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I.
ij heette Eulalie en woonde met haar ouders,
haar broeder en haar zuster to Axpoele, op dat
eenzaam gehucht De Floncke, waar een groot
buitengoed is en waar zooveel mooie, ouderwetsche
boerderijen staan. De grond is er vruchtbaar als
nergens in Vlaanderen; het is er als een dichte, weelderig-groene oase, die men van verre ziet opwolken,
over de wijde uitgestrektheid van de schoone velden.
Op een van die boerderijen woonde Eulalie, die
altijd « Uleken » geheeten werd.
Haar Leven was dat van alle boerenkinderen op
het platteland. Al heel jong ging ze naar het verafgelegen dorp ter school met de andere kleine
meisjes van het gehucht, samen uit en samen weer
terug, onderweg in 't koren bloempjes plukkend, of
spelend met de knikkers in het nand. Zoo kwamen zij
sours thuis, lachend en blozend, met kransen van in
elkaar gevlochten korenbloemen of roode papavers,
of Witte asters in de blonde haren. Ofwel zongen zij
liedekens met schrille stemmetjes, of liepen in een
troepje achter de mooie, bonte koeien mede, die ook
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met den valavond huiswaarts keerden en zoo goed
en sterk roken naar muskus en melk. Het stof, dat
de trage kudde opjoeg, poeierde als een doorschijnend
lichte goudwolk in den rooden avond en de koewachtertjes konden dan zoo lustig hun zweepen doen
klappen, terwijl de beesten, met uitgestrekte snoeten,
in het avondgoud der ondergaande zon, naar den
stal loeiden.
Zij leefden mee met de seizoenen. In Juni waren
de kersen rijp en als zij er volop van geplukt en gegeten hadden, schoten zij lachend en stoeiend met
de pitten naar elkaar of hingen er kleine trosjes van
als oorbellen aan haar ooren. In Augustus was 't
de beurt der peren, die zoo heerlijk geurden en zoo
suikerlekker smaakten. In September kwamen de
appelen, die bloosden als haar eigen, frischgezonde
wangetjes. En in October waren het de noten en
kastani es, Welke de jongens met stokken uit de hooge
kruinen knuppelden, Binds in de kasteeldreef van
meneer Santiel. De meisjes stonden er naar te kijken
en kregen haar deel als er genoeg was; en als meneer
Santiel of een zijner koddebeiers in de verte verscheen was 't een algemeene vlucht als van een bende
opgeschrikte vogels. Later hadden zij niets meer,
want het weer werd guur en koud en de regen plaste
moddergeulen Tangs de wegen. Maar toen kwam ook
de sneeuw en het ijs en weer hadden zij volop pret.
Het was zoo dol om zich met uitgespreide mantelvleugeltjes gansch wit te laten sneeuwen. Zij scha6

terden het uit en de oogjes blonken en de koontjes
gloeiden en als de jongens kwamen, die met sneeuwballen gooiden, zetten zij het alien op een gil-lachende
vlucht; maar de ballen vlogen wel eens sneller dan
haar korte beentjes. De jongens konden dan zoo wild
zijn, maar ook wel aardig soms : zij ritsten in voile
vaart met hun ijssleedjes over de bevroren slooten en
de meisjes mochten wel eens meerijden als ze durfden; doch er waren niet velen die zich waagden; zij
stonden liever met verkleumde voetjes Tangs den
rand to kijken en als de jongens haar met geweld
wilden meetrekken, vluchtten zij nogmaals gillend
weg, als voor de sneeuwballen.
IL
Dat waren de heerlijke jaren. Uleken leerde goed
op school en kon al gauw tamelijk goed Fransch lezen, spreken en schrijven. zij geurde daar soms wel
wat mee bij haar vriendinnetjes.
— « 1k kan Fransch en gulder nog niet!» pochte zij.
— « Ooo.... ! Beslagmoakerigge ! » smaalden de
vriendinneti es.
— « Dat 't glen woar 'n es ! » riep uitdagend Uleken. « Luistert! »
zij zette een oolijk gezichtje en zeide, heel duideliik:
— « Moeder ons kat zit op schuur. Dat es Fransch!))
riep ze zeer beslist.
De vriendinnetjes barstten in een hoonenden
schaterlach uit.
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— « Dat, Fransch ! ? » gilden zij.
— « Jaaa.., dat... Fransch... » antwoordde nu heel
ernstig Uleken, langzaam en gewichtig met het
hoofd knikkend. En zij lichtte toe :
— « Moudre wil zeggen : malen; onze, is elf;
quat' is vier; sept is zeven; en obscur wil zeggen :
duister. Es da geen Fransch? .
De vriendinnetjes zetten een verveeld gezicht,
maar moesten toch erkennen, dat het wel degelijk
Fransch was. Zij vonden Uleken heel knap.

De eerste levensernst kwam over Uleken op den
dag van haar Eerste Communie.
Zij was toen twaalf jaar oud en reeds zeer ontwikkeld voor haar leeftijd. Met sullen jubel, maar ook
met ernst en vrees had ze dien heugelijken dag zien
naderen. Zij was volkomen voorbereid; zij had al
hare zonden gebiecht en niets vergeten; zij naderde
strak met haar vriendinnetjes tot de Heilige Tafel,
gansch in 't wit gekleed, met korte pasjes, neergeslagen oogen en gevouwen handen. Zij knielde huiverend en wachtte.
Daar naderde de priester in wit koorhemd, met
den vergulden kelk, waarin de heilige hosties lagen.
Zij sloot de oogen, opende den mond. Zij hoorde
't zacht geprevel der Latijnsche woorden en voelde
de hostie op haar van ontroering droge tong. Heel
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langzaam sloot zij de lippen. Zij rees op, ging met
gevouwen handen op haar plaats terug. Daar boog
zij diep het hoofd, in zalige bedwelming.
Langzaam voelde zij de hostie op haar tong wegsmelten. Gelukkig ! Gelukkig ! Wat zou er wel gebeurd zijn als de hostie niet vanzelf gesmolten was?
Al hare vriendinnetjes wisten het en hadden 't haar
gezegd. Wie 't ongeluk heeft ook maar eventjes op
de hostie te kauwen, krijgt zijn mond vol bloed...
het bloed van Jezus ! En dat was doodzonde I Had
Uleken niet eventjes gekauwd ? Proefde ze niet in
haar mond den weeen smaak van 't bloed ? Zij dacht
van niet, maar twijfelde. Zij haalde even haar zakdoek uit en bracht hem heimelijk aan haar mond.
Neen; gelukkig niet ! Maar was 't nu ook geen zonde,
dat zij haar tong, waarop de heilige hostie had gelegen, met haar zakdoek aanroerde ?
Wat was het een heerlijke dag voor haar ! De boomgaarden stonden in vollen bloei en waar ze langs ging,
overal op de mooie boerderiien, zag ze meisi es en
knapen, die, evenals zij, van hun Eerste Communie
terugkwamen en onder de bloeiende tuilen der
fruitboomen liepen. Op bijna elke pachthoeve werd
er feest gevierd; de ouderwetsche sjeezen stonden,
met de draagboomen omhoog, in de schaduw op het
gras uitgespannen. De kleine kinderen waren dien
dag de groote helden , zij gingen voor de ouders;
zij voelden zich, voor het eerst in hun leven, gewichtige, ernstige menschen. Dat duurde zoo den gan9

schen dag en 't was een mijlpaal in hun Leven; zij
werden nooit geheel meer de onbekommerde kinderen
daarna, die ze voor die heuglijke gebeurtenis waren.
Iv.
Toen Uleken veertien jaar oud was verliet zij de
school om er niet meer terug te keeren. Zij was « opgeleerd » zeiden wader en moeder; zij wist van alles
zooveel als de nonnetjes uit 't klooster, die haar
't onderwijs gegeven hadden. Nu moest ze thuis
helpen, evenals haar ouder broeder en zuster. Haar
school- en prijsboeken werden in een la gelegd,
waaruit ze wel nooit meer zouden te voorschijn
komen en moeder zorgde voor haar werkkleeren
een grauwen rok, een grauwe jak, een blauwe schort
en klompen : het veld- en staluniform, dat ze voortaan elken dag zou dragen.
Zij lag op den akker gebukt, naast de andere wiedsters en rukte 't onkruid uit het vlas en uit de rogge.
Zij hoorde de gesprekken der arbeiders en praatte
met hen mee. Zij tong met hen de liedjes van den
arbeid en prevelde ook de gebeden, die zij of en toe
met monotone stemmen opzeiden. Zij hielp de rijpe
vlasstengels in de modderputten van de roterijen
dompelen, zij werkte mede in den hooitijd, en toen
het koren volgroeid was schreed zij met de andere
vrouwen achter de maaiers en bond de halmen tot
schooven.
I0

Zij wist dat dat haar leven zijn moest en zij mopperde niet. Wellicht had ze soms andere verlangens,
doch zij uitte die niet. 't Was alles zoo vooruit geschikt; 't was alles zoo natuurlijk en als 't ware
onafwendbaar, dat ze haast geen heimwee naar iets
anders voelen kon. Zij was een welgestelde boerendochter; zij zou worden wat haar moeder was; trouwen met een boerenzoon, gaan wonen op een andere
hoeve, kinderen krijgen en voor die kinderen werken,
aldoor, aldoor, haar leven lang... tot ze oud werd en
niet meer werken kon.
V.
Zoo was dat als vanzelf geschikt en zoo verliepen
33k le jaren.
Van lieverlede was zij een frisch en mooi boerenmeisje geworden. Zij had weelderig, lichtbruin haar,
intelligente schitteroogen en blozende wangen. Haar
buste welfde zacht en rond, haar heupen waren
stevig en wat wellicht aan haar nog 't mooiste was,
dat was haar houding, zoo recht en fiksch, zoo fier
bijna, als van een mooi beeld, waar ze daar soms
overeind op 't veld kon staan, in onbewegelijke
houding.
VI.
Alle de dagen van de week waren voor den arbeid,
maar Zon- en feestdagen waren voor haar. Toen ging
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ze 's ochtends naar het dorp ter mis en doorgaans
ook nog wel 's namiddags, our er de vespers bij te wonen. Daarna bezocht ze meestal een pear winkeltjes,
waar ze gewend was haar inkoopen te doen, ontmoette
er enkele vriendinnetjes van vroeger en keerde met
haar naar het verre gehucht terug. Moeder had
nooit te knorren : altijd was ze, voor of met valavond
op de boerderij terug. Ging ze den zondagnamiddag
niet tot aan het dorp, den kuierde ze wel eens met
haar gezellinnen tot aan De Floncke, de groote, landelijke herberg, die naar den naam van het gehucht
gedoopt was, en waar somtijds, op kermisdagen,
gedanst werd.

Zoo was Uleken twintig jaar geworden en nog had
ze geen minnaar. Dat was wel vreemd voor zulk een
aardig, knap meisje. Er waren er genoeg, die van haar
hielden; maar zijzelf tot nu toe, had haar zin niet
gevonden. Zij had volstrekt geen afkeer van de
jonge mannen, doch zij kon maar niet verliefd geraken. Zij had willen verliefd worden, maar het lukte
haar niet. Soms ging ze 's Zondags naar De Floncke
toe in de wage hoop nu eindelijk eens iemand te
ontmoeten en telkens was 't weer mis ;het ging niet;
het Wilde niet. Zij leed er sours onder. Zij vroeg zich
mistroostig of : « Hoe komt het toch, dat het met bijna
al mijn vriendinnen zoo gemakkelijk gaat en met mij
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in 't geheel niet? Wat mankeert er mij toch? » Zij
voelde een leegheid in haar Jong Leven komen; zij had
sours het gevoel of ze reeds oud was.
VIII.
Zoo was ze eens, op een zondagnamiddag, naar
De Floncke gegaan en had er zich niet kunnen amuseeren. Haar vriendinnen dansten en maakten gekheid; en ook zij danste wel of en toe en deed of ze
rich amuseerde, maar het ging niet van harte, zij
was er niet bij, en de uitgelaten vroolijkheid der
anderen benauwde en beklemde haar. Zij kon het er
ten slotte niet uithouden en stilletjes sloop zij in
haar eentje weg, en keerde huiswaarts, zonder op
haar vriendinnen te wachten.
Het was een stifle octoberavond. De roode zon
brandde laag in 't westen, achter de donkere gewassen van 't kasteelpark. De hooge hemel was nog lichtblauw, met kleine, pluimfijne, rosegetinte wolkjes.
Uleken vorderde heel alleen langs den eenzamen
landweg, zonder zich te haasten. Zij was in 't zwart
gekleed en had haar hoed met rose bloemen op. Het
weer was zacht, bijna te warm voor 't jaargetijde.
Aan den driesprong voor 't kasteel, — waar op een
graspleintie een klein wit kapelletje stond, onder
drie oude, knoestige linden, — aarzelde zij even.
Zou ze langs een kleinen omweg over de velden
terugkeeren of wel recht doorloopen, langs den
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lommerweg van het kasteelpark ? Deze weg was de
kortste en nu ze zich toch wat lusteloos voelde, nam
zij hem maar, om liefst zoo gauw mogelijk thuis te zijn.
Toen zij enkele minuten had geloopen, kwam haar
bij een bocht een man te gemoet. Zij herkende hem
reeds op een afstand. 't Was Broospêr, de oudste
noon van op een pachthoeve, dichtbij die van haar
wader.
Eigenlijk had ze hem liever niet ontmoet. Broospêr
was een van die jonge mannen, die wel gaarne met
haar had willen verkeeren, maar waar zij niet genoeg
van hield om er op in te gaan. Zij had wel niets
tegen hem, maar voelde toch niets voor hem.
— « Zue, Uleken, goade gij al noar huffs, due
vroeg ? » riep hij verbaasd, toen hij bij haar was.
En hij bleef even staan.
— « Joaj ik, 'k 'n hoa gien goest om langer uit te
blijven. » antwoordde zij gewoon, en bleef ook eventjes
stilstaan.
Glimlachend, met een vreemde flikkering in de
oogen, staarde hij haar aan. Hij had bolle, hooggekleurde wangen en zijn glimlach was dezelfde, dien
hij altijd op de lippen had. Zij herinnerde zich niet
hem ooit anders dan glimlachende gezien te hebben.
Dat stond als 't ware op zijn bol gezicht gestempeld.
Aileen zijn oogen keken anders dan gewoonlijk en
even kwam het vermoeden in haar op, dat hij misschien wel een glaasje te veel gedronken had, wat
toch niet zijn gewoonte was.
'4

— « Ha, Uleken, kom liever weere mee mee mij;
we zullen 'n rondeken dansen ! » fleemde hij.
— « Nie nie; 'k goa noar huis ! » antwoordde Uleken.
En zij maakte een beweging om verder te gaan.
— « Mag ik 'n endeken meegoan ? » glimlachte
hij ietwat opdringerig.
Uleken had hem zeer beslist liever niet met zich
mee. Even keek zij rechts en links over den eenzamen
weg, als zocht zij instinctief een help. Maar er was
daar niemand en langs beide kanten donkerden de
boomen en de heesters in den snel tanenden avondgloed. Uleken werd bang en eensklaps nam zij een
besluit.
— « 't Wordt te donker, » zei ze. « 'k gal langs
de lindekens noar huis goan. » En meteen keerde
zij zich haastig om.
— « Uleken ! » riep hij, haar dadelijk na hollend.
— « Wat es er ? » schrok zij.
— « Uleken ! 'k Zie ou toch zue geirne ! Da ge toch
.
mee mij wildeget treiwen ! »
Hij greep haar hand, dwong haar tot stilstaan.
— « Loat mij los ! Loat mij goan ! » smeekte zij angstig. En, daar hij haar krachtiger vasthield
— « Loat mij los... of 'k roepe ! »
Eensklaps sprong hij op haar, als een roofdier op
zijn prooi, en plakte haar een woesten zoen op den
mond.
— « Hulp ! Muerd ! » gilde zij broddelend, en sloeg
uit alle kracht met haar vuisten, en krabde als een
kat met haar nagels.
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— « Kanoalde ! » brulde hij, haar loslatend.
Daar kwamen in de schemering twee mannen aan,
als redders in den Hood. Uleken herkende ze : meneer Santiel, van het kasteel, met Jules, zijn koddebeier. Beiden droegen het geweer over den schouder.
Meneer Santiel rookte een pijp. Zij moesten iets
van het gescharrel tusschen Broospêr en Uleken
gemerkt hebben, want zij bleven een oogwenkje
staan en Jules Ham machinaal het geweer van den
schouder. Zij zeiden echter niets, maar keken vorschend den boerenzoon en 't meisjeaan, toen deze
langs kwamen.
— « Goen oavend, meneer Santiel, en Jules! » zei
Broospêr schuchter, met een valschen gluipblik
zijn pet afnemend.
— « Goen oavend ! » antwoordde kortaf meneer Santiel; en zijn oogen, waarin een spotlach glom, keken
star naar Uleken, die vuurrood en nog hiigend van
den strijd, den blik beschaamd ten gronde sloeg.
Jules was grinnikend voorbijgegaan, zonder Broospêrs
groet te beantwoorden.
Zoodra zij bij de lindekens waren sloeg Uleken in
haast rechtsaf, terwijl Broospêr, zonder omkijken,
zijn weg vervolgde naar De Floncke.
Uleken schreide... Zij was woedend en zij voelde
zich diep vernederd. 't Was alles zoo onverwacht en
snel gegaan, dat zij om zoo te zeggen niet besefte,
vat er eigenlijk gebeurd was.
Alleen den onverdienden smaad voelde zij scherp
en bitter,
i6

Zij haastte zich. 't Was haar te moede of 't gevaar
nog niet geweken was en haar nog achterna kon
zitten. Die Broospèr, die gemeene vent ! nooit meer
zou ze een woord met hem spreken, noch hem zelfs
aankijken ! En meneer Santiel en Jules, wat moesten
die wel van haar denken? zij had het duidelijk in
de oogen van meneer Santiel gezien, dat hij haar
verdacht van er op uit te zijn met dien ellendeling.
Zou hij daar niets van reppen tegen haar ouders?
De boerderij, waarop zij woonden, behoorde hem
toe, evenals die van Broospêr trouwens, en Uleken
vreesde vagelijk onaangenaamheden.
Daar kwam haar alweer in 't verschiet iemand te
gemoet. Uleken duwde met geweld haar tranen weg,
bukte 't hoofd, schreed sneller. Toen zij slechts op
enkele passen afstands meer was, keek zij even op
en schrikte geweldig. Het was nog eens meneer
Santiel, alleen ditmaal, met zijn pijpje in den mond
en zijn geweer over den schouder ! Was het louter
toeval, dat hij haar nu weer ontmoette of had hij
het er met opzet op aangelegd om haar nog eens tegen
te komen.
— « Goen oavend, Uleken I » zei hij heel vriendelijk
met een glimlachje. « Dat es nou twie kiers da we
mallekoar ontmoeten. Den derden kier trakteer ik. »
— «Es 't woar, meneer Santiel ? » deed zij haar best
om luchtig te antwoorden. Maar haar beenen beefden, haar knieen knikten en zij voelde haar hart als
onder hamerslagen bonzen.
17
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— « 't Lief hee ou zue gauwe verloaten ! » glimlachte
meneer Santiel, even stilhoudend en het ontdane,
mooie meisje met zijn peilende oogen aankijkend.
— « Dat 'n es hoegenoamd mijn lief niet! » kreet
Uleken met plotselingen hartstocht.
— « Wa zegde doar ! » riep meneer Santiel met
de diepste verbazing. « 1 Zoe nochtans gedacht
hen... »
Eensklaps barstte Uleken, overweldigd door haar
ontsteltenis, in heete tranen uit,
— « Azue ne sloeber, die mij geweld hee willen
aandoen ! » snikte en kreunde zij.
Meneer Santiel zette wijde oogen van verbazing
op.
— « Ha moar Uleken ! » zei hij zeer ontdaan; « Ge
'n meugt ou dat azue nie aantrekken ! 't Spijt mij da
'k doarvan gesproken he ! »
— « 'lc Verstoa ik wel da ge da gepeisd hêt; » ging
Uleken schreiend en snikkend door, « moar 't 'n es
gien woar, meneer Santiel! Hij hee dikkels mee mij
willen verkieren, moar ik 'n he noeit gewild, noeit,.
noeit, noeit ! »
Hij had zijn pijpje uitgeklopt en in den zak gestopt, zijn geweer tegen een boom geplaatst en gansch
ontroerd kwam hij naar haar toe en lei haar een hand
op den schouder.
— Uleken » zei hij streelend, « Uleken...)) En als
vanzelf streek hij heel zacht zijn arm om haar middel
en aaide sussend en troostend met de hand haar natte
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wang. zij was week en machteloos, zij duwde hem
niet weg en verdedigde zich niet. Heel zacht, heel
stil, herhaalde hij aldoor zijn lavende streelingen.
Zijn beide handen nu streelden en aaiden haar zoete
wangen, zijn hoofd neigde naar het hare en in een
onweerstaanbaren drang drukte hij een langen, langen zoen op hare frissche wangen. Toen schrok ze
op, in eens, geweldig.
— 0 0! wa peisde, menier Santiel ? Ge 'n meug
niet ! Ge 'n meug niet ! » hijgde zij, en duwde hem
eensklaps beslist van zich af.
— « zij de kwoad ? » vroeg hij zacht, terwiji hij haar
losliet.
— « Nien ik... nien ik.., moar ge 'n meug niet,
'k Moe noar huis. 't Wordt donker ! »
— « Wil ik mee ou meegoan os ge verlegen zijt? »
stelde hij voor.
— « 0 nie nie, wa zoen de meinschen peizen ! »
schrikte zij.
— « Es 't zeker da ge nie kwoad 'n zijt, Uleken?...
da ge 't nie kwoalijk genomen 'n hêt? » vroeg hij nog.
zij was reeds weggehold, met flapperende rokken;
zij keerde zich haastig om en herhaalde nog eens, dat
ze niet boos was. Ze glimlachte even.
Hij bleef daar roerloos staan en keek haar na, tot
zij in de schemering verdwenen was. Het was een
heldere avond, met tanend goud over de kruinen der
boomen en een groote zilveren ster, die daar reeds
eenzaam hing te schitteren in den klaren, nog licht19

blauwen hemel. Vleermuisjes begonnen als angstige
schimmen heen en weer te fladderen. Van uit de
verte klonk vagelijk het dansgejoel in De Floncke en
op het onzichtbaar kasteel galmde een bel. Meneer
Santiel haalde weer zijn pijpje uit, vulde het en stak
het op. De roode vuurgloed danste even op zijn
blonde snor en zijn gebruinde wangen. Hij wierp het
lucifertje weg en alles werd weer donker. Nog een
laatste maal keek hij in de richting, langs waar Uleken
verdwenen was en waar niets meer te zien was.
Toen nam hij zijn geweer en keerde huiswaarts.
Ix.
Die dag bleef als een mijlpaal in Ulekens leven;
maar geen vroolijke. Sinds dien dag was het, dat al
wie haar kende, zulk een grondige verandering in
gansch haar zijn en doen kon waarnemen. Haar vrije
vroolijkheid vertaande; een soort van argwaan en
schuwheid zat diep in haar oogen. Een tijdlang werd
ze opvallend mager en had ze haar eetlust verloren.
zij zong niet meer als vroeger vroolijke liedekens
onder den arbeid, en zij zat dikwijls lange poozen
stil en peinzend, met afwezig-starre blikken naar het
gekeuvel der anderen luisterend.
's Zondags ging zij nooit meer mede met haar
vriendinnen naar De Floncke. De danspartijtjes schenen elke aantrekkelijkheid voor haar verloren te
hebben. Het liefst bleef ze maar thuis, bij moeder,
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terwiil haar vader, haar broeder en haar zuster er
op uit waren.
Van het geval met Broospèr, en dat met meneer
Santiel, had zij echter niets meer gehoord. De onaangenaamheden, die zij eerst vreesde, hadden zich niet
voorgedaan. Geen mensch scheen van die heele geschiedenis jets af te weten. 't Was of er hoegenaamd
niets gebeurd was. Aileen in haar eigen, diepste
wezen had de gebeurtenis, de omwenteling haar
sporen nagelaten.
zij dacht er dikwijls aan, en steeds met angstige
ontroering. De ruwe aanranding van Broospèr verwekte slechts in haar een gevoel van huiverende walging; maar de zacht-streelende zoenen van meneer
Santiel zongen nog verleidend om haar lippen. Broospêr, al stond hij in 't goud, zou ze nooit tot man gewild hebben. Meneer Santiel, als hij van haar stand.
was geweest, had ze wel gaarne tot levensgezel uitgekozen. Maar meneer Santiel was nu eenmaal niet
van haar stand en zij wilde aan hem niet eens denken,
hoewel zij er zoo dikwijls, in weerwil van zichzelf
aan dacht.
zij zag hem af en toe terug. Zij ontmoette hem soms
langs de wegen, of in de velden, waar hij met Jules,
of ook wel alleen met zijn hond, op jacht was. En
telkens groette hij haar vriendelijk en wisselde een
praatje met haar, terwiil ze dan met kloppen.d hart
voor hem te blozen stond.
't Was de herinnering aan zijn zoenen, die haar
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zoo deed kleuren. Waarom toch had ze dat laten
gebeuren? Hij was gekomen op het juiste oogenblik,
toen zij verlamd was door haar striid tegen den woesteling en behoefte had aan troost en steun. zij was
week geweest; zij had geen kracht meer tegenover
hem gehad; zij had zich laten gaan, gelaten gevend
aan de zachtheid, wat zij aan ruw geweld geweigerd
had; en nu had meneer Santiel als 't ware rechten op
haar, terwiji zij daarentegen geen reden bezat om hem
voortaan te weigeren, wat zij hem eenmaal had toegestaan.
Hij vroeg er telkens om, als hij de kans had haar
ergens alleen aan te treffen; telkens weer wilde hij
haar omhelzen en haar frissche lippen zoenen; en
hij begreep maar niet, waarom zij niet meer wilde.
— « Nie, meneer Santiel » weerde zij hem steeds
kalm maar vastberaden af. « Nie, ge'n meug mij da
nie rneer vroagen. Doar 'n kan niets goeds van komen. Soorte bij soorte » herhaalde zij steeds, wanneer hij verder aandrong en zei, dat hij haar zoo innig
lief had.
« Soorte bij soorte » dat was het vaste wachtwoord
van Ulekens fatsoenlijke levensopvatting. zij wist
toch wel, dat hij haar nooit ten huwelijk zou vragen en
het andere wilde zij niet; daar was ze te degelijk voor.
« Soorte bij soorte » Telkens weer moest hij het
hooren en het woord, dat haar weerspannigheid kon
breken, uitte hij maar niet. Natuurlijk dacht hij er
niet aan met haar te trouwen.
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X.
En zoo verliep de tijd. De winters volgden op de
zomers en stilaan veranderde het leven in en om het
mooie Uleken. Haar broeder en haar zuster waren
reeds getrouwd en weg, en vader en moeder begonnen
oud to worden. En Uleken-zelf werd zachtjes aan
ouder en haar frissche, mooie jeugd bloeide in eenzaamheid uit. Wel kwam er of en toe nog van verre
eens een minnaar om haar heen fladderen; maar
nooit bloeide 't met haar tot ware, groote liefde op :
er was en er bleef jets geslotens in haar, jets wantrouwends, dat vervreemdde en verwijderde; iets
dat haar ongenaakbaar maakte. Er was onmacht tot
liefde in haar.
Zoo werd haar leven kleurloos en eentonig. Het
strekte zich uit als een leege vlakte, zonder een verrassing. 't Was opstaan, werken, eten, slapen; dag
aan dag en jaar na jaar hetzelfde, met als eenige afwisseling de zondagsrust en de uitgangen, die dan
ook ternauwernood afwisseling waren, zoo eentonig
en gelijkmatig kwamen zij steeds terug. En Uleken
groeide daarin vast, zooals een vogel in zijn kooi,
zooals een gevangene in zijn cal. Zij lead er haast niet
onder; zij was er aan gewend. Haar stille liefde voor
meneer Santiel lag diep begraven op den bodem van
haar ziel; dat was als een droom, als jets, dat in werkelijkheid nooit bestaan had.
Toen kwam er toch nog een verrassing in haar
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leven, maar niet een, die haar naar een nieuwe richting stuurde; integendeel : een die haar nog vaster
en nog stugger in het oude ankerde.
Op een ochtend kwam Broospêr op haar ouders
hoeve aan en vroeg om haar te spreken. Hij was
netjes gekleed, op zijn zondagsch, en zijn gezicht
stond ernstig. Eerst wilde zij hem volstrekt niet te
woord staan; doch na herhaald aandringen van haar
moeder stemde zij er eindelijk in toe. Zij zou even
bij hem komen in de keuken, maar moeder moest
in de « beste kamer » daarnaast blijven en onmiddellijk, op haar eerste geroep, ter hulp snellen.
— « Uleken, » zoo began Broospêr op kalmen,
deftigen tom, nadat hij even over 't weer gesproken
had als inleiding; « d'r goa veranderinge komen in
mijn leven. Mijn voader goat er uitschien mee
boeren en mij d'occoasie overlaten. a goa natuurlijk
moeten treiwen en 'k wete van twie treffelijke boerendochters, die mij heul geiren zoen willen. 'k 'n Zal
d'r gien secreet van moaken : 'k goa ou direct zeggen
wie dat ze zijn : Natsen Verschelde en Eemlie Van
de Weghe. 'k 'n Moe moar goan en kiezen; 'k'n he
moar mijne vijnger uit te steken : d'ien of d'ander
komt direct mee. Moar... 'k'n he d'r gien gedacht op.
'k Zal mee iene van de twiee treiwen, as ik nie verder 'n kan; moar as ge gij mij wilt, loat ik ealle twiee
luepen. 't Es doarveuren, Uleken, da'k 't ou nog ne
kier wilde vroagen, ier dat 't te loat es. »
Hij zweeg en staarde Uleken met ernstig-strakke
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oogen aan. zijn handen beefden een weinig; zijn
adem hijgde lichtelijk.
Zij had een plotse, heete kleur gekregen; haar
angstblik ging naar de gesloten deur der « beste
kamer », alsof zij dadelijk moeder zou ter hulp roepen. zij deed het niet en slikte droog haar angst naar
binnen,
— « Ik neem het wel in danke, Broospêr, » antwoordde zij zacht doch vastberaden, « moar 'k 'n
he hoegenaamd glen gedacht van treiwen. »
Hij scheen dat antwoord wel eenigszins verwacht
te hebben. Even kwam de gewone glimlach over zijn
bol gezicht, maar verstarde dadelijk weer tot een
uitdrukking van grooten ernst,
— « 'k Verstoa da g'n beetse verlegen van mij zijt
achter 'tgeen da vroeger gebeurd es, » zei hij deemoedig. « Moar, Uleken, da es nou al zue lank geleen en we zijn alle twie zueveel ouwer en wijzer
geworden. 'n Moak van ou herte giene stien, Uleken;
zeg joa en we zillen alle twiee gelukkig zijn. »
Zij werd angstig, gejaagd. Zij scheen op het punt
moeder te roepen.
— « Nie, Broospêr; nie, Broospêr; 'k 'n zal nie
van gedacht veranderen ! » antwoordde zij zenuwachtig.
— « Ge zijt dus nog altiid kwoad op mij veur da
affeiren van vroeger? Ge'n keunt of ge'n wilt da nie
vergeven? » klaagde hij met een hik in de stem.
— « 'k 'n Ben nie kwoad op ou; we'n goan doar
25

nie mier over klappen, moar 'k 'n he gien gedacht
van treiwen ! » herhaalde zij.
— « Es da nou oprecht ou loaste woord ? »
— « Miin baste woord; miin allerloaste woord ! »
herhaalde zij gejaagd, met een gebaar van beslist
afwijzen.
Hij keerde zich om en stapte zwijgend naar de
deur toe.
— « 'k zal nog drij doagen wachten! » zei hij,
toen hij bij 't portaal gekomen was. « Cie keun rijke
en gelukkig zijn mee mij. Bepeist ou goed ier dat 't
te loat es. Anders treiw ik mee Eemlie Van de Weghe.»
— « 'k Hope dat ge mee heur gelukkig zilt zijn ! »
antwoordde Uleken met schorre stem.
zij zag hem achter 't venster weggaan en loom,
met gebogen hoofd over den boomgaard stappen.
Hij opende 't hek en trok het weer dicht. De klink
viel in het slot met hard geklik, als van lets dat breekt.
— « Was 't om te treiwen? » vroeg moeder nieuwsgierig uit de « beste kamer » komend.
— y j oa't ».
— « En...? »
__ , 'k 'n Moe hem nie hen! » zei Uleken.
Moeder keurde goed noch af. « Hij zal hem achter
'n ander moeten zoeken! » zei ze enkel.
— « Flii hee al 'n ander in 't zicht. » berichtte Uleken. « Eemlie Van de Weghe... »
q Zue! » riep moeder met verbaasde oogen...
« 'k he nog gepeisd, dat hij om Natsen Verschelde
zoe goan. »
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XL
Het huwelijk van Broospêr met Eemlie Van de
Weghe liet Uleken zoo onverschillig, als 't maar kon.
Zij was heel blij nu voor goed van zijn ongewenschte
hofmakerij verlost te zijn en den avond van den trouw
ging ze niet eens kijken mar de terugkomst van de
echtgenooten, hoewel het gebruikelijk feestvieren
daar vlak in haar buurt plaats greep. Zij zag slechts
van verre, boven de kruinen van den boomgaard,
den gloed der vreugdevuren ten donkeren hemel
opflakkeren en hoorde slechts de echo van de juichkreten, die af en toe doorklonken tot in de keuken,
waar zij rustig met haar ouders bij het haardvuur
zat. Neen; zij voelde niet de minste spijt over haar
stugge weigering; alleen kwam over haar een zonderling gevoel van vereenzaming, jets van datzelfde
vreemd gevoel, 'twelk zij reeds ervaren had op
den dag, toen haar broeder en haar zuster getrouwd
waren en voor goed het huis verlieten, haar met
vader en moeder alleen achterlatend. 't Was toch iets
uit haar eigen leven, dat zoo wegstierf en verdween;
iets dat zijzelve uit haar leven met hardnekkigheid
geweerd had en dat toch niettemin een leegte achterliet. Zij voelde zich eensklaps weer jets ouder
geworden op dien dag, dat Broospêr met Eemlie
Van de Weghe trouwde.
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XII.
En toen kwam kort daarop dat andere bericht...
het groote nieuws, dat meneer Santiel van het kasteel ging trouwen !
't Was vader, die daar op een ochtend glimlachend
mee thuis kwam, terwiii hij, als naar gewoonte, zijn
spade in den hoek ging zetten en vrouw en dochter
aankeek, om op haar aangezicht den indruk van die
ongewone tijding waar te nemen.
— « Ha moar jongens toch I 't 'n Es toch zeker
gien woar ! riep moeder van ontzetting hare handen
in elkaar slaande. « Mee wiene? » vroeg ze dadelijk
met ronde oogen van nieuwsgierigheid.
— « Z t hên mij de noame genoemd, moar 'k 'n
het nie onthouwen. 't Es iene uit de Woale-pays;
'n jong dung, geluef ik, die gien Vloamsch 'n kan
klappen. » lichtte vader toe.
— « Ha moar jongens toch I » riep nog eens moeder, met van verbazing in elkaar geslagen handen.
Uleken zat stil en roerloos op haar stoel te luisteren. Zij beheerschte zich volkomen. Aileen voelde
zij een warmte naar haar wangen stijgen, die slechts
heel, heel langzaam wegbleekte. Zij had ook iets
wilien zeggen; zij voelde dat zij iets moest zeggen,
onverschillig wat oak; maar 't was haar volstrekt onmogelijk een klank te uiten. Zij glimlachte zwijgend
met blinkende oogen en eerst toen moeder tot haar
zeide : « Da es nou toch de moeite weird, ne woar,
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Ule? » kreeg zij het spraakvermogen terug en antwoordde :
— Ne woar? ViTie zoedt dat toch gepeisd hên?

XIII.
Hij kwam zijn jonge bruid op het gehucht vertoonen. Op een ochtend was ze daar, in een mooi open
rijtuig, vergezeld van een oudere dame, die haar
moeder was.
Kom, Ule! » riep Ulekens moeder opgewon—
den, « we moen dat toch uek ne kier zien ! »
Maar Uleken had niets geen zin. « Och, 'k zal ze
loater genoeg keune zien, » antwoordde zij onverschillig.
— « Ha moar, gie dwoaze kerte, iedereen goat er
noar kijken ! » gilde moeder.
— « Goa gij moar in mijn ploatse en kom mij vertellen hoe da z'er uit ziet ! » glimlachte Uleken. En
moeder mocht alleen naar het kasteel toe gaan.
— « 0, 't 'n es gien schuene I » berichtte moeder,
toen zij op de boerderij terug kwam. « Z'es veel te
moager en z' hee zuk 'n oardig hoar. 't Es zjuust 'n
schoap. En de mema 'n es uek nie schuene ! »
— « Goesting es kuep ! » zei vader, die ook gaan
kijken was; en met een ondeugend lachje voegde hij
er bij
—
'k He ik wel gezien, dat hij heur geiren ziet.
Hij zat mee zijn kniens tegen d'heure in de voiture! »
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En vader lachte nog ondeugender.

Uleken zei niets. 't Was weer alsof ze 't spraakvermogen had verloren. Haar oogen staarden peinzend door het raampje, over den boomgaard been,
in de richting van 't kasteel. Er was lets vreemds in
haar. Zij onderging geen eigenlijke emotie en toch
was er diep in haar een gevoel, alsof ze nu wel voor
een beuzelarij had kunnen schreien.
Wat '11 gekheid I Wat droomde ze? Wat kon het
haar schelen met wie meneer Santiel ook trouwde!
« Soorte bij soorte! » was het immers, zooals zijzelve
zoo dikwijls aan meneer Santiel geantwoord had.

