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Eeuwige Ruiter

Van Malta waren ze gekomen, gedertigen. Laatste eiken uit
het woud, dat met zijn reuzensterkte een dam had gezet tegen de aanzweepende zee van de Muzelmannen. Maar de tij
van de Muzelmannen was gevallen. Daarmee waren de ridders westwaarts geweken. Naarmate ze wijder en wijder
voorttrokken, verminderde hun getal en nu waren ze nog gedertigen.
Hier waren ze gekomen in de streek van heide en weide,
met hun schatten, hun relikwiën en hun wapens.
Ze waren nu nog gedertigen, allen reeds zeer bejaard,
maar fier nog droegen ze het oude kruis op de borst.
Drie kasteelen hadden ze : Hovesteen, het schoonste en
sterkste in 't midden ; de Schans en de Honzenschuur, beide
ook zeer schoon en zeer sterk. Van Hovesteen uit liepen lange, eenzame straten naar de Schans en de Honzenschuur.
In den bocht van de rivier stond Hovesteen met zijne hooge kanteelen en zijn slanken, trotschen toren, en het spiegelde zijne geweldige muren, die lijk gehouwen schenen uit
bruinen bergsteen, in het water van de rivier, dat ervoor op
afstand vloeide uit eerbied. Hier woonde Graaf Hugo, de

Grootmeester van de Ridders. Van Hovesteen uit leidde de
breede landweg door velden en weiden naar de Schans.
Dit was een kasteel te midden van de bosschen. Eiken
stonden tot aan de breede vesten. Erom heen hoorde men
een eeuwig gesuis en getril van boomen.
En verderop door de eindelooze dennenbosschen, liep de
breede weg naar de Honzenschuur. Die naam kwam van een
oude hoeve, die de voorouders van Hugo van Hovesteen in
kasteel hadden omgebouwd. Honzenhout en alle hakhout
groeide welig rondom in de valleien, beneden de hoogte,
waarop het kasteel stond. Van daar de naam. En verderop
lagen de heuvelen, waarover de donkere dennenbosschen
wiegden en kriepten bij woelige winternachten en de wolven
huilden, als ze den honger zijn krauwels voelden in hun
magen.
Op Hovesteen woonde Graaf Hugo met negen ridders :
Ewald en Zeger en Heldemaar, Arnout en Till() en Walter,
Rijkaart en Diederik en Pipijn.
Op de Schans huisde de Overste Ridder Landelijn, met
Erik, Ursmar en Landwald, Winfried, Robrecht en Fulco,
Odo, Hendrik en Lambrecht.
En naar de Honzenschuur was de Overste Ridder Adelaard getrokken met de broeders Gillis, Oerwolf en Owijde,
Geeraart, Bavo en Trudo, Bruno Huibrecht en Leenaart.
Van alle talen en landen waren de ridders en broeders,
maar zij spraken maar ééne taal, het Latijn ; zij hadden hun
eigen stam vergeten, en kenden maar één vaderland meer :
hun orde. En de orde ging dood. Daarom treurden zij allen
en liepen met hangend hoofd. Hugo van Hovesteen, hun
laatste grootmeester, had hen hier heen geleid, want de drie
kasteelen waren zijn eigendom. Hij was uit een oud, oersterk geslacht van groote landedellieden geboren. Er werd
verteld, dat hij, veel jaren geleden, zeer gelukkig had geleefd
met zijne jonge vrouw. Doch slechts enkele maanden kon hij
in haar spiegelheldere oogen zijn eigen beeltenis zien. Dan
was hij vertrokken naar het Zuiden, en in de orde gekomen.
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Dat zeide men in de orde. Maar nooit had die strakke mond
daarvan gesproken. Voor den donkergrijsgebaarden grootmeester bestond niets meer ter wereld dan zijn orde. En de
orde s ti erf. Daarom liep hij, fronsend en stom.
Op den vooravond van 't Rhodesfeest, riep graaf Hugo de
ridders bijeen in de groote Maltazaal op Hovesteen, om, lijk
ieder jaar, in zoete herinnering de verovering van 't eiland
te herdenken.
Als een regen daalde dan 't licht op cle grijze, hoekige
hoofden neer. Voor ieder stond de gouden beker, en erin
fonkelde oude wijn uit het Zuiden. Met Rhodesfeest en Cyprusfeest en Maltafeest alleen, dronken ze van dien eeuwenouden wijn, omdat dan voor hen weer opleefden de groote
dagen van vroeger.
Voor hen stonden hun kruiszwaarden. Ze dronken 'nen
grooten teug, en Graaf Hugo stond recht onder zijn zwijgende ridders.
— Ridders en broeders, die wijn verwarmt mijn oud
hoofd. Sterven zullen we. Wanneer ik u gaan zie, zijt ge
alien voor mij steenen beelden, die wandelen. Onze tijd is
voorbij. Maar wij zullen schoon sterven.
--- Ridder Diederik, neem veel goud en rijd uit naar het
Oosten. Huur er duizend werklieden, kunstenaars in alle stielen, die leven gieten in 't metaal, in het ijzer, het zilver en
het goud, het kostbare hout bezielen, en de steenen doen
spreken en die bouwen kunnen onder den grond.
