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De ontmoeting

Ik had de man, die één tafel verder tegenover mij zat, reeds 

een paar keer aangekeken, want hij riep herinneringen in 

mij wakker, al wist ik zeker dat ik nooit met zo iemand 

had omgegaan. Hij zag er voorspoedig en burgerlijk uit, 

als een man van zaken, en toch deed hij mij denken aan 

Vlaamseleeuwenvlaggen en Guldensporenslagen, aan jon   -

gens met baarden en vilthoeden. In zijn knoopsgat zat een 

decoratie en naast hem, op de tafel, lagen een paar keurige 

handschoenen. Neen, ik had nooit omgang gehad met 

mensen van dat soort en toch kon ik mijn blik niet van 

hem afwenden. Waar, waar, waar?

‘Kelner,’ vroeg hij opeens, ‘heb je echte Guinness stout?’

‘Jawel,’ klonk het rustige antwoord.

‘In Dublin gebotteld? Zonder gekheid?’

De kelner gaf geen verder bescheid, keerde hem de rug 

toe en riep donderend: ‘Un stout, un!’

Toen de man ‘zonder gekheid’ zei, wist ik dat hij Laarmans 

heette, want zijn stemklank was niet veranderd en tien jaar 

geleden had hij dezelfde woorden precies zo uitgesproken.

‘Hoe maak je ’t, Laarmans?’ vroeg ik, terwijl hij zijn stout 

proefde.

Hij zette zijn glas neder, keek mij aan en herkende mij 

dadelijk.
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‘Wel, heb ik van mijn leven!’ Een ogenblik later zat hij 

aan mijn tafeltje en bestelde ’n tweede stout, zonder te vra-

gen of ik er trek in had. Afgaand op mijn verleden, vond hij 

blijkbaar dat dat vanzelf sprak. Toen ik de fles echter na-

denkend aankeek, want ik dacht dat ik nu op mijn beurt 

zou moeten trakteren en ik vond die Guinness nogal duur, 

toen vroeg hij dadelijk of ik soms de voorkeur gaf aan een 

glas wijn, ‘of zoiets’.

Wat was die Laarmans veranderd! Ik had hem gekend als 

een haveloze voorvechter, met lang haar dat de kraag van zijn 

jas vettig maakte, een grote pijp met een kop die een doods-

hoofd verbeeldde, en een zware knuppel, waarmede hij drei-

gend zwaaide wanneer hij gedronken had of in een optocht 

liep. Niemand kon toen als hij ‘Vliegt de Blauwvoet! Storm 

op Zee!’ roepen en hij was dan ook, bij mijn weten, tweemaal 

door de politie ingerekend voor dingen die hij niet gedaan 

had, alleen maar omdat hij er zo gevaarlijk uitzag.

Hij haalde een zilveren koker uit zijn zak en bood mij 

een ‘gold-tipped’ sigaret aan. Abdullah geloof ik, in ieder 

geval een fijn goedje.

‘Wat voer je tegenwoordig toch uit, Laarmans?’ waagde 

ik eindelijk.

Hij dacht even na en lachte.

‘Wat of ik uitvoer?’ vroeg hij terug. ‘Ja, wat zal ik je zeg-

gen? Makkelijk om te vertellen is dat niet en nog minder 

om ’t zomaar dadelijk te snappen. Dat vroeg ik tien jaar ge-

leden aan Boorman ook en hij probeerde ’t mij duidelijk te 

maken. Maar ik had maanden praktijk nodig om de zaak 

te begrijpen. Nog een stout?’
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En hij bestelde werkelijk nog twee flessen.

‘Ik betaal alles,’ stelde hij mij gerust.

‘Decoratie?’ vroeg ik.

Hij wierp een blik op de kleurige rozet, die zijn verschij-

ning nog merkwaardiger maakte.

‘Neen,’ antwoordde hij onverschillig en luidop.

Ik keek naar links, vrezend dat twee heren, die niet ver 

van ons af zaten, het gehoord mochten hebben.

‘Dat geeft niks,’ zei Laarmans met een rustige blik op de 

mensen in kwestie. ‘’t Is geen decoratie, heb ik je gezegd. 