XIV.
Hij trouwde, in den loop van den zomer, ginds,
ergens in de «Woale-pays », en daarna ging hij maanden Lang met zijn vrouw op « speelreis », in verre,
vreemde landen en tegen half October kwam hij
met haar op het kasteel terug, om er nu voor goed to
blijven wonen.
Plechtig zou het echtpaar worden ingehaald. Meneer Santiel zou nu weldra burgemeester der gemeente worden en het gehucht De Floncke, waar
zijn kasteel stond en waar veel van zijn mooiste
boerderijen lagen, Wilde hem alvast huldigen. Hij
zou stoetsgewijze met paarden en rijtuigen worden
afgehaald aan het verafgelegen station en aldus, in
een eere-optocht, onder triomfbogen en bloemen,
op zijn kasteel worden gebracht.
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Al de boerderijen en huizen van het gehucht waren
versierd of vlagden en voor De Floncke, waar het
echtpaar « gestropt ,) en de eerewijn geschonken zou
worden, prijkte de groote triomfboog vol bloemen
en vlaggetjes tusschen het groen onder een reusachtig « Welkom » in roode letters, dat ts avonds verlicht zou warden. 't Was als een Zondag op 't gehucht. Niemand werkte en iedereen was op zijn best
gekl ed.
— « Ge zil nou toch mee goan kijken! » had moeder bevelend, op bijna boozen toon tot Uleken gezeid. En Uleken, die eerst weifelde, had ten slotte
toch aan de verzoeking niet kunnen weerstaan. Zij
was met moeder meegegaan en stond voor De Floncke
in het gejoel der menigte, op de komst van den stoet
te wachten.
Daar kwam hij in de verte aan. Hij naderde in een
lichte stofwolk, onder het goud der herfstkruinen.
Paarden sprongen sours schichtig op zij; armen klapten driftig met karwatsen. De broeken der ruiters
waren wit geweest en de gordels om hun middel
rood; maar het opgejaagde stof had alles met gore
vlekken bezoedeld en enkele sjerpen hingen reeds in
rafels uit elkaar. Dit nam niets van de bewondering
en de opgewekte geestdrift weg. Luid juichte de
menigte, met gezwaai van zakdoeken en hoeden; en
toen de open landauer, waarin het echtpaar was gezeten, voor De Floncke kwam, traden twee in 't wit,
gekleede meisjes met een bloementouw naar voren.
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en spanden er mee de heele breedte van den weg vO6r
't rijtuig af. De jubilarissen waren « gestropt » en een
derde meisje kwam met een bloemenruiker naar den
landauer toe en las, van een velletje papier, in 't
Fransch, een complimentje af.
Nu had men goed de gelegenheid naar het echtpaar te kijken en honderden oogen waren er ook op
gepriemd.
— « Haw61? vinde gii da nou 'n schuene ? » vroeg
moeder fluisterend aan Uleken.
— « Nie bezonder ! » antwoordde Uleken heel sta.
Maar wat moeder ook al zei kon haar zoo weinig
schelen; zij was zoo heelemaal bij haar eigen gewaarwordingen en gedachten. Die man, daar, die nu naast
dat onbeduidend vrouwtje in het luxe-rijtuig zat,
was dezelfde man, die haar gezoend en van liefde
gesproken had, lang vOOr hij deze, die nu zijn vrouw
geworden was, kende. Zou hij deze werkelijk liefhebben, zó.:5 lief als hij beweerde haar te hebben liefgehad; of was het slechts een huwelijk uit berekefling, zonder echte liefde ? 't Was in elk geval (, Soorte
bij soorte )), dat was het, misschien wel met liefde,
misschien ook zonder liefde; maar ((Soorte bij soorte »;
en nu eerst voelde Uleken zoo duidelijk den afstand
en hoe wijs ze was geweest met aan zijn lokstem geen
gehoor te geven. Zij keek hem even aan, met strakke,
aandachtige oogen, als om op zijn aangezicht den,
weerschijn zijner waarachtige gevoelens te ontdekden. Hij zag haar en herkende haar zonder twijfel en
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ook zijn oog rustte even op haar; heel even maar,
en zonder uitdrukking als 't ware. Zijn blik was niet
onvriendelijk, maar koel en vreemd en verre; een
blik zonder herinnering. En nog sterker voelde Uleken den afstand, den onoverkomelijken afstand, als
iets dat tot in 't diepste van haar ziel verkromp.
XV.
's Avonds was er ontvangst en verlichting op 't
kasteel. Het was zoo mooi, vooral van verre, met de
veelkleurige vuurslingers tusschen de boomen en al
de ramen boven en beneden feerisch met lichtjes
omlijst. Het gansche schouwspel weerkaatste zich
als een tooverpaleis in den breeden vijver, waarop een
verlicht schuitje dreef, met muzikanten. Om negen
uur werd een vuurwerk afgestoken. Bij elken opsissenden piji hoorde men het lange « Haaa ! » der menigte; en telkens als hij in den hemel openbloeide en
langzaam in kleurenballen naar beneden daalde, zag
men de familiegroep op 't bordes van het kasteel en
de dichte hoofden van de op elkaar gedrongen menigte
v66r de stoeptreden, nu eens bloedrood belicht, dan
weer lichtgroen als onder een fontein en soms gansch
wit, als in helderen maneglans. Er werd overvloedig
champagne geschonken. Tusschen de knallen der
vuurpijlen hoorde men de knallen der ontkurkte
flesschen; en af en toe bleef alles een poos heel stil
en duister en toen zag men de mooie sterren in den
donkerblauwen hemel tintelen en bloeien.
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Uleken was met haar vader en haar moeder en een
paar vriendinnen mee gaan kijken. Eerst wou ze
liever thuisblijven; maar iedereen ging en zij werd
bang voor het heel alleen achterblijven, in den laten
avond, op de eenzame hoeve. Maar zij bleef slechts
staren van verre; zij had niets geen zin om met de
jonge mevrouw nader kennis te maken en ook geen
zin om champagne te drinken, hoewel de anderen
reeds herhaaldelijk doorgedrongen waren tot waar
geschonken werd en telkens opgewondener terug
kwamen juichen, dat het zoo overheerlijk lekker was...
en dat Uleken volstrekt eens moest gaan proeven.
Neen; zij bleef maar staan en keek van verre. Zij
verveelde zich niet : zij vond het alles heel, heel mooi;
maar toch was ze blij, Coen het vuurwerk na een
laatste, overweldigende fonkelstraling uitdoofde en
ook de lichtslingers tusschen de boomers en de lichtomlijsting van de ramen donkere gaten begonnen te
vertoonen. De menigte stroomde als een zwarte
vloed terug; en haar vader en haar moeder vonden
haar weer op de plek, waar zij haar gelaten hadden.
Vader was zeer opgewonden en uitte luid zijn verrukking. Het kwam Uleken voor dat hij ietwat onvast liep. En moeder deed ook zoo vreemd; zij lachte
heel hard en aanhoudend; en eensklaps greep ze den
arm van een man, die naast haar liep en gichelde :
— « Broosper, 't es toch spijtig, ne woar ? da we da
nie alle doagen 'n meugen drijnken. 0 ! da 'k ik rijke
woare!... »
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Uleken schrikte, 't Was werkelijk Broospêr, die
naast moeder terug liep, met zijn vrouw : Eemlie
Van de Weghe.
— « Joajoa ! » antwoordde Broospêr « ne meinsch
zoe d'r hem dued in drijnken; es 't nie woar, Uleken?))
Hij zag vuurrood met bolle wangen in het tanend
licht der lampiontjes en zijn lachende oogen waren
maar twee dunne streepjes meer, die Uleken lodderig aankeken.
— « 1 'n Weet 't nie ; » zei Uleken, « 'k 'n he d'r
nie van geproefd. »
— « He j ter nie van geproefd ! » kreten Broospêr
en Eemlie ongeloovig.
— Da es nou wat, ne woar » glide moeder; en
vader, even waggelend, schudde onnoozel zijn hoofd
en beweerde, dat zijn dochter gek geworden was.
Zij hadden het kasteelpark verlaten; zij volgden
in groep, naast andere groepen, de lange, donkere
oprijlaan.
Eensklaps meende Uleken Broospêrs hand, terwijl
hij in de duisternis naast haar stapte, om haar middel
te voelen. Was het een vergissing van haar ? Had hij
haar slechts even, zonder het te weten, in het donker
aangeraakt ? Schichtig en bevend ging ze op zij, maar
nog geen twintig passen verder voelde zij het weer,
heel duiddijk nu, zonder mogelijken twijfel, in een
zinnelijk snuiven van den pummel, die het hoofd
naar haar toe neigde.
Zonder een woord, met een kort gebaar, sloeg ze
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ruw zijn hand van zich af. Het woelde en kookte in
haar; maar zij voelde, dat ze zwijgen moest. Zij beet
haar tanden op elkaar; zij balde in de duisternis haar
vuisten; walg en haat sidderden zoo overweldigend in
haar, dat zij 't ondanks alles meende uit te gillen.
Gelukkig kwamen zij in 't open veld, waar 't minder
duister was en waar meer menschengroepen liepen.
— « Ala ! Elk ne goen oavend ! » riep Broospêr, toen
hij aan zijn hek was, en ook zijn vrouw wenschte
goeden avond.
Vader en moeder gaven vroolijk den groet terug,
maar Uleken kon niet!
— « Goen oavend, Eemlie! » zei ze enkel.
— « Woarveuren 'n hedde Broospêr giene goen
oavend geweinscht ? » vroeg moeder.
Uleken antwoordde niet : zij kon niet meer spreken. Moeder hoorde niets dan een doff en snik, die
haar ontsteld deed opkijken.
— « Wa scheelt er toch, Ule ? »
— « 'k He huefpijne; 'k 'n voele mij nie wel!
antwoordde Uleken.
— « 't 'n Zal toch niet zijn van te veel sampoande
te drijnken!» vroolijkte vader, even weer waggelend.
Ze waren aan hun hoeve. Nog v6Or er licht kon
aangestoken worden, wenschte Uleken haar ouders
goeden nacht en spoedde zich naar haar kamer.
Moeder begreep er niets van. Vader, een en al
opgewonden verrukking, vroeg nog een borreltje,
een « slaapmuts », om mee mar bed te gaan.
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XVI.
Het was misschien wel na dien avond, dat Uleken,
zonder er ooit met iemand over te spreken, in zichzelf het vast en stug besluit nam, nooit te zullen
trouwen. Sinds dien avond althans was er een volkomen verandering in haar zijn en leven waar te
nemen. Zij was drie en dertig jaar oud en frisch en
mooi nog; maar eensklaps kwam er als een sluier over
haar j eugd, een waas van ernst, dat alles overtoog en
temperde. Zij verscheen nimmer meer in De Floncke,
waar 's Zondags gedanst werd; en voor elke uitnoodiging op feesten of kermissen bedankte zij stelselmatig : 't liefst met vriendelijke woorden van leedwezen, maar stug en beslist als het moest, daar waar
men al te sterk of te onbescheiden aandrong.
Zij scheen enkel nog maar te leven voor haar
werk op de boerderij, waar zij meer en meer de taak
van moeder, en af en toe zelfs die van vader waarnam.
Zij werd een flinke boerin., op de hoogte van allerlei;
zij was best in staat heel alleen, als 't moest, de hoeve
te beheeren en de boeren uit den omtrek kregen
eerbied en bewondering voor haar. Niemand zou
het haar verbeteren, zeiden velen; en nog minder
dan ooit konden zij 't begrijpen hoe 't godsmogelijk
was, dat zulk een meisje niet trouwde.
Neen; Uleken trouwde niet en dacht ook niet aan
trouwen. Haar ernstige mooie oogen keken de mannen doordringend aan en schenen zwijgend te
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betuigen : « a ken u wel; ik weet wat ge waard zijt
en daar moet ik niets van hebben ! » Het mansvolk
was iets, dat voor haar om zoo te zeggen niet meer
bestond. Zij vermeed hen stelselmatig en zocht bij
voorkeur het gezelschap van enkele harer nog ongehuwde jeugdvriendinnen op. Vooral met een van haar
werd zij van lieverlede meer en meer intiem. Het was
dat Natsen Verschelde, waarvan moeder eerst dacht,
dat Broospêr haar ten huwelijk zou vragen. Ook
Natsen-zelve had zich daar blijkbaar aan verwacht
en beklaagde zich sours bitter bij Uleken, dat Broosper haar plotseling verlaten had om naar Eemlie
Van de Weghe toe te gaan.
Uleken antwoordde daar eerst weinig op. Zou ze
't aan Natsen zeggen, wat hij ook met haar geprobeerd had ? Misschien toch wel; 't kon haar vriendin
een troost zijn. En eens, op een zondagnamiddag,
dat ze zamen naar het dorp toe gingen, en dat Natsen
daar alweer over begon, vertelde ze 't haar.
Met ronde oogen van verbazing keek Natsen Uleken aan. Haar vriendelijk gezicht met rosse sproeti es
kreeg eensklaps een vurige kleur.
— « 0 ! die sloeber ! Die sloeber ! » zei ze dof. Maar
plots daarop, zonder eenigen overgang
— « Ule, es da woar, da meneer Santiel, van 't kasteel, ou uek ne kier totten gegeen hee op nen oavend,
langs de wig?
Nu was 't de beurt van Uleken om een plotse vuurkleur te krijgen. Zij schrok zoo geweldig van Natsens
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onverwachte woorden, dat zij meteen palstil bleef
staan, als versteend en ademloos.
— « Wie zegt er dat ? » kreet ze.
Natsen lachte
— « Ge 'n moet doar azue nie van verschieten,
Dat 'n es zuedoanig irg toch niet ! »
Uleken stond op 't punt te schreien.
— « Wie heet er ou da gezeid ? Hoe weete gij datte?
Hen de meinschen doarover geklapt ? » zuchtte zij.
— « Och, » zei Natsen, .« da es al zueveel joar geleen
en 'k 'n he d'r ou noeit wille van spreken. »
— « joa moar, zeg het mij toch ! » smeekte Uleken.
— « Hawd, » zei Natsen, «'k zal 't ou zeggen. Weete
nog wel ? 't Begost donker te worden en ge woart
dicht bij ons hof as meneer Santiel ou tegen kwam?
Hawd,Pierken, onze koewachter, stond achter d'hoage
en al deur de bloaren heet hij gezien da meneer Santiel ou in zijn oarms pakte en ou totten gaf ! »
— « En hij es dat direct in huis komen zeggen? »
weeklaagde Uleken.
— « Joa hij »!
— « En overal goan vertellen in de gebuurte ? »
— « Nie, zulle ! » riep Natsen met kracht. W'hên
bedriegd hem wig te zenden as er hij oeit tegen iemand 'n woord over sprak; en hij 'n hee 't noeit gedoan, zue woar of da ik hier stoa ! »
— « Moar hij weet het toch ! » jammerde Uleken
met vochtige oogen en blakende wangen.
— « Hij weet het, en ik weet het; » troostte Natsen;
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moar Pierken es al vele joaren wig en hee da zeker
al lank vergeten; en mij vertreiwde toch ne woar;
ik 'n zal da noeit aan iemand zeggen.
XVII,
Dat groot geheim, tusschen haar en Natsen, werd
de band die haar nog inniger aan elkander hechtte.
Zij werden twee onafscheidbare vriendinnen, die
weldra geheel elkanders leven vulden. Gedurende de
week had ieder haar vaste bezigheden, die al haar tijd
in beslag namen; maar ts Zondags waren zij geheel
vrij en van 's ochtends was Natsen bij Uleken en.
samen gingen zij naar het dorp ter hoogmis, en keerden ook samen naar 't gehucht terug en gingen dan
weer getweeen na den eten naar de vespers en bleven
ook verder heel den middag in het dorp, tot het avond
werd.
Zij hadden er een derde schoolvriendin gevonden :
Irma de Meulenaere; ook ongehuwd als zij, en die
er een winkeltje hield met een jong nichtie, dat
meteen tot huismeid diende. Het waren gezellige
uurtjes, die zij daar doorbrachten. Irma, en ook Fietrieneken, het nichtje, kenden al het nieuws van 't
dorp en heel den omtrek; 't was of de beide boerendochters daar elken Zondag het weekblad van de
streek kwamen lezen. Irma was enkele jaren ouder
dan Uleken en Natsen en zij sprak met een heel trage
stem, die aan al wat zij vertelde een gewichtige be40

teekenis gaf. Kwaad sprak ze niet, of weinig; maar
critiseeren kon ze wel, vooral op het mansvolk en dat
viel in goede aarde bij die twee door de mannen
teleurgestelde meisj es.
— « joa... joa... » orakelde Irma langzaam, « ge'n
ken gulder 't mannevolk nog niet lijk of ik ze kenne.
Ge weun gulder ginter rustig op De Floncke, woar
dat er veel broave meinschen zijn; moar hier in 't
durp es 't Kiel wat anders; 't es hier op te passen mee
wie da g tomme goat. Es 't glen woar, Fietriene ? »
— « 0 joa 't tulle I » echode Fietrieneke met overtuiging. « Ze zoen ou hier bedriegen woar da ge'r
bij stoat. 't Es 'n gruet verschil mee 't Leven van de
meinschen buiten ».
Het was komisch om de beide vrouwen aan te
hooren. Zij spraken soms van hun dorp, als gold het
een groote stad vol wellustige verdorvenheid; en
Uleken en Natsen kregen den griezeligen indruk van
een zonde-oord vol ontroerende geheimen. Zij zouden
bang geworden zijn om er te komen, als het huisje
van Irma en Fietrieneke niet zulk een veilige haven
was geweest, zulk een oase van degelijkheid in een
woestijn van verwording. Want dat was het : in
Irma's huis en winkeltje kwamen slechts wellevende
en degelijke menschen. Dat zou ook immers niet
anders kunnen, bij twee vrouwen alleen of 't moesten
slechte zijn. Irma en Fietrieneke mochten overal haar
gezicht vertoonen; mannen kwamen er niet bij haar
aan huis, tenzij Marzelien, de « vader » van 't « Ge4'

nootschap van den heiligen Franciscus Xaverius D en
dat was een z(56 wijze, stille, degelijke man, dat het
niet alleen een eer, maar ook een rust was hem aan
huffs te mogen ontvangen.
Hij kwam vrijwel geregeld elken zondagnamiddag
en als hij tijd had, bleef hij er heel graag een potje
koffie drinken en een partijtje kaartspelen.
In den beginne deden Uleken en Natsen erg bedeesd
als hij daar was; maar van lieverlede geraakten zij
er aan gewend hem daar te zien en het duurde niet
al te Lang of zij speelden met hem en Irma een partijtje mede.
Het was zoo'n in-goede, kalme, verstandige man.
Nooit klonk bij hem het eene woord hooger dan het
andere en alles, wat hij zei, was zoo doordacht en
zoo vertrouwbaar. Hij was dan ook de raadsman op
allerlei gebied van vele menschen. Als Irma sours wat
centjes te beleggen had, zou ze 't stellig nooit gedaan
hebben zonder vooreerst zijn raad in te winnen, en
nooit had het haar berouwd dien raad gevolgd te
hebben. Zij sprak daar meer dan eens over met
Uleken en Natsen en zei
— q Zijn woorden zijn als good. Als gij ooit iets
te beleggen hebt, vergeet niet naar hem toe te gaan.
Fietriene bezat maar een paar honderd franks, toen
ze hier bij mij kwam inweunen; en nu L.. Hoeveel
hedde gij nou al Fietriene ?
— « Al meer dan drei duus fran ! » antwoordde
Fietrieneke op een toon van diepen eerbied.
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De beide boerendochters luisterden ademloos naar
die boeiende verhalen en in stilte zagen zij tegen Marzdien op als tegen een alwetenden wijzaard, die
wonderen kon verrichten. Zij durfden hem sours nauwelijks aankijken als hij daar was, en zijn eigen blip,
evenals zijn wijze woorden, maakten haar klein als
nietelingen. Hij was een reus van een man, met
breede schouders en groote, dikke handen, die
geschapen schenen our overweldigende vrachten op
te tillen. Maar zijn gezicht, evenals zijn stem, was
de zachtheid-zelve. Er was niets op te lezen dan goedaardige bedaardheid, en telkens toch kreeg Uleken
in zijn tegenwoordigheid zulk een zonderling en
griezelig gevoel. Dat zat hem in zijn goor en beenderig gezicht met holle oogen, een gezicht, waarvan
het vel zonder plooi of rimpel over de botten scheen
te spannen, alsof het te klein was. Uleken kon het
niet helpen; maar telkens als zij naar hem keek, kreeg
ze den indruk, alsof hij met zijn eigen doodshoofd
op de schouders voor haar stond. Ja, zoo zou hij er
ook uitzien als hij dood was. De uitdrukking van zijn
gelaat zou bijna niet veranderen, zij was er overtuigd
van. En dat vond zij iets zoo griezeligs, dat zij er in
zichzelf van huiverde en rilde van angst bij de enkele
gedachte ook maar de toppers zijner wingers aan te
rakers.
Irma nochtans was nooit over hem uitgepraat en
meer dan eens reeds had ze, vooral als ze met Uleken
even alleen was, er over gejammerd, dat zulk een
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voortreffelijk man niet getrouwd was. Wat zou dat
een degelijk huisgenoot zijn en wat zou hij zijn vrouw
gelukkig maken ! Ge zoudt het land kunnen afreizen
v6Or ge er nog zoo een vond.
Uleken liet zeggen en dacht : « Ja, ja, Irma, ik
voel u wel komen; maar bij mij zal 't niet lukken».
En meteen dacht ze aan Marzeliens doodshoofd en
Hide en huiverde van gruwel. Zij wist heel goed, dat
Irma wel eens op vertrouwelijk verzoek huwelijken
makelde, waarvoor zij dan een fooi ontving; dat ging
zoo als vanzelf mee met den handel in haar winkeltje;
dock zij wist evengoed, dat Irma ook wel eens
zou durven makelijen zonder daartoe aangezocht te
zijn en zij twijfelde er geen oogenblik aan of dit
laatste was dan ook het geval met haar herhaalde
lofzangen op Marzelien, die wellicht van heel dat
heimelijk gekonkel niets vermoedde. Zoo koesterde
zij geen den minsten argwaan; en, op zekeren Zondag, toen Irma Natsen en ook Fietrieneken mee naar
buiten lokte om eventjes bij een buurvrouw over iets,
dat Natsens moeder aanbelangde, te gaan praten,
had Uleken er hoegenaamd geen bezwaar in enkele
oogenblikken alleen met Marzelien in Irma's winkelti e achter te blijven.
Marzelien had kalm zijn pijp aangestoken en
staarde met zijn holle, wijze oogen, de drie vertrekkende vrouwen door het venster na. Hij bleef een
poos stilzwijgend en toen begon hij, heel bedaard
en langzaam, terwijl hij zijn blik, waarin toch wel
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lets ongewoons scheen to weifelen, op Uleken vestigde
— «Eulalie...» — hij noemde haar altijd deftig bij
haar vollen naam , — « Eulalie, os ge 't mij permetteert, zoe'k ou ne kier meugen wa vroagen ? »
— « Ba joa g', Marzelien; woarveuren niet! »
antwoordde Uleken heel natuurlijk, maar toch ietwat bevreemd.
— « Hedde gij noeit aan treiwen gedacht, Eulalie? »
Uleken schrikte en kreeg een heete kleur.
— « Aan treiwen nog al ! Ha ba nien ik, Marzelien! »
Roerloos, met strakke oogen, keken zij beiden elkander even aan. De klok tikte luid in de stilte. Gewichtige woorden waren in aantocht.
— « t en Es moar, » voer Marzelien ernstig en deftig voort, « da'k in mijn eigen gepeisd he, da we meschien goed mee mallekoar zoen keunen overienkomen, os ge gij zoedt willen... »
Uleken sidderde. Plotseling zag ze vO6r zich zijn
doodskop, met het gespannen vel en de holle oogkassen.
— 0 0, Marzelien, ik 'n peis ik op glen treiwen
mier! » viel zij hem gejaagd en angstig in de rede.
Langzaam schudde hij het hoofd met een gebaar,
van diepe teleurstelling.
— « 't Es spijtig, Eulalie; 't es oprecht spijtig! »
zei hij. « 1k he 'n schuen fortuuntsj en, gij bezit uek
allichte watte. We'n zijn alle twiee van de jongste
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nie mier. We zoen nog 'n schuen leven te goare
keunen hen. »
Zij sidderde; zij rude; zij was zóó ontdaan door dat
van hem totaal onverwachte aanzoek, dat zij geen
andere woorden vond dan nog en steeds dezelfde,
om den onuitsprekelijken gruwel van zich af te weren.
— « Nie, Marzelien, nie; 'k neem het wel in danke;
moar 'k 'n he hoegenaamd gien gedacht mier van
treiwen. »
— «En es da nou oprecht ou loaste woord, Eulalie ?))
vroeg hij, met droefheid in de stem.
— « Joa 't, Marzelien, joa't, oprecht mijn loaste
woord! » antwoordde zij zenuwachtig-bevend, zooals
zij destijds Broospêr geantwoord had.
— « Ha, 'k zal d'r ik tons trachten 'n reden van te
moaken, Eulalie. » besloot hij neerslachtig.
Heel langzaam zagen zij door het raam Irma met
Natsen en Fietrieneken terug naar huis toe komen.
Uleken verademde.
— « Haw61, hedde goe keunen thuiswachten ? »
vroeg Irma met haar trage stem, toen zij weer binnen
was.
— « Hiel goed, Irma ! » antwoordden zij beiden
tegelijk, Marzelien met kalme, afgemeten woorden,
Uleken wat zenuwachtig, met eventj es stokkende stem.
Irma liep langzaam om hen heen en nam hen tersluiks op. Zij wist niet, wat zij er van denken moest.
Heel verre leken zij nog niet gepraat. Irma twijfelde.
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De meisjes bleven minder lang dan andere Zondagen. Uleken zei, dat moeder uit was moeten gaan
en dat vader niet gaarne alleen zat op 't hof, als 't
avond begon te warden.
H avvê1, joa, 'k verstoa ik datte. » zei Irma, die
niet poogde haar nog langer op te houden. « Ala,,
tot Zondag, ne woar ? »
— « joa, tot Zondag... »
XVIII.
Den volgenden Zondag, toen Natsen als naar
gewoonte Uleken kwam afhalen om naar het dorp
te gaan, zei deze tot haar vriendin, dat zij last van
hoofdpijn had en maar liever thuis zou blijven. Eerst
was ze van plan geweest alles aan Natsen te vertellen. Waarom ze 't niet gedaan had, moist ze zelf niet,
maar ze had het niet gedaan. Zij liet Natsen alleen
vertrekken en maakte zich ook bij de terugkomst van
haar vriendin uit de voeten, am liefst niet te moeten
hooren, moat men bij Irma van haar wegblijven wel
dacht.
Toen kwam de tweede Zondag. Ditmaal kon het
voorwendsel van hoofdpijn geen dienst meer doen,
terwijl Uleken toch vast besloten was ook nu niet
met Natsen mee te gaan.
- « Maar wa hedde gij ? » riep Natsen verbaasd.
« Hee Irma ou wa misdoan ?
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— « Nien z', » zei Uleken, « in 't minste niet;
moar... »
En plotseling kwam het er uit!
Natsen hoorde eerst de onverwachte openbaring
met open mond en ronde oogen aan. zij kreeg een
kleur als vuur en nam haar vriendin van het hoofd
tot de voeten op, als stond zij voor een wonder.
Toen vertrok van lieverlede haar gezicht in vreemde
plooien en eensklaps begon ze to lachen, eerst stilletjes, weldra harder en ten slotte onbedaarlijk, terwijl ze gichelde :
— « Flawelewêlewd ! Ha da es toch de moeite
weird?! »
— « Moede gij doar azue omme lachen ? » bromde
Uleken ontstemd, geergerd.
— « Joajoajik ! » riep Natsen, half stikkend in
haar lachen. « Want wilde nou ne kier wa weten...?
Verleden Zondag heet hij mij percies 'tzelfde gevroagd! »
— « Wie ! Watte ! » kreet Uleken. « Marzelien ? Of
ge Knee hem wilde treiwen ? »
_..... « Joajoa! »
— «'t Zijn toch zeker leuens ! » riep Uleken.
— «'t 'n Zijn glen leuens 1 » weerlegde Natsen met
kracht. « Vroag het aan Irma os ge mij nie 'n gelueft! »
« En wa hedde gij geantwoord ? »
- « Ha, ge keunt da peizen! »
— « 0, da moe ne valschoard zijn! ne slechte
meinsch! » riep Uleken verontwaardigd.
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Het vuur sloeg haar naar de wangen; haar oogen
vonkten van woede. Zij had het gevoel bedrogen te
zijn door iemand, die ze als een soort heilige beschouwde.
— « Hij 'n es hij giene slechte meinsch, » antwoordde Natsen bedaarder, « moar hij luept hij zot
om te treiwen. Glet gij zulke meinschen. »
— « Iernand die zue kirkelijk es ! Iemand die g'ons
Hiere zoedt geen zonder biechten ! » bromde Uleken,
die haar teleurstelling niet verkroppen kon.
En plots keerde haar toorn rich op Irma
— q Ze moe zij uek 'n slechte zijn ! 't Es ze zij, die
hem da zeker aanproat? ! »
— « Ha, woarschijnlijk; ze krijg zij doar zeker wa
veuren I » trachtte Natsen te vergoelijken.
Maar Uleken was niet tot een zachter stemming te
bewegen. Dit onverwachte bedrog, zooals zij het
noemde, trof haar veel vinniger dan de vroeger ervaringen met Broospêr en met meneer Santiel. Zij
moest nu wel tot de verbitterde conclusie komen, dat
al de mannen zonder onderscheid gewetenlooze
valschaards en bedriegers waren. Op Irma bleef zij
ook geweldig scherp gebeten en toen Natsen voorstelde om maar te doen of ze van niets wisten en zoo
maar gewoon als vroeger weer naar Irma toe te gaan,
verzette Uleken zich onverbiddelijk en antwoordde,
dat zij er geen voet meer over den drempel zou zetten.
49
4

