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andere. En is de satanische zondaar Daan Moeykens niet zoo kaarsrecht naar
den hemel gegaan als meneer pastoor zaliger, volgens het zeggen van allen
die het ambtshalve moeten weten ?

Meer zelfs, radicaal mis is de heilige apostel Paulus. „Als ik de liefde heb
heb ik alles". Wie heeft ze meer dan de eerwaarde heer Bernard en heeft hij
alles? Zonder de liefde wachtten hem doctoraten en dekenijen.

Daarentegen Henriken, die zonder geweten primo ongelukkig is, secundo
de maatschappelijke orde ontbindt, tertio zijne ziel verdoemt, hij leeft in de
kapel met een schat van een vrouwken, een pracht van een kind, een kleinood
van een vriend, een heiligen stiefvader en ad primum secundum et tertium
glimlacht hij. Glimlacht naar het leven, naar de lieve smeerlapjes van men-
schen, leeft en laat leven, hij en zij gelukkig tusschen het man wordend kind
en het kind wordend Dolf ken. En met een spreuk op de schouw: alles komt
terecht.

Bij zomeravond zit zijn dorpel vol en die jachtwachter van Cools, leunend
op zijn tweeloop, zegt hem, eens iets te vertellen, gij die g.v.d. heel de wereld
gezien hebt. Maar steeg komt Meneer Henri in gang. Wat is daar aan te ver-
tellen jongens, ik heb maar wat leeren leven, dat is alles.

Hij kon het nu en beoefende zonder nutteloos gehunker de genoegens der
geringe dingen des eenvoudigen levens, met een fijne, wijze levenskunst.
Soms achter de kachel, als Irreke meende dat hij dutte, begon hij zachtjes te
giechelen alsof hem iemand heimelijk kittelde. Dan moest hij wel vertellen
waaraan hij terugdacht en deze geestige verhaaltjes eindigden altijd eender
„Daarna zijn ze getrouwd en ze leven nog lange jaren gelukkig."

Eindigen wij dit ongekunsteld boekje met een gebed:
Almachtige eeuwige Aarde, sedert millioenen jaren scharrelt de mensch

wat over u rond, vult den hemel of ledigt hem naar zijne behoeften en loopt
nooit zoo ver of is u nabij, en heft zich nooit zoo hoog of valt op u neder,
aangetrokken tot de plek van zijn nest. Het onze is Vlaanderen en Gij zijt er
oud, trouw, sterk, warm, wijs. Gij verzamelt er ons opdat wij kunnen discu-
teeren, vechten, bidden, zondigen, kinderen krijgen, wegloopen en terug-
komen, drinken, leven, leven, leven, en alles komt terecht. Mocht dit ééne
woord een orgel worden en u loven: Dank.

Want alles komt terecht, volgens Henriken in uwen schoot, volgens
Bernard in het eeuwige leven dat ik u allen toewensch in den naam des
Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.


