordende kiekens uit de pluimen der bange klok. Drie
paar oogen, begluurden de purperende vrucht, vol lesschend sap, vol smakelijk bloed,
en nooit viel het aannemen van het beginsel des eigendoms ons lastiger.
Mijn neef had desaangaande reeds alle vooroordeel op zij gezet, ja, meer dan dat,
en hadden het wetboek en de tien geboden hem maar alleen in den weg gestaan, zijn
dorst deed hem zonder aarzeling beiden schenden.
't Was ook zoo heet, en de natuur had zooveel geschonken dees jaar, dat er den
vogelen in volle recht een deel van toekwam. Daarom had God hun vleugelen
verleend, en de hagen niet toegelaten zoo hoog te groeien, dat zij er niet over mochten.
En konden wij het verhelpen, dat de Heer onze vleugelen vergat? Elke akker, elke
boom was eene levendige, tastbare zegening, met dagelijksch brood bevrucht, met
lekkernijen beladen. De koornaar beurde hare vrucht op tot aan de lippen van den
mensch. Weemoedig zou zij haast tot hare moeder de aarde neigen, en vallen. En
hadden wij geen recht op die eenige korrels, die anders toch verloren gaan? Mochten
wij nie zanten vóor den fruitoogst, met de vogelen en de mier, die, even als wij, geen
geld hadden om ergens tegen betaling binnen te treden?
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Met een elzentak, dien Daniël op den dijk had gesneden, peilde hij de diepte van het
water, en trof welhaast eene plaats waar hij doorwaden kon.
- ‘Wacht eens, mannekens,’ sprak hij.
Daar, daar, een schoen, twee schoenen, kousen uit, en nu sloofde hij de
beenkleederen zoo hoog mogelijk op, dat hij maar eene zwembroek meer aan had,
en, zich met den stok den weg voorlichtend, trad hij met gemeten stappen tot het gat
der haag.
De moeite, die hij had, om het evenwicht te houden, zijn grijnzen, bij het trappen
op een scherpen steen, tot zelfs zijne broekspijpen die reeds met het water in aanraking
kwamen en een voetbad waren aan 't nemen, deden ons van 't schateren ineenkrimpen.
- Aï, amei, allemaal netels... en diep... sarnidjee... ge zoudt veel beter daar langs
achter... ik keer terug als gij mij nog voor den aap houdt.
-‘Salut, Daniël, we gaan aan’, riep Denol hem tergend toe. Wij vervorderden
werkelijk onzen weg, terwijl wij den stumperd hoorden roepen en ons verwenschingen
nazenden.
- ‘Ge krijgt er geen enkel, zulle, flauwerikken... 'k zal nog deelen als ik peerden
vasthou.... amei, oei... zult gij mij hier nu laten verzuipen?’ Als wij ons omkeerden
zagen wij geen Daniël meer, hij zat in 't water of ... aan de morellen.
Tot aan het gat teruggekeerd, merkten wij, dat hij reeds aan 't plukken was. Met
volle grepen sprak hij den boom aan, alsof de tienden nog bestonden, en hij zamelaar
der openbare belastingen was geworden.
- ‘'t Is hier goed, jongens, wij hebben 't hier gevonden, wel verdommelinge toch,
't zijn als pruimen.... Wacht, straks wandel ik eens langs gind-
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sche suikerperen rond... Sarnidjee, 'nen hond!’
Dat waren andere suikerperen!
Als een weerlicht sprong onze kameraa naar 't gat toe, en kwam er tegelijk met
den vierpootigen erfbewaker aan. Zijn bovenlijf kreeg hij er door, maar de rest kostte
meer moeite, daar de hond hem (gelukkiglijk nog) bij de broekspijp vasthield, alsof
hij zijn meester tijd wilde gunnen een krijgsgevangen te maken.
- ‘Sla hem er af, sla hem er af,’ huilde mijn kozijn, en hij vrong en werkte zoo
wanhopig, dat de knoppen van zijn ondervest, hem voor, het water insprongen.
Wij lachten thans niet meer, want eensklaps losgelaten langs achter, stuikte de
fruitdief naar voren hals over kop in de modderige beek.
Op zulk eene verfrissching had nïemand van ons gerekend.
Daniël was het duikelen gewend. Op een oogpink stond hij weer overeind, en
terwijl de hond, een rosharige schaper, aan genen kant stond te bassen en te
schuimbekken, kroop Daniël uit het bad. Zonder te wachten tot de andere broekspijp
neergehaald werd schoten wrij gedriëen in de voor van een korenstuk.
- ‘Komt de rosse niet achter?’ vernam Daniël die de voorste liep, zonder zich om
te keeren, ‘zijn inijne schoenen en kousen mee?’
Op een eerdeweg hielden wij stil, en na ons vergewischt te hebben dat de vijand
de vervolging had gestaakt, vielen wij van vermoeienis op den weg neder. Maar alle
onze vrees verging op 't zelfde oogenblik in een kreet van verbazing, als wij den
drenkeling aanzagen.
't Was geen Europeaan meer, hij scheen moor geworden!
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Neen, hartelijker lach dan ik en Denol daar geschaterd hebben, zalgeen sterveling
ooit overkomen
Zoo vuil en bemodderd stond hij ons daar aan te gapen, als eene ongekuischte
goot. Het was zichtbaar genoeg, dat hij met zijn kop in den slijkgrond was gestuikt,
en alleen een kwaadkruid als hij was in staat dergelijk avontuur zonder gebroken
nek door te komen. Gansch zijn haar zat vol paddegrak, en hij leekte nog steeds,
alsof hij aan 't smilten was.
- ‘Zoo moest Conscience hem zien!’ riep ik uit. Als wij weer eene poos geschaterd
hadden, vroeg Denol hem bezorgd, ‘of hij in Godsname, dat stuk van 5 fr. nu maar
niet uit zijn zak had laten glijden.’ En terwijl hij zijne schoenen aantrok, die ik
gelukkiglijk had mede geschoeffeld:
- ‘Daniël, wanneer wandelt gij nu eens langs die suikerperen rond?’
- ‘Daar, sarnidjee,’ riep hij stikkend van woede. ‘als ik er geene heb, krijgt gij er
ook geene.’ Uit zijne beide zakken haalde hij de gesmeierde morellen, en wierp ze
ons naar den kop.
Bij eene tamelijk klare beek, bekommerde hij zich een oogenblik om zijn toilet,
waschte zijn aangezicht en kapoenschen haarbos, spoelde er zijn hemd in uit, zijn
ondervest en kiel, en als hij ons korts daarop, een lied fluitend, vooruitstapte, scheen
hij het avontuur reeds vergeten te hebben. Zijn half hemdeken had hij boven op zijn
stok gebonden, omdat het zoo best drogen zou; ik weet niet hoe het kwam, maar het
droogde en bleekte meteen, en heel Daniël droogde en bleekte, want als wij een uur
later op de plaats van Slooten verschenen, waar kermis was, zag hij er zoo goed uit
als wij.
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Deze kermis aandoen, maakte deel van ons uitstappingsplan. Kozijn Neel, die den
gierigen oudoom in zijne bakkerij had opgevolgd, zouden wij met een bezoek
vereeren, in de hoop dat hij de harteloosheid van zijn voorzaat niet mede overnam.
Deze maal waren wij bij de goei. Wij kregen elk twee groote worstenbrooden,
ledigden een kruik halfgersten, en zoo gretig zag nicht ons dat alles verslinden, dat
zij inwendig zal hebben, gezegd: ‘Er loopen wolven onder mijne aangetrouwde
familie.’
Wij slenterden nog een oogenblik de plaats rond, waar de bevolking van alle
omliggende gemeenten vergaderd scheen.
Er stond een mallemolen, eene rarekiekkas en een theater, waar men festival op
hield, een kruiwagen of zeven Liersche vlaaien, blokken met de macht waar op men
den zoetekoek kapte, en bij het kerkhof zou men straks na de vespers het laatste
oordeel laten zien, mits betaling van eene halve kluit.
Twee kramers met peperkoek hadden de voorvaderlijke kermislekkernij op rooden witgeruite doeken uitgestald, en nauw zagen wij den stroom van het volk het
kerkgebouw verlaten, of een tandeloos kramerswijf met lange gouden oorslingers
en dito keten liet de peerdenbellen rinkelen, die zij in het bereik van hare hand
opgehangen had, en sloeg hare oude witgekousde beenen zoo zwak naar omhoog,
gelijk zij het van over zestig jaar misschien hare moeder reeds had zien doen.
De trommel van het laatste oordeel liet zich vernemen, de Liersche vlaa mannen
sloegen als vinken. ‘Vijf Liersche vlaaien voor vijf cens, drij voor 'nen halve sou!’
De overgebleven tonen van het draai-
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orgel uit den peerdjesmolen speelden Lucie de Lammermoor, of deden ten minste
hun best, om er den schijn van te hebben, en bij het ‘huis van commune’ stemde
Jagerken zijne viool, nadat hij een van bloed lekkend vaan had opgeheschen, waar,
bij gemis aan onlangs gepleegde moord in de streek, een drama gebezemd werd, met
een razenden hond als eerste sujekt.
Nevens het kiosk had Nol Knip niet zijn kraam plaatsgenomen. Wij zagen hem
zijne vuren aanblazen en bezorgd naar den pot zien, waarin het deeg, dat wafelen
worden moest, stond te zwillen. Sinds een tijd, liep hij alle de kermissen van 't
omliggende af, hoezeer hij ook geprotesteerd had, als men hem voor zijn huwelijk
voorspelde dat Fien een kermisreiziger van hem zou maken.
Het laatste oordeel trok op dat oogenblik aller aandacht. Bij de trom hadden zich
eene gescheurde trompet en een bekopergroende, geblutste trombon gevoegd, en
opdat de ernst der voorstelling niemand op de vlucht zou jagen, speelde dat orkest
een lichte polka.
De vleugels van den trommelslagenden engel en de roode hoornen van den
duivel-hoornist maakten den diepsten indruk op mijn neef, die ons tot voor den ingang
trok.
- ‘Zoo 't met levende menschen is,’ schreeuwde hij mij in 't oor, ‘zullen zij ons
misschien voor niet inlaten als zij ons in 't vagevuur mogen gooien, gelijk daar dien
keer die kemel met dien aap.’
In een oogenblik stroomde de tent vol, zonder dat iemand aan Daniël, het voorstel
deed een deel der lijdende Kerk uit te maken. Misschien oordeelde men dat hij er te
lang zou moeten blijven, om er gansch gezuiverd uit te komen.
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Na een oogenblik dwalens rond de plaats, na een stuk gekapten koek van een jongen
gekregen te hebben en vruchteloos zijne hand te hebben uitgesteken naar de
kruidborrel die een kwakzalver ‘de lijdende menschheid’ schonk tot proef, kwamen
wij nogmaals bij de tent terug.
- ‘Zie, Daniël,’ sprak Denol, ‘haddet ge uw wezen nog wat meer kunnen vervringen,
dat g'er wat wormzuchtiger uitzaagt, ge kreegt ook een halfken.’
- ‘Toch niet,’ voegde ik er bij, ‘ik heb de “oprateur” hooren zeggen tot zijn wijf:
“Dien geef ik niets, dat schijnt een rijke jongen, 't zal waarschijnlijk de zoon van den
burgemeester zijn.”
Kwaadhertig is mijn neef nooit geweest, want hoe menigmaal ook hij het doel was
onzer schichten, zijn wij gedrieën steeds de beste maten gebleven. Wij hopen dat het
zoo moge duren, tot een van ons door de twee andere begraven wordt. Wie het ook
zij, de overblijvenden zullen hem beweenen, en de hoop, beiden hierboven te
hervinden, zal het verdriet van het heengaan voor den laatste minder pijnlijk maken.
- “Hier, jongens,” riep de stumperd eensklaps uit. Zoo nauwkeurig had hij het
kleed der tent langs alle kanten nagezien, als een gevangen rat hare val, en eindelijk
trof hij een gaatjen, waar er plaats voor een oog was.
- “Hier, Charel, hier, Louis, zie ook maar eens, 't is met poesjenellen....”
En dan, er niet toe kunnende besluiten zijne plaats af te staan, vertolkte hij ons
liever wat hij zag.
- “Ons Lieve Heer is er ook... en zilveren engelen... wel duizend... zie, een
malchaussèe..”
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In de tent hoorden wij de neusstem van den directeur:
- “Ha, gij zijt daar, Napoléom Bonaparteum, die hebt zoovele mensen komen te
vermooreunn en te vermassacrereunn, en uwe wettige vrouw hebt komen te
verabandonnereunn...”
Eensklaps slaakte Daniël een ijselijken kreet en sloeg de hand aan zijne wang: van
binnen, in de tent, had iemand met eene stopnaald dwars door zijn kaak gestoken.
Hij spoog een mondsvol bloedig speeksel, en zonder trappen te genaken, sprong hij
op de voortrede der barak, nam den bommelstok en sloeg met een enkelen slag de
groote trom een gat in hare huid.
Dan, eensklaps beseffend welk een zwaar misdrijf hij beging, wipte hij weer naar
beneden en, met de hand aan de bloedende kaak, dritste hij uit onze blikken tusschen
de menigte weg.
Zoozeer hield de vertooning alle geesten in spanning, dat de moord op het
bommeltuig niet onmiddellijk werd opgemerkt. Wij haastten ons daar echter van
kant, maar konden den plichtige met geene oogen meer ontdekken. Waarschijnlijk
was hij regelrecht naar huis geloopen: het was ook al wel zoo, voor dien dag.
Wij zouden nog een tijd alhier verwijlen: de koormaatschappij “de Zanglust”, die
onlangs bij ons gesticht werd, moest aan het festival deelnemen, en wij waren
benieuwd te vernemen, hoe zij den “Stapmarsch” en “de Woudzang” zou uitvoeren,
die de koster-bestuurder den leden had geleerd.
Na Jagherken een oogenblik aanhoord te hebben, die “medaillen van den grooten
Sint Hubert, door den Paus met zijne eigene handen gewijd,” verkocht,
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kwamen wij terug tot het kiosk, voor het oogenblik door een troep Antwerpsche
meezenvangers bezet, met zijden klak, blauwen kiel en roode zakdoeken om den
hals.
Nol bakte en verkocht dat het een plezier gaf het na te gaan.
- “Hebt ge Piet Vapeur niet gezien, jongens?” riep hij ons toe; “hij zou gekomen
zijn... dat is nu al de tweede maal dat hij mij perten speelt... De groote vier, en de
kleine twee cens bazin, als 't u belieft, bazin, merci... Te Temsche ook... Hebt gij
hem niet gezien?.. Zuiver eiers en boter, pachter, dat z'er geen beter eten bij Vilain
XIIII...”
De fabricant-handelaar zweette dubbel, tusschen de warme zon en het vuur waarop
hij het ijzer draaide. Wij vonden het zeer gemeen van dien Vapeur, den armen Nol
in den steek te laten met zijne negocie.
Van onder het kiosk riep eene stem:
- ‘Charel!’
Wij bukten ons, en daar, tusschen de tonnen, zagen wij Daniël, die er zich
verscholen hield, als onder den scherm, waar hij zich best droog houden kon bij de
geduchte vlaag.
- ‘Kom maar te voorschijn, jongen,’ riepen wij hem toe, ‘de veldwachter is daar
juist voorbij gegaan met twee gendarmen; ze zochten gelijk naar iemand...’
- ‘Ze moesten maar niet steken!’, riep mijn neef.... Dat was er wel dwarsdoor, hé?’
Zonder te raden of hij zijne huid of die van de trom bedoelde, spoorden wij hem
nogmaals aan, maar weer het gezelschap der menschen te deelen, hem de verzekering
gevende, dat er geen het minste look in den meersch meer was.
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- ‘Ik zit er daarmede nog leelijkst in,’ zoo vervolgde de wafelbakker zijne klaagreden.
‘Straks moet ik mede zingen met “de Lust”....
- ‘En waar dan naar toe met dien blinden deegpot?’ vroeg Denol.
- ‘Kunt gij van hier niet medezingen, Nol; gij staat er toch dicht genoeg bij?’
- ‘Dat kan niet, hé, jongen! Wat doet die daar, onder het theater?’
- ‘Wil ik bakken, Nol?’ vroeg Daniël, zoo even uit zijne schuilplaats getreden.
- ‘Wat kent gij daarvan, kapoen?’
- ‘Als of ik het nooit gedaan had.’
- ‘Ge zijt toch altijd zeker, Knip, dat hij er geen robberen zal’, sprak een van ons;
‘al sloegt ge hem half dood, hij zou nog geen wafel eten.’
- ‘Ziet gij maar naar uzelven, hoor, flauwe-rikken, 'k heb eten in mijn huis.’
Daar naderde op een stok, door Wannes Laudamus gedragen, het kartonnen blazoen
der Jonge Zanglust.
De uitvoerende leden der muziekgilde volgden.
Van uniform was hier geen spraak. De hooge hoed zou straks nevens de zijden
klak zingen en de blauwe kiel nevens den zwarten frak het kiosk bestijgen. Zij waren
een goed twintig in ons stadje, over wie de geesten van harmonie en melodie geblazen
hadden, hen uitnoodigend tot het plukken van lauweren in den hof der toonkunst.
Haast stonden zij rond den bestuurder geschaard, elk met een papier vol noten; nu
was er kwestie die op maat te kraken.
Koster Balcaen groeide zichtbaar van trots en genoegen, 't geen zijne korte gestalte
goed te pas kwam.
En nu gaf hij den toon, hoewel het meerendeel der kunstenaren liever eene pint
garsten zou
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gekregen hebben Want nog steeds gloeide de zon zoo onverbiddelijk, alsof ze den
heelen namiddag niets anders betrachtte, dan mijn neef ten allen prijze droogte krijgen.
- ‘La, la, la, do la do, sol mi do sol.... Waar is Nol?’ vroeg de maatslager eensklaps.
- ‘Hier, Directeur’ riep de kleermaker, van tusschen zijne wafelen.
Hij legde zijn witten voorschoot af, trok zijn zwarten frak aan die daar ergens aan
een nagel hing, en Daniël, onder de tafel in 't kraam geraakt, het ijzer vertrouwend,
beval hij hem goed op te passen, niet te veel spijs te gieten en nu en dan eens te zien
onder het bakken of hij de wafels niet te sterk kleuren liet.
Nauw had hij zijn partij uit bestuurders hand kunnen nemen, of reeds hield deze
zijn maatstok in de hoogte, gereed om de rots te slaan, waaruit eene klankfontein
moest opborrelen.
Vooruit! klonk een plechtig en statig volmaakt akkoord op de grondnoot, dan op
tal van andere noten die met de eerste min of meer familie waren, en eindelijk,
iedereen overtuigd zijnde dat er wel degelijk aan vooruitgaan te denken viel, ging
de 2/4 regelmatig en opwekkend hare gangen
‘Wij stappen vreugdig hand in hand
Door 't groene bosch, zoo dicht beplant.’
De muziek was van Balcaen en de woorden zullen wel van den koster geweest
zijn. Nader familie konden die twee niet wezen, dan die tekst aan deze melodie.
Dat ‘stappen hand in hand’ liep maar aan, zonderdat iemand een voet verzette, 't
geen overigens verre het voorzichtigste was, nu het rijm den poëet dwong zijn bosch
zoo dicht te beplanten.
Vruchteloos zocht ik iemand die luisterde onder
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het publiek, buiten, misschien de persoon door het gemeentebestuur afgeveerdigd,
wachtend aan den voet der kiosk op Balcaens hals, om er de medalie van deelneming
aan te hangen.
De lieden, die, onder de lindeboomen van den Engel, dicht nabij het kiosk, plaats
genomen hadden, waren meest vreiende koppelen, het lief in den arm en den mond
aan haar oor, zich niet meer bekreunend om den ‘Woudzang’ dan om de capitulariën
van Karel-den-Groote. Zij ook, ‘hand in hand’, leefden voort in zoete keuveling,
sedert Teniers hen daar eens aantrof en afmaalde. Hoogstens waren zij sinds dien
tijd twee- of driemaal naar huis gegaan om van pak te veranderen, maar stellig
dezelfde menschen waren het, en op het kiosk na, zal het wel dezelfde kermis geweest
zijn: ‘de Woudzang’ zou geëindigd zijn voor zij wisten dat hij begonnen was.
Andere koppeltjes kwamen aan, de armen zwierend, pink aan pink. Gansche
huisgezinnen trokken voorbij, op zoek naar eene withouten tafel op schragen, rond
dewelke zij ‘een stoop met tien glaasjes’ zouden bestellen en schol en zoetekoek
eten. Degeruite doeken der vrouwen, het schitteren hunner lange gouden oorslingers
en dito borstspelden, de zijden linten hunner platte mutsen bestipten het gewemel
der jaarmarkt met schittering en kleur.
Hier en daar baande zich een boerenpeerd, door een rijken landbouwerszoon
bereden, een weg door de menigte, of trok de zware bruine het zondags-rijtuig voort,
dat des pachters familie aanbracht of wegvoerde. Alle de afspanningen hadden het
even druk, en onder de tenten der herbergen laafden weerden in witte hemdsmouwen
gedurig dorstigen.
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Nol, op zijn verhoog, had maar éen oog ‘in 't woud’ en wijdde het ander aan zijne
zaken, want als de koster zijn solo aanhief: ‘Daar stijgt de maan’, schreeuwde hij tot
zijn helper, wijl hij zich over de leuning boog:
- ‘Te bleek, begord! Langer laten bakken! - En voor het koor nog ingevallen had:
- ‘Kolen opdoen, het vuur oppooken’!
Zelfs als hij weer stapte
‘.... hand in hand
Door 't groene bosch zoo dicht beplànt’

zette hij nog vuisten naar mijn kozijn, die, het hoofd verliezend, een wafel uit het
ijzer haalde, welke hij tot een moorwafel had laten verbranden. Van den handel
verstond mijn neef al even weinig als van de fabricatie; zelfs maakte ik hem de
opmerking dat hij wafels van vier centen aan twee had verkocht.
Op het kiosk, schreeuwde en zong Nol beurtelings:
- ‘Hoezee!.... ge slaat het voor zijn botten, hé, kapoen?.... Hoezee!..... Het ijzer zoo
vol niet gieten, de spijs loopt er uit!... 't Gevaar is weer geweken.. 't Is een van vier,
waar zijn uwe zinnen?.... De storm is weer voorbij... Leg het geld maar in 't bakje.’
Eensklaps kwamen twee onaangename gasten Daniël in zijne bezigheid storen:
de duivel van 't laatste oordeel en de veldwachter.
- ‘Zijde-gij het?’ vroeg hem de vertegenwoordiger der openbare macht, ‘die een
hol in dien trombal hebt geslagen?’
Neen, schudde Daniël, maar de duivel riep de getuigenis van een knaap in, die
beweerde dat de het gezien had en wij er bij waren.
Seffens stonden er een honderd menschen rond
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het kraam. Daniël, op middelen bedacht om uit dien kwaden pas te geraken, vergat
teenemaal zijn bakkende wafel, en op het kiosk schreeuwde de zingende Nol aan het
slot van den woudzang:
- ‘Wij gaan, wij gaan.... Riekt ge geen brand, domkop?.... Ja, hand in hand.... Wat
is dat daar allemaal?... Door 't groene bosch, het groene bosch... Maakt dat ge van
voor 't kraam weg komt.... Zoo dicht, ja, zoo dicht be....
- ‘Zijde-gij de vader van dien jongen deugniet?’ snauwde hem de grijze veldwachter
toe.
-‘...plant!’ eindigde Nol, sprong van de trede en herhaalde zijne vraag:
-‘Wat is dat hier allemaal’?
- ‘Wilt gij mijn vel betalen?’ vroeg hem de Satan.
- ‘Uw vel? Wat vel?’
- ‘Dat uw jongen daar kapot geslagen heeft, present getuigen’.... voegde er de
overheid bij.
- ‘Ze moesten maar in mijne kaak niet steken’...
- ‘Wat trek ik mij dat aan!....’ beet Nol.
- ‘Is hij uw jongen niet?’ vroeg de veldwachter.
- ‘'k Zou er spijt van hebben,’ - lachte de wafelbakker.
- ‘Garde, garde!’ riep de knaap die mijn neef aangeklaagd had, ‘hij is langs onder
het kraam weggeloopen!’
Vóór de oude Napoleonist zich overtuigd had, dat de vordachte inderdaad reepen
was gaan snijden, liep deze reeds een vijf en twintig meters verder, aldaar zijn
voorkeur betuigend, liefst eenigen afstand tusschen beschuldigers en beschuldigde
te zien.
Ik kan onmogelijk zeggen hoe de stapmarsch van stapel liep, want wij hadden zoo
genoeg van de Slootsche jaarmarkt als Daniël zelf, tegen wien water en vuur, wet
en hel samengespannen en aldus
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van dezen dag eenen der lastigste hadden gemaakt, die hij eens beleven moest.
's Anderdaags beloerde de zon mij weer ‘voor den oven en in den trog’ aan de
dagelijksche taak.
Het is toch niet heel zeker dat zij dat deed. Zij spiegelt zich zoo geerne in
eerekruisen en diamanten, dat zij geene blikken zal gehad hebben, noch voor mij,
noch voor de andere wormen in Van Rossems meel.
Nog een jaar omtrent hanteerde ik paal en haak, zonder er iets voorviel, dat mijn
geheugen de moeite oordeelde aan te teekenen. Alleen weet ik, dat ik mij meer en
meer bekommerde in Consciences minnende paren en menigen avond naar Balcaens
ging, om te weten of er nog niets nieuws was. Telkens bracht ik dan het nieuwe, of
een reeds gelezen werk naar mijne leeszaal, de bakkerij, mede.
Uren lang in den namiddag, kon ik, doof voor de wereld, mij verdiepen in
Conscience of Snieders. De ellebogen op den trog, het boek er tusschen, en de ooren
met de handen gestopt, vreide en weende ik mede met de geliefden, en deelde het
geluk dat op de laatste bladzijde voor hen weggelegd was.
Och, ik vergeet het den braven man ‘die ons leerde lezen’ volgeerne, maar toch
had hij eenigszins schuld, dat ik onverwachts uit mijn post geraakte en een nieuw
middel bedenken moest, om voort door het leven te kuieren.
Want niemand bedacht zulks in mijne plaats, en bij vader gaan janken, vond ik
kinderachtig, voor een man van zeventien jaar. Overigens had vader nog altijd het
rijtuig niet besteld, waarmede hij zijn kroost door het leven zou brengen, en zoo is
het ook best, nu ik er op eigen beenen doorgekomen ben.