Was het er wél een, ja dán… Neen, dat doe ik niet, want daar 

krijg je vroeger of later moeilijkheden mede. Nu, ’t is mis-

schien tóch een decoratie, want er zijn er zoveel dat je moei-

lijk een lintje kan opsteken zonder in plagiaat te vervallen, 

al kies je ook de onmogelijkste kleuren.’

Laarmans had altijd vlot gesproken, maar nu was zijn 

radheid alleszins merkwaardig, evenals de gevatheid waar-

mede hij antwoordde op dingen die ik aan ’t denken was, 

maar nog niet gezegd had.

‘En je lang haar, Laarmans?’ vroeg ik weer. ‘En je verzen? 

Schrijf je geen verzen meer?’

‘En mijn pijp?’ ging hij voort. ‘Weet je nog wel? Wat een 

pijp, mijnheer! Wat een heerlijke pijp! En die vilthoed! En 

mijn knuppel! O God, die stok! En wat je niet te zien kreeg 

dan, zoals mijn hemd!’

Hij keek voor zich uit, als wierp hij een blik in het ver-

leden.

‘Weg, alles weg,’ mompelde hij.

En na een poos:
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‘Hoe staat het met de Vlaamse zaak en de politiek in ’t   

algemeen?’

Ik dacht dat hij in den vreemde gewoond had en ant-

woordde dat er bij mijn weten weinig veranderd was, dat 

bankiers en mannen van zaken nog steeds Frans spraken, 

evenals de meeste flaminganten wanneer zij niet aan de weg 

timmerden, dat de liberalen nog steeds alle betrekkingen 

bij de gemeente kregen en de katholieken die bij de staat.

Ja, dat wist hij net zo goed als ik, want hij woonde in de 

stad.

‘Maar de Vlaamse zaak,’ drong hij aan. ‘Je weet wel… Op-

tochten met stokken en vilthoeden, verduiveld. En herrie, 

of tenminste lawaai, als op de kermis. Doen ze daar nog aan 

en ben jij nooit meer van de partij?’

Ik gaf een ontwijkend antwoord en vroeg weer wat hij 

nu eigenlijk uitvoerde.

‘Lijmen,’ antwoordde hij.

Hij zag dat ik met zijn antwoord weinig opschoot.

‘Nu ja, lijmen. De mensen bepraten en dan doen teke-

nen. En als zij getekend hebben, krijgen zij het ook wer-

kelijk thuis.’

‘Wat krijgen zij dan thuis, Laarmans?’ vroeg ik, want ik 

wilde alles weten.

‘Hun exemplaren,’ zei de man.

Hij lachte weer.

‘Exemplaren van het Wereldtijdschrift,’ verklaarde hij 

nader.

En op zijn stout wijzend:

‘Zij is lekker.’
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‘Even kijken,’ vervolgde hij. ‘’t Is morgen zondag en dat 

artikel kan ik maandag wel in elkaar flansen. Als je er wer-

kelijk belang in stelt, zal ik het je vertellen, want ik hield 

indertijd veel van je. Kom mij morgen een bezoek brengen, 

dan krijg je een lekkere fles. Vind je ’t goed, ouwe jongen? 

Boulevard du Japon, 60. Laat je niet afschrikken door de 

naamplaat. Van drie uur af ben je vreselijk welkom.’
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Boorman

‘Ik heb Boorman ontmoet,’ begon Laarmans, ‘zoals wij 

 elkaar gisteren ontmoet hebben, namelijk in een café, 

 geheel onverwachts, maar nog iets later in de avond. Ik 

had lusteloos achter een vlag gelopen, ’k weet zelf niet 

meer ter ere van wie. Een liberaal of iets van dien aard. 

In ieder geval ’n man die wij om de tien minuten moesten 

toejuichen en die dan telkens met een valse lach aan de 

omstanders allerlei beloofde.

Op een gegeven moment stond ik moederziel alleen op 

de boulevard, met mijn knuppel in de hand en mijn pijp in 

de mond. En toen zag ik mijzelf voor het eerst zoals ik wer-

kelijk was: een verloren schaap in de samenleving. Het had 

een beetje geregend en mijn lelijke hoed kleefde onbehaag-

lijk aan mijn voorhoofd. Ik maakte met mijn knuppel nog 

een werktuiglijk moulinet, dat niemands aandacht trok, 

want er was niemand meer.