XIX.
Er was opnieuw een Zondag en voor de derde maal
kwam Natsen naar Uleken toe om haar te vragen of
ze meeging.
— « Nien ik I » antwoordde Uleken zeer beslist,
(( k'n goa in gien slechte huizen! »
— « 0 ! slechte huizen! » zei Natsen berispend.
— « 't Es gelijk; 'k 'n goa nie mee ! »
En weer mocht Natsen alleen vertrekken.
Uleken stelde er nu een soort koppigheid in om
niet meer mee te gaan; maar de zondagnamiddagen
waren wel vreeselijk lang en eentonig, zoo met haar
beide ouders heel alleen op de eenzame hoeve; en
misschien begon het haar wel wat te berouwen, dat
zij zoo onverzoenlijk de vroegere, toch wel aangename banden verbroken had. In weerwil van zichzelf bespiedde zij dien namiddag de terugkomst van
Natsen uit het dorp; en toen zij haar eindelijk met
de schemering zag komen, ging zij tot aan 't hofgat
om toch nog eens een praatje met haar vriendin te
maken.
Het kwam haar al van op een afstand voor alsof
Natsen buitengewoon vreemd deed dien avond.
Zoodra zij Uleken naast de haag van het boerderijtje
ontwaarde, kromp zij ineen alsof ze plotse pijn gevoelde. Uleken schrikte geweldig en dacht, dat er
iets ontzettends moest gebeurd zijn; maar 't oogenblik daarna bemerkte zij dat Natsen, in plaats van te
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schreien en to kermen, zooals zij dacht, stuiptrekkend ineengekrompen liep van 't lachen ; en dat gezicht ontstelde haar bijna nog heviger; zij dacht dat
Natsen plotseling krankzinnig was geworden.
— « Wat doede gij toch ? Wa krijgde gij toch ? »
gilde Uleken van verre.
— « Ge moet zwijgen ! » riep Natsen, terwiji de
lachtranen langs haar wangen rolden; moar 'k he
doar wa gluerd, 'k he doar wa bijgeweund, bij Irma! »
— « Watte ? » vroeg Uleken verbaasd.
— (( Marzelien L.. » gichelde Natsen... « Marzelien ! » Hij goa toch treiwen !... Mee... mee... ge 'n
zoedt het noeit keune roan... »
— « Mee Irma! » kreet Uleken.
— « Nie nie; « antwoordde Natsen hoofdschuddend, « mee Irma niet... mee... mee... »
— « Moar Natte ge wor gij tot ! Zeg het toch ! »
riep Uleken geergerd.
— « Mee Fietrientsien! » gilde Natsen. « Mee
Fietrientsj en !! zue woar of da 'k hier stoa! »
Roerloos, met starre oogen, keek Uleken hare vriendin een poos stilzwijgend aan.
— « Ge wil zeker de tot mee mij houen ! » zei ze
eindelijk.
— « Nie, tulle! 't Es lijk of ik zegge. » antwoordde
Natsen eensklaps heel ernstig.
— « Ha! 't es het 'n schande! » riep Uleken verontwaardigd.
— « Ze schillen acht en dertig joar! Hij es zeven en
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vijftig en Fietrientsjen negentiene ! » zei Natsen met
groote, ronde oogen.
— « En wa zegt Irma doarvan? »
— « 0 !... Al da wel es ! Hij hee veel geld, ne woar? »
— « Ha ! 't es het 'n schande I » herhaalde Uleken
met nadruk.
— « 't 'n Es het wel Bien schande, » vergoelijkte
Natsen, « moar da es zot luepen achter 't vreiwevolk!
Wie zoe dat toch gepeisd hen van azue nen ouwen
piloarbijter, die ons Hiere van 't Kruisse zoe bidden! »
— « 'k Ben d'r vies van! » walgde Uleken.
XX
Uleken, die destijds van verre de feestelijkheden
van Broospêrs huwelijk met Eemlie Van de Weghe,
evenals de blijde intrede van meneer Santiel met zijn
jonge vrouw op het kasteel had bijgewoond, woonde
nu ook, maar nog verder dan toen, de plechtigheid
van Marzeliens huwelijk met Irma's Fietrientsjen
bij. Zij hoorde het luiden der klokken voor de inzegeningsmis en het gedreun der kanonnen, die ter
eere van het echtpaar werden afgeschoten. Dat
waren nu drie mannen, die haar alle drie, of van
liefde gesproken, of ten huwelijk gevraagd hadden
en, na haar besliste weigering, zich tot andere vrouwen hadden gewend. Het speet Uleken in de verste
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verte niet, dat zij hen alien afgewezen had; maar
zij voelde een vreemde vereenzaming over zich komen; 't was haar te moede alsof die drie mannen, die
een overwegende rol in haar leven hadden willen
en kunnen spelen, toch met iets van haar eigen wezen
en bestaan waren heengetogen. Er kwam een leegte
in haar en om haar been; het actieve deel, dat zij
uit haar leven weggenomen hadden, werd niet bijgevuld en niet vervangen; Uleken stond nu als 't
ware alleen op de wereld en zag ook niets nieuws
meer in het verschiet tot haar komen. zij was nu
veertig jaar geworden; zooveel was voorbij, dat nooit
meer zou terugkeeren; zoo weinig was te wachten,
dat nu nog een ommekeer in haar verder bestaan zou
kunnen teweeg brengen. De toekomst lag daar als
een kale weg voor haar open, zonder hindernissen
noch verrassingen, iets dat recht door liep, altijd
maar eentonig recht door, tot waar het vernevelde en
versmolt als alles, in 't groote Onbekende. Haar
vader en haar moeder werden oude menschen; haar
getrouwde broer en zuster zag zij weinig; zij had
niets meer om zich aan te hechten; niets dat leefde,
niets dat groeide of bloeide, niets dat als een bezield
gedeelte van haar eigen verder leven worden kon.
Haar vriendschap met Natsen, ja dat was wel iets,
maar dat kon toch haar dagen niet vullen; dat was
enkel uitspanning, op Zondagen; en nu zelfs niet
eens meer alle Zondagen; want Natsen wou toch of
en toe eens weer naar Irma toe, en Uleken wilde dat
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niet; zij was en bleef hardnekkig op dat punt; zij
voelde wel geen gramschap tegen Irma en Fietrientsjen, maar een onoverwinnelijken tegenzin, een echten
afkeer bij de enkele gedachte aan dat huwelijk met
Marzelien, dat anders, tot dusverre, naar het scheen,
toch wel heel gelukkig was. En zoo begon Uleken
van lieverlede te tobben en te treuren en voelde zij
zich v6Or den tijd al oud worden.
XXI.
Toen kwam er eensklaps een verrassing in haar
Leven, waarop zij heelemaal niet had gerekend.
Zij had nooit veel omgang gehad met haar oudere broer en zuster, die allebei getrouwd en van huffs
weggegaan waren, toen zijzelve nog een kind was.
Zij zagen elkander slechts een paar keer in het jaar,
op feestdagen en kermissen; en al was hun wederzijdsche verhouding goed en hartelijk, tot echte, onderlinge intimiteit kwam het toch niet. Het waren
ook zulke verafgelegen dorpen, waar zij woonden;
het was een heele refs om er te komen. Fielemiene,
haar zuster, had geen kinderen. Stanus, haar broer,
had er daarentegen vele : haast ieder jaar kwam er
een bij, maar het toeval Wilde, dat het alien jongens
waren. De hoop nog een meisje te krijgen was feitelijk reeds Lang door beide ouders opgegeven en zij
hadden zich daar ook al in geschikt, toen plotseling
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dat onverwacht en onverhoopt geluk toch eindelijk
gebeurde en Stanus, op een ochtend, stralend van
geluk en vadertrots v6Or zijn beide ouders stond. Hij
bezat zichzelf niet meer van opgewonden vreugd en
hij was hals over kop gekomen om Uleken te vragen
of zij meter van het meisje wilde zijn.
Zoo iets kan men niet weigeren en Uleken stemde
dan ook dadelijk toe en poogde zelfs zich tot de geestdriftige hoogte van haar broeder op te winden, hoewel ze in den grond van haar gemoed vrij kalm bleef.
Zij was tevreden en gelukkig over het zoo Lang en zoo
vurig verlangde geluk van haar broer en haar schoonzuster, maar ook niets meer. Zij kreeg zelfs een snort
angst om alleen den tocht te ondernemen : het was
zoo verre, vond ze — en vroeg haar broer of Natsen
niet met haar zou mogen meekomen.
— « Natuurlijk... natuurlijk... hoe meer hoe liever ! » antwoordde Stanus, die in zijn opgewonden,
vaderlijk geluk bij voorbaat alles goed vond.
Zoodra haar broer vertrokken was, liep Uleken
naar Natsen toe en vroeg deze of ze haar zou willen
vergezellen.
Natsen aarzelde, bleak niet erg toeschietelijk.
— « 't Es 'n hiele reize ! » tobde ze.
— «'k Zal ou reize betoalen. » beloofde Uleken.
Maar nog zei Natsen niet ja.
— « Woarom 'n wilde gij toch niet? » klaagde Uleken.
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- « Woarom 'n wilde gij noeit nie weer meegoan
mee mij naar Irma's? » verweet Natsen.
Uleken voelde tweestrijd. Zij had het nu beloofd
aan Stanus en ging toch zoo ongaarne alleen. Zij had
een zonderlingen angst, bijna een afkeer om er alleen
naar toe te gaan. En toch wou ze gaan; zij kreeg nu
eensklaps een soort heimwee naar dat onbekende
wicht, dat haar naam zou dragen en waarvan zij meter
warden zou.
— « Hawd, » zei ze, zich geweld aandoende, « os
ge mee wil goan, zal ik uek nog ne kier mee ou noar
Irma's meegoan. »
— « Wannier ? » vroeg Natsen dadelijk.
— « Te noaste Zondag, of te langste Zondag en
acht doagen! » beloofde Uleken.
— « Goed! » zei Natsen. « 'k Zal meegoan. »
XXII.
Het was eerst een heel eind te voet, tot aan het
naaste station; daar wachten op den trein, dan sporen
een half uurtje en dan weer een heel eind te voet tot
aan de tamelijk verafgelegen hoeve, waar haar broeder woonde.
Het weer was mooi, zacht lente-wazig en warm.
De wiedsters lagers ten alien kante op den akker en
velen zongen als blijde vogeltjes, met de zingende
vogeltjes in den teerblauwen hemel mee. De blonde
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beekjes kabbelden en er stonden reeds bloemen
langs de randen : witte anemonen en gele primula's,
die zoeterig geurden en waarover witte en hemelsblauwe kapelletjes fladderden.
Zij kwamen aan de hoeve, die met open deur en
luikjes stand te lachen onder den bloeienden boomgaard in de lauwe zon.
— « Welgekomen! Welgekomen! » jubelde Stanus
vriendelijk glimlachend op den drempel. En hij liet
haar binnen en bracht ze dadelijk, dwars door de
keuken, waar de oude klok traag en hard tikte en
waar het koel en frisch rook naar karnemelk en boter,
op de voutekamer, bij de moeder, die te bed lag.
— « Dag, Fielemiene; hoe goat het? » vroegen de
meisjes schuchter in de schemerige klaarte naar het
ledikant toetredend.
— « 0 ! pertijkelier goed! » antwoordde Fielemiene
met stralende oogen, zich half tegen de kussens oprichtend. " Ons Hiere hee hem over ons ontfirmd! »
juichte zij zacht met innige verteedering. « Kijk
ne kier noar ou metekind. Uleken, azue 'n schuen
eingelken! 0
De beide meisjes keerden zich om en daar zagen
zij, bij het lichtgroen-geruite raampje, de baker, die
er bezig was het boorlingske in te bunselen. zij had
het als een rol op haar schoot en tusschen haar lippen
hield zij spelden, die zij er de een na de ander uitnam om er het wicht in zijn luiers en doeken mee
vast te gordelen. Handig keerde zij de dikke, harde
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prop telkens weer om, steeds nieuwe spelden vastprikkend, tot zij er eindelijk klaar mee was en het
mormel overeind tilde, om het aan de meisjes te
laten zien. Het leek aldus een opgerolde sneeuwpop,
met een vuurrood, gerimpeld gezichtje, dichte oogen
en heele kleine, roode handjes, die machteloos kriewelden.
— « 0 ! azue 'n schuen kind ! » juichte Natsen, haar
handen van ontroerde bewondering in elkaar
slaande. Ook Uleken jubelde, doch matiger en aside
heel even de wangetjes met bevende wingers.
— « 't Mag er zijn newoar? » pochte de baker met
trots.
De moeder, van in haar bed, keek zalig glimlachend,
met vochtigstralende oogen.
Daar kwam Stanus over den boomgaard aan, vergezeld door een wager ventje met rood-omrande
oogen, die zich recht en fiks hield als een kaars. Het
was Justien, Fielemiene's broeder, die zou peter
worden van het pasgeboren kind. Luidruchtig kwam
hij met Stanus op de voutekamer, wenschte zijn zuster « proficiat », keek even naar het mormel op den
schoot der baker en dan naar Uleken en Natsen, die
hij opgetogen groette en tegen wie hij dadelijk nog
al gewaagde kwinkslagen begon uit te pakken. Stanus moest er hartelijk om lachen; maar Fielemiene,
die Ulekens preutschheid kende en merkte, dat de
beide meisjes met die aardigheden niet gediend waren en met kleurende wangen naar den grond keken,
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lei haar broer het zwijgen op. 't Was trouwens de
tijd om voor het doopsel naar de kerk te gaan en
statig zette de kleine stoet zich in beweging : de
baker in het midden, dragend onder de slippen van
haar zwarten kapmantel het wicht, met links van haar
Justien en Uleken en Natsen rechts. Stanus bleef,
zooals 't betaamde, bij zijn vrouw de thuiswacht
houden.
Zoo liepen zij, niet zonder een zeker bewustzijn
van deftige plechtigheid, Tangs den kronkelenden,
blonden landweg, door het groene, vroege-lenteveld. Justien had zijn pi.jp opgestoken en deed nu nog
al fatsoenlijk tegen de twee meisjes; en de baker, die
zwaarlijvig was, hijgde wat en transpireerde onder
den last van het onder haar mantelslip verborgen
wicht.
De wiedsters op het veld staakten eventjes den
arbeid en het zingen om den kleinen stoet na te kijken
en of en toe kwamen er enkelen aan wie de nieuwsgierigheid te machtig was, dwars over den akker gehold en vroegen met stralende oogen en blozende
wangen of zij 't kind eens mochten zien. Toen haalde
de baker haar mantelslip even op en jonge, gretige
gezichten keken, met frisch-lachende monden. En
dan kon Justien zich weer niet goed houden : hij
waagde schuine moppen, die de wangen van de
meisjes deden kleuren, terwijl ze zich bedeesd achteruit trokken. Hier en daar was er ook wel eene, die
hem flink en onbeschroomd dorst antwoorden en
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hem voor « viezen ouden bok » uitschold, tot groot
genoegen van de baker, wier schoklachend buikje
het ingepropte wicht dan in haar armen op en neer
deed dansen.
Zoo kwamen zij in 't dorp en voor de kerk, waarvan de zware deur half open stond. De koster was
daar al vast om hen te ontvangen en uit de sacristij
kwam de pastoor te voorschijn, in wit koorhemd, met
den wijwaterkwispel in de hand.
Alles was zeer vlug en zonder plechtigheid afgeloopen, heel nuchter in die ietwat kille, leege kerk,
bij de groote doopvont in de schemerige klaarte under
het oksaal. Het leek wel een gewone waschbehandeling, waarbij het wicht even jankte, zooals het thuis
zou dom. Aileen de namen die het kreeg : Eulalie,
Maria, Philomena, met de Latijnsche klanken, die
er bij behoorden, gaven er eenige voornaamheid aan.
Uleken was ernstig en toch ook wel eenigszins ontroerd. Zij voelde een snort van toekomstplicht over
zich neerkomen. Zij zou toch later voor dat kind te
zorgen hebben, meer dan voor de andere kinderen
van haar broer. Het stond dichter tot haar, zij voelde
't nu reeds; 't was iets meer eigens; het droeg haar
naam...
Na de kerk gingen zij even iets gebruiken in De
Vlaamsche Leeuw, de herberg die daar vlak bij stond.
Dat hoorde zoo en volgens gebruik was het de peter,
die trakteerde. De waard en zijn vrouw wenschten
proficiat » en werden ook getrakteerd. Zij klonken
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aan en maakten grapjes. Zij vroegen niet om 't wicht
te zien; zij hadden te veel van die gelegenheden.
't Hoeveelste was dat nu al van Stanus en Fielemiene ? Het achtste L.. « Goed zoo ! » zei de waard
0 ze krijgen 't boekje van twaalf nog wel vol ! »
Justien antwoordde daar het zijne op; de glaasjes
werden nog eens volgeschonken... en vroolijk trokken
zij naar de boerderij terug. Pastoor en koster kwamen
meteen uit de kerk in hun gewone kleeren en groetten
deftig in 't voorbijgaan. Ziezoo, er was alweer een
goede christenziel voor het waarachtige geloof aangeworven.
Toen Uleken en Natsen in de avondschemering
weer uit het treintje stapten en, vermoeid door de
gebeurtenissen van den dag, te voet den vrij langen
weg naar het gehucht De Floncke volgden, werden
zij door een deftig rijtuig, bespannen met twee paard en, achterhaald.
Zij keken even om en herkenden op den bok meneer Santiel, die mende, met zijn koetsier statig in
livrei naast zich. Zij groetten hem in 't voorbijriiden :
« Goen oavend, meneer Sandell » en hij groette terug,
fiks en stijf op zijn bok, met een lichte beweging der
zweep.
— « Hij ha ons wel meuge meenemen in zijn voiture; d'r es ploatse genoeg! » meende Natsen.
Uleken zei daar niets op, keek peinzend voor zich
uit naar het rijtuig, dat in een bocht verdween.
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— « Joajoa! » zei Natsen, haar gedachtengang
volgend, « azue zijn ze, die hieren : as z'ons in 't
donker keunen pakken; ze zoen 't nie lichte loaten;
moar langs den opene wig 'n kennen z'ons nie mier.
Hoeveel kinders heet hij nou al mee zijn onnuezel
schoap ? »
— « 'k Gelueve dat 't derde op komst es.» zei Uleken.
— « Uleken... » voer Natsen ietwat ondeugend
voort, « hedde gij noeit gepeisd dade gij meschien nog
nen dag op da kastiel zoedt weunen, os hij azue altijd
achter ou zat? »
— « Nien ik, Natsen; dat 'n he 'k noeit gepeisd ! »
antwoordde Uleken wijs. « 'IK He altijd gepeisd, da
soorte bij soorte 't beste was. »
— « 't Gebeurt toch ! » meende Natsen. « Wete
wel, dien baron uit 't Brugsche, die mee da fabrieksmeisken getreiwd es? »
« t k He doarvan g'huerd; » zei Uleken ; « moar
—
zijn ze gelukkig ? »
— « 0, doanig gelukkig ! Hij es zot van heur en
doet al wat da ze wilt, V
es zij 'n firme meciam geworden. »
Zwijgend liepen zij verder. De avond daalde, de
ondergaande zon wierp lange, dwarse vuurstrepen
over het malsche lentegroen der velden. De bloeiende
boomgaarden taanden weg in grijsachtige schemering; ginds verre, op het onzichtbaar kasteel, klonk
deftig een beL
— « Hij es nou thuis, hij mag mee zijn onnuezel
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schoap goan eten. I t Es gelijk, Uleken; 't spijt mij
toch dade gij doar in hear ploatse nie 'n zit. »
— « Mij niet! zei Uleken. « Soorte bij soorte! »
doar blijf ik bij : dat es 't beste!»

XXII.
« Soorte bij soorte! » jawel; maar Uleken, evenmin
als Natsen, scheen haar « soorte » te kunnen vinden;
en de jaren verliepen en zij werden stilaan oud. Zooveel veranderde onmerkbaar om haar heen; zooveel
van haar vroeger kennissen en schoolvriendinnen.
waren reeds verdwenen en alles wat van uit dien tijd
nog overbleef, werd zoo oud, zó(5 oud. Natsens
moeder was gestorven, maar haar wader leefde nog
en Ulekens ouders leefden nog allebei. Maar wat
waren ze oud en verschrompeld geworden ! Wanneer
Uleken ze zoo naast elkaar zag zitten, langs beide
kanten van den haard, was het haar soms te moede
of zij onbekende wezens uit een vreemde wereld
vOOr zich zag. Zij warmden hun stokkerige handen
boven de likkende vlam en Uleken kreeg soms den
indruk of hun knokkelige wingers droge stokjes waren,
die wel eens zouden kunnen mede vlammen met het
ander hout. Waarom zaten ze daar nog? Waarom
bleven ze nog leven? En als ze toch niet konden doodgaan, waarom gingen ze dan niet hun laatste dagen
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stelde boeren deden? Uleken had er al zoo dikwijls
over gesproken en ook haar broer, en haar zuster
hadden er op aangedrongen; maar de oudjes waren
koppig; zij wilden niet, zij wilden alleen bliiven,
daar wear zij hun leven Lang gewoond hadden.
En zoo hielden zij ook Uleken daar vast. Uleken
wist nu wel heel vast en zeker, dat zij niet meer
trouwen zou; voor wie moest ze dan blijven sjouwen, daar op die eenzarne, verlaten hoeve ? Natsen
had zoo dikwijls reeds het plan geopperd : semen met
haar beidi es rustig in het dorp gaan wonen; en Uleken had niets beters gevraagd; maar dat kon niet voor
haar, zoolang de oudjes bleven leven en niet weg
wilden, evenmin trouwens als het kon voor Natsen,
wier oude vader net zoo koppig in zijn hoekje bleef
geankerd als haar eigen ouders in het hunne. Dear
was nu eenmaal niets aan te doer; zij waren onverbiddelijk gebonden en geboeid.
Zij klaagden daar niet over. Natsen klaagde niet
en Uleken ook niet. Zij hielden van hun oudjes.
Wanneer zij hen uit hun slommerboel der boerderij
wenschten te halen, dan was het toch eerst en vooral
voor het eigen welzijn der oudjes. En toen zij eenmaal begrepen hadden, dat de oudjes daarin vergroeid
waren en dat alleen de dood er hen uit zou halen,
richtten zij beiden, zonder verder aandringen of
mopperen, haar leven daar near in. Natsen werd de
boerin op haar waders hoeve en Uleken werd de
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boerin op de hoeve van haar vader en haar moeder.
Later, als zij vrij waren, zouden zij samen haar Leven
inrichten, zooals ze dat wenschten. Dat was nu eenmaal vast besloten en dat vooruitzicht sterkte en
troostte haar.

XXIII.
Middelerwiil was er toch ook een andere troost in
Ulekens Leven gekomen : Eulalietje, het kleine ding
van haar broer, waarvan zij meter was !
Eerst was het meer uit gevoel van plicht, dat zij
er zich mee bemoeide. Om de zooveel weken ging
zij haar broer en schoonzuster opzoeken, en bleef
er een paar uurtjes, en speelde wat met het kind;
meer niet. Maar het kind-zelf hechtte zich wonderbaar aan haar meter. Dat was een uitgelaten blijdschap, telkens als Uleken daar aankwam en dikke
tranen als Uleken weer weg wou gaan ! 't Was als
een hondje, dat alleen zijn meester kent en door geen
anderen gestreeld wil worden.
— «'k 'n Weet ik niet wat ik daarmee moet doen I»
lachte sours Fielemiene, half jaloersch, half gevleid.
« Van os ge weg zijt 'n es er gien huffs mee 't houen.
Het es tante Uleken alhier, tante Uleken aldoar!
Stanus en ik we 'n tellen wij nie mier mee I
— « Ha!... we zillen wij moeten eindigen mee
z' aan Ule cadeau to doen! » meende Stanus half
ernstig, half schertsend.
65
5

Uleken kon het niet helpen, maar die buitengewone
gehechtheid van haar metekind vleide haar danig.
't Was werkelijk of 't haar eigen kind van vleesch
en bloed was en zij ging er dan ook mee om,
niet als een tante, maar als een echte moeder. zij
kreeg er alles van gedaan. Daar waar het aan Fielemiene pruilerig weigerde te gehoorzamen, lei het
telkens bij Ulekens eerste verzoek het hoofd in
den schoot.
Toen het zoowat vier jaar oud was, begon het te
zaniken om eens met Tante Uleken naar de boerderij van grootvader en grootmoeder mee te mogen
gaan.
— « 't Es veel te verre en ge zij nog veel te kleine;
ge zoedt verdolen I » zei moeder.
— « 'k 'n Kan nie verdolen os ik bij tante Uleken
ben ! » zeurde het kind.
Het zeurde zoo en zanikte zoodanig, dat de ouders.
om er van verlost te zijn, het eindelijk eens met
Uleken lieten meegaan.
Dat moest hun gauw genoeg berouwen ! Eenmaal
op de boerderij van tante wilde het verwende ding
er niet meer weg. Geen sprake van ! Toen Uleken
vond dat het de tijd was om naar moeder terug te
keeren, begon het kind te huilen en te stampvoeten
en klemde zich aan Ulekens rokken vast. zij wou niet,
zij zou niet; voor het eerst weigerde zij aan tante's
wil te gehoorzamen. Uleken was radeloos; dreigementen noch beloften hielpen; zij was ten slotte
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genoodzaakt iemand uit De Floncke op zijn rijwiel
naar Naar broeder toe te sturen met het bericht, dat
Eulalietje eerst den volgenden ochtend zou terugkomen.
XXIV.
Dat alles waren nog maar kindergrillen; maar toen
de kleine Eulalie zes jaar oud geworden was, deed
zich een ander, veel gewichtiger vraagstuk voor.
Het werd de hoogste tijd, dat Eulalietje geregeld zou
naar school gaan. Op het afgelegen en heel onbeduidend dorpje, waar Stanus en Fielemiene woonden, bestond er echter geen school. De kinderen
moesten, ofwel elken dag heen en weer naar het naastbij
gelegen, ook nog vrij verwijderd dorp, ofwel in dat
dorp bij vreemde menschen of verwanten als kostgangers hun intrek nemen. Het dagelijksch heen en
weer trekken voor zulk een klein meisje was veel te
gewaagd en te verre en bloedverwanten of vertrouwde kennissen hadden Stanus en Fielemiene er
niet. Was er maar een klooster geweest, zooals in
het veel aanzienlijker dorp waar Uleken-zelf zooveel
jaren ter school was gegaan! Maar dat bestond er
niet en de ouders waren radeloos. Er werd daar heel
wat heen en weer over gepraat en getobd, tot Uleken,
na eenigen tweestrijd en niet zonder aarzeling, eindelijk voorstelde
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— « Wel, os ze toch ievers moet uitbesteedworden,
loat ze dan liever bij ons komen weunen »!
Fielemiene en Stanus bekeken elkaar en hun oogen
straalden. Zelven hadden zij niet het voorstel durven
opperen, maar zij hadden het er toch wel eenigszins
listig op aangelegd, dat het van Uleken zou uitgaan.
zij dankten jubelend en namen dadelijk aan. Eulalietje, die op den boomgaard met een springtouw
danste, werd geroepen.
— « Eulalietsje, woar zoede liever noar schole
goan: noar Broakel, mee de kinders hier uit de gebuurte, of noar 't kluester van Axpoele, woar dat
tante Uleken in den tijd geweest hee? »
— « En woar zoe'k meugen blijven sloapen ? »
vroeg dadelijk de kleine.
— « Woar da ge wilt : hier thuis, of ginder in 't
kluester... of bij tante Uleken, »
— « Bij tante Uleken! Bij tante Uleken! Bij tante
Uleken! » gilde de uitgelatene kleine, opspringend
van blijdschap.
En zij klampte zich aan Uleken vast en liet haar
niet meer los.
XXV.
Een aardig Jong dingetje, recht op haar fijne beenties en met een hoofd van blonde krulletjes, liep nu
elken dag, naast de andere kinderen, van het gehucht
De Floncke naar en van het dorp peen en weer.
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Zij droeg haar boterhammen in een gevlochten
korfje en at die om twaalf uur, met nog een paar
andere kleinen, in Irma's winkeltje op. Uleken had
rich van lieverlede verzoend met Irma, en natuurlijk ook met Fietrientje, die heel gelukkig was met
haar veel ouderen Marzelien en reeds drie kinderen
had, waarvan een den leeftijd had van kleine Eulalie,
naast wie het, in 't klooster, op de schoolbanken zat.
Eulalietje was nu al acht jaar oud en leerde, dat het
een plezier was. Als Uleken bij toeval near het dorp
ging en bij de nonneti es over het leeren en 't gedrag
van haar nichtje informeerde, hoorde zij loftuigingen
zonder eind. Eulalietje was altijd van de twee of
drie eersten harer klasse en ook op haar gedrag hadden de zustertjes niets aan te merken. Zij waren
trotsch en blij op zulk een leerlinge.
Uleken voelde zich gelukkig. Nu had ze toch werkelijk een toekomstdoel in 't Leven. Als haar stokoude ouders nu kwamen te sterven, zou ze toch niet
eenzaam bliiven zitten : zij had het kind om voor te
zorgen.
't Was meer en meer hear kind geworden. Naar
haar eigen ouders taalde het niet; het was alsof die
niet bestonden. Er was dear nog een zusje en een
broertje bijgekomen en Stanus en Fielemiene kwamen nu en den wel eens hooren, hoe Eulalietje het
stelde; maar zij waren wel zeer blijde, dat Uleken
hen althans van dien last verlost had en spraken nooit
meer van het kind bij zich aan huffs terug te nemen.
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Dat leek nu wel een uitgemaakte zaak, hoewel het
nooit in duidelijke woorden uitgesproken was : Eulalietje bleef vast bij tante Uleken wonen; dat zou
nu wel niet meer veranderen.
't Was Uleken somtijds te moede, of ze zichzelf
terug zag, o zooveel Lange jaren geleden. Veel menschen hadden het reeds zoo dikwijls gezegd, dat het
nichtje zoo bijzonder op haar tante leek en Uleken
ging het nu ook van lieverlede zien en dat vergrootte
nog hare verteedering. ja, ook Uleken droeg destijds zulke blonde krullen; ook Uleken hield zich
kaarsrecht op fijne beentjes; en zelfs in de manier
van spreken en lachen was er gelijkenis. En eens kwam
Natsen met in elkaar geslagen handen op het boerderijtje aan en jubelde
— « Wel, Ule, 'k he doar toch moeten kijken noar
Eulalietje binst da ze mee dander kinders kuerdeken danste. Da was nou toch percies lijk of ge 't
zelve woart, veertig joar geleen, os we te goare dansten, mee de meiskes uit De Floncke.
— « 'k Geluef het! » antwoordde Uleken verteederd. « 'k Zie zelve somtijds de gelijkenesse, os ik
heur azue zie spelen ».
XXVI,
Van de twee stokoude oudjes, die zij altijd met de
knokkelige handen over 't vuur vond zitten, nam
Eulalietje al niet veel notitie. Wat zou ze ook? Iederen
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ochtend en avond zei ze altijd heel beleefd « goen
dag » en « goen oavend , gruetvoader en gruetmoeder !»
zooals de nonnetjes uit het klooster haar dat opgelegd hadden; maar daarmee was ze dan ook uitgepraat en de oudjes, van hun kant, vroegen ook niet
meer. Grootvader zat meestal zijn kort steenen pijpje
te rooken Tangs welks steel kwijlstraaltjes naar beneden lekten, en 't was alsof grootmoeder onophoudend aan jets zat te kauwen; haar mummelende
mond was altijd in beweging en zij keek soms haar
kleinkind aan met zulke oogen van bevreemding,
alsof ze nog maar steeds niet kon begrijpen, hoe het
daar aan huffs gekomen was en er maar aldoor bleef.
Grootvader zat soms diep in zichzelf te glimlachen,
alsof hij dacht aan heel, heel Tang verleden grappige
dingen, die nu nog vroolijke herinneringen in hem opwekten en grootmoeder scheen meer dan eens iets
te willen vragen, terwijl zij Eulalietje met haar vreemde
oogen aankeek. Dock het gebeurde nooit : grootvader
lokte voort aan zijn kwijlend pijpje en grootmoeder
bleef mummelen met haar tandeloozen mond, alsof
zij Eulalietje alweer vergeten was.
XXVII.
Eens, op een winter-schemeravond, toen Eulalietje
verkleumd met de andere kinderen van het gehucht
van school terugkeerde en daar nog even stond te
kijken met de handjes in haar wollen wanten, naar
71

de jongens, die met ijsstoelen over de bevroren sloot
reden, kwam Uleken gejaagd naar buiten en riep
van op den drempel met een vreemde stem :
— « Eulalietsie, kom ne kier ziere in huffs. Toe,
boast ou !
Het kind liep rennend dwars over den boomgaard,
alsof zij iets vroolijks verwachtte; maar toen ze binnen
was keek ze met ontsteltenis mar de gezichten. van
Uleken en Natsen, die allebei met roodgekreten
oogen schreiden.
— « Gruetmoeder es gestorven ! » weeklaagde
Uleken. « Azue al mee ne kier, van den uchtijnk,
binst da ze 'n potse kafee dronk ».
Eulalietje keek met groote, heldere, ernstige oogen
op. Zij zei niets; zij wist niet wat ze zeggen moest;
ze haalde haar zakdoek uit en begon ook to schreien.
— « Wilde gruetmoeder nog ne kier zien? » vroeg
Uleken weemoedig.
— « Joajik ! » fluisterde 't kind, dat niet dorst weigeren.
Zij gingen in de « beste kamer » naast de keuken en
daar lag grootmoeder op haar bed, zoo stil, zoo wit,
zoo geel, zoo heelemaal anders, dan ze in het Leven was.
— « Dat 'n es gruetmoeder niet ! » fluisterde het
kind met angstoogen.
— « Jawel, 't es gruetmoeder; kom, ge moet 'n
gebedeke lezen. » vermaande Uleken.
Zij knielden alle drie op stoelen en Baden met vroom
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neergebogen hoofd. Op de tafel bij het bed brandde
een waskaars naast een wit wijwatervat met palmtakje; en grootmoeders handen waren strakgevouwen
om een rozenkrans, alsof zij mede bad.
Daar ging de deur stil open en grootvader strompelde binnen. Hij snikte zonder tranen; zijn houterige handen bibberden.
— « Kom, voader; 't 'n es nie goed veur ou !
fluisterde sussend Uleken.
Zij ream hem bij den arm, hield hem een oogenblik stil voor het doodsbed, draaide hem zachtjes
om en leidde hem uit de kamer. Natsen en Eulalietje
volgden op de teenen. De doode bleef alleen in strakke
roerloosheid, met de oogen, die dicht waren, en de
houterige handen om den rozenkrans. Buiten, in
de schemering, klonk nog duidelijk het gejoel der
jongens op de bevroren sloot.

XXVIII.
Nu zat grootvader alleen bij den haard. De leege
stoel van grootmoeder stored tegenover hem en hij
keek er dikwijls naar, alsof hij wachtte, dat iemand
daar de onbezette plaats zou komen innemen. Hij
rookte weer zijn pijpje dat kwijlde, maar hij glimlachte niet meer in zichzelf; hij zat daar maar willoos en futloos zonder doel en bijna zonder Leven.
Uleken, de knecht, de dienstmeid, het kleine meisje,
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zij vergaten 't soms, dat hij daar nog aldoor zitten
bleef. Somtijds, in schemeruren, als de vroege winteravond reeds v6Or vier ure, door de kleingeruite
raampjes onder de bruingerookte balken kwam aansluipen, schrikten zij, wanneer zij onbedacht, tegen
zijn leunstoel aanstieten. Hij zat daar als een mum mie; zij dachten soms, dat hij er dood zat.
Eens, op een schemeravond, waren zij langer dan
gewoonte, in stallen en schuren bezig geweest. 't
Had heel den namiddag dik gesneeuwd en 't was
daarop gaan vriezen; zij hadden het druk, daarbuiten,
our nog alles, vOOr den nacht, goed toe te dekken en
te verzorgen. Uleken, de knecht en de meid, en zelfs
Eulalietje, alien hielpen vlug en vlijtig mee. De nacht
was gansch gevallen, toen zij eindelijk weer binnen
kwamen.
Uleken stak gauw de lamp aan en keek bezorgd
naar het haardvuur. De houtblokken brandden nog
en speelden met likkende tongetj es tegen den zwartgerookten schoorsteenwand. Uleken wierp er een
volle greep rijshout over en dadelijk vlamde het krakend en lustig hoog op. En toen eerst merkte zij, met
eenige verbazing, dat waders leunstoel leeg was.
— « Voader, woar zijde gij ? » riep Uleken naar
de « beste kamer » toe,
Er kwam geen antwoord.
— « Voader, zijde gij al noar ou bedde ? 't Es
zue vroeg ! » herhaalde zij, meteen de slaapkamerdeur
openend.
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't Was donker in de slaapkamer en nog steeds kwam
er geen antwoord.
— « Melanie, breng mij ne kier de lante ! » riep
Uleken.
Met haast nam de meid de lamp en liep er mee
in de kamer.
— « Hij 'n es hij in zijn bedde niet! » hoorden de
knecht en Eulalietje de twee vrouwen angstig zeggen.
Zij kwamen haastig met de lamp weer in de keuken
en herhaalden met verschrikte gezichten
— « Hij 'n es hij in zijn bedde niet en in de koamer
uek niet. »
— « 'k Peize dat hij ne kier langs achter buiten
gegoan es. » zei kalm de knecht. Hij stond op, ging
door het achterhuis en de vrouwen hoorden hem geruststellend zeggen :
— « Ziede well D'achterdeure stoa open. »
..._ q Es hij doar ? » vroeg Uleken,
« 'k 'n Weet nie; 'k zal ne kier kijken. Boas?...
woar zijde dan ? » hoorden zij den knecht naar buiten roepen.
— « 'k 'n Zie hem nie; 'k 'n huer hem nie ! » herhaalde de knecht.
— « Es hij doar ? » herhaalde Uleken met angstoogen.
En voor de tweede maal riep hij luider :
— « Boas !... Woar zitte dan? »
Er kwamgeen ander antwoord dan 't hol geblaf
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van een paar honden uit de buurt. Uleken barstte
plotseling in tranen uit,
— « Hij es wiggegoan. Hij zal op den dompel
zijn ! » snikte zij.
De knecht kwam weer in huis met een bezorgd
gezicht.
— « We zillen op zoek moeten goan ! » meende hij.
— « Hij zal verdolen, hij zal duedvriezen in de
snieuwe! » jammerde Uleken.
zij stonden daar even met hun vieren, radeloos,
elkander met groote, angstige oogen aankijkend. Er
was geen tijd te verliezen, 't werd nacht, zij moesten
dadelijk op zoek. De knecht hield de brandende stallantaarn in de hand. Hij was klaar.
— « 'k zal meegoan ! » zei Uleken en sloeg haastig
een wollen doek om hoofd en schouders.
— « Ik goa uek mee, tante! » kwam Eulalietje
bevend tegen Uleken gedrongen.
— « Joa, moar, ik 'n blijf allien op 't hof niet; 'lc
ben veel te schouw ! » riep beslist de meid, en zij
liep ook een warm hoofddeksel halen.
Zoo gingen zij met hun vieren, nadat zij de voordiur gesloten maar de achterdeur op een kiertie
gelaten hadden. Wie weet ? Vader kon sours terugkomen, zooals hij vertrokken was, terwiil zij naar hem
zochten. In 't voorbijgaan maakten zij Duc, den waakhond los, die zich in het gerinkel van zijn halsband
schudde van plezier en lustig met hen meeliep.
Eerst gingen zij even rondom het huis en de stallen.
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De knecht hield de lantaarn dichtbij den grond orn
de sporen van vaders voetstappen op de sneeuw te
volgen. Hij zag ze eerst heel duidelijk herkenbaar,
linksom achter den gevel van het huis, dwars over
den boomgaard, in de richting van de schuur. Daar
kwam er verwarring met hun eigen stappen. Zij liepen
in elkaar en uiteen; er was geen richting meer te
volgen. De knecht hief zijn lantaarn hoog op, zoodat
hij duidelijk de muren en de deuren van stalling en
schuur bescheen en riep met harde, duidelijke stem :
— « Boas Elemetier?... Zij de gij doar? »
Zij bleven alle vier met scherp-gespitste ooren
even roerloos op de sneeuw staan of ze soms, hoe
zwak ook, eenig geluid vernamen, dat hun den weg
wijzen kon. Niets... niets... Alleen 't geblaf van honden op omgevende boerderijen en ergens een vlegel,
die dorschte, rustig, in doffe, gelijkmatige kadans.
De knecht trok een voor een de deuren open.
« Boas Elemetier... zijde doar? » riep hij telkens met
zoo duidelijk mogelijke stem, want grootvader was
hardhoorig; maar, van nergens kwam een antwoord; zij
hoorden alleen het geritsel van 't stroo, dat de in hun rust
gestoorde koeien en kalveren onder zich verschoven.
— « Hij 'n es op 't hof niet, dat es zeker ! » zei
de knecht beslist.
— « Moar, och Hiere, woar es hij dan toch? »
weerklonk de klagelijke stem van Uleken.
— « We zillen zoeken tot da w'hem vinden I »
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antwoordde de knecht vastberaden. Zijn flinke kordaatheid gaf de zwakke vrouwen weer wat moed in;
zij volgden hem trouw in het schijnsel der lantaarn,
die hun blauwachtige schimmen gedrochtelijk deed
dansen over de bevroren, krakend-witte sneeuw.
Bij 't ingangshek boog de knecht weer diep tegen
den grond. « Hahaa! hier hen we 't boasken weere 1))
hoorden de vrouwen hem jubelen. Hij riep haar bij
zich en wees haar de onmiskenbare sporen van grootvaders platte klompen naast het hek.
— « Ziedewel ! » riep hij, « hij es in de richtijnge
van De Floncke toe ! 't 'n Zoe mij niet verwonderen,
dat hij ginter op zijn gemak 'n puipke zat te smueren
en 'n dreupelken zat te drijnken. »
— « 0, dat 'n geluef ik niet ! » zei Uleken neerslachtig. « Hij 'n es da nie geweune. Hij 'n heet er in gien
joaren mier geweest. »
Maar toch, zij waren alien ietwat opgelucht, omdat zij nu althans met zekerheid wisten, welke richting hij was uitgegaan; en met een vage, zachte hoop
in 't hart schreden zij naar De Floncke toe.
De sneeuw lag droomerig-wit tusschen de naakte
boomen van den landweg en in den hoogen, donkerblauwen hemel was het een tintelende flikkering van.
sterren, alsof daar ergens een groot mysterieus verlichtingsfeest gevierd werd. Duc liep snuffelend links
en rechts vooruit en zijn donkere, gluipende gestalte
deed denken aan een wolf of een duivel. Het viertal
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volgde met de brandende lantaarn en het kraken van
de sneeuw onder hun voeten klonk als de zuchtende
klacht van hun zoekende zielen.
Daar stond De Floncke achter haar rijtje lindeboomen, op een pleintje, zijlings van den weg. Lichtstreepjes barstten door de dichte luiken; men hoorde
vaag gestommel van beweging daarbinnen. De knecht
klopte de sneeuw van zijn klompen, opende de portaaldeur en trad binnen.
— « Elk ne goen oavend. Es boas Elemetier
hier niet ? » hoorden de anderen hem vragen.
Maar zij wachtten niet op 't antwoord. Zij traden
insgelijks binnen en wisten reeds, dat grootvader er
niet was, nog voor de waard uit De Floncke niet zonder
eenige verbazing had geantwoord
— «Boas Elemetier? Neen hij, jongen; hij 'n komt
hij hier noeit. »
Met hopeloos-wringende handen trad Uleken naar
voren.
— « Voader es van 't hof weggedompeld en we
zoeken hem. » schreide zij.
— « Wa zegde doar? ! » riep de baas. En zijn twee
meisjes, die bij een tafeltie zaten te speldewerken,
legden de klosjes neer. Een jonge lummel, die met
de armen op de roedjes van de kachel half ingedommeld zat, keek onverschillig op.
Er was een stilte.
— « Zet ulder!» noodigde de waard, stoelen aanbiedend.
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— « 0, nie, merci! » antwoordde Uleken neerslachtig. « We moeten verder zoeken. W'hoan zue
gehoopt, dat hij hier meschien zoe zijn. »
— « Fiji 'n komt hij hiec noeit, jong! » herhaalde
de baas.
Uleken oordeelde, dat men daar zoo niet weg k on
gaan en vroeg aan haar knecht Remi en Melanie, de
meid, of zij iets wilden gebruiken.
« Ha ... 'n gloas bier ! » lachte Remi de traktatie
tegen. Ook Melanie glimlachte en wilde wel graag een
glas bier .
— « Es da Stanus' kleine ? » vroeg een der kantwerkstertjes vriendelijk naar Eulalietje kijkend.
— « Joa tt; ze wordt al gruet, ne woar ? » zuchtte
Uleken.
— « 0o...! 'k 'n zoe ze nie meer herkend hèn! »
verzekerde 't meisje.
De baas kwam met de glazen uit den kelder en
Remi en Melanie tikten aan.
— « Santus. »
— « Santus. »
Remi ledigde 't zijne in een lange teug. Melanie
had ietwat meer moeite.
— « 't Val wa koele mee die kouwe. » meende zij,
en lachte even,
Remi had zijn pijp aangestoken en smakte gezellig.
— « Isom, we moeten hem ieverst uithoalen! » riep
hij, luchtig de lantaarn opnemend.
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— « 't Es t'hopen ! » zei de Baas hen tot aan de
portaaldeur begeleidend.
De kantwerkstertjes wenschten vriendelijk « goen
oavend » en knikten glimlachend naar Eulalietje.
De slaperige lummel op de kachelroedjes keek hen
onverschillig na. Duc, die buiten bij de deur de
wacht gehouden had, sprong en blafte van blijdschap,
toen hij zijn yolk terug zag.