René Vermandere, Geheugenissen

148
Wat kennen de menschen, die er doorgevoerd worden of gedragen, er bitter weinig
van! De herinnering aan de lasten die ik getorscht heb, aan de wagens, door mij
gekruid, doen mij thans, nu het eerlijk de beurt aan anderen is die te kruien, hetzelfde
genoegen dat ik ondervind, als ik, warm bij mijn heerd gezeten, sneeuw en hagel
tegen mijne ruiten hoor kletteren. En ik dank God, niet alleen omdat ik mag uitrusten,
maar nog omdat hij mij deze rust verdienen en waardeeren liet.
Weer moest ik alleen werken, gansch alleen, den dag dat ik de straat opgegooid
werd, want Victor die ‘voor 't bakken niet deugde’, zat voor 't oogenblik aan 't
schoenmaken. Hij had reeds het timmeren aangevat en nog menig ander ambacht
der twaalf spreekwoordelijke, die met de dertien dito ongelukken, afleiding in zijn
bestaan brachten.
-‘Zoodat ik naar nicht Cordula's dienst mag gaan?’ had mij Van Rossem gevraagd;
‘ge zult gij wel voor de rest zorgen?’
Ik gaf hen de verzekering, dat hij zou tevreden zijn.
- ‘Ge zijt nu alleen, nu zult ge geen kork kunnen schieten,’ wierp hij lachend op.
Noch ik noch hij, hoorde den leesduivel grinniken van uit ‘De Loteling’ die nevens
den trog op de schabben lag.
Ik werkte onverpoosd, kneedde, schikte het hout in den oven, maakte op, en....
zette mij te lezen.
'k Had nog een zekeren strijd ondervonden voor ik het boek opensloeg. De stem,
die men zich gewoonlijk maar na de zonde en de straf herinnert, had mij toegeroepen
of ten minste gefluisterd: ‘Eerst uw werk, en dan lezen’, maar...
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Och, dat degenen die op 17-jarigen ouderdom een boek van Conscience konden
beginnen zonder het verder in te zien, mij den eersten steen werpen.
Welhaast was ik weer eens te meer weg van de wereld, en als mijn baas, in de
bakkerij tredend, er mij weer opriep, met een ‘welnu, hoe is 't?’, keek ik zoo vreemd
op, als eene ster die uit den hemel in eene gracht met netels valt.
- ‘Zie, baas, hoe schoon het brood ligt; 't mag ingaan...’
- ‘Maar uw oven, ongelukkige, uw oven!’ 'k Had hem vergeten aan te steken!
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VI.
Op zoet water.
ZOO stond ik eensklaps buiten, op dezen noodlottigen dag, en in zulke droeve
omstandigheden, dat ik de weerde van een dak onmiddellijk en volkomen begreep.
Het was warm, en ik wist niet waar lommer vinden, ik leed honger en kende geen
disch waar ik mocht bijschuiven. Beschaamd over mijzelven, verwoed op mijn eigen,
had ik nauw andere kleederen durven aantrekken en was gevlucht voor de gramschap
van mijn meester, die mij anders een ongeluk zou geslagen hebben.
Naar huis dorst ik immers niet gaan?
Wat zou ik antwoorden als vader mij uitleg vroeg, wat gezegd om mijne ongenade
uit te leggen? Gansch het stadje zou mijn avontuur vernemen, en lachen over mijne
snulligheid. Zoo vernederd en ontmoedigd als een generaaal die een veldslag komt
te verliezen, dwaalde ik rond, van God en menschen verlaten, en Van Rossems
duiven, die klapwiekend boven mijn hoofd vlogen, schenen te juichen over den val
van hunnen beul. Ik ging en bleef gaan tot ik onzen dorpstoren niet meer zag, dan
nog verder, tot ik onze groote klok niet meer kon vernemen, die als een banvloek
mij in de ooren klonk; eindelijk, scheurend van honger,
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hoeveel er mij angsten kommer ookontnamen, legde ik mijn boek, het eenige dat ik
medenam bij mijne vlucht, op het gras open en verdiepte mij in 's lotelings wee, om
het mijne te vergeten. Ik las het teenemaal uit, tot Jan Braems met zijne Trien aan
denzelfden heerd mochten schuilen voor het onweder, en steeds bleef mijn
schreeuwend ingewand even onverbiddelijke schuldeischer.
Och, die maag! zelfs een zomerdag, in de lente des levens genoten, vindt geene
genade bij haar. Het was er nogtans zoo aangenaam aan den boord der breede rivier.
Het gewaste water, vreezend dat het hoogerop min verrukkend zijn mocht, wilde
niet verder en stuurde zijne baren terug tot de zee. De blauwe lucht blauwde den
stroom, en de hoop had zijne boorden begroend. Zelfs het onkruid, elders ve volgd
en den moederschoot ontrukt, bloeide hier in rust en besprak, met de vroolijke vlinder,
de slak en de pad, die God leven laat, de boosheid van den mensch die hen wil
verdelgen, de goedheid der zon, die hen met de zelfde stralen beschijnt als dieren en
planten van aanzien. In het water zwommen, in de lucht wemelden, milliarden van
kleine wezens, allen zoo belust in 't leven als de mensch, de zomerzonne genietend
die totonder den uitgestrekten waterspiegel groeikracht en vruchtbaarheid deed
ontstaan. De populier-boomen, in wier lommer ik mij had neergelegd, ruischten stil
een lied, om de kleine vogelen, gewonnen en geboren tusschen hun hout, in slaap te
krijgen. Zij allen waren daar te huis, ik alleen was er vreemdeling. Mijn gemoed
kwam vol, ik dacht eensklaps aan moeder, en barstte uit in een snik. Beschaamd,
onderdrukte ik mijne droefheid, voelde het smartelijk kroppen der bedwongen
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smarte en zag de wilde bloemkens der graszode met duizend oogen mijn verdriet
beschouwen. Ik zat op een tapijt, voor mij lag een spiegel, en boven mijn hoofd, waar
de melodie der vogelen ruischte, was het prachtige uitspansel des hemels de zoldering;
maar binnen mij was het zoo eenzaam en droevig, dat ik, dwepend met mijn eigen
leed, het hoofd in het gras borg, als in den schoot van moeder-zaliger en daar
uitweende.
Als ik mijn blik weer omhoog sloeg, zag ik door het prisma mijner tranen, dat een
binnenschip recht voor mij met den vloed aan het keeren was en zich voor anker liet
drijven.
En... had ik goed gezien? Lag inderdaad de ‘Jonge Hendrik’ daar aan de keten?
Was het Cies of zijn geest, die voor mij stond, de handen in de zakken, net als over
drie jaren toen wij ons inscheepten voor Amsterdam? Nog voor het vaartuig gansch
stil lag, had ik hem reeds ‘dag Cies!’ toegeroepen en hij erkende mij terstond.
- ‘Wat doet ge daar, sakkersche jongen?’, praaide mij de schipper.
- ‘Ik wandel, Cies.
- ‘Zoo wijd?...
- Komt ge niet aan land, Cies?
- Straks; waarom?
- Daarom.
- Ja, ik moet koffie hebben... wacht...
Ik zag hem in het achteronder dalen, en zoo onmiddellijk daarop vertoonde zich
een vrouwenhoofd, waar de kop van Cies kwam te verdwijnen, dat ik eerst meende
den schipper zelf te zien die eene muts had opgezet.
- ‘Ha, manneke...
't Was Stans, Cies zijne echtgenoote, die ge-
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woonlijk aan wal bleef, in haar huisken van de Trompstraat, en nu ik wist niet door
welk toeval, aan dek was gekomen.
Zij was blootshoofds, als wilde zij pochen met hare haren, die voor heuren
ouderdom tamelijk zwart gebleven waren: overigens het moest daar stikkend heet
zijn in hunne enge woonkamer.
- ‘Gij zijt er gelijk bij Stans?’
- ‘Ja, de knecht is weg, en wij hebben nog geenen anderen’ en dan, omdat de oever
waarschijnlijk te wijd afgelegen was om het gesprek voort te zetten, brak zij het daar
af, en nam eenen goeden dop uit hare snuifdoos, na eerst met haren grooten mageren
neus in eenen zakdoek te hebben getrompet. Van waar haar voorhoofd begon, tot
waar de kin eindigde, was er een aanzienlijke afstand, maar Stans heur aangezicht
spaarde het in de breedte uit, en als zij op het dektrad om haar man doortocht te
verleenen, groeide de vrouw vrij lang, voor zij uit het luik gegroeid was. Zooveel
dikker dan zij had moeten worden om aan mijne gewezen bazin te gelijken, zoo veel
had vrouw Van Rossem moeten langen, om zoo hoog als de schipperin te zijn.
De schipper sprong in de schuit, maakte haar los en thans flikkerde Cies met zijnen
riem 't geen de boot met opgeheven voorsteven naar mij deed schieten, als een peerd
op zijne achterste pooten. Na haar te hebben vastgelegd met de vierhakige dreg,
bestegen wij saam den dijk, en thans moest hij weten, hoe het kwam, dat hij mij daar
ontmoette.
-‘Ik ben weggejaagd, Cies.’
- ‘Weggejaagd, en waarom dat?’
Ik dorst de ware oorzaak mijner ongenade niet verklaren en waagde een klein
logentje om beters wil.
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- ‘'t Is met die smerige duiven...’
- ‘Gij hebt gegrezen, hé? ik zie het wel...’
- ‘Toch niet.’
- ‘Weet het uw vader?’
- ‘Ik ben niet durven naar huis gaan... ik heb nog niet gegeten sinds dezen morgen,
Cies.’
Hij stak zijnen vinger bestraffend tot mij uit.
- ‘Den weg van Jan niet opgaan, manneke... dat valt niet altijd zoo goed uit... dan
zijt gij Cies zijn vriend niet meer... en uwe ouders zijn veel te braaf, om verdriet aan
hunne kinderen te beleven.’
Wij traden voort naar het dorp toe, waar de schipper zijn voorraad koffie opdoen
moest, en niets hoorde ik nog dan het gerucht van Cies zijn blokken, op de blauwe
stapschorren, die tot den steenweg voerden. En het scheen mij dat zij voort spraken
in schippers plaats, en mij alles vertolkten wat hij dacht. In hen ging de man braaf
en eenvoudig zijne wegen, sinds hij op eigen beenen stond, eenige malen nog zouden
zij, versleten of gekloven, vervangen worden, tot men hem eenen grooteren blok
schonk, waarin hij voor goed slapen ging, zonder vrees en zonder berouw.
- ‘Cies, sprak ik, eensklaps een besluit nemend, weet gij waarvoor ik bij Van
Rossem weg ben?’
- ‘Zeg het eens....’ Ik vertelde hem de geheele toedracht der zaak, van den vergeten oven en het
verlokkende boek, en om mijn pad zoo schoon mogelijk te vagen, herinnerde ik mijn
meesters opvliegenheid, en hetgeen ik dikwijls van hem uitstaan moest; de enkele
centen die ik daar buiten mijnen kost bleef verdienen, hoewel ik mij in staat kende
den meester te vervangen.... als er Conscience maar niet tusschenkwam.
- ‘Zoo zoo, knikte mijn vriend, en wat schikt gij nu te doen? Een anderen dienst
zoeken?’
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- ‘Och, Cies, ik ben het zoo moede.’
-‘Ja, maar dat gaat zoo niet, manneke.’
- ‘Cies, mag ik bij u komen als knecht?’
- ‘En wat zal vader daarvan zeggen?’
- ‘Ik zou het hem vragen Cies.’
- ‘Maar jongen, schipper worden.... en dan?’
- ‘Ik zou dan toch van de straat zijn en voor vader iets verdienen.’
- ‘Dat is braaf’, zegde Cies, ‘dat is braaf,’ en weer liet hij het woord aan zijne
blokken, die thans op den steenweg klonken.
Tot aan den winkel bleef hij stilzwijgend, en het eerste wat hij daar deed, was over
den toog twee uitgedroogde mastellen grijpen voor mij, waarin ik beet met de scherpe
tanden van een uitgehongerden wolf.
De kruidenier was tevens tapper; in de gelagkamer nevens den winkel, bestelde
mijn brave maat twee glazen, en terwijl wij de halve liters tegen elkaar stieten, zegde
hij mij:
- ‘Mij is 't goed. Gij weet dat ik van de Moedegés hou. Uwe moeder was de braafste
vrouw onder de kap des hemels, en uw vader is de plezierigste ziel van het land. Ge
zult op het schip slapen en bij mij blijven tot gij het bij Cies beu zijt.’ Hij sloeg
lachend op mijnen schouder; zijne vriendelijke behulpzame hand joeg in eens alle
mijne bekommernissen op de vlucht en weer deed de hoop der jeugd mijne toekomst
opklaren.
De slapengaande zon, die over het stille landschap hare gouden stralen zond en
vol geheimzinnigheid de kruiden en struiken, de grashalmen en bladeren, den rijpen
oogst en de kalme oppervlakte des waters deed beven en ruischen, zag twee kinderen,
hoeveel ook verschillend van jaren, vergenoegd over den weg stappen, voor beiden
met de
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zelfde bloemen van gepleegde en genoten weldaad bezaaid.’
- ‘Maar, jongen, toch!’ riep Stans als wij aan boord stapten, ‘ge zijt gelijk mede
gekomen?’
Zij was op dek aan het kousen stoppen, een grooten bril op den neus.
- ‘Dat ziet gij immers wel, wijf, dat hij medegekomen is?’ bromde Cies ‘en maak
maar koffie; hij blijft aan boord.’
- ‘Wel Heeremijntijd toch, blijft hij aan boord?’
Zij nam den bril af, wreef over haar een neusgat met de kous die zij als een
handschoen aangetrokken had, en bleef mij zoo een stond bekijken. Eindelijk vroeg
ze, als gaf zij het op mij te doorzien:
- ‘En wat is de reden?’
- ‘Ruzie gehad met den baas, schipperin.’
- ‘Ja,’ viel Cies daarop in, ‘en maak maar koffie. Morgen moogt gij er uitmuizen.’
Met nog een Welheeremijntijd! verdween Cies zijne lange wederhelft in het
achteronderluik. Dan nam mijn meester de verdere schikkingen welke de nieuwe
toestand vereischte.
- ‘Ge moet uwen vader laten weten dat gij hier zijt, jongen, want de man is te
braaf., 't Wijf zal den brief medenemen; schrijf hem nadat we gedronken hebben...
als er inkt is, en eene pen... ge krijgt nen halven frank daags, is het goed? Want ge
zijt de eerste debeste niet.’
- ‘Dank u, schipper Cies.’
- ‘De kost is gelijk hij is, en als wij geen tijd hebben om het warm te maken, eten
wij het koud.’
Ik knikte. De man vervolgde de afkondiging van schippersgrondwet, omtrent
dezelfde op alle de rivierbakken.
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- ‘Werken valt er hier ook te doen, en om uwe armen te kruisen moet ge niet aan
boord komen.’
Tot Stans voor den koffij riep, bleef hij mij dergelijke stelregels voor houden, vol
onomstootbare logica.
Zoo vernam ik nog ‘dat een schipper bij volle maan ook kan zien om te varen, dat
mager ook gaat hoewel vet beter is, en dat iemand, die vooruit wil komen, in zijn
bed niet moet blijven tot het water gekeerd zij.’
Op een hoop ijdele zakken gezeten, aanschouwde ik mijne toekomst in dien
somberen waterweg, die zich ginder wijd, breed en machtig verloor in de
schemeringen van den valavond.
En 't scheen me, dat ik, nog steeds op reis naar Amsterdam, zoo even kwam te
droomen dat ik bakkersgast werd.
- ‘Wijf,’ vroeg Cies, als wij koffij met masteluinen boterhammen genut hadden,
‘is er inkt? de jongen moet aan zijn vader schrijven.’
Er was schrijfgerief, de vrouw had er laatst nog gekocht en sinds het sijsje zekeren
morgen dood gevonden werd, bezigde men zijne fontein tot inktpot.
De pen was moeielijker te vinden, maar toch werd zij eindelijk ontdekt tusschen
den plechtbalk, bij vorken en lepels.
In mijn brief, bij het licht eener keers geschreven, maakte ik vader met den toegang
der zaak bekend, vroeg hem de toelating om ‘tot verder orders’ bij Cies te mogen
blijven, beloofde mijn dagelijkschen halven frank in zijne handen te brengen en mij
braaf en oppassend te gedragen.
Het opstel beviel Cies en zijne vrouw bijzonder goed en beiden wenschten zich
inwendig geluk dergelijke bron van kennis voor vijf en twintig cent daags te hebben
aangeschaft.
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- ‘Zet er dat nog bij van mijnentwege,’ sprak mijn baas, en wees naar het papier als
wou hij met zijn vinger schrijven.
- ‘Cies zegt... Cies zegt...’ hier klopte hij op het schrift ‘als 't u wel is,... u wel is,...
't is mij ook wel... zegt Cies.’
Als de avond heel gevallen was, raadde de schipper mij aan, maar mijne kooi op
te zoeken, daar wij 's morgens heel vroeg het anker zouden lichten. De vrouw
verzekerde mij dat ik het bed proper opgedekt zou vinden, en nadat ik beiden goeden
nacht had gewenscht, trad ik tot het achteronder toe.
Boven mijn hoofd begluurden millioenen lichten mijne eerste stappen op het
nieuwe pad, en kabbelend sloeg de baar tegen de wanden.
De rivier scheen verbreed en wijd, wijd, vol onduidelijkheid, doomden de oevers
op uit het donker des nachts. Lang bleef ik daar in het oneindige des hemels staren,
tot ik er mij dom op blikte en de vermoeienis mij overviel. Ik daalde den trap af, en
door eene spleet van het luik bleven wij, de starren en ik, elkaar bekijken, tot ik het
opgaf en insliep.
's Morgens zeer vroeg werd Stans aan wal gezet, nadat zij voor het ontbijt gezorgd
had, en beloofd bij hare tehuiskomst mijn brief onmiddellijk aan vader te bestellen.
In den loop van den dag bereikten wij Dendermonde, waar Cies een deel zijner
vracht, voor een bloempelder uit deze stad bestemd, lossen mocht.
Wij lagen op het ‘Vestje’ waar wij vier dagen bleven wachten op tarwe, die wij
met het overige der lading naar Gent moesten brengen.
's Avonds las ik Cies de ‘Loteling’ voor, hetgeen hem zoo bijzonder veel genoegen
deed, dat wij zekeren nacht bleven doorlezen, tot een haan ons geheel
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ten onpas verwittigde, dat het tijd was om optestaan.
Ik had den schipper gesproken van den ‘Leeuw Van Vlaanderen’ en hem een en
ander er uit verteld. Het gevecht tusschen Breidel en Leroux boezemde hem bijzonder
veel belangstelling in. Maar, ook ik vertelde het met overtuiging en vuur en geloofde
aan de evangelische waarheid der minste bijzonderheden bij deze worsteling
aangeteekend
‘Ne keer, Cies, Breidel ging naar Male en er waren daar soldaten, en een groote
die heette Leroux, en die wou dat Breidel van zijn wijn dronk. Maar Breidel die
dronk zoo een beetje en zei: Het is Fransche wijn, 'k wil hem niet en dan begon hij
te zingen van den zwarten leeuw, en Leroux nam dat zoo op zijn affront dat hij Breidel
in tweegevecht beriep, man voor man en zonder wapens.’ Als ik hem vervolgens het
gevecht had geschetst, hoe Breidel op het punt stond te bezwijmen, en de Franschman
hem toeriep: ‘Daar knielt de Leeuw,’ hoe Leroux door zijn tegenstrever de borst
werd ingestuikt, en daar den laatsten adem uitblies, terwijl Breidel zuchtte: ‘Gij hebt
den klauw van den Leeuw gevoeld,’ brandde hij van verlangen, om met het Edele
Dier, Vlaanderens Liebaard nader kennis te maken.
Dezelfde week nog geraakten wij op de Leie te Gent. Ik was de schuit aan het
teren, als ik mijn baas, den derden dag van ons verblijf aldaar, met ongewone haast
de ‘Jonge Hendrik’ zag naderen. Hij stak een boek in de hoogte en schreeuwde mij
toe ‘'k heb het mêe!’
Het was Conscience's meesterstuk.
Met tusschenkomst van Mijnheer Verniers, de eerste bediende van Mijnheer
Devries, waar wij
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thans aan het lossen waren, had hij het boek in eene bibliotheek in bruikleen gekregen.
Denzelfden avond nog moest ik hem uit het boek voorlezen.
Wij zaten getwee in het achteronder als ik mijne taak begon. De zaken van onze
maag hadden wij voor dezen dag afgedaan, en nu zouden wij voor den geest zorgen.
Het was schemeravond, eene versche keers stond op den blaker, en een gansche
stoop bier zou lezer en luisteraar goed doen.
Cies had eene ferme hartsversterking uit zijne tabaksdoos gehaald, tusschen de
kaken gestoken en thans mocht het doek opgaan.
‘De Leeuw van Vlaanderen’
las ik met trotsch en eene zekere ontroering.
‘De roode morgenzon blonk twijfelachtig in het Oosten, en was nog met een kleed
van nachtwolken omgeven..
- ‘Is het daar dat ze vechten, jongen?’ onderbrak mij de schipper.
- ‘Ja maar, Cies, we moeten toch met het begin beginnen.
- ‘Dat ge maar eerst wildet lezen van die Fransche luis daar.... hoe heette hij
alweer?’
- ‘Leroux?’
- ‘Juist, Leroux, begin maar daar....’
De wensch van mijn publiek was te algemeen om hier niet toe te geven; ik
doorbladerde dus het boek tot ik de gevraagde bladzijde onder de oogen had. Ik las:
‘Op het oogenblik dat Leroux meende te antwoorden, ging de deur open en een
Vlaming trad in de kroeg....’
- ‘Is het Breidel?’ vroeg mij Cies, stil en met