“Laarmans,” sprak ik tot mezelf, “je bent een ezel.”

Ik werd overvallen door een stemming die ’k nog nooit 

had ondergaan, zo diep was de neerslachtigheid, die mij 

plotseling als een nevel omhulde. Zacht verwijtend noemde 

ik wel tienmaal mijn naam, maar ik kreeg van mijzelf geen 

antwoord. Ik zag niets anders dan een man met een vettige 

jaskraag, een vilthoed, een pijp en een knuppel. Het kwam 
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mij voor dat ik in de verte het zingen nog hoorde van de 

manifestanten met wie ik had rondgelopen en toen ik een 

zijstraat insloeg om ze niet weer te ontmoeten, stond ik 

voor een café dat nog verlicht was. Je weet dat ik altijd van 

bier heb gehouden en ik ging dan ook binnen, bestelde een 

pint, legde mijn stok en mijn hoed op de bank en begon na 

te denken. Ik verdiende met typen honderd vijfentwintig 

frank in de maand en ik had mijn dertigste jaar achter de 

rug. Bleef ik doen wat ik deed, dan zou ik over tien jaar mis-

schien tweehonderd verdienen, over twintig jaar honderd 

vijftig, over dertig weder honderd vijfentwintig, en dan… 

En al die tijd zou ik brieven schrijven die zouden beginnen 

met “nous vous accusons réception de votre honorée”, “we 

duly received your favour” en “wir bestätigen den Emp-

fang”, en die eindigen zouden met “recevez, Messieurs, nos 

salutations distinguées”, “yours truly” en “hochachtungs-

voll”! Toen ik in het bijzonder aan de “salutations distin-

guées” dacht die ’k over dertig jaar typen zou, keek ik rond 

of soms niemand de vrees zat te bekijken die op mijn ge-

zicht te lezen stond, dat voelde ik wel.

Er zat nog slechts één klant in ’t café, tegen de muur aan 

d’overkant, en die keek mij werkelijk aan, zoals ik gevreesd 

had. Het was een korte, stevig uitziende man van een jaar of 

vijftig, die op Beethoven leek, althans op dat gipsen masker, 

dat boven de meeste piano’s hangt. Hij had een ontzaglijk 

hoofd voor zo’n kleine man, met een beweeglijk voorhoofd 

waar geen eind aan kwam, vooral ook omdat het zo van op 

een afstand bijna versmolt met zijn kale schedel, die alleen 

iets blanker was. Hij had, net als ik, een glas bier voor zich 
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staan en dat zijn maag voor de mijne niet onderdeed, bleek 

uit de grote teugen die hij nam. Telkens als hij zijn glas neer-

zette, ging zijn blik in mijn richting. En welk een blik, 

waarde vriend! Het spijt me daarom alleen reeds dat je geen 

kennis met hem maken kan. Hij scheen de kracht ervan te 

beseffen, want hij keek niet zozeer op mij als door mij heen, 

zeker opdat ik niet zou omvallen, wat niet wegnam dat het 

bloed mij dadelijk naar het hoofd steeg. Niet dat de man 

mij vrees aanjoeg, integendeel, maar ik had een gevoel alsof 

hij mijn hemd kon zien en mijn voeten, die in geen weken 

gewassen waren. Na mij nog even te hebben aangesteld 

alsof ik mij bijzonder op mijn gemak voelde, dronk ik mijn 

laatste bier op, nam mijn knuppel in de hand, zette die hoed 

weer op, weet je nog wel, en verliet het café, waar de klok 

half twee sloeg. Buitenkomend werd ik begroet door een 

rukwind die mij bijna weder binnensmeet en die, toen ik 

zwenkte, mijn vilthoed medenam tot aan de eerste verdie-

ping en een paar huizen verder in ’t slijk smakte. Na het 

twee keer gemist te hebben, want het liep verder, raapte ik 

het ding weder op, waarbij mijn pijp uit mijn mond viel, 

doch zonder te breken. Toen moest ik mijn woede koelen 

en wel terstond. Gelukkig dat Boorman op dat ogenblik 

niet naast mij liep, anders had ik zijn Beethovenkop mis-

schien aan scherven geslagen en dan had ik nu nog steeds 

voor andermans rekening gedistingeerde salutaties zitten 

typen… Er stond echter een ijzeren fietsenrek en daarop 

sloeg ik, aan ’t slot van een gecompliceerde vloek, mijn po-

litieke knuppel aan stukken, waarna ik mijn zakdoek kreeg 

en mijn hoed begon schoon te maken.
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“Mooi gedaan, jongen,” zei een stem, en de man van 

’t café kwam naar mij toe.

