
rÍanneer tle Paus dan even later mee zljn brood op zijnen schou-
der uit de kerk komt, roept hij tegen eenige kerkgangers:ItIk wou tlè heel Gtmert kepot ging!'r Dn daÍr begint frij in ziin
vreugde te zingen: rrlta missa est alleluja a-a:a-a-a-leluaErl
Maar dan ineens st6 hij veur Janus van Leuken. De Paus ver-
schiet er flink van aIs Janus vraagt: rrZeg Bert, noette gij
nie op uw werk zijn?rt tUat Jat dè wel, mar eten noet ik ookrt
zegt de Paus.
Nu gaat hij lets vlugger naax den bouw. Ilii tast ziin stapel-
tje steenen op en klimt naar boven, waÍrr de metselaars al
larg hebben geschreeuwal om steenen.
rrZoo, broodwolf, bende ge einttelijk r*eer terug?rr t|Itra helpt
aI tlè gevreet van jou, ge wordt nee den dag magerder en ge
zakt hoe langer hoe meer deur uw ttkniesrr, ge moet èlke rnère-
gen uwen boksenband een gêtie weier inhalen! rtlaar de Paus
trekt zich van al dE geplaag niks aan en gê traag de steiger
af en kiekt af en toe um naar zijn brood, tlat hij op de ste-
nen hè neergelegd.
Hoe hij eigênlijk heet? Ja, waarschijnlijk weten de menschen
het niet. De meesten noenen hem de Paus en kennen hen alleen
onder dezen naam. Oudere menschen noenen hen sons ook wel
Lêo, naa.r zelf heeft hij het liefste, dat nen hen Bert noemt.
Bij het horen van dezen naan kan hij soms zoo breed lachen
en wanneer de nenschen naar hem vragen, zeggên zê direct:
rroch wà, zou het met de Paus, hai is zoo gek as een juin! tt

Maar de Paus is het hier blijkbaar naar half nee eêns en als
hij dan naax zijn voorhoofd wijst, zegt bij: rrZe zeggen rrrel
dè het de Paus hier hê, maar dè nie, de Paus hE het hierl It

en hij wijst naar zijnen mond. Áls het twaalf uur is en elk
zich naar huis spoedt; gaat de Paus zijnen rrbotranrr eten en
dr inkt daarbij uit zijn rrblauwe leuiktt, daarna gaat hij zijn
twaalfponder naar huis brengen. Dit moet êchtêr ook vlug
gaan, want om half een noet hij terug zijn, want dan gaan de
studenten eten. Bij vrourÍ Louwers, die dertien studenten in
pension heeft, nag hij elken rniddag rrden overschotrr konen
opêten. In het voorjaax, als rt noeilijk is on elk naar zijn
zin te maken en vrouhr Louwers teneinde raad rrboerekoolstamp-
potrr hookt, laten die rrstadsche stinkersrt het bijna allen
staan. Als de Paus nu binnenkont, zegt vrour{r Louwers reeds:
rrGe treft het vandaag Bertrze hebben er weer eens geen zin
in gehadrr. Terwijl hij tlan voor zijn hoog opgestapeld bord
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zít, voelt hij zich rrde koning te rijkr'. Maar j3, dc Paus
kan zich sorns wèl is wà te erg rtte buiten gaanrt, want zoo
pèèn dê het is, tlat ale Paus zíc}r zoo rroverl.adenrr had, dè hai
op de rrRipskanttt stontl te rrkitsenrr en daarna weer terug
frgingrr on de rest op te eten. Ja.- zoo is de Paus, hai eet
zich liever ziek, rras rurtr iets te laten st8n.
Op een alag kont hij, terr..ijl hij naar de werkplaats gaat om
rt een en ander te haalen, Dina Manalêrs tegen. rtlaar Pausrr,
zêgt Dina, ttwa hèdrte gai toch eene vuile hoetl op, ik geleuf
tlè ik thuis nog wel eenen beteren heb ligge, vat hen mar is,
as ge in de buurt komtrr.
De Paus denkt echter nu niet meer aan zijn werk en aan zijn
boodschap en gaat maar neteen met Dina Malders nêe. nHai
past krekrr zegt de Paus en de hoed staat al Doven op zijn
grote kop, naar van zulke kleinigheden trekt hij zich niks
aan. rrlÍaax werktê gai tegenwoordig?rr vraagt Dina. rt{og altijd
bai FYans Lind.ers?rr rrNee, nie bai Lindersrr, zegt de Paus,
die kan vur rnijn part kepot vallerr, rrdaar lcrijg ik maar
twee rijksdaalders en bai Janus van Leuken vijf guldenrr.
rTrtaar Bertrr, vervolgde Dina verbaasd, rrgai bênt rne er toch
ook eenen, dè is toch krek eenderrr. llaar neen, dan wil het
de Paus toch beter weten: vijf is toch meer dan twee.
Bij neester de Korte is hij op school geweest, naar het haal-
de niks uit. De neester liet hem maar dê leien en de schrif-
ten ophalen. h was ook niet rrhet geringste in hem te krij-
gêntr. Tot lezen en schrijven heêft het de Paus niet kunnen.
brengen.
Elk jaar opniêurÍ kont in de Paaschweek de Paus op de pasto-
rie en dan vraagt den Deken: r\{at heb je het liefste Bert,
dat je je eerste Il. Connunie laat doen, of dat ik je eenen
nieuw pak geef?rr En elk jaar opnieuw kont de Paus in die be-
wuste week met een brief bij Kandelaars (Goed voor een rrpaktl
van twaalf à vijftien gulden) onderteekend door Deken van
Beek.
Als dan tt pak is aangepast, Isijgt hij een dikke sigaar en
als alles is ingepakt, gaat hij luid zingend naar huis, naar
zijn broer, waar hij I'in de kostrr is, dat wil zeggen h'aar hii
sLaapt, want rrin de kostrr is hij nog steeds bij vrouw Lou-
hrers, waar hij nog elke middag rr de overschotrrkomt opeten.
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Speening voor de Paus