René Vermandere, Geheugenissen

161
een oogpink, om geen ergwaan bij de Fransche soldeniers op te wekken.
Ik knikte.
- ‘Dan zullen zij het onder de markt niet hebben’! spotte de schipper, spoog in de
handenen wreef ze tegen een. Vervolgens wierp hij eenen verachtelijken blik naar
de krijgslieden, die hij veronderstelde daar ergens in een hoek te staan.
- ‘Gij liegt en - leve de Lelie!’ riep Leroux
- ‘Gij liegt zelf, en - heil den Zwarten Leeuw van Vlaanderen!’ riep Breidel hem
tegen.
- ‘Daar hebde 't kot,’ morde Cies, en wrong zich op zijn stoel.
‘Komaan’ hernam de Franschman, gij zijt sterk, ik wil u bewijzen dat de Lelie
voor geenen Leeuw moet zwichten. Wij vechten tot den dood.’
- ‘Zoo is het begrepen,’ antwoordde Jan Breydel. ‘Laat ons spoed maken. Het
verheugt mij eenen moedigen vijand gevonden te hebben; dit is de moeite waard.’
- ‘Ja, en de anderen moeten er afblijven’ tierde Cies - ‘anders is 't gemakkelijk een
tegen honderd!...’
Op dit gegeven woord trokken de twee strijdenden hunne hoofden gebogen tusschen
de schouders; hunne oogen flikkerden onder de gezakte wenkbrauwen; hunne tanden
en lippen kwamen met geweld opeen, en dan vlogen zij als twee razende stieren tegen
elkander op.
- ‘Geef het hem, zeg 'k u’, schreeuwde Cies, ‘geef het hem’. Gansch buiten zich
zelven, kon het zijne pruim er voor doen. Hij vaagde de kin af met de mouw van zijn
rood baaien vest en
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knauwde allerlei uitroepingen tegelijk met zijnen tabak.
Daar knielt de Leeuw al, riep Leroux, terwijl hij Breydel.....
-‘Wacht maar wat, wacht maar wat, Fransche dju, hij zal u gaan knielen, zal hij u
gaan knielen!’
Gelijk de stormram die tegen eenen muur beukt, schokte het voorhoofd van Breydel
zoo geweldig tegen de borst van zijnen vijand, dat deze wankelend achteruitstapte;
en nu ook sprong het bloed hem langs neus en mond uit Eer hij zich kon herstellen,
viel de vuist van den Vlaming als een pletterende steen op zijnen schedel, en met een
en pijnlijken gil viel hij uitgestrekt ter aarde.
- ‘Gij hebt den klauw van den Leeuw gevoeld!’ zuchtte Breydel.
- ‘Wat heb ik u gezegd jongen’, brieschte Cies, ‘of hij hem gevoeld heeft! Ze
mogen allemaal tegen hem komen, man voor man .. ze mogen al in eens komen, zeg
'k... Lees maar voort!’
Met den geknevelden Breydel stapten wij tot de brug waar hij zijne geleiders
worgde, sprongen met hem over beemd en gracht, en zagen 's mans vervolgers in
het water dompelen
- ‘Verzuipen moeten ze’, schreeuwde Cies, ‘verzuinpen, die vreemde luizen, die
Fransche djus!’
Tot viermaal toe las ik Breydels heldendaden op Male, en viermaal vocht, worstelde
en triomfeerde mijn baas met hem mede.
De stoop was leeg, de keers haast uitgebrand, als ik mijne slaapstede betrad, en
mij op ‘den Leeuw’ die onder de hoofdpeluw vernachtte, te rusten lei.
Eens te meer had het onsterfelijke werk van
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vader Conscience zijn edel doel bereikt: eene oude borst in laaienden gloed gezet,
een jong gemoed zooveel te steviger aan het lapken grond gehecht waarop God hem
liet geboren worden. Sinds tien jaren zaait de brave schrijver niet meer, maar toch
oogst Vlaanderen nog dagelijks de vruchten van den arbeid, welke hij volbracht ten
tijde dat de genius van het vaderland zelf zijne hand bestuurde, en hij schreef, uitvond,
verdichtte, verbloemde onder zijne ingeving.
- ‘Wat is dat, Cies?’ riep ik 's anderdaags uit, als ik mijnen baas met een doek aan
het oog koffie zag opschenken.
- ‘Gevochten dezen nacht, en uit mijne kooi gevallen,’ schreeuwde hij mij toe,
‘tegen die Fransche luis daar. Hoe heet hij alweer....Lawoe?’
Het eerste dat ik vier dagen later van mijn stadje vernam, was de groote klok, die
door haar plechtig gebam mij de begane fout scheen te willen herinneren, en het
vernederend verhoor dat mij te wachten stond.
Van zeer wijd nog blikte ik met opengesperde oogen over den lijzigen waterspiegel,
of er temet niemand van kennis op de kaai stond. Rechtuit gezegd, het ontmoeten
van bakker Van Rossem zou mij voor 't oogenblik alles behalve aangenaam geweest
zijn. En waarlijk was hij daar niet aan het hengelen op den blauwen steen, juist daar,
waar wij de haven zouden inschieten en meeren?
Gelukkig erkende ik bij het naderen een zekere Wiets in den hengelaar, en was
mij 't koude zweet zonder reden uitgeborsten.
Een half uur later, schoorvoetend, volgde ik Cies, die mij naar huis brengen zou,
en aangenomen had mijn donderscherm te zijn, bij het nakend onweder.
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- ‘Ha, schipper!’ klonk mij eensklaps eene welbekende stem in de ooren.
Ik zag onze Roos, die met haar jongste op den arm, zoo even van den winkel
kwam.
- ‘Ha, Roos.... is vader erg kwaad, Roos?’
- ‘Toch niet, weglooper.... Weet ge dat Jan te huis is?’
- ‘Is Jan te huis?’ Oogenblikkelijk was nu alle mijne vrees verzwonden, ik liep
mijn baas voor, om zoo veel te gauwer ‘De vier eemers’ te bereiken.
Men zou geen kwaad durven zeggen van het waterwild als er Jan bij was, en
Maria-Eliza zou den Jongen Hendrik wel onder hare bescherming nemen.
Er waren minstens twintig kinderen, mannekens en meiskens in de gelagkamer,
Arsène was hun de maat aan het nemen. Vader, had zijn grooten bril op den neus.
Hij schreef nevens elken naam de uitgestrektheid en omvang van dengene die hem
droeg.
Ik groette vader en zonder nog een woord te zeggen legde ik zeven frank en half
in zijne hand.
Hij bezag mij met zijne ronde glazen oogen en weer voelde ik mijne schuld. Hadde
hij een hard woord gezegd, ik zou gegrezen hebben.
- ‘Dat is al goed en wel, schipper’ deed hij mij opmerken, wijl zijn gelaat zoo effen
bleef als sprak hij eene lijkrede uit, ‘maar... wanneer zal in Godsnaam die oven brood
toch ingeraken?’
Ik lachte en boog het hoofd, Arsène lachte mede, en mijn ouder die besefte dat
het noodig was mij toch iets mede te geven zegde bestraffend. ‘'t Is wat schoons, hé,
Charel?.... Weet ge dat groote broer weeral gekomen is.’
- ‘Elk ne goeien avond’ riep mijn binnentredende baas....., ‘welnu wat hebt ge
gedacht van onzen schipper?’
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- ‘Ja, schipper Cies,’ antwoordde vader, ‘drie frank per dag is niet veel, maar in
afwachting dat hij wat beters vinde.’
- ‘Hoor toch dien scheeven deugeniet,’ lachte Cies, en sloeg op zijne dij, die steeds
met eene geeseling 's mans goede luim betaalde, ‘welk eene krabbeljacht hebt gij
hier nu ingelaten?’, vroeg hij verder op de kinderen doelend.
- ‘Hoe geraakt die oven brood anders op, als wij er dagelijks met geen dertig te
gelijk aanvallen?’
Weer bekocht het Cies zijne rechterdij, en zoo veel te hartelijker nog lachte de
man, daar hij even als ik, tamelijk ongerust naar hier was gekomen.
Zuster Mie had Cies en ‘zijn knecht’ een pot gersten gebracht, na ons gezegd te
hebben dat broer Jan zoo even uitgegaan was, en spoedig zou terug zijn. Zij gaf ons
tevens uitleg over de aanwezigheid van den ‘kleinen sprot,’ gelijk mijn baas de
kinderen noemde, met wie vader en broer nog steeds in de war zaten.
Piet Schooten, wiens vrouw, gezamenlijk met mijne tante en met begeleiding van
koffijmolen de gekende bespiegelingen over mij had gemaakt, ten tijde dat ik mijnen
oudsten dag beleefde, zou in 't kort eene halve eeuw getrouwd zijn. De man was
armvader en kerkmeester: een van die brave eenvoudige zielen, die steeds op dezelfde
plaatszittenonder de hoogmis, en alle tusschenkomst in andermans zaken mijden; hij
had nooit iemand gelegenheid gegeven op hem boos te zijn, en, kleermaker van stiel
bleek zijne volkomen eerlijkheid uit de groote lappen, die hij zijne kliënten als
overschot medegaf. Bij hem was het, dat mijn broer zijn ambacht leerde, en zulks
zal wel de groote oorzaak geweest zijn dat vader over zijn gezicht
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gewreven had, toen men zekeren dag in zijne tegenwoordigheid van het nakend feest
gewaagde: dat wilde weer iets beteekenen, dat wrijven, gelijk altijd.
‘Wij moesten eens iets doen,’ had vader uitgeroepen ‘een stoet of zoo wat.’
Tusschen het gedacht en de uitvoering, lag er bij mijn ouder maar een zeer korte
weg.
'S anderdaags reeds waren er zamelaars op gang, pastoor en burgemeester
verleenden hunne gunst, en.... vader zou voor de rest zorgen.
Terwijl zuster nog aan 't uitleggen was, werd de deur opengestooten, en Netteke
Tyck kwam binnen, met haar Leentje aan de hand.
- ‘Moedegé, ik ben eens tot hier gekomen, voor ons jongske,’ sprak ze, ‘'t mag er
toch bij hé?’
- ‘Zeker, bazin, wij hebben percaline genoeg, de Hoop is dat goed?.... of de Liefde?’
- ‘Is er daar niets schooner dan de Liefde, Moedegé?’ De vrouw keek zoo
betrouwvol mijn vader aan, als dacht zij hem bekwaam, oogenblikkelijk eene vierde
goddelijke deugd, ten behoeve harer kleine uittevinden.
- ‘'k Geloof dat de Liefde het schoonste zal zijn, bazin’.
- ‘Welnu, 't is goed, geef dan maar de Liefde’. De maat werd genomen, en de
gelukkige moeder kwam weg.
De twaalf zonen Jacobs werden vervolgens uitgetrokken, de
engelenbloemendraagsters, de maagdekens voor de Vischvangst, en zoo zeer werd
er gedrongen en gestooten door het kleine volk, om het eerst onder Arceens maat te
komen, dat vader dreigen moest de engelen geene vleugels te geven, als zij zich niet
wat stiller hielden.
Eindelijk geraakten allen, behoorlijk gemeten,
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de straat op en nu kon vader ons verder uitleg geven, over hetgeen er vandaag en
veertien dagen in onze gemeente zou te zien zijn
Benevens de goddelijke deugden, er de twaalf zonen van Jacob, zou men den
wagen der Steen bakkerij en der Vischvangst bewonderen: de twee groote nijverheden
van ons stadje. Dan de boerenkermis. Mercator te peerd gevolgd door zijne leerlingen,
en op een wagen, Julius Cesar met Romeinsche soldaten.
Langer kon het Cies thans niet meer uithouden,
- ‘Ik moet daar bij, Moedegé’ schreeuwde hij. ‘'t mag kosten wat het wil, met mijn
harmonica, ge zult ze zien kijken.’
Vader deed hem opmerken dat zulks niet kon, daar de harmonica's ten dien tijde
nog niet uitgevonden waren.
- ‘Dat is spijtig’, riep de schipper, ‘en kunt gij daar niets aan doen?’
- ‘Wel neem den boerenwagen, Cies’ trooste hem de inrichter ‘daar kunt ge mede
spelen met Dookske met zijne fluit, en Jef Drom die zit er met zijne viool op. 't Is
niet noodig dat het schoon is, als het maar luid klinkt.’
- ‘'t Is goed, Moedegé’ riep mijn baas, en vaders hand nemend, gaf hij er eenen
harden slag in.
Het was reeds donker als broer Jan te huis kwam, met Roos en haar man; zoo
waren wij nog eens al te zamen, en hoorden den zeevaarder vertellen over den grooten
plas en zijne perijkels. Hij was thans tweede stuurman en weldegelijk braaf gebleven.
Wannes Laudamus was van het gezelschap, hij ook zat te luisteren met open mond,
als Jan het onweder beschreef, en de schichten des
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bliksems die te midden de afschuwelijkheid van den zwarten nacht, rond den mast
kronkelen!
O hoe bewonderde ik den verteller, hoe fier was ik, hem mijn broer te mogen
heeten.
- ‘En waart ge dan niet bang, Jan?’
- ‘Ja wel, in 't eerst, manneke, maar men geraakt daar aan gewend.’
- ‘Ik zou wel willen medegaan, broer!’
Hij nam mijne hand en keek mij lachend in de oogen, waarna hij vader bezag, als
gereed om een voorstel te doen.
- ‘Een is genoeg, Jan, een is genoeg’, sprak deze.
Hij liet mijne hand los en zegde vader na:
- ‘Ja, een is genoeg.’
Hij had niets van het ruwe dat men doorgaans bij een zeeman veronderstelt, en
langs zijne gebruinde wang, zag ik eenen traan glijden, die als beschaamd, haastig
in zijnen blonden baard liep.
Betreurde hij op dat oogenblik den vaderlijken heerd en den toren der
geboorteplaats, weende hij, omdat moeders graf zoo wijd lag van zijnen dagelijkschen
weg?!
- ‘Wat zou me dat geven’ barstte Wannes los. ‘Wat is er hier in Godsnamen nog
te verdienen? Pieren zijn we, pieren, en de grond waarin we zitten wordt zoo mager
dat wij er wel uit zullen moeten trekken, willen of niet, gelijk te Magerhal waar ze
den laatsten worm hebben moeten vastleggen aan eene ketting.’
En hij vervolgde zijne klachten in bittere bewoordingen, sprak over den last der
dagelijksche taak, en het weinige dat er mede te winnen was, terwijl men in Amerika
goud raapte. Was zijne vrouw maar als hij, hij liet de heeren zelf hunne akkers
bewerken en took naar het verre land.
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Allen spraken hem bepaald tegen en Jan bijzonderlijk roemde hem het zoete van de
geboortestreek.
- ‘Denkt ge dat ik mijn deel niet zou rapen gelijk een ander’ schreeuwde Wannes
en sprong zoo onstuimig recht, dat ik een oogenblik meende, hij zou zijn hoofd
stuiken aan de zoldering.
Daar stak een meisje haar zwart hoofdje binnen en keek ons bedeesd in de oogen.
- ‘Wat komt gij hier doen?’ vroeg de zesvoeter tot zijn dochterken.
- ‘'t Is om oud bier, voor te koken. Moeder zegde dat Jan tehuis was, en gij hier
waart’ - en Jan ziende: ‘ha, Jan...’
‘Ha, Rika... hoe gaat het, meid, ge wordt zoo groot.... nog altijd op het ambacht?’
- ‘Ja zeker, plaagde haar vader,’ dat ze maar goed haar stiel leere, voor tegen dat
we naar 't goudland gaan.’
- ‘Och, vader,’ zegde Rica en smeekend zag zij Wannes in de oogen, dat hij haar
niet meer sarren zou.
Zij was omtrent van mijne jaren, en ik geloof niet dat zij zoo schoon was als zij
mij dan scheen. Zij had bruine oogen, eene gezonde frissche kleur, en haar neusje,
zonder te wippen, scheen toch goesting te hebben eens naar boven te zien. Ik denk
ook niet dat het was om Jan te groeten dat zij naar onzent kwam, en zal maar liefst
zeggen dat ik niet kan raden waarvoor zulks wel mag geweest zijn.
Zij was op het kleermaken, en daarbij kwam het misschien, dat zij naar mijn oordeel
altijd beter opgeschikt was dan andere meisjes, al had ze maar een purperblauw
katoenen jaksken aan en een dimieten rok gelijk hare gezellinnen.
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En daar het nu wilde lukken dat ik vaak kreeg, juist als Rika naar huis zou keeren,
moesten wij nog eventjes een straatjen te zaam gaan, hetgeen ik noch zij nu toch niet
kon verhelpen
- ‘Dat maakt dat ge nu schipper zijt, Charel?’ vroeg zij mij als wij eenige stappen
gedaan hadden.
- ‘Och ja, Rika. 't Is gelijk waarmede een mensch zijn brood verdient.’
‘Als ze mij maar niet vraagt hoe ik er van afgeraakt ben’, dacht ik bevend in mijn
eigen.
- ‘Zeker. Vader sprak alweer van Amerika, he?’
- ‘Ja. Meent hij dat?’
- ‘Toch wel. Gij weet als vader iets zegt, dat het altijd meening is.’
- ‘En zoudt gij willen medegaan?’
- ‘Ik weet niet.’ Er kwam wind op en zij sloeg de blauwe voorschoot om haar lief
kopken.
Zoo menigen avond bracht ik tijdens mijn bakkerstijdstip aan haren heerd door,
zonder eerst te weten hoe het kwam, dat het gloeien der assche mij geen genoegen
deed, als Rika laat op haar winkel moest blijven en er niet bij zat, het mocht dan ook
nog met heel de familie tusschen ons beiden zijn. Hoewel ik nooit hare hand gevoeld
had, wist ik toch dat zij zachter was dan van andere meisjes, en voor geen peerd van
goud had ik haar strak in de oogen durven zien.
Bijzonderlijk sinds ik vaarde, had haar beeld eene ruime plaats bekleed in mijne
gedachten, en nooit tooverde ik een stuk gronds van mijn stadje voor den geest, of
zij maakte deel van het personeel welk dat geïmproviseerd tooneel betrad.
Braaf was het meisje, zeker, maar ik kan hare braafheid toch wel eenigszins
overschat hebben,
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als ik thans bedenk voor hoe goed ik haar dan hield.
Aan den kruisweg scheidden wij. Ik bleef haar nastaren tot ik niets meer van haar
zag, tot ik het gerucht van hare stappen niet meer hoorde, tot het gesuis en gepiep
gansch vergaan was, van een troep reizende vogelen, die in de duisternis des avonds
voorbijtrok, tot zijn geheimzinnig en spookachtig geluid andere menschen het hoofd
tot het zwarte zwerk deed richten.
Dezen avond was ik zoo gelukkig: ik beluisterde mijne verbeelding, die mij van
een ongelukkigen jongen sprak, welken men niet wou kennis laten hebben met een
meisje. En die jongen was ik, en dat liefje was zij met hare zwarte oogen, en haar
bleek gelaat, en haren tengeren lichaamsbouw, die mij soms deed denken: ‘indien
zij nu eens een koningskind ware die Wannes of zijne vrouw gevonden hebben?’
Groote dikke tranen weende ik van ingebeeld verdriet. En daar ik te bed mijn eigen
nog romans bleef voorlezen, in een boek dat ik uit mijn hert haalde, weet ik niet juist
wat ik gedroomd, en wat ik gedacht heb. Als ik, het hoofd in eene andere wereld, op
het dek stapte en over een touw viel, zal ik zeker nog niet geslapen hebben, en toen
ik mij een half uur later in Amerika bevond, en angstig mijne Dulcinée zocht, te
midden wilden die goud zochten, droomde ik bepaald.
Er komen dagen in 't leven waarop geene enkele gebeurtenis, het onthouden weerd,
voorviel. En toch blijven zij in het geheugen geprint, alleen voortbestaan van zoo
menig lang jaar, dat gansch vergeten en verzwonden is met zijn wel en wee, zijne
ontgoochelingen en zijn onverwacht geluk. Zoo, als de brand is uitgewoed, die dagen
lang het
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gebouw teisterde, muren deed instorten, en de erf zelf scheen te willen vernielen,
vertoont zich soms nog een klein huiselijk voorwerp, een schilderijken, een beeldje,
tegen het eenig rechtgebleven stuk wand.
Sinds dien avond is zoo menige zon geklommen en gedaald. Iederen dag lekte een
drop uit mijn levensvat, en wie weet hoe laag het water er reeds zonk! Zooveel
beslommering schonk mij steeds de Heer, dat ik het eentonig droppelen bijkans nooit
hoorde, maar die drop herinner ik mij tusschen alles, en jaren lang, wie zegt mij
waarom, voelde ik bij zijn bedenken hem langs mijne kaak glijden.
Vier dagen later deed ik mijne tweede reis, naar Leuven ditmaal. Wij hadden zoo
onze voorzorgen genomen, dat de groote dag ons te huis vond en wij den Gouden
Bruiloftstoet, zijne heerlijkheid in ons stadje zagen ontvouwen.
Voor de groote schrijvers uit de oudheid eene gewichtige gebeurtenis weergaven,
vroegen zij ingeving aan een bovennatuurlijk wezen, dat ten hunnen behoeve steeds
in den souffleurbak zat. Sinds die machtige spelers aftraden ging de geest naar huis
en zonder inblazing verteld, zal de gebeurtenis van heden veel min belangrijk schijnen,
dan de archieven van ons stadje beweren. Ja, alles wel ingezien, deed de lezer
misschien best deze boertige alledaagschheden over te slaan. Hij leze de volgende
bladzijden met aandacht, en wij zijn overtuigd dat hij onzen raad zal volgen.
De zon was van 't feest hoe weinig 50 jaren bij haar zullen tellen. 's Morgens was
het jaarmarkt, gelijk overal op tweeden kermisdag. Gansch het omliggende was rond
tien uren op onze plaats vergaderd, want de-groote plechtigheid van heden was het
onderwerp geweest van alle de gesprekken
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op de naburige dorpen. Het was ook in het seizoen dat er zoo wat overal een vlagsken
op den toren waait. De oogst was binnen, en alleen de stoppel stond nog op het veld.
Daartusschen dansten de vorschen, en de boer danste onder de tent.
Te midden der plaats op een verhoog van tonnen zat de jubilaris met vrouw en
familie. Zijn bleek mager aangezicht paalde langs boven, aan een groot geranden
zijden hoed, opperwaarts breed uitslaande, gelijk de shakos der Hollandsche soldaten.
De hals stikte in de kronkelingen van een zwarte das, zoo menigmaal rondgedraaid,
als had men Schootens hoofd dat afgevallen was, er voor vandaag mede vastgebonden.
Verders had hij zich in zijne hoedanigheid van kleermaker uit zwart glimmend laken,
een nieuw pak gesneden. Zijne vrouw droeg eene muts met purperen linten, en een
schreeuwenden shal op een zwart zijden kleed. Van goud en diamant was zij goed
voorzien. Haar ingedrukte en tandelooze mond, en de ffetse uitdrukking harer
grijsblauwe oogen, gaven haar iets uilachtigs, als of ze bang was voor de klaarte, en
maar t' avond zien zou. Zoo menigvuldig was Schootens nageslacht, dat er de kiosk
haast onder bezweek, en aldus was het ook best, want hij had schaars kleinkinderen
genoeg, om de kinderen van de andere menschen het theater af te slaan.
De markt was door eene dichte menigte bezet, en had de jubilaris moeten het hoofd
afgeslagen worden, er konden niet meer nieuwsgierigen zijn.
Zelfs pastoor en burgemeester stonden officieel uit de stadhuisramen te kijken.
De stoet kwam uit de Kloosterstraat, waar hij gevormd werd in den Meyboom,
eene oude afspanning, sinds brouwerij geworden.
Eerst en vooral stapte de garde, en zijn blanke
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sabel droeg hij zoo manhaftig alsof hij het publiek wilde doen gelooven, dat hij er
daar zoo even, een half dozijn die niet uit den weg gingen van langsten doorkapte.
Na hem kwamen vier trommelaars: twee van onze Sint-Sebastiaansgilde en twee
die men aan de gilde van Slooten had ontleend, met belofte ze ongeschonden wêer
te zenden na de plechtigheid.
Dan volgden, met frissche bloemen, de maagdekens door zuster Petje Mie, zooveel
mogelijk in rang gehouden, en nu en dan eens geneusdoekt.
Verders zag men de drie goddelijke deugden, met Anker, Kruis en Hert, en
onmiddelijk daarop kwam vader als Mercator.
Hij zat op Wannes Landamus zijnen vos, een peerd dat ik altijd even oud en mager
heb gekend. Wannes beweerde ‘dat er niemand bekwaam was, zijn Jan eene hand
vleesch op de knoken te voederen’, maar ik geloof toch, dat hij er nooit ernstig aan
geprobeerd heeft.
Het was genoeg dat mijn vader zich vertoonde, om overal gelach te verwekken.
Hij echter scheen er zich weinig aan te storen, en zoo ernstig, als de vermaarde
aardrijkskundige ooit zal geweest zijn, schreef hij maar in een groot boek dat op Jans
manen rustte. Voor pen had hij eene pauwveder, en de inktpot was het peerdsoor.
Daarop volgde de Romeinsche wagen, vol bloemen en festoen. De speeken zijner
wielen waren met klimopkransen omwonden, en zijn bak stond heelemaal in
aspergiegroen, dat men bij den graaf had mogen snijden. Waarom dat nu juist een
Romeinsche wagen was, kan ik niet zeggen. Wannes die thans Cesar moest verbeelden,
had zijn kleed van Cobonus aan, en de zelfde kroon die hij op den gedenkweerdigen
avond van mijn vuur-
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doop, door mijn neef van het hoofd werd geslagen.
Cesar - Cobonus had deze gebeurtenis voorzeker nu reeds vergeten, want thans
zat Daniel met zijne maten, Denol onder andere, als een soort lieutenanten nevens
den troon des keizers. Zij droegen eene piek, eenen gemaakten baard, en een soort
van rood wambuis, alsof zij een molen plunderden, en uit de zeilen rokken hadden
gesneden.
Wat er verders nog merkweerdig was bij den Romeinschen groep zou ik niet meer
kunnen zeggen: ik zag te veel naar Rika, die de keizerin verbeelden moest, en het
ook was in mijne oogen.
Als ik mij nu herinner hoe zij toegetakeld was! Een fluweelen versleten kleed
daalde van hare schouders. Gelijk men sterren in het gehemelte der kerk vestigt,
waren er overal papieren leeuwen aan haar costuum vastgemaakt. Eene kartonne
vergulde kroon stond op hare zwarte lokken, en om haren hals droeg zij het diamanten
kruis harer moeder. 's Meisjes kaken had men rood geverfd, en door deze
bijzonderheid scheen zij mij nog zooveel te schooner.
Van de profane- sprong men thans op de heilige Geschiedenis. De twaalf zonen
Jacobs volgden, elk met eene kalebas in de hand. Het was genoeg hen aan te zien,
om ten volle overtuigd te zijn dat zij voor het verkoopen van een hunner broeders
niet zouden achteruitgaan, hoe civiel het prijsken was dat zij er voor kregen. Arsène,
met een grijzen baard en een dimieten wit kleed met roode mouwen als Jacob
uitgedoscht, had goed te roepen en te dreigen met zijn zwaren stat. Zij liepen uit de
rangen, en voor de stoet zich in aantocht zette, sloeg Simeon, Ruben haast een oog
uit, omdat hij be-
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weerde dat deze laatste een verkeerde baard had aangetrokken. Bonter familie had
men nooit gezien, en de vreemdeling moest denken dat Jacob gemakkelijker kleuren
onderscheidde dan namen onthield, en hij zijne zonen op grooten afstand zocht uiteen
te kennen. Hunne jassen waren uit percaline vervaardigd: er waren er groene, blauw
en rooskleurige. Gelijk er stof te kort was geweest, had men hun mouwen moeten
inzetten van gekleurd papier, en op hun hoofd droegen zij kartonnen generaalshoeden.
Om de schoenen hadden zij konijnvellen, en Nette de Vapeur had hun onderbroeken
bezorgd, hetgeen hen eenigszins het uitzicht gaf van kermiskunstenaren.
Ik zat op den wagen die volgde, en de boerenkermis verbeelden moest. Als orkest
hadden wij Dooksken met zijne fluit, Drommeke met zijne vedel, en mijn baas met
zijn harmonica. De hoepels boven de wagenkas waren met gemaakte bloemen versierd
en te midden van het gerij lag eene ton half garsten, waarrond een tiental personen
allen met hooge hoeden op, kermisliederen zongen. Een goed deel vlaggen uit de
Vapeur haar arsenaal wapperden om de vroolijke ploeg. Lot Allemaars en haar
schoonzoon maakten deel van het gezelschap en op een verhoog gezeten verbeeldden
zij de eerste met een Brabantsche muts op, en Nol met eene pruik van vlas, het gouden
bruiloftvierend koppel. De ton werd duchtig aangesproken, en de toeschouwers van
kennis deelden ruim mede van den overvloed.
Gedurig had ik de oogen op de Cesarin, en droomend vergat ik te dansen en te
drinken. O wat had ik in Daniels plaats willen zijn, zoo naar heur fluweelen mantel.
Hij, integendeel, wenschte zich bij de vroolijke maats, en de deftigheid zijner rol