En dadelijk vervolgde hij:

“Nu je baard…”

“’t Is niet om mee te spotten, mijnheer, heus niet,” gaf ik 

neerslachtig ten antwoord, want met mijn knuppel was 

ook mijn woede gebroken.

“Ik spot niet,” zei de man. “Kijk maar.”

Hoe gek zijn “kijk maar” ook klonk, toch moest ik er-

kennen dat er aan de hele verschijning geen zweem van een 

glimlach zat. Hij zag er integendeel verduiveld ernstig uit.

“Wat scheelt eraan?” vroeg hij. Meteen nam hij mijn 

hoed van mijn hoofd, gaf hem een originele deuk, zodat hij 

er werkelijk veel netter uitzag en zette hem mij weder op. 

Hij handelde met mijn eigen hoofd precies alsof ik het van 

hem slechts in huur had.

“Wat eraan scheelt?” vroeg ik terug.

En na hem aangekeken te hebben, als was ik een hele 

piet, zei ik bitter:

“Yours truly, salutations distinguées en hochachtungs-

voll.”

“Zo,” zei de man. En ik geloof werkelijk dat hij mij begre-

pen had.

“Hier zullen wij nog één biertje drinken,” besloot hij. En 

hij loodste mij om de hoek een nieuw café binnen, waar een 

meid bezig was de tafels op elkaar te zetten en in een hoek 

te rangeren.

“Mijnheer Boorman?” vroeg zij, waarop mijn gezel twee 

Guinness stout bestelde.
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“Echte, in Dublin gebottelde, Marie,” riep hij haar na, 

toen zij ’t gevraagde halen ging.

Weet je nog dat ik gisteravond tegen die kelner hetzelf  de 

gezegd heb? Dat is het enige niet dat ik van Boorman over-

genomen heb, maar alles, alles, of toch ten minste zoveel als 

ik tijdens onze samenwerking heb kunnen slikken. En ik heb 

er mij goed bij bevonden, zoals je ziet. Alles is echter gelogen, 

want zijn voorraad was te groot voor hersens als de mijne.

Toen de stout gebracht was, haalde hij deze koker uit 

zijn zak, die hij mij later cadeau heeft gegeven, en dwong 

mij een heerlijke gold-tipped sigaret op te steken. Daar ik 

echter nog een beetje gegeneerd was, haalde ik mijn pijp 

tevoorschijn en maakte aanstalten om ze te stoppen.

“Zoudt u daarmede niet alvast afrekenen?” vroeg de man 

met een blik op mijn fornuis.

Ik legde mijn pijp op de grond, zette er mijn hiel op en 

drukte de kop tot gruis. Het gaf een gekraak, dat de geeu-

wende meid deed opkijken.

Nu weet je dat ik altijd een zwak heb gehad voor pijpen 

en deze was mijn lieveling, omdat ze zo origineel was. Wat 

had die vent reeds een invloed op mij, dat hij me dat vonnis 

had kunnen doen voltrekken, zonder dat ik ook maar een 

ogenblik geaarzeld had!

“’t Is jammer,” sprak hij, mijn blik volgend, die een laatste 

groet bracht aan de scherven, “maar het moest. Had het ge-

kund, dan had je ermee mogen doorgaan.”

Die woorden deden mij goed, omdat zij bewezen dat 

Boorman op zijn manier een gevoelsmens was en ik, in mijn 

zwakheid, zonder gevoel nog niet over de baan kon.
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“Hoe heet je?” vroeg Boorman nu, waarop ik natuurlijk 

Laarmans antwoordde.

“Dat gaat niet,” zei de man. “Neen, Laarmans is onmoge-

lijk, vooral in een land waar de klanten zelf eenvoudig Mos-

selmans, Biermans, en Borremans heten. Je heet voortaan 

Teixeira de Mattos; dat is nog eens een naam, vind je niet? 

