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Eindelijk schrijf ik je weer omdat er grote dingen 
staan te gebeuren en wel door toedoen van mijn
heer Van Schoonbeke.

Je moet weten dat mijn moeder gestorven is.
Een nare geschiedenis natuurlijk, niet alleen voor 

haar maar ook voor mijn zusters, die er zich bijna 
dood aan gewaakt hebben.

Zij was oud, zeer oud. Op een paar jaar na weet ik 
niet hoe oud zij precies was. Ziek was zij eigenlijk 
niet, maar grondig versleten.

Mijn oudste zuster, waar ze bij inwoonde, was 
goed voor haar. Zij weekte haar brood, zorgde voor 
stoelgang en gaf haar aardappelen te schillen om ze 
bezig te houden. Zij schilde, schilde, als voor een 
leger. Wij brachten allemaal onze aardappelen bij 
mijn zuster en dan kreeg zij die van madame van 
boven en van een paar buren óók nog, want toen ze 
eens geprobeerd hadden haar een emmer reeds ge
schilde aardappelen nog eens te doen overschillen, 
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wegens gebrek aan voorraad, toen had zij ’t gemerkt 
en warempel gezegd ‘die zijn al geschild’.

Toen zij niet meer schillen kon, omdat handen en 
ogen niet goed meer samenwerkten, toen gaf mijn 
zuster haar wol en kapok te pluizen dat door het be
slapen tot harde nopjes verworden was. Het maakte 
veel stof, en moeder zelf was een en al pluis, van kop 
tot teen.

Zo ging het maar steeds door, bij nacht zowel als 
bij dag: dommelen, pluizen, dommelen, pluizen. En 
daar af en toe een glimlach doorheen, God weet tot 
wie.

Van mijn vader, die pas een jaar of vijf dood was, 
wist zij niets meer af. Die had nooit bestaan, al had
den zij negen kinderen gehad.

Wanneer ik haar kwam bezoeken sprak ik wel 
eens over hem om te proberen zodoende haar levens
geesten weer aan te wakkeren.

Ik vroeg haar dan of zij waarachtig Krist niet meer 
kende, want zo had hij geheten.

Zij deed zich vreselijk geweld aan om mij te vol
gen. Zij scheen te begrijpen dat zij iets begrijpen 
moest, kwam voorover in haar zetel en staarde mij 
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aan met een gespannen gezicht en zwellende slaap
aders: een uitgaande lamp die dreigt te ontploffen bij 
wijze van afscheid.

Na een korte strijd doofde de vonk weer uit en 
dan gaf zij die glimlach af die door merg en been 
ging. Als ik te lang aandrong werd zij bang.

Neen, het verleden bestond voor haar niet meer. 
Geen Krist, geen kinderen, alleen nog maar kapok 
pluizen.

Eén ding spookte haar nog door het hoofd, name
lijk dat een laatste kleine hypotheek op een van haar 
huizen nog niet afbetaald was. Wilde zij dat somme
tje eerst nog bijeenscharrelen?

Mijn brave zuster sprak over haar, waar zij bij zat, 
als over iemand die afwezig was:

‘Zij heeft goed gegeten. Zij is erg lastig geweest 
vandaag.’

Toen zij niet meer pluizen kon zat zij nog een tijd
lang met haar blauwe knokkelhanden parallel op 
haar schoot of urenlang krabbelend aan haar zetel 
alsof het pluizen nog nawerkte.

Zij onderscheidde gisteren van morgen niet meer. 
Beide betekenden nog slechts ‘nu niet’.
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Kwam het doordat haar gezicht verzwakte of 
door dat zij te allen tijde door kwade geesten bere
den werd? In ieder geval wist zij niet meer of het dag 
of nacht was, stond op als zij liggen moest en sliep als 
zij had moeten praten.

Als zij zich vasthield aan muren en meubelen, dan 
kon zij nog wat lopen. ’s Nachts, als allen sliepen, 
stond zij op, sukkelde tot in haar zetel en begon ka 
pok te pluizen die er niet was, of zocht zo lang tot zij 
de koffiemolen te pakken kreeg, als was zij van plan 
voor een of andere medestander koffie te zetten.

En steeds die zwarte hoed op haar grijze kop, ook 
bij nacht, als gereed om uit te gaan. Gelooft gij in 
hekserij?

Eindelijk ging zij liggen en toen zij gelaten die 
hoed liet afnemen wist ik dat ze niet meer zou op
staan.
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Die avond had ik tot middernacht kaartgespeeld in 
de Drie Koningen en een viertal PaleAles gedron
ken, zodat ik in de beste conditie was om de hele 
nacht in één adem door te slapen.

Ik probeerde mij zo stil mogelijk uit te kleden, 
want mijn vrouw sliep allang en ik houd niet van dat 
gezanik.

Toen ik echter op één been ging staan om mijn 
eerste kous uit te trekken, viel ik tegen de nachttafel 
aan en schoot zij wakker.