René Vermandere, Geheugenissen

177
leed groote schade, daar hij over de koppen der apostelen heen, de liederen medezong
die fluit, vedel en harmonica zoo goed mogelijk begeleidden.
Nog hoor ik het rumoer van welgezindheid dat over onze plaats zweefde, nog zie
ik alle die oogen opengesperkt van bewondering. Zelfs de vlaggen waarmede Nette
de huizen had versierd, fladderden lustiger aan hunne boonstaken, dan zij het ooit
bij eene processie hadden gedaan. Als de vaandrig der gilde, begeleid door
trommelmuziek en het gekrekel der kleine fluit, de vlag rond zijne heupen zwaaide
en onze Carolus, (misschien wel de schoonste klok van Vlaanderen), regelmatig en
plechtig, zijn proficiat uitbammde, verstak mijn baas zijne pruim, gelijk eene moeder
haar kind van den een in den anderen arm legt, spoog op den wagenvloer en zegde
't geen de gansche markt dacht ‘Dat z'er nu te Anwerpen een punt aan zuigen!’
Bij eene halt sprong ik van mijn wagen en liep tot Daniel's toe. Haast hadden wij
elkaar begrepen. Ik speelde mijn blauwe kiel uit, wijl hij zijn steenrood vest over de
schouders trok; hij drukte mijn hoogen hoed op den schedel, ik nam zijn kartonnen
hoofddeksel met goudpapier beplakt, en de boer was soldaat, de soldaat boer
geworden. Thans stond ik nevens Rica mijne hertsvriendin, en Daniel stond nevens
de ton: de zijne.
Als wij het theater voorbij gekomen waren, hield onze wagen stil, en hetgeen nog
volgen moest reed voorbij ten einde ons, deelnemers, ook eens te laten zien hoe
schoon het was.
De wagen der vischvangst was een der bijzonderste: men had hem als eene boot
opgeslagen, en gansch met netten omhangen. Visschers waaronder broer Jan met
zuidwester en hooge leerzen, stonden
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er op, en hoog aan eene koord, die aan twee staken was bevestigd, hing een
monsterachtig groote visch te wiegelen, dien vader straks opensnijden zou.
Op den wagen der steenbakkerij, zag men de steenen vormen en permentelijk
bakken; een vuur van krollen en hout was er op aangelegd en een dikke rook deed
iedereen hoesten en het water in de oogen komen.
Nu stonden alle de wagens en groepen rond het theater geschaard, en door mijn
vader werd een dicht afgelezen, voor de omstandigheid vervaardigd. Er was spraak
in van de goden ‘drie maal drie’, van Juno van vrouw Venus. De rest van den
heidenschen hemel kwam er ook al tusschen, en liet weten bij monde van mijn ouder,
hoe gelukkig men in den Olympus was, dat Schooten eene halve eeuw de waters van
de echtelijke zee had bevaren.
Bij het einde van den gelukwensch borst een algemeen hourra los. De trommels
roffelden weer, de maagdekens wierpen bloemen; op den Boerenkermiswagen danste,
zong en dronk men wild dooreen, in een woord het was weer een dezer feesten,
waarvan de jonge meisjes nog zouden vertellen als zij reeds grootmoeder geworden
waren, en wie weet, zeven eens de kroon dragen, die zij thans met zoo vele ceremonie
iemand op het hoofd zagen plaatsen.
Voor alle bedanking maakte de jubilaris eene vuist naar vader en zegde hem in
het oor ‘Scheeve, scheeve, dat ge een reut zijt!’ De vrouw neep hem in de hand,
knikte hem lachend tegen, als wist ze welk een compliment haar man uitbracht en
wilde zij het bevestigen.
En nu zou vader koning Abberdaan, gelijk men den monsterachtigen visch noemde,
den buik opensnijden.
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Mijn ouder was tot die bewerking aanstonds klaar, hij stroopte de mouwen op, en
stak een groot broodmes in de palingmand, die mijn broer Jan tamelijk behendig met
canefas overtrokken en beschilderd had, om haar aan een visch te doen lijken. Er
ontstond een algemeen gelach als vader er een verbrand roggenbrood uithaalde.
‘Dat is zijne lever’ riep hij en wierp het over de hoofden der omstaanders, de
menigte in.
Thans trok hij een reesem bloedpens en worsten uit, 't geen het volk deed stikken
van schateren en lachen.
- ‘Dat zijn zijne darmen’ galmde vader leutig, en deed eene beweging om de pens
in het volk te gooien, maar, alsof hij zich bedacht, legde hij alles in eene schotel die
daar gereed stond om het eigenaardige binnenste van koning Abberdaan te ontvangen.
Op dat oogenblik werd de rook van den wagen der steenbakkerij, al dikker en
dikker, en eensklaps werd er geroepen: ‘De wagen van den Duitsch brandt!’
Het was maar al te waar. Men had te natuurlijk willen heeten, en thans vlamde er
daar een lekker vreugdevuur, dat men vergeten had op het program der feestelijkheden
te melden.
Elk riep en schreeuwde, en zei wat er diende gedaan te worden, maar niemand
dacht op water halen, en het was alleenlijk als het vuur op de peerden hun steert viel,
en zij met de achterpooten begonnen te molenwieken, dat men er toe besloot hun
eene min warme rustplaats te verleenen.
De steenbakkers hadden zoo lang niet gewacht den wagen te verlaten, en om den
brand spoedig gebluscht te krijgen, had de Duitsch een steenbakker, de Spons,
vastgegrepen, die volgens
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hem schuld had aan 't ongeval. Na eene woordenwisseling van enkele stonden, waarbij
er wederzijds een paar kletsen ontvangen en gegeven werden, viel de doorbrande
grond van den wagen uit, en liet steen, eerd en hout op den grond donderen, waarna
de Duitsch en zijn tegenstrever van zoo even, zich vriendschappelijk beieverden, om
de vier wielen, den slagboom en de half verkoolde wanden weg te brengen.
Dat alles had Schooten en zijne vrouw zoo kalm aanzien, alsof het aldus moest
zijn en met de geheele markt hadden hun kleinkinderen gejuichd en in de handen
gekletst, als zij 't vreugdevuur zagen, dat daar aan 't laaien was.
Toen de ontroering en de brand eenigszins gebluscht waren, was het de beurt aan
de koren ‘het hunne’ te doen.
Als ik mij nu herinner welk een gezelschap ‘er door het woud stapte!’
Meest alle de uitvoerders maakten deel van de een of andere groep, die zoo even
den stoet hielp samenstellen. Romeinen stonden nevens visschers, volgelingen van
Mercator aan de zijde van hedendaagsche boeren. Nol met zijn vlassen pruik had
mijn broer, vader Jacob, tot gebuur, maar wat hier meest opziens baarde, waren de
zwarte gezichten van drie vier steenbakkers, zoo vuil gerookt als hadden zij, gelijk
eenvoudige hespen, in eene schouw gehangen. En hoewel onverkleed, bekommerde
mij een bas nog meest van al: te weten Van Rossem die in zijne hoedanigheid van
oude tubasist bij de muziek van Slooten, op het zicht medezingen kon, en het thans
deed ter eere van zijn stadgenoot. Mijne vrees voor hem groeide nog aan, als ik zijn
bekkeneel bewegen zag bij den zang, als wou hij bijten.
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Ik was op den wagen gebleven nevens de keizerin, die zonder de minste fierheid,
zich geweerdigde tot haar onderdaan het woord te richten.
- ‘Schoon hé, Charel?’
- ‘'k Geloof het wel, Rika.’
- ‘Van die wagen toch hé?’
- ‘Dat was te voorzien, ze gingen er al te wild aan met hun steenenbakken. Ze
dachten zeker dat het een ijzeren was.. Zijt gij geerne keizerin, Rika?’
- Och wat kan mij dat schelen, ik wou maar dat het gedaan was.... Zie Van Rossem
zingt ook mede hij is er nogtans niet van. Ze geven klauw hé?’
- ‘Hoort ge geerne zingen, Rika?’
- ‘Ja, en gij?’
- ‘Ik ook.’
- ‘Kan Van Rossem goed zingen? Zie hoe wijd hij zijnen mond opendoet.’
Waarom altijd die Van Rossem? Ik had een jaar van mijn leven gegeven opdat hij
dezen grooten oven zou sluiten; een oogenblik zelfs zag hij naar onzen wagen toe,
en het docht mij dat hij aan die heele markt vol volk zingen zou, welk een perel van
een bakker ik was. En dan die vraag die ik meer duchtte dan ooit, en, scheen het mij,
door bakkers aanwezigheid, als op Rika's lippen werd geworpen, ‘hoe zijt gij daar
weggekomen?’
- ‘Hoeveel leeuwen staan er op uwen mantel Rika?’
Dat boezemde mij nu zoo geen bijzonder belang in, maar ik moest toch iets
uitvinden, om haar oog en geest van dien leelijken Van Rossem te houden.
- ‘Ik weet niet’ sprak ze bereidwillig, en stond recht opdat ik ze tellen kon.
Zonder ik er op gelet had, was het ondertusschen somber geworden boven ons
hoofd. Een zwart
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wolkske vertoonde zich aan het zwerk, en plots viel er een waterdroppel op mijne
hand. Langs alle kanten zag ik uitgestoken handen nieuwsgierig vernemen of het ‘nu
waarlijks begon te regenen’ en zonder dat iemand uit de wolken riep ‘van onder’
daalde er eene malsche regenbui in stralen zoo dik als wandelstokken uit den hoogen.
Vuur en water teisterden dus het feest, en schenen een akkoord gesloten te hebben,
hoe vijandig zij anders elkaar zijn, om Schooten zijn gouden jubel zooveel mogelijk
te schaden.
De stortvlaag vond daar eene weerlooze prooi. Alle de huizen rond de markt waren
te klein om het volk te bevatten. Als om den hemel te tergen zongen de kooren maar
voort van de ‘zon zoo lustig pralend’ wijl zij haar integendeel achter zwarter en
zwarter wolken verborg, en de verfrissching zoo overvloedig bleef neerdroppelen,
dat zij het scheen aan te leggen om een meer te maken van onze plaats. De jubilaris
gaf het eerst op, en trad met zijne echtgenoote het verhoog af; waarschijnlijk vond
hij dat zulks geene reden was zich thans te laten verzuipen, omdat hij nu juist eene
halve eeuw aan 't varen was.
Elk liep thans ergens schuilen, en Schootens nageslacht bevond zich eensklaps
onder het theater in plaats van er op.
De vlaag scheurde de menigte aan flarden, en joeg haar baldadig en onbeleefd de
markt af. Vrouwen sloegen hunne rokken over het hoofd, wikkelden er hunne kleinste
kinderen in, en zochten angstig een onderkomen, terwijl de man, gewoon een deel
van het water te vangen dat God over zijne akkers vloeien laat, bedaard, gebogen,
zijne vrouw nastrompelde, als een beregend kieken, en voor alle voorzorg zijne pijp
omgedraaid in den mond hield, opdat ze niet zoude uitregenen.
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Maar wie het ergst bekocht, dat was Lot Allemaars, die te zwaarlijvig om alleen van
haren troon te komen, geen ander schuil vond dan een kleinen zonnescherm waarmede
zij zoo even nog de jubilante verbeeldde.
Mijn steenrood tuniek had ik over Rikas mantel gehangen, een stuk van weerde
dien de boot uit stad medebracht; ondanks al onze voorzorgen, terwijl wij tot het
naaste huis stapten, vielen de leeuwen die er maar aangelijmd waren, dood voor onze
voeten neder. De groep die meest werd beproefd, was degene der apostelen. Hunne
papieren mouwen weken bij den eersten aanval van het nat element, 't geen zij op
verre na niet onplezierig vonden: zij dansten en sprongen in hun bont pak, trokken
elkanders baard af, en omringden den boerenwagen, waar Wannes Laudamus geholpen
door Nol, de dikke Lot eindelijk met eene ladder aan 't afhalen was. Ondertusschen
maakte Daniel van de natte gelegenheid gebruik, sprak de ton aan, dronk en deelde
het half gersten zoo kwistig rond, als kostte het hem niet meer dan aan O.L. Heer
het water.
- ‘Hier hebben wij het gevonden, jongens, ja!’
Eindelijk gaf iedereen het op, langer tegen de gebarsten wolken te kampen, en de
peerden voor de wagens bleven de eenige levende wezens op de markt.
Vrouw van Rossem riep mij en Rika binnen, en bevend aanveerdde ik hare
gastvrijheid.
Zij was met Fien alleen te huis en zulks deed mijnen angst wat bedaren.
Nog niet wetend waar zij dezen dag zeer zou hebben, had zij haar doek, aan de
kaak nog niet bevestigd, halveling trek hebbend in maagpijn.
Zij verzekerde mij dat zij veel spijt had gevoeld
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bij mijn vertrek en ik mij steeds een goede jongen had getoond, die hoewel speelziek,
zeer goed. zieke menschen kon velen.
‘Eilaas!’ dacht ik, en weer gevoelde ik het berouw mijn hert doorknagen, gelijk
meest altijd, als men mijne bekeering met geene roede ondernam.
Door de vensters zag ik het onweer zijne woede bot vieren. De donder kraakte als
een musketvuur, de bliksem zette zijn verblindend handteeken dicht bij de ruit, en
angstig doopten wij onzen vingeren in het gewijde nat.
En toch zegende ik het slecht weder. Van Rossem zou er door in de herberg
gehouden worden, en de keizerin drong zoo dicht bij mij aan, dat ik haar voelde
beven.
Het feest bloedde daar uit en verging in water; degene die thans over onze markt
wilde trekken, deed best stelten aan te doen.
Jaren lang heeft men zich die gouden bruiloft herinnerd en hoe schoon het was,
en tevens ook eilaas, hoe de regen er tusschen kwam, en van al die kunst en pracht,
van al die strikken, bloemen en vlaggen, een hoop doorweekte vodden maakte, die
's anderdaags weg gekeerd werden.
Den avond van den jubeldag leed ik weer angst en vrees, nogmaals door mijn
kwaad hoofd, dat mij eens te meer aanzette eene daad te begaan, waar door klaar
bewezen wordt, dat ik te dien tijde, op verre na niet bekeerd was van mijne malle
streken.
Mijn meester, ik heb reeds gelegenheid gehad het vroeger aan te stippen, was een
dolle lief hebber van harmonica. Uren lang kon hij daar liggen trekken en sleuren,
zonder zich eens te bekommeren of hetgeen hij uit dat kartonnen lijf trok, wel dien
arbeid weerd was. Overigens oefende hij de
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kunst voor de kunst, en vroeg niemand toejuichingen of bloemtuilen.
Daniël had mij in den achternoen een voorstel gedaan. Wij zouden met eenige
makkers ‘in de Roos’ bijeenkomen en dansen op de gezondheid van den jubilaris.
Dat de bazin niet bijzonder veel aan ons gezelschap verdienen zou, was zeker.
Niemand van ons was zoo bedorven dat hij het goud noodeloos verkwistte, dat lag
niet in ons karakter. Nu, de groote kwestie was een orkest te vinden, en mijn
schrandere kozen had onmiddellijk op Cies zijn harmonica gedacht.
Mijn baas was afwezig, en zulks begunstigde onze booze plannen. Zijn speeltuig
was reeds weer in het kasken geborgen waar het bijkans elken avond uitgehaald
werd, als wij hier of daar gemeerd of geankerd, onze rust verdiend hadden voor dezen
dag.
Het slot van het kasken ging open met Cies zijnen sleutel, of... met eenen nagel
van mij.
Die nagel was mij zoo eens in de hand gekomen, ik weet niet meer hoe, en zonder
boos inzicht had ik hem als sleutel leeren aanwenden. Toen mijn neef uitriep: ‘hadden
wij nu maar Cies zijn harmonica!’ viel mijn gedacht reeds op den nagel voor ik
Daniel vroeg:
- ‘Maar wie zal er op spelen?
Dat was eene andere moeielijkheid: Cies erbij leenen dat ging niet.
- ‘Dat wij hem toch maar hadden voor te beginnen’ zegde Daniel en krabte in het
haar.
- ‘Juist’ lachte Denol, die er natuurlijk ook bij was; ‘gij hebt maar een muziek
meer te kort en een persoon die er kan op spelen, om in orde te zijn dezen avond.’
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- ‘Het muziek hebben wij als ik wil’ zegde ik.
- ‘Hoedat?’ en Daniel zag me stout in de oogen, alsof hij zeggen wou: ‘als het
maar op stelen komt.....’
Ik legde hun het geheim van den nagel bloot en daarop werd akkoord gesloten om
gezamenlijk een derde van de diefte, of beter van de leening, op onze schouders te
laden, als de donkere avond ons zijn gordijn schenken zou.
‘De jonge Hendrik’ lag op de plaat bij den watermolen, zijne gewone rustplaats,
als wij hem behoedzaam naderden rond negen uren en overal rondzagen of er toch
geen verraad was.
Neen, de omstandigheden speelden in onze kaart. Er was geene levendige ziel te
merken, en eens te meer hielp de booze ons een handje bij het plegen van kattenkwaad.
Ik schoof de plank van den oever, en twee minuten later stond ik aan het
achteronderluik.
Wij waren overeengekomen dat mijne makkers zouden teeken geven, bij het minste
verraad dat kon opdagen. Met kloppend hert lei ik het luik open, en luisterde nog
een stond, of ik geen gefluit vernam.
Weer liet de stem van mijn goede geest zich inwendig vernemen en zocht mij af
te brengen van dien dwazen stap.
Och wat had hij veel geduld, hoe lang bleef hij niet aanhoudend preeken, zonder
ik eens ophield doof te zijn voor zijn vermaan. Zoo vele moeite heeft hij aan mij
besteed, dat mijne eindelijke bekeering hem onmogelijk schadeloos kan gesteld
hebben.
Ik hief dus het luik op en daalds een trap of twee wanneer een scherp gefluit mij
op eens deed verschrikken.
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Weer naar boven gekomen, deed ik het luik dicht.
- ‘Wat is er?!!’
Niets, Denol had maar meenen iets te zien: men kon niet te voorzichtig zijn.
Eindelijk genaakte ik het zalige slot, stak er bevend mijn nagel in, en voelde de
veer wijken. Ondertusschen was het pikdonker geworden en zulks was ook best.
- ‘Geef hier,’ fluisterde Daniël van op den oever als ik met het harmonica boven
kwam.
- ‘Waar zijt ge, ik zie u niet.’
- ‘Hier’ vezelde Denol, ‘kom maar aan, en trap langs de plank niet, of ge verzandt.’
- ‘Neen, geef hier, ik zal hem overnemen,’ zei weer mijn kozen.
- ‘Allo, pak vast Daniël, hebt g'hem?’
- ‘Let op, daar komt iemand,’ waarschuwde Denol.
- ‘Pak aan, Daniël, hebt g'hem?’
- ‘Wacht!...’
Klets!
Wij hoorden iets vallen op de plaat tusschen het schip en den oever.
Was mijn eigen hoofd afgevallen, ik kon niet meer verschrikken.
- ‘Is 't de harmonica die valt?’ riep Daniël.
- ‘Daar moet ge dom voor zijn,’ beet ik hem toe ‘in plaats van aan te pakken.’
- ‘Daar moet ge dom voor zijn, als gij hem loslaat voor ik hem heb, wedersprak
de stumperd. ‘Wacht... kom op de boot, Louis, ik zal hem wel vinden.’
Op mijn gekerm en geklaag, zegde hij niets anders dan: ‘zwijg maar’ en spelde
ons vervolgens deles, hoe er moest gehandeld worden.
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Wij zouden met Daniel visschen, en den bloed bij de beenen naar beneden laten
hangen, hij zou in den modder vroeten tot hij den vermiste ontdekte en bovenbracht.
- ‘Laat mij in Godsname toch niet vallen,’ bad mijn kozijn, terwijl hij daar als
Sinte-Pieter aan het kruis, zijne handen in de duisternis overal rondsloeg.
‘- Doe maar op uw gemak,’ lachte Denol, ‘als wij iemand hooren zullen wij fluiten.’
- ‘Geene flauwe grappen, Louis, ik sta hier meer dood dan levend,’ zegde ik bevend
van angst.
- ‘Ik geloof dat hij gezonken is,’ kermde Daniël ‘haal mij maar op.’
Gezonken, goede hemel!
- ‘Dat ziet ge van hier,’ spotte Denol ‘als gij hem vasthebt halen wij u boven, eer
niet.’
- ‘Hang maar den flauwe niet uit Louis ... 'k heb hem!’
Had Daniël den steen op zijnen kop gekregen, die thans van mijn hart viel, hij
ware ter plaats dood gebleven!
Wij haalden ons net op, en Daniël lei zijne vangst in mijne bevende handen.
‘Voor het pompken,’ fluisterde ik, ‘wij zullen hem afspoelen.’
Saam liepen wij tot daar, met ons bemodderd speeltuig, dat eene minuut later heel
en gansch onder het slib zou gestoken hebben.
Daniël pompte, en ik hield den harmonica onder de toot. Ik bespoelde hem maar
zoo wat langs alle kanten, in mijn eigen terecht denkend, dat de reinheid zelfs voor
trekorgels aantebevelen is, en hij tamelijk noodig had eens ter dege besproeid te
worden.
En nu gauw hem teruggedragen van waar hij ge-
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komen was. Daniël wilde hem nog eens probeeren, hij beweerde dat er niets aan
ontbrak en wij gerust ons danspartijken mochten voortzetten.
Maar als wij den wind door zijne koperen veeren joegen, liet het speeltuig zulk
een akelig geluid vernemen, dat wij het verschrikt en onthutst weer ineen duwden,
als had het ons zijnen moord verweten.
Juist als wij gingen aangaan, hoorden wij eene bezopen stem, welke aan een
persoon behoorde die ons, waarschijnlijk, waggelend nader kwam en terwijl wij
angstig uitzagen wie het wel zijn mocht, stond hij bij ons.
't Was mijn meester!
- ‘Goeden avond, schippers,’ zegde Cies, want als hij in 's Heeren wijngaard had
gewerkt, was de bisschop zelf een schipper voor hem.
- ‘Ha, Cies,’ groette Denol.
-‘Wie is 't, wie is 't?’ en mijn waggelende baas nam hem bij den arm.
- ‘Louis van Denols, Cies.’
- ‘Ha, goed goed, Cies is een klein beetje door den neus, manneke, maar dat gebeurt
aan geene doode menschen, waar of niet?’
Het speeltuig hield ik op den rug met beide handen vast, voor in geval het eens
mocht bliksemen, en Cies mij erkennen zou. Stillekens was ik achter-uitgestapt en
wenschte mij overal, buiten hier, met het bewijs mijner schuld nog in handen. Ook
Daniël was achterwaarts gedeinsd, maar toch konden wij alles hooren wat er in de
samenspraak voorkwam.
- ‘En wat doet ge nu als ge t'huis komt?’
- ‘Slapen, manneke, slapen...’
- ‘Maar eerst eet ge nog wat, van 't geen er