Diederik gespte zijn kruiszwaard vast, boog, en gleed weg
door de lange gangen. Eenige stonden later hoorde men Vurig, zijn paard, knabbelen op 't zilveren gebit, en dan viervoets wegbonzen den nacht in.
-- Ridders en broeders, weest jong weer vandaag... Laat
ons rijden, door den nacht, van hier naar de Schans, en van
de Schans naar de Honzenschuur.
Ze gordden allen hun kruiszwaarden aan, en weinig later
stonden de paarden gezadeld, te bijten op hun zilveren toomen. Zwarte paarden alle, en in 't midden stond Renwolk,

Graaf Hugo's paard, hoog boven de andere.
De Grootmeester wipte als een jonge ruiter in den zadel,
en Landelijn en Adelaard naast hem. De ridders en broeders
volgden, maar velen hijgden en onderdrukten een zwaren
kuch, bij 't stijgen op den hoogen paardsrug.
-- Zijn de hoeven voorzien, broeders Gillis en Gerwolf
en Gwijde ?
-- Heer Grootmeester, al de paarden staan averechts beslagen.
Renwolk voelde de spoor en vloog, en al de paarden volgden met vurigen sprong. Geen mensch zou morgen zeggen :
de ridders zijn van nacht uit Hovesteen geweest. De broeders
Gillis en Gerwolf en Gwijde kenden het geheim de paarden
averechts te beslaan.
De verlatene straten dreunden, en de boeren, die in hun
eersten slaap dat ijselijk dof-dreunend gebons hoorden, sloegen verschrikt een kruis, en duwden hun hoofd onder de lakens.
Wijde sprongen vademden de paarden over de lange wegen. Ze dansten van genot in het rijden, om de lucht die
gulpte langs hun flanken, en het schuim, dat op de blinkende toomen vlokte. Geen enkel hinnikte : verstonden zij niet
den treurigen ernst van hunne eenzame, oude meesters ?
De ridders zwegen, maar hun hoofd gloeide weer op bij
den nachtelijken rit. Graaf Hugo stond recht soms in de stijgbeugels, alsof hij zocht door den nacht, naar een vijand, die
eilaas ! niet meer komen wou !
Nu waren ze aan de Schans. Ze stapten van hun paarden
en lieten ze los grazen op het plein, voor het kasteel.
Binnen.
-- Ridders en broeders, laat ons bidden voor ridder Diederik. Want zijn reis is lang, en zijn werk is lastig.
Door de zalen klopte hun tred. Ze kwamen in de oude
wapenzaal bijeen, en zaten neer in hun ivoren zetels.
Graaf Hugo, Landelijn, Adelaard baden beurtelings voorop.
Lijk een geruisch van zwaren wind in oude eiken suiscie tel-

kens het tegengebed van ridders en broeders. Dan dwaalden,
stil-aan hun oogen weer af, als zochten ze in hun geheugen
iets te doen herleven, wat lang ze reeds vergeten waren. De
eene stond op na den andere, en ging dwalen alleen door de
oude kamers. Ze roerden eens even aan een oud zwaard, dat
hing aan den wand, of keken haastig neer wanneer ze gingen
naast een bestoven beeld dat daar voor 't hooge venster in
't maanlicht te spoken hing.
En zonder afspraak of bevel, kwamen ze een voor een op
het plein voor het kasteel. Een wijle bleef elke ridder staan
bij de stoep ; dan kwamen de paarden naar hen toe, een
boomtak na zich sleepend ; elk dier lei vertrouwelijk zijn kop
op den schouder van zijn meester.
--- Broeders Huibrecht en Leenaart, zijn de takken goed
vast ?
— Grootmeester, geen mensch zal morgen paardenhoeven
bemerken op den landweg.

En daarmee sprongen ze op hun paarden en renden weg.
Boomtakken waren in den staart van ieder dier gebonden,
om de hoeven uit te wisschen langs de straten. Geen boer
zou morgen weten dat de ridders en broeders door den nacht
gereden waren. Van genoegen klauwden de paarden groote
sprongen op de lange wegen. De verlaten straten dreunden
en de boeren, die in hun laatsten slaap dat ijselijk dof-dreunend gebons hoorden, sloegen verschrikt een kruis, en duwden ijlings hun hoofd onder de dekens.
Op een nacht deumelden vele menschen over de hei ; voor
hen uit reed een ruiter. 't Was Diederik, die met de duizend
werklieden uit het Oosten kwam.
Aan de Honzenschuur, in vollen nacht, begonnen ze te delven, te metsen en te hameren, dagen aan dagen, nachten aan
nachten. Ze spitten de aarde omhoog, en bouwden steunwanden om de wijde onderaardsche gangen. In groote stilzwijgendheid werkten ze voort, lijk wroetende mollen door den
mullen grond. Nauwelijks sprak er een, wanneer hij hout of
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of ijzer noodig had. Ze schenen elkaars benoodigdheden te raden, vlugge handen en heldere hoofden, alsof in
ieder werkman de geest van een schranderen bouwmeester
huist.
Ze werken samen, met hunne vereelte handen, sjouwen samen aan arduinblokken en kennen het geheim hunne kracht
door samenpassen te vertiendubbelen. Ze denken ook samen
aan het plan van het grootsch onderaardsch werk, dat ze te
volvoeren hebben. Dat denkbeeld staat klaar in ieders kop,
alsof ze duizend zulke gangen te bouwen hadden.
Na dagen en dagen zijn ze onder Hovesteen. Ze werken
een tweeden gang door naar de Schans, graven er omhoog,;
tot ze 't licht weer zien, maar trekken, als schuw voor den
dag, plots dan hun koppen terug in den grond. Ze keeren
weer tot onder Hovesteen, en daar bouwen ze, onder het
kasteel, een breede kom, rustend op zware, marmeren zuilen.
Het gewelf diept uit met lichten, wijden boog, lijk een Oostersche tempel. De vele pijlers staan sterk, als granietblokken,
die werelden kunnen schragen, maar fijn bekleed ten allen
kant met beeldwerk, dat het oog vriendelijk naar boven leidt
langs sierlijke lijnen. Een woud van zuilen, verbonden door.
rein buigende gewelven. Daaraan hangen overal lampen, die
branden, dag en nacht.
Het heerlijk plein ligt gebouwd onder 't kasteel. Graaf Hugo komt met de ridders beneden. Ze dragen vrachten zilveren en gouden vaatwerk, dat ze mee hadden gebracht van
Malta. En oude beelden en schilderijen worden bijgehaald,
die alle spreken van de orde, heldenfeiten en deugden uitbeeldend van ridders en broeders. Een dag lang zoeken de ridders in hun geheime bergkamers, en brengen hun schatten
bij : oude zwaarden, met edelsteenen bezet, liggen naast kostbare relikwiën van heiligen.
Daar vliegen de fijne smeden aan 't werk, en kloppen met
hun klinkende hamertjes, dag in, dag uit, op 't schoone metaal. In 't midden van het plein, worden de gesmede stukken
bij elkaar gebracht en ineengezet.
steeng
in
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Een smid komt met een gouden schild, en smeedt het vast
langs de voorzijde. Naar het Oosten toe, het land hunner
droomen en wenschen, staat in 't Latijn : «Hier ligt Graaf
Hugo van Hovesteen, laatste Grootmeester van de Orde van
Malta. Hij liet voor de laatsten der orde dit kerkhof bouwen.
Hij heeft den strijd voor 't goed vergeefs gewenscht, en hoopt
na zijnen dood het vaderland te vinden, dat hij niet vond
op aarde.»
Een tweede smid komt met het hoofd van Renwolk, in oud
zwart zilver gedreven, de manen breed uitgálvend ; hij plaatst
het aan het uiteinde, waarboven later 's Meesters hoofd zal
rusten. Een uit de werklie kent de kunst het leven der oogen
in diamant te slijpen ; en waarlijk, in den zwarten paardenkop blinken de vuuroogen van Renwolk.
Bezijden de zerk worden de beelden van al de grootmeesters der orde gezet, afgebeiteld naar oude konterfeitsels. En
er boven wordt nu 't graf scheel vastgeklopt. Daarop, boven
alles uit, staat het kruis van de orde, en eronder ligt de slagvaan van den Grootmeester.
Van tijd tot tijd komt sprakeloos een, ridder voorbijgewandeld, en werpt een zijdelingschen blik op het werk. Vlugger
en vlugger arbeiden de rappe smeden, alsof ze voor den
avond stonden en nog veel werk hadden. En ze bouwen nu
naast het hooge graf van den Grootmeester, het graf van
Landelijn, wel wat lager, maar toch alles van klaar goud en
zilver, en schrijven er op : «Hier ligt het lichaam van Ridder Landelijn, door den wil van den Grootmeeeter Heer van
de Schans.»
Langs den anderen kant, zetten ze de zerk van Ridder Adelaard, even kostbaar ; en voorts rondom de zerken van de
andere ridders en broeders, met hun namen en betrachtingen.
Graaf Hugo komt nu zien, met de ridders. De werklieden
kijken op en schijnen verwonderd over het hen omringende
werk, dat voor de eerste maal hun tegenstraalt in zijn volle
schoonheid. Hebben zij ook tijd gehad, om na te gaan wat
de anderen deden, naast hen ? Benieuwd en bang voor het
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en volgen schuw de blikken der ridders, en van den grooten
man, met den baard, in 't midden. Langzaam voelt Graaf Hugo in zich komen wegen de geweldige schoonheid van de gewelven, en van de eenzame, grootsche grafsteden daaronder ;
hij keert zich om, glimlacht, hij, die zoolang niet meer glimlachte, en zegt tot het beteuterde werkvolk :
-- Wel gewerkt, mijne kinderen... Waar is de sleutel der
graven ?
Dan dringt, van uit dei hoop, een man in rood wambuis
naar voren. Allen springen om, als hij voorbijkomt, en kijken hem na, met schrik. Voor den Grootmeester buigt hij, en
zegt, lachende :
-- Heer Grootmeester, hier is de gouden sleutel, die al de
graven sluiten zal. Ik zelf heb hem gesmeed : echt goud !
Geen van u alien zal echter rusten kunnen onder het zware
grafdeksel, indien met dezen sleutel zijn zerk niet wordt gesloten...»
En de man grinnikt van uit zijn groene oogen, als hij
den gouden sleutel geeft.
-- Machtige Heer, wie zal cle graven sluiten ?
--- ik zal ze sluiten !
-- Maar niemand zal hier rusten kunnen in een ongesloten
graf ! en hij grimlacht weer als een waanwijze.
-- Ik sluit de graven der orde.
----- Maar wie sluit er uw eigen graf, dat trots daar boven
de andere uitsteekt ?
Verslagen stond de graaf te zien, en er kwam een groef
meer op zijn voorhoofd.
-- ik ben Belzebub, de eeuwige duivel ; zal ik uw graf
sluiten na uw dood ?
Uit z'n oogen laaiden nu groene lachvlammen. Maar snel
als de bliksem greep de Grootmeester zijn kruiszwaard en
stak het omhoog. Nu wiegde de duivel, als bewogen door
wind, en hij waaide in ronde en groene vlammen uit, en
door het vuur riepen stemmen dooreen :
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eeuwig, eeuwig, draagt gij uwen nevelbaard !
En plots een knal, en rook, die verwaaide en daardoor
galmde het nog verre, wegstervend :
-- Gij kunt niet sterven ! Gij zult niet sterven ! Gij zult
dwalen en zwerven lijk wind door den nacht...
De graaf stond, met het kruiszwaard omhoog in de hand,
nog altijd te luisteren. Nu ging hij langzaam weg van de
ridders, en boog het hoofd in zwaar gepeins.
Ridder Diederik zei tot de werklie :
— Neemt den overschot van 't goud en zilver mee, dat nog
ligt om de zerken.
Daar bortelden de Oosterlingen vooruit, en stootten elkaar,
en grepen en vochten om het kostbaar metaal. Toen de grond
klaar gevaagd was, vluchtten ze gillend door de gangen. En
's nachts hoorden de boeren gedeumel van veel ijlend volk
over de heide opkomen en verdwijnen naar den kant, waar
voor de menschen de zon opkomt.
* *
*

Op Maltaleest zaten ze weer in Maltazaal in hun gouden
zetels, en voor hen stond de gouden beker met ouden wijn.
Sprak de Grootmeester :
-- Ridders en broeders, laat ons weer jong zijn vandaag
en ons oud hoofd verwarmen met dezen beker warmen Zuiderwijn, en gedenken de daden der orde.
Negen en twintig schalen werden kalm opgeheven. De beker voor Ridder Diederik bleef onaangeroerd. Allen stonden,
den beker stil in hun hand, te zien naar hun makker. Hij
lag achterover dood tegen de gouden zetelleuning, met den
grijzen baard neergolvend over de borst, statig.
-- Ridder Diederik is dood !
-- Dood !
-- Ridder Diederik was reeds lang doodmoe van zijne
groote reis naar het Oosten...
-- Hij is dood !
De gouden schalen kwamen een voor een op de zwartei-
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ken tafel zacht neertikken . Met droef somber aangezicht stond
de Grootmeester, geladen met droefheid, die hij wilde bergen.
De gelaatsgroeven konden zijn zielewee niet meer dragen ;
hij stond als gehuld in een wolk.
— Laat ons hem begraven !
De broeders Geeraart en Bavo en Trudo tilden het lichaam
op, en droegen het in de lijkkamer. Ze haalden er Arabisch
reukwerk, dat, onverteerbaar, immer geuriger, in oude vasen
had gerust, en balsemden het lichaam van den ouden ridder. Ze wikkelden het in, namen het op hun schouders, en
droegen het weg.
De ridders volgden over de klinkende marmertrappen naar
beneden. Adelaard en Landelijn en de Grootmeester laatst...
Ze kwamen dan op het plein, onder het kasteel, waar de vele lampen brandden. Stil hielden ze bij de zerk, waarop gebeiteld stond : «Hier ligt Ridder Diederik, die M werklieden
haalde uit het Oosten voor dezen bouw» . Ze legden het lichaam neer, en knielden met de handen gevouwen om het
gevest van hun rechtstaande kruiszwaarden. De dragers hieven het lichaam van Diederik omhoog, en legden hem zacht
in zijn gouden slaapstede. Met het bloote zwaard zegenden
alien het lijk boven de zerk, en gingen dan schoorvoetend
heen.
Een wijl nog bleef graaf Hugo voor het graf staan, en
keek neer op het ernstig gelaat van Ridder Diederik... Dan
liet hij het gouden grafdeksel toevallen. Van uit zijn zwarten
kolder trok hij den grooten gouden sleutel, en zingend met
helderen metaalklank draaide het slot toe.
Over den killen marmertrap trokken ze zwijgend terug naar
boven, naar Maltazaal. Hun oog versomberde, als ze weer
de volle gouden bekers zagen staan.
-- Ridders en broeders, wat treurig Maltafeest... Laat ons
rijden, rijden, een langen rit door den nacht !
De paarden werden gezadeld en ze beten driftig op de
zilveren gebitten. Van op Renwolk, draaide de Grootmeester
zich om :
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en Owijde ?
-- Heer Grootmeester, al de paarden staan averechts beslagen.
Renwolk draafde weg, en al de ruiters volgden. Maar
daar hinnikte een stalen stem door den nacht.
-- Nog nooit heeft een van onze paarden gehinnikt in den
nacht !...
Weer klonk het geweldig geruchel.
-- Heer Grootmeester, 't is Diederiks paard, Vurig, dat
hinnikt !
--- Haal Vurig, het trouwe dier !
Vurig werd nu bijgehaald, en zijn toom aan 't gebit van
Renwolk vastgemaakt. En naast elkaar op, vlogen de dieren
als twee stormwolken voor den wind, door den nacht.
*•

Een voor een bogen de ridders hun kop op hun, borst en
stierven. Met wassende droefheid werd ieder lijk bijgezet in
zijn graf. Acht en twintig maal hadden de gebeden gesuizeld
door de marmeren gangen. Ridder Landelijn alleen was nog
over, onafscheidbaar trouw aan de zijde van den grootmeester, lijk de schaduw bij den eik.
Op een avond, na de laatste begrafenis, zadelen ze samen
de dertig paarden lijk vroeger, binden de zilveren gebitten
aan elkaar en springen ieder op den paardsrug. Ze rijden
door den nacht dat het davert. De dieren van de gestorvene
ridders draven naast hen op, lijk een levende wolkenvlucht.
Rondom beeft den grond,, en de menschen bibberen in hun bed.
Wie zal zeggen, dat de orde sterft ? Dreunen, op den landweg, niet hard en zwaar als vroeger de hoeven van de dertig paarden ? Zoo klampt de Graaf zich vast aan ijdele
droombeelden. Hij wil niet sterven, en Landelijn zal niet
sterven. Zij mogen niet sterven, want dan is de groote Maltaorde weg van de aarde. Hij snokt aan de toomen, en daar
bonzen de edele dieren het kasteelplein op.
Hij wipt uit den zadel:
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de grootmeester binnentreedt, ziet hij even om. Ridder Landelijn blijft zitten, onbeweeglijk op den rug van zijn paard.
Graaf Hugo daalt de trappen af, naar hem toe.
--- Landelijn, stijg af ! ...
— Landelijn, mijn vriend, wat deert u ?
--- Broeder, waarom spreekt ge niet ?
En meteen voelt hij zijne koude hand, die nu den toom laat
glijden. Een gedachte bliksemt den grootmeester door het
hoofd, en op zijne borst zijgt neer Landelijn's lijk.
Geen spier vertrekt nog op zijn gelaat ; geen groef beweegt op zijn voorhoofd, terwijl hij langzaam, met het lijk
in zijn armen, het kasteel binnenstapt.
Door de gangen klinkt zijn tred vertrouwelijk, lijk dingen
die altijd waren, lijk ze zijn, die nooit vergaan. De gansche
Maltaorde draagt hij op zijn armen ; in ridder Landelijn
ziet en omarmt hij alien, die liggen daaronder, op het onderaardsche kerkhof, en die liggen op Malta, op Rhodes en
Cyprus.
Onder de wijde kerkhofkoepel, verlicht met de altijdbrandende lampen, legt hij Landelijn neer voor zijn grafstede...
Het zware deksel heft hij op, en laat het lijk langzaam neerrijzen.
Over de borst van den ridder, door zijn gekruiste handen
heen, legt hij het zware kruiszwaard, met het geelgouden gevest. Dan zegent hij hem driemaal met zijn eigen zwaard,
gebeden prevelend :
«Requiem ceternam dona ei, Domfine !
Et lux perpetua luceat ei......
Libera eum, Domfine, de morte ceterna, in die illa tremenda, quando cceli movendi sant et terra !...
Laat hem, Heer, wanneer uwe herauten op hun bazuinen
toeten naar alle hemelstreken, laat hem dan staan bij de lammeren, want hij was een trouwe ziel... »
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Een langen zoen lei hij op den ernstigen mond en het rustig gelaat, en het grafdeksel viel toe.
Den gouden sleutel nam hij dan, en draaide het zingende
slot boven Landelijn toe.
Maar wanneer hij den sleutel trok uit het gouden slot, —
woog die zwaar als lood in zijn hand.
-- Niemand zal hier rusten in een ongesioten graf...
En hij dacht aan den werkman, aan Belzebub, den duivel
uit het Oosten. Even keek hij om naar zijn eigen graf, dat
daar ledig in 't midden boven de andere graven uitstak.
-- Hier ligt graaf Hugo......
Hij ging weg.
-- Oude, oude ; gij zult niet sterven ! Gij kunt niet sterven !...
En zwaarder woog het gele metaal. De marmertrappen op
torschte hij het gewicht van den sleutel, dat groeide, groeide,
in zijn handen... Maar wast ook niet in hem eeuwig-jonge
kracht ? Hij draagt de wereld, een geweld van heuvels en
bergen in dat nietig metaal... Rap als een jongeling, stapt hij
buiten, 't Kasteelplein over.
Voor hem vloeit de rivier, op afstand, om Hovesteen heenkronkelend. Op een heuvel, bij 't water, staat hij, met het geweld van den tooversletftel striemend door zijn breede handen
en zijn schouders... Zwaait hij zijn arm niet ?...
En daar sist, als een brandende kool, de sleutel het water
in. De stroom laait, en verre weg, onder 'de wereld, klinkt
het weegeroep van vele klagende stemmen.
Droef-ernstig staat, op den heuvel, de Grootmeester, met de
diepe groeven op zijn wezen, en zijn breed openwaaienden
grijzen baard.
De dertig paarden komen naar den heuvel toe. Hij bindt
ze met de zilveren gebitten vast aan elkaar. Renwolk steekt
met breeden rug hoog boven de anderen uit.
-- Wie roept daar ?
-- Oude, oude, gij kunt niet sterven. -- Eeuwig, eeuwig,
waait uw nevelbaard...
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De boomtakken verwaaien in de verte. Nu hinnikt Renwolk met stalen stem, en al de paarden hinniken hem na.
Met een grooten snok rukt de ruiter aan den toom, en de
paarden steigeren en stijgen in de lucht.
Het waait geweldig.
Wijl de paarden klauwen door de lucht, worden de oogen
van den Grootmeester als donker water onder boonren......
Zijn baard vernevelt en wordt een wolk... Wolken en nevelsluiers zwaaien daar wild dooreen, en draven als paarden en ruiters.
De boorren buigen en kriepen.
De boeren liggen te huiveren in hun bed, want door de
lucht vaart de Eeuwige Ruiter.
JUUL GRIETENS.

DE Nikkerspoel.

In oude tijden, toen er nog Alven woonden in bergen en
bosschen, en Nikkers in vlieten en vijvers, was er eens een
klein meisken, dat zingen kon als een lijstertje. 't Was erg
plezierig om hooren, hoe 't uit dat nauwe keeltje kwam rollen heel 't huizeken door, tot de vader dikwijls heur gezichtje tusschen zijne handen nam en zoo heur mondje verneep,
tot een lang smal tootje, en zei: «Zie nu eens moeder ! wat
klein vinkebekje !» De moeder had heur kleintje zoo lief, zoo
- lief lijk moeders dat kunnen, en ze was zoo fier op dat snelle Vinkenbekje, zoo fier lijk moeders dat zijn. Als 't lente
was en zonnetij, dan sprong het kleine ding in 't hofje, waar
zoo'n geurige lucht hing van den bloeienden vlierboom, en
't was kluchtig om hooren hoe 't meisje de vogeltjes voor
speelmaten hield, en zoo'n lustige deuntjes van eigen maak
en smaak toeriep :
Vinkje, vinkje, wiete wiet !
Leer me toch uw aardig lied.
'k Hoor u wel, mijn liefste sijsken ;
Wie leerde u zoo'n vroolijk wijsken ?
Kneuterken, kneuterken van de ltei,
Wat zijt gij toch zoo schuw van mij !
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dat het . wieltje ging, altijd maar rapper : ron ! ron ! ron !
-- «Kom», zei de vader dikwijls, terwijl hij zijne lange
hengelroede op den schouder legde. Dan gingen ze samen
naar den vijver, waar alleman Nikkerspoel tegen zei. 't Was
maar eenige stappen ver, en geen vuile poel, maar een heerlijk rond water, waarin Vinkenbekje altijd danig kijken moest
naar de blauwe hemeldiepte. De kikkers sprongen door het
riet, dat daar met zijn lange linten van blaren maar altijd
stond te trillen en kleine kringelfjes te maken in 't water.
Plat op de effen vlakte lagen te allen kant ronde blaren en
hier en daar kwam een mooie witte waterlelie kijken, en Vinkebekje bedacht, dat die het heel prettig hadden op zoo'n
klaar watertje, met een blauwen hemel onder en boven. Maar
ze stond gek naar de dolden... Die staken tusschen het riet
als lange dunne stokken uit, en hun toppen waren op een
handlengte met zachte pluisjes, lijk met bruin fluweel omzet.
Als ze er zoo een kon krijgen, lachte en giechelde zij van
pret. In 't midden van het stukje water lag een eilandje met
houtgewas begroeid en heel omgeven met lisschen die lijk
zwaarden uit het water staken.
i,.
Vader zat dan geduldig te hengelen, maar als de dobber
zoo sjomp ! sjomp ! naar onder schoot, dan liep Vinkenbekje weg, want ze kon 't niet zien, hoe het arm vischken daar
lag, met dien vreeselijken haak in de kaken, en erger nog,
hoe het zijn lijveken wrong op den graskant en zijn kieuwen
open en toe sloeg, juist alsof het arm diertje het wilde uitschreeuwen van angst en pijn, maar niets uit zijn volgepropte keel kon krijgen.
En . als ze dan naar huis trokken, zij met heur polleken
in de hand van den vader, dan zeide deze : «Hier, meid,
moogt ge niet alleen komen, hoor ! en als de zon onder is,
zeker niet meer ; want ge weet wel, er zitten Nikkers in, en
met hunnen langen haak : trek ! ze zijn weg met 't kleine
meisken naar hunne onderaardsche woonsten» . Maar met vader was ze niet vervaard en 't was een overmoedig ding,
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want ze keerde zich dan nog eens om en schold met heur
hel stemmeken :
Nikkertje, nikkertje, hoort ge wel !
Zwart als 't duivelken uit de hel,
Nikkertje, nikkertje, zie maar nu :
Leelijke nikker, da's voor u !
Bij dit laatste zette zij met heur handje een langen neus
naar den vijver toe.
Maar op zekeren dag was Vinkenbekje 't holken doorgewipt en huppelde rond den Nikkerspoel, waar 't vol stond
van madelieven en boterbloemekens ; voor heur vlugge voetjes sprongen de kikkers angstig op en 't meisken moest er
om lachen, hoe dat kwakkend volkje met een schok in het lijf
en een trek van de achterpooten voortwipte, recht naar de
gracht, die in den vijver uitliep, en plons ! den dieperik in
ging. En Vinkenbekje aan 't zingen :
Ieter petieter, wilde over den oven,
leter petieter kon er niet over,
leter petieter sprong in het diep,
Ieter petieter verdronk nog niet !
Heerlijk lag het landschap in den gloed der zon, die nog
maar een span hoog boven de heuvelen stond. Vinkenbekje
keek maar alleen naar de roodgerande wolken, die in 't stille
water weerspiegelden, toen reeds de zon verdwenen was. Ha,
ja ! nu moest ze gaan, doch eerst wilde ze de waterlelie
daar aan den kant nog plukken.
Toen ze bukkend den arm uitstak, kwam er een zwarte
klauw boven, die het meisje vastgreep en meesleurde. Daar
was plots zoo'n felle schreeuw opgegaan, dat de reiger,
ginder aan den overkant, ijlings opvloog en een koppel eenden uit het riet schoten om met rappe slagen door de lucht
te roeien ; maar toen was het doodstil geworden en daar
was niets meer te zien, dan eenige luchtbellekens, die uit de
diepte opborrelden, en een kring van rimpels, die al wijder
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en wijder werd en eindelijk met het effen vlak weer gelijk
ging liggen...
Vinkenbekje wist er niets van hoe de zwarte nikker met
heur door wier en riet gekropen was, naar het eilandje. Dan
was hij de geheime opening onder het hout ingeslopen, en
daalde zoo naar de onderaardsche krocht, waar 't meisken,
meer dood dan levend, weer bij heur zelve kwam. Toen ze
de natte rokjes rond heur beenen voelde plakken, schoot heur
alles te binnen. — Daar brandde in den haard een vuurken
en 't meisje ging er bij zitten op een laag bankje.
Toen zag ze, wat verder af, een spinnewiel staan. 't Leek
wel of de nikkers er op voorzien waren om volk te krijgen, en terwijl Vinkenbekje nog aan 't rondkijken was, ging er
een deurken open en ze zag eerst niets dan een grooten bussel naar binnen steken, maar al spoedig kreeg ze 't manneken
in 't oog, dat zijn armen, zoo wijd als 't kon, rond den
bussel rekte, en zoo zijn buikje-vooruit er onder zette.
Hij smeet zijn vracht voor 's meisjes voeten en zei : «Dat
is vlas van onze akkers, het wier onzer vijvers, -- en dat
moogt gij nu eens tot fijne draden spinnen. Hier is het spinnewiel en trap maar lustig ron ! ron ! ron !»
't Ventje was weg, en weer zat het meisje alleen en ze
snikte luid ; ze wist dat vader en moeder in duizend angsten
verkeerden, en nog hoopten heur terug te zien. Maar z i j
hoopte niet meer en wilde maar spoedig sterven en weende
zoolang, tot heur oogleden rood en dik opgezwollen waren.
Toen kwam het manneken weer binnensluipen en zag of
er wat gesponnen was, maar er zat geen draadje op de haspel, en hij zei : «Hier werken, of geen eten !»
Vinkenbekje verborg het gelaat in heur handen en zoo ging
ze maar altijd voort met schreien, tot heur kopken zoo zeer
deed en zoo loom en zwaar werd, dat ze 't niet meer kon
opheffen. Ze lag daar tot den morgen, terwijl er voor heur
geest ijselijke beelden spookten van gedrochtelijke nikkers en...
lieve tafereeltjes van bebloemde tuintjes, en daar midden - in
vader en moeder.
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aan beweging ; toen begon ze het spinnewiel te trappen en
spon het wier tot fijnen, groenen draad.
Zoo verliepen er een paar dagen, maar Vinkebekje wist er
niets van, of het morgend was of avond, of zonneschijn of
maneklaarte. Ze weende niet meer, maar was doodbedroefd,
en ze voelde dat het misschien nog erger zou zijn, als ze
zoo den heelen dag niet kon spinnen ; en ze trapte, trapte
maar toe, dat het wieltje ronkte net lijk vroeger in moeders
huizeken... Maar neen, die herinnering was heur te straf ;
toen hing heur hoofdeken een tijd moedeloos en stond heur
voetje stil... tot op den duur ze niets beter te doen wist dan
maar voort te trappen.
Zekeren dag werd ze in een groot vertrek gebracht, dat
beter verlicht was. Ze zag daar een troepje nikkers en ze zaten allen in een groen pak, en Vinkebekje begreep dat zij den
draad van dat kleedsel spon. Ze zag geen verschil in die
ventjes ; ze waren allen even zwart en afzichtelijk, maar éen
uit den hoop begon te spreken : «Ik ben de nikkerkoning
en beschik over uw leven of dood. Wij hebben uw scherp
stemmeken het nikkervolk hooren bespotten en hoonen. Welke straf past zoo'n losse tong ? Spreek op, Walder !»
Toen kwam uit een donkeren hoek nog een zwart manneken te voorschijn, en het had een langen groenen baard. Het
sprak met holle stem : «Maak heur stom !» -- Toen zei de
koning : «Gij, menschenkinderen, zoo hoogmoedig en machteloos, weet gij wel dat wij hier oppermachtig gebieden en
dat de geheime krachten der natuur ons gehoorzamen ? Een
enkele bezwering, en ge zijt kikker of visch, naar ons goeddunken. — «Visch !» riep Walder, «dan zal de hoonende
mond voor immer zwijgen». -- Het was niet om aan te zien
wat bedrukt gezicht Vinkenbekje trok; het moet zijn dat het
zwart koninkje ook nog een greintje medelijden bezat, want
toen verzachtte hij opeens zijne stem : «Ik ben tevreden over
uw werk ; daarom wil ik u eene gunst toestaan. Driemaal
zal uw leven in gevaar zijn. Doch wordt ge drie malen ge-
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Walder, ga uw gang !» Deze naderde het meisje, en ze hoorde hem juist zijn bezwering beginnen en zeggen : «Hokuspokus» . Maar meer niet, want ze was opeens in een blinkend blieksken veranderd. Het voelde nog een oogenblik hoe
een hand het omknelde en toen met een zwaai van den arm
in 't water smeet. Maar het menschenzieltje had de nikker
toch niet kunnen vernietigen : het school nog daar binnen
in dat geschubd lijveken en het wist niet hoe dat alles ging
afloopen en wilde juist zeggen : «Heere God !» maar daar
kwam geen geluid meer uit de keel. Het blieksken haalde
eens diep adem, zóó langs zijn kieuwen, lijk de visschen dat
doen, en zie, het ging zachtjes naar boven : daar kwam nu
juist een groote visch af en van schrik durfde het kleintje
geen asem meer halen. Maar de groote zwom recht door, zonder omzien, en 't blieksken loosde een diepen zucht, en daarmee daalde het snel naar den bodem. Toen zag het daar een
paar visschen van zijn soort aankomen en hun mondjes gingen altijd maar open en toe ; ze keken nieuwsgierig naar het
nieuwe kameraadje en ze hadden er blijkbaar schik in ; —
want ze repten hun vinnen en sloegen hun staart dat ze een
fikschen draai maakten rond den nieuweling. En deze vond
er op den duur ook pret in ; hij ging ook aan 't roeren met
staart en vinnen, en samen zwommen ze door boschjes van
wier en stengels, die slijmachtig rond hun lijveken kleefden.
Wat verder staken tusschen allerlei gewas ronde nestjes en
langs kleine hollekens kwamen er vischjes uit, die er lang
niet vreedzaam uitzagen, maar de scherpe stekels op hunnen
rug recht omhoog zetten. Met een slag van den staart waren de bliekskens weer weg en hooger op nu in den blijden
zonneschijn, die in 't water speelde.
De vischkens voelden 't gulden licht in hun schubbekens
schitteren en 't arm blieksken vond het bijna plezierig, toen
opeens zijne kameraden ijlings wegvluchten, en eer het wist
wat er gaande was, hap !. daar had een snoek het bij den
staart. Het voelde een siddering door heel zijn lijf loopen,
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maar zie, toen kwam daar van onder nog een tweede snoek
afgeschoten. Die wilde ook 't blieksken hebben en beet in
den rug van snoek nummer één, zoodat deze een vervaarlijken beet . tegen gaf. Doch daarmee had hij den staart gelost,
en 't blieksken roeide uit alle macht weg, zonder nog om te
zien naar de vechtende snoeken, en het kroop tusschen het
riet en een holleken. Daar zat het te treuren en 't zou wel
luid gesnikt hebben, had het maar gekunnen. Het bedacht
niet dat het nu al eenmaal van den dood gered was, en dat
het zoo nader bij zijn redding kwam.
Op den duur kreeg het arme ding grooten honger, zoodat
het naar buiten moest om wormpjes te happen. Het durfde
nog maar zelden van tusschen het riet uitkomen en keek behoedzaam naar alle kanten uit, of het geen snoek of ook
maar een stekelbaars zag komen.
Op zekeren dag stonden daar lijk twee rietstengels, op een
stap van den kant maar ; het blieksken zag niet, hoe daar
boven een blauw-grijs lijf op stak, en een kronkelhals en een
kop met een zwart kuifje ter zij, juist lijk een veertje op
een jagershoed. 't Was de reiger, en opeens schoot