door Leo Renee

uid zingend duwt de Paus zijn wagen door ale stille
dorpsstraat. Hij heeft vandaag weer een goeden dag!
Hannes Geerts is rlood en de Paus kent zijn klanten.Er

is uÍmers weer een lijmis met tJspeeningrr. Voor een twaalf-
ponrler brood heeft hij wel een uitbrander over. En die krijgt
hij als hij op den bouw wegloopt. De Paus kan zijn l'reugde
bijna niet bedwingen, en tegen zijn bekenden roept hii: rrover-
mèrgen hè het de Paus weer hier! 'r F,rr hii wiist daarbii naar
zijnen nontl. Ja, wà is dè veur een mond? Hierin hê hai een
kanjer van een pruin, waarop hij heel sÍnakelijk rrlurauwtrr en
die aar elken kant van zijnen mond een karraaltie bruin sap
naal. de kin doet clrijven. Zijn boks hargt op zijn klonpe en
zit vol kalk.
Op den norgen als Hannes Geerts begraven wordt, staat hij
achter in rle kerk onder het koor en ziet maar weinig van den
zware rouw, waarin altaar en nenschen zijn gehuld. Hij st6
nar deeger un te kiejken naar de broodbanken, waar hoog op-
gestapeld de rrtwaalfponders Iiggen. Hij hê zijnen rooien
tèsneuzik nee eenen tip uit zijn bokstês bangen en zijn boe-
zeroen hangt over zijnen boksenband.
Nu kijkt hij naar het altaar, waar de H. Mis bijna is afgê1o-
pen, nadien komt de Deken valr het altaax om het lijk te ze-
genen. Na het |tDies Iraert wordt het lilr de kerk uitgedragen.
Het 1'T ouwvolk en het mansvolk volgen de stoet naar het kerk-
hof. Het r-rouwvolk hè een falie um en het mansvolk de slip-
jas aan en den bolhoed op.Als nu de stoet de kêrk heeft ver-
laten, daÍr kont er een breeden lach oÍn den Paus zilren unond.
Àls later allen van de kerkhof zijn teruggekeerd, gaarr ue
kerkrneesters het brood aan hun vaste rrklantenrr uitdeelen, en