René Vermandere, Geheugenissen

190
dezen noen, overgebleven is een kiekenbil of zoo iets.’
De man sloeg op zijne eigene bil van lachen, en beweerde dat een schipper al
mocht te vreden zijn, als hij dagelijksch brood en patatten kreeg.
- ‘En gaat ge na geen airken meer trekken, als ge 't huis komt?’
Ik kreeg groote goesting tot Denol te loopen, en hem het speeltuig op den kop te
slaan.
- ‘Neen, toch niet, manneke,’ sprak Cies, ‘hij zit nu droog in zijne kas, en wij laten
hem zitten.’
Droog! Het water dat van het harmonica leekte, drong door mijnen kiel en ondervest
tot op mijne huid.
- ‘Hebt gij mij gehoord op den wagen, was het klas of niet?’
Denol bekende ‘dat het klas was.’
- ‘Hoe stelt het de kleine scheeve bij u, Cies?’
- ‘Eerste klas manneke, dat is mij een sanske sieke, met een register in zijnen kop.
Die is meer geleerd dan de pastoor. Hij kan in alle boeken lezen.’
Was het nu vermoeienis of kramp die mij eensklaps overviel, bij mijn lastige
positie met de handen op den rug? Zeker is het, dat de orgel thans weer zoo akelig
bromde als zoo even.
- ‘Wat is dat?’ vroeg Cies.
- ‘Niets 't is in “den Doorn” dat er spel is.’
- ‘Ha...’
- ‘Hou hem bezig, hou hem bezig,’ fluisterde ik tot Daniël, en behoedzaam deed
ik een stap om het vaartuig te bereiken. De orgel immers brandde mij rug en handen,
hoe koud zijne leken ook door mijne kleederen sijpelden.
Stap voor stap, kwam ik ‘de jonge Hendrik’ nader en zoo begeerig was ik, mij van
het bewijs mijner
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schuld te ontmaken, dat ik van den oever op het dek sprong, zonder eens te denken
dat ik niet alleenlijk gevaar liep den nek te breken, maar mij nog in de onmogelijkheid
stelde tot mijne makkers terug te keeren.
Ik werkte in doodelijken angst tweemaal zoo lang aan het slot als noodig was, om
het open en toe te krijgen, en nauw had ik met een verlicht gemoed, het
achteronderluik laten neervallen, of reeds hoorde ik mijn meester die het schip dichtbij
kwam, en een oogenblik later aanstalten maakte om de plank op het dek te schuiven.
Ik liet het vooronderdek, waar bij ik stond, met geweld neervallen, en sprong naar
achter toe.
- ‘Wat is dat hier allemaal, sapper de keu!’
Zoo valsch was ik te dien tijde!
- ‘'K ben ik het, Charel; 'k ben ik het, jongen, een klein beetje door den neus, maar
dat gebeurt aan geene dooden hé jongen?’
Ik had geslapen, loog ik, en daar ik gerucht hoorde, meende ik dat er dieven waren.
Ik was opgestaan na een stuk kleeren aangeschoten te hebben.
- ‘Dat ge ne goeien zijt, zegt Cies, dat ge ne goeien zijt.’
Hier tastte mijn waggelende baas in zijnen zak, en, o schande, ik kreeg een half
franksken, omdat ik ‘zoo ne goeien was!’
Mijne vrees moest toch afgespoeld, en zoo trokken wij naar den Meiboom, waar
wij muziek vonden, en een goed deel van het gewoon gezelschap, waaronder Lot,
Fien en Nol.
Rica was met haar vader mogen medekomen en dat ging mij nog meest van al.
Maar dat de rosse blokmaker tweemaal achtereen met haar danste.
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ging mij minder. En dat hij haar eene derde maal verzocht, ging mij in het geheel
niet.
Alsof Lot Allemaars mijn verdriet had gegist, verzocht zij mij voor den contredans,
en waarlijk iemand van driemaal zeven wipte er zoo vlijtig niet over als zij.
Na het einde der figuren trok zij mij in een hoek en vroeg:
- ‘'t Is wat schoons met uwen lekkeren baas, hé?’
- ‘Hoedat?’
- ‘Weet ge 't niet van 't huisken?’
Ik gaf haar de verzekering dat ik er thans het eerste woord van vernam.
Zij viel op mij gelijk eene spin op eene vlieg en wikkelde mij oogenblikkelijk in
een net van familieaangelegenheden.
- ‘Mijn man was de neef van de moei van Cies: rechtsweerds dus maar van halven
broer en zuster; nu die moei had eene nicht langs haar moeders kant, die familie was
aan den eerste man van Cies zijn zuster, die naderhand getrouwd was met den broer
van Wolfcarius, die Nols getuige was geweest. Gij mocht het hem vragen. Nu die
moei's zuster was gestorven...’
Wat kon mij vrouw Wolfcarius schelen! Tusschen de beenen der omstaanders
piepte ik maar of Rika weer den rossen aan de hand had, en barstend van jalouzie
bemerkte ik dat zij thans met hem polkeerde!
Ondertusschen was Fien aan het huisken geraakt.
‘...Nu dat huisken was voor 800 gulden gekocht geweest in 't jaar 27, en sinds
moei bij de zusters ging, steeds door Cies en zijn hopstaak van een wijf bewoond
geworden aan 50 gulden per jaar...’
Hier deed Nols schoonmoeder een heel lijf adem op, en snoot dan eens haren neus,
op eene haar zoo
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eigene luidruchtige manier, waaruit men kon opmaken ‘tot hier toe was het de proloog,
maar nu beginnen wij het eigenlijke drama: Cies het monster, of 30 jaar later.’
- ‘Uw lekkere baas is staak alleen, zegt hij, manneke, alsof mijn man zoo na niet
was als hij; en dat zijn wijf haar dikwijls zou 't een en ander toegestoken hebben, .....
wat, als 't u belieft? Toesteken! Alsof ze 't zoo breed hadden met hunnen mosselotter.
Praat genoeg, maar...’
De klompenmakersjongen had laken kleederen en droeg een bolhoed. Op zijn buik
slingerde een zilveren ketting, en hij zou loten bij de eerste lichting. Och! wat voelde
ik mij arm in mijn blauwen kiel. Zelfs de weelde van den eerlijken bedelaar werd
mij ontzeid: het genoegen mijn hoofd recht te dragen!
‘... Alsof we niet wisten wie zij was: haar vader was een stuk trommelslager van
Napoleon en liet zijne ooren vervriezen in Rusland, de ezel, en als Cies haar trouwde
had ze juist drie ellen lijnwaad te kort om een hemd aan haar eigen te hebben....’.
Als het gezelschap aanging, ging ik mede, en liet mijne tusschenspreekster zoo
plots zitten, dat zij het afbreken van mijn meester, die thans onder haar klauwen lag,
nog enkele stonden op eigen hand voortzette.
Ik wist niet wat aanvangen, en was zoo boos als treurig. Met de eene hand had ik
willen mijne tranen afvegen en met de andere den blokmaker kreupel slaan.
- ‘G'hebt u zeker goed vermaakt?’ voegde ik, neen, beet ik mijne vriendin toe.
- ‘Waarom?’ vroeg ze, op dien zeker doelend.
- ‘Wel met de rosse....’
- ‘De rosse, ... die jongen is zoo ros niet.’
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- ‘Neen?.... hij is rood!’
- ‘En wat doet dat?’
- ‘Juist, .... 't is 'ne Mijnheer.’
- ‘Neen, maar ge moet niemand vernoemen.’
- ‘En als ze dan zeggen van mij ‘de kleine scheeve,’ komt g'er dan ook tusschen?’
Ze was gevangen en 't deed me genoegen dat zij zweeg en geen ‘ja’ loog.
‘Gaat ge naar huis?’ vroeg ze, als ik de straat wou inslaan die mij tot den ‘Jongen
Hendrik’ bracht.
- ‘Ja,’ antwoordde ik.
Zij reikte mij de hand, en als ik haar onthutst, niet wetende wat denken over deze
ongewoonlijkheid, ook de mijne toestak, legde zij er drie Spaansche noten in.
- ‘Kraak ze maar,’ voegde zij mij toe, ‘'t zijn er goei.’
- ‘Seffens,’ antwoordde ik, en de gesloten vuist stak ik in den zak van mijn schamel
beenkleed, alsof het diamanten noten waren; ik had maar gewild dat iemand, liefst
de rosse blokmaker, er eene hand naar uitstak.
Och, ik voelde wel dat ik minde als de helden van mijn lievelingsschrijver, maar
de omstandigheden waren heel anders. De afwezigheid van den moedwilligen
schoonvader, en van elk andere gebeurtenis die van onze liefde een boek van twee
deelen maken moest, bracht mij heel en gansch van mijn stuk.
Eens, nog eenige jaren verder, zou Cies mij zeggen 't geen mijn moederzijdsche
grootvader waarschijnlijk zekeren dag tot mijn vader zei ‘dat hij er niets tegen had,’
en hare moeder zou ook zeggen ‘dat zij er niets tegen had’ en zij, zou zij er iets tegen
hebben?
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Zeker neen! Was het heur hert niet dat ik in mijne hand neep, dat zij mij telkens ik
haar ontmoette, opnieuw, onder een anderen vorm, schonk, zonder het eens terug te
nemen? Zoo moest eens de stond naken, waarop ik, oud genoeg en stout genoeg, zou
durven spreken en mogen spreken; niet met mijne oogen en de kloppen van mijn
hert, maar met vrije Vlaamsche woorden, zeggen: ‘Voor wanneer is het Rica, het
stuk brood dat ik verdien is groot genoeg voor twee’ en zij dan zou antwoorden: ‘Ik
heb er niets tegen, al had er heel de wereld iets tegen.’
Ik bleef bij het gezelschap, tot de Laudamussen hunne woon hadden bereikt, en
hoorde als in een droom vol zaligheid hoe Lot Allemaars, Wannes aan het doorzagen
was, over den broer van haar zusters man schoonmoeder en heele en halve staken.
- ‘Hebt gij het verstaan?’ vroeg ze Cobonus eindelijkna haar rijk getakten en sterk
bewortelden familieboom zoo klaar mogelijk te hebben aangewezen en uitgelegd.
- ‘Nagel mij met mijne ooren aan mijne hofdeur gelijk een uil,’ barstte de
openhartige Wannes los, ‘als ik er klaar in zie, Lot!’
Ik vroeg niet om Rica's hand te mogen drukken bij het afscheid, en wenschte het
haast niet. Zij was mij te dien tijde eer een vlag waar men voor kampt, dan eene
schoonheid waarvoor men knielt, en ik heb haar steeds begeerd met evenveel trots
als liefde.
- ‘Ge eet uwe noten niet op?’ vroeg ze mij.
- ‘En gij eet er ook geene meer?’
- ‘Neen, ik had er maar drie....’
- ‘Wilt gij ze terug hebben?’
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- ‘Bijlange niet...., ik had ze gekregen van ‘de rosse.’
‘Ziet ge wel dat hij ros is, Rica zegt het zelf,’ zong mijn hert. ‘Hij is ros, hij is ros,
ook voor haar,’ klonk mijn stap, die mij opgeruimd tot den ‘Jongen Hendrik’ voerde,
en de vledermuis boven mijn hoofd was mij een tortel, het akelig kerkhoflied der
katten was mij een nachtegaalzang: de duisternis was de zon zelf, en ik vroeg maar
een berg om hem met mijn geluk te verplaatsen!
En alleen als ik te bed lag kwam de moord op het harmonica mij nogmaals voor
den geest, en klonk het tuig zoo akelig in mijn oor, als over een koppel uren aan het
pompken.
Ik was zelfs geenszins op mijn gemak toen wij eenige dagen later te Hamme voor
de brug geankerd lagen, en ik 's-avonds mijn baas de lust hoorde betuigen ‘er eens
eentje te trekken.’
Ik hield me alof ik niets verstaan had, en deed mijn meester de heerlijkheid van
Gods firmament aanmerken, waar men dezen avond bijzonder vele sterren
buitengehangen had.
- ‘Die zouden zoo groot zijn, die koper nagel-koppen?’ sprak Cies, en de handen
onder den broekband op den buik geplakt, beschouwde hij astronomisch het
bedwelmend uitspansel.
- ‘Kazen kunnen het zijn, Hollandsche kazen, maar grooter niet!’
En als hij dat diepdoordacht oordeel had uitgesproken, stapte hij tot het achteronder,
en kwam na een oogenblik weer voor de pinnen met den vertolker zijner muzikale
inblazingen onder zijnen arm.
Ik hield mij meer en meer onverschillig en keek maar steeds fluitend naar de
Hollandsche kazen daar boven, alsof het jonge meerlen waren.
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Mijn baas legde een zak in vier geplooid op den ballart, en ging er op zitten. Sluiks
zag ik hem in zijn haar scharren, bij het kiezen van het stuk dat de auditie van heden
avond openen zou.
Eilaas!
- ‘Wat is dat?’ riep Cies. Bij een eerste ruk had zijn speeltuig het gezicht getrokken
van eene Engelsche miss die de zeeziekte krijgt.
Het doorweekte en vermurmde karton maakte allerlei vieze bewegingen, en de
toon die onze ooren trof, kon evengoed uit een Congoleeschen roephoorn gehaald
worden. Cies deed nog een paar vruchtelooze pogingen, met een krachtig gebaar van
ongeloof jegens zijne eigene zintuigen. De grimassen werden van langs om akeliger,
maar de toon hield gansch op.
- Wat, sarnipiet, mag hier nu gebeurd zijn?’
En daar ik nog steeds het grootste belang stelde in de sterren, en het vast voornemen
scheen gemaakt te hebben ze allen fluitend te tellen dezen avond, riep hij mij toe:
- ‘Zie eens hier, Charel, naar het harmonica!’ Beiden zochten wij de reet langs
waar het water binnen het instrument was gekomen, maar konden haar niet ontdekken.
Zelfs bij mijne wete werd ze nooit ontdekt, hoewel Cies en zijn wijf er menigmaal
naar gezocht hebben.
Terwijl wij 's anderdaags te Themsche pëen-boonen aan het laden waren, kreeg
Cies het bericht dat hij nopens ‘het huisken’ voor den vrederechter van Sint-Nicolaas
verschijnen moest.
Zulks verschafte mij het genoegen, de zaak door eene andere klok te hooren
beluiden. Tot mijn genoegen keerde men de successiewafel thans op hare andere zij.
Al hetgeen bij Lot Allemaars logen was, werd hier waarheid, en niets van al het-
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geen zij bevestigde of Cies ontkende het en streed het af.
's Anderdaags met den nacht lieten wij ons door het stijgend Durmewater naar
Lokeren brengen, en om de reis nog te bespoedigen, hanteerden wij beiden de
slagriemen, bij gemis aan wind.
Het was een heerlijke avond. De maan scheen zoo helder als ware ze nieuw
verzilverd, en met hare gewone arglistige minachting loeg zij over het menschdom
en zijne vruchtelooze pogingen, om in haar te bijten. De sterren waren zeldzaam, en
hadden zich wellichtuit den glimprijskamp teruggetrokken, voorgevend dat de maan
niet glom naar de vastgestelde voorwaarden.
't Was er zoo rustig op het vaste land waar menschen wonen; haast zoo rustig als
in de rivier waar niets dan visschen verblijven. De boomen langs den dijk waren tot
het laatste blad ingeslapen, en hadden wij haar niet steeds met onzen riem in hare
rust gestoord, de rivier zelve vong een uiltje.
En 't was als geurde de stilte, als zong de vrede, en de heerlijkheid van Gods
schoone schepping blonk thans bijzonder uit, nu de mensch afwezig was, die de eiken
omhaalt en de kruiden vertrapt, de dieren uitroeit, den loop der wateren verhindert
en gansch de schepping....
- ‘'k Zeg dat het daar niet bij zal blijven!’....
Niets was min in harmonie met het vreedzaam landschap, dan mijn baas zijn
gemoed.
Het huisje lag hem zwaar op de lever, en sinds wij Hamme voorbijgekomen waren,
had hij nog niets anders gedaan dan gegromd.
Eensklaps viel hij weer uit:
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- ‘Wat moet ik hier komen doen, mijnheer de President?’...
Waar Cies eens alle deze inbeelding opgedaan heeft, heb ik nooit kunnen
achterhalen. Thans stond hij zoo permentelijk voor den vrederechter, dien hij als
voorzitter aansprak, dat ik hem het hoofd zag ontblooten.
Nu speelde hij voor magistraat, want ik hoorde hem zijn eigenzelven afvragen.
- ‘Ge zijt gij Cies Verbrugge’?...
- ‘Juist, mijnheer, of Cies den Aardigen in de wandeling.’.
- ‘Leg ons dat eens uit, Cies Verbrugge’...
- ‘Dat zal niet lang duren, mijnheer de President,’ viel mijn baas in, ‘als ge eerlijk
zijt moogt ge overal uw aangezicht laten zien en ge moet niet vreezen dat de menschen
u zullen met vingeren wijzen’
Hier prangde hij zijnen slagriem onder den arm draaide zijn rug naar den
vrederechter en nam eenen beet uit zijne tabaksblaas.
De goedgeaarde magistraat liet hem maar begaan, nam het niet kwalijk dat de
schipper gansch de kamer onderspeekte, en minstens een groot kwartier in algemeene
beschouwingen verloren liep, voor hij op de eigenlijke zaak terecht kwam.
- ‘Moei Agnes, mijnheer de President, was eene brave vrouw: God mag hare ziel
hebben, maar dat huiske’...
- ‘Daar moet Hij afblijven!’ riep ik Cies toe, doch de pleiter, verre van uit zijn
lood geworpen te worden, scheen er integendeel thans voor goed in te komen’.
- ‘Moei Agnes heeft vier kinderen uit haar huwelijk groot gebracht, mijnheer de
President.’
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- ‘Hoeveel, Cies Verbrugge?’ vroeg ik den man voor den rechter.
- ‘Vier, mijnheer de President, al dood naderhand...’
- ‘Goed, Cies Verbrugge, zeg voort.’
Ik had met mijn baas gedaan, gelijk men soms met luiddroomers aanvangt, en,
zooals men ziet, was de proef opperbest gelukt.
- ‘Als moei naar de zusterkens ging, mijnheer de President, het mensch was leelijk
gebroken, heb ik alles van haar overgenomen, want de meubelen waren van haar,
mijnheer de President’.
- ‘'t Is goed, Cies Verbrugge,’ riep de president die langs voor aan 't roeien was.
- ‘En de personen die beweren dat ik nooit een roode duit gegeven heb...’ Hier
roeide de baas zoo manhaftig door, dat hij het sturen vergat, en de boot den oever
wilde opschieten.
- ‘Cies Verbrugge,’ vroeg ik verder, ‘hebt gij eene kwittancie?’
- ‘Neen, mijnheer de President, dat ging op het woord...’
En weer begon hij eenen eindeloozen uitleg over hetgeen hij zegde, en wat zijn
vrouw zegde, en wat moei die zoo leelijk gebroken was op al dat zeggens gezegd
had, ten dage dat zij bij de zusters ging aankloppen.
- ‘Cies Verbrugge, zijn de ooren van uw vrouws vader niet vervrozen in Rusland?...’
De schipper schoot eindelijk wakker bij dezen al te ruwen ruk, en keerde zich tot
mij, ten hoogste misnoegd dat ik hem niet liet voortdroomen.
- ‘Hoor eens hier, kleine scheeven....’ en hij ging mij iets bijtends zeggen, maar
bedwong zich en liet het op een raad uitloopen.... ‘dat zijn familiezaken, Moedegé,
daar moet ge nooit uwen neus tusschensteken.
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Weer stuurden wij te dicht den boord en voor de roeier de boot midden in de rivier
had gebracht, was zijn kwade luim weer over.
Het duurde geen vijf minuten, of hij stond nogmaals voor dien duivelschen rechter,
die, met een prijzensweerdige vlijt, den knoop vandaag nog wilde doorgehakt zien.
- ‘Dat is gelogen, Mijnheer de President!’
De tegenpartij die thans aan het woord was, moest hare onwaarheden staande
houden, want mijn baas stampte op den grond en zette eene vuist tot Nol Knips
ingebeelde schoonmoeder.
Ongelukkiglijk ontschoot Cies de slagriem, en hem willende grijpen, liet hij het
roer aan zijn lot over, juist aan eene kreek langs waar het water in den Durmepolder
liep.
De ‘Jonge Hendrik’ viel eensklaps stil aan de voorzijde, terwijl de achterkant, als
draaide de vloed, aan het zwenken ging en zonder meer complimenten zoog de kreek
ons in, en zaten wij gevangen tusschen de berijsthouten randen van den doorsteek.
‘Cies Verbrugge!’ riep ik op presidentstoon uit, wij hangen in de klem!
‘Wel selderment!’ riep de afgevangen schipper, ‘dat is de schuld van die karnalie
van Lot.’
's Anderdaags wist de zon niet wat denken over den ‘Jongen Hendrik’ die daar als
een soort van stop het water brutaal den toegang tot de meerschen wilde beletten.
Zoo ziet men bij tijds menschen hun haak slaan in zaken die hen niet raken, en
waarvan zij niet het minste verstand hebben.
Twaalf uren later staken wij nog steeds op den berm, ondanks al ons pogen om
los te geraken, en stilaan kwam ik en mijn baas tot de overtuiging dat men er ons
voor de klucht opgenageld had.
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Onze vastklamping was eene gebeurtenis voor het rustige Waasmunster. Des noens
vereerden alle de kinderen ons met een bezoek, en keken ons dommelings aan, met
de blokken in de handen, hijgend en blozend van loopen. Bij ons was het dat de
werklieden van de kom des dorps hun middagstondje rookend kwamen verbeuzelen,
wijl zij allen de doelmatigste middelen aanwezen, om ons daar weg te krijgen.
De otter van Toon Buyst wist daar beter raad mede. Er werden twee trossen aan
onze bollaarts bevestigd, en met hunne hulp geraakten wij los als de vloed gekeerd
was.
Gansch de gemeente had helpen steken, sleuren, trekken, en ik hoor mijn baas nog
roepen tot degenen die hem eene behulpzame hand geleend hadden:
- ‘Allo, dank-u allemaal, zulle, en als het met u voorvalt....’
De bijeenkomst voor den vrederechter liet de zaak gelijk zij was.
Allen spraken daar zoo te gelijk, dat de achtbare magistraat zich de ooren stopte
om niet volkomen doof zijne kamer te verlaten.
De zaak bleef daar maar hangen ondertusschen en elke partij scheen hare
opheldering aan de toekomstige volle maan te willen laten.
Eene goede week naderhand vernam ik dat er bij Cies eene bijeenkomst van familie
plaats hebben zou; diens vrouw, welke bepaald een goed mensch was, hoe lang zij
ook mag geweest zijn, had te dezer gelegenheid haar konijn geslacht.
Dus zonder dat het akkoord volkomen tot stand gebracht werd, ontstond er toch
een soort stilstand van wapens; elk der twee partijen was moege-
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zegd en scheen hare gal en haar gelijk te hebben uitgeworpen.
't Was O.L. Vrouw Haveren Oogst, weet ik nog.
Ik herinner mij dat ik dezen noen zeer scherp van tanden stond, en zeer begeerig
er iets tusschen te krijgen. Nu, dat gebeurde mij meer.
Ik was met de vrouw alleen te huis, in afwachting dat de anderen kwamen: mijn
baas, Lot, Fien, Nol, Cies zijne zuster en zekere Dook Flier, haar man.
Het huisje van moei Agnes had niets van een adellijk goed. Men moest trappen
op om de eenige woonkamer te bereiken, en langs achter daalde men weer tot een
gemeenzamelijken koer. 't Was alsof deze plaats, bang voor den vloed, ergens
opgeklommen was, en er thans niet meer af dorst komen. De kelder, waarboven Cies
verbleef, was ingenomen door een mandenmaker, ‘De kleie,’ gelijk men den man
bij ons heette.
Een guillotienrood bed, een evenkleurig tafelke, het schapraaiken waarop ik altijd
een rood en wit geruiten doek heb zien liggen, een half dozijn ruw gebiesde stoelen
en eene stoof, maakten omtrent den geheelen huisraad uit. Op de schouw
overschaduwde de palmtak, die mede verdorde en verouderde met het jaar, doch zoo
jeugdig groen zag rond Paschen, het kleine beeldje van den gekruiste, wien de
menschen de handen vastnagelden om hem het zegenen, het zalven te beletten.
Verder hingen er een drietal printen aan den witgekalkten wand: de H. Dominicus,
Napoleon te Marengo, en Sint Donatus, patroon tegen het onweder. Dezen laatste
had men juist boven een schab geplaatst waar blauw beschilderde tellooren en
kommen stonden, als wilde men beduiden,
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dat deze plaats minst tegen eene aardbeving bestand was.
't Zager alles kraaknet uit in deze nederige kluis. Wie zou ook iets vuil gemaakt
hebben? Zulks had de lange brave ziel, die hier haar leven sleet, haast moedwillig
moeten doen.
- ‘Als ze maar aan den borrel niet geraken, manneke,’ sprak mijne meesteres
zorgvuldig, hief het scheel van den pot waarin het konijn te tjeuteren lag, en ging op
straat zien of zij de verlangden nog niet ontwaarde.
Van konijnskant ging alles naar wensch, het lag daar smakelijk te stoven, met hier
en daar eene pruim op zijn stoffelijk overschot, waarvan allicht geen stof meer zou
overschieten, maar op straat was er nog geene kat te zien.
- ‘Zie dat is verdrietig,’ sprak Stans, ‘de patatten zijn gaar en kunnen niet winnen
met nog langer te staan wachten. Het konijn droogt uit en verbetert ook al niet....’
En weer ging ze aan de voordeur, weer hief ze alle de schelen op, en betuigde meer
en meer haar ongeduld over het lange wegblijven.
Och had ik haar een stuksken durven vragen en, wie kan het zeggen, ware ik alleen
geweest, ik zou misschien wel een beentjen uit den pot gelangd hebben, een van die
beentjes wiens verdwijning men het minst merken kan.
Eindelijk waren zij daar toch, en het was zichtbaar genoeg dat zij de flesch hadden
aangesproken, en een goed deel van hunnen eetlust in den ‘Meyboom’ lieten.
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Ik had hen van wijd zien aankomen en onmiddellijk bemerkt dat de overeenkomst
last lijden zou, misschien zelfs schipbreuk. Mijn baas had zoo vele moeite om de
erven van moei. Agnes tot zijn dorpel te voeren, als een boer die een koppel varkskens
tot zijn stal brengt.
- ‘Gij zijt daar toch eindelijk,’ sprak Stans, en met een zette zij den pot op tafel, de
gasten uitnoodigende bij te schuiven.
- ‘Ik heb maar geen soep gemaakt, ik dacht zij zullen eerst een glas gaan drinken
zijn.’
- ‘Daar hebt ge wel aan gedaan, mensch,’ sprak Lot, ‘in ons moet ge u niet storen.’
Lot en haar moeder stonden in den zwarten mantel gehuld, de waggelende roode
bloem op hunne respectieve muts, en zoozeer deden mij deze rozen het effekt van
een hanenkam, dat ik haast den weggesteken, verborgen, onbeduidenden Nol voor
de hen aanzag van Knips famillie neerhof.
- ‘'t Is u gegund, Lot,’ verklaarde Cies, ‘zet u bij, dan gaan wij eens over die andere
zaak binnen, en zullen ons wel verstaan. Moei Agnes....’
- ‘In Gods name,’ riep Stans, ‘laat ons eerst eten, het staat al een uur uit te drogen....’
Ik gaf het mensch volkomen gelijk, en begeerig zag ik den konijnenkop mij
weemoedig aanstaren.
Dook Flier was er het meest aan. Eensklaps begon hij te mommelen in zijn eigen,
en als zijne vrouw hem eene plaats naast haar had aangewezen, verklaarde hij geenen
honger te hebben, en liefst eene pijp te smoren.
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- ‘Ik zeg ik maar voor mijne redens, doe het gelijk ge wilt, zie-de, zijn wij gemeen,
wij zijn wij gemeen, en was het niet van de vrouw ik bleef te huis, 'k heb eten in mijn
huis, ik...’
Hij droeg een blauwen kiel, een katoenen hemd, en had zich zeer waarschijnlijk
het meest van deze erfenis voorgespiegeld. Hoe min men heeft, hoe meer men kan
hopen.
Zijn oogschelen hield hij met moeite omhoog, en terwijl hij een solferstek aan de
stoof hield, waggelde hij, gansch overhoop met zijn evenwicht.
- ‘Wat dat aangaat Flier,’ sprak Lot, ‘wij hebben zoo wel eten als iemand, en dat
was niet noodig...’
En zij evenmin als hare dochter wou het eerst aan tafel, en scheen haar hart op te
halen bij het zien van Cies vruchtelooze pogingen om het zooken in den stal te krijgen.
- ‘Allo, allo!’ riep de goede Cies, ‘wat is me dat nu?’
De bloed wist geen raad! Het konijn moest het verzoeningsoffer zijn, tusschen
alle de verschillige scheuten van denzelfden stam, en thans begon hij te vreezen, dat
hij het gerust in leven had mogen laten.
- ‘Maar zet u toch bij,’ kermde mijn baas.
Nol zag zijn schoonmoeder in de oogen, zoo onderdanig als een geleerd hondje,
en scheen grooten honger te hebben, even als ik.
- ‘Is dat nu niet onnoozel,’ kermde Stans, ‘nu wil er niemand eten, en de spijs
wordt koud! De jongen heeft honger, he, jongen? 'k Heb het altijd gezegd met dat
borrelen...’
- ‘Hoor eens hier, Stans,’ deed Dook opmerken, ‘die borrels zijn betaald, en zijn
wij maar gemeen...’
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Men ziet het, Dook, of beter, de genever zocht ruzie. Meer en meer verwijderde men
zich hier van de vredepijp.
- ‘Maar wat is dat allemaal van dat gemeen?’ viel Cies eensklaps uit, en sloeg vrij
onzacht op de tafel.
De schoonbroer antwoordde niet, maar dampte nijdig aan zijnen zwaren stinkenden
tabak, wijl het gesmak zijner lippen bij iederen trok klaar uitdrukte, hoe diep hij zich
verongelijkt achtte.
Lot keerde zich tot hare huisgenooten.
- ‘Kom,’ zei ze, ‘wij gaan naar huis.’
- ‘Waarom?’ vroeg haar Cies, en kruiste de armen.
- ‘Och, als dat al zoo moet gaan.’
- ‘Hoor eens hier, 'k zal u eens wat zeggen,’ en Nol stond recht, ‘het sap is de kool
niet weerd, en als ge elkaar wilt verstaan.’
- ‘Hoort hem,’ spotte Lot, en wees op haren schoonzoon die terstond begreep dat
hij ongelijk had, zoo vurig den vrede te wenschen, of beter, aan het konijn te geraken.
- ‘Moei er u niet mede, jongen,’ zei Fien, ‘ge zijt er immers niet tusschen?’
- ‘Hoor eens hier, vrouw Allemaars,’ en Stans sloeg een zoo deftigen toon aan
alsof zij Latijn zou spreken. ‘Ik zeg ik voor mijne redens.....’
- ‘Maar gij zijt er gij immers ook niet tusschen?’ onderbrak Lot op hare beurt.
- ‘Zwijg gij, wijf,’ zegde Cies, ‘'k zal ik het eens zeggen: pak het huis op uwen
rug mede, dan is het in eens gedaan, alsof ik u niet hoorde komen onder 't water. 't
Gaat hem niet aan, 't gaat haar niet aan, 't gaat u maar alleen aan.’
Lot antwoordde even scherp, en welhaast was
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het spel voor goed verbruid, en zoo ingewikkeld als voor den vrederechter van St
Nikolaas.
Elk sprak en verklaarde zich beleedigd, zelfs Dook Flier ‘hoewel hij zoo gemeen
was’ en de vuisten vielen op tafel en deden de glazen rinkelen, en er werd uitgelegd
en weder uitgelegd en daar het familiekwesties waren en ik den schijn niet wilde
hebben, af te luisteren wat er gezegd werd, nam ik patatten en een stuk konijn om
wel te laten merken dat ik op de zaak niet lette.
Ondanks al het hartzeer dat ik ondervond de familie van mijn baas zoo verdeeld
te zien, smaakte mij het maal tamelijk goed, en eensklaps kreeg ik het heerlijke
gedacht nog maar een stuk te nemen om haar door het zicht van mijn eetlust tot
vredelievender gevoelens te brengen.
-‘En van dat gemeen, wat is dat altijd van dat gemeen, dat zou ik willen weten,
tierde mijn baas, en sloeg weer op de tafel.’
- ‘Zijn wij niet gemeen,’ lachtte Flier, ‘wij hebben geen otter, wij zijn maar
garenspinners, maar.....’
- ‘Wat komt dat hier nu te pas?
Ik nam nog eenen bil, zoo nieuwsgierig als mijn baas te weten hoe dat daar mocht
te pas komen.
- ‘Ik ben ik geen zoon van een trommelslager.’
- ‘Wat is't?’ Cies schoot op. ‘Dat zult gij intrekken!’
- ‘Alsof het niet waar was,’ wierp Lot zich tusschen de strijders en plaatste zich
voor mijn baas de armen in de zijde.
- ‘En wie gaat dat aan?’ vroeg Cies.
- ‘En van zijne ooren, 't is zeker ook niet waar?’ voegde er Fien bij.
- ‘'t Is schande, weende vrouw Verbrugge, een
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eerlijk man in zijn graf omkeeren,’ en zoo leelijk trokken de plooien van haar
aangezicht dat voorzeker geen enkel gevoel haar slechter kan gestaan hebben dan
de verontweerdiging.
- ‘De mensch kon dat nu toch niet verhelpen,’ vond Cies' zuster, ‘'t is al droef
genoeg.’
- ‘Zoo zijn best gedaan om ons allen groot te brengen,’ kermde mijne meesteres
‘en dan nog in zijn graf moeten omgekeerd worden!’
Ik nam den kop op mijne telloor, gansch verwonderd dat de aandoening, het
medelijden, mij het laatste greintje eetlust niet benam. De patatten waren
ondertusschen koud geworden en het wierd mij koud aan het hart als ik mijn baas
hoorde uitvallen.
- ‘Barbaren, tijgers, zijt ge, menschen zonder opvoeding, mijn huis uit!’
-‘Uw huis?’ kraaide Fien.
- ‘Uw huis?’ kreet hare moeder.
Och was ik zoo jong niet geweest, hoe geerne zou ik allen tot overeenkomst
aangespoord hebben; maar het ging mij niet aan en om mijne tusschenkomst
onmogelijk te maken, stak ik een bil in den mond bij gemis aan elke andere prop en
nam nog een koppel aardappelen, omdat ik nog zooveel saus op mijn bord had.
Het huisje was thans vergeten en het heetste van den strijd had thans plaats omtrent
de ooren zaliger van den Aardigens schoonvader.
- ‘Gij daar, zijt een serpent, dat is genoeg geweten...’ vervolgde mijn meester, als
was hij de dieren een naam aan 't geven gelijk Adam in het Eden zekeren dag deed.
Hij wees op Lot die toesprong, de handen van onder den mantel haalde en hem
klauwensgereed toesnauwde: ‘Wat ben ik?’
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Het was een oogenblik van angstige spanning, en ik zal bepaald het hoofd kwijt
geweest zijn, als ik nog eene voorbil in mijne telloor lei.
Hetgeen er thans volgde staat mij zeer verward voor den geest. Nol werd vooreerst
uitgemaakt omdat hij zijne schoonmoeder liet beschimpen.
- ‘Die djeemenister, zoo riep Fien, ‘staat daar alsof hij geen drie kan tellen, en laat
ons hier maar uitmaken als rotte visch! Kom nog om vijf centen midden der week!’
Dook Flier had zich ondertusschen als apostel des vredes aangesteld, maar kon
het niet verder brengen dan:
-‘Hoor eens hier... hoor eens allemaal hier!..’
De warmte der stoof waarover hij zich bijna bestendig gebogen hield, om zijn
klammen tabak aan te vunzen, had hem gansch zat gemaakt. Hij kreeg den hik en
werd door zijne vrouw op den stoel gehouden, terwijl hij steeds met de armen
zwaaiend, zijn:
- ‘Hoor eens hier, hoor eens allemaal hier’ onverpoosd vernemen liet.
- ‘Dooden in hunne kist omdraaien,’ weende Stans maar voort en een vreemdeling
die hier voorbijkwam, zou zeer moeilijk de beteekenis gevat hebben van haar
wonderlijken uitroep.
Ik nam een halven lepel saus op mijn bord, en zag maar dat ik een stuk uit den rug
had medegeschept, als het reeds op mijn telloor lag.
- ‘Meer dan honderd guldens heb ik rechts en links toegestoken,’ bulderde Cies....
‘van waar kwam haar snuif, die kwam van den hemelschen dauw hé?....’
- ‘Gij liegt er om Aardigen, 'k zeg dat ge er om liegt,’ tierde Lot, ‘toon de
pampieren.’

René Vermandere, Geheugenissen

211
- ‘Honderd gulden,’ schreeuwde Fien haar achterna, ‘waar zoudt ge ze halen?’
‘Honderd gulden is veel Cies’, vond Nol, die gevoelde dat het tijd werd ook iets
te vinden.
- ‘Is het veel?’ grijnsde mijn baas ‘zoo? Ik lieg er om, zoo?’ Hij nam zijn ellebogen
in de handen, en lachte zijne tegensprekers toe, zoo fenijnig en kwaad, dat ik gevoelde
hoe een harde slag thans volgen zou, gelijk het telkens gaat, als na een bliksemschicht
de donder lang wegblijft.
- ‘Welnu omdat gij het zoo opneemt, zeg ik thans honderdvijftig guldens, hoort
g' het, honderd vijftig!!!’
- ‘Toon de pampieren,’ kreet Lot, en wees met haren vinger eene plaats op de tafel,
als wilde zij de geschriften juist daar gelegd hebben.
- ‘Toont de pampieren,’ kraaide Fien, even begeerig zwart op wit te zien.
- ‘Pampieren, pampieren,’ gromde Cies, moei was niet geleerd, en ik ken geen
letter!?....
- ‘Dat doet er niet aan, de pampieren, de pampieren.’
- ‘'t Zal weer niet waar zijn’ bracht Stans daarop in, maar meer dan eens ging bij
in de kas en deed eenen greep voor moei Agnes, maar ik liet hem begaan zonder
eens te willen kijken, of hij in het zilver of in het goud gegrepen had.
- ‘Dat is 't, dat is 't,’ galmde het tegelijk uit Lots en Fiens mond. Beiden deden hun
best om te doen gelooven dat zij schrikkelijk veel plezier hadden en bijzonder hard
lachen moesten.
't Zal ten hoogste in 't zilver geweest zijn dat Cies greep, want menigmaal leden
mijne veertiendaagsche zeven frank tamelijk vele moeite om betaald te geraken.
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- ‘Hoor eens hier, hoor eens allemaal hier zeg 'k.’
Ditmaal kon Dook met geen middels nog op zijn stoel gehouden worden. Hij
klampte zich aan de tafel vast, en had ik er langs den anderen kant niet opgedrukt
hij deed haar omkantelen.
Ik heb nooit geweten wat hij zoo bijzonder te zeggen had, want in den pot roerend
bemerkte ik dat de spijskaart afgeloopen was en daar vader mij steeds geleerd had
mijn neus van tusschen andermans zaken te houden, stond ik recht en ging aan.
- ‘Dooden in hun graf omkeeren!’ galmde het nog in mijn ooren als ik reeds over
den dorpel gekomen was.
Korts daarop werd het huisje onder den hamer gebracht en daar er ondertusschen
eenige schuldeischers opgekomen waren, die met ‘pampieren’ hunne eischen konden
staven, is er voor Cies en Lot, niets dan een niemendal overgebleven. Want opdat er
zeker niets van resten zou, had men op 't laatst den aap der wet er tusschen geroepen
om het geschil nopens de erfenisoester te slechten.
Gelijk altijd, trokken beide partijen af met eene schelp waarin de wet haar oordeel
legde, 't geen haar verplichtte de oester eerst op te eten.
Tot mijn twintig jaar bleef ik Cies zijn knecht. Dan stierf de brave die niet ‘jong’
bleef gelijk zijn schip. Het werd door Toon Bal aangeschaft, welke met zijne vrouw
vaarde, en dus mijnen dienst missen kon.
Stans ging bij de zusterkens haar leven eindigen. Zij belde bij Sint Pieter aan en
zette zich in afwachting dat haar de deur geopend werd een stond in den stoel van
tante Agnes.
Ik koesterde een oogenblik de hoop het schip
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voor eigen rekening te kunnen huren, maar er was iemand die mij beleed een hekel
aan het varen te hebben, en bepaald verklaarde nooit geen schipperin te zullen worden,
wie ook de schipper was die haar zulks verzocht.
Met haar nogtans, zou ik gelijk waar, gevaren-hebben, en nooit gemerkt dat ik
onder de lijn trok of den Noordpool genaakte.
Och ik minde Rica zoo vurig! Ondertusschen was zij eene schoone vrouw
geworden, die eenigszins ouder scheen dan zij werkelijk was. Had ik haar fouten
kunnen vinden, ik zou bemerkt hebben dat zij, hoewel mij niet gansch ongenegen,
toch liever heur hart in een gouden schotel zou gelegd hebben, dan in mijne
doorgroefde en geweerde handen.
En eilaas! Ik verweiderde mij ondertusschen meer en meer van gouden schotels
en bezat er nauwelijks een van tin, waaruit ik mijne dagelijksche patatten mocht
blijven eten. Zekeren tijd was ik steenbakker, werkte later in de zoutkeet, en kalkte
in mijne vrije oogenblikken zolderingen en muren.
Als ik over dezen tijd heenstap en niets te vertellen weet, is het geenszins omdat
ik beschaamd ben met eene schort voor het publiek te verschijnen waarop kalklekken
gedruppeld zijn. Er viel niets bijzonder voor, of misschien door de zuurheid van het
brood dat ik verdiende, vergat ik te letten op hetgeen rond mij gebeurde.
Eindelijk ging ik broer Jans weg op, waagde mij op de groote zee en zag in het
vervolg mijn gezichteinder merkelijk verbreed, zonder daarom veel wijder vooruit
te zien, zonder daarom in de verste verte te kunnen uitrekenen, wanneer ik Rica de
mijne zou mogen heeten.
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Voor ik heenging had ik haar verzocht mij te komen vinden aan de laan die naar 't
Eksterlaer voer. Och wat had ik haar veel te zeggen voor ik verder afdreef met de
levensbaren, die woest en woester wierden en mij al minder en minder kans gaven
op rust.
Zij kwam. Een uur te laat, echter als ik reeds de hoop op hare komst had opgegeven.
Voor een oogenblik dacht ik te merken dat zij eer kwam uit goedhartigheid dan uit
liefde.
Maar zij was bij mij en zulks deed mij weer alle verdere bedenking opgeven.
Lang spraken wij saam, en nog veel langer had ik willen blijven. Ik zegde wat ik
voor haar had willen doen, om haar een beminde te geven die niet vaarde en hoe
slecht mij zulks gelukt was. Ik verzekerde Rica dat ik steeds op haar denken zou, en
zoo mijn best doen, dat ik overzee wel ergens een schat voor haar zou vinden.
Zij ook betuigde mij vriendschap, maar ik was het die weende. Zelfs spoorde zij
mij niet aan uit te scheiden en zulks griefde mij wel het meest, als ik later in mijne
avonden van melancolie, het tooneel des afscheids weer voor den geest riep, en aan
de sterren vroeg of zij haar dikwijls over mij had gesproken.
En als wij scheidden gaf ik haar eenen kus, en een ringetje van eenige stuivers. Ik
had het op mijne schamele drinkpenningen uitgespaard, maar voor haar had ik het
op mijn dagelijksch brood willen winnen.
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Op zout water.
Thans vangt een nieuw bedrijf aan in het tooneelspel mijns levens, en ik begin het
met den angst waarmede ik de andere begonnen heb. Eentoonig zijn daar mijne dagen
voorbij gegaan, slechts afgewisseld door alledaagsche voorvallen, die moeten beleefd
zijn in plaats van gelezen, om eenigszins de aandacht te verdienen. En mijnen
korfbeziende, bemerk ik dat ik omtrent dien tijd niets dan klein garnaat gevangen
heb, het koken onweerd. Zal er de lezer zich mede vergenoegen?
Het was korts na lottijd, dat broer Jan ons weer een bezoek bracht. Hij vond mij
en Denol zooeven aan den krijgsdienst ontsnapt. Louis door een hoog nummer, ik
door mijne eigenaardige houding. De ‘Maria-Eliza’ had even als de ‘Jonge Hendrik’
haar hoofd verloren. De oude zeerob Van de Putte, rustte thans gelijk het meerendeel
in den schoot der aarde, nadat de zee misschien honderd maal met zijne opslokking
had gedreigd. Thans vaarde Jan als tweede stuurman op eene Noordsche bark ‘de
Kathinka,’ boot van 200 ton, die voor 't oogenblik ijzeren riggels aan 't laden was,
om ze te Buenos-Ayres te lossen.
Jan deed vader het voorstel mij mede te nemen, als matroos. Hoe schraal het er
bij ons dan ook uitzag, steigerde de goede man toch, en ik hoor nog altijd zijn
ontmoedigende bemerking op Jan's aandringen.
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‘Moet ik hier dan alleen sterven?!’
Maar broer wist hem zoo te overklappen, hem uiteen te zetten dat mijne goesting
nog het meest ingegeven werd door mijne begeerte iets meer voor hem te kunnen
doen, dat de goede man eindelijk toestemde.
Wij voorspiegelden hem dan de gelukkigste toekomst. Hij zoo haast de ‘drie
eemers’ mogen sluiten, en bij Arsène gaan inwonen met de zusters en broer Juliaan.
Dat was zijn droom, en met zeker spijt bedenk ik thans dat hij hem nooit heeft
mogen verwezenlijken.
Ook Daniel zou medevaren, maar het zicht van een dooden deken, deed hem
wankelen in dat besluit.
Den avond voor wij moesten afmonsteren zouden wij tezaam bij vader doorbrengen.
Petje Mie had ons zelfs zoetemelkenthé opgeschonken, en wat ons bijzonder genoegen
deed, 't was te zien hoe opgeruimd en blijgezind vader er uit zag.
Mijn ouder was, weet ik nog wel, een allerkoddigst tijdstip uit zijn leven aan het
herophalen, wanneer hij namelijk, met een vennoot, Karel Beks, het beenhouwen
had gedaan, voor hij als nieuws verspreider door het gouvernement werd aangesteld.
- ‘De eenige vrienden die wij aldaar maakten’ beweerde vader, ‘waren de
bestuurders van het genootschap der H. Appolonia, patroones tegen de tandpijn. Hoe
het komt weet men niet, maar hunne inkomsten verdubbelden. Als wij uitscheidden
waren er al weinig onder onze klanten, wiens tanden het pad der deugd niet verlaten
hadden. Te recht of ten onrecht, heeft men zulks altijd aan de taaiheid van het vleesch
toegeschreven, dat door de firma Moedegé en Beks, aan den man werd gebracht.’
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- ‘Navend Nonkel, navend menschen,’ riep Daniel en trad binnen. Hij was in de
ondervestmouwen en had zijn haar gelijk hij altijd deed opgekamd, langs den kant
waar de scheef gezette zijden klak niet komen moest.
Eensklaps liet Vader zijne beenhouwershistorie vallen en sprong een zijweg in
waar hij Daniel verschalken wilde.
- ‘Een goed mensch was hij zeker, en de armen zullen er meer aan verliezen dan
men denken kan.’
- ‘Wie is dat Nonkel?’
Wij ook wisten het niet, maar gevoelden, dat wij de spin in haar netmaken niet
stooren mochten.
- ‘Hoelang zou hij hier nu zijn? Laat zien, acht jaar omtrent, na zijne eerste
geraaktheid die hem overkwam wijl hij in stad, waar hij deken was, zijne mis las.’
- ‘Wie is dat Nonkel?’
- ‘Hebt gij van zijn dood niet gehoord?
- ‘Van wiens dood nonkel?’
- ‘Van den dekens verdonders,’ snauwde hem Denol toe, en toonde zich zeer
verontwaardigd, over Daniels onwetendheid.
- ‘'t Is 't eerst dat ik er van hoor’ zuchtte de stumperd.
- ‘En schoon dat hij ligt” verzekerde ik’ 'k dacht eerst dat hij sliep
- ‘Mag men hem zien?’
- ‘Wat raars is er aan een doode deken,’ vond Jan.
- ‘'t Is gelijk dat zie ik toch geern... Dat was nu eens een braaf mensch. Zou ik hem
nu kunnen zien?
- Als ge aanstonds gaat, nog wel...
- Zouden zij er mij zoo bij laten?