XXIX.
Waar nu naartoe ?... Zij stonden daar even radeloos bij de lindekens, onder den strak-bloeienden
sterrenhemel. Uleken kon haar angst en droefheid
niet beheerschen; zij schreide wanhopig.
— « Ge moet koeroaze hen, bezinne. We zillen
zoeken tot da w'hem vinden ! » zei Remi, die door het
bier gansch opgemonterd was.
— « We 'n zillen hem nie levend meer zien! D
snikte Uleken.
— « Tuttuttut... We zillen hem vinden, zeg ik ou ! ))
Eulalietje kwam zich tegen haar tante aanvleien
en nam haar troostend de hand.
— « We zillen onderweg nen Onze Voader lezen,
tante. » fluisterde zij zacht.
Remi maakte een snort plan op.
8i
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— « Loat ons nou iest, » zei hij « noar 't hof van
Natsen Verschelde goan. Vinden w'hem doar niet,
we goan tot aan Broospêrs hof, Es hij doar uek nog
niet, we goan tot aan 't kastiel. »
— « Tot aan 't kastiel ? ! » schrikte Uleken.
— « Joa zeker, tot aan 't kastiel. Meneer Santiel,
as burgemeester van de gemeente, moet in kennesse
gesteld worden mee da geval en hij zal ons meschien
de sampitter mee geven om t' helpe zoeken. »
— « Och Hiere! » jammerde Uleken.
— « Tot aan 't kastiel, dus ! » voer Remi opgewonden voort. « En, os we doar uek nie clair 'n komen, noar 't dorp, bij Irma ! »
— « Och Hiere, zue verre 'n zoedt hij nie geroaken! » zuchtte Uleken.
— « Dat 'n wete gij niet! Ouwe meinschen hen
somtijds zulk 'n oardige gedachten! »
— « In elk geval, » zei Uleken, « ier da we zue verre
goan loat ons toch iest nog ne kier noar huis goan
kijken. Wie weet of hij uit zijn eigen nie weeromme
gekierd 'n es. »
Die woorden gaven plotseling weer eenige hoop.
Allen begrepen de mogelijkheid. Zij talmden niet
langer; zij stapten vlug, als eensklaps aangetrokken,
naar de boerderij terug. De stallantaarn danste wild
hun schaduwen over de krakende sneeuw. Bij 't hek
aarzelden zij even, het licht omhoog, kijkend met
speurende oogen. En Remi riep weer, met harde,
heldere stem
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— « Boas Elemetier...! Woar zijde gij ? »
Roerloos, met kloppend hart, stonden zij te luisteren. Stilte atom. Enkel 't geblaf der honden op de
hoeven en heel in de verte, een trein, die met langgerekt geruisch door den sonoren winteravond reed.
— « Oo... gien kwestie van... » schudde Uleken
droevig het hoof d.
Zij stapten het erf op, kwamen bij de achterdeur.
zij stond nog steeds op een kier, precies zooals zij
haar gelaten hadden. Zij drongen binnen, zochten
heel het huis af.
— « Voader, woar zijde gij toch? » weeklaagde
Uleken. Maar Been antwoord kwam.
— « 't Es om rot te worden! 't Es om iets van te
krijgen! » snikte Uleken.
XXX.
Zij kwamen op de boerderij van Natsen. Natsen
schrikte geweldig, toen zij hen zoo onverwacht v6Or
rich zag. Haar oogen gingen rond open; haar beide
opgeheven handen schetsten een gebaar als van zelfverdediging.
— « VVa zegde doar I Wa zegde doar ? » jammerde
zij. 0 Ha ba nie jong, we'n hen wij hem niet gluerd
of gezien ! Woar zoedt hij toch meugen zijn! Zoede
glen dreupelken drijnken om ulder altroassie af te
spoelen.? Och Hiere! da zijn toch dijngen! »
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Uleken had geen den minsten zin in dreupelkens
drinken, maar Remi ts oogen blonken en hij liet zich
tweemaal inschenken. Ook Melanie wilde er wel
eentje; het was zoo koud buiten.
— « Ha ! wa zal voader doar toch van verschieten! »
zuchtte Natsen. « Gelukkig es hij al in zijn bedde ! »
— « We moeten verder zoeken; we meugen gienen
tijd verliezen ! » vermaande Remi. Hij stale een versche
pijp op en loodste de anderen met zijn lantaren voor,
naar de boerderij van Broospêr.
— « 'k Zal ne hiele ruezenkrans veur ulder lezen. D
beloofde Natsen hen tot aan de voordeur begeleidende.
XXXI.
Moed hadden ze niet meer. Zelfs Remi had zijn
optimistische stemming verloren. Zij gingen maar
verder uit plichtbesef, om zich niets te verwijten te
hebben. Toen ze bij het kapelletje kwamen, aan den
driesprong onder de linden, trok Eulalietje tante bij
de hand en fluisterde :
— « Tante, zoen w'hier toch uek niet 'n Onze Voaderken en 'n Wees Gegroetsjen lezen ? »
— « Joa w' » zei Uleken. « Wie weer; 't 'n kan toch
noeit gien kwoad. »
Remi zette zijn lantaren in de sneeuw en zij knielden alle vier, met gevouwen handen, op het houten
banksken. Achter zijn groengeverfd tralieluik stond
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het Lieve Vrouwtje hieratisch-strak in haar wit, met
sterren bezaaide gewaad met het Kindeken Jezus op
den arm. Het kroontje op het hoofd had doffe glanzingen; de sluier hing in doorschijnend-strakke
plooien naar beneden; de neergeslagen oogen schenen wet te staren op het weifelend vlammetje van
't oliepitje, dat aan haar voeten brandde.
Zij Baden alle vier met diepe vroomheid. Achter
het heel klein, witgekalkt kapelletje, donkerde de
nacht ander de linden; maar rechts en links was de
sneeuw als een kleed van glinsterende reinheid uitgespreid. Waar was nu toch vader ? Waar was nu toch
vader ? Waar mocht hij dompelen in dien kouden,
Witten nacht ander den eindeloozen, donkerblauwen
hemel, waarin de sterren zoo machtig flonkerden?
De immensiteit vergrootte het mysterie. Zij waren
zelf als nietige, verdwaalde zwervers in die eindeloosheid. God in den hemel wist, maar niemand anders. Hij kende hun droefheid en volgde hun zoeken,
maar hij openbaarde zich niet. Zij waren te klein en
het mysterie was te groat.
Zuchtend maakten zij het kruisteeken en stonden
weer op. Op het kasteel hoorden zij 't galmen van
een Bel.
Zij kwamen aan de boerderij van Broospêr, waar
de waakhonden geweldig blaften. Er had in de duisternis een kort gevecht plaats met Duc, die dreigend
door Remi teruggeroepen werd en een klap kreeg.
Hij jankte even.
85

— « Wa scheelt er dan ? » riep de harde stem van
Broospêr, die meteen zijn voordeur openrukte en op
ziin drempel stand.
— « Hedde gij voader uek nie gezien ? » vroeg
moedeloos Uleken, bij voorbaat zeker van het antwoord.
— « Ha, Uleken, ge zij 't gij ! » antwoordde Broosper verbaasd. « Wie zoe da gepeisd hen, zue loate I
Kom binnen, kom binnen. Voader, zegde ! zij de
gulder voader kwijt? »
— « Joa w'; en we zoeken hem vruchteloos. Hij es
mee den donkeren wiggegoan, binst da we in de
stallen woaren en we 'n keunen hem nievers mier
vinden. »
zij traden binnen. zij zagen een tafel omringd door
dienstboden en kinderen, die bezig waren met eten.
Eemlie van de Weghe, Broospêrs vrouw, was ijverig
aan het bedienen en haar zwaar figuur getuigde, dat
zij alweer in verwachting was. Lepels en vorken
bleven even roerloos in de handen en alle oogen waren
op de binnenkomenden gevestigd.
— Ba zue... ba zue... voader es wiggeluepen I »
herhaalde Broospêr verwonderd, zonder echter veel
ontroering. « Ziede niet alwoar dat hij gegoan es?
Keunde zijn spuer niet volgen op de snieuwe ? »
— « W' hen 't keune volgen tot in de stroate, naar
De Floncke toe, moar verder niet. » berichtte Remi.
Langzaam begonnen vorken en lepels weer to
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bewegen. Alleen de oudste noon, die een jaar of veertien was, keek roerloos met strakke oogen, naar Eulalietje.
— « Ha, jongens, da zijn dijngen; azue dompelen
in de snieuwe ! » zuchtte Eemlie van de Weghe.
Uleken was op een stoel ineengezakt en wreef met
haar zakdoek aan de oogen. Triestig keek zij naar
Eemlie en haar drukke schaar kinderen en even kwam
de gedachte in haar op, dat zij zelf nu in de plaats
van Eemlie had kunnen zijn, als ze destijds op Broospêrs herhaalde huwelijksaanzoeken was ingegaan.
Andere zorgen zou ze dan gekend hebben, minder
hard misschien zou de ramp met vader haar getroffen hebben; maar zij had een afkeer van Broosper;
nog nooit had ze een voet in zijn huffs genet en nooit
wellicht zou zij er gekomen zijn als het niet was geweest om haar vader to zoeken. Toch voelde zij niet
meer als vroeger dien angstigen weerzin voor hem.
Als hij haar nu maar met raad of daad kon helpen.
— « 1k zoe noar 't kastiel goan, bij den burgemiester. » meende Broospêr. « Als huefd van de gemiente es 't zijn plicht ulder t' helpen.
— « We goan d'r van Kier noar toe. » zuchtte Uleken. « We zoeken 't al af. We 'n zoen ulder zue loate
nie gederangeerd hen, as 't nie was ter wille van voader. » excuseerde zij zich.
— « Dat 'n es gien derangement! » zei Broospêr.
« Kijk, os g'hier al achter uitgoat, zijde sebiet aan
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't kastiel. Wete watte, 'k zal 'n endeken meegoan;
ge 'n zoedt de wig almets nie vinden in de snieuwe. »
— « Voader, mag 'k uek meegoan ? » vroeg de oudste zoon, plotseling opstaande.
— 0 Zijde tot, jongen? » antwoordde Broospêr ruw.
— « Eulalietje goa wel mee ! » griende de kleine
teleurgesteld.
— « Miende gij meschien da ze da veur heur plezier doet ! » snauwde de vader.
De kleine zakte op zijn stoei en sloeg met zijn vork
op de tafel.
— « 'k Mille meegoan noar 't kestiel ! » snikte hij.
— « Thuis tilde blijven ! » gilde Broospêr en gaf
den kleine een klap op zijn kop, dat hij huilend ineenkromp.
XXXII.
Zij liepen Tangs achter over den boomgaard. Remi
met de lantaren voorop, Broospêr naast Uleken, die
krampachtig Eulalietj e's hand vasthield. Melanie
volgde.
Uleken was bang. Bang dat Broospêr weer zou
probeeren haar in 't duister to omarmen, zooals hij
gedaan had, jaren geleden, toen zij van het nachtfeest op 't kasteel terugkeerden. Doch haar angst
bleek ongegrond. Hij deed niets. Die tijd was voorbij,
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of wel hij durfde nu niet. Hij bracht hen door het
achterhek op een aardeweg, die recht op de kasteeldreef uitliep en zei
— « Goa moar op zij, noast de keuken. D'r es
doar 'n belle. De veurdeure zal woarschijnlijk gesloten zijn. Ala! de goe nacht. En 'k hope da ge voader gauwe zult vinden !
Door 't open hek kwamen zij in 't kasteelpark en
volgden links een breede laan met hooge boomen.
Het kasteel schem erde statig, achter 't besneeuwde
grasveld en den dichtgevroren vijver. Zij zagen het
indrukwekkend bordes met de arduinen treden. De
voordeur leek dicht en somber, zooals Broospêr
voorspeld had; zij gingen links onder 't bordes en am
den hoek zagen zij den blinkend-koperen knop der
bel. Remi trok en belde.
Onmiddellijk ging een heele bende honden achter
het kasteel aan 't blaffen. 't Was of ze wel twintig
waren. De gansche omgeving weergalmde er dreigend van. Een van hen hield na de anderen nog een
langgerekt gehuil aan, dat akelig klonk.
- « Houd Duc goe waste ! » zei Uleken angstig
tot Remi.
De deur werd geopend op een korte, Witte gang
en een livreiknecht trad voor, de bezoekers achterdochtig monsterend.
— « Meniere, » vroeg Uleken beleefd, « zoe 'k
menier Santiel nie 'n minuutse keune spreken?
— « Meneer es aan toafel, » antwoordde de knecht,
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« en 'n wil nie gederangeerd worden, binst dat hij
dineert.
Gedrukt keek Uleken den dienstknecht aan. In de
hel verlichte gang zag zij achter een glazen deur een
groote schemerige vestibule met sierplanten en een
breede trap met rooden looper. Ergens in de diepte
siste een braadpan en fijne etenslucht kwam naar boven.
— « 't En es moar ter wille van voader. » zuchtte
zij. a Hij es in de tachentig en hij es van den oavend
allien op den dompel gegoan. We zoeken hem overal
en we 'n vinden hem nievers. 't Es ne pachter van
meniere. Os meniere ons meschien 'n briefken zoe
willen meegeven veur de sampitter, om ons t' helpen zoeken...
— « 'k Zal 't ne trier vroagen... wacht hier 'n beetse
Hoe es de noame?
— « Elemetier, meniere; Belzemien Elemetier.
veneer Santiel kept hem genoeg.
De knecht verdween vlug door gang en glazen
deur en vestibule, en Uleken en Eulalietje zagen in
't verschiet een andere deur open en weer dicht gaan.
Remi en Melanie waren met Due buiten gebleven.
Een tamelijke lange poos verliep. Uleken en Eulalietje, onbeweeglijk op de mat, hoorden in de stilte de
electrische ganglamp zingen. Toen ging de deur achter
de vestibule weer open en dicht en de knecht verscheen met een couvertje in de hand.
— « Dit es 'n woord veur de sampitter, orri ulder
t' helpen zoeken. » zei hij. « Menier den burgemeester
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vroagt of g'hem morgen, — moar nie mier van den
oavend — den uitslag wilt komen melden.
— « Merci, meniere, ge zij wel bedankt ! » antwoordde Uleken, zorgvuldig het envelopje verbergend. De
knecht opende de deur en weer stonden zij buiten in
de sneeuw.
De hondenhorde blafte geweldig hun aftocht na.Duc
antwoordde even, met kwaadaardig gesnauw, waarop
dan weer een langgerekt en akelig gehuil terugklonk.
Nu volgden zij de lange, rechte beukendrecf, die
op den steenweg near het dorp toe uitliep. De sneeuw
lag dun verspreid over den grond onder de hooge
gewelven der kruinen, maar al de stammen waren
langs den eenen kant als 't ware wit beschilderd, daar
wear de wind de sneeuw er tegen aangeslagen had.
Zoo kwamen zij weer, als uit een tunnel, in de wijde
blankheid van het open veld.
Remi raasde, vloekte
— « Verdome ! Verdome I Woar goan wlem toch
vinden.? !
— Nie vloeken, Remi, dat 'n helpt riled » berispte
Uleken.
Remi knarsetandde en zei niets weer. Zij repten
zich, hijgend. Bij elke korenschelf, bij ieder mesthoopje tilde Remi zijn lantaarn in de hoogte, of vader
daar sours achter lag. Duc liep snuffelend rechts en
links, maar diende feitelijk tot niets.
Het sloeg acht uren op den kerktoren, toen zij bij
de eerste huizen kwamen. Het dorp scheen reeds half
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ingeslapen, zonder een mensch op straat, met hier
en daar slechts een paar lichtstreepjes achter gesloten blinden. De veldwachter woonde dicht bij
Irma; maar vOOr ze bij hem gingen aankloppen, trokken
ze eerst event] es bij Irma binnen.
— « Ha L.. woar goan we da schrijven... ! » begon
Irma verrast. Maar zij zag de bedroefde gezichten
en vroeg terstond, met angststem :
— « Toch glen zwoarigheid, hoop ik? »
Uleken bra k in tranen uit.
— « Voader », snikte zij ; « voader.... » en vertelde
de droeve gebeurtenis.
Irma sloeg haar handen van ontzetting in elkaar
en uit den sombersten hoek van 't kamertje ging een
trage, holle stem op, van iemand, die Uleken bij 't
binnenkomen niet zoo dadelijk had opgemerkt en
die vroeg :
— « Was hij wel goed bij zijn verstand, de loatste
doagen? »
— « Och Hiere, Marzelien, zitte gij doar ? »
schrikte Uleken.
— q Liik of ge ziet 1» antwoordde kalm Marzelien,zijn
handen warmend over de roedj es van de kachel.
Uleken keek hem aan en weer zag ze, als vroeger,
dat beenderig, tanig gezicht, dat haar altijd aan een
doodshoofd deed denken. Hij was haast niets veranderd met de jaren; alleen zijn oogen keken wat
holler en zijn grove handen waren rimpelig geworden. 't Was haast niet to gelooven, dat die oude man
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de vader kon zijn van Fietriene's drie jonge kinderen. Hij imponeerde Uleken, die beef de en smachtend naar hem opkeek als verwachtte zij, dat hij Naar
door zijn wijzen raad uit den doodsangst zou helpen.
— « We 'n hen wij niets bijzonders aan hem gemerkt; hij was hij lijk altijd. » zuchtte zij. « We zijn
op wig noar de sampitter, of hij ons wilt helpen zoeken.»
Een sardonische glimlach grijnsde even over Marzeliens gelaat, in den donkeren hoek waar hij zat.
— « De sampitter ! » zei hij langzaam, op schamperen toon. « Jaja, de sampitter. Wete gulder wat
dat de sampitter aan dees ure doet ? Gruete dreupels
drijnken in 't Boldershof, mee nog twie of drij ander
dronkaards lijk hij. »
— « zoede nie peizen, dat hij ons zal willen helpen
zoeken ? » «'k He 'n briefke mee van menier Santiel,»
zei Uleken bedeesd.
Marzelien barstte in een hoongelach uit.
— « Ge ziet da van hier ! » schimpte hij.
Wanhopig keek Uleken hem aan. Zij dacht : « Waar
om biedt gij u niet aan om ons te helpen ! » Maar zij
voelde instinctmatig, dat ze 't hem niet vragen moest.
Zij voelde, dat er nog een geheime wrok in hem zat
van vroeger, omdat zij hem destijds van de hand gewezen had. Zij zag het in de uitdrukking van zijn
oogen, waarin bijna iets als leedvermaak schitterde.
— « Wa zoede gij ons aanroan van te doen, Marzelien ? » vroeg ze enkel, op nederigen toon, als om
hem te vermurwen.
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Hij scheen even diep en ernstig na te denken. Zijn
doodskop staarde naar de donkere ruiten. Allen
keken angstig-wachtend naar hem; zij hingen aan
zijn lippen. Toen orakelde hij met een grafstem :
— « Gila gezocht en 't tn heeft niets geholpen.
GI& ulder plicht gedoan; hiel ulder plicht. Goa
weere noar huis en bidt den ganschen nacht. God
zal ulder meschien verhueren. »
Uleken knikte langzaam en herhaaldelijk met het
hoofd en ook Irma, Remi en Melanie hoofdknikten.
Eulalietje, roerloos, staarde met groote, ernstige
oogen naar dien ouden, wijzen man in zijn donkeren
hoek.
— « Da moete doen, jonk ! » zei eindelijk Irma met
diepe overtuiging.
Uleken aarzelde. Zouden ze dus niet naar den sampitter toe gaan ? Zij vroeg het nog even, met bedeesde
stem.
— « Nie goan... rechte weere noar huis goan... en
bidden... hiel de nacht... » orakelde Marzeliens
holle stem.
Zij gingen... Zwaar gedrukt, zonder hoop, machinaal gehoorzamend, veriieten zij Irma's huisje.

XXXII'.
Zij haastten zich. Zij verloren geen tijd meer met
nutteloos kijken en zoeken achter korenschelven of
mesthoopen; zij stapten recht op hun doel af en
94

naarmate zij vorderden drangen de woorden van den
wijzen Marzelien dieper tot hen door. Het werd van
lieverlede in hen een groat verlangen am te bidden,
een duistere behoefte om nu te zoeken met hun hart
en ziel, na zoo lang en vruchteloos hun lichaam afgetabd te hebben. Zij spraken niet meer; zij liepen
recht en strak voor zich uit, het lichaam vaorovergebogen, als fantastische bedevaarders van de Smart
in die oneindig-wijde blankheid en verlatenheid van
sneeuw. Nog steeds blonken de sterren in den donkerblauwen hemel als een mysterieuze feestverlichting; doch minder fel en helder naar het scheen, terwiil laag aan den einder als een zwarte balk opstak
van sombere dreiging.
Daar stand De Floncke, nog verlicht van binnen;
daar schemerde het kasteel achter zijn donkere,
rechte beukenlaan; daar was het open ingangshek
van hun boerderij I— Zou het niet mogelijk zijn, dat
vader toch in hun afwezigheid teruggekomen was?
Zij hoopten nog, zij hoopten ondanks alles en met
kloppend hart openden zij de deur. Maar vader was
er niet; vader was nergens meer te vinden, vader
liep verdwaald door de sneeuwvelden, of was wellicht reeds ergens neergezegen om nooit weer op te
staan.
Uleken stak licht aan en wierp sprokkelhout over
den haard, waarvan het vuur nog niet geheel was
uitgedoofd. Zij richtten zich in voor den nacht. Zij
zouden eerst eten, als naar gewoonte, en dan blijven
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waken. Remi en Melanie mochten naar bed gaan.
Uleken zou wel opblijven.
— (C Nee, nee, ik blijf uek op ! » zei dadelijk Melanie.
— « En ik uek, Tante! » echode Eulalietje.
— « 0 ! gij moet sloapen ! Gij moet noar ou bedde
goan! » vermaande Uleken streng.
— « 'k 'n Durve niet, Tante; 'k ben schouw allien
in mijn bedde I » schreide Eulalietje.
Uleken drong niet aan en diende het avondmaal op.
Zij namen plaats bij den haard, maakten het kruisteeken en baden vroom, met neergeslagen oogen en
gevouwen handers. De opgewarmde schotel aardappelen dampte in het midden van de tafel; naast
ieder bord lag een snee roggebrood met een stuk
spek er op.
— « 1k zal meschien 'n beetse goan sloapen, bezinne; » zei Remi; « moar bij 't minste dat er es 'n
moete moar ne kier roepen; 1 zal direct beneen zijn.»
— « Hiel goed, Remi.» antwoordde Uleken dankbaar.
Zii aten weinig; het ging niet, het eten kropte in
de keel. Remi stak zijn pijp op en helde achterover
op zijn stoel, peinzend starend in het vuur. De twee
vrouwen en Eulalietje hadden haar paternosters te
voorschijn gehaald en begonnen alvast in stilte een
rozenkrans te bidden.
— « Es da nou serieus da ge noar ou bedde nie
'n wilt goan ? » vroeg Uleken met gedempte stem tot
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Eulalietje, nadat zij een paar « Onze Vaders » en
« Wees Gegroets » gebeden hadden.
— « Joa tt, Tante, heel serieus ! » antwoordde Eulalietje op denzelfden toon, met wijze oogen.
— « Os 't azue es, we zillen hier heur beddeken opmoaken bij 't vier. » zei Uleken tot Melanie.
Melanie stond dadelijk op en ging een matras halen, die vOOr den haard werd uitgespreid. Een hoofdkussen er op en een paar dekens : als een prinsesje
you ze daar liggen.
Eulalietje glimlachte en ook de anderen hadden
even een glimlach op de lippen. Gedurende een paar
seconden waren angst en smart vergeten. Uleken had
koffie genet en zij dronken elk twee groote koppen,
om zich den slaap van 't lijf to houden. Toen ruimden zij de tafel op en namen weer Naar rozenkransen
en baden vurig met prevelende lippen en gevouwen
handen.
Een schemerige klaarte hing als een grauwachtige
newel in de ruime, ouderwetsche boerenkeuken. Aan
de donkere balken hingen gerookte hammen en
slingers gedroogde worsten. De oude kasthorloge
tikte met gebarsten-metaalklank in een hoek en hier
en daar wing de buik van een koperen ketel of de
rand van een tinnen bord langsheen de wanden een
doffen lichtflits op, wanneer het haardvuur eventjes
opflikkerde. Tegen den schoorsteenmantel hing een
wit-porceleinen wijwatervat met een verdroogd palmtaki e er in; boven op den richel prijkte een schelge97
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kleurd Alziend Oog met de bekende spreuk in roode
letters
God ziet mij.
Hier vloekt men niet.
Eentonig en gedempt weerklonken de gebeden :
Onze Vader, die in de Hemelen zij t,
Geheiligd zij Uw naam...
en
Tees gegroet, Maria, vol van gratie
De Heer is met U...
De stem van Uleken bad voor; de anderen volgden
en herhaalden : Melanie met groven, diepen klank;
Eulalietje met een licht en liefelijk stemmetje, dat
zoetjes scheen te zingen. Remi, door de warmte van
den haard bevangen, was, ondanks de koppen koffie„.
op zijn stoel in slaap gevallen en de pup was uit zijn
mond gerold. Een loome benauwdheid drukte; het was
alsof ze daar zaten te bidden om een onzichtbaar lijk.
Eensklaps hielden zij in, het oor luisterend naar
buiten gespitst. Had daar geen stem weerklonken ?
Had de hond ziin ketting niet doen rinkelen en heel
event] es geblaft ?
— « Remi ! » riep Uleken met angststem.
Remi schoot wakker; maar v6Or hij iets kon vragen
werd de voordeur zacht geopend en een vreemde gedaante kwam binnen, hoofd en schouders omwikkeld
door een zwarte, wollen sjaal, die wit zag van de
sneeuwvlokken.
— « Och Hiere, Natsen ! » gilde Uleken met bonzend hart. « Weete gij lets? »
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— « Wete guider nog niets ? » antwoordde Natsen
teleurgesteld, terwijl ze de dikke sneeuwvlokken van
zich afschudde. (( 'k Zag nog licht bij ulder. 'k Hoopte
da voader gevonden was. »
— (( Och Hiere, Natsen ! » klaagde Uleken, « 'k
meende dat 't voader was die binnen kwam. Och
Hiere, 't hee mij aan mijn herte gepakt. Azue nog
'n hope... ! »
Zij kreunde droevig en zakte als gebroken op haar
stoel weer in.een. (( Es da azue snieuwen ? » vroeg ze.
(( H000 !... Dat 'n keunde nie gelueven ! Ge 'n
ziet er nie deure ! ze zal morgen wel ne voet dikke
liggen ! »
Uleken bood een stoel aan. en Natsen ging even
zitten. Zij narn een kopje koffie aan. Toen keek ze
naar 't gespreide bed voor Eulalietje en glimlachte
even.
— (( Och! voader I Woar mag voader toch zijn in
zuk 'n weere ? » weeklaagde Uleken.
Met groote, ernstige oogen keken zij alien naar de
kleingeruite raampjes en de dichte luiken, waarachter
het nu zoo sneeuwde. Ja, wie nu nog buiten was, en
wie nu verdwaald liep in den nacht, wee hem ! Uleken zonk eensklaps met gevouwen handen op de
knieen en begon weer hardop to bidden :
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Geheiligd zij Uw naam,
Ons toekome Uw rijk.
Uw wil geschiede op aarde als in den hemel.
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Zij waren allen neergeknield, de strak-ernstige
oogen op het haardvuur, de ziel in diepe vroomheid
smachtend naar de hopelooze redding van hem, die
nu verdwaald liep in den akeligen nacht. Zou de
lieve Heer zich nu toch niet over hem ontfermen !
Moesten zij nu heel Bien eindeloozen winternacht
doorbrengen in die wreede onzekerheid I Tranen
rolden over hunne wangen, zuchten kropten zwaar
in hunne keel. Wisten zij maar met zekerheid, dat
wader dood was ! Maar die wreede twijfel, dat schrikbeeld van den verdwaalden grijsaard in den afschuwelijken nacht!
Langzaam rees Natsen op en maakte het kruisteeken. « Hopen ! » zei ze troostend. « Hopen » Maar
Uleken wist wel, dat haar vriendin al evenmin hoopte
als zijzelve en slechts tot wage leniging van smart die
troostwoorden uitsprak. Langzaam volgde zij haar
naar de deur; Remi had zijn lantaren aangestoken om
haar thuis to brengen.
— « Beloof mij een dingen, » zei Natsen met nadruk,
terwijl zij haar hoofddoek omsloeg, 't es da ge 't
mij direct tilt komen zeggen, mag 't dag of nacht
zijn, zue gauw of da g' iets weet. »
- «'k Beloof het ou I » antwoordde Uleken moedeloos.
Remi opende de deur en ging voor met zijn lantaren. Het was een wonderbaar gezicht, als uit een
tooverwereld. De Witte sneeuwvlokken fladderden
en dwarrelden om de lantaren als verblinde vlinders,
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aangetrokken door het gele licht. In dichte, grijze
drommen daalden zij uit den zwaren hemel neer,
leefden een oogenblik gansch wit om de lantaren op,
doofden ten gronde op het effen sneeuwkleed uit.
Er was geen mysterieuze feestverlichting meer van
twinkelende sterren aan donkerblauw uitspansel; de
hemel scheen loodgrijs over de aarde neergezakt, als
om er alles te versmachten.
Remi kwam terug, wit alsof hij in 't meel gevallen
was, met het glas van zijn lantaarn als door een sluier
van watten omfloersd. Hij schudde zich af en vroeg
of hij naar bed mocht gaan. Op 't eerste sein, als
't moest, zou hij weer vaardig opstaan. Hij zou zich
niet eens uitkleeden, zoo maar wat gaan liggen onder
een deken, boven op zijn bed. Hij wenschte goen
nacht en stapte loom de zoldertrap op.
« Goa gij uek moar ! » zei Uleken tot Melanie.
Doch de meid wilde daar niets van weten. Zij zou
wat dutten in grootvaders leunstoel, bij den haard.
Eulalietie, die neergehurkt in het vuur zat te staren,
kon met moeite nog haar oogj es openhouden.
« Kom ,Eulalietje! » zei Uleken. En het kind was
zóó moe, dat ze zich gedwee liet neerleggen en instoppen op de matras.
« Es 't zeker da ge mij niet allien 'n zilt loaten
binst da sloape, Tante ? »
« Ge meug gerust zijn. a en Melanie blijven hiel
de nacht bij ou. »
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— « 'k Goa nog 'nen Onze Voader lezen, Tante,
en dan sloapen.
Zij vouwde haar handjes, sloot haar oogen, prevelde... Zij kon ternauwernood het Onze Vader uitzeggen. De handjes vielen uit elkaar; ze sliep...
Uleken had plaats genomen tegenover Melanie
in den ouden leunstoel, waarin moeder destijds zat.
In de schemerige keuken was geen ander geluid meer
verneembaar dan het trage tiktak der ouderwetsche
klok in den hoek en het stille knappen van het haardvuur, waar of en toe speelsche vlammentongeti es
elkander aanlikten. Melanie had zich half omgekeerd
en haar hoofd rustte op haar armen op de leuning
van haar stoel. Uleken, alleen nog wakker, staarde
peinzend naar Eulalietje, die in diepen slaap lag bij
het vuur. Zij rustte kalm en zacht, op den rug uitgestrekt, de handjes boven de deken. Het hoofd was
ietwat scheef gezakt, de blonde lokken omlijstten ,het
frisch gelaat. 't Was Uleken te moede of ze weer zichzelve zag, nu meer dan veertig jaar geleden. Wat was
er in dien tijd al door haar leven heengegaan en wat
hield de toekomst verborgen voor het kind, dat daar
nu zoo rustic en zoo argeloos te slapen lag? Een groote
diepe teederheid ontroerde haar. Daar lag haar laatste
levensdoel, haar uiterste levensplicht. Aan haar
eigen toekomst had ze niets meer; er bestond geen
eigenlijke toekomst meer voor haar. Voor Eulalietje
zou ze zorgen; die task kon haar laatste jaren nog
opfleuren en vullen. Al de liefde, welke in haar was
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en die zich nooit geheel had kunnen geven, vloeide
nu in milde overgave naar het kleine meisje toe. Vader
zou ze nooit meer zien, dat voelde ze; haar broer en
zuster stonden to verre van haar af; alleen dat kind, dat
was nog iets als van haar eigen, het laatste wat ze bezat.
Zij vouwde haar handen en bad. Voor wie bad ze ?
Voor de niet meer gehoopte redding van vader, of
voor het levensheil van Eulalietje? Voor allebei
misschien! Zij wist het niet; zij was zoo moe en zoo
bedroefd. Het versmolt zich in haar ziel tot een en
dezelfde bede en haar oogen slotep zich op de tranen,
die stil over haar wangen rolden. Zoo sliep zij eindelijk ook in...
XXXIV.
Een trage stag, die langs de zoldertrap naar beneden kwam, maakte haar wakker... Zij huiverde van
kou en schrikte. Elie was daar ? Hoe laat was het?
Had iemand nieuws van vader?
Remi kwam in de keuken en meteen tikte de klok
drie uur. Het vuur in den haard was bijna uitgedoofd en buiten, in den nacht, klonken onheilspellende geluiden, alsof een wilde storm daar aan 't
loeien was.
— « Huerde dat ? » zei Remi. « 'k Ben d'r van wakker geworden. »
— « Wat es 't? » vroeg ze angstig.
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— « Ne storm... woarschijnlijk ne geweldige
snieuwstorm. 'k Goa ne kier buiten kijken.
Hij stak de lantaarn op en ging er mee naar de
voordeur. Uleken volgde hem. Melanie en Eulalietje
waren nog in slaap gedompeld.
Remi had moeite om de deur te ontgrendelen. 't
Was of er iets zwaars Tangs buiten tegen aan drukte.
Eindelijk week ze en meteen deinsden zij beiden
schrikkend achteruit voor een snort sneeuwberg,
die naar binnen viel.
— « Ha moar Hiere godheid toch ! » kreet Uleken.
Remi tilde zijn lantaren in de hoogte.
— « Dat 'n he 'k van al da 'k oud ben nog niet gezien. » zei hij.
Hij nam een schop, die om den hoek stond, en
maakte den ingang vrij om buiten te komen. Een ijzige
wind joeg hem in 't aangezicht, Het sneeuwde niet
meer, maar de sneeuw lag als in wit-gestolde golven
met bergen en dalen over het erf; en in den schoongeveegden, donkerblauwen hemel bloeide weer de
feestverlichting der millioenen sterren. Nu was alles
en alles onder de overweldigende wade begraven en
Uleken begreep, dat Naar laatste schim van hoop,
als ze die nog koesteren mocht, tot de absolute onmogelijkheden behoorde. Vader was dood, ergens
onder de Witte wade verstikt en vervroren; niets kon
meer helpen; zij liet de deur weer sluiten, haalde
een Christusbeeld uit de kamer en twee kaarsen, die
zij brandend op de tafel plaatste, knielde er voor met
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open armen, de gebeden der stervenden opzeggend..
Remi volgde haar voorbeeld. Melanie werd wakker
en schrikte hevig, toen zij de aangestoken kaarsen zag.
- « Es hij gevonden?! » riep ze met angstoogen.
Uleken schudde langzaam het hoofd zonder haar
gebed te staken. Haar stem klonk akelig schor en diep
in de stilte bij het vlammengeknetter. Melanie viel
naast haar op de knieen en bad mede. Eulalietje
bleef ongestoord doorslapen. En bij het weifelend
schemerlicht der kaarsen was het of het meisje-zelf
de doode was, waarvoor die neergeknielde vrouwen
en die man zoo akelig en luguber baden. De klok
tikte en sloeg halfvier; de ros-en-wit gevlekte huispoes kwam sluipend uit een hoek en rekte zich op
haar voorpooten uit. Zij miauwde even om melk.
Langzaam stond Uleken op en maakte het kruisteeken. Een strakke plooi van wilskracht stond op
haar fijn gezicht. Op haar nu, op haar alleen voortaan, zou al de last en verantwoording drukken. Het
gaf haar plotse kracht tot handeien.
- «Moakt ou bijtijds geried om mee den iersten
trein te vertrekken om Stanus en Mathilde te goan
verwittigen. » zei ze tot Remi; en tot de meid :
- « Melanie, gij zult vandoage alliene de koeien
moeten melken en de biesten ulder eten geven.
Zij zelf ging terstond actief aan 't werk, porde het
vuur op, maalde versche koffie, sneed boterhammen
voor.
Een ander leven was voor haar begonnen.
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XXXV.
Nog voor de dag begon te krieken was Natsen,
nat tot over Naar knieen van het waden door de sneeuw
weer op de boerderij. Zij hoefde niet te vragen, of
er nieuws was; zij zag 't aan de gezichten.
— «'k Zal hiel den dag bij ou blijven, Uleken;
zei ze goedig, « en os ge verder hulpe nuedig het, ge
'n moet moar spreken, alle twie ons knechts zijn ten
ouwen dienste.
— « Ge zij wel bedankt ; moar Remi es al weg om
Mathilde en Stanus te verwittigen. » antwoordde
Uleken zakelijk. « Zet ou; we zillen afee drijnken. »
De grijze winterdag brak aan over het doodsche
veld; langzaam ontwaakte het diep-ingesneeuwde
gehucht. Wadend door de dikke sneeuw kwamen een
voor een de buren, bij wie Uleken den vorigen avond
in doodsangst op zoek was geweest, informeeren.
Al spoedig was het huffs vol menschen; maar geen een,
die de minste hoop medebracht. Uleken verwachtte
die ook niet meer. Zij had zich gestaald; zij wist, dat
er alleen nog slechte tijding komen kon.
En die kwam dan ook; zij zag ze komen van verre,
door de kleingeruite raampi es, in de gedaante van
Marzelien, die, vergezeld van den veldwachter en
nog een paar andere lui uit het dorp, met breedschrijdende passen het erf kwam opgetreden. Hij had een
bonten muts over zijn ooren getrokken, had zijn
hooge laarzen aan en zoo, met zijn groote, holle
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oogen en zijn beenderig-grauw gezicht, zag hij er
uit als de Dood-zelf, in donkere kleeren op de Witte
sneeuw.
Uleken schrikte en stak, als 't ware in zelfverdediging, Naar beide handen uit.
— « Die komt het ons zeggen I » kreet ze schor.
Er werd buiten aan de deur geklopt en meteen
waren zij binnen.
— « En es... es er nieuws? » hijgde Uleken.
— « Voader es gevonden.» antwoordde traag en
plechtig Marzelien.
Dued I » kreet Uleken.
_ « Dued.... » echode Marzelien,
^« Woare?,.. »
, 0 Bij de kirke, nie verre van de kirkmuur,
achter 'n klein strueopperken. »
— « H00000! »
Er was een korte stilte. Strak en roerloos keken zij
elkander aan. Het akelig besef drong langzaam tot
hen door.
Marzelien was gaan zitten en had de randen van
zijn bonten muts weer opgetrokken. De veldwachter,
in zijn groen uniform, bleef overeind staan en keek
hen om beurten met zijn kleine, te dicht bij elkaar
staande oogjes aan. Zijn dikke neus zag rood als een
gloeiend stuk houtskool.
Marzelien begon bezadigd te vertellen :
— « 't Es hien& Van de Watteijne, die hem gevonden hee os hij van den uchtijnk noar zijn partijtje
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land ging om wa konijneten te halen. Hij lag dik ander
de sneeuw achter 't opperken, moar zijnen oarm
stak er uit. 't Es doaraan dat Irenee herkend hee dat
't ne meinsch was. Hij lag zue stijf gevrozen of ne
stien. Doar 'n was gien leven mier aan te zien. »
— « Och, Hiere ! En wij die doar toch zue dichte
bij woaren, os we in Irma's huffs zaten! Hoan we dat
toch geweten ! jammerde Uleken.
Marzelien keek starend met zijn holle oogen voor
zich uit en schudde langzaam het hoof d.
— « Da ge 't wist : hij es achter zijn vreiwe goan
zoeken. » zei hij.
Weer staarden zij alien roerloos en zwijgend elkander aan. zij voelden instinctief de waarheid in
Marzeliens woorden.
— « Joajoa, dat es azue! » orakelde hij verder.
« Bijkans tsjestig joar soamen geleefd hen, oud zijn
en zwak van giest worden, nie begrijpen dat ien
van de twiee dued es en goan zoeken... goan zoeken... noar 't kirkhof toe... Doar woar da w' allemoal
moete komen. »
De omstanders knikten met ernstige gezichten.
Meer en meer voelden zij de waarheid in Marzeliens
wijze woorden. Jawel : vader kon aan de eenzaamheld niet wennen, vader kon niet wennen aan dien
leegen stoel van moeder tegenover hem, en hij was
gaan zoeken en gaan dwalen, gelijk een bond, die
zijn gestorven meester zoekt.
— « Woar hen ze voader geleid?» vroeg Uleken dof.
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— « In in in de remise van van van 't gemientenhuis. » antwoordde de veldwachter, die ietwat stotterde.
Droevig schudde Uleken het hoof d. Zij voelde
zich zwak en machteloos. Zij had te veel geleden.
Een verdooving kwam over Naar.
— « Ge zij gulder wet bedankt! » zuchtte zij. «'k He
om Stanus en Mathilde gezonden. Van zue gauwe da
zt hier zijn, zillen we noar 't gemientehuis komen om
d'aangifte te doen. 't Es zue koud; zoede gulder nie
'n dreupelken drijnken? »
— « Ha, lijk datte ! » antwoordde de veldwachter
met een onbedwingbaren glimlach.
Natsen haalde de jeneverflesch uit de kast en ging
rond.
Marzelien wilde slechts even een « proeverken »;
't was nog te « tijlijk » zei hij. De sampitter daarentegen ledigde in een teug en toen Natsen de beweging maakte om nog eens in te schenken
— « 0, ba ba joa; ie ie iene soldaet 'n vecht niet ! »
zei hij.
— « Nog eentie? » glimlachte Natsen, voor de
derde maal het gebaar makend om in te schenken.
— « Ha... ha... hawd joa; we zillen d'r ne sandurm
bij zetten! »
Marzelien was opgestaan.
— « Os ik ou verder van dienst kan zijn, ge 'n moet
moar spreken, Ule. »
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— « Merci, Marzelien, ge zij wel bedankt; gthêt
veel goedheid. »
Op 't oogenblik, dat zij het huffs verlieten, kwamen
Stanus en Mathilde met Remi haastig in den sneeuwweg aangestapt...
XXXVI.
Eerst toen vader plechtig begraven was, toen de
maaltijd afgeloopen en familieleden en kennissen vertrokken waren, toen eerst besefte Uleken Welke groote
leegte de overledene achterliet, die anders toch ternauwernood nog onder de levenden kon meegerekend worden.
Zoolang hij daar in zijn hoek bij den haard zat,
tegenover den leegen stoel van moeder, was er nog
iets, dat als een voelbare schakel vormde tusschen
het heden en 't verleden, tusschen het wezen der
ouders en Ulekens eigen leven als kind. Nu daar
twee leege stoelen stonden bij dien akelig ruim en
breed lijkenden haard, was er eensklaps niets meer :
de draad was doorgehakt, gansch het verleden was
dood en Uleken stond heel alleen voor een nieuwe
en onbekende toekomst, zonder eenig verband met
wat vroeger bestaan had. Zou ze het aan kunnen en
durven ? Was de task niet te zwaar in haar eenzaamheid en voor haar leeftijd ? Voor zichzelf hoefde ze
't niet te doen. Ze kon rustig, als ze Wilde, in het dorp
haar verder leven gaan uitrentenieren. Als ze 't wel
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deed, als ze op de hoeve bleef, dan deed ze 't alleen
en uitsluitend voor haar metekind, aan wie ze zoo
gehecht was.
't Was wet een waagstuk. Het kind was nog zoo
Jong. Wie kon nu vooruit zeggen of het later lets voor
Ulekens offer voelen zou ? Zou het niet een heel
andere richting uit willen? Uleken verkeerde in strijd
en twijfel; en toch, er moest een besluit genomen
worden en nog wel spoedig ook; want — dit wist
Uleken door Natsen — er waren andere liefhebbers
voor 't mooie boerderijtje; meneer Santiel had er
reeds van verschillende kanten vraag naar gehad.
Uleken wilde althans het kind eens ernstig op de
proef stellen.
- « Eulalietsje, wa zoede doarvan zeggen os ik hier
wegging, nou da gruetvoader dued es ? »
- « 'k Zoe ik mee ou meegoan, tante.
- « Serieus? »
« 0 joa, tante, hiel serieus. »
- « En da 'k hier op de boerderije moest blijven,
Eulalietsje? »
Eulalietje viel aan 't schreien.
— « 'k Wille bij ou blijven, tante. »
Uleken glimlachte ontroerd, verteederd.
— « En woar zoede liever weunen, Eulalietsje,
hier op 't hof of in 'n huizeken op 't dorp? »
— « 0, hier, tante; veel liever hier. »
- « Hawe, we zillen hier blijven weunen. » zei
Uleken; en zoet streelde zij haar nichtje over de
blonde krullen.