Maar geen naamkaartjes laten drukken, hoor, want je moet 

oppassen. Ik zal je alleen zo noemen, omdat Laarmans er 

beslist niet door kan. Nu dan, mijnheer De Mattos, je hoeft 

mij niets te vertellen. Je bent een jaar of dertig, is ’t niet? 

Dan kan het nog gaan. Was je veertig, dan zou ik het niet 

met je proberen. Dit is mijn voorstel. Je komt bij mij in de 

leer met een of andere titel. Ik zal maar zeggen secretaris of 

hoofdredacteur. Zoek zelf maar eens naar een titel die in je 

smaak valt en vooral in de smaak van de clientèle. Of je ge-

trouwd bent of niet kan mij niet schelen, evenmin wat je tot 

dusver hebt uitgevoerd. Maar je moet doen wat ik zeg. Wat-

ik-zeg… En niet alleen moet je doen wat ik zeg, maar je 

moet doen zoals ik doe, praten zoals ik praat en zwijgen 

zoals ik zwijg. Wij maken een contract, waarbij bepaald 

wordt dat je van heden af duizend frank in de maand krijgt 

gedurende niet langer dan twaalf maanden. Na die tijd, of 

vroeger, word je er uitgetrapt of ik doe mijn zaak aan je 

over, en in dat geval werk je twintig jaar lang voor mijn re-

kening tegen vijftig procent van de winst. Ben je geschikt, 

dan kan die helft vijftigduizend frank per jaar bedragen. Ja, 

twintig jaar is voldoende, anders wordt het gekheid. En na 

die tijd is de hele boel voor jou, ook de hele winst en dan 

ben je pas vijftig.”
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“Ik ben vijftig,” sprak hij met klem. “Nu, op dit moment, 

zoals ik hier zit.” En er ging weder zulk een kracht van hem 

uit, dat ik een eindje opschoof om niet met hem in aan-

raking te komen, want hij leek mij wel een dynamo.

Duizend frank in de maand! Ik vond het zo’n ontzaglijke 

som, dat ik dadelijk aan niet te overkomen moeilijkheden 

dacht, aan onmogelijke talen en aan trigonometrie.

“Maar denkt u dat ik zal kunnen volbrengen wat u mij 

zult opdragen?” vroeg ik ongerust.

Hij keek mij nog eens aan, met een blik die mijn zwaarte 

tot op een pond na schatte.

“Ja,” verzekerde hij. “Als je maar kan willen. Het willen is 

in mijn zaken moeilijker dan het doen.”

“Ik vind het goed,” sloeg ik toe, niet zonder waardigheid 

en ook niet geheel zonder een beklemmend gevoel, als ver-

kocht ik mijn ziel.

“De quoi écrire!” riep Boorman, waarop de meid wakker 

schoot en naar ons toekwam.

“Mijnheer,” sprak zij met een blik op de klok, “wij gaan 

sluiten. Stel dat schrijven maar uit tot…”

Verder kwam zij niet, want Boorman stopte haar twee 

frank in de hand, waarop zij het gevraagde dadelijk bracht.

Een ogenblik later had Boorman, op papier met het 

hoofd “Brasserie du Lion Royal”, in tweevoud een contract 

opgesteld, waarvan de termen volkomen klopten met wat 

wij mondeling waren overeengekomen.

“Hier,” wees hij aan, waarop ik de pen in de hand nam.

“Laarmans natuurlijk,” zei Boorman, en ik zette een 

hand tekening met een zwierige krul.
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“Ik zal een nieuwe handtekening voor je zoeken,” be-

loofde mijn patroon, terwijl hij het door mij getekende 

 exemplaar in zijn portefeuille opborg, “want die krul is 

 ouderwets en niet krachtig genoeg. Je handtekening moet 

de mensen zo al niet doen schrikken, dan toch ontzag 

 inboezemen. Een dikke, stijve letter, zonder enig gekrul. 