René Vermandere, Geheugenissen

218
- Waarom niet, dat zal de Eerwaarde Heer die dood is niet kwalijk nemen.’
- ‘Ik zie nu in de wereld niet liever dan doode dekens... of pastoors. 'k Doe Charels
kiel aan.’ Mijn kozen ontleende mijn bovenkleed en wij zagen hem naar het huis
trekken, waar de Eerwaarde Heer Keulens, sinds een jaar of acht, in de vreeze Gods
den dood verwachtte en nog het wachten niet had opgegeven.
Gelijk men ziet, ons troepje had niet bijzonder vele bereiding noodig, om
gezamenlijk iemand een oor aan te naaien: terwijl er een de naald draadde, lei een
ander reeds den knoop in het garen, en geen spin kaapte behendiger vliegen, dan
vader snullen ving.
De zuster van den rustenden priester kwam open doen, en vernam verbaasd mijn
neefs verzoek.
- ‘Uffra kan ik Mijnheer den Directeur van 't klooster zien?’ En om te toonen, dat
er een wijsgeer onder zijne bruine huid woonde voegde Daniel er bij: ‘'t Zal
waarschijnlijk de laatste keer zijn!’
- ‘Als het volstrekt van avond moet zijn, zult ge naar 't klooster moeten gaan Van
Strydonck’
- ‘Dat doet er niet aan uffra, 'k zal ik maar bellen, met uw koppelmenten...’ en als
hij reeds buiten stond:
- ‘'t Is toch rap gegaan, hé uffra?’
- Uffra sloeg maar de deur toe, noch kop nog steert vindend aan zijne gezegdens
en min of meer twijfelend of die schuwe knaap geen kwaad in den zin had, of soms
eene aalmoes wou vragen.
-‘Ha zuster Roos’ zoo sprak Daniel tot de brave kwene, die nog steeds hare
deugdzame stappen sleepte in den langen gang en kwam open doen.
- ‘Zie 't zijde gij Daniel?...’
- ‘Zuster Roos, 't is voor Mijnheer den deken eens te zien, 'k heb het daar gehoord
van mijn non-
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kel Fideel, en 't is met de koppelmenten van uffra dat ik gekomen ben.
- ‘Wacht hier wat jongen, 'k zal 't gaan zeggen. ‘'t Gaat goed met uw vader en
moeder? Zijt gij nog altijd zoo 'en droeve jongen?’ Lachend liet zij den bloed alleen
en Daniel vond het niet schoon voor zuster Roos, zoo blij gestemd te zijn, bij het
verlies van haar braven bestuurder.
Weinige oogenblikken daarna, kwam de ‘doode’ bij mijn kozen, en zoo zeer
beteuterde Daniel deze verschijning, dat hij geene woorden vond, om zijn
verbaasdheid te betuigen, en bevend het klooster ontvuchtte, alsof hij er eenen geest
had ontmoet.
De jongen nam zulks zoo kwalijk, dat hij ons weten liet, hoe wij zonder hem
konden monsteren, en hij maar varen zou, als er zoo vele gekken op de zee niet meer
waren.
Bij nader onderzoek kwam men in ons stadje tot de overtuiging, dat de jongen
klink getrokken had uit vrees voor de zee, en meer bepaald tot de haaien.
Geen kieken kan banger voor den vos zijn dan hij voor die zeemonsters en sinds
hij van een matroos had hooren spreken die bij het schip teeren een been werd
afgebeten, veranderde zijn afkeer in gruwel.
Dat en nog vele andere dingen bedenkend, zwalpte ik zekeren vooravond bij mijne
eerste zeereis op den grooten plas, omtrent de Scilly eilanden.
Ik had reeds de wanhoop en de vertwijfeling beleefd die elk wezen bij een overval
der zeeziekte ondervindt, en nog erger geleden bij den spot mijner Noordsche maten,
die mij behandelden zooals een groene bij 't leger behandeld wordt.
Thans was mijn toestand veel verhelderd, en op kijkuit, terwijl de dubbel
wachtploeg aan 't eten was, liet ik mijn geest eens terug naar de
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plaatsen keeren waar alles wat ik beminde zich bevond.
Als het duifke ontsnapte hij aan den zondvloed die ik zoo even rond mij zag
ontstaan, en tot veertig ellebogen boven mijn moed was gestegen.
Ik dacht aan vader en degenen die hij evenals mij het leven schonk, aan Rica, aan
Daniel met zijnen dooden deken, aan de geliefde streek van waar de wind kwam die
onze zeilen vulde en ons naar de verre kust dreef, haast in eene andere wereld.
Mijn zeedoop verliep niet zonder gevaar. Wij hadden het hard te verduren, en
mochten haast van de pompen niet weg, bijzonderlijk als omtrent den evenaar onze
windpomp brak en wij angstig en afgemat den timmerman te voet vielen, en hem
smeekten zijne herstelling te verhaasten opdat wij den kreeftenkelder niet indalen
zouden.
Onze reis tot Buenos had zes en zeventig dagen geduurd. Van daar vertrokken wij
met ballast naar Victoria, om vervolgens naar Melbourne te sturen met hout.
Daar kregen wij eene lading koorn voor Sidney, gingen naar Tousand met ballast,
keerden naar Melbourne met hout terug, om eindelijk met kolen te Amsterdam aan
te komen na eene afwezigheid uit Europa van ruim dertig maanden.
Ondertusschen was ik een volmaakt matroos geworden, en klaferde als eene rat
op masten en ra's.
Bij stormen vloog ik onverschrokken op railen en braamzeilen, maakte die vast,
ging ze naderhand weer losgooien, en lapzalfde het staande touwwerk in het hoogste
der masten.
Hoe dikwijls floot de wind niet wraakzuchtig en verbolgen langs mijne ooren, met
gevaar ze mede te
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nemen, tegelijk met het stuk mensch dat er aan was vastgemaakt.
Och, dacht ik alsdan, mocht men mij hier eens zien staan, zoo stout en toch zoo
klein, dat ik het maar alleen ontsnap omdat de wreede zeenikker mij niet merkt,
omdat ik nog zoo groot niet ben als eene spin te midden mijn net van touwen en
koorden.
En terwijl ik den gapenden kuil onder mij bezag, boord- en bodemloos, die mijn
graf zou zijn indien mijn hand faalde, indien de wind nog eenigszins in woede en
boosheid toenam, scheen het mij dat ik mij meer en meer mijn beminde weerdig
maakte en zij niet meer zou kunnen weigeren, als ik haar vertelde dat ik haar beeld
nog steeds voor oogen had gehouden, op deze nare oogenblikken waarbij de mensch
zich op het medelijden van den dood verlaten moet
Verders maakte ik mij dienstig waar ik kon, schilderde de benedenplaatsen, teerde
het schip, er van buiten aanhangend, zoolang de snelheid der koers geen drie mijlen
overschreed, ofwel ik schrapte de masten en zalfde ze met olie in.
De kost was tamelijk goed op ‘de Kathinka,’ wij kregen meest stokvisch, en nu
en dan gezouten vleesch, dat enkele malen wat al te oudbakken scheen, om versch
te mogen heeten.
De koksmaat, Louis Denol, had het manschap een raad ingeblazen die nimmer
gefaald heeft.
Telkens het eten te wenschen liet, verscheen er niemand bij het ‘Viebed’ of
bijbellezing van den kapitein.
De man mocht zijne geestelijke oefeningen alleen houden, als de maag zijner
medegeloovigen was te kort gedaan geweest, iets waardoor zijne Noordsche
onwrikbare godsdienstige overtuiging ten zeerste leed.
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Na twee drie maal deze proef herhaald te hebben, gaf het kapitein Apsen op, en het
groen werd bepaald van de lijst der kleuren geschrabt die aan vleesch passen.
Enkele malen had ik met strenge kou kennis gemaakt. Op onze reis naar Victoria
bij het omzeilen der Kaap Hoorn zonken wij tot 59 graden, hetgeen al ruim frisscher
was dan bij Wannes Laudamus zijnen heerd, aan Rica's zijde. Menigmaal zagen wij
ijsbergen waarvan eenige ons kiekenvleesch deden krijgen als wij bedachten hoe
licht het gebeuren kon, dat hun den lust overviel op ons dek neer te storten.
Zelfs zagen wij er een op 24 1/2 graden bij de heimvaartreis, een verschijnsel dat
weinig zeereizigers bestatigd hebben.
Onnoodig te zeggen dat Jan voor mij de goede broer gebleven was, die zich elken
dag meer en meer zijner bekeering weerdig toonde.
De tweede stuurman hernam de lessen die door zijne vlucht naar Amsterdam een
jaar of acht vroeger onderbroken werden.
Aan die lessen dank ik het weinige dat ik van engelsch weet, en de kennissen
nopens vaarkunde meest allen vergeten voor 't oogenblik, ben ik aan de zelfde bron
verschuldigd. Dikwijls spraken wij over moeder, en baden dan voor haar en de
overgebleven geliefde wezens, wij, en Denol de drie eenige Roomschen van ‘de
Kathinka.’
Louis was steeds de gulle ronde jongen, wiens karakter zoo goed strookte met het
onze. Wij waren daar echter zoo wat uit ons lood geslagen, te midden dezer
onbekenden, te midden de nieuwigheid dezer levenswijze, dat geschommel en gestomp
der golven, die ons van het eene werelddeel tot het andere stootten, als wandelende
joden wien alle rust was ontzegd.
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De lezer moet vrede hebben met alle die belanglooze aanteekeningen, die ik niet wil
overslaan omdat ik deze geheugenissen ook schrijf voor mijne kinderen.
Wij stapten dus eindelijk op Hollandschen grond, en vernamen weer de taal van
het gemeenzame vaderland.
Och hoe dikwijls keek ik uit het raampje van het spoorrijtuig, als wij ons door den
stoom naar Antwerpen lieten brengen.
Hoe zou ik alle mijne huisgenoten weerzien. ‘Het moge hen allen goed gaan’ dat
wenschte ik honderd maal in mijn onrustig hert.
Het was zes maanden geleden dat wij geen nieuws over hen kregen.
En Rica dan?
Geene letter kwam mij van haar toe. Arsène melde mij laatst dat Wannes
achteruitboerde en zoo menschenschuw geworden was en onhandelbaar van karakter,
dat hij dikwijls gedurende weken op de plaats niet verscheen.
De goede Arsène zou mij waarschijnlijk meer over mijn liefje gemeld hebben,
had hij geweten in welke betrekkingen ik met Rica stond Maar een gevoel van
bedeesdheid had mij teruggehouden op het oogenblik des vertreks, en buiten ik en
haar, wist er niemand hoezeer wij ons minden.
Ik wist het, o zeker. Mijne liefde voor haar was niet verzwakt, ondanks al hetgeen
ik leed en ondervond in deze pijnlijke jaren mijns levens. Gelijk de bronne vloeien
blijft, zelfs te midden der woestijn, bleef mijn minnend hart gevoelig en kinderlijk,
zijne eerste genegenheid trouw. Haar beeld stond daar voor mij, frisch en helder, als
zag ik haar gister nog.
Van Antwerpen naar mijn geboortestadje was
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het eene gedurige tegenkomst van oude kennissen; niet van personen, wij zagen
geene bekenden voor wij in de gemeente stapten, maar van huizen, boomen en molens,
die ons allen iets herinnerden uit den gulden jongelingstijd die wij nu met twee jaren
afwezigheid kwamen aftebakeren, als wilden wij op klare wijze den stond
onderschrepen, waarop wij volkomen mensch wierden, en 't leven dapper en
onbeschroomd bij de horens grepen. Als wij Wannes zijne boerderij voorbijgingen,
kon ik het niet langer uithouden.
- ‘Ga maar vooruit riep ik mijne maten toe, voor gij bij vader zijt ben ik ook te
huis’.
Er was niemand in de keuken, op dezen laten zomeravond. Men had versch
geschuurd; stroo was op den blauw geplaveiden vloer gestrooid, en in den heerd
waar ik zoo dikwijls aan had gezeten was de asch uitgedoofd. Ik hoorde het gerucht
van naderende stappen, en bemerkte niet dat alles hier veranderd was, dat de meubelen
dezelfde niet meer waren, en een vreemde hond aan den band mij vol woede
toesprong, gereed om mij te verscheuren als bij ongeluk zijne ketting brak.
Er kwam eene dikke boerin uit den kelder, een gansch onbekend wezen, die ik
had willen toevoegen: ‘wat doet gij hier.’
- ‘Voor wat is 't mijnheer,’ sprak ze met vreemden tongval.
- ‘Waar is Rica, waar is Wannes’ riep ik uit.
Ik bleef haar aanschouwen met angst en vertwijfeling, haast overtuigd dat zij mij
antwoorden zou:
‘Dood, ze zijn allen dood.’
‘De menschen die hier vroeger woonden zijn naar Amerika getrokken. Wij komen
uit West-Vlaanderen,’ zegde zij.
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- ‘En Rica?’ ookriep ik met tranen in de oogen.
- ‘Ik ken die menschen niet’, antwoordde het wijf, ‘zij waren al weg als wij hier
kwamen... uitgeschud... dat zal nu vier maanden zijn.’ Ik liet de vrouw staan en
spoedde mij buiten. Zoo bleek als een lijk zal ik gezien hebben, toen ik uit dat huis
kwam, waar mij een zoo gevoelige slag werd toegebracht, waar het mij eensklaps
zoo bang werd, alsof de koude muren op mij gevallen waren en mij hadden versmacht.
Zou Rica aldus vertrokken zijn? Moest ik dat wijf gelooven? Had zij niemand met
eenen afscheidsgroet voor mij belast, geen brief, geen aandenken besteld, geen traan
gestort over hem die zoo menigmaal weende, als hij bedacht dat er eene gansche
wereld tusschen zijn en haar hert lag?
Dat kon niet. Te huis zou men er meer van weten.
In de herberg was niemand, maar ik hoorde spreken in de kamer.
Broer Juliaan kwam mij tegemoet.
- ‘Dag, Charel. Hoe gaat het? Vader is zoo ziek geweest.... een bloedopdrang zegt
de dokter.’ Ik liep de kamer binnen, zag vader in een zetel zitten en de broeders en
zusters er rond staan.
- ‘Hij is daar’, riep hij. Zijn oogen schitterden en hij stak mij beide handen toe.
- ‘Ziek geweest, manneke!...’
Hij haalde zijn roode snuitdoek uit zijne broektesch, en weende, de brave man.
Hij weende om zijn helder begrip, zijn schranderen geest, die, hij voelde het wel,
niet meer terugkeeren zouden, om zijn geknakt gestel, dat hem nooit meer toelaten
moest zijn stuk brood zelf te verdienen.
God, God, welk eene tehuiskomst!
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- ‘Ge moet u gerust houden en niet meer weenen, vader,’ zegde Jan, ‘voor de rest
zal gezorgd worden.’
- ‘Dat weet ik wel, dat weet ik wel’, sprak vader ‘maar toch....’
Hij bleef een wijl sprakeloos.
- ‘'t Is die zijn werk’ zuchtte hij, en wees naar den Hemel.
Ik dorst niet weenen zoo lang hij mijn hand vasthield, en zegde ook mijn woord
met broeders en zusters om zijne smert te stillen. Maar aan mijn eigen overgelaten,
klom ik den trap op, naar het kamertje waar ik als kind geslapen had, tot het noodlot
mij al te vroeg van hier joeg, als afgunstig over mijn stil geluk.
En daar weende ik, o weende ik, om het huis te doen medegrijzen. De twee
personen die mij het dierbaarst waren, hervond ik niet meer.
Ik trof een geknakten grijsaard, waar ik een vroolijken ouderling had gelaten, en
een vreemden uitgedoofden heerd, waar ik een lievend hert zocht dat klopte voor
mij.
Niets, niets liet zij mij na: geen koper ringetje, geen letter schrift.
De rosse blokmaker was het die heur over den Oceaan vergezelde. God vergeve!
Nooit meer heb ik iets over haar of Laudamus vernomen: de garenspmners spanden
eenen anderen Cobonus in, die nimmer Wannes heeft doen vergeten.
Des achternoens van mijnen tehuiskomstdag deed ik eene wandeling in gezelschap
van Kozen Daniel, die mij het eenigste blijde nieuws vertelde welke ik dezen dag
vernam.
Ik sprak hem natuurlijk over Rica.
- ‘Kozijn’, riep hij mij toe, met eene stem die aan den jagenden ezel van Lafontaine
deed denken ‘wij zijn hier nu alleen, hé?
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Ja, wij waren wel alleen op dezen lente vooravond, wijd van den stroom en alles wat
mij 't varen herinnerde. De polder waar wij ons bevonden stond groen en jeugdîg,
en alle de bronnekens zongen. Ik nam het de natuur haast kwalijk dat zij nog
kersouwkens schonk, en de minnerijen van bloemen en vlinders begunstigde.
Er had geen enkel vogel mogen sjilpen of paren, spelen of nesten. Ik achtte mijn
verdriet groot genoeg, om het door gansch de wereld te zien deelen.
- ‘Welnu, kozijn, zoo waar als biechten, hij heeft er twee mede naar America’.
- ‘Wat dan?’
- ‘Blauw oogen! Twee!’
Ik drukte Daniel de hand.
- ‘Ge zaagt ze geerne, hé, kozijn? Daniel, die ook van de domste niet is, had dit
gezien. 't Was in den Meyboom met het Nieuwjaarsbal. Ze dansten te zaam, ik zegde
haar....’
Ik liet den artsleugenaar maar afloopen. 't Was mij gelijk wat men vertelde, als
het maar over haar was.
Daniel had Rica heur gedrag verweten, haar doen weenen en eindelijk aan mij
doen melden: Adju, Charel wij moeten scheiden gaan. t' is voor der eeuwigheid,
maar ‘alegeer kome alegeer’.
- ‘Wat wil dat zeggen,’ vroeg ik hem?
- ‘Dat zeggen ze zoo allemaal, als zij een groote reis moeten doen, of zoo iets
wijds’ gaf hij mij onverschrokken ten antwoord.’ Dat wil in ander woorden zeggen
‘Charel, denk er niet meer op.’
Ondanks al mijn verdriet kon ik het lachen toch niet onderdrukken, en gaf kozijn
een stomp op zijnen hoed, dat het hoofddeksel bijna in eene gracht te recht kwam.
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- ‘Gij valsche bliksem’ riep ik hem toe, ‘welke ooren zijt gij mij daar nu aan 't
aannaaien?’
- ‘Dat het niet waar is, van die blauwe oogen?’ tierde hij, zich onmiddellijk op een
terrein plaatsend dat gemakkelijker te verdedigen viel.
Hij raapte zijn hoed op, een soort van zuidwester waarvan hij de randen had
afgesneden.
- ‘Vraag het aan alle de maten, aan Drieskaert, Depruis en Nol waren er ook bij.’
Tot zijn eer moet hier gezegd worden dat de blauwe oogen echt waren. Zeker, dat
heeft het onderzoek waarop mijne gekrenkte liefde zich toelegde volkomen bewezen.
Ongelukkiglijk is er tevens gebleken, dat de rosse mijn kozijn ‘doode deken’ had
genoemd eene benaming die hij bij sommige menschen thans nog draagt, hoe moeilijk
hij ze ook kan verduwen.
In het naar huisgaan hoorden wij den nachtegaal, en hij zong zoo lief dat ik
schreide. Hij zong onbezorgd, ondanks den korten tijd dat de lentedagen duren,
ondanks de broosheid van het geluk.
Zijn klare ronde volle toon, klonk als het orakel der liefde, als de stemme des
nachts en weerkaatste in de heilige stilte als zong hij in eenen tempel.
Wij hadden ons neergezet op eene houten bank bij het bosch van het kasteel. Zelfs
mijn maat luisterde aandachtig. Daar vertelde ik hem van de boordeloosheid der zee
en hare tooverachtige verschijnselen, als zij zacht slapend, of woest en verbolgen,
even schoon, even verrukkelijk is.
Ik vertrouwde hem wat ik had durven hopen, hoe ik bemind had! Och zelfs aan
eenen steen zoude ik geklaagd hebben.
- ‘Dat moet ik ook zien, potvermil’ riep hij
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eensklaps uit. ‘Ik zal ik zoo goed roeien als wie ook. En als er iets uit te staan is, ik
kan ik uitstaan tegen den eerste den beste.’ - ‘Wat is 't?’ vroeg ik verbaasd over zijn
plotselingen uitroep.
- 't Is dat ik medega, dat is 't!’ En dan al met eens door een akelig gedacht
overvallen.
- ‘'t Is niet waar, hé, dat er haaien zijn?’
- ‘Zeker....’
- ‘Die een gansch mensch kunnen opeten?’
- ‘Neen’ zoo stelde ik hem gerust ‘zij laten altijd een stukje over, als de mensch
die tusschen hunne tanden valt, een houten been heeft.’
Na eenige dagen t' huis te zijn gebleven verlangde ik meer om weg te zijn, dan ik
gewenscht had om terug te keeren. Ik wilde heen van deze plaats van ontgoochelingen.
Alleen bij vader, voelde ik mij gerust. Zijne hand in de mijne gedrukt, moest ik
hem vertellen van al wat ik hoorde en zag op mijne reis. Ondertusschen ging zijn
geest soms voor een oogenblik heen, en merkte ik wel dat hij den draad van mijn
verhaal had verloren.
Arme dompelaar, die zoo gewerkt en geslaafd hebt voor ons, waarom kan ik u
thans niet mededeelen van mijnen betrekkelijken overvloed? Gij hebt dat zoo
verdiend!
Alleen als ik over moeder sprak, was zijn hoofd helder en zijn geheugen steeds
aanwezig, maar zulks deed hem te veel pijn, en ik vermeed dat liever op het laatst.
Vier weken later deed ik mijn tweede zeereis, op den Seraing van de firma Cockerill
die mij als trimmer naar Cronstad bracht.
'k Had vader tamelijk welgezind verlaten.
- ‘Als het moet zijn’, had hij gezegd, ‘'t is voor
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't brood, hé, jongen?’ Maar in den brief dien ik te Cronstad ontving vernam ik dat
hij mijn vertrek vergeten hebbende, menigmaal naar mij gevraagd had, en steeds
geweend, als men hem zegde: ‘Maar vader toch, weet gij dan niet dat hij met Jan
naar zee is?’
‘Naar zee!’ mijmerde hij dan, ‘hebt gij niet gezegd dat zij teruggekomen waren?’
'k Had gedurende mijn verblijf alle mijne oude vrienden bezocht, en ze gelukkiglijk
meest allen nog in leven gevonden.
Nol Knip zegde niet te verstaan hoe iemand in eene vrouw zooveel verdriet kan
maken, want natuurlijk, hij zoowel als mijne andere bekenden, ontving de
mededeelingen van mijn gewond hert.
- ‘Trouwen is goed’ vond hij, ‘maar niet trouwen..’ Zijne vrouw kwam binnen, en
aldus heb ik nooit vernomen wat hij over niet trouwen dacht.
Lot drukte haar geknevelde bovenlip op mijn twee kaken, en vroeg mij ‘of ik
vergeten had dat zij mijne moeder was.’
Verders werd ik aan hare twee kleinkinderen voorgesteld als een toonbeeld van
deugd, geleerdheid en moed.
Ik dronk er koffie, en voor de vrouw plezier te doen, oest ik nogmaals ‘de lank
gewenschten dag’ opzeggen.
Van Rossem vond ik zeerverouderd, zijne vrouw veel gebeterd van humeur, sinds
de trouw harer twee dochtersheur den last werkelijk had gemaakt.
Nette de Vapeur was gestorven, mijne tante ook, alsmede het mannelijk lid van 't
vergulde bruidspaar: de eersté versiert nu sinds den hemel bij hoogtijd, en ik weet
waarlijk niet wat de laatste daar met zijn tijd doet, in die plaats waar niemand
kleederen draagt.
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Tantes afsterven was vader en ons allen eenen zwaren slag. Hoe hooger de nood
vroeger kwam, hoe nader wij bij God kwamen en bij tante.
Zoo veranderde stilaan, voor mij gelijk voor iedereen het aanschijn der aarde, en
eens zal ook mijne verdwijning tot die verandering iets bijdragen.
Twee jaar en half afwezigheid, 't is al een heel tijdje. Uit weinig twee jaar en halven
is ons leven saamgesteld.
En 't schijnt den teruggekomene, dat de gebeurtenissen zich haastten, om gedurende
zijne afwezigheid groote troeven uit te spelen, zware slagen op te rapen. De kinderen
zijn jongelieden, de jongelingen mannen geworden, boomen zijn geveld, andere
geplant, en hij denkt dat de immerjonge wereld verouderd is, omdat hij haar met
verouderde oogen aanziet.
Daniel hield woord en vergezelde ons gedrieën op den grooten plas als wij naar
Cronstad voeren.
Heel de be nanning sprak vlaamsch buiten de kapitein en de stuurman en daar
voelden wij ons honderdmaal meer te huis dan op de Kathinka.
Wij stoomden den grooten plas binnen tijdens Daniels eerste reis, met een
Noord-Westerwind die ons tamelijk veel spel leverde. De zee stond hol, en onze
doode deken die asschen moest wippen, lag eensklaps te zwemmen op het dek,
omvergegooid door eene baar die onbeschaamd over de verschansing kwam kijken
als wou ze onze papieren vragen.
- ‘Wat een helsche duivel heeft me dat ingegeven naar zee te gaan,’ riep mijn
kozen, ‘zet mij terug aan wal, 'k ga te voet naar huis!’
't Ging nog erger, als hij in volle Noordzee, omtrent de Sund, door de zeeziekte
overvallen werd, en hij alle de verschijnselen vertoonde van iemand die er ernstig
op denkt den aardbol aan zijn lot over te laten.
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- ‘Kozijn’, zuchtte hij mij toe ‘is hier geen dokter? 't Zal met mij gedaan zijn. jongen.
Vraag den kapitein dat hij mij afzet, in 't eerste 't beste godshuis wil ik sterven.’ Wij
gedrieën namen dat natuurlijk zoo hoog niet op, maar voelden toch het medelijden
ons bespringen, als wij den stumperd daar zoo moedeloos op eenen stoel zagen zitten.
- ‘Kozijn, als ik er bij moet bezwijken.....’ En hij weende, de ruwe kerel, die gister
van zijn twee en zestigste reis over den Oceaan is teruggekomen, en zoo dikwijls
den dood in 't gezicht gelachen heeft, bij de talrijke rampen die de ‘Noordland’ der
Red Star Line overvallen hebben. Maar dan was het zijne eerste reis, en gister was
het zijne laatste.
- ‘Daniel’, sprak Louis de koksmaat, die nevens Jan en mij den lijder bijstond
‘indien het nu slecht moest uitvallen, wat moeten wij van uwentwege aan de menschen
van bij ons zeggen?’
- ‘Zou het toch zoo erg zijn, meent ge?’
De bloed, als 't mogelijk was, werd nog bleeker dan te voor.
- ‘Als ge u een weinig kondet ontlasten’, deed Jan opmerken.
- ‘Wat’ en de zieke trok een gezicht als een schelvisch ‘'k Heb sinds dezen morgend
niets anders gedaan, dan mij ontlast, al wat in mijne maag bleef kan gemakkelijk in
eene vliegenmaag.’
- ‘Dat is erger,’ vond de onheilspellende Denol.
- ‘Is dat erger?’
- ‘Natuurlijk, als er niets meer op de klip van de maag ligt, riskeert men den
levensdraad te breken die 't hert in betrekking stelt, met de longen’, zei Jan.
Gelijk men ziet, was ons medelijden niet al te rechtzinnig.
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- ‘Oprecht?’
De lijder bezag beurtelings zijn drie beraadslagende geneesheeren, werd nogmaals
door eene ontlastingsbui overvallen, die 't geen hij zoo even nopens zijne maag zegde
logenachtig maakte en vroeg stil aan Louis, den medoogeloosten zijner drie beulen,
of er geen priester op 't schip was.
- ‘Daar is er altijd een geweest, een deken, maar die is kortelings gestorven. Ge
moest eens gezien hebben hoe schoon hij lag!’
- ‘Zie, fenijnig karakter!’ blaasde de zieke, ‘dat ik thans uit de voeten kon!’
Maar Jan wist hem te bedaren, en na een nieuwen aanval van maaglediging,
verzekerde Daniel ons dat hij iets had voelen kraken daarbinnen, en zulks gemakkelijk
de bedoelde draad kon zijn.
En zie, op de dansende geelbruine baren van den Sund, legde de trimer de belijdenis
zijner zonden af, overtuigd dat het met hem gedaan was.
Hier en daar, stond hij voor een koppel glazen bier in 't krijt. ‘'t Kan iedereen eens
gebeuren, kozijns, geen geld op zak te hebben.’ In de Meyboom wist hij van tien,
als het niet meer was. Bij den Neus moesten wij het maar vragen, even als in den
Os, en bij Drieskaert. Aan Knip had hij eens een kiel ontleend, dien hij steeds vergeten
had terug te dragen totdat hij het weergeven niet meer weerd was. Met kou kermis
had hij bij zijne ouders eene konijnen noer gestolen en verkocht, omdat hij toch iets
moest hebben om eene pint te pakken. Aan een halfdozijn meiden van de steengelagen
had hij trouwbeloften gedaan, en het hondje van den burgemeester, dat hij dooden
moest omdat men het van razernij verdacht, te Antwerpen op de Vuilrui voor drie
frank aan den man weten te brengen.
- ‘Maar wat mij nog meest spijt’, zoo eindigde
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hij zijne biecht ‘'t is dat ik hier op dat vermaledijd schip terecht gekomen ben, terwijl
mijne ouders 't huis zitten te weenen!’
Ondanks de behendigheid en den ernst waarmede wij onze rol opnamen konden
wij hier een schaterlach niet onderdrukken.
‘Mijne galg’, zei nonkel gewoonlijk, van zijn zoon sprekend, en zijne moeder,
moei, had bij zijn vertrek een keersgeofferd, volgens sommigen omdat hij terugkeeren
zou, volgens anderen, opdat hij mocht achterblijven.
Mijn neef, thans min of meer gerustgesteld, zocht zijne kooi op in 't foksel, en
stond 's anderdaags zoo frisch als een haasken, en zoo moedig als een leeuw aan den
arbeid.
Wij hadden 't ook zoo goed op de Baltischezee. De lucht en 't water waren blauw
geworden als waren wij op een Italiaansch meer, en alleenlijk 't zog dat de ‘Seraing’
na zich liet, bracht ontroering in de golven.
't Is op deze, en de drie volgende reizen met dezelfde boot en de eigenste
bestemming dat ik kennis maakte met een goed deel van het scheepsvolk.
Daar kwam ik in betrek met zekere HenriStevens, een jongen van mijnen ouderdom,
wiens geaardheid en karakter zoo goed met de mijne overeenstemden dat de
gepastheid van twee oesterschelpen er voor moest onderdoen. Hij was horlogiemaker
van stiel, had ruzie in zijn huis gekregen, kwam tot het water geloopen dat
toevluchtsoord van zoo vele ontevredenen, en sprong er in De jongen was al te midden
den Oceaan voor hij bemerkte dat hij toevallig bij dè kookvuren van eene boot te
recht kwam. Hij was braaf, gedienstig, vroolijk, rechtzinnig, als het geene fratsen
gold, ondanks zijn schijnbaar slecht karakter, dat hem de wereld,