III

XXXVIL
Uleken trok haar beste zwart-zijden kleed aan, zette
haar beste muss op met linten, stak haar gouden oorbellen in en ping haar mooie keten met diamanten
kruis om den hals. Zij ging naar tt kasteel toe om van
meneer Santiel het boerderijtje op haar naam weer
in te huren.
Zij werd ontvangen door denzelfden lakei, die
haar de deur geopend had op den tragischen avond,
toen zij naar wader zochten, en in een spreekkamertje
geleid, dat uitkwam op de ruime vestibule met breeden trap en sierplanten en bloemen. Het was een hoog
en smal vertrek met eiken kasten en bruine lambrizeering aan de muren. Een raam met gekleurd glas
zag uit op het park. Uleken vond het er benauwd en
somber. Zij aarzelde om te gaan zitten en bleef maar
liever wachtend staan.
Door de deur, die de knecht half geopend had gelaten, zag zij in de vestibule twee jonge knapen voorbijvliegen, nagezeten door een jonge dame, die ze
lachend poogde vast te grijpen. Zij bleven alle drie
verwonderd stilstaan, toen zij Uleken in de spreekkamer zagen; en Uleken, in den zonderlingen waan,
dat zij meneer Santiels vrouw vOOr zich had, neeg
beleefd en groette
— « Dag, mevreiwe. »
Een luide schaterlach klonk haar als antwoord
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tegen. De beide knapen hadden de dolste pret en op
hun beurt groetten zij met diepe nijgingen : « Dag
Mevreiwe ! Dag Mevreiwe ! » de jonge dame, die
glimlachend Uleken duidelijk maakte, dat zij niet de
mevrouw, maar wel de gouvernante was.
— « Ach joa, natuurlijk, ge zij gij veel te jonk om
mevreiwe te zijn; hoe kan ne meinsch toch zue dom
zijn ! » riep Uleken, nu ook om de vergissing lachend.
Maar alles werd in eens heel stil : de jongens hielden op met gekheid maken, de gouvernante verdween en meneer Santiel kwam te voorschijn, ernstig,
gewichtig, met een vaag-wantrouwigen blik naar
Uleken toe.
— « Goen dag ! » zei hij. « Zet ou ! » en meteen sloot
hij de deur achter zich, nam ook een stoel en lei zijn
rechterhand op 't tafelblad, in afwachtende houding.
— « Woarmee kan ik ou van dienst zijn, bezinne? »
vroeg hij.
Uleken glimlachte.
— « 'k Ben ik geen bezinne, meniere. Ge ken mij
wel. tk Ben ik de dochter van Belzemien Elemetier; ge
weet wel, oue pachter, die verleden moand zue ongelukkig aan zijn dued gekomen es in de snieuwe! »
— « Ah joajoa, precies; 'k rappeleere mij datte! »
zei meneer Santiel, die eensklaps zijn herinneringsvermogen scheen terug te vinden.
Uleken staarde hem aan, niet zonder eenige verhazing. Deed hij zoo maar of hij haar niet herkende,

"3
8

of had hij haar werkelijk niet herkend. Was dat wel
dezelfde man, die haar destijds, jaren geleden, op een
avond omhelsd en gezoend had en haar daarna ook
nog zoo dikwijls met voorstellen, waar zij niet op in
kon gaan, had achtervolgd ? Wat was dat toch vreemd
op de wereld ! zij zag hem daar vOOr haar zitten,
ouder geworden, vergrijsd, ietwat zwaarlijvig, met
een ernstig-strak gezicht, dat zeer zeker aan geen
grapjesmakerii van vroeger meer dacht. Aileen zij
dacht er nog even aan en moest er stil om glimlachen.
Maar daarvoor was zij dan ook niet gekomen; en, op
zijn nogmaals herhaalde vraag : En woarmee kan
ik ou van dienst zijn, iefer Elemetier ? » ( « Iefer ! »
wat klonk haar dat gek in de ooren !) antwoordde zij,
ook louter zakelijk
— « 't Es da 1 geiren op ons hoveken zoe blijven,
menier Santiel en de pacht van mijn voader zoaliger
overnemen. »
Hij zette groote oogen van verwondering op.
— « Wel, wel ! » Ou da slameur nog willen aantrekken in ploatse van op ou gemak in 't dorp van ou
in omen to goan leven ! »
— « 'k 'n Doe 't eigenlijk veur mij niet, meneer
Santiel. » lichtte Uleken toe, » 't Es veur mijn nichtsje
die bij mij inweunt en die zue geiren op ons hoveken
zoe blijven. »
— « Moar hoe goade gij da keunen bestieren als
vreiwemensch alliene, mee anders niet of vremd yolk ?
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— « 't Hoveken 'n es nie gruet en 'k he doanig
broave meinschen, ne knecht en 'n meissen. » zei
Uleken.
Meneer Santiel zat even peinzend. Hij bewerkte
met duim en wijsvinger zijn gespikkelde snor en
zijn wenkbrauwen stonden even gefronst. In de vestibule passeerde weer de wilde vlucht van de twee jongens en de juffrouw en dit scheen hem in zijn ernstige
overwegingen te storen. Hij rukte de deur open en
riep in 't Fransch enkele woorden, die klonken als
een berisping. Alles werd dadelijk heel stil.
— « Die duuvels van die jongens ! » bromde hij, in
het spreekkamertje terugkomend. « En die gouvernante 'n ontzien ze hoegenaamd niet ! Zoo dus, »
voer hij voort, van toon veranderend, « ge zoedt gij
op ou hoveken willen blijven. 'k Moet ou ien dingen
zeggen, iefer Elemetier, 't es dat er nog andere lief
hebbers noar gevroagd hen, waarschijnlijk in 't gedacht dade gij toch niet 'n zoedt blijven boeren. D'r
es mii zelfs mier veur geboOn dan 't geen dade gij betoalt. Moar... » zei hij, aan zijn snor spelend, « w'hên
altijd:goed mee mallekoar geweest en van de moment
da ge doar wenscht te blijven, meugde 'r blijven. »
— « Meru, meneer Santiel, » viel Uleken hem in
de rede.
— « Moar, » zei hij verder, « dat es natuurlijk op
veurwoarde da g'inderdoad bekwoame zijt om 't
boerderijtje goed op te passen. Ge verstoa wel da
'k nie 'n zoe keunen geduegen dat de batimenten in
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verval geroaken en dat 't land vervuilt. Het zoe mij
spijten, moar da zoe natuurlijk 'n reden zijn veur mij
om andere moatregels te nemen. Ge verstoat da wel,
ne woar? »
Uleken was opgestaan. « Ge meug hiel gerust zijn,
meneer Santiel. » beloofde zij. « Dat 't oeit zue verre
moeste komen da 'k 't mij nie mier miester 'n voele,
zal ik het ou zelve komen zeggen. »
— « A la bonne heure! Azue verbleven dan. Alles
blijft als veur en noar. Tot loater, iefer Elemetier. »
Hij gaf haar een hand, drukte op een schelknop en
vergezelde haar door de hal tot in de gang, waar de
lakei reeds klaar stond om haar uit te laten.
Met vlugge schreden trok Uleken huiswaarts. Het
bezoek had haar wel eenigszins geagiteerd. Haar
oogen schitterden en haar koontjes bloosden. zij liep
in zichzelf te glimlachen en dacht weer aan 't verleden. « Zoowat een vijf en twintig jaar geleden »
peinsde zij, « zou het hem niet veel hebben kunnen
schelen of de gebouwen in verval geraakten en het
land vervuilde. »
XXXVIII
En het leven ging zijn gang en de jaren vervlogen...
Eulalietje groeide aardig op en beloofde een mooi
meisje te worden. Misschien was ze een ietsje te
prim en te stiif, zoo iets van een precieus juffertje;
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maar dat boor de zoo bij den tijd, meende Uleken;
zij zag wel dat de jonge meisi es anders waren dan in
haar eigen j eugd. Zij waren anders gekleed, zij hadden andere manieren en gesprekken; de dingen, die
Uleken destijds interesseerden, schenen voor Eulalietje maar van heel luttel belang te zijn. Uleken
klaagde daar wel niet over, maar zij moest er toch
altijd en langdurig over spreken, telkens als Natsen
haar kwam opzoeken.
— « Dat 'n zijn tegenwoordig gien boerendochters
mier; 't zijn amoal ieffreiwen! » beaamde Natsen.
In 't klooster, waar Eulalietje school ging, leerde zij
Fransch en begon het al vlot te spreken. Zij kwam met
Fransche leerboeken thuis en las er gaarne hardop uit
voor. Dat verveelde Uleken, die het vroeger ook wel
gekend had, maar zoo goed als alles vergeten was.
Wat ze zich nog w61 herinnerde, was de flauwe grap
van « Moeder onz' kat zit op schuur » en dat bracht
ze scherstend een paar keer te pas, eigenlijk tot stille
ergernis van Eulalietje, die dat zeer minderwaardig
vond.
Toen Eulalietje den leeftijd van vijftien jaar bereikt had, werd Zij beschouwd als « opgeleerd » in.
't klooster en nu deed zich de buitengewoon-gewichtige vraag voor of zij voor goed van school zou wegblijven, dan wel nog een of twee jaar naar « 't pensionaat » toe gaan ; maar dan in een ander klooster,
op een ander dorp. Het was een eigenaardige gewoonte, onder de welgestelde boerendochters. Ge
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leerdet niets anders of niets meer in dat tweede
klooster, dan wat ge geleerd had in het eerste; maar
't hoorde zoo bij een bepaalden stand; het gaf een
prestige, het was een luxe, die niet iedereen zich
permitteeren kon. Er hoorde ook een traditie bij.
Het was volstrekt niet onverschillig in Welk pensionaat ge door uw ouders werdt uitbesteed. De meisjes
van Baevel, bij voorbeeld, moesten, om de deftigheid
der traditie te volgen, naar 't klooster van Lauwegem,
hoewel Lauwegem eigenlijk een dorp van mindere
beteekenis was dan Baevel. Die van Vannelaer gingen
naar Amertinghe en die van Axpoele, het dorp waar
Uleken woonde en waarbij 't gehucht De Floncke
behoorde, naar Baevel. Dat hoorde zoo; niemand kon
zeggen waarom : maar het zou al heel vreemd hebben
geschenen en als een snort van kleineering worden
beschouwd, indien men Eulalietje naar Vannelaer
of Amertinghe, die toch beide zeer belangrijke gemeenten waren, had gestuurd. Men kon Eulalietje
thuis houden; — geen mensch zou dat vreemd hebben gevonden, — maar als ze nog ergens been ging,
dan was er geen andere fatsoenlijke keuze voor Naar
dan Baevel.
Er werd Lang en gewichtig over beraadslaagd.
Eulalietje's ouders kwamen er voor over. Uleken was
trouwens bereid al de onkosten op zich te nemen;
maar zij hadden eenige moeite met Eulalietje zelve,
die erg in tweestrijd was en weifelde. Gaarne genoeg
was ze, om de deftigheid van 't geval, naar Baevel
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gegaan; maar... jam er was een maar... al was ze pas
vijftien; een « maar », dien ze niet verder voor haar
ouders en nog minder voor tante Uleken kon toelichten en dien ze dan ook reeds een heelen tijd met
echt-voorbarige, vrouwelijke listigheid, als het diepste
der geheimen in haar binnenste verborgen hield.
Eulalietje had een vriendje op 't gehucht!... Een
vriendje van haar leeftijd, die juist van school was
thuis gebleven en die daar vlak in de buurt woonde,
en dien ze elken dag zou kunnen zien, als ze nu ook
maar uit het klooster weg zou blijven en niet naar dat
andere klooster van Baevel gaan!
Dat vriendje was Allewies, de oudste noon van
Broospêr, dezelfde, die, toen nog een kleine bengel,
's nachts in de sneeuw mee wou gaan met Uleken en
Eulalietje om grootvader te zoeken!
Die kleine kerel, die Eulalietje destijds zoo star had
aangekeken en zulk spektakel had gemaakt, toen zijn
vader hem verbood op den nachtelijken tocht de
anderen te vergezellen, was sinds dat oogenblik het
kleine meisje heimelijk blijven naloopen. Het was een
stugge hardkop van een j ongen; hij wist wat hij wilde en
liet doorgaans niet los, voor hij zijn doel had bereikt.
In den beginne had hij niet het minste succes.
Eulalietje trok haar neus voor hem op; maar hij hield
hardnekkig vol en van lieverlede scheen het wel of
zijn kansen begonnen te verbeteren. Wat echter den
doorslag gaf, was de onbehendige handelwiize van
Cesar, het zoontje uit De Floncke, die ook het meisje
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naliep en van Wien Eulalietje al even weinig Wilde
weten. Cesar, zoon uit De Floncke, voelde zich heel
wat voornamer van stand dan Allewies, zoon van
Broospêr en hij kwam naar Eulalietje toe als naar een
proof, waarop hij recht had. Hij greep haar onbeschaamd om het middel en poogde haar te zoenen.
Eulalietje slaakte een kreet en weerde hem af; maar
Cesar sprong weer toe en greep haar nog driftiger
vast.
— « Allewies, help mij ! » gilde Eulalietje.
Zij hoefde geen tweede maal om hulp te roepen.
Als een vechthond vloog Allewies Cesar op 't lijf en
't oogenblik daarna lag de zoon uit De Floncke machteloos in 't nand te spartelen. Allewies' wit-blonde
Karen stonden overeind als van een keffer en zijn
kleine klauwen duwden den vijand de keel toe.
— 0 Zilde da meiske gerust loaten ? » brulde hij
razend, Cesar Keen en weer schuddend.
— « Joajik... joajik ! » kreunde Cesar stikkend.
Allewies liet los. Zijn hardblauwe oogen fonkelden
nog. Cesar krabbelde overeind en liep huilend weg,
dreigend, dat zijn wader Allewies wel zou afrossen.
— « Loat hem moar komen ! » riep smalend Allewies.
Dat was het begin geweest... het begin der betere
verhouding tusschen Allewies en Eulalietje. Hij had
een snort recht op haar veroverd en zij keek hem met
andere oogen aan. Zij ontweek niet langer zijn gezel120

schap, wanneer zij samen, na schooltijd, naar het
gehucht terugkeerden. Het werd een stille, wederzijdsche, onuitgesproken gehechtheid. Zonder veel
woorden, als 't ware vanzelf, sloot de band zich van
lieverlede heel sterk en heel nauw.
Toen zij beiden voor goed aan de dorpsschool
zouden vaarwel zeggen, besprak hij gewichtig met
haar wat zij doen zou : bij tante Uleken blijven of nog
voor een jaar of anderhalf jaar naar het klooster van
Baevel gaan. Een ernstige tweestrijd ontstond in hem.
Hij had haar veel Bever op het gehucht gehouden om
haar elken dag te kunnen zien; maar hij voelde toch
ook heel sterk de voorname deftigheid van het naar
Baevel gaan. « Ge meugt doen wat da ge wilt, ik
'n zal ou toch noeit van mijn leven vergeten ! » zei
hij eindelijk. zij schreide. Ook zij zou hem nooit van
haar leven vergeten, wat er ook gebeurde. Het einde
was, dat zij toch wel naar Baevel zou gaan; maar dat
hij zich elken Zondag naar dat dorp zou begeven om
haar eventjes in de hoogmis te zien en misschien
nu en dan een woord met haar te spreken. En voor
de vacantie zou zij toch in elk geval bij tante Uleken
terugkomen en zouden zij elkander alle dagen zien.
— « We zijn toch nog te jonk orn nou al mee
mallekoar te kunnee treiwen », meende hij heel
ernstig.
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XXXIX.
Eulalietje was in het klooster te Baevel ingellifd en
elken zondagochtend trok Allewies naar dat dorp om
haar in de hoogmis te zien. Dat was telkens ruim vier
uur loopen peen en weer, maar daar zag hij niet in
het minst tegen op. Zijn ouders wisten niet eens,
dat hij daarheen trok; hij rende een goed deel van
den langen weg en tegen twaalf uur was hij al weer
op het gehucht terug. Af en toe vroeg wel zijn vader
of zijn moeder « Woar hedde gij toch hiel den uchtynk gezeten, jongen ? » Maar als hij op gewonen toon
geantwoord had : « Mee de jongens gespeeld, achter
de messe. » drongen zij meestal niet verder aan.
« Ge 'n het toch glen messe gedoken, deugniet?
vorschte moeder sours nog na. Maar toen kon hij met
de volste waarheid en oprechtheid getuigen, dat hij
wel degelijk ter misse was geweest en werd dan ook
niet verder daarover geplaagd.
Aldus verliep de herfst en een deel van den winter.
Tegen Nieuwjaar kwam Eulalietje bij Uleken voor
de vacantiedagen thuis. Dat was een heele gebeurtenis Maar ondertusschen was er iets nieuws in
Uleken's Leven gekomen. De Dude boer Verschelde
— Natsens vader — was in 't najaar gestorven; en
toen Eulalietje thuis kwam, vond zij daar niet alleen
tante Uleken, maar ook Natsen, die aan de beslommeringen van het boerenbedrijf vaarwel had gezegd
en bij haar vriendin haar intrek had genomen.
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Eulalietje wist zelf niet waarom; maar zij had liever
tante Uleken met knecht en meid alleen gevonden,
zooals vroeger. Zij begreep zeer goed, dat het voor
de twee, zoo met den dag wat ouder wordende vrijsters gezelliger was, gelijk zij thans naast en met elkander leefden; maar dat was toch een vreemde in
huffs voor Eulalietje en zij vreesde vagelijk, dat het
haar eigen leven, vooral met het oog op Allewies,
niet zou vergemakkelijken. Ofschoon zij niets afwist
van wat er destijds tusschen tante Uleken en Allewies' wader was voorgevallen, had zij al Lang gemerkt
en gevoeld, dat tante geen bijzondere genegenheid
noch achting voor Broospêr koesterde. Dat gebrek
aan waardeering zou hoogst waarschijnlijk ook wel
eenigszins overgaan op het gezin van Broosper, zoodat Eulalietje zich daar min of weer in vijandelijke
omgeving voelde en oppassen de leus zou zijn. Tante
Uleken alleen en op zichzelf was misschien nog zoo
erg niet; maar en tante Uleken en Natsen, dat waren
vier oogen om te waken en te spieden; en Eulalietje
nam reeds van meet of aan de grootste voorzorgen om
vooral het spelletje niet dadelijk te bederven.
Den avond zelf van haar aankomst ontmoette zij
even, volgens afspraak, Allewies in de duisternis, bij
het hek aan den landweg; en zij vertelde hem meteen welk een groot gevaar zoo onverwacht was opgerezen en verbood hem ten strengste eenigszins opvallend notitie van haar te nemen.
— « 'k 'n Misdoe ik toch niet en we goan wij loater
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toch te goare treiwen ! » zei Allewies misnoegd en teleurgesteld.
— « 'k Weet het wel, » antwoordde Eulalietje,
« moar we man oppassen, zeg ik ou; ge weet wel hoe
dat ouwe meinschen zijn. »
Eulalietje, in de Lange winteravonden gezeten naast
Uleken en Natsen bij het haardvuur, moest vertellen zonder einde over haar Leven in het klooster te
Baevel. Was Moeder-Euverste broave ? Waren de
andere zusters vriendelijk en hulpvaardig ? Uleken
en Natsen, aan beide zijden van den haard gezeten
in de leunstoelen, waar grootvader en grootmoeder
zaliger destijds zaten, keken haar belangstellendglimlachend de woorden uit den mond; maar Eulalietje wist eigenlijk heel weinig te vertellen. « 't Es
het ginter al verre lijk hier in 't kluester, tante !
herhaalde zij telkens; en Uleken en Natsen moisten
dat trouwens ook wel, maar toch wilden zij er steeds
meer van hooren, omdat het nu eenmaal vreemd was,
omdat het deftig was, omdat Lang niet alle boerendochters, die in het klooster van Axpoele « opgeleerd
waren zich nog verder in het klooster van Baevel gingen vervolmaken. Zij vonden dat Eulalietje er wel
goed uitzag, hoewel een beetje « dossem », zeiden zij;
maar dat kwam natuurlijk van het vele binnenzitten
en zou algauw veranderen, zoodra ze weer voor goed
zou thuis zijn.
124

— « 'k Zal ik toch wel stijf blije zijn os ik hier weere
ben. « bekende Eulalietje.
Zoo lets begrepen Uleken en Natsen. Ook zij
zouden blije zijn, als ze Eulalietje voor goed weer
thuis hadden. Enfin, dat zou wel komen; het was
toch maar voor enkele maanden en intusschen moest
Eulalietje zich maar goed amuseeren tijdens haar
vacantiedagen. zij zou natuurlijk nu al gauw eens
haar ouders en broertjes en zusjes goen dag willen
zeggen en daar wellicht een paar dagen wenschen te
blijven ?
— « 0, nie, nie langer dan ienen dag ! » antwoordde
Eulalietje dadelijk.
Uleken, en ook Natsen, moest van harte om die
ongeveinsde oprechtheid lachen.
— « Oprecht ! Zijde liever hier ? » streelde Uleken
gevleid.
— « 0, vele, tante ! 'k Weinschte da 'k hier altijd
mocht blijven ! »
XL.
In die korte winterdagen, met koude grijze lucht
en sneeuw over de velden, zat Eulalietje meestal stil
en ingetogen bij het kleingeruite raampje naast tante
Uleken en haar vriendin te keuvelen en te breien;
maar haar ziel en haar gedachten waren zoo dikwijls
elders en haar oogen keken voortdurend door de
ruitjes, nu eens stralend in afwachting, dan weer
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droomerig en peinzend, met een waas van weemoed.
't Was afspraak, dat Allewies daar een keer per dag
in den landweg voor het boerderijtje mocht passeeren
en eventjes naar de raampjes opkijken. Was Eulalietje
in 't donker gekleed, dan beteekende het dat er geen
hoop was elkander dien dag te spreken. Had zij daarentegen iets lichts om den hals, een wit of blauw, of
rose lintje of strikje, dan Wilde dat zeggen, dat er
wel geen zekerheid, maar toch vrij groote kans bestond ona elkander heel eventies, in de schemering,
achter de schuur te ontmoeten. Dat was het uur,
waarop tante en Natsen, en ook de knecht en de meid
het druk hadden in huis en in de stallen, en Eulalietje een poos alleen en vrij gelaten werd.
Zij drentelde naar buiten, met een wollen sjaal
om den hals, zoo gezegd om een luchtje te scheppen
en daar stored hij op haar te wachten, dicht bij de
haag, in de schaduw der schuur, goed beschut tegen
onbescheiden blikken, zoowel van uit het huis als
van op den landweg. Zij widen niet veel: spreken was
dan ook te gevaarlijk; maar hij omprangde haar als
een man en drukte haar zoenen op den mond. Lang
mocht het niet duren, slechts enkele minuten; maar
toch lang genoeg voor een volgende afspraak en ook
lang genoeg om dofrazend te schelden op de twee oude
vrijsters, die door haar louter bestaan hun jeugdige
liefde zoo akelig dwarsboomden. Hij knarsetandde
en balde zijn reeds sterke, kleine vuisten; hij sprak
van vechten en schieten en zijn felle oogen fonkelden
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in de duisternis. Eulalietje werd soms bang voor hem
en wist heelemaal niet, hoe zij hem tot bedaren zou
brengen. « Ze 'n zijn zij nie kwoad op ou ! » poogde
ze te sussen; maar het hielp weinig; hij voelde dat ze
wel kwaad waren op hem, evenals op heel zijn farnilie — vader had het immers meer dan eens gezegd, en moeder trouwens ook — en het griefde hem
bitter, dat Eulalietje zich daardoor liet bemnvloeden,
zoodat hij nu niets had aan haar tijdens die Kerstvacantie, waarvan hij zich zooveel had voorgesteld.
— « Hawa t ge meug mee mij mee goan as ik noar
huis goen dag goa zeggen ier da 'k weere noar 't
kluester goa. » beloofde zij.
Dat was een tamelijk zwakke troost voor hem,
maar hij deed het haar toch nog eens stellig beloven,
om er zeker van te zijn. En de tijd vooruitloopend,
wilde hij weten hoe het dan gaan zou, later, als ze
eenmaal voor goed terug zou zijn.
ja, dat wist zij ook nog niet. Men moest zien en
afwachten.
— « Ge zil mij vergeten; ge zil nen andere geiren
zien ! » snikte hij. « boar !... » riep hij eensklaps dreigend; « 'k zal lien andere verrnuerden, al moest ik
er mijn Leven lank in 't kot veuren zitten! »
— 0 0, Allewies, ge 'n meugt azue nie klappen;,.
ge moakt mij schouw! » beefde zij.
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XL'.
't Was niet de moeite waard een nichtje in 't klooster
van Baevel te hebben en die in vacantiedagen thuis
te krijgen, als men dan van de gelegenheid geen gebruik maakte om ze rneteen eens bij de kennissen en
vrienden van het eigen dorp te gaan vertoonen. Dat
hoorde zoo bij de deftigheid van het geval. Het moest
dan ook maar zoo spoedig mogelijk gebeuren. En
op een vroegen namiddag van tamelijk mooi weer
togen Uleken en Natsen met Eulalietje, die op haar
stemmigst-best gekleed was, naar Axpoele toe.
Toen ze voorbij Broospèrs boerderijtje kwamen,
waar ze langs moesten, liep Allewies daar heel toevallig over 't erf. Pal van verbazing bleef hij staan en
zijn wenkbratyvven fronsten zich over zijn harde oogen.
« 0, iongens, da es ne luelijke jongen geworden ! » kon Uleken niet nalaten te fluisteren.
« Percies zijn voader! » meende Natsen.
Eulalietje zei niets, maar zij kreeg een plotse kleur
en beet op de lippen.
VOOr De Floncke stond Cesar, de noon, in 't deurportaal. Hij keek de drie vrouwen strak aan en groette
niet.
— « Da es ne kier nen onbeleefderik! » zei Uleken. Zii namen echter geen verdere notitie en stapten maar door, toen eensklaps, achter haar rug, den
scheldkreet weergalmde
— « Hemelgieten!
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Verbaasd keken Natsen en Uleken om. Was dat
Cesar, die geroepen had, en werd de schimpkreet op
haar bedoeld ? Zij wisten niet wat denken; maar
een hoongelach weerklonk en de kroegdeur werd
hard dichtgeslagen.
— « Azue slecht gemanierd ! » bromde Uleken.
« Wa zijn dat toch veur jongens, tegenwoordig ! »
Zij liepen verder door. In het verschiet puntte het
torentje van Axpoele zijn fijne, grijze naald over de
grijze velden. Daar kwamen haar drie jagers te gemoet : een bejaarde heer en twee opgeschoten knapen,
alle drie met het geweer over den schouder.
— « Och Hiere, 't es menier Santiel mee zijn twie
zeuns ! » zei Natsen.
— « Watte ! Heet hij al zuk 'n gruete kinders ! »
verbaasde zich Uleken.
— « joajoa hij; 't zijn zijn twie ouwste. Ze goan
toe Leuven op schole. Zij zijn zeker uek in vacantie! »
De beide groepjes kruisten elkander.
— « Dag meneer Santiel en gezelschap ! » groetten ootmoedig Uleken en Natsen.
Meneer Santiel lichtte verstrooid even zijn hoed
op murmelde een goen dag, dock scheen haar niet
te herkennen. Een van de jongelui nam Been notitie;
de andere keek strak en doordringend Eulalietje aan.
— « Ha moar jongens toch, al zuk 'n gruete
zeuns! » verbaasde Uleken zich opnieuw. boar hij
es oud geworden. Hij es al heul de gansch grijsde. »
Zij keek nog eens om en zag ook een van de jon129
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gelui omkijken. Meteen merkte zij met verwondering,
dat Allewies hen op een afstand volgde.
— « Kijk, die jongen van Broosper komt uek alhied » zei ze tot Natsen.
Eulalietje schrikte en wendde 't hoofd half om.
En werkelijk: daar zag ze Allewies, die langs denzelfden weg kwam. Zij was er zeer door ontdaan. Hoe
kon hij toch zoo dom en onvoorzichtig zijn ! Tante
Uleken en Natsen zouden 't zeker merken. Zonder
verder om te kijken, maakte zij achter haar rug dringende bewegingen met den rechterarm om hem te
beduiden, dat hij achterwege moest blijven.
Zij kwamen in het dorp. Enkele vrouwen, die haar
kenden, stonden met verwondering te kijken en zij
hoorden uitroepingen.
— « Ha moar toch! Es da Eulalietsjen Elemetier
niet, die in 't kluester van Boavel es! Wat es ze gruet
geworden ! »
Zij stapten recht door, tot aan het winkeltje van
Irma. Irma was juist bezig een klant te bedienen, toen
zij haar deur openduwden, en van loutere verbazing
liet zij de ellegoederen, die zij aan 't afmeten was, uit
de handen vallen.
— « Ha moar, Uleken toch ! Es da Eulalietsje?
Zue gruet en streusch geworden! Kom binnen, ge
moet blijven Wee driinken. 'k Goa direct om Marzelien en Fietriene zenden, dan 'z heur uek ne kier
zien. »