En je tekent natuurlijk altijd Laarmans, nooit Teixeira de 

 Mattos, maar zo dat geen mens het lezen kan, want je naam 

is al te lokaal… Kom nu maar mee.”
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Het Algemene 

Wereldtijdschrift

Het was een tegenvaller voor Boorman dat hij die avond 

gedronken had, anders had hij er misschien wel iets beters 

op gevonden, maar hij had het bier nu eenmaal op. Bij 

’t verlaten van ’t café snoot hij krachtig zijn neus, zoals al-

leen energieke mensen dat doen, duwde zijn hoed in zijn 

nek om de uitwerking van ’t bier door amoeling van zijn 

hoofd te neutraliseren, waarna hij even tegen een schut-

ting ging staan om te wateren.

“Je woont bij mij in,” zei Boorman, “doch je moet elders 

gaan eten. Je mansarde wordt morgen in orde gebracht, 

maar je kan alvast blijven slapen. Schud je bed vandaag zelf 

maar wat op.”

“Wat voer je daar uit, kerel?” klonk het bars vanachter 

zijn rug.

Mijn patroon antwoordde niet, want alleen de vorm was 

vragend, terwijl de blaffende klank hem daarentegen het 

zwijgen oplegde.

“En je gaat er maar mee door, vriendje?” vroeg nog gauw 

dezelfde stem, want je kon zien dat de man klaar was. Hij 

zakte tenminste al door zijn knieën, keerde zich om en daar 

stonden wij voor twee agenten van politie, die ons vijandig 

aankeken.
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“Neen maar, ik geloof dat… waarachtig, wij hebben 

mijnheer Boorman te pakken!” zei opeens de grootste van 

de twee.

“Boorman, of geen Boorman, vooruit met hem,” kefte de 

andere, een wurm van een mannetje, dat onder zijn helm 

schuilging als onder een paraplu.

“Ben je bedonderd?” bromde de slungel tegen zijn col-

lega. “Leer nou eerst onze wijk een beetje kennen, zeg, dan 

kan je misschien meepraten.”

Hij lachte vertrouwelijk tegen Boorman en gaf keurig 

het saluut.

“Als u soms opnieuw wilt beginnen, mijnheer de direc-

teur, ga dan uw gang maar, hoor! Wij houden zolang de 

wacht wel. En zonder dat jij je tanden zal laten zien, is ’t niet, 

Lauwers?”

“Vriend 116,” zei Boorman, “je bent een toonbeeld en je 

gaat met me mee, want ik trakteer op een fijne borrel.”

“En die paddestoel mag ook eens proeven,” vervolgde 

hij, op ’t agentje wijzend dat hem te lijf had gewild.

Deze gewaagde onderweg nog even van nachtdienst en 

van plichtsbesef, doch gaf 116 ten slotte gelijk, toen die be -

gon te schelden op de commissaris en op heel ’t verwenste 

gemeentebestuur.

“Denk je soms dat ze er je dankbaar zullen voor zijn?” zei 

de lange vent minachtend.

Neen, dat wist Lauwers ook wel, maar een agent was dan 

toch een agent.

“Nou dan,” zei de grote.

Het huis van Boorman onderscheidde zich door een 
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inrijpoort met een grote koperen firmaplaat waarop bij 

’t licht van een lantaarn te lezen stond:

al g emeen werel dt ijd sc h rift

voor

Financiën, Handel, Nijverheid,

Kunsten en Wetenschappen.

Opgericht in 1864

Directeur-generaal: Ch. A. Boorman

“Verduiveld,” zei de paddestoel, getro�en.

“Niet te veel leven maken, heren,” verzocht Boorman, 

“want ik heb een lastige meid, die ik niet gaarne wakker zou 

maken… Mijn vrouw is naar Gent,” vervolgde hij. “Naar 

haar zuster toe, die ongesteld is.”

Hij opende de poort, liet ons binnen en draaide een con-

tact om, zodat een ruime gang verlicht werd, die aan de lin-

kerkant een suite van vijf deuren vertoonde.

“Directie,” verklaarde hij bij deur één.

“Administratie,” ging hij voort, toen wij bij nummer 

twee kwamen.

“Redactie.”

“Kas.”

Al die benamingen werden geconfirmeerd door grote 

koperen platen, waarvan er een op iedere deur zat.

Ten slotte werd nummer vijf bereikt.

“Museum van Inlandse en Uitheemse Voortbrengselen,” 

zei Boorman, op een schitterende plaat wijzend, die zijn 

woorden staafde.
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