René Vermandere, Geheugenissen

235
even als aan alle ‘diseurs de bons mots’ zal toegeschreven hebben.
Hij had Dickens gelezen, en als hij den sprong in zee waagde, sprongen er een
koppel werken van den genialen Brit mede.
Ik las ze, en genoot als iedereen veel genoegen in het gezelschap van Samuel
Pickwick en David Copperfield, werken die ik sinds honderdmaal heb doorbladerd.
Ik had Henri verwittigd dat men hem zou pogen te doopen gelijk allen eersteling,
maar hij ontweek slim de eer, en deed liever een zilverstuk in de bus vallen, die bij
de aankomst te Cronstad zoo geopend worden.
Mijn neef was een voorbeschikt slachtoffer, maar als hij hoorde dat hem drie
emmers water over het lijf moesten gegoten worden, haalde hij zijn lierenaar voor
den dag, en dreigde, hem het lijf van den eerste, die hem nat maken dorst, tot scheede
te geven.
Er moest dus met list gehandeld worden. Gedoopt zou hij wezen. ‘Geene heidenen
aan boord van den Cockerill’, had broer Jan gezegd, en van dan af was zijne wassching
besloten.
Ik ging de wedding aan met Henri, dat ik onder eene groote mand zou blijven
zitten, ondanks alle zijne aanroepingen en belezingen uit gelijk welk boek.
De mand werd over mij geplaatst en Henri begon zijne duivelsche aanroepingen,
vergezeld van de noodige bewegingen met armen en beenen, het op en neer dansen
zijner oogschelen en het luidop lezen (natuurlijk was 't Latijn) in een oud ‘masker
van de wereld’, het lievelingsboek van moeder, dat Jan vervallen was.
- ‘Lapsus, snapsus, capsus passs!’ en terwijl
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de horlogiemaker die sissende letter aanhield, liep hij zoo gauw hij kon driemaal
rond den wissen korf.
- ‘Daaronder houdt het geen duivel uit’ schreeuwde ik opspringend, en gooide de
mand waar zij vliegen wou. ‘Er onder uit moet ge, al waart ge aan het dek genageld.’
- ‘'k Zou dat eens willen zien of gij er mij uit zoudt lezen, met uwen aptus en uwen
gaptus!’ riep Daniel.
- ‘Morgen,’ zei Henri, ‘nu ben ik te vermoeid.’
- ‘Neen, nu nu, met uwe spoken.... Als er spoken zijn, mogen ze van mij een ezel
maken.’
Stout sloeg hij een blik op de omstaande maten, als verzocht hij hun toejuichingen
over zijne onversaagdheid.
- ‘Zie in mijne oogen!’ beval hem eensklaps Henri en keek mijn kozen in de zijne.
Daar stonden zij nu vlak voor elkander de naïfste bloed en de slimste rat van de
bemanning.
In alles, buiten in vechten, was de bleekmuil de bruinmuil tweehonderd percent
voor.
Nooit hebben twee personen elkander min geleken.
Daniel had een langwerpig mager aangezicht' met een kolossalen neus, wiens
vleugelen de gejaagdheid thans deed op en neer dansen. Grijs lonkten zijne oogen
onder zijn borstelhaar en als hij lachte zegden zijne overhellende ooren, als vannen
zoo groot, aan zijne opensplettende kaken ‘tot hier en niet verder’. Bruin was hij,
bruin als eene gerookte hesp. Zoo is hij ter wereld gekomen, en zal er waarschijnlijk
zoo afgaan, tenware men hem eerst vilde.
- ‘Wat men al doet voor den goedkoop’ heeft
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moei, zijn moeder, hem minstens duizendmaal laten hooren: ‘voor een plaket meer
kon ik een melkwit braaf kinneken krijgen, en nu zit ik hier met zoo een bruinen
schavotspringer’.
Henri was klein van gezicht, had blauwe oogen en blond haar. Het rechteroog
neep hij toe als hij de menschen eene blaas wijs maakte en dan trok zijne lip waarop
een bijna onzichtbare knevel stond eenigszins op, gelijk ze deed als zijne kaak en
zware wenkbrauw het vergrootglas vasthouden moesten.
- ‘Wij zullen dat eens zien’ riep eensklaps de spuiter, en liep de mand halen.
- ‘Wij zullen het zeker zien’ bevestigde Daniel. Hij liet zich zoo gewillig beet
nemen als de oude in eene pantomiem.
- ‘Lapsus, snapsus, capsus pass...’
- ‘'k Ben er al uit manneke’ grijnsde de gevangene, tusschen de wissen tralien
zijnen belezer tegen.
De toovenaar herbegon zijne cirkels rond de mand.
Een zware krik werd er boven op geplaatst en vervolgens eene afgedankte ijzeren
plaat van ongeveer honderd kilos.
- Zwiep!
De eerste emmer water werd mijn kozen op den rug gegooid, terwijl hij nog zonder
erg aan 't denken was en nagaan, waarom men zijne kooi zoo onbermhertig ballaste.
-‘Gij leelijke... poee! al zout... wilde beginnen mij hier uit te laten?’
Klets! nog eene dooping.
- ‘Wacht tot dat ik.... amei.’
't Water is goedkoop op den Oceaan. Minstens dertig emmers kreeg hij daar op
zijn bruine buitenzijde, ondanks zijn sakkeren, zijne bedrei-
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gingen, zijne woede en de vruchtelooze pogingen die hij aanwendde om de mand
onder te boven te gooien.
Zoo ondervond Daniel op zijne beurt, de onweerstaanbare macht van het tooverboek
en de uitwerkselen van het ‘Lapsus’ die elk ander menschelijk wezen eene doodelijke
valling op den hals zouden geladen hebben.
Als de mand eindelijk van boven hem was gekomen, meende ik waarlijk dat er
ongelukken zouden gebeuren.
Hij nam den krik op als was het een vlieger, en wijl het bleek der gramschap
vruchteloos poogde zijne bruine kaken door te komen stiet hij uit:
- ‘'k Geef duizend frank, als ik weet wie mij den eersten emmer over mijn...
zaligheid heeft gegooid!’
En toch kwam zulks nimmer aan den dag. Voor duizend frank wilde geen enkel
Janmaat zijn broeder verklikken, en dat zouden zij nog niet gedaan hebben, al had
de stem der verleiding die Daniel thans hooren liet, die stem welke mij zooeven nog
om vijf centen had lastig gevallen ‘voor pruim’ al had de bekoorder, zeg ik, nog
honderdmaal meer geboden!
Brave zielen, eerlijke trouwe herten.
Mijn neefs woede duurde juist zoo lang als zijn nat pak, en zulks hadden de vuren,
tot wiens onderhoud wij samen als trimers kolen aanbrengen moesten, allicht
gedroogd.
's Anderdaags, een Zondag, stapten wij, saam wij burgers van hetzelfde stadje,
over en weer op het dek, over koetjes en kalfjes pratende, en de geliefde afwezigen
besprekend, die wellicht op dat oogenblik spraken over ons.
't Was juist kermis t' huis en dat was zelfs eene der redenen, waarom Daniel
nogmaals gesteigerd

René Vermandere, Geheugenissen

239
had, den onzekeren vloer der golven aan het vaste land te verkiezen. ‘En te naaste
week kon kermis zijn!’
- ‘Hoeveel uren zijn wij nu wel van huis kozen?’
Jan ging aan het rekenen en kwam tot iets van 17 duizend uren.
- ‘Welnu, wilt ge gelooven dat ik hier nog het orgel van Victor van Annekens in
mijn oor heb?’
Denol begon een polka te schuifelen.
- ‘Dat gaat er thans’ riep mijn neef. ‘Ze zijn nu aan 't zeggen: 't is jammer dat
Daniel zoo veel duizend uren van ons is.’
Ik trommelde met mijn pennemes en een stok op de ijzeren plaat waaronder kozijn
gister gevangen zat.
- ‘Was ik er nu bij’ vervolgde de trimer ‘en schoon weer dat het is...’
Broer Jan bromde thans den tuba na, en zoo was het orkest volledig.
Daniel kon zich niet meer houden en eensklaps schoot hij zijne zware blokken uit
en, op de bloote voeten, begon hij een soort polka der vertwijfeling.
Zijne beenen sloeg bij omhoog, als wilde hij het voortaan zonder beenen doen, en
in zijne armen, bij gemis aan een of ander meisje van het steengelaag, had hij een
toevouwend stoeltje genomen.
Eensklaps stiet mijn neef een vervaarlijk gegil uit, en viel kermend op het dek.
Wij schoten toe en zagen dat de ongelukkige een zeer pijnlijken misstap kwam te
doen.
Op het dek zijn een aantal ijzeren ringen bevestigd om de bloks in te pikken en
de kluivers achteruit te halen.
In zulk een oog was Daniels linksche groote teen terecht gekomen, en nu lag de
bloed daar, denkelijk met een gebroken voetstuk.
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't Was genoeg om een mensch zijn leven lang van het polkeren af te houden.
Als wij mijn kozen recht gekregen hadden, zagen wij dat zijn voetvinger uit het
gelid was geraakt, en stout en aanmatigend den kop verhief boven de eenvoudigheid
zijner vier mindere ambtsgenoten.
- ‘A...mei.! aaa. mei.! Hij is gebroken,’ klaagde Daniel ‘zie hem daar nu eens
staan... boe, wat pijn..!’
Hij beefde van het zeer, als ware de koorts op hem gesprongen.
- ‘Dat komt er van... dat is uw schuld... waarom doet gij mij altijd dansen?!.....
Boe, ik ben percies gelijk uw beer!...’
En omdat hij zag dat wij ons moesten inhouden om niette lachen, viel hij uit:
- ‘Heb dan familie, zij judassen u nog meer dan een ander... Als ik nog eens dat
vermaledijd schip bekijk... Huuu’!!
Henri die van aan zijne vuren het kermen vernam, had, met de vaardigheid van
een vakkundige, den fieren teen naar beneden gehaald en getoond dat hij zelfs van
menschelijk horlogiewerk min of meer iets kende.
Alzoo eindigde er weer een episode uit mijn kozijns leven, veel min dramatisch
dan er voorzien werd.
- ‘Ware hij nu eens gebroken geweest?’ vroegen wij den horlogiemaker naderhand,
‘gij duwdet daar zoo stout op’.
- ‘Alsof er aan zulke menschen iets breken kon’, gaf hij flegmatiek ten antwoord.
't Kan inbeelding zijn, maar sinds heb ik altijd meenen te bemerken dat Daniel
eerst zorgvuldig den dansvloer onderzocht, voor hij zich, gelijk waar, aan 't wippen
overgaf.