Zij repte zich met haar kalante; zij riep een jon130

getje van de straat en zond hem voor een cent om
Marzelien en Fietriene. Dadelijk was ze met haar drie
bezoeksters in het keukentje aan 't babbelen en sloeg
van bewondering de handen in elkaar, telkens als
zij naar Eulalietje keek. Hoe had ze 't ginder in 't
klooster van Baevel ? Was ze er tevreden ? Waren de
nonnekes vriendelijk voor haar? Hoe was MoederEuverste ? Maar ze zou toch zeker wel blij zijn als
ze voor goed bij tante Uleken terug mocht komen?!
Het winkelbelletje rinkelde langzaam, de deur ging
langzaam open en Marzelien, de wijze man, trad
langzaam binnen, gevolgd door Fietriene, die ietwat
bleek zag en getrokken, in zware zwangerschap van
reeds haar vierde kind.
Marzelien groette heel wiis en bedaard; maar Fietriene sloeg evenals Irma, de handen in elkaar en
vond ook, dat Eulalietje zoo groot en struisch geworden was; alleen maar wat « dossem » in 't gezicht,
wat natuurlijk kwam van 't vele binnenzitten.
— (( Zet ulder, zet ulder ! » herhaalde Irma, stoelen
aanbiedend. « Doe ulder mantels af, ge zoedt kouwe
krijgen os ge weere buiten komt. »
Allen namen onder druk gebabbel plaats behalve
Marzelien, die een vreemden glimlach op 't gezicht
had en even weer in het winkeltj e ging, waar hij een
oogenblik, in roerlooze aandacht, door het raam stond
to staren.
— « Wat doede gij Boar, Marzelien? » vroeg Irma
verwonderd.
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Marzelien gaf geen antwoord, maar keerde heimelijk glimlachend in het keukentje terug. Het was een
griezelig gezicht, Marzeliens doodskop to zien Omlachen. Zijn gele tanden ontblootten zich even en
't wit van zijn oogen blikkerde. Uleken bekeek hem
met een soort van gruwelangst.
— « Ha moar jongens toch, wat hedde gij ? » riep
Fietriene.
Bedaard, steeds in zichzelf griezelig glimlachend,
ging Marzelien zitten en bediende zich van brood en
koffie. Hij stopte een home in zijn mond en slurpte
traag. Toen zei hij, langzaam kauwend
— « 't Stoat doar nog ienen op stroate, die wel
nen boterham en ne spoelkom Wee zoe willen. »
— « Vie datte ? » verbaasde zich Irma.
Marzelien stond op en opende de deur tusschen de
keuken en het winkeltje. Dwars door het vensterraam aan den overkant van de straat, zagen zij Allewies' stug-blonden kop tegen den buurgevel staan.
— « Es dat de zeune niet van Broosper Pourquoy?»
vroeg Marzelien, ondeugend glimlachend.
— « 0, die loeder, hij hee ons heul de wig gevolgd ! » kreet Natsen.
Marzelien staarde vorschend naar Eulalietje, die
plotseling een vuurkleur had gekregen. Uleken, die
niets van den toestand begreep, keek hen om beurten
ondervragend aan.
— « Ala komt-ie hij hier doen, die nieweird? »
vroeg Irma. « Zie ne kier hoe dul dat hij kat! »
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Marzelien schonk langzaam zijn kop weer vol en
reikte met trage hand naar een verschen boterham.
— « Eulalietje zoe ons da meschien wel keune
zeggen ! ? » antwoordde hij tergend.
Eensklaps barstte Eulalietje in overstelpende tranen uit.
— « Wa kan ik dat helpen ! » snikte zij. " 'k 'n He
ik hem da nie gevroagd om hier te komen. »
Hevig ontdaan en geschrokken waren de vier
vrouwen van haar stoel opgestaan.
— « Ha moar, Eulalietje toch ! » gilden zij onder
elkaar. Uleken was doodsbleek geworden. zij begreep plotseling en wankelde alsof ze flauw ging vallen.
— « Ha moar, dat 'n kan t6ch nie zijn! Dat 'n
kan tOch nie zijn ! » herhaalde zij voortdurend, als
onnoozel.
Marzelien was langzaam opgestaan en had de
tusschendeur weer gesloten. Het stug gezicht van.
Allewies werd aan hun blik onttrokken; maar Eulalietje bleef onbedardelijk snikken en schreien, zoodat
Fietriene haar ten slotte meenam naar de slaapkamer
daarnaast om wat te bekomen.
— « Hoe zijde gij dat te weten gekomen? » vroeg
fluisterend Irma aan Marzelien, zoodra Eulalietje
uit de keuken weg was.
Marzelien, de wijze man, griezellachte zelfvoldaan
en vertelde, met gedempte stem, of en toe den blik
gevestigd op de kamerdeur, langs waar Eulalietje met
Fietriene verdwenen was :
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— « Ge weet da ne kozijn he, die tot Boavel
weunt. Hij kep t goed de Pourquoy's van Axpoele en
't verwonderde hem, dat hij iederen Zondag de zeune
van Broosper Pourquoy tot Boavel in d'huegmesse
zag. Wa mag den dienen hier toch komen doen?
dacht hij in zijn eigen. Ha joa, ne woar? 't es bijkans
twie uren verre van hier noar Boavel. Hij sloeg hem
azue nou en dan wa goa en volgde hem op stroate en
't 'n duurde nie lank of hij kreeg het in de goaten.
't Was om Eulalietsje te zien, dat hij iederen Zondag
zue verre om en weere liep ! Mijne kozijn 'n hee doar
aan niemand iets van gezeid, moar verleden weke
kwam hij hier op de gemiente en vertelde mij datte.
't Es best da ge 't uek weet, ne woar? Ge keun nou
ulder plan trekken... os 't al niet te loate 'n es !» voegde
de wijze man er wijselijk bij.
Uleken, Natsen, Irma, alle drie de vrouwen zaten
roerloos met groote oogen van verslagenheid en de
handen in den schoot gevouwen. Vooral Uleken was
geknakt, alsof een catastrophe op haar was neergekomen. Zii kon geen enkel woord spreken, haar in
in elkaar geknelde vingers beef den en haar oogen
vol tranen staarden angstig als in stomme smeeking
naar het grijnzende doodskopgezicht van i\Tarzelien.
Wat moest ze doen ? Hoe was die akelige ramp nog of
te weren ? Zij voelde zich rnachteloos en radeloos.
Zii had wel dood willen zijn.
« 't Zal het moeielijk zijn om doar tegen in te
goane kionk eindelijk de holle, trage stem van Irma.
134

— « Stt! Zue luie niet; ze zoe 't keunen hueren! »
schrikte Uleken met een angstblik naar de kamerdeur.
Irma schoof haar stoel jets dichter bij.
— « Ha moar, Ule, jonk; zoe da zuedanig slecht
zijn? » fleemde zij. « 't Es het Loch ne jongen van
goede famielde.
— « 0! de voader azue ne sloeber! Hij hee mij
vroeger willen geweld aan doen ! » kreet Uleken dof.
— « En mij uek!» riep Natsen op denzelfden toon.
— « Ala zegde doar ! » zei Irma, de handen in
elkaar slaande.
— « Joajoa! En sedert dat hij getreiwd es uek nog!»
sidderde Uleken.
Irma bekwam er niet van. Haar leven lang had ze
Broospêr Pourquoy als een bijzonder braaf en degelijk man beschouwd. Irma was er over 't algemeen
zeer op gesteld om fatsoenlijke vrijages to bevorderen.
Van een fatsoenlijke vrijage kwam een fatsoenlijk
huwelijk, en menschen, die fatsoenlijk trouwden
wilden ook hun huis fatsoenlijk inrichten; en waar
konden ze, voor de dingen, die ze noodig hadden,
beter terecht dan in het winkeltje van Irma? Irma
zou zeer verbolgen zijn geweest, als iemand haar voor
makelaarster in huwelijken had uitgemaakt. Maar in
werkelijkheid hield zij heele troepjes jonge knapen
en meisjes in 't oog, die misschien later goede klanten konden worden; en zoo deelde zij ook maar in
zooverre de consternatie van Uleken en Natsen
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als dat onder de omstandigheden onvermijdelijk
moest blijken. Zij sloeg nog eens haar handen van
ontzetting in elkaar over wat Uleken en Natsen haar
over Allewies' vader hadden meegedeeld en fluisterde toen op meewarigen toon
— « Ha, dat 'n zoe 'k toch noeit gepeisd hen, van
Broosper Pourquoy. Roar, 't 'n es het toch da kind
zijn schuld niet, Ule. Da es meschien ne huelen broave
jongen; 'k he d'r ik oprecht compassie mee. »
— « 't Ziet er ne sloeber uit, percies zijn voader ! »
stotterde Uleken zenuwachtig.
— « Hij hee hij natuurlijk 'n muile van lintj es, al
zoet en broave dat er aan es, om Eulalietsjen op zijne
kant te krijgen ! » meende Natsen.
— « Lijk zijn voader, zeg ik ou ! » herhaalde Uleken
boos en bits.
De kamerdeur werd stil geopend en Fietriene trad
met bezorgd gezicht te voorschijn, gevolgd door Eulalietje, die het hoofd gebogen hield en rood-gekreten
oogen had.
Sussend en verzoenend trad Irma dadelijk op.
— « Tuttuttut... dat 'n es almoal zue irg niet. Kom,
Eulalietsjen! Drijnk gij nog 'n goe tasken Wee en
eet gij 'n firm boterhammeken, da zal ou deugd doen.»
Marzelien, de wijze man, was langzaam opgestaan.
Hij mocht niet langer blijven, hij moest naar huis,
zei hij; en 't was ook maar beter, dat hij ging en dat
met hem iets van de nare tijding, die hij daar had
aangebracht, verdween.

136

— « Zoe die kleine keirel doar nog stoan ? » finisterde Irma, hem tot aan de voordeur vergezellend.
Marzelien keek gluiperig rechts en links in de straat,
maar zag er Allewies niet meer.
— « Ziede wel! » riep Irma triomfantelijk weer bij
haar bezoeksters in de keuken komend, «Die jongen
es al lange wig; hij 'n hee hij da heul zeker mee gien
kwoa inzicht gedoan!
XLII.
't Begon al vaag te schemeren, toen Uleken en
Natsen op haar beurt ook afscheid namen om met
Eulalietie mar 't gehucht terug te keeren. Ook zij
zagen Allewies nu nergens meer en dat scheen stillend op haar gemoed te werken.
Zij liepen zwijgend naast elkaar, ieder verdiept in
haar eigen gedachten. Bij de invallende duisternis
zagen zij nog nauwelijks elkanders gelaatstrekken en
ook dat werkte stillend en dempend. Wat zou het
ook baten om nu al dadelijk verder daarover te praten ? Het moest eerst bezinken, zich kristalliseeren.
Woorden zouden nu enkel kwaad bloed kunnen zetten. Een gedragslijn moest gevonden worden, waarnaar men zich dan rustig richten zou.
Zij haastten zich om nog vOOr donker thuis te zijn.
Het veld lag triestig-grijs, met vuile sneeuwvlekken
hier en daar; en achter de verre, donkere boomenmassa's was er een loodkleurige hemel, met enkele dof137

oranje vegen, daar waar de zon achter wolken was
ondergegaan. Men voelde in de atmosfeer een kille
triestigheid, die de gemoederen neerdrukte.
Zij kwamen aan het gehucht. In De Floncke blonk
reeds licht achter de glazen portaaldeur. Op het onzichtbaar kasteel galmde even een bel; uit een schuur
klonk dof de cadansslag van een dorschvlegel.
— « a peize dat 't van den nacht weere zal snieuwen of regenen. » zei Natsen.
— « 'k Peis het uek ! » antwoordde Uleken.
Eulalietje zei niets.
Toen zij voorbij het boerderijtje van Broospêr
gingen, hadden zij even een onwillekeurig gebaar
van schrik. Stond daar niet iemand, half verscholen
in de schemering, achter de heg? Allewies... ! die
hun terugkomst bespiedde ! Natsen en Uleken twijfelden. Eulalietje had even een vreemde beweging
gernaakt.
Zij waren blijde, tom zij eindelijk weer thuis kwamen en zich aan 't goede haardvuur konden warmen.
Remi was nog bezig in de stallen; maar Melanie had
alvast de tafel voor het avondmaal geschikt en was
ook met haar eten klaar.
— « Tante, Os ge 't mii niet kwalijk 'n neernt, ik
zoe liever niets eten en direct noar mijn bedde goan.
'k He toch zulk 'n huefpijne! » zei Eulalietje met een
matte stem.
— « Watte! Goade zelfs niet 'n zacht gekookt
eitsjen eten, kind? » vroeg Uleken bezorgd.
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— « Nien ik, tante, liever niet, 'k Zoe liever noar
mijn bedde goan. »
— « Lijk of ge wilt, kind, » zei Uleken.
Zij lieten haar gaan en schoven dicht naast elkander bij het vuur wider het gebruiken van hun avondmaal. Zij praatten nu druk en met gedernpte stem,
terwijl Melanie in het achterhuis bezig was.
— « Es da nou toch nie schrikkelijk ! 'k Zoe d'r
mijn dued aan hoalen! » fluisterde Uleken met uitgezette oogen.
— « a vinde dat heur voader en heur moeder 't
moeten weten. » zei Natsen.
— « 0 ! » schrikte Uleken, « Stanus zal heur sloagen
geen Os hij doarvan huert en heur direct noar huis
doen komen. »
— « Dat woare meschien nog 't beste I » rneende
Natsen.
— « Watte ! Sloagen geen ? »
— « Nien, nien; moar heur noar huis doen komen.»
Uleken vouwde haar handen in elkaar en schreide :
— « Da kind es 't ienigste plezier in mijn leven.
't Es veur heur da 1 hier in 't slameur op da hof
blijve zitten. Wat moe 'k ik hier alliene zitten doen? »
— « GI& mij toch nog! » trachtte Natsen te
troosten.
Uleken zei niets rneer. Zij wilde haar trouwe vriendin niet grieven door teleurstellende vergelijkingen.
Zij was ook zoo moe in haar hoofd en zoo innig bedroefd, dat zij niet helder meer denken kon.
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— « Loat ons nou liever nen Onze Voader lezen
am Gods groassie of te smieken I » stelde zij voor,
« Meschien zal onze lieven Heer ons wijzen, wat da
we moeten doen !? »
Zij knielden beiden voor het haardvuur neer en
baden, met nederig gebogen hoofd en samengevouwen
handen. Zacht knetterde het langzaam kwijnend
vuurtje, waarvan de nog even op en neer dansende
liktongeties soms met een vluchtigen gloed haar
wangen kleurden. Zij waren beiden mooi en frisch
geweest in haar jeugd; zij hadden beiden nog mooie
restes, die in den warmen gloed even opfleurden;
en zooals ze daar naast elkander zaten neergeknield,
deden ze denken aan twee biddende nannetjes, die
van elke eigen ambitie hadden afgezien en nu nog
maar voor een hooger ideaal wenschten te leven,
Onze Lieve Heer zou zich over haar ontfermen, haar
wijzen wat ze doen moesten. Vast geloofden zij aan
zijn tusschenkomst, aan zijn hulp in haar radeloosheid. Zij zouden voorloopig maar niets doen; zij
zouden wachten en bidden en hopen, tot de te volbrengen plicht rich ondubbelzinnig voor haar openbaarde.
Gesterkt rezen zij overeind, maakten vroom een
kruis, wenschten elkander « goe nacht » en gingen
naar bed.
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XLIII.
Eulalietje kwam voor goed terug uit het klooster
van Baevel in de eerste dagen van Augustus.
Zij was blij als een jong vogeltje, dat na lange opsluiting eensklaps zijn vrijheid terug krijgt.
Zij was lang uitgegroeid, maar zag nog altijd
« dossem » van het binnenzitten, wat vooral opviel
onder de zwarte uniformkleeren, waarin zij haar
verschijning maakte. Die werden trouwens spoedig
opgeborgen en zouden wellicht niet veel meer in
't daglicht komen. Het was nu zaak zoo spoedig
mogelijk naar Irma toe te gaan en daar een heel nieuw
uitzet te kiezen.
Tot Ulekens niet geringe verbazing had Eulalietje voornamelijk zin in lichte, modieuze kleuren.
Was dat als natuurlijke reactie tegen al het zwart
of donker, 'twelk zij een heel jaar lang gedwongen
had moeten dragen ? Waarschijnlijk wel; maar Uleken schrikte haast, toen Eulalietje zich een wit en
zwart carreautj e en een lichtrose blouse had uitgekozen.
— « Ha moar, Eulalietje ! wa peinsde toch ! 't
goa winter worden ! » riep Uleken.
— « 0! 't es nog al lange ier dat 't winter wordt!
En ze moet toch iets hen om mee noar de kirmessen
te goan ! » zei Irma, Eulalietje bereidwillig ter hulp
komend.
Uleken schudde met eenigen tegenzin het hoofd,
maar gaf toch eindelijk toe.
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Wat ook wel noodig was, zeer noodig zelfs, dat
was een corset.
- « Ha moar jongens toch! » schrikte Uleken,
die zoo iets nooit gedragen had.
- « Ha joa moar, Ule, ge ziet toch wel dat da
kind azue nie 'n kan blijven luepen ! » zei Irma naar
Eulalietje's voorspoedige buste wijzend. Z' hee zij
bovendien al ne firme Corse nuedig !
En weer poogde Uleken wel wat tegen te pruttelen, maar Irma en Eulalietje drongen aan en de « corse » werd eindelijk aangemeten. Toen ook nog een
hoed met Witte en rose bloemen, lichte kousen en
lichte handschoenen waren uitgekozen, was Eulalietje voorloopig met het hoogst noodige van haar
uitzet klaar.
Zij keerden terug naar 't boerderijtje en daar lei
Eulalietje met haar kostschoolkleeren en haar boeken,
alles, wat nog aan haar leven in het klooster van
Baevel herinnerde, voor goed van zich af. Van alles,
wat zij daar en op haar eigen dorp destijds geleerd
had; van het Fransch, dat zij reeds zoo goed kon lezen
en spreken; van de precieus beschaafde maniertjes,
die men er bij haar, als bij de andere meisjes stelselmatig had aangekweekt, scheen plotseling geen zweem
meer te zijn overgebleven. Haar traditioneele boerinnennatuur kwam terstond weer boven, maar niet
de ouderwetsche boerenaard van Uleken en Natsen
de moderne boerenaard, die wil, dat de boerenmeisjes niet meer op boerinnen, maar op stadsjuffertjes
gaan lijken.
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Uleken en Natsen sloegen de armen ten hemel,
toen zij haar voor het eerst in haar nieuwe kleeren op
een Zondag naar de hoogmis vergezelden.
— « 'k Ben ik beschoamd ! » fluisterde Natsen
met een blos op de wangen tot haar vriendin.
Ook Uleken voelde zich wel wat beschaamd en
van een anderen kant toch ook gestreeld en gevleid;
want Eulalietje zag er mooi uit om to stelen, zoo
frisch als een bloem in haar lichte kleeren, met een
glans van geluk in de oogen en een kleurtje van herleving over haar donzige wangen. De menschen keken
haar met bewondering aan, toen zij uit de kerk kwam;
en het viel Uleken op, dat meneer Santiel en zijn noon,
die ook in de hoogmis waren, haar met opvallende
belangstelling opnamen. Meneer Santiel had zich
juist een mooien automobiel aangeschaft, — wat toen
in het dorp een zeldzaamheid was, — en meneer
Andre zat aan 't stuur en deed den motor geweldig
snorren, als gold het een citing van eigen knapheid
en kracht. Dc menschen stoven er verschrikt van uit
elkaar en in 't gedrang gaf Natsen aan Uleken een
duw in de zijde en wees haar tersluiks naar iets aan
den overkant van de straat.
Uleken schrikte geweldig. Wie daar stond, was
Allewies, de stugge oogen strak op Eulalietje gevestigd. Hij rookte een sigaret, had een stijve pet op
met groote, Witte en zwarte ruiten, en aan de hand
Wield hij een rijwiel. Hij leek ook al geen gewone
boerenzoen meer; hij was ook al een snort heertje
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geworden, zelfbewust en laatdunkend; een heele piet.
Hij tuurde met een soort kwaadaardige minachting
naar den prachtauto van meneer Santiel en dan
weer met veroveraarsoogen naar Eulalietje, alsof
hij haar in bezit nam.
— « Loat ons goan I » fluisterde Uleken. Eulalietje,
een en al geboeid door den mooien automobiel, had
Allewies nog niet opgemerkt; maar nauwelijks was
de wagen weggesnord of hij reed er met zijn rijwiel
achter, rakelings langs Eulalietje heen, zoodat zij
hem wel zien moest. Hij groette trouwens onbeschroomd : « Dag, Eulalietje ! » en zij kon wel niet
anders dan antwoorden : « Dag Allewies ! », terwijl
een vuurgloed even haar wangen kleurde.
— « Kom! » zei Uleken gejaagd. « We goan ne
kier tot aan Irma's. Ze zal Eulalietsjen in haar schuene
klieren willen zien. »

XLIV.
Twee jaar waren verloopen! twee zomers, twee
winters; en nu was het weerom zomer!
Schoone zomer L.. Zomer van stralend-blauwen
hemel en gouden korenvelden ! Het Leven op 't gehucht De Floncke scheen uiterlijk onveranderd en
toch was er alom een stage, langzame verandering
aan 't worden. 't Kasteel stond daar wel, evenals
andere jaren, glanzend-wit tegen zijn prachtigen
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achtergrond van hooge boomen, maar meneer Santiel was heelemaal wit van haar geworden en had een
bezorgde, chagrijnige uitdrukking en diepe rimpels
op 't gelaat gekregen. Zijn vrouw was ziekelijk en
kwam haast nooit meer uit haar kamers; maar zijn
twee zonen waren flinke, jonge mannen geworden,
die een tijd in de stad gestudeerd hadden, en nu reeds
het leven van rijke landjonkers leidden, jagend, paardrijdend, in woest-snorrende auto's toerend.
De boerderijen om het kasteel hadden hetzelfde
uiterlijke van vroeger, maar ook de boeren werden
oud, terwijl hun kinderen opgroeiden en zich van
lieverlede onmerkbaar, maar aanhoudend, in de
plaats der ouders schoven. Zoo was het bij voorbeeld
in de herberg De Floncke, waar de baas, die ten gevolge van te veel jenever drinken 't pootje had gekregen, gewoonweg door zijn oudsten noon in den,
hoek was genet. Zoo was het ook eenigszins bij Broosper Pourquoy, die zich echter met hand en tand verdedigde om de heerschappij over zijn kinderen —
vooral over den jongen Allewies — te behouden; en
zoo was het ten slotte ook op het boerderijtje van.
Uleken, waar de stille wil van Eulalietje, met buitengewone behendigheid aangewend, meer en meer,
zonder er van den schijn te hebben, over de twee
oude vrijsters, Uleken en Natsen, regeerde.
Dat was zoo : de opkomende levenskracht der
jeugd, tegen de toenemende verzwakking en de afgeleefdheid van den ouderdom. Uleken en Natsen
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bromden, maakten opmerkingen, keurden af, en
lieten ten slotte toch gebeuren. Toen Eulalietje, onder
geheime opstoking van Allewies, wou leeren fietsrijden om vrij met hem te kunnen toeren, hadden de
beide vriendinnen de armen ten hemel geslagen en
gezworen, dat zulk een ding nooit op het hof zou
komen. Maar eens kwam Fietriene, ja, Fietriene, de
vrouw van Marzelien, den wijzen man, die reeds vier
kinderen had, per rijwiel het erf van het boerderijtje
opgereden; en zij sprak daar zoo geestdriftig over en
beweerde, dat het haar van zulk een groot nut was
om haar verafgelegen klanten te bezoeken, dat Eulalietje, hoewel zij geen clienten te bezoeken had, met
recht kon treuren, dat haar onthouden werd, wat
haar in stand toch zooveel mindere vriendin, was
toegestaan. Het gevolg daarvan was, dat Eulalietje
een paar maanden later de bezwaren van tante Uleken overwonnen had en als een vrije vogel op haar
fonkelnieuw rijwiel de ruimte in mocht vliegen.
Een andere hevige strijd was om 't toilet geweest.
Toen het de mode werd ook onder de boerenmeisjes — van bloote halsjes en korte rokjes en
vleeschkleurige kousjes, had Eulalietje eerst stilletjes getreurd, zonder iets te zeggen of te vragen.
Zij kwam haast met haar rijwiel niet meer zij
zat des zondagnamiddags triestig-eenzaam met
de oude tantes op het boerderijtje en toen die vroegen, wat ze had en waarom ze niet eens meer een
uitstapje maakte tot aan het dorp of zelfs tot aan
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haar ouders huis, antwoordde Eulalietje gedrukt
— « Ho... wa wil ne meinsch uitgoan os ge gien
klieren 'n ha. »
- « Gien klieren ! » riepen Uleken en Natsen
verbaasd. « Ha g'hêt de schuenste klieren van hiel
Axpoele! »
— « G'had... » antwoordde Eulalietje mistroostig.
« Die lange rokken 'n zijn nou toch gien mode nie
mier. »
— « Ge 'n zoedt toch zeker op stroate nie durven
komen lijk de schandoalen, die we tegenwoordig
zien, mee 'n bluet herte en bluete billen !? » riep Uleken verontwaardigd.
Eulalietje, als in diepe gepeinzen verzonken, antwoordde daar al ni et veel op. Maar eens, op een
zondagnamiddag, kwam Fietriene, moeder van
vier kinderen en echtgenoote van 'n wijzen man, op
het boerderijtje een bezoek brengen en dat nam de
proporties van een gebeurtenis, die de geweldigste
ontzetting teweeg bracht.
Fietriene was in 't geel gekleed als een kanarievogel, met een heel kort rokje, vleeschkleurige kousen, lage schoentjes, blooten hals en op het hoofd
een soort van omgekeerde kleurenmand, die heur
haar en de heele bovenhelft van haar gezicht verborg.
Zij zag er uit als een kortgerokte marketentster of
regiments-cantiniere. Zij had dikke, korte beenen en
een nog dikker zitvlak; en het geheel leek iets zoo
gedrochtelijks, dat Uleken en Natsen, die bij een der
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vensters op den uitkijk zaten, met een zelfde beweging en een zelfden kreet : « Och Heere, wat es datte ! » als verschrikt van haar stoel opvlogen. Maar
Eulalietje, die van Fietriene's komst op de hoogte
was, liep vroolijk juichend naar haar toe, zette haar
fiets tegen den gevel en bracht haar binnen met de
opgewekte woorden
— « Kijk ne kier, tante Uleken en Natsen, wie
dat er ons nou goen dag komt zeggen ! »
— « Och Hiere, Fietriene, zij de gij datte ? I » kreten de twee oude vriisters.
— « Ba joa ik ! kende gulder mij nie mier dan ? I »
lachte Fietriene, het hoofd wat achteroverbuigend om
onder den rand van den korf-hoed naar de twee vriendinnen te kij ken.
— « Ha, 'k 'n zoe ik ou toch nie herkend hen! »
antwoordde langzaam en ernstig Natsen, terwiil zij
haar handen in elkaar sloeg.
Uleken zei eerst niets; zij keek roerloos, met starre
oogen, als niet in staat van haar ontzettende verbazing te bekomen.
— « Moar Fietriene, iong, hedde gij giene kouwe ?»
vroeg zij eindelijk.
— « Kouwe !? » lachte Fietriene. « Ha 't es zue
woarm dat de kroaien goapen ! »
— « Ha joa moar, ge luept noakt ! » kreet Uleken,
die haar ergernis niet bedwingen kon.
— « 01 Ule ! P antwoordde verwij tend Fietriene.
Eulalietje zei niets, bleef op een of stand staan, de
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oogen vol ontroerde bewondering op Fietriene gevestigd. Haar handen beefden lichtelijk, zij slikte
droog, hevig ontsteld door het waagstuk van het
bezoek, 'twelk ze heimelijk met Fietriene beraamd
had. Fietriene had toch wel een ietsje overdreven,
en dat was zoo jammer. Nu Eulalietje het in kleur en
vormen vOOr zich zag, vreesde zij, dat tante het
nimmer slikken zou.
— « Moar, Fietriene, jong I » vroeg op mysterieuzen toon Natsen, terwijl zij langzaam om de bezoekster heen draaide... « hoe zijde gij doaronder geklied? »
— « Hawd, lijk geweunte ! » antwoordde Fietriene
een ietsje ongeduldig.
— « En wa zeg Marzelien doarvan ? »
— « Ha, wat zoedt hij doarvan zeggen ! Dat es onze
stiel, ne woar ? We moeten wij noar de mode geklied
ziin ! »
Natsen knikte ernstig met het hoof d.
— « 't Es het woar ! » zei ze. « Tegenwoordig 'n
es er het gien verschil mier tusschen de rijke meinschen en de boeren. »
Er was een korte stilte. Uleken en Natsen bekwamen maar niet van de geweldige ontsteltenis. Fietriene, blijkbaar geergerd over het onthaal, keek met
verwijtenden blik naar Eulalietje, die stille tranen in
de oogen kreeg.
— « Ake kijk, elk zijn gedacht! » zei Uleken eindeliik met inspanning. « Zet gij ou toch moar Fietriene; ge goat mee ons kjee drijnken. »
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Zij gingen zitten aan de tafel bij het raam en Eulalietje schonk de koffie in, terwiil Natsen met bedreven hand tarweboterhammetjes en lekkerkoek voorsneed. Zij aten en drunken, langzaam, met schaarsche
woorden en of en toe bevangen stilte.
— « En Irma.,. luept ze zij uek azue geklied ? »
vroeg Uleken na een poos.
Fietriene, die juist in haar boterham beet, moest
hem van 't plotseling proestlachen neerleggen.
— « 0, Ule, nou houde toch de zot mee mij I »
giegelde zij.
Dat lachen bracht ontspanning. Allen moesten
gieren bij 't idee van Irma in korte rokken, blooten
hals en vleeschkleurige kousen. Zelfs Uleken lachte
om haar eigen rare voorstelling.
— « Dat es de mode van de jonge meinschen,
Uleken; d'ouwe meinschen blijven gelijk of ze zijn ! »
lichtte Fietriene toe.
— « 't Es ne zotte weireld geworden! » zei Natsen hoofdschuddend.
In den landweg, achter den boomgaard, zagen zij,
133ven de heg, jets vreemds aankomen. Men had gezegd een wit- en zwartgevlekte poes y die langzaam
over het groen van de haag heenwandelde. Allen
keken er naar zonder to begrijpen, wat het was.
Alleen Eulalietje kreeg plotseling vuurroode wangen.
Toen de vreemde verschijning voorbij het hek passeerde, merkten zij, dat het een soort peer was, die,
ondanks het warme, droge weer een langen, licht150

bruinen regenmantel aan had en op het hoofd een
groote, platte pet droeg, met enorme witte en zwarte
ruiten.
— « Wa veur nen impermeabel-hiere luept er doar
te paredeeren ? » riep Natsen verbaasd. Maar eensklaps staarde zij onthutst naar Uleken, die een misnoegde uitdrukking op het gezicht had. Zij hadden
hem beiden herkend. 't Was Allewies, die ook al naar
de laatste mode gekleed, zich eens in de buurt kwam
vertoonen. Hij droeg helgele schoenen en rookte een
sigaret. Hij keek eens vluchtig naar het boerderijtje
op en verdween deftig in de richting van De Floncke.
Eulalietje en Fietriene hadden vlug een knipoogje
gewisseld.
— « Hawelewêlew61, 'k moe toch zeggen dat de
weireld nou op zijne kop stoat. » zuchtte Uleken.
Fietriene was opgestaan.
— « Joa, 't zal stillekens aan mijnen tijd goan
worden ! » zei ze.
— « Goade al vuers ? » deed Eulalietje verbaasd.
— q 'k Zoe nog « en passant » ne kier moeten tot
in De Floncke zijn veur 'n commissie van tante Irma.
Goade meschien zue verre te voete mee ? » stelde
Fietriene voor.
— « Mag ik, tante? » vroeg Eulalietje.
Uleken zei ja noch neen, maar knikte toch vagelijk
toestemmend.
— « 'k Zal nie lange wig zijn ! » beloofde zenuw151

achtig 't jonge meisje. En naast Fietriene haastte
zij zich naar buiten.
— « Moar bekijk mij da nou toch ne kier !
zuchtte Uleken hoofdschuddend door het kleingeruite venster starend. « Verstoade gij datte, dat de
stroatjongens doar nie achter 'n roepen en nie mee
stienen sloan ?
— « 't Geen da 'k nie 'n verstoa es da meneer de
paster doar nie op 'n preekt. » antwoordde Natsen.
Zij zagen het tweetal gaan, in zenuwachtig-druk
gesprek : Fietriene als gekke marketentster met haar
rijwiel aan de hand, Eulalietje nog opvallend degelijk
en deftig, zooals 't een Jong meisje van goeden huize
betaamt.
— « Es da nou toch gien zonde ? » jammerde Uleken, zonder verder haar gezegde toe te lichten.
Maar beiden hadden eensklaps een geweldige
emotie. Juist toen Fietriene en Eulalietje 't erf verlieten, kwam daar meneer Andre, de oudste noon van
meneer Santiel aangewandeld. Hij keek verwonderd
en verrast naar 't tweetal op, nam zijn hoed af, bleef
even met haar praten. Hij glimlachte vriendelijk en
al door het raam zagen Uleken en Natsen Eulalietje
een kleur krijgen.
Uleken schrikte, zonder eigenlijk te weten waarom.
In eens flitste door haar geest de vroegere hofmakerij
van meneer Andre's wader. Zij voelde plotseling een
vaag gevaar, dat Eulalietje bedreigde. Wat bleef hij
daar lang met het tweetal praten I Waarom deed
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hij dat ? Wat mocht hij haar te zeggen hebben ? Uleken zag hem eindelijk weer groeten en verder gaan,
maar na enkele passen keerde hij zich om en keek haar
nog eens na.
— « Da es zeker noar die zotte Fietriene dat hij
azue stoat te kijken ? ! » waagde Uleken de veronderstelling.
— « 'k 'n Weet niet... 1 'n weet niet; 'k peize dat
hij meschien nog liever noar Eulalietsje kijkt. 't
Schijnt nog al ne liefhebber te zijn. Hij hee 'n oarken
van zijn voarken ! » grinnikte Natsen.
Weer schrikte Uleken inwendig.
— « Och Hiere, 'k hope dat dat toch nie 'n zal
gebeuren ! » angstigde zij.
De beide oude vrijsters bleven een heele poos stilzwijgend, de blikken door het raam gevestigd. Een
akelig gevoel drong diep in haar door.
— u Ze zal toch wel zueveel verstand hen van doar
nie mee te beginnen. » zei eindelijk Natsen. « En.
bovendien... Allewies... ge meugt Allewies nie vergeten. »
Uleken verademde. 't Was waar : Allewies was daar
ook nog. En eensklaps voelde zij zich iets minder
scherp gekant tegen die vrijage met Allewies, waaraan zij anders zulk een innigen hekel had.
— « Hij es doar weere ! » riep plotseling Natsen,
— « Wie datte ? » schrikte Uleken.
— « Meneer Andre. »
— « Och Hiere toch! » kreet Uleken.
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Zij zagen hem komen, langzaam slenterend, met
een klein hondje bij zich, naar 't kasteel terug. Hij
keek opvallend in 't voorbijgaan naar de ramen van
het boerderijtje, zoodat de twee vrouwen zich instinctmatig achteruit trokken.
— « 't Es hiel zeker om heur te zien, dat hij fangs
hier komt wandelen! » zeide Natsen.
Uleken vreesde 't ook. Zij werd eensklaps overdreven angstig; 't was of de zwaarste onheilen over
haar neerkwamen.
« Hoa 'k heur toch moar nie loaten meegoan 1 »
jammerde zij.
— « Wa zoe da geven ? » schokschouderde Natsen.
— « 'k Krijg er den herteklop van! » zuchtte Uleken, de beide handen tegen haar borst gedrukt.
— « Ge 'n meug nie overdrijven ! » berispte Natsen.
GAukkig, daar kwam Eulalietje over den weg
terug. Zij had blozende wangen en stralende oogen.
Uleken berekende vlug, dat zij misschien wet voor
de tweede maal Andre ontmoet had.
— « Was da meneer Andre, die doar straks tegen
ou en Fietriene stood te klappen ? » vroeg ze, zoo
gewoon mogelijk doende, zoodra het meisje binnen
was.
— « Joa 't! » antwoordde Eulalietie, ook op heel
natuurlijken toon.
— « En g'h.êt hem zeker weere gezien in 't terugkomen? »
— « Joajik. »
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— « En heet hij weere tegen ou stoan klappen? »
nie vele; meschien 'n menuutsen of vijve. »
___ « Wa hoad hij ou te zeggen? »
't es ne zot ! » lachte Eulalietje plotseling,
terwij1 haar wangen gloeiden.
— « Joa moar, wa zeid hij ?» vroeg Uleken dringend.
— « 'k 'n Weet ik da niet wat dat hij al zei : Of
da 'k nie liever in de stad 'n zoe weunen en al zuk
'n konten. »
Uleken zette verschrikte oogen op. Haar handen
beefden.
— « Pas toch op, kind ! Pas toch op ! » huiverde zij.
— « Hid 'n hee hij mid niets miszeid, tante. »
— « 'k Verstoa 't wel ; 1 verstoa 't wel, moar ge
moet toch zue oppassen. Peis ne kier wat dat de
meinschen daarvan zoen keunen zeggen! En peis
ne kier wat dat Allewies zoe zeggen as hij da zag ! »
Eulalietje opende wijd-verbaasde oogen. Wat?
Zou tante Uleken, uit angst voor meneer Andre, verzoend geraken met het denkbeeld van haar verkeering met Allewies ! 't Was haar een plotse openbaring,
of er eensklaps een gansch nieuw en onverwacht
verschiet in haar toekomstleven open ging. Haar
oogen straalden en een glimlach van geluk verhelderde gansch haar gelaat.
— « 0, moar, tante, wa peisde toch wel! » riep ze.
« Meneer Andre 'n doet da moar om 'n beetse vriendelijk te zijn en Allewies 'n was doar aan noch omtrent. »
■
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Maar Uleken, evenmin als Natsen, was in 't geheel
niet gerustgesteld. Zij nam zich voor heel scherp te
waken en meteen wat minder stroef te doen tegenover
Allewies. En om ook Eulalietje in goede, gewillige
gemoedsstemming te houden stemde zij er na eindeloos veel zuchten en tweestrijd in toe, dat ook Eulalietje een kort rokje, een bloot halsje, en vleeschkleurige kousen zou dragen, maar dan toch iets minder
opvallend en gek als de kleedij van Fietriene.
XLV.
De winter kwam, en met hem een gebeurtenis, die
wel verwacht was, maar die niettemin een heels schok
bracht in Eulalietjes rustig Leven.
Allewies werd voor den militairen dienst opgeroepen en bij de cavalerie ingedeeld. Hij lisp luidruchtig-dronken met zijn makkers op 't gehucht
den dag van zijn vertrek; dat hoorde er zoo bij. Na
een paar weken was hij daar reeds met een dag verlof
terug, in uniform, de khaki-muss kranig scheef op
't rechteroor en de slobkousen glimmend gepoetst,
flink en zelfbewust, met een air van veroveraar, die
alle hindernissen uit den weg ruimt. Zijn bijna witblond haar was correct gemillimeterd en onder zijn
news was een kort, Licht snorretje gegroeid, als een
klein, wit tandenborsteltje. Hij kwam naar de hoogmis zonder Eulalietje bij voorbaat verwittigd te
hebben. Eulalietje herkende hem eerst niet; en toen
156