‘Schaam je,’ begon het.
En daarop klonk de straatbel door ons stille huis, 

zodat mijn vrouw rechtop ging zitten.
’s Nachts is zo’n bel plechtig.
Wij wachtten beiden tot het gegalm in de trapzaal 

weggestorven was, ik met kloppend hart en met mijn 
rechtervoet in mijn handen.

‘Wat mag dat zijn?’ fluisterde zij. ‘Kijk eens door 
het venster, je bent toch nog maar half uitgekleed.’
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Gewoonlijk liep het zo niet af, maar die bel had 
haar de adem afgesneden.

‘Als je nu niet dadelijk gaat kijken, dan ga ik zelf,’ 
dreigde zij.

Maar ik wist wat het was. Wat kon het anders zijn?
Buiten zag ik voor onze deur een schaduw staan 

die riep dat hij Oscar was en mij verzocht direct mee 
te gaan naar moeder. Oscar is een van mijn zwagers, 
een man die onmisbaar is bij dergelijke gelegen
heden.

Ik zei aan mijn vrouw waar het om ging, trok mijn 
kleren weer aan en ging de deur openmaken.

‘’t Is voor vannacht,’ garandeerde mijn zwager. ‘De 
doodstrijd is begonnen. En sla een sjaal om, want het 
is koud.’

Ik gehoorzaamde en ging met hem mede.
Buiten was het stil en helder en wij stapten flink 

door als twee die zich naar enig nachtwerk spoed
den.

Bij het huis gekomen stak ik machinaal de hand 
naar de bel uit, maar Oscar hield mij tegen, vroeg of 
ik mal was en deed de brievenbus zachtjes kleppen.

Wij werden door mijn nichtje opengedaan, een 
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dochter van Oscar. Onhoorbaar deed zij de deur ach
ter ons dicht en zei dat ik maar naar boven moest 
gaan, wat ik dan ook deed, achter Oscar aan. Mijn 
hoed had ik afgenomen, wat anders thuis bij moeder 
mijn gewoonte niet was.

Mijn broer, mijn drie zusters en madame van bo
ven zaten bijeen in de keuken, naast de kamer waar 
zij zeker nog steeds lag. Waar zou zij anders gelegen 
hebben.

Een oude non, nog een nicht van ons, schoof on
hoorbaar van de sterfkamer naar de keuken en dan 
maar weer terug.

Allen keken mij aan alsof ze mij wat te verwijten 
hadden en één van haar lispelde mij welkom.

Moest ik staan of zitten?
Staan, dan was het als hield ik mij gereed om di

rect weer weg te gaan. En zitten, alsof ik met de hele 
toestand vrede nam, ook met die van moeder. Maar 
daar ze dan toch allen gezeten waren, nam ik óók 
maar een stoel en ging een beetje achteraf zitten, bui
ten de schijn van de lamp.

Er heerste een ongewone spanning. Misschien 
omdat ze de klok hadden stilgezet?
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Het was verduiveld warm in die keuken. En dan 
dat stel vrouwen met gezwollen ogen, als hadden zij 
uien gepeld.

Ik wist niet wat te zeggen.
Vragen hoe het met moeder was, dat ging niet, 

want iedereen wist dat nu de kabels losgegooid wer
den.

Huilen zou het beste geweest zijn, maar hoe be
gonnen? Ineens zomaar een snik geven? Of mijn zak
doek nemen en mijn ogen doppen, nat of niet nat?

Die ongelukkige PaleAle begon nu pas te werken, 
zeker door de hitte in die kleine keuken, zodat het 
zweet mij uitbrak.

Om iets te doen stond ik op. ‘Ga maar eens kijken,’ 
zei mijn broer, die dokter is.

Hij sprak heel gewoon, niet te luid, maar toch zó 
luidop dat ik nu volkomen zeker was dat mijn nacht
wandeling haar doel niet zou missen.

Ik volgde zijn raad, want ik vreesde misselijk te 
worden van dat bier, van de hitte en van de stemming 
in die keuken. Ze zouden dat wel op rekening van de 
aandoening gezet hebben, maar stel je voor dat ik 
aan ’t braken was gegaan.

KAAS-press.indd   30 30/08/17   09:18



K A A S

31

Hier was het frisser en bijna donker, wat mij ook 
nog meeviel.

Op de nachttafel brandde een eenzame kaars die 
moeder, op haar hoog bed, niet verlichtte zodat ik 
van haar doodstrijd geen hinder had. Onze nicht, de 
non, zat te bidden.

Toen ik daar een tijdlang gestaan had kwam ook 
mijn broer binnen, nam de kaars op, hield ze in de 
hoogte als bij een fakkeltocht, en verlichtte moeder.

Hij moest iets gezien hebben, want hij ging tot in 
de keukendeur en verzocht het hele gezelschap aan 
te treden.

Ik hoorde stoelen verschuiven en daar waren zij.
Even later zei mijn oudste zuster dat het gedaan 

was, maar de non sprak haar tegen, zeggend dat de 
twee tranen nog niet gevallen waren. Moesten die 
soms uit moeder komen?

Het heeft dan nog wel een uur geduurd, ik nog 
steeds met dat bier, maar toen werd verklaard dat zij 
dood was.

En zij hadden gelijk, want hoe ik haar innerlijk 
ook bevel gaf rechtop te komen zitten en de hele 
bende met haar geduchte glimlach uiteen te drijven, 
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het mocht niet baten. Zij lag zo stil als alleen een 
dode liggen kan.

’t Was nog gauw gegaan en ’t had weinig gescheeld 
of ik was er niet bij geweest.

Ik werd helemaal koud toen het vrouwenkoor 
begon te huilen en ik niet instemmen kon.

Waar toch vonden zij al die tranen, want dat waren 
de eerste niet, dat kon ik aan haar gezichten wel zien. 
Gelukkig weende mijn broer óók niet. Maar hij is 
dokter en zij weten allen dat hij aan dergelijke tafe
relen gewoon is, zodat het voor mij toch maar pijn
lijk was.

Ik trachtte alles goed te maken door de vrouwen 
te omhelzen en haar stevig de hand te drukken. On
gehoord vond ik het dat zij zoeven nog leefde en nu 
niet meer.

En opeens hielden mijn zusters met wenen op, 
gingen water, zeep en handdoeken halen en begon
nen haar te wassen.

De uitwerking van het bier was nu helemaal over, 
wat wel bewijst dat ik minstens zoveel ontroering 
voelde als de anderen.

Ik ging weder in de keuken zitten tot haar opschik 
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gereed was en toen werden wij nog eens bij het bed 
geroepen.

In die korte tijd hadden zij veel werk verricht en 
het dierbare lijk zag er nu eigenlijk beter uit dan toen 
het in leven was en voor zich uit had gelachen bij het 
schillen of pluis trekken. ‘Tante is waarlijk mooi,’ zei 
onze nicht de non, met een blik van voldoening op 
bed en moeder.

En die moet het weten, want zij is zwartzuster in 
Lier, een soort dat vanaf haar jeugd tot haar laatste 
dag van de ene zieke naar de andere gestuurd wor
den en die dus ieder ogenblik bij een lijk zitten.

Daarop werd door mijn nichtje koffie gezet, die 
de vrouwen wel verdiend hadden en Oscar kreeg ver
gunning de begrafenis toe te vertrouwen aan een van 
zijn vrienden die volgens hem minstens zo goed en 
goedkoop was als enige andere. ‘’t Is goed Oscar,’ zei 
mijn oudste zuster met een vermoeid gebaar, alsof zij 
in die prijskwestie niet het minste belang stelde.

Ik zag dat het samenzijn op zijn einde liep maar 
durfde niet goed het voorbeeld geven omdat ik de 
laatste gekomen was.

Een van mijn zusters geeuwde terwijl zij nog en
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kele tranen liet vallen en toen zette mijn broer zijn 
hoed op, drukte allen nog eens de hand en ging heen.

‘Ik zal met Karel maar medegaan,’ zei ik nu.
Dat waren, geloof ik, de eerste woorden die ik uit

bracht. Zij konden de indruk geven dat ik medeging 
om Karels wille, want zelfs een dokter kan immers 
behoefte hebben aan een trooster?

En zo geraakte ik het huis uit.
Het was drie uur toen ik in onze slaapkamer weder 

met mijn voet in de handen stond en mijn eerste kous 
uittrok.

Ik viel omver van de slaap en om alles niet te moe
ten vertellen zei ik maar dat de toestand onveran
derd was.

Over de begrafenis valt weinig te zeggen. Die ver
liep normaal en ik zou er niet van gewagen, evenmin 
als van het hele sterfgeval, was het niet dat ik daar
door met mijnheer Van Schoonbeke in betrekking 
gekomen ben.

Zoals gebruikelijk stonden mijn broer, ikzelf, mijn 
zwagers en vier neven in een halvemaan rond de kist, 
voor die weggehaald werd. Mindere familie, vrien
den en kennissen, kwamen nu binnen en gingen 
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rond, ieder van ons de hand drukkend met een ge
fluisterd woord van deelneming of met een strakke 
blik, vlak in mijn ogen. Er kwamen er veel, eigenlijk 
veel te veel vond ik, want het bleef duren.

Mijn vrouw had een rouwband om mijn arm ge
daan, want ik had met mijn broer afgesproken geen 
rouwkostuum te laten maken, omdat je daar na de 
begrafenis zo weinig aan hebt. En die ellendige band 
was zeker te breed, want hij zakte voortdurend af. 
Om de drie of vier handdrukken moest ik hem tel
kens opschuiven.

En toen kwam ook mijnheer Van Schoonbeke, 
een vriend en tevens een klant van mijn broer. Hij 
deed zoals de anderen gedaan hadden, maar chiquer 
en met meer bescheidenheid. Een man van de we
reld, dat zag ik wel.

Hij ging mede naar kerk en kerkhof en toen alles 
in orde was stapte hij met mij en mijn broer in een 
van de rijtuigen. Daar werd ik aan hem voorgesteld 
en hij nodigde mij uit eens bij hem op bezoek te 
komen. En dat heb ik gedaan.
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