René Vermandere, Geheugenissen

241
Wij kwamen eindelijk te Cronstad: eene vuile Russische plaats, waar de armoede
haar buitengoed schijnt gebouwd te hebben. Het beeld van Peter-den-Groote keken
wij dom aan en zoovele houten, met rood en goud beschilderde, schoteltjes zagen
wij daar uitgestald, dat hunne vervaardiging er al de handen moest werk geven.
Berenvet en berenworst werden ons ten overvloede te koop geboden; de naïeve
Daniel, die lust scheen te hebben om van de volgende berenexpeditie deel te maken,
sprak een verkooper aan.
- ‘Maar hoe doet ge dat nu om die beren te vangen?’ vroeg hij, en scheen zeer
verwonderd dat de man geen Vlaamsch verstond.
‘Dobra’ en ‘Walsky Dobra’ zijn de eenige woorden die ik mij herinner daar gehoord
te hebben, hoewel het kan gebeuren dat ik eenige andere vergeten heb.
Wij deden nog drie reisjes met den Cockerill, zonder dat er iets voorviel welk
verdient in mijne kronijken eene plaats te vinden, tenware men als aanzienlijke
daadzaken telde, dat Daniel op de tweede reis slag leverde tegen een moor, twee
tanden werd uitgeslagen en Henri bij de derde of de vierde een gouden uurwerk
ontfutseld werd.
Eene volgende reis monsterden wij gedriën af voor eene andere boot, ‘de John
David,’ terwijl Jan op den ‘Seraing’ bleef.
Onze eerste afvaart had Odessa aan de Zwartezee voor doel, maar wij hielden voor
Regghio stil, of beter te Saint Gregoire in de golf van Messina.
Het was Oogstmaand en, alhoewel tamelijk warm voor Vlamingen, uitgelezen
weer. Van op onzen ‘John’ zagen wij Italië's vruchtbaarheid ons bekoorlijk
tegenlachen.
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Op de hellingen der bergen purperde de druif, rijpte de vijg en glom het goud van
appelsienen en citroenen.
Het schoone landschap wenkte: wij moesten er heen en gezessen, ik, mijn twee
stadsgenooten, Henri, Vinck, en een Oostendenaar zeker Batistje, trokken wij den
berg op die Regghio beheerscht, een berg door de oude vervallen gebouwen van een
capucienen klooster bekroond, waar wij, mijns inziens, goed moesten ontvangen
worden.
Ik had dat ergens gelezen en geloofde het ook vast, met de naïeve overtuiging, die
ik in mijn romanwereld opdeed.
Wij gingen dus op de gastvrijheid dier paters aan. Ik weet nog, bij het lastig
bestijgen van den heuvel, dat Daniel zich bijzonder bekommerde om te weten of hij
hesp zou krijgen of rijstpap.
Wij moesten hem het voorstellen overlaten. Hij beweerde zeer goed te weten hoe
alle zulke dingen moeten aangevat zijn en ik hoor hem nog zijne zes blazende makkers
blazend toevoegen:
- ‘Uitzuipen mogen wij nu ook niet doen, of wij krijgen de deur voor onzen smikkel
als wij nogmaals komen. Een flesch wijn is goed, hoogstens twee, maar meer niet!’
En die niet bracht hij zoo krachtdadig uit, als moest hij erdoor een ganschen kelder
flesschen den gastendisch van straks ontzeggen.
Och! ware het toch zoo lastig niet geweest, wat zouden wij genoten hebben bij
het klimmen.
Onze gezichteinder breidde zich meer en meer uit en liet ons bij iederen stap
nieuwe schoonheden merken.
Blauw was de zee, als de blauwste hemel van Vlaanderen en het geurde er gelijk
het zal gegeurd hebben in het aardsch paradijs.
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Niets bespeurden wij dan rijkdom en overvloed: links, rechts, voor en achter ons.
Wij zagen een donkere plek nevens de witsteenen poort van het klooster en welhaast
kregen wij de overtuiging dat het een menschelijk wezen was, dat daar in den lommer
van een vijgenboom de frissche lucht genoot en op zijn gemak het verrukkend
landschap en het blakerend Regghio mocht bewonderen.
De bergspits was veel wijderaf, veel hooger dan zij scheen. Gelijk alle bergen
hield die kruin ons een goeden tijd voor den aap en als een fata morgana, trok zij
terug voor onzen stap, gelijk alle doel bijkans doet, van wiens bereiking iemand zich
bijzonder veel goeds voorstelt.
Het menschelijk wezen werd door ons thans voor eene bruine pij erkend, waarin
een oude pater stak, een zilveren baard dragend, gelijk er de bejaarde heiligen in den
hemel zullen hebben.
Het was de portier. Hij leunde op een stok waarmede, men zag het hem aan, hij
niet zou geweten hebben hoe te slaan en was waarschijnlijk wel een dutjen aan 't
doen, als wij hem kwamen in zijne rust storen.
‘Doe gelijk ik’, zei Daniel en als wij in een halven cirkel rond dien braven ouderling
geschaard stonden, sloeg mijn neef een groot duidelijk kruis. Wij sloegen hem na en
piepten nieuwsgierig welk uitwerksel deze uiting onzer christelijke gevoelens op
dien goeden vader wel hebben mocht.
Hij kruiste zich mede en ons met zijn grijsblauwe oogen beziende, knikte hij ons
aanmoedigend toe.
Daniel ging er nader voor staan en deed het gebaar waarmede men door de eeuwen
heen eten heeft uitgedrukt en dat in Sina zoo wel als onder en evenaar wordt begrepen
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- Manzé, man zé, étranzé.... nous autres ici six..., manzé tout le monde.
Was het die manzé tout le monde, welk den pater vrees aanjoeg, of de lach die
Daniel poogde minzaam te maken, eens te meer zonder goeden uitval?
- No, liet hij zalvend en onschuldig lachend van zijne lippen vallen.
- ‘Non pas? si si espa...? prié prié catholiek catholiek.....’
De pater herhaalde zijn hoofdschuddend No of iets in dien aard en begon dan in
het Italiaansch een lange rede, waardoor hij waarschijnlijk aan ons verstand wilde
brengen, dat het klooster toch iedereen niet onthalen kon, bijzonderlijk als hij manzé
tout le monde wilde plegen.
Wij stonden daar nu schoon, een uur boven den John David zijne schapraai: onzen
dorst nog zooveel te heviger voelend, bij het zicht der scherven onzer gebroken kruik,
vol verfrisschende verwachtingen, die kruik welke wij stuk liepen tegen de rots
waarin het klooster gekapt werd.
- ‘Daniel’, sprak Denol op waarschuwenden toon en geslepen gezicht, ‘eene flesch
zulle...’
- ‘Of hoogstens twee’, voegde er Henri bij, wijl hij een kruis sloeg ‘uitzuipen
mogen wij niet’
- ‘Nog een schelleken, Daniel?’ vroeg Denol, ‘niet al te vet, hé?’
- ‘Ge neemt zoo weinig suiker op uwen rijstpap, Daniel,’ zegde Batistje....
Eensklaps had kozen het op mij geladen.
- ‘Waar hebt gij dat gelezen, in wat een fameuzen boek stond dat?....’
Zoo plotseling borst dat onweder los, zoo verwoed viel hij mij aan, dat de pater
voorzichtigheidshalve in een zijdeurtje verdween, niet kunnende veronderstellen,
welk een mak lam er onder deze berenhuid schuilde.
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- ‘Ze moesten ze ophangen, die dat schrijven, als 't niet waar is,’ vervolgde mijn
bloedeigen neef. ‘Het ziet er hier lief uit met ons.’
Lachend en half getroost over het mislukt plan door Daniel zijne komische
verontweerdiging, begonnen wij maar het afdalen, nog lastiger haast dan het stijgen,
aangezien wij thans beladen waren met deze pijnlijke ontgoocheling.
En dorst, dorst! Tantalus was van Regghio! En nergens cene bron, eene beek, die
onze verschroeide keel, onze uitgeblakerde longen wel verfrisschen wilde.
Vragen durfden wij niet meer en behielden geen het minst vertrouwen in het talent
van onzen aanvoerder-taalman, die ons lichter aan de galg brengen zou dan aan de
kermistafel.
En te midden al den overvloed welke ons omringde, te midden dezer schoone
streek, waar iedereen het eden zijner inbeelding plaatst, leden wij de schrikkelijkste
der plagen: armoede.
Gansche velden met druiven omzoomden onzen dichterlijken weg: gansche akkers
die slechts door halfmanshooge stukken arduin van de straat gescheiden waren.
- ‘Wacht’, riep Daniel, ‘'t is wat al te d o m dorst te lijden, waar er zoovele druiven
zijn; 'k zal daar straks eens mijne klauwen gaan slaan en komen ze op mij toe, ze
zullen rap moeten zijn om aan mijn vel te zitten.
Wij vonden zijn gedacht verrukkelijk en als hij naderhand voorstelde strooiken
trek te doen om te zien wie den sprong zou wagen, verklaarden wij er ons bepaald
tegen en verzekerden hem, dat hij ‘the right man in the right place’ was.
- ‘Daar, zie,’ sprak hij na een stond en wees een veld waar de druiven het
overvloedigst waren, de
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arduinen muur het laagst en geen spoor van eigenaar of woning te merken was.
Een sprong en hij was over den muur, maar nog geen second later of hij wipte
terug op den weg. Ondertusschen had een geweerschot geknald en ware mijn kozen
gelijkt geworden, hij kon niet bleeker zien.
Maar gelijkt was hij zeker niet, daarvoor liep hij te hard, zonder zich den tijd te
gunnen het hoofd om te draaien, gelijk den dag dat wij het mislukte bezoek aan
Conscience brachten.
Wij zagen elkander ondervragend aan in het eerste oogenblik, toen het bovenlijf
van een waker onze eerste veronderstelling, (dat daar schietgeweren die alleen afgaan,
mochten liggen) den bodem kwam inslaan.
De vent toonde zich zoo verbolgen over Daniel's schending van eigendom, hij
dreigde zoo duidelijk met zijne buks, dat wij half lachend, half bang verkozen daar
weg te komen. Eerst stapten wij maar aan, om niet te laten merken dat wij verlegen
waren en zagen ondertusschen Daniel den berg af komen met de snelheid van een
sneeuwval; met dat verschil echter dat de sneeuwval meerder en meerder wordt en
mijn neef integendeel steeds minderde, tot hij daar ergens, in een zijpad te recht
gekomen, uit onze blikken verdween. Welhaast, door de helling van het gaanpad,
waren wij in de onmogelijkheid ons nog in te houden, even gelijk het Daniel verging.
Batistje, die voor was, stuikte op zijnen kop, maar niemand volgde zijn voorbeeld:
allen liepen nog liever een eindje verder, hoe probaat het middel ook was, om bijna
oogenblikkelijk stil te blijven. Henri liet zijn klak in den brand: zij waaide daar ergens
achter een arduinen muur waar
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hij ze voorzichtigheidshalve laten liggen heeft. Ondertusschen, vervolgden wij met
groote stappen onzen gedwongen aftocht.
- ‘Aimij’, blaasde de Nol, ‘gaat dat zoo tot aan den John?’
En lastig was het, hoe eigenaardig vermakelijk ook. 't Was als lag er daar ergens
een magneet in het dal en waren wij stalen zeelieden. Tot alle vooruitzicht mochten
wij hopen, hier of daar tegen een arduinen muur terecht te komen.
Bij een omdraai, aan een bosselken, gelukten wij er eindelijk in stil te houden en
onze bevende knakkende knieën te mogen onder ons plooien.
Daar lag ook Daniel, met een halt omgeslagen voet.
- ‘Komt die bitebauw achter?’, vroeg de jongen beangst, gereed om met zijn
rechterschoen in de hand en met vervrongen voet en al, heen te hinken.
- ‘Zwijg, in Godsnaam zwijg’ hijgde Henri, ‘mij heeft hij de klak van het hoofd
geslagen en Batistje over den arduin gesleurd.’
- ‘Dan is er Batistje dood voor’, kermde Daniel. ‘Hebt gij ooit zoo een reus gezien?’
- ‘Wij moeten Batistje uit zijn handen halen’, riep Denol manhaftig. ‘Allez, Daniel,
voorop.’
Nogmaals werd Daniel zoo bleek als een doek.
- ‘Met de vuisten kan het mij niet schelen,’ beefde hij, ‘maar met die roeren!’
Gelukkig kwam Batistje ons vinden en werd mijn neef niet langer gemarteld
tusschen moed en vrees.
Thans moesten wij weten hoe dat eigenlijk toegegaan was.
- ‘Er opgesprongen, op dien Italiaanschen bandiet’, tierde Daniel, ‘vlak er op!’
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- ‘Dat is gemakkelijk te zeggen’; vond de uitgeblazen Louis, ‘als gij ons niet wildet
mededeelen, 't was ook goed; gij hadt daarom niet noodig, met den buit weg te komen
als zat de duivel u op de hielen.’
- ‘Welk een buit?!...’
- ‘Alsof wij niet wisten dat gij de beste druiven opgegeten hebt onder den weg.
Slim zijt ge, maar nog te weinig slim om ons te bedriegen.’
- ‘Ik, druiven? Zie 'k mag hier....’
- ‘Toon uwe zakken’, riep Henri.
- ‘Zie, als ge dat denkt, zie’
De arme bloed keerde al zijne tesschen om, liet zich gansch overtasten en merkte
alleenlijk dat wij hem voor den zot hielden, als de Oostendenaar in een lach schoot.
In plaats van links af te slaan en den weg tot den ‘John’ te volgen, keerden wij
rechts en kwamen welhaast aan de voorstad van Regghio die, als ik het goed voor
heb, San Giovanni moet heeten.
't Was zoo vuil en afzichtelijk van bij, als het schoon en verukkelijk was van ver.
Voor elke deur lag er een varken in een modderbed te plonzen: mager waren het
meerendeel dezer dieren en zwart, pikzwart, als werden zij met inkt gemest.
De inwoners leefden in eene soort van spelonk in de rots uitgehouwen en gaven
ons al een klein denkbeeld van Italië's rijkdom.
Vruchten lagen er daar genoeg te koop, maar te krijgen, geen.
Ons gezamenlijk fortuin bestond uit een nikkel, munt welke te dien tijde nog
gansch onbekend was bij de Reghianen.
Daniel, wien het als schooier en dief zoo slecht verging, zou wellicht meer kans
hebben als handeaar.
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Wij wisten dat fortuin de stoutheid kroont, daarom waagden wij maar in eens gansch
ons kapitaal en zonden Daniel tot een kraamken toe, waar de bekoorlijkste perziken
der wereld ons schenen uit te noodigen tot eenen verkwikkenden beet.
Zie, dat lukte. De perziken moesten daar schrikkelijk goedkoop zijn, want voor
zijn geld kreeg hij er zoodanig veel, dat hij ze in zijn klak moest dragen.
Hij kwam tot ons geloopen met eene ongepelde perzik in den mond en riep
vreugdig:
- ‘Bijt er maar in, bijt er maar in, jongens, het fruit is hier voor niet.’
Ieder zocht zijn deel te hebben en mijn kozen wou juist de zesde binnen doen, als
het perzikwijf van zoo even, door een Italiaan bijgestaan die haar man schéen, ons
begon uit te schelden voor al hetgeen op dat oogenblik in Italië niet deugde.
Wij stonden van de hand Gods geslagen en luisterden op dien waterval van
woorden, zoo zangerig als een lied, maar van al te toornige blikken en dreigende
gebaren vergezeld, om eenigszins aan zingen te doen gelooven. De zwarte varkens
kwamen er ook al tusschen met hun Italiaansch geknor en gansch de voorstad geraakte
in gisting.
Op dat oogenblik verscheen gelukkiglijk een officier die eene scheut Fransch sprak
en zich onze zaak aantrok. Wat hij tot die menschen zegde weten wij niet, maar Henri
lei hem de zaak in het Fransch uit, hij bracht onzes makkers woorden over en welhaast
mochten wij optrekken, in bezit blijvend van de vruchten, terwijl men ons daarenboven
den ruziemakenden nikkel terugschonk.
Van dan af overkwam er ons niets meer dan ge-
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luk dien dag. Voor dien zelfden nikkel bekwam Daniel, een koppel straten verder,
twaalf steenen pijpjes met strooien stelen, in Belgie dan nog onbekend. Maar om
alle moeilijkheden te voorkomen stelde hij het op een loopen als hij den winkel
uitkwam, voor het geval dat men zijn nikkel weer als een frank mocht aanzien hebben.
In een tamelijk rijk café zagen wij stuurman Magnus zitten, een Berliner die ik
altijd op den ‘John’ geweten heb.
De man was eenigszins in den wind, als zoo menige zeerat, die tegen ‘'t vaste land’
niet kan en maar uitscheidt met begieten als het zoo onvast staat, gelijk de vloer des
Oceaans.
Wij moesten bij hem in 't café komen en Daniel die zijn wereld kende, vereerde
hem daar een pijpje, dat Magnus, na het einde van een duitsche aanspraak, in den
mond stak.
Op beter wei hebben wij nooit gezeten.
Wij kregen getapten wijn der streek te drinken, alsmede wijn uit flesschen. Henri
maakte eene lekkere limonade klaar, die 't overig van onzen angst afspoelde. Onze
honger werd er gestild.
Veel langer dan onze dienst het toeliet bleven wij daar Magnus zijne vrijgevigheid
genieten en zoo goed meende de tweede stuurman het met ons, dat, op straat gekomen,
Daniel twee flesschen van onder zijnen kiel haalde, die Magnus hem gegeven had...
zegde hij.
De jongen trok weinig profijt uit zijn geschenk: twee dagen later werden zij gekaapt
en dienden voortreffelijk om ons gevijven de aangenaamheden en tegenkomsten van
dien avond te herinneren, dien avond waarop wij, begeesterd en gelukkig, tusschen
de bergen ons schip naderden, zingend gelijk bij ons, Balcaens onvergetelijk:
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‘Wij stappen vreugdig hand in hand’
Bij eene volgende, reis deden wij Tangarok aan en meer en meer werden wij op
elkander gezet.
Reeds muziekmeester der bemanning, werd ik in het vervolg haar verteller ook.
Als wij de gelegenheid hadden schoven wij bijeen en ik liet den Leeuw van
Vlaanderen optreden, of een of anderen held uit Conscience, Snieders of Dickens.
Ondertusschen won ik ieders genegenheid, hetgeen ik van mijn eigen niet zeggen
zou, was er hier iemand om zulks in mijn plaats te getuigen.
Nooit kwam er een stumperd, een ongelukkige, een domhoofd in mijn verhaal, of
mijn neef was mij voor, om hem een naam te geven.
- ‘Allez, Charel Louis, 't is weer ne moordenaar. Weer een Daniel zeker?’
Soms wordt er over de ruwheid van het zeevolk veel verteld en gelogen, denk ik,
want ik heb lang genoeg met oude en jonge zeelui op den Oceaan gedobberd en onder
dat oogpunt nooit te klagen gehad over mijn maten.
Thans doet het mij nog genoegen te herdenken hoe zij mij oplegden niet voort te
gaan met vertellen, als zij zich voor de onbeduidenste oorzaak een enkel oogenblik
verwijderden.
- ‘Wacht, Charel, stop, wij gaan gelijk’.
En na enkele stonden werd het verhaal weer voortgezet, meest in het foksel, waar
die rookende zwarte gezichten mij de woorden uit den mond keken, en ik menigen
traan afvagen zag, als er hier of daar eene ingebeelde moeder haar ingebeeld kind
verloor.
Ondertusschen maalde de ‘John’ maar voort,
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't zij in vollen Atlantischen Oceaan, of aan het gat van Gribbelenteer, tusschen twee
werelddeelen, 't zij waar ook, als de dienst het toeliet, moest ik vertellen voor die
groote jongens.
Zoo'n woeste kerels zegt men. Och God! Eens aan de Dardanelles, hadden wij
eene kas met stukken bougie gevonden; wij rekenden op de afwezigheid der meesters
en als Magnus en Mister Chairons, de onderkapitein, aan boord stapten, vonden zij
hun ‘John’ in volle verlichting. Jongensvermaak, niet waar? Veel beter dan menige
bladzij geschrift, doet zulks het doek opgaan over mijner makkers inborst.
't Liep goed af. Wij konden niet misdoen en deden ook maar kattenkwaad, gelijk
alle degenen, die geen geld hebben, of de gelegenheid om het aan den koop van
‘kwade noten’ te besteden.
De cholera, die schrikkelijk woedde in Italië, was oorzaak dat wij bij eene reis
naar Constantinopel in den Archipel moesten quarantaine maken voor wij de stad
binnen mochten.
Wij werden door twee Turksche soldaten bewaakt, die op zekere uren van den dag
zoo wanhopig naar Allah, en Mahomed riepen, dat die twee groote katten uit den
Turkschen hemel steenen harten moeten gehad hebben om dat zoo onverschillig aan
te hooren.
- ‘Wacht’, sprak Denol zekeren avond, ‘'k zal die schreeuwers een handje helpen.’
Hij schoot een wit hemd aan boven zijn kiel en sprong tusschen de bidders in, die
voorzeker een oogenblik aan eene hemelsche verschijning zullen geloofd hebben.
't Was op dezelfde reis dat Daniel mij zijne kunst in 't schennen wilde bewijzen.
De jongen beweerde het afgezien te hebben van de piotten, die Antwerpens vesting
als verdedigers telt.
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Hij had den kop van eenen borstel afgeschopt en stond nu met den steel te zwaaien...
in 't Fransch.
- ‘Premier leçon eun deux, deuzeem leçon un deux, troizeem leçon, eun deux...’
- ‘Och God, Mister!!...’
Hij had met zijn laatsten ‘deux’ den tweeden Kapitein vlak op den kop geslagen.
Die stond daar nu te stampen en te duivelen, de hand op zijn getroffen neus.
- ‘Mister, mister, master beg your pardon, pas expres, mister master... 'k zeg tegen
mijnen kozen...’
- ‘There, there, there, ass, peasan, bloody boy...
En bij ieder compliment kreeg de arme drommel een boks op zijn ribbenkas, haast
hard genoeg om zijne ziel te doen besluiten hare huur op te zeggen.
- ‘Doe maar, mister, 'k heb het verdiend, sla maar hard, mister,’ riep de duts onder
den priegel; maar ondertusschen liep hij zoo gauw mogelijk den ‘John’ rond, om aan
de verbolgenheid van dien bloedenden Engelschen neus te ontkomen.
'k Weet weinig van Constantinopel te zeggen. Mijn stadje boezemde mij ten dien
tijde veel meer belang in, dan de machtige stad, waar de groote Turk elken dag meer
en meer de arme Turk wordt.
Op hooge scherpe torens bemerkten wij lange witte posturen, die hun God
aanriepen. Wij vaarden het paleis van den sultan voorbij en zagen een glimp van de
verblindende pracht des Oostens.
Joden in de hoofdstad verblijvend zochten negocie met ons te doen en boden ons
roodaarden pijpen te koop, in verguld koper gevat, met fulpen geamberde stelen.
Zoolang wij op stroom lagen, kwamen zij ons met eene boot nabij. Zij bevolen
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ons in gebroken Engelsch met Fransch doorspekt hunne rooktuigen aan.
Daniel, met de statigheid van iemand die renten bezit, wilde wel eens den valreep
afkomen en de koopwaar in oogschouw nemen. Bijna oogenblikkelijk verliefde hij
op een tamelijk zwaren kop, dien hij in den zak wegstopte, terwijl de koopman langs
den anderen kant zag.
Vervolgens trok neef weer den valreep op met het gedacht geld te gaan halen,
maar die onbeschofte Turksche jood verstond het zoo niet.
Hij klaferde Daniel na, die verstoord over zoo vele onbeschaamdheid, op staanden
voet het besluit nam, maar bij de volgende reis het verschil te vereffenen.
Eerst was mijn kozen op het stookhol gevlucht, maar zich daar niet veilig denkend
kroop hij achter eene vlamdeur, waar hij stond te zweeten als lag hij in het vagevuur.
De Turk was grommend weggekomen, als hij geen Daniel meer gewaar wierd, maar
Denol die het spelleken had afgezien, hield mijn kozen natuurlijk nog wat in de klem.
- ‘Hou u stil’, fluisterde hij tot Daniel, ‘de Turk zoekt achter u op 't stookhol.’
- ‘Ik stik, Louis... jaag hem weg....’
- ‘Dat ziet ge van hier... hou u nog maar wat koes.’
De spuiter kwam mij verwittigen, en saâm keerden wij onzen Laurentius nu eens
langs den anderen kant.
- ‘Daniel’, vroeg ik fluisterend ‘wat moet die pijpeman daar op het stookhol van
u hebben?’
- ‘Staat hij daar nog, Charel? Oef!!!’
- ‘En die twee Turksche gardevils, wat moeten die van u hebben?’
- ‘Twee gardevils?
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- ‘Hou u maar gerust, zij komen langs hier.’
- ‘Ik stik, Charel!’
- ‘Stik maar stil, of zij hooren het’, fezelde Denol.
Na een oogenblik zuchtte onze martelaar:
- ‘Zijn die Turksche moordenaars daar nog Charel? Kozijn.... kozijn..., gooi ze 't
water in, ik ben versmacht... wat moet ge nu inzitten met twee gardevils... 't zijn toch
maar Turksche. Geef hun die vod, hier, en dat ze mij gerust laten.’
En uitgedroogd, zoo zwart als de schouw, op het punt te bezwijmen, kroop mijn
kozijn uit zijn schuilhoek van 48 graden en stak den pijpekop uit om de gewaande
belegeraars te bewilligen af te trekken.
Hij was er juist zestien minuten gebraden geweest!
Maar als hij eindelijk gewaar werd dat wij het waren, die zoo even in het Turksch
sakkerden en hij eens te meer de zot der klucht was, vroeg hij stoutweg.
- ‘Waar is mijn pijpekop?’
Werpen wij den mantel van liefde op mijn neefs fielterij. Overigens hier gelijk
meest altijd heeft het onrechtveerdig goed niet gedijd, want de eerste maal dat hij
hem stoppen wilde, brak de kop in zijne handen.
- ‘Dat was nu eens een rotte pijp,’ riep Daniel, ‘had ik dat geweten ik kocht liever
dien gelen kop.’
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VII.
Einde goed, alles goed!
VAN Constantinopeltrokken wij naar Odessa.
Ondertusschen was de winter gekomen, en met eene halve lading moesten wij uit
deze haven gaan loopen, of het ijs hield er ons drie maanden gevangen.
In Vlaanderen ook winterde het fel en de scheepvaart bleef weken lang
onderbroken.
En zoo was het misschien best. Wij waren het allen zoo beu, bijzonder Daniel, die
zwoer nooit den voet op een schip meer te zetten. Aldus geraakten wij van den grooten
plas af en zouden aan wal blijven: de standplaats der beste stuurlieden.
't Wilde lukken: nauw hadden wij tijd gevonden om eens de vrienden en kennissen
te bezoeken, of kozijn Toon, een verre neef van moeder zaliger, liet ons weten dat
hij een baantjen had naar onze hand.
Vaerendonck zijn knecht was weggekomen en nu zocht die baas er twee andere,
omdat zijne vrouw hem zegde dat hij persoonlijk rust nemen moest.
Die Vaerendonck was een stevige vijfen zestiger, die zoo gewerkt en geslaafd had
aan zijn fortuin,
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dat er de tijd niet overschoot om te verouderen.
De man deed in alle slag van winkelwaar en wreef daarenboven verwen. Met
indoen en wrijven won hij een goeden ponk, dien hij zou vermeerderen totdat de
dood hem van alle verder wrijven zou ontslaan.
Daniel en ik werden door hem aangenomen en kregen welhaast de overtuiging,
dat wij ons brood niet droog zouden eten.
Onze meeste bezigheid bestond in het bestellen van koopwaren, bij beurtschippers,
winkeliers en voerlie.
Om zeven uren des morgens moesten wij veerdig zijn en voor dat uur was de baas
al aan 't loopen 's zomers, al zijne winkels af, om te zien of de morgenstond inderdaad
voor hem goud in den mond hield.
Dagelijks vonden wij dan op den toog geschreven, wat de meester verlangde ons
te zien doen tusschen zeven en acht uren, half negen.
Gewoonlijk schreef hij er genoeg op, om onze vier armen voor een halve week
werk te geven.
‘Koffie branden, een baal rijst brengen in de Schermersstraat bij Fien, hout kappen,
de koolbakken vullen, de lampen kuischen.’
Eens had hij ons dat kansje op den toog gekrijtwit; beiden bleven wij zitten en als
hij te huis kwam en vroeg of alles in regel was:
‘Baas’ zegde ik hem, ‘wij wilden eerst weten, wat wij na al dat moesten doen.’
Van dan af schreef hij nooit op den toog meer.
Werpen wij thans een blik op de vroegere maten en op hetgeen verder nog voorviel.
Henri was weer aan zijn horlogiemaken gesukkeld, Denol werkte aan de booten
en de anderen vaarden voort.
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Daniel, Denol en ik waren op het Zand gehuisvest bij Brigiteke, (een eerste goed
wijfke) en zijn baas, Neel, een half onnoozele die nog juist genoeg verstand
overgehouden had, om te brommen en te knorren.
Heele dagen zat hij daar, de stoof tusschen armen en beenen, te snuiven, te rooken,
te pruimen ook al.
Lachen deed hij maar, voor zooveel het mij thans geheugt, als hij hoorde dat
iemand aan een ongeluk was gekomen.
- ‘Ze kunnen toch allemaal op hun bed niet sterven’, grijnsde hij dan, en snoof
genoeg nieskruid op om het ademen langs den neus gansch onmogelijk te maken.
In huis droeg hij altijd een peluwmuts, die hij maaraflei om te slapen, en zijne
blokken waren zoo groot, dat hij scheen er kosteloos te willen mede naar Sint-An
varen.
Wij betaalden daar 40 centen per dag om ons aan de gezamenlijke tafel te mogen
zetten, meest gedeeld door magazijnsknechten in onzen aard en kregen voor dien
prijs tamelijk vele aardappelen en een weinigske karmenaaien.
's Avonds aten wij aardappelen..... met vuurwerk.
't Was ons groot genoegen, de gepletterde patatten onder den invloed der warmte
te zien spoken en schieten.
Als een krater in volle werking wierp de pot aardappellava in het rond en verplichtte
ons de bereiding der spijs op afstand na te gaan.
Pat! Pit! Pout! 't was als het losbranden der batterijen van een oorlogschip!
En dan lachte onze hospes bloedaardig, in de hoop dat een projectiel ons oog mocht
treffen en hij klemde de stoof wat vaster in zijne lange magere armen.
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Voor hem bestond er geen gevaar: gelijk een biëenteeler door zijne pensionarissen
niet gestraald wordt, werd hij door zijn aardappelen nooit getroffen.
Zij kenden hem!
Zijn lang, halfmaanachtig aangezicht met perkemijnen vel, was er wellicht
ongevoelig aan, maar toch week hij in alle geval niet, al maakte de spijs het nog zoo
bont.
- ‘'t Is van de boter,’ deed hij dan grinnikend opmerken.
't Kan zijn, maar dan had hij moeten boter koopen die in den pot bleef, in plaats
van er uit te dansen.
Bij Varendonck kenden wij thans volkomen onze taak en hadden omtrent alleen
ons werk kunnen schikken, ware het oog des meesters voor een dag afwezig geweest.
Daniel hield, om de waarheid te zeggen, minstens zooveel van slapen als van
werken, 't geen hem bij een stuggen meester, als de onze, drommels slecht te pas
kwam.
Nooit begreep kozijn het ongeluk van een wicht dat door zijn ouders te vinden
gelegd, in de armen van een kinderlooze rijke dame terecht komt, welke het als haar
bloed laat opvoeden.
Zelfs, eens dat wij in het magazijn rijstbalen aan het laden waren, vergat hij voort
te werken bij het zicht van eenen heer op een wit peerd.
‘Zie!’ riep hij, ‘zoo een macheu kon ik ook zijn, ware ik nu zoowel bij den brouwer
nevens de deur geboren, als in ons huisken.’
Na den noen, terwijl wij den wagén afwachteden, welke den rijst wegbrengen
moest, lag hij te filosoferen op een heelen stapel volle zakken.
- ‘Zou dat geen baron geweest zijn, Charel. Louis?’
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- ‘Wie een baron?’
- ‘Die heer met zijn wit peerd van dezen voormiddag?’
- ‘'k Weet niet.’
- ‘Ja, ja, dat zal er wel een geweest zijn’.
Ik liet hem aan zijn overwegingen, en bleef bij de mijne.
- ‘Indien ik rijk ware,’ barstte onze vriend eensklaps los, ‘zou ik ook zulk een
peerd koopen en naar mijn nonkel Jan rijden op da veemarkt.... en gij Charel Louis?’
- ‘Ik ook... maar wij kunnen nu toch met geen twee op dat peerd zitten?’
- ‘Ik een wit en gij een zwart, hé? 't Zou er gaan over heg en over haag... allez ju,
allez! En dan zouden zij zeggen bij ons: wie had er dat nu gedacht van dien Daniel.’
- ‘'k Gelool dat ge iemand zoudt zijn, gij!
- ‘Hé? 'Nen deugeniet, hé, Charel Louis? Ik zou naar alle de coursen gaan met
mijnen witten, en zeggen ‘c'est ici macheu Daniel?’
- ‘En als er dan iets op uwen weg zou komen zoudt gij toch moeten afsteken. Een
karreke of zoo iets... met uw ‘over heg en over haag.’
- ‘Ik... voor een karreken afsteken? Als 't u belieft... 'k zou zeggen tegen mijnen
witten en avant! nom de tonnerre... klawiert er over en met mijne sporen...’
En van het hoogste van zijn rijstpeerd spoorde hij met de teenen, om gaten in de
zakken te schoppen...
Eensklaps, bij een al te driftige beweging, begaf zijn stapel langs den eenen kant,
viel om en juist zoo hoog als de zakken lagen, werd Daniel wijd geslingerd en lag
hij te kermen tusschen den muur en de bovenste baal.
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- ‘Och! Charel Louis... wie weet wat er nu aan mij gebroken is!... Bloede ik nieverst?
'k Zal wel ergens bloeden!’
Hij bloedde niet, maar er kwam op hetzelfde oogenblik zulk een groote buil boven
zijn linkeroog, dat ik meende dat hij er een hoofd bij kreeg.
Ondanks zijn droeven toestand, kon ik hem toch mijne opmerkingen niet sparen
noch mijn vriendelijken raad.
- ‘Dat komt er van,’ waarschuwde ik hem, ‘zulk een driftig peerd te berijden: die
witte zal u wel den een of anderen dag den nek doen breken.’
Korts daarop verliet ik mijn meester en werd in de Zuidernatie als conterbaas
aangenomen.
....................................................................................................
....................................................................................................
Deze puntjes staan daar in de plaats der volgende gebeurtenissen mijns levens.
Als God mij later gezondheid en lust verleent, schrijf ik nogmaals een heel boek
met hetgeen zij verbeelden. Ziehier in korte woorden wat er mij verder overkwam.
N a twee jaar bij de natie als conterbaas gediend te hebben, bouwde ik mij een
eigen nest en riep er een gaaiken in.
Er viel tamelijk veel voor gedurende die twee jaren.
Mijn goede vader ging naar den hemel, kalm en gelaten, door ons allen omringd.
Zijne laatste weken gingen droef voorbij, maar toch behield hij goeden moed en bleef
brave man tot den laatsten dag zijns bestaans.
Broer Jan alleen ontbrak bij vaders doodsbed, maar weinigen tijd daarna, eilaas,
zagen zij elkander.
't Was te Cronstadt dat hij zoo ongelukkig aan
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zijn einde kwam: hij viel er tusschen een schip en de kaai en werd slechts enkele
dagen daarna opgevischt. Hij was een der weinigen wiens bekeering in alle
oprechtheid geschiedde. Maar ook de vrouw die ze hierboven afsmeekte had zoo
braaf geleefd en verdiende zoozeer aanhoord te worden.
Een broer en drie zusters zijn nog in leven.
Daniel heeft, gelijk ik reeds zegde, twee en zestig reizen naar de nieuwe wereld
medegemaakt en wint thans zijn brood op de aanliggende booten der ‘Roode Ster.’
Het gaat hem goed, hij heeft zeer brave kinderen die vooruit willen. Maar zijn goed
hert wiens eerste inblazingen hij steeds gehoorzaamt, drijft hem tot vieze nukken en
grillige besluiten. Zoo zag ik hem tijdens de onlusten van voorlaatsten April, onder
de vlag des oproers loopen, 't geen niet belette dat hij enkele weken later, even zoo
overtuigd en rechtzinnig, eene flambeeuw droeg nevens de kas der zes en dertig
heiligen.
Denol maakt blokken en houdt konijnen en kiekens op een soort van afgedankt
buitengoed aan den Scheldeboord gelegen.
Nol Knip leeft nog en zijne vrouw bakt nog wafels. De functie zal in hun kroost
voortbestaan.
Lien en Fien van Rossem zijn gehuwd heb ik reeds medegedeeld: de jongste
trouwde een bakker en kreeg vele kinderen, de oudste trouwde een gendarm en heeft
nu al een zoon die sergeant is onder de linie in onze stad.
Van al de maten met wie ik vaarde, is bij mijne wete een slechts nog in leven,
namelijk Henri, die, na van alles te hebben aangevat, eindelijk in assurantiën en
steenkolen makelt.
Als ik mijn geboortestadje bezoek, laat ik nooit na eens tot het kerkhof af te dwalen.
't Meerendeel mijner bekenden liggen daar!
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Op kleine houten kruisjes lees ik er menigen naam, dien ik mijnen lezers heb leeren
kennen!
Zonder op zeeën te zwalpen, steeds in de schaduw van hun geboortetoren gebleven
zijnde, kwamen deze lieden juist daar waar ik eens komen zal.
Nooit een enkelen stond in mijn leven heb ik de keus mijner levensgezellin
beklaagd.
Nooit heb ik mijne kinderen eene betere moeder kunnen toewenschen; nooit is zij
voor mij anders geweest dan ik haar zou gewild hebben.
Samen hebben wij geweend over de kinderkens die de Heer ons terugnam; samen
hebben wij degenen geliefd en bewaakt die Hij ons liet houden.
En indien ik thans een zekeren welstand geniet, is zij er ten allerminste voor de
helft tusschen.
Zij heeft gezorgd en gewerkt en gespaard nevens mij en is geweest al hetgeen ik
moeder heb weten zijn voor ons allen, in een ander huisgezin.
Mijn laatste woord zij eene verontschuldiging omdat ik de lezers mijner avonturen
zooveel tijd verbeuzelen deed welken zij veel ernstiger konden aanwenden.
Napoleon noch ik kunnen verhelpen dat onze ‘Mémoires’ zoo hemelsbreed
verschillen.
Als er eene zedeles in mijn levensloop besloten ligt, zal de goedjonstige lezer wel
gelieven zijn profijt er uit te trekken.
De bediller, die, met een oogglas gewapend, de druk- en taalfouten nagaat, die hij
zonder glas wel zou vinden, die met inwendig genoegen elken gebrekkigen zin
aanteekent, zal hier de spin verbeelden, wijl de eerste het bieke is: van over ouds is
gekend, dat venijn en honig uit dezelfde bloem gezogen worden.
EINDE.

René Vermandere, Geheugenissen

264

Drukfeilen
Bladzij
5

1e regel. Nathalie lees Colet.

40

2e regel nergens misschien paarde men
op.

45

laatste regel, nu was 't mijne beurt.

152

33e regel lees pruik in plaats van muts.

192

24e regel lees: ge moogt het hem vragen.
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