zij hem herkend had werd ze zó6 aangedaan en akelig, dat zij voortdurend dreigde flauw te vallen onder
de mis. Bij het uit de kerk gaan stond hij vlak naast
het portaal en groette militair, de hakken tegen elkaar
en de hand aan de muts. Zijn blik was onbeschroomd
hij keek niet alleen Eulalietje, maar ook Uleken en
Natsen met het volste zelfvertrouwen aan; en nauwelijks waren zij op het boerderijtje terug of daar stapte hij den boomgaard op, tikte aan de deur, vroeg : «Es
er gien belet ? » en stapte meteen binnen. Uleken had
nog niet haar mantel afgenomen en haar kerkboek
op de tafel neergelegd, toen hij reeds ongegeneerd
een stoel nam en verklaarde
— « 'k He gisteroavond al mee ne kier nen dag
conge gekregen en 'k ben noar huffs gekomen. 'k Moe
't achternoenend weere wig, moar 'k 'n wille nie
loaten van ulder ne kier goen dag te komen zeggen.
— « Ge doe gij wel, Allewies-jongen ! Zet ou,
zet ou; ge goat 'n dreupelken drijnken ? » antwoordde
Uleken beteuterd en ontdaan door dat gansch on verwacht bezoek.
Natsen en Eulalietie, die even in de « beste kamer
haar mantel waren gaan ophangen, kwamen in de
keuken en uitten op haar beurt haar zeer verschillende gevoelens.
— « Ha moar, jongens toch ! 'k 'n Zoe ik ou noeit
herkend hen ! » riep Natsen met in elkaar geslagen
handen.
Eulalietje glimlachte, met hooge kleur en schit157

terende oogen, die hem voor zijn durf schenen te
danken, en zei eenvoudig :
— « Ge zij welgekomen, Allewies. »
Hij stond op, kwam naar haar toe en drukte haar
de hand. Hij keek met welgevallen naar haar vriendelijk gezicht, naar haar bloot halsje, naar haar kort
rokje, naar haar lage schoenties. Er was geen schim
van gene of schuchterheid aan hem : hij zat daar of
hij er thuis was; die voortvarende ongegeneerdheid
was blijkbaar een der eerste eigenschappen, die hij
reeds in de kazerne aangeleerd en sterk ontwikkeld had.
Uleken was ietwat van haar emotie bekomen; zij
had een flesch en glaasje uit de kast gehaald en die aan
Eulalietje overhandigd, 't Gesprek began ietwat te
vlotten.
— « En bij wa veur 'n yolk zijde gij ginder, Allewies ? »
.._,... « Bij 't vierde lansiers, te Namur. »
......_ « En zijde doar content ? »
q Joa, zulle! »
- « En 't eten; kan da nog 'n beetse schikken ? »
- « Bah ! Te weinig om te leven en te veel om
te stirven; moar ala, mee moeders portemonee kan
ik noar de kantiene! » pochte hij.
't Gesprek bleef even stokken. zij jammerden alien
'n poosje over den dwang en de misere van het militaire leven. Men moest zijn land wel dienen, maar hoe
blij voelde men zich, als het voorbij was.
— « Wa veur 'n toale spreken ze ginder? » vroeg
Uleken.
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— « Woalsch ! » zei hij. « Moar dat 'n willen de
Vloamingen nie lieren. Vloamsch veuruit. ! » riep
hij, met star-dwependen blik.
— « Ge keun zeker al goed te peirde rijen ? » vroeg
glimlachend Natsen.
— « Ha ! da spreekt vanzelf! » zei hij, met een ijdel
gebaar aan zijn borstelsnorretje draaiend.
Eulalietje kon haar oogen van hem niet afwenden.
zij vond hem z(56 knap geworden, zoo kranig ! En
dat khaki-uniform met oranje aan kraag en mouwen
stond hem zoo bezonder keurig. Hij was een ander
mensch geworden, een soort superieur wezen, waarvan prestige uitging, ook op haar tante en op Natsen;
zij voelde het heel goed. Zijzelve durfde haast met
hem niet spreken.
— « Wanneer moede weere wig ? » vroeg zij eindelijk, heel bedeesd, om iets te zeggen.
— « T' achternoenen, mee den trein van te viere.
Goade mee tot aan de stoassie ? »
Eulalietje schrok geweldig. Hoe durfde hij L.. hoe
durfde hij !... zoo maar in eens, vlakaf, in tegenwoordigheid van tante Uleken en Natsen. zij werd er
beurtelings bleek en rood van, terwijl ook de twee
oude vrijsters hevig opschudden, en antwoordde
met schuwen zijblik naar Uleken
— « 1k 'n weet niet... ge moet 't aan Tante vroagen.»
— « Ze mag wel, ne woar, tante? » keerde
Allewies zich dadelijk onbeschroomd tot Uleken.
Eulalietje kreeg nog heviger emotie. Wat! Hij noem159

de haar ook al tante, of hij reeds van de familie was.
Nu zou tante toch zeker wel heel boos worden.
Doch Uleken werd volstrekt niet boos. Zij was
door zijn brutalen durf zoo overweldigd, dat ze ternauwernood een weifelachtig antwoord gaf. Meer
vroeg hij ook niet.
— « Ziede wel ! » riep hij zelfbewust met triomfantelijken veroveraarsglimlach.
Natsen keek verbaasd naar Uleken, die eventjes
het hoofd schudde en zuchtte. Zeer zeker had ze
liever de vraag afgewezen; maar dienzelfden ochtend
had zij alweer den oudsten noon van meneer Santiel
met zijn geweer en zijn bond in de buurt zien kuieren; misschien was dat ook wel van invloed op haar
toegevensgezinde stemming.
— « Moar ge moet tons direct weere noar huffs
komen, zulle! » bedong zij enkel op gemaakt-strengen
toon, om haar figuur tegenover haar nichtje en Allewies to redden.
— « Natuurlijk, tante ! » beloofde Eulalietie dadelijk.
Om halfdrie kwam hij haar afhalen. Het scheen
aan de drie vrouwen, dat hij er nog knapper uitzag
dan 's ochtends. Eulalietje vond hem onweerstaanbaar. Zij had zich op haar best gekleed : kort rokje,
lage schoentjes, bloot halsje en klein hoedje als een
omgekeerde bloempot en daaronder straalden haar
oogen van opwinding en emotie.
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— « 't Es irg, tulle ! Ge toe 't uit heur uegen
scheppen ! » zei Natsen, terwiil ze door het raampje
het wegtrekkend tweetal nakeek.
Uleken schudde het hoofd.
— « Wij woaren toch anders in onzen tijd, Natsen !
— « 0 ! » gruwde Natsen, « die bluete herten, die
bluete billen! Hoe 'n es 't jonk vreiwevolk toch nie
beschoamd van azue op stroate te komen !
Dat was wel 't minste waar Allewies en Eulalietje
zich aan stoorden. Zij liepen parmantig en triomfantelijk naast elkaar in den landweg, door al de bewoners van het gehucht nagekeken. Bij De Floncke
stond een groep jongens en meisjes, die er hun vroolijk gekeuvel voor staakten. Cesar, de herbergierszoon,
die destijds om Eulalietje tegen Allewies gevochten
had, keek heel zuur en riep hen iets smalends achterna. Allewies rukte zich om en wou hem terstond wat
op zijn smoel gaan geven. Eulalietje verbood het hem
met beslistheid. Zij verbood hem ook tegen de jonge
meisj es te glimlachen, die hem bewonderend naoogden. Hij draaide veroverend aan zijn borstelsnorretje en deed zijn sporen rinkelen.
Daar kwam meneer Andre vergezeld van een jachthond uit de kasteeldreef. Hij schrok letterlijk en greep
machinaal naar zijn hoed. Eulalietje kreeg een kleur
en sloeg de oogen neer; Allewies groette met de hand
aan de muts, correct militair.
— « Wie tie je 't liefst van ons getwien ? » vroeg
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Allewies, die reeds vroeger het nageloop van den
jongen kasteelheer had opgemerkt.
— « Moede da vroagen ? » streelde zij, hard zijn
hand drukkend.
— « Past op, tulle ! » vermaande hij, den wijsvinger
berispend opgeheven. En meteen draaide hij verwaand aan zijn snorretje.
Zij vergezelde hem tot aan den trein. Zij zouden
elkaar veel schrijven. Toen de trein binnenstoomde,
greep hij haar beide handen, trok haar tot zich en
zoende haar flink op beide wangen en op den mond,
zooals hij de vrijers in de stad had zien doen. Zij was
er heelemaal van beduusd en ontdaan; het was de
eerste maal in haar Leven, dat een jonge man haar
zoo zoende.
Hij wipte in den wagen en rukte dadelijk het raampje open, waardoor hij breed naar buiten leunde.
Glimlachend wuifde en zwaaide hij met de hand en
de politiemuts. Het laatste wat ze van hem tag,
waren zijn roode wangen, zijn blinkende oogen en
de oranje strepen op moues en kraag.
Toen leek haar alles eensklaps heel wijd en heel
leeg om haar heen. 't Was of hij alles, wat haar lief
was en belangde, met zich in den wegsnorrenden
trein had meegenomen. Zij had wel kunnen schreien;
maar meteen voelde zij ongekende diepten van jubelende zaligheid in haar innigste wezen.
Zij spoedde zich huiswaarts om veel in eenzaamheid te peinzen en te mijmeren.
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XLVI.
Enkele maanden later zaten twee oude vrouwtjes
zwijgend elk aan een kant van den haard. Zij waren
nog niet zoo heel oud, maar zij leken in korten tijd
wel oud geworden. Zij dachten aan 't verleden en...
ook aan de toekomst. Ook wel aan 't hedendaagsche
en aan de gewichtige beslissing, die zij spoedig zouden moeten nemen. Er was een innerlijke strijd in
Naar. Graag hadden zij willen blijven, waar zij waren;
maar zij voelden hoe moeilijk dat was. De gedachte
van te moeten-heengaan viel haar zwaar. Zij woonden
daar nu al zoovele jaren. Het liefst zouden zij er
gebleven zijn, naast en met de jongeren, die haar
later zouden opvolgen; maar ach ! dat zou niet gaan.
Twee meesters op een hoeve, dat kon immers niet,
't Moest 't een of 't ander zijn : of de ouderen, of
de jongeren. Uleken had er eens een woordje met
Eulalietie over gewaagd en dadelijk gevoeld, dat het
niet zou gaan. been : als Allewies en Eulalietje trouwden, dan moesten zij alleen op 't boerderijtje blijven.
zij zaten bij het vuur, de beide oude vrouwtjes
en staarden peinzend in de vlam. Wat zouden ze nu
doen ? Uleken was vier en zestig, Natsen vijf en zestig.
Voor zichzelven hoefden zij niet meer te werken :
zij hadden genoeg om netjes van te leven. Als straks
Irma kwam met Marzelien om haar nog eens van dat
huisje te spreken, vlak naast 't winkeltje van Irma,
dat zoo heel toevallig te hour werd aangeboden en
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wel heel gauw een liefhebber zou vinden, wat zouden
zij dan antwoorden ? Irma en Marzelien kwamen om
een beslist antwoord : een ja of een neen. Nam Uleken het huisje niet, dan werd het zeer waarschijnlijk verpacht aan Brosse, een ouden, rijken boer, die
er zijn laatste dagen Wilde komen uitrentenieren.
De hond blafte en, door het venster kijkend, zagen
zij Irma en Marzelien langzaam het erf opstappen.
— « Och Hiere, 't pakt mij aan mijn hem!
zuchtte Uleken, de handen op de borst geklemd.
Irma had zich prachtig uitgedost voor de gewichtige gelegenheid : haar beste zwarte kleed, haar goudsieraden en op het hoofd een zwarten hoed met purperroode bloemen. Marzelien was in 't geel-grijs
gekleed, bijna de kleur van zijn doodskopgezicht.
Hun schreden Idonken langzaam over 't plaveisel
langs den muur en met een « Es er gien belet?
waren zij tegelijk binnen.
Uleken en Natsen boden stoelen aan en spraken
dadelijk over het weer. Marzelien vond het geen
slecht voorjaarsweer, hoewel to nattig voor 't begin
van Maart. De grond lag wat kil; wat men noodig had,
waren een paar warme, droge dagen, zoodat alles
goed kon uitbotten.
— « 0, » zuchtte Irma, « da es toch 'n dijngen, die
morewegen os ge da nie mier geweune 'n zijt. » En
zij wees naar haar natte, geelbeslijkte schoenen.
Uleken hoofdknikte. Ja, zij wist wel ! die modderwegen ! 's Winters modder en 's zomers nand; dat
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was zoo als men te lande woonde. Eigenlijk nam
men dat als vanzelf aan. Men dacht er niet meer
aan.
— « 0 ! ik 'n zoe Boar niet tegen keunen ; ik
zoe duegoan van chagrijnigheid ! » zei Irma. » Os
ge geweune zijt aan druege stroaten en rondoars (I)
Tangs d'huizen... »
Met wijze opmerkingen kwam Marzelien in 't
midden.
— « Moeten es moeten » meende hij. « Moar
al wa van joaren es en genoeg hee om anders
•
veur wie
te leven es 't dwoazigheid van in 't slameur en in de
vuiligheid te blijven zitten. »
Daarmede waren zij volop in 't onderwerp, waarvoor
zij kwamen en Irma zette zich vierkant op haar stoel,
als 't ware slagvaardig.
- « Hawel, Ule-jonk, hedde nou al 'n besluit
genomen ? » vroeg ze zonder verder omwegen.
— « Ha moar ba-nien-ik-jonk; 'k 'n weet oprecht
niet wat da 'k zoe doen ! » zuchtte Uleken neerslachtig.
— « Hoe es 't toch meugelijk ! » kreet Irma, de
handen in elkaar slaande.
Weer kwam Marzelien met wijze woorden in het
midden.
- « 't Doet, Irma, ge moet da verstoan. Os g'ou
leven lank levers geweund ge 'n goat er nie gemakkelijk wig. Ge weet wa da glet, moar ge 'n weet
(1) Trottoirs.
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nie wat da g'in de ploatse goat krijgen. 'k Verstoa
ik heel goed da Ule en Natelie nie hoastig 'n zijn om
joa of nie te zeggen. Moar 't irgst in decs geval es,
dat den ouwen Brosse de botte gre de malgre da
huis wilt hen, en dat hij 't zal krijgen os Ule en Natelie ulder nie 'n hoasten. »
— « Och Heere da zijn dijngen ! » herhaalde Uleken, terwiil ze weer de handen in elkaar sloeg.
zij moist heel goed en zij voelde heel fielder, hoe
alles in elkaar zat; maar zij was te zwak en te besluiteloos om er met vrucht tegen te reageeren. zij begreep
best, dat Irma en Marzelien hun procenten op de
verhuring van dat huis zouden krijgen en dat zij den
ouden Brosse tegen haar uitspeelden om haar tot een
besluit te dwingen. Eveneens begreep zij, dat Irma
er alle voordeel bij had haar en Natsen als vaste
klanten naast zich in het dorp te krijgen, terwijl ze
meteen twee nieuwe klanten kreeg in Allewies en
Eulalietje op de boerderij. Reeds lang voelde zij Irma's
en Fietriene's invloed op Eulalietje ten opzichte van.
haar. Eulalietje kon de laatste tijden soms zoo humeurig en onvriendelijk zijn. Telkens als ze voor
boodschappen naar het dorp was geweest, viel Uleken dat op. zij maakte daar groot verdriet in, maar
stond er machteloos tegenover. zij lag er soms in
haar bed om te schreien. Was dat haar dank voor
alles, wat zij voor haar metekind gedaan. had? Uleken begreep, dat Eulalietje alleen van haar hield in
zooverre zij voordeel uit haar kon halen en dat was
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iets, dat haar grief de tot in 't diepste van haar ziel,
zonder dat ze echter de macht had er zich tegen te
verzetten. Langs alle kanten voelde zij zich omringd
als door roofdieren, die op haar zaten te loeren.
Marzelien had een pijp aangestoken. Hij hield die
scheef naar de vlam en smakte met groote smakken,
die telkens als een rood weerlicht over zijn beenderig
doodshoofdgelaat urtflitsten. Toen doofde hij het
vlammetje met den voet en zei langzaam, tot conclusie :
— « Den ouwen Brosse wilde morgen uchtijnk
om 'n antwoorde komen : joa of nie; moar 'k he hem
uitgesteld tot overmorgen achternoene. GI& dus
nog nen dag en ne nacht den tijd om ulder te bepeinzen. Moar doarmee es 't uek uit, zulle ! 1 Zal
morgen achternoene mee de vieren om ulder antwoorde komen. 'k 'n Wil ulder giene road geven; »
voegde hij er wijselijk aan toe; « ge zijt oud en verstandig genoeg om te weten wat da ge wilt ».
Natsen zuchtte en Uleken wrong haar handen.
— « Zoede glen spoelkomke kafee drijnken ? »
vroeg ze, om iets te zeggen.
Maar zij hadden geen zin. « 't Zoe te loate worden ».
meende Irma. « En ge meug mij woar gelueven,
jonk, 'k ben schouw om in den donkere deur die
more te luepen. »
Uleken en Natsen lieten hen vertrekken. Zij voelden zich zoo gedrukt, zoo gedrukt ! Triestig keken
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zij hen in de grijze lucht door 't venster na, waar zij
langzaam over den boomgaard stapten : Irma schreed
met breede passen, opvallend-hoog haar rokken optillend, of zij door poelen waadde. Zij vonden, dat
Irma wel heel stork overdreef. Het ergerde haar.
XLVII.
Het was gebeurd : zij hadden het huisje gehuurd.
Uleken begreep heel good, dat ze beet genomen
werden; maar er werkte een geheime, fatale kracht
over haar, die haar dwong... Zij had het anders
gewild en toch deed ze 't. Wat haar vooral ergerde was,
dat ze 't huisje nu al dadelijk had moeten inhuren;
terwijl ze 't toch niet v6Or Kerstdag zouden betrekken, dan als Allewies, na afloop van zijn diensttijd,
met Eulalietje getrouwd, op de boerderij geinstalleerd zou zijn. Daar had ze erg over geprutteld en
gemopperd. Doch Irma en Fietriene, en vooral Marzelien, de wijze man, hadden haar met zooveel klem
op 't hart gedrukt, dat de oude Brosse in zulk geval
de huurder worden zou, dat de beide oude vrijsters
eindelijk het hoofd in den schoot hadden gelegd. En
nu stond het huisje daar doelloos en leeg, in afwachting, dat ze 't zouden komen bewonen. Van den ouden
Brosse, die er zoo op gesteld was, word nu niet meer
gesproken. Uleken veronderstelde wel, dat hij heel
boos zou zijn op haar; maar op een ochtend, dat zij
naar het dorp gekomen was om alvast een en ander
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te beredderen, had zij hem in Irma's winkeltje aangetroffen en tot haar groote verbazing gemerkt, dat
hij heelemaal niet vijandig deed tegen haar en wel
integendeel een uitdrukking van leuke vroolijkheid
over zijn slues gezicht kreeg, toen hij haar ontwaarde.
En Uleken begreep heel goed, dat 't allemaal komedie
was geweest en dat Brosse, zoowel als Marzelien
en Irma, een fooitje opgestreken had. Dat maakte
haar kwaad en chagrijnig, maar liet haar toch weer
machteloos en moedeloos. Vat moest ze doen ? Zich
met Irma brouilleeren, naast wie ze weldra zou komen
te wonen ? Dat gansche gekonkel vergalde bij voorbaat haar verder Leven, dat ze zich zoo rustig en
vreedzaam had voorgesteld.
Ook met meneer Santiel, toen zij hem haar besluit
ging mededeelen en hem Allewies, als opvolger op
het boerderijtje kwam voorstellen, had zij eenige
moeite en onaangenaamheden gehad. Meneer Santiel was met de jaren een nurksch en somber man geworden, vol wantrouwen, en Uleken kon dadelijk
merken, dat hij weinig gesteld was op Allewies en
zijn familie.
— « Zoe da wel ne goeen boer zijn, die zijn affairens oppast ? » had hij achterdochtig gevorscht.
« 't Ziet er nog al ne jongen beslagmoaker uit. 'k
Moe ou rechtuit zeggen, da mijnen ewste zeune onder
andere, moar 'n slecht gedacht 'n hee van hem. »
Uleken dacht even aan wat zijzelf van de verdachte handelwijze van meneer Santiels oudsten
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zoon ten opzichte van Eulalietje had gemerkt, maar
was wel zoo voorzichtig daar geen woord over to
reppen. Zij dacht ook nog eens aan wat meneer
Santiel-zelf in vroeger jaren van haar had gewild en
vond dat alles weer zoo vreemd en ook zoo akelig.
In kalme woorden nam zij Allewies' verdediging op.
« 't Was ne flinke vent, the schouw van den oarbeid
en van 'n treffelijke famielde. »
— « Joa, 't es meugelijk, » zei meneer Santiel,
« rnoar hij zoe wel 'n beetse beleefder keune zijn. Os
hij ons tegenkomt 't es ternauwernued dat hij zijn
klak afpakt. »
Uleken haalde haar schouders op.
— « Da es tegenwoordig azue mee die jonge
gasten ! » excuseerde zij. « 't Zal het allicht beteren os
hij van den troep weere es. »
— « Den &wen tijd was beter ! » oreerde meneer
Santiel met klem. « Wij zijn van den êwen tijd. We
'n moen van al die nieuwe manieren niets weten. »
— « 'k Ben ik uek van den &wen tijd, meneer
Santiel; » zei Uleken nederig, « moar ne meinsch 'n
kan tegen den nieuwen tijd nie altijd op. »
— « Enfin, » besloot meneer Santiel, « we zillen
ft mee hem ne kier probeeren; moar gij zij verantwoordelijk veur de pacht. En hij moe beleefd zijn,
os hij iemand van ons tegen komt... zijn kiak afpakken... zegt hem datte. »
— « 'k Zal 't hem zeggen, meneer Santiel. »
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XLVIII.
Met Allerheiligen kwam Allewies voor goed van
dienst terug. Hij schopte zijn militaire plunje in een
hoek en riep uit : « Kijk, zie; nou word ik weere ne
meinsch... en « In Vloanderen Vloamsch, tulle ! »
— « Ge goa 't nog mienen, geluef ik ! » zei
zijn vader, ietwat zuur lachend.
— « 'k 'n Moe van dien Woalschen boel nie mier
hen ! » gromde Allewies. Hij stak een pijp op en stevende naar Eulalietje toe.
Daar tat hij stug te luisteren naar Ulekens verhalen, de hand van Eulalietje tusschen zijn vingers.
— « Meneer Santiel es content van 't mee ou te
probeeren; moar ge moet beleefd zijn, dat hij gezeid hee... ou klak afnemen os g'hem of iemand anders
van 't kastiel tegenkomt. »
— « Da ze mijn... » begon Allewies nijdig te
brommen, maar Eulalietje liet hem niet doorschelden; zij drukte hem de vingers op den mond en zei
dat hij moest « zoete » zijn.
— « 't Verwondert mij dat hij niet gezeid 'n hee
da 'k hem in 't Fransch moe aanspreken ! » smaalde
Allewies.
— « Zij liever blije da g'ou Fransch gelierd het.
't Kan ou te passe komen ! » meende Natsen.
— « In Vloanderen Vloamsch! » riep koppig Allewies.
Uleken en Natsen keken bezorgd naar elkaar. Zij
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zuchtten. Eulalietje zou geen gemakkelijk huisgenoot aan hem hebben. Wat was dat nu weer met dat
Fransch en dat Vlaamsch ! Telkens had hij 't daarover, den laatsten tijd, als hij in verlof kwam. Dat was
zoo langzaam aan begonnen, ginds, bij den « troep »,
onder de Vlamingen van 't regiment. Dat en smalen
op de militaire overheden en de rijken ! De vrouwen
begrepen er niets van. Wat had het ook te beduiden?
Moest een boer zich daarmee bezig houden? Uleken
trachtte 't gesprek af te Leiden, sprak over hun aanstaand huwelijk en de vele schikkingen, die er, naar
aanleiding daarvan, voor hen en haar te nemen
waren.
Dat bracht hem in mildere stemming. Hij vatte
weer Eulalietje's hand en kneedde haar vingers. Hij
glimlachte even.
Het huisje naast Irma was zoo goed als klaar.
Uleken en Natsen konden er in, wanneer ze wilden.
Eigenlijk hadden ze enkel naar Allewies' terugkomst
gewacht, die haar zou helpen verhuizen.
— « a ben geried, van morgen af. » zei Allewies
kordaat.
Uleken en Natsen waren ook wel vaardig, maar
toch, zij vonden het zulk een onderneming, zulk een
« dijngen », dat zij er haast den moed niet toe hadden, nu het op 't punt stond te gebeuren.
— « Ge moet guider toch Test getreiwd zijn!
zuchtte Uleken.
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— « Morgen goan we noar 't gemientehuis en noar
de paster en to noaste weke hangen w' in 't kasken I »
zei Allewies.
— « Azue 'n hoaste ! Azue 'n hoaste ! » riep Natsen
met in elkaar geslagen handen.
Allewies lachte. Hij trok Eulalietje naar zich toe
en zoende haar, waar de twee oude vrijsters het zagen.
— « Wacht moar. 't Zal wel koelen zonder bloazen ! » voorspelden zij pessimistisch.
XLIX.
Op 1 n December, ruim veertien dagen vroeger dan
ze eerst geschikt waren, had het huwelijk plaats. Het
was een prachtige najaarsdag, warm als in den zomer,
met nog iets van gouden herfsttooi in de kruinen van
sommige boomen. Eulalietje zag er keurig uit, met
witte handschoenen, lichte kousen en kort rokje, als
voor een zomerwandeling. Allewies daarentegen had,
ondanks het milde weer, zijn gelen regenmantel en
zijn bruine kaplaarzen aangetrokken, omdat hij vond,
dat het hem zoo goed stond. Hij zag er uit als een
echte « impermeabelheer », die ergens naar een paardenmarkt gaat; vooral toen hij zijn nieuwe pet opzette, eene met enorme, grijze en witte ruiten, die
in elkaar versmolten. Uleken en Natsen, heel deftig
in 't zwart, met al haar juweelen, leken wel zeer van
den goeden ouden tijd naast dat jeugdig en voortvarend echtpaar. Na de kerkelijke inzegening gingen
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zij chocolade gebruiken met mastellen bij Irma, die
hen daartoe uitgenoodigd had. Daar ontvingen zij de
gelukwenschen van Marzelien, Fietriene en de heele
buurt. Zelfs de oude Brosse, kwam hen schalks feliciteeren, wat Uleken zeer ongepast vond; want dat
die oude kerel een echte schurk was, wist ze nu wel
met zekerheid : zij had van Buren vernomen, hoeveel
hij opgestreken had om het huisje, naast dat van Irma,
tegen haar op te jagen.
Om tien uur kwam de sjees van Broospêr hen afhalen en zoo reden zij terug naar De Floncke, waar
de gansche familie zich op 't boerderijtje om den feestdisch zou vereenigen.
Het ging er vroolijk en luidruchtig toe. De mannen aten en dronken overdadig en de gewaagde grappen waren niet van de lucht. Broospêr, die naast
Uleken zat, smolt letterlijk in zijn vet en zinspeelde
nog in weinig bedekte woorden op den ouden tijd,
toen hij probeerde Uleken voor zichzelf te veroveren. Die oude herinneringen stemden hem tot uitbundige vroolijkheid en hij poogde zelfs nog, onder
de tafel, Ulekens knie te pakken.
— « Houd ou handen thuis, lueleken bok ! »
bromde Uleken, die verontwaardigd van hem wegschoof. Hij lachte, vetrood en dronkerig, en probeerde
't dan aan de andere zijde met Natsen, die sprak van
hem haar hand in het gezicht te slaan.
Reeds tegen halfvier begon het schemerig te worden in de ruime, zwartgebalkte keuken, waar zij om
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den feestdisch zaten. De gezichten blaakten, de oogen
stonden waterig. De mannen knoopten hun broekband los, de vrouwen bliezen en lieten de « binders »
van haar mutsen naar achter over de schouders
waaien. Het was toch ook een ongekend warm weer
voor I n December. Allewies hield zijn arm geslagen
om 't middel van Eulalietje, die zat te blozen als een
kriek, zalig glimlachend, met vochtig glinsterende
oogen. Door de kleine, groenachtige ruitjes drong de
gloed der ondergaande zon, die als een roode bol
zonder stralen in de naakte boomgaardkruinen scheen
te branden.
Toen merkten plotseling de gasten, met schrik er
verbazing, dat Uleken in stilte op haar stoel zat te
schreien.
— « Wa scheelt er dan ? » vroeg Irma, die vlak
tegenover zat.
— « 't Pakt mij aan mijn herte ! » zuchtte Uleken.
« 'k He hier toch zue lange geweund ! 'k He hier voader
en moeder weten stirven ! »
Haar hoofd knikte voorover, haar gouden oorbellen bibberden heen en weer bij het zenuwachtig
schokken van haar schouders. Het werkte aanstekelijk : ook Natsen barstte plotseling in tranen uit en
zelfs Irma en Fietriene werden aangedaan en moesten
haar zakdoek uithalen. Marzelien, de wijze man,
expliceerde op bedaarden toon, dat zulke ontroering
onder de gegeven omstandigheden niets anders dan
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natuurlijk en zelfs onvermijdelijk was. Dat heette
heimwee, zei hij; een gevoel, dat over u kwam als ge
een bepaalde plek, waar ge Lange jaren gewoond hadt,
voor goed moest verlaten; en hij haalde een typisch
voorbeeld daarvan aan: een oude kennis van hem, die
van Axpoele naar Vannelaer verhuisde en in dit
laatste dorp, dat er toch vlak naast lag, met aarden
kon, alleen maar, omdat de hanen er anders kraaiden
dan in Axpoele. Marzelien, die veel gegeten en gedronken had, lachte griezelig, terwiji hij dat vertelde;
zijn lichte oogen blonken glazig in zijn valen doodshoofdkop; zijn breede mond met groote, gele tanden
leek op een kuil, waarin iets gaat verdwijnen. Zijn
vroolijkheid werkte aanstekelijk, evenals Ulekens
droefheid had gedaan; alien moesten uitbundig
schaterlachen om dat grappige verhaal van Marzelien
en dat was ten slotte nog een leuk einde aan een stemming, die dreigde storend en treurig te worden.
Uleken was opgestaan en de meeste gasten volgden
haar voorbeeld. Zij Wilde graag voor 't donkeren in
't huisje zijn, waar zij nu voor het eerst zou slapen.
Broospêr stelde voor haar en Natsen per sjees daarheen te brengen, maar het weer was zoo zacht en
mooi; zij zouden maar liever kalmpj es zooverre wandelen, met Irma en Fietriene en Marzelien. Het zou
hun alien deugd doen.
Eulalietje stond met Allewies aan 't uiteinde der
tafel en de genoodigden kwamen afscheid van hen
nemen. Hij hield zijn rechterhand om haar middel
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geslagen. Zij glimlachte, met stralende oogen. Enkele
gasten maakten gewaagde zinspelingen.
— « Tante... en Natsen... » zei Eulalietje, « 'k
hope da g'hier nog dikkels zilt komen. Ge zilt altijd
stijf wel gekomen zijn. »
— « Merci... merci... » antwoordde Uleken,
« moar 't goa winter en slecht weere worden; 't zal
wel lente moeten zijn ier da g'ons weere ziet. »
— « 'k zal mij ne piedesiekel kuepen mee ne
schietecar en ou komen afhoalen! » zei Allewies.
— « 00!... doar 'n zoe 'k mij niet durven in reskieren ! » hoofdschudde Uleken langzaam naar de
deur toe gaande.
De gasten moesten hardop lachen. Zij volgden
luidruchtig pratend Uleken en Natsen naar de voordeur, met het gestommel van een kudde. Marzelien
gaf een beschouwing over « odemobiels en piedesiekels », die in 't gejoel verloren ging.
Zij waren weg. In de duisterende boerenkeuken viel
eensklaps groote stilte. Men hoorde de klok hard tikken. Eulalietje, roerloos aan het uiteinde der tafel,
keek hen nog even met haar stralende oogen na.
— « Nu zijn w'alliene ! » zei Allewies.
Hij trok haar dicht tegen zich aan. Even draaide
hij veroverend aan zijn snorretje en drukte haar een
langen, hartstochtelijken zoen op de lippen.
— « Kom nu, kom nu! » streelde hij zacht dringend.
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L.
't Geluk, evenals het ongeluk, schuilt soms in een
heel klein hoekje...
Met tegenzin en droefheid, noodgedwongen, omdat het niet anders meer ging, hadden Uleken en
Natsen het mooie boerderijtje verlaten, om in het
dorp haar verder leven to gaan uitrentenieren. Zonder
illusie, zonder verwachting en vol heim wee waren
zij er gekomen; en wat gebeurde nu na slechts luttele
dagen ? Zij vonden het er heerlijk : zij waren verrukt,
opgetogen, in zulke mate, dat ze zichzelf soms haar
genoegen en geluk als een verraad tegen haar vroeger leven verweten.
Dat was zeker het nieuwe, dat haar zoo verraste.
Alles was eensklaps zoo heel anders en zooveel gemakkelijker. Geen vroeg opstaan meer in ongezellige koude en duisternis; geen slonsig sjouwen met
veevoeder en emmers naar de beesten in de stallen;
geen zorgen of alles wel gebeurde, zooals 't moest;
geen tobberijen meer over mesten, ploegen, zaaien,
wieden, oogsten; en 's avonds niet die doodsche eenzaamheid, die sombere verlatenheid van 't boerenleven op de verwijderde gehuchten. Er was steeds
afwisseling en beweging om haar heen; zij voelden
zich nooit vereenzaamd of verlaten; zij hadden, voor
het eerst in haar bestaan, een gevoel van gezellige
samenhoorigheid met wie om haar heen woonden.
Zij ontwaakten bij het geluid der klokken op den
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nabijen toren en, na zich netjes aangekleed ,en haastig
een kopje koffie gedronken te hebben, gingen zij
samen naar de kerk om er de vroegmis bij te wonen.
Dat hoorde zoo bij haar fatsoenlijk renteniersleven.
Al de renteniers van 't dorpje deden het en daar
waren ook steeds de nonnetjes uit het klooster, zwarte,
stille verschijningen, in biddende vroomheid neergebogen op haar stoelen. De lichtj es brandden stemmig en geheimenisvol op het hoogaltaar; de priester
vouwde en ontvouwde de handen en prevelde in
stilte; en daarbuiten werd de dag geboren intedempte
geluiden van ontwakende bedrijvigheid. Zij hoorden
het getjilp der musschen en de lichte stemmeti es der
kinderen, die reeds naar school toe gingen; zij hoorden het klappen van een zweep en het geratel van
een kar. Zij hadden honger, toen zij uit de kerk terugkwamen, en het ontbijt, dat Melanie voor haar had
klaar genet, was een volmaakte heerlijkheid. Zoo,
dichtbij de warme kachel, die rood gloeide, met haar
beidi es tegenover elkaar gezeten, o, dat was misschien wel het heerlijkste uur van gansch den dag.
Toen kwam de jongen met het stuiverskrantje en
dat was telkens weer een andere heerlijkheid vol van
verrassingem Om de beurt laden zij er hardop uit
voor. 't Was zoo gemakkelijk; ge kreegt direct voor
oogen, wat u kon interesseeren, door de in vette letters gedrukte hoofdregels : « Op refs door Congo »,
Treinongelukken in Frankrijk », « Moord of Zelfmoord », « Inbrekers gesnapt », « Automobielramp te
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Leuven », « Gouden Bruiloft te Brussel »; van alles
hadt ge; het kon uw ganschen ochtend vullen. Zij
waren geboeid of zij griezelden, al naar gelang hetgeen zij lazen; en telkens dachten zij, dat zij Loch
veilig zaten in het dorp, zoo dicht bij de kerk en bij
de menschen en voelden nu ook sours wel naangsten om de vele gevaren, die zij wellicht onbewust geloopen hadden, toen zip daar als vrouwen alleen, met een paar dienstboden, op de verre Floncke
woonden.
Maar zij lazen niet den ganschen ochtend aan een
stuk door in haar krantje; zij legden het zorgvuldig
op zij voor later op den deg en gingen bij haar raampje
Zitten, vanwaar zij de beweging in de street en op de
dorpsplaats konden zien. Dat was een afleiding voor
heel den verderen ochtend. Op De Floncke zagen ze
nooit lets; hier was er altijd wet nieuws. Meestal
tegen tien uur kwam meneer Santiel — wat zag hij
er oud en afgeleefd uit ! — met zijn automobiel naar
het Gemeentehuis gereden, om er zijn ambtelijken
plicht als burgemeester wear te nemen; om elf uur
keerde hij naar zijn kasteel terug; kwart over elf, niet
later, als meneer Santiel veilig weg was, verliet de
gemeentesecretaris zijn kantoor om in d'« Hope van
Vrede » zijn borreltje te gaan drinken ; om halftwaalf kwamen de kinderen van de meisjesschool,
even uitgeleid door een paar nonnetjes, en kwart
voor twaalf de jongens, gadegeslagen door den onderwijzer, over de dorpsplaats. De meisjes liepen in een
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lange, ingetogen rij over het pleintje; maar de jongens hielden zich daar op als hun meester den rug
was gekeerd en speelden er luidruchtig met tollen en
knikkers, onder de oude linden. Toen sloeg de kerkklok twaalf uur, het etensuur voor arm of rijk, en
een heele poos leek het dorpje als uitgestorven. Alleen de « stamenee-heeren », die zich in de herbergen
verlaat hadden, kwamen nog even door de stille
straat; en 't waren steeds dezelfden : de secretaris met
zijn schrale beentjes en zijn puntig buikje, de kolenhandelaar, die paars en blauw zag s met stramme armen en waterige oogen; en meneer FitOr, die bleek
en geel zag, of hij niets dan water dronk, terwijl het
toch algemeen bekend was, dat hij zich dagelijks aan
sterken drank te buiten ging.
Uleken en Natsen rustten een paar uurtjes na den
eten, terwiji Melanie, in rustig gestommel, afwiesch
en opruimde. Om vier uur gebruikten zij koffie met
boterhammen en daarna gingen zij meestal een uurtie
bij Irma en Fietriene keuvelen. Zij waren heel innig
geworden met elkaar en Irma's winkeltje was als een
onuitputtelijke bron van al 't locale nieuws; want al
wie daar kwam had jets te vertellen en alles wat verteld werd, was boeiend voor de beide vrouwen. Marzelien zat daar rustig in zijn hoek te rooken en sprak
wijze woorden en de uren vlogen voorbij zonder dat
ze 't merkten. Zij waren weer heelemaal met Irma verzoend en hadden haar het gekonkel met de huur van
het huisje vergeven; alleen tegen den ouden Brosse
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bleven zij een scherpen hekel voelen. Zij bleven wantrouwig stilzwijgend, zoodra hij daar verscheen; zij
konden zijn spotachtig gezicht met de sluw-flikkerende oogen niet goed uitstaan en ruimden ook meestal spoedig de plaats voor hem.
's Zondags, elken zondagochtend, ontvingen zij
geregeld het bezoek van Allewies en Eulalietje. Goed
weer of slecht weer, altijd kwamen zij op hun fietsen
aangereden en listen die bij Uleken staan, terwijl zij
naar de hoogmis gingen, Zoodra de dienst was afgeloopen, kwam Eulalietje bij haar tante jets gebruiken
en bleef daar wachten op Allewies, die eens met zijn
vrienden een paar dorpsherbergen bezocht.
Allewies had geen vrienden als de meeste boerenzonen. Zijn getrouwen behoorden meestal tot een
anderen, zoo niet hoogeren stand. Dezen, waarmee
men hem het meest zag, waren meester Lauwereyns,
de onlangs benoemde onderwijzer van het dorp en
meneer Spilthoorn, de jonge onderpastoor van het
naburig dorp Vannelaer.
Met Lauwereyns had Allewies kennis gemaakt in
't regiment. Hij was het, die in Allewies het Vlaamsch
nationaal bewustzijn had wakker geschud. Hij was
het, die er den gloed had in gebracht en ook de heftigheid eener zeer intransigente opvatting. Zij hielden
er enkele waste spreuken op na : « In Vlaanderen
Vlaamsch ! » « Wat Waalsch is valsch is ! », die zij
gaarne te pas en ook wel eens te onpas gebruikten.
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1VIeester Lauwereyns sprak altijd correct op de letter
en drong er sterk bij Allewies en Eulalietje op aan,
dat zij het ook zouden doen. Allewies aarzelde. Hij
zou wel gaarne willen, maar durfde nog niet. « De
meinschen zoen mee mij lachen ! » zei hij. « Laat ze
lachen, heb eerbied voor uw taal ! » drong de meester
met nadruk aan.
Ook meneer Spilthoorn, de jeugdige onderpastoor
van Vannelaer, was een overtuigd voorstaander van
de beschaafde uitspraak; doch in de praktijk handelde
hij niet geheel Haar zijn beginselen. Zijn sermoenen
hield hij in correcte boekentaal, maar in den gewonen
omgang had hij een snort middelweg gevonden : half
boekentaal, half plaatselijk dialect, waarmee hij beide
opvattingen met elkander poogde te verzoenen.
Gedurende de week, — vooral nu de dagen zoo
kort waren, — was er weinig gelegenheid om elkaar
te ontmoeten; maar elken zondagochtend, na de
hoogmis, verscheen meester Lauwereyns vast en
zeker bij Uleken of Irma en daar had hij lange gesprekken met Allewies, met Marzelien en met de
de vrouwen, mitsgaders met meneer Spilthoorn,
wanneer deze de gelegenheid had om eventjes uit
zijn naburig dorp over te wippen. Meester Lauwereyns doceerde. 't Was of er leerlingen op schoolbanken voor hem zaten. Hij droeg een grooten bril
over zijn zwakke oogen en maakte vreemde grimassen onder 't spreken, alsof hij kiespijn had. Hij
herhaalde graag, wat hij gezegd had, en vroeg dan
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« Begrijpt ge goed, wat ik bedoel, meneer Marcelien ? En gij ook, juffrouw Nathalie en juffrouw Eulalie? »
— « Ha moar, jongens, da zijn dijngen ! 'k 'n
Verstoa ik hem nie goed I » zuchtte soms Uleken met
kinderlijke oprechtheid.
— « Ziet ge wel ! » triomfeerde dan de meester
zich tot de anderen wendend : « de juffrouw begrijpt
mij niet, omdat ik de taal spreek, zooals zij dient gesproken te warden. Is dat niet oprecht bedroevend?
Is het niet de hoogste tijd, meer dan de hoogste tijd,
dat daar verandering in kome ! »
— « Gent en Brugge zijn niet op een dag gescha
pen; ge moet 'n beetse patientie hebben! » meende
meneer de onderpastoor, als hij daar toevallig aanwezig was.
Maar de jonge meester Lauwereyns had in 't geheel geen « patientie ». Geduld in dit geval, was
zwakheid en lafheid, zei hij. Vlaanderen moest gered warden; Vlaanderen was als een drenkeling te
water; handelen moest men op elk gebied en zonder
uitstel; anders was Vlaanderen verloren. « In Vlaanderen Vlaamsch ! » « En goed Vlaamsch ! » riep hij,
in hartstochtelijke opwinding.
— « Wat Waalsch is, valsch is ! » riep Allewies met
stekende oogen en gebalde vuisten.
Meneer de onderpastoor had een gebaar van zalving en verzoening.
— « Geen haat, geen blinde haat! » predikte hij.
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« Liefde moeten wij voelen en in ons herte aankweeken, ook voor de Walen, die onze broeders zijn. In
Vlaanderen Vlaamsch, en Vlaamsch vooruit ! a ben
het met u eens; maar omdat wij onze taal geerne zien,
mogen wij daarom het Fransch niet haten; evenmin
als vvij het Engelsch of het Duitsch of 't is gelijk Welke
andere taal mogen haten. Onze kracht zit in waardeering en liefde; niet in verachting en haat !
Hij wand zich minder hartstochtelijk op dan de
twee anderen, maar zijn overtuiging was daarom 1. let
geringer dan de hunne en van zijn vriendelijk, bijna
meisjesachtig-zacht gezicht met sprekende oogen en
licht-blozende wangen, ging een groote, innemende
bekoring uit. De anderen vonden hem te zwak, te
week en widen 't hem weleens in krasse woorden;
maar toen zalfden zijn handen in zachtheid, terwijl
hij deemoedig glimlachte; en zij voelden toch, ondanks hun onverzoenlijke wederspannigheid, de innige waarde van zijn kalm betoog.
Marzelien, in zijn hoek, zat roerloos te rooken en
te luisteren, meestal zonder een woord te spreken;
maar zijn vale doodshoofdkop kreeg harder kleuren
en zijn strakke oogen glinsterden diep in hun kassen.
Zijn gewone wijsheid van bezadigd man met groote
levenservaring schoot pier te kort; hij stond voor een
nieuw en onbekend probleem, waaraan hij nooit
gedacht had. Hij zat te luisteren en te leeren; later
zou hij daar ook wel het zijne over zeggen.
De vrouwen, daarentegen, waren hartstochtelijk
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geboeid. Eulalietje voelde net zooals haar man en
was bij elke gelegenheid de echo van zijn woorden,
zooals deze de echo waren van de woorden en de
gevoelens van meester Lauwereyns. Fietriene geraakte soms heftig en bijna hysterisch opgewonden en
schold dan in het Wilde op de rijken en de machtigen,
hoewel de meester en de onderpastoor dadelijk
met kracht betuigden, dat dit met de zaak heelemaal
niets te maken had. Irma, van haar kant, herhaalde
telkens, dat zij die heeren « toch zuedoanig geirne over
die onderwirpen huerde klappen»; en Uleken en Natsen
sloegen haar handen in elkaar, en schudden het hoofd,
en lachten soms hardop, en widen, dat de wereld
toch zoodanig was veranderd en dat oudere menschen
niet meer begrijpen konden, wat er tegenwoordig
al omging.
«— Joajoa, de weireld es zuk 'n oardige prochie »
zei soms Marzelien met doodskopgrijnslach.
« Moar de weireld zal veranderen. D'hieren
'n zillen nie altijd alles alliene mier te zeggen ! »
riep soms Allewies met plotsen hartstocht.
mat was alweer heelemaal naast de zaak, waarover
het ging en meneer de onderpastoor en meester
Lauwereyns deden 't hem wel degelijk opmerken.
Maar Allewies hield koppig vol en Fietriene sprong
dadelijk naast hem in de bres, wat dan verzet uitlokte van Marzelien en ook van Irma, die vonden, dat
zij te verre ging.
Zoo verwarde meer dan eens de discussie en de
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opwinding deed de koppen glimmen. Meneer Spilthoom, die naar zijn dorp terug moest, stond eindelijk
op en de anderen volgden weldra zijn voorbeeld; en,
zonder verder afspraak vonden zij elkander den volgenden Z ondag weer op dezelfde plaats terug.

LI.
Er hing iets in de lucht; er broeide iets in de geesten.
De menschen hadden als 't ware andere gezichten gekregen. Evenals wat men « de mode » noemde, van
lieverlede totaal gewijzigd en veranderd was, zoo
had zich ook de levensopvatting en het gemoed der
menschen gewijzigd. Er waren twee lijnrecht tegenover elkander staande levensopvattingen : de oude
en de nieuwe; en die leverden elkaar, ingehouden nog,
een fellen strijd.
Allewies en Eulalietje stonden gansch anders tegenover hun eigenaar meneer Santiel en zijn familie
dan Broospêr en Uleken en Natsen en hun ouders
destijds hadden gestaan. Van de vroegere, kruiperige
onderdanigheid geen spoor meer. Wanneer Allewies
meneer Santiel of meneer Andre tegenkwam, groette
hij nog wel, maar anders dan zijn vader en zijn
moeder het deden. 't Was ongeveer als meester
Lauwereyns, wanneer de schoolopziener in zijn klasse
kwam. De schoolopziener verscheen in bontjas, met
hoogen hoed, opgestreken snor, en bekeek meester
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Lauwereyns door zijn gouden lorgnet uit de hoogte.
Meester Lauwereyns deed of hij zulks niet merkte.
Hij gaf zakelijk de gewenschte toelichtingen. Hij was
beleefd zonder meet. De inspecteur bekeek hem met
moeilijk bedwongen toorn en verachting, maar =ester Lauwereyns nam er kalm Been notitie van. Hij
wist, dat hij in regel was. Dat was hem voldoende.
En ook meneer Spilthoorn oefende op zijn dorp die
stills, degelijke kracht uit tegenover zijn zwaarlijvigen, veeleischenden pastoor-deken; een beleefde
houding zonder meet; een kalm zwijgen bij onverdiende opmerkingen, een diep bewustzijn van moreele en intellectueele superioriteit door traditioneele tucht in streng bedwang gehouden.
ja, er hing iets in de lucht; er broeide iets in de
gemoederen. Meneer Santiel kon moeilijk zijn ergernis verbijten, maar voelde zijn machteloosheid
om het nog als van ouds near zijn zin to kriigen. En
zelfs onder de ouderen kwamen er wankelmoedigen,
die gingen twijfelen of ze zich in hun vroegere levensopvatting niet totaal vergist hadden. Irma, Uleken
en Natsen en zelfs Marzelien, de wijze man, onwillekeurig meegesleept door den nieuwen tijd, voelden zich sours ontredderd en vroegen zich angstig
af, wear het met de wereld heenging.
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LII.
Zoo kreeg Uleken yens een onverwacht bezoek,
dat haar geweldig ontstelde.
Op een ochtend kwam de mooie auto van meneer
Santiel zacht voorgereden en bleef voor Ulekens
huisje staan. Meneer Santiel stapte er moeizaam tut,
steunend op een wandelstok, en hinkte naar de deur
toe, die hij opende.
— « Es er gien belet ? » vroeg hij, met nog al
barsche stem.
— « Kom binnen, als 't u belieft, menier Santiel !»
trad Uleken hem voorkomend to gemoet. Maar zij
was zoo ontsteld en geschokt, dat haar adem hijgde
en dat zij de hand op haar kloppend hart moest
drukken. Ook meneer Santiel hijgde hoorbaar, maar
dat was van de inspanning : hij had veel last van
rheumatiek.
— « Iefer Eulalie, » began hij, zoodra hij gezeten
was, » 'k ben ou ne kier komen spreken over Allewies
en ou nichtsjen.
— « Es 't woar, menier Santiel? Toch gien zwoarigheid, hoop ik ?
— « 'k 'n Weet niet; 'k 'n weet niet; 'k 'n ben toch
nie content over hem. » zei meneer Santiel met chagrijnig gezicht.
— « Ha moar Hiere Godheid toch ! »schrikte Uleken.
— « Dat 'n zijn gien boeren; ze Leven zij of ze menier en madam woaren! » bromde meneer Santiel.
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Uleken sloeg de handen in elkaar; haar oogen
werden rond van angst; de oude onderdanigheid tegenover den kasteelheer overweldigde haar weer geheel.
— « Ha moar wat da ge toch zegt, menier Santiel ! »
'k Miende dat 't toch zulk ne goejen boer was! »
Meneer Santiel bewoog zich zenuwachtig op zijn
stoel, die kraakte. zijn zuur gezicht trok een grimas
van pijn.
— « Hiete gij da ne goejen boer, die halve doagen
van zijn hof wig es en hem mee politiek bezig houdt?
Hiete gij da ne goejen boer, die onbeleefd es tegen
zijn miesters en ternauwernood zijn klak afpakt os
hij ulder tegenkomt ? Hiete gij da ne goej en boer die,
in ploatse van zijn geld te spoaren, zijn vreiwe klieren
en hoejen en mantels boat droagen lijk 'n dame en
soamen mee heur op ne motocycle uitrijdt ? »
— « Wa zegde doar, menier Santiel ? 't 'n Es
toch gien woar !? » kreet Uleken.
— « Meneer Andre es er hem gisteren mee tegengekomen, bijzueverre dat hij hoast uit de wig nie
'n wilde en dat 't gien hoar 'n school of hij moest
hem omverre rijen. » bromde meneer Santiel, rood
van toorn.
Uleken sloeg geconsterneerd de handen in elkaar.
— « lie piedesiekel mee ne schietekar... » sprak
ze langzaam. « Joa, menier Santiel, 'k he ik hem doar
wel hueren over klappen; moar 'k he ik gepeisd, da
dat om te lachen was. »
— « Dat 'n es hoegenaam nie om te lachen; da es
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Kiel serieus. » gromde meneer Santiel; « En ik zoe
geiren hen, da g'hem doar ne kier over spreekt.
Azue 'n kan da nie bestoan; da verstoaje gij toch uek
wel. Os nen boer gienen boer nie mier 'n wil zijn, hij
'n moe moar van zijn hofstee goan. »
Meneer Santiel was opgestaan. Hij had gezegd wat
hij te zeggen had en vond het blijkbaar niet noodig
daar nog langer te vertoeven. Hij strompelde naar
de deur en opende die, juist op het oogenblik, dat
Natsen, die even in de buurt om wmkelwaren was
gegaan, weer bmnenkwam. 't Was twijfelachtig of
meneer Santiel haar wel herkende. Hij tikte aan zijn
hoed en groette vagelijk. Hij stapte met moeite in
de mooien auto, die zacht met hem wegzoemde.
— « flat es er toch gebeurd ? » vroeg Natsen met
verschrikt gezicht, toen zij merkte, dat Uleken tranen
in de oogen had.
Uleken vertelde het haar.
— « 'k 'n Mist ik doar niets van, van die piedesiekel mee ne schietekar ! » zuchtte zij. « Wiste gij
doar lets van? »
— « Niets ! » zei Natsen, « En ik 'n kan 't hoast
nie gelueven. Zoed hij da gekocht hen zonder ou
te zeggen? »
— « Hij es er wel in stoat toe! » vreesde Uleken.
Eensklaps schrikten zij beiden weer geweldig op.
Daar kwam de moose auto terug en hield voor de
deur stil.
— « Och Hiere toch! » gilden zij dof.
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De deur ging open en de chauffeur kwam binnen.
Hij was een Waal en vroeg iets in 't Fransch, dat de
beide vrouwen niet verstonden.
- « Monsieur, qui a oublie ses gants I » herhaalde
de man eenigszins ongeduldig.
Uleken zag de met wol gevoerde handschoenen op
een stoel liggen en begreep.
— « Ha joa joa; meneer hee zijn wanten vergeten! »
Zij gaf ze aan den chauffeur, die even merci-de
en haastig vertrok.
Natsen glimlachte
- « Een joar of viertig geleen toed hij zelve wel
zijn handschoenen weere komen hoalen hen! »
Ook Uleken glimlachte even, maar zij was to
triestig; zij ging daar niet verder op in.
- « Wat es de weireld toch veranderd... veranderd ! » zuchtte zij hoofdschuddend.
LIII.
Twee dagen later, — 's zondagochtends, — was
Allewies daar werkelijk met een « piedesiekel » in
plaats van een rijwiel en Eulalietje zat naast hem in
de « schietekar »!
— « Hoe durfde toch ! Hoe durfde toch ! ? » riep
Uleken met in elkaar geslagen handen.
- « Woarom niet? » lachte hij. « Wilde ne kier
endeken meerijen? »
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Uleken sloeg haar handen in de hoogte en vluchtte
van schrik in huffs.
— « Menier Santiel es doar toch zue kwoad veuren!»
jammerde zij, toen Allewies en Eulalietje haar naar
binnen gevolgd hadden.
— q Zue kwoad ! Woarveuren ! Wa goat hem dat
aan ? » riep Allewies uitdagend. « Os ik mijne pacht
betoale en mijn hofstee goed oppasse, ben ik toch
zeker wel liber van verder te doen wat da 'k wille !
— « Hij es zue van den ouwen tijd ! », zuchtte Uleken. « Hij es hier geweest om over ou te kloagen.
'k Vrieze dat hij ou zal doen verhuizen.
— « Dat 'n kan hij niet : 'k He de wet veur mij !
riep Allewies onbeschroomd. « We 'n zijn gien sloaven mier lijk vroeger, tante ! »
— « We 'n doen wij doar toch niemand gien
kwoad mee ! » zei Eulalietje op haar beurt.
— « 'k 'n Wee nie van woar da ge 't geld hoalt;
hij zal huldere pacht opsloan ! » jammerde Uleken.
— « Da zillen w' afwachten ! » antwoordde Allewies ongegeneerd.
Zij lieten den « piedesiekel »voor Ulekens deur staan
en gingen naar de mis. Vlak bij de kerk stond meneer
Santiels luxe-auto ook te wachten. De Waalsche
chauffeur, in livrei achter 't stuurrad, keek met een
spotlach van minachting naar Allewies' vervoermiddel. Maar toen de mis gedaan was en de menschen
in drommen buiten kwamen, ging alle belangstelling
naar den « piedesiekel », terwijl haast geen mensch
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notitie nam van den mooien auto, waaraan men reeds
gewend was. Meneer Santiel en ook zijn zoon zagen
er woedend uit, en praatten even druk met den chauffeur, die uitleggingen scheen te geven. Mevrouw Santiel was dadelijk in de pracht-limousine verdwenen
zonder den « piedesiekel » een blik te gunnen.
Een dichte groep nieuwsgierigen stand om Ulekens deur geschaard en staarde met belangstelling
naar 't kleine mekaniek.
— « 'k Zoe ik doar uek willen inzitten ! » riep Fietriene opgewonden.
« Wilde ne kier ? » vroeg Allewies.
._. « joajoa ik; veer 'n kurt endeken. »
— « Moar Fietriene toch ! Hoe durfde gij ? » riep
Irma ontdaan. « 't Es wel da Marzelien nog nie thuis
'n es. Ge 'n zoedt nie meugen ! »
— « 'k Goa 't doen ier dat hij kier es ! » gilde Fietriene. En meteen stapte zij in de « schietekar ».
Allewies zette den ploffenden motor in gang en
zacht stak hij van wal. De kijkers stoven lachend uiteen, en meteen zagen zij boven het ding een klein,
geel vlaggetje met zwarten leeuw wapperen, dat zij
eerst niet gemerkt hadden. De « piedesiekel » zwenkte
sierlijk over 't kerkplein, juist op het oogenblik dat
meneer Santiel ook met zijn limousine vertrok en
't was als een keffertje, dat het rijtuig van zijn meester
achterna blaft. Maar Allewies gaf gas en als een orkaan, het vlaggetje strak gestrekt, kwam hij voorbij
Ulekens huisje geraasd. In een oogwenk was hij buiten
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zicht en men hoorde hem achter de tuinen ploffen.
— « Ho, da es toch tn diingen en da geeluw drapeautje daarop ! Wa zal menier Santiel toch kwoad
zijn ! )) zuchtte Uleken.
« Maar juffrouw Eulalie... de leeuwenvlag, onze
schoone Vlaamsche vlag is toch geen schandevlag !
klonk eensklaps, uit de groep toeschouwers, de deftige stem van meester Lauwereyns.
— « joa moar, 'k voag ik doar mijne rok aan.
'k Zeg ik dat hij da veel beter nie 'n zoe doen !
bromde Uleken ontstemd.
— « Wel, dat wind ik toch zeer overdreven, juffrouw Eulalie ! » weerlegde de meester.
— « Tuttuttut, 'k 'n ben ik gien juffrouw; 'k 'n
ben ik moar 'n boerenmeinsch en 'k zeg ik da we
mee onz' hieren moeten overeenkomen. » pruttelde
Uleken.
— «Vrijheid, blijheid; en inVloanderen Vloamsch !»
klonk eensklaps een luide stem uit de menigte.
Verbaasd keken de menschen op. Daar stond een
groepje jongelui met strakke gezichten en vreemdschitterende oogen. Enkelen waren uit het dorp;
anderen behoorden tot naburige dorpen; nog anderen waren onbekenden en zagen er uit als stedelingen. De meesten droegen voile baarden. Waar
kwamen ze vandaan en hoe waren ze daar in eens zoo
talrijk! En wat hadden ze daar alien in hun knoopsgat? men geel, metalen schijfje, waarop, in miniatuur,
een zwart leeuwtje stond geprent!...
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Daar kwam de « piedesiekel » weer aangeraasd,
met Fietriene in de « schietekar », die in de razende
vaart met beide handen haar hoed op het hoofd
moest vasthouden. En eensklaps, alsof zij uit den
grond was opgerezen, werd in de groep der vreemde
jongelui een enorme leeuwenvlag ontplooid en klonk
hartstochtelijk ,uit dertig kelen tegelijk, den heldenzang
Zij zullen hem niet temmen
Den fieren Vlaamschen leeuw....
De menschen keken op, met ronde oogen van verbazing. Wat was er ? Wat gebeurde er ? Zoo plotseling ! Zoo onverwacht ! De « piedesiekel »hield7voor
't huisje stil en meteen steeg een gejuich op, oorverdoovend, met armen wuivend in de hoogte.
— « Leve Allewies ! In Vlaanderen Vlaamsch!
Wat Waalsch is valsch is ! » En dan weer het hartstochtelijk-dreunend gezang
De tijd verslindt de steden,
Geen tronen blijven staan,
De legerbenden sneven,
Een yolk kan niet vergaan.
De vijand trekt to velde
Omringd van doodsgevaar;
Wij lachen met zijn woede
De Vlaamsche leeuw is daar.
Zij zullen hem niet temmen,
Den fieren Vlaamschen leeuw...
De menschen stroomden toe, omringden de zan196

gers om hun vaandel geschaard, waarvan een blonde
reus met vollen baard en schitterende blauwe oogen
den stok krampachtig hield omkneld. En een tweede
man — een bleeke zwartharige — sprong boven op
een stoel, die uit een herberg was gehaald en hield
daar in de open lucht een geestdriftige redevoering.
De menschen luisterden met open mond. Wellicht begrepen zij niet hoed al wat gezegd wend, maar
zij ondergingen een gevoel van meesleepende kracht,
die hen opzweepte en vervoerde. Meester Lauwereyns stond naast den spreker en knikte aanhoudend en goedkeurend. Meneer de onderpastoor
Spilthoorn liep gejaagd achter de groepen heen en
weer.
Een schok door het gedrang !... Daar kwam in
haast de dorpsveldwachter met getrokken sabel, gevolgd door den luxe-auto van meneer Santiel, die
rechts omkeer had gemaakt. Meneer Santiel steeg uit,
vuurrood en hinkend, en gilde, dreigend met zijn
stok
— « Schei uit I a verbied het, in name van de
Wet !
Een oogenblik doodsche stilte. De spreker onderbrak zijn rede en keerde zich, steeds overeind staande
op zijn stoel, tot den kasteelheer om.
— Y Uitscheiden ! a verbied het in name van de
Wet ! » herhaalde deze woedend.
De bleeke man met donker haai glimlachte kalm
en wendde zich tot zijn kameraden om. Doodsche
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stilte heerschte een oogenblik; de gezichten van de
menigte stonden verstard. Men zag de doodskoptronie van Marzelien als een rechtopstaand lijk tegen
den muur.
— « Vrienden... moet ik... ? » vroeg de bleeke man..
— « Neen I Nem! » klonk het woest; en de blonde
reus stak zijn vaandel nog hooger in de lucht,
— « Weg met dat ding ! 1k verbied het ! » gilde
meneer Santiel.
Een tiental mannen sprongen met gebalde vuisten
naar hem toe. Hun woede-oogen laaiden in zijn oogen.
Hun monden scholden.
— « Papa! Papa ! Laisse cette crapule ! Maman est
affolee ! » gilde de zoon van uit den auto.
De redenaar sprang van zijn stoel. Weg ! » riep
hij op zijn beurt tot meneer Santiel. En weg met
den auto ! Mannen, komaan! »
tt Was als een vloed, die kolkt en stroomt. Meneer
Santiel en zijn veldwachter werden onweerstaanbaar
teruggedrongen en de auto-zelf werd met de handen achteruit geduwd.
— « Marche arriêre! Marche arriêre ! riep de
donkere man gebiedend tot den lijkbleeken chauffeur, die angstig-sidderend zijn hefboom en stuurrad bewoog. En de zwarte menigte duwde en deed.
den auto om het kerkplein heenzwenken. De dorpelingen stonden er verstard van schrik naar te kijken.
't Gebeurde als in een droom, als in een nachtmerrie.
De motor werd aangezet, de auto verdween onder
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gebrul en hoongelach en de spreker beklom weer zijn
gestoelte...
Snikkend, buiten zichzelve van ontzetting, kwam
Uleken naar de mannen toegesneld :
— « Zijde gulder nie beschoamd, azue 'n lawijt
te moaken; en mee dien geeluwen drapeau ! 't Es
'n schande ! 'n Schande ! We zillen d'r veuren moeten
verhuizen! »
De bleeke man, die alvast weer aan 't spreken was,
bond in en neigde tot Uleken.
— « Juffrouw, » riep hij driftig, « ik verbied u onze
vlag te beleedigen ! »
— « 'k 'n Verstoa ulder hueg Vloamsch niet; ge
zijt t n bende zotten ! » riposteerde Uleken.
Marzelien, de wijze man, kwam verzoenend in het
midden.
— « Ge zijt te geweldig, meniers ! » zei hij be-'
daard tot den hoofdman. « Da es almoal wel en goed
van hier te komen manifesteeren; van hier goade guider elders en we 'n zien ulder nie meer. Moar wij,
die hier blijven, krijgen de vloage os ge guider wig
zijt. Zij moar zeker, da Allewies morgen of overmorgen zijn verbod zal hen am te verhuizen. »
— « Wie is zijn eigenaar ? » vroeg de spreker opgewonden.
— Menier Sande!, meniere, die ge doar zue
schuene behandeld ha. »
— Woar weunt hij? »
— Op zijn kasteel, ginter aan De Floncke. »
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Met een breed gebaar keerde de leider zich tot
zijn volgelingen om.
— « Hoog de leeuwenvlag ! » riep hij met stentorstem.
De blonde reus met vollen baard stak hoog de
mooie vlag, die sierlijk wapperde.
— « Naar 't kasteel ! » brulde hij.
De mannen maakten rechtsomkeer, als door een
veer bewogen.
— (( Het lied!... »
Zij zullen hem niet temmen,
Den fieren Vlaamschen Leeuw,
Zoolang er nog in Vlaanderen
Een enkele Vlaming leeft.
In cadans, met trotschen, vasten tred, zingend met
voile kelen, zoo stapten zij ! De groote vlag wapperde
statig; een dichte menschenmassa stroomde mee,
— « Ze zijn zot ! Ze zijn zot ! » kreet Uleken verontwaardigd.
— « Ze zijn wijs, tante ! » riep Allewies met stekende oogen. En hij wipte op zijn « piedesiekel »,
met Eulalietje naast hem in de « schietekar ».
— « Ge 'n moet het moar weten. a 'n trek er mij
niets mier van aan! » gilde Uleken hem na.
Marzelien schudde meewarig zijn doodshoofdtronie
— « Hij es ziendelijk bezig mee hem to reineweeren... »
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LIII.
DAt, wat Uleken en Marzelien als onontkoombaar
vreesden, gebeurde echter niet...
De bende kwam bij het kasteel en brulde er het
leeuwenlied. Meneer Santiel en meneer Andre lieten
er hun honden op los, die wel blaften, maar niet
beten. Toen haalden zij den huisknecht, den chauffeur en de twee koddebeiers, die zij wapenden met
revolvers en geweren; maar die dachten er niet aan
om naar de menigte te schieten : zij bleven, ondanks
de woedende vermaningen van meneer Santiel en
zijn noon, roerloos op 't perron staan, wachtend wat
er zou gebeuren.
Er gebeurde niets... Toen « De Leeuw » was uitgebruld rolden de betoogers hun mooi vaandel op
en trokken naar De Floncke, waar zij hun dorst aan
talrijke glazen bier leschten. Toen brachten zij Allewies en Eulalietje plechtig terug naar hun hoeve en
brulden daar nog eens « De Leeuw » en deden ook
nog eens hun mooi vaandel wuiven. Toen was het
afgeloopen. In bende vertrokken zij, romantisch opgewonden, om in andere dorpen te gaan manifesteeren.
Den volgenden ochtend al vroeg verwachtte Allewies zijn « verbod ». Hij twijfelde er geen oogenblik
aan, of dat zou meneer Santiels allereerste wraakneming zijn. Maar de ochtend verliep, en ook verder
de dag, en er kwam niets. Ook den volgenden dag
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kwam er niets en verder de heele week ook niets.
Den Zondag kwam Allewies weer op den « piedesiekel »
met Eulalietje in de « schietekar » ter hoogmis. Het gele
vlaggetje woei op de stuurstang en meneer Santiel
en zijn familie konden het duidelijk zien, toen zij uit
hun eigen luxe-auto stapten. zij deden of ze niets
zagen. zij gunden het geen blik.
Marzelien, de wijze man, bekwam er niet van; en
Uleken en Natsen nog minder.
— « Nou 'n verstoa 'k mij Loch aan de weireld nie
mier » hoofdschudde Uleken met in elkaar geslagen
handen.
- « De weireld es veranderd, tante ! » riep Allewies triomfant.
- « En zoe meester Lauwereyns nou uek nie
afgesteld worden en menier Spiltheurn verploatst ? »
vroeg nog Uleken.
— « Vroag het ulder, tante ! Kijk, zij komen doar. »
Daar kwamen inderdaad, als bijna elken Zondag,
de onderpastoor en de onderwijzer samen aangewandeld. Meneer Spilthoorn zag er wel wat bleek
en zenuwachtig uit; maar meester Lauwereyns glimlachte en wreef blijmoedig in zijn handen.
— « Ha 'k ben verwonderd da g'hier nog luept;
da ge nog nie afgesteld 'n zijt I » kon Uleken niet
nalaten to zeggen.
— « Geen vrees, juffrouw Eulalie. Wij hebben het
yolk met ons. Vlaanderen is ontwaakt. Vlaanderen is
tot bewustzijn gekomen ! » antwoordde in sierlijke
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taal de jeugdige onderwijzer, terwij1 hij triomfantelijk de handen over elkaar wreef.
— « 'k 'n Verstoa ulder niet; ge zij zot ! » smaalde
Uleken.
Zij lachten allebei en stapten vroolijk verder.
Marzelien grijnsde, allergriezeligst. Irma en Fietriene, die aan haar deur kwamen staan, keken met
onbehouden-nieuwsgierige oogen.

LIV.
Twee oude vrouwti es zaten eenzaam in haar stille
huisje en keken naar de verdere wereld niet veel meer
om... Zij hoorden van dichtbij de klanken van de
kerkklok in den toren en van op haar drempel zagen
zij het ouderwetsche kerkje met er omheen het kerkhof, waar veel kruisjes stonden en waar vader en
moeder nu al vele jaren lagen te wachten... te wachten
tot ook zij er zouden komen.
Er bloeiden 's zomers mooie bloemen buiten langs
haar vensterramen en daar zaten zij soms uren naar
te kijken, in vage gepeinzen verzonken. Het waren
witte 1 elies, roode papavers, oranjegele amaryllis,
blauwe riddersporen, ouderwetsche bloemen allemaal, zooals er vroeger langs de geveltjes en in de
tuintjes van de oude boerderijen bloeiden. Dat waren
herinneringen van vroeger... uit de kinderjaren... uit
den goeden ouden tijd. De tegenwoordige tijd, de
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nieuwe tijd trok haar niet aan. Zij leefden in 't verleden.
Het nieuwe Leven deinde om haar been, zonder haar
aan te roeren, Zij begrepen het ook niet. Zij hadden
het liever niet te begrijpen. Wanneer zij Allewies en
Eulalietje zagen, Allewies op zijn « piedesiekel » met
slobkousen en regenias, Eulalietje kortgerokt met
vleeschkleurige kousen en bloote armen, dan was het
Uleken te moede of zij niet meer tot haar familieleden behoorden : zij werden haar onverschillig,
zij werden vreemden voor haar. Zij verbaasde zich
niet meer; zij zei niets meer; zij waren menschen uit
een andere wereld. Eens Loch schrok ze nog geweldig.
Dat was op een zondagochtend, toen ze Eulalietje
uit de « schietekar » zag stappen met een snort omgekeerden bloemenkorf op 't hoofd, een dik, zwart
vel om den hats en daartusschen niets, alsof ze geen
haar meer had.
— « Ha moar Jong toch, wa hedde gij gedoan ? »
riep Uleken verbaasd.
Glimlachend nam Eulalietje het hoofddeksel af
en liet zien wat daaronder was : kort geknipt krulhaar als van een jongen !
— « De nieuwe mode, tante !
Uleken keerde zich om en sloeg een kruis.
— (, Nou es 't einde van de weireld! » zuchtte zij.
— « Fietriene goa het uek doen. Morgen uchtijnk
snijdt ze 't af.
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— « 't Einde van de weireld ! » herhaalde zuchtend
Uleken.
Stil hoofdschuddend ging zij weer in huffs en sloot
haar deurtje. Maar zij moest het dadelijk weer openen voor Natsen, die ook binnen kwam.
— « Hedde gezien wa dat Eulalietjen nou gedoan
hee ? » riep Natsen met schrikoogen.
Uleken kon eerst niet antwoorden. 't Had haar aan
't herte gepakt. Haar onderlip beefde en het kwam
Natsen voor, alsof zij tranen in de oogen had.
— « Woar es onzen tijd ?... Onze schuene jongen tijd ? » fluisterde zij eindelijk.
Natsen nam een stoel en zonk er, als geknakt, op
neer. Zij sloeg de handen van ontzetting in elkaar.
Op den nabijen kerktoren begon de klok te luiden.
De beide oude vrouwtjes keken elkander zwijgend
aan en in een zelfde gebaar vouwden zij haar handen
en prevelden vroom een « Onze Vader ».
Buiten, voor het raampje in de zon, wiegelden zacht
inYt briesje de laatste, schoone, ouderwetsche zomerbloemen : de Witte lelies, de roode papavers, de blauwe
riddersporen en de gouden amaryllis...
Boven op de stuurstang van den « piedesiekel
stond het leeuwenvlaggetje Licht te wapperen...
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