
De Karnaval van Janneke

_ Maanden larrg had hij achter een plank van hetduivenkot de schelcn van t.lvee verstreten potten weg_gestoken. Daar zou hij, met vastcuavond, vreugde
van beleven! Nu en-dan hatl het jongske 

""r, 
p"JJ_iesje genomen en heel de gebuurte door oorver_

doovend lawaai zenuwachtig doen opstuiven. Hij had
119t 1u-zitaal gehoor, .want op de pàtschijven kletstehij at de airkens af die op â" dÀaiorgels zeurden;maar waârvan geen mensch iets begreep. Zijn scheistemmeke joeg de liekens boven ,t gekras van't schelenlawaai uit, tot zijn rnoecler, nret een paaroorvijgen, hem 't muziek materiaal uit de handen.rukte en in den vuilbak wierp.

't Jongetje schreeuwd" 
""rrig" stonden, rvreef rnetvuile handen bleeke plekken ol n"t tenger gelaat enraapte toen uit den bak lrorrii*lrt"kens, als heilige

dingen, de schelen ye:r op en verborg ze in den diep-sten hoek waar nooit iemand ze zou, îioOuo.
En nu was 't harnaval. Van zijn zusterke had hijeen gescheurden rok ter leen gekregen. Een keuken_

handdoek wrong hij schoone.kàns oi:i rroorO als eenphrygiaansche muts. Met houtskooi donkerde hij dervenkbrauwen, trok bakkebaarden langs zijn oorenen draaide een flinken krol onder den neus. ,t Voor_hoofd en cle appeltjes der wangler, .o""fA" hij met

__43-

geuralen baksteen rood en 't guitig baaske stond er
als een heelen kerel voor. Witte kousen, of iets dat
naar clie kleur geleek, staken om zijn pijpenstelige
braaien en een stukje sigaar priemde in den rechter
hoek van den mond. En nu de schelen. Hij maakte
zich sterk om gansch de stad overhoop te gooien en
de gardevils vol schrik op den loop te jagen, zooals
fiij zoo dikwerf, tle katten op den rnuur door zjjn
helsch gerucht, had doen rvegstuiverr.

Zijn magere borst stak hij vooruit en zoo grof hij
kon, keelde hij zijn jong stemrneke tot iets manne-
lijks op.

't Hoehske *'erd doorzotilrt, rnrar de scl"lclen wilren
venlùencn. De plarrli viur '[ tltrivt:nhoh rvcrcl weg-
geruhl, nlaâr tlaar rvus niels te vinden. IIij vroeg zijn
nroeder of zij er sorns iets van rvist, maar deze joeg
irem rnet een snotterig woord weg.

Onmerkbaar lieggn zijn kinnetje te beven en zijn
koorlsige oogjes rvaterden stilletjes in tranen die't kleulsel varr '1 gclaat bevochtigden en ar.abeskeu
lr.ok.

Zijn iroop en zijn clroorneu voor tlen ieutigen dag
waren verzlonden. Wat kon hern nu kamaval en
hcel rlen rnenschenrornmel nog schelen? Wat het
.ioelencl rnuziek en wat de vroolijke airkens?

Hij zou er niet bij zijn met zijn ketelmuziek, eu
rvnt beteekende nu clie zotte dag zonder hem?

Iien groote leegte kwarn in zijn jong harteke en
lrt't werd er arm in en zoo grourilelijk sjofel.

--- Janneke, 't Bruin Smoeltje is met de schijven
gtr! \oorde hij iemand roepen.

.lanneke keeh op. In 't venster, dat een vuilen gevel
vcrlncht, zag hij een ongewasschen meisjeshoofd.
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Bloote armpjes staken buiten en met 't mauve lint
yan een serpentin hengelde zij naar het touw, waarop
een weinig waschgoed plekte.

Er kwam in Janneke's oog wat zon. De donkerte
van droefheid rvaaide open.

- Netteke, vroeg hij flaurvkesi langs waar is hem
gegaan?

- Hij is met't F'loske en'Iuur naar de Meir, Tuur
heeft een trompet en F'loske een pollepel en den
ijzcren pot van tantc Jo.

Ben oogenblik hleef .Iannekc besluiteloos staan,
rnaar 't vooruitzicht van groote vreugdc schuurde
hem naar de oogen en hij liep het steegje uit naar
de stad vanwaar 't gezaug en gehommel als iets
rveeTgs opdreunden.

Op den hoek der straat stond een verkleede marr
tegen een lantaarn, draaide er onl heen, legde toen
heel dicht zijn oor op het koude lrrons, schudde
zijn hoofd en nam behoedzaam het clunste gedeelte
tusschen duim en vier vingers. Het polsonderzoek
deed een tweede maal het hoofd in treurig schudden
over en weder gaan. Ongetwijfeld, de ziekte had een
erge li'ending gekregen.

.Ianneke bleef staan, gaapte den doktel aan en zag
hoe deze voorzichtig zijn oor op hct hart van de
gaslantaarn legde en luisterde.

Een troep dansers la.waaide het straatje vol. De
ulan aan de lantaarn keek ecn oogenblik op en
maakte toen rnet cle hand een gebaar en verzocht om
stilte.

'Was het nu toch Godsnrogelijli een zieke te beluis-
teren s'anneer al dat leven om hem heendruischte?
ilIoesten zij hem of haar hapotmaken en zijn repu-
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tatie vatr cleihter naar de lnaan gooien?

De troep lachte, deed Ant'rverpsche bemerkingen'

rnaat' zweeg toen tocll oncler het plechtige wachten

van den esculaaP.

Deze haalde een luisterpijp uit de diepte van zrJrl

f.f".rr"ijf. overkleed, zoo diep dat men tlenkcn mocht

il;ti deze uit de riool opheesch' schroefde den

;;"; ""rop 
",t 

legde het eene eind op de lantaarn en

plakte tegen het antler zijn oor'

Erg? Ja,'t was 
"'g, "'"u' 

toch niet te laat' Gelukkig

tlat hij bijtijds g*f,o*"" was' Uit dezelfde diepte'

*L, irii â"o t.riut*"aar had te voorschijn gehaald'

nam hij potlootl en papier eu schreef het redtlend

recePt cr op.

I{ij gaf ltct ,Iattltckc t:u ctcetl teckcn vlug naar detr

opotft"f.""'te ijlen; tocn hij zag dat het aarzelend

iàng"t:" braaf 't bevel zou uitvoeren' riep hij hem

terug, nam 't papier uit zijn hand en stak iu het

rlog g"o1r"t d polleke een halven sou'

Daarop ging hij aan 't loopen- naar de volgende

lantaarn cn 5crbeg"c,' zijrt zottc spel, zwijgend, ernstig'

plechtig'^ b" ùo"p joelde voort' trakteerde den dokter op

heesche beestengeluiden en hoepelcle en sprong de

straat verder ino zingend:

=Ons Triene' ons Triene' ons Triene'

Hare man heet Jan !

Janneke had een pleister op zijn wreede wonde'

Een half souke t Nooit had hij die som ineens bijeen-

gekregen. I)aar kan hij gemakkeliik de halve stad

voor krijgen en hij bàgon al eerst voor een cent

confetti te koopen, die ln den rnoederkenszak van

't poovere rokske verdrveen'
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Zoo tloli llel. langs de dmkke straten, sloefte de
Glootc Markt over, kroop in tlen Koornmarktschen
darm en k*'am eindetijk op't Groenherùlrof tusscherr
eerl zee van hossende, joelende, tlansende rnenschen"

Zottekes waren er niet velen, ntaar plczierige
lieden genoeg, die elkander de kleurige papierkes in
hals en haren hletsten en hier en daar een mond
opennepen en er een poote confetti in duwden en
wrongen.

Hij zag del'tige hceren met gehlutsten hoogen hoed,
groote zware bakers, die 't sclrrcrrr.rwcntl kindje op
den arm susten en het tutterke behoedzaam in 't
rnoudje duwden. Hij zag leelijke rnornbakkes, tlie
hern gruwelijli deden sidderen en zoete wezens, die
het uitschaterden van opgeschroefde vrootiihheid.

Op cle Meir was het een gloed van volii en van
inlilende, schreeuwendc, dansencle, vechtende, hrij-
tende lieden. Uit de Cerclc noble troosde rnen groote
zakken confetti, zoo maar ineens, en rnet een boel
papierkes kreeg Janneke het rvater in tlen mond van
begeerlijkheid.

tr)aar rvaar, iederen dag van het jaar, cle rteftigheitt
troonde en de incarnatie van beschaving giug, waar
Janneke nooit kwam dan met zckeren schroom en
Antwerpsche ontroering, Iag thans de rnassa te huiien
als de wind door een dooreen geslingerd bosch,

-- Hé, manneke, bet een stukske ! riep een stern.
Voor Janneke goed wist rvaar hij het hacl, flapte hem
iernand een lange worst in den rnond, clie dan *,eer
als door een veer bewogen terug sloeg.

.fanneke schrok danig en ontwarrelde zich uit den
grooten klornp van zotdoende lieden.

hfuziek hleiterde op, een groote tronunel over-
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rtoffelde al het larvijd en lange

trokken achter de sPelers voort'
rijen wilde dansers

't Jongske geraakte in het vaarwater'

eind melgesleurcl ; iernand pakte hem bii
werd een

de hand

en vroolijk rvipte en hoste hij mee' verrukt over de

zonderlinge vreugde van onbekende wezens'

Voor 'i paleis van den koning danste men een

wijden "oridenda"s, 
die de wandelaars verschrikt

;;; "p 
zij en uitccu stuiven' Als een klein wrakske

;hkt"^*"rrtt kintl op het voetpatl waar het een

àogenblik beteuterd bleef staatr en dan rn'ederom
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opgenomen werd in tlen draaikolk van vastenavond-
uitspatters.

Een geweldig geschreeùw en gekletter cleed hem
een oogenblik verstijven en daarop zijn hart van
groote vreugde driftiger kloppen. Dat gekletter ken-
de hij, dat geschreeuw; hij wist v-an wien het kwam;
van waar kon hij in den eerste niet zeggen. Maar het
naderde. Het was een gebommel en ijzerschuren of
't laatste oordeel aanzette. Teedere meisjesooren wer-
den nret een hlcin schrccuwtje en nog kleinere
handjes bedekt. Vrouwen keken arrgslig rond of zii
voor het gevaar konden vluchten ; mannen vloekten
en trapten rontl zich en wierpen in wilden srnijt
confetti uit.

Ja, hij kende clie muziek. Hij zelf had er gedurende
maanden zijn hartje aan te goed gedaan en nu hij
ze hoorde afdreunen door anderen schrok hij van
blijheicl orn het wilde van het geweld en de heerlijke
leelijkheid, die als een storm over de schreeuwbaren
van de woelige volkszee plekte.

't 'Waren de schelen, die men hem ontstolen hacl
en wier taaiheid hij bewonderde in de hoogdravende
noten van vastenavondmuziek ; 't was de snijdende
stem van Bruin Smoeltje, den schelendief, die oplaaide
als uit een vuurberg. En 't getarnp dat 't melodieuse
instrument, het zijne, begeleidde, moest de pollepel
op den ijzeren pot van < Floske > zijn, het schrille
gefluit moest voortkomen uit 't trompettehe van
Tuurke, dat den grootsten asern van al de jongens
uit het steegje bezat.

Hij zag het nog niet, maar voelen, voelen, ja, of
Nj het met eigen oogen reeds aanschouwde.

Een sturving kwam onder het volk, een .gat holde

.t f)

voort en daarin verscheen de troep van zotte kin-
derelr, van jongskens als roovers verkleed, die de

eerzame Sinjoren van vaar en schritr< crp zij schoof.
V{et een wip was Janneke voor l}r'trin Smoeltje en
iapte, rnet een juistheid of hij trooit anders had
gedaan, zijn schreeurverigen montl vol blaurn'en con-
fetti.

I)at rvas de ecrste srnete, maar ze was raak. Ilruin
Srnoeitje geraakte den aclem krvijt, proeste, kuchte,
rdesde, spouwde van alles uit den rnoncl en toen hij
goed bekomen ging, vloog een tweetle worp hem in
de oogen of er een sirnoen overheen ging.

'fwee hleinc pollen, stcrl< als staal, door rvoede en
door wanhoop aangt'tlrjl'[, ornvattcn zijn hrnclen en
tul<tcn <le sclrclcn rveg. Zijrr papiclen hoedie vloog
rnet een klap van zijn hoofd en \/oor hij begreep
rvie hem dat lapte, hocrde hij de stern'van 't woedend
Janneke, dat hem uit al zijn krachten toeschreeuwde :

- Gij venijnige dief, dat zal u leeren !

IIet troepjc, éjewonnen door cle driestheicl van den
iranvaller, sloot rveerom zijn rijtjes en volgde zijn
nieuwen aanvoelder. I{arder', woerliger, scherper dan
vroeger klonk het ketel- en pottenmuziek, eu gilden
de stemmetjes in 't geloei op de Meir:

< En nooooit van m'n leeeven geen sigarenmaket
aan inain zaai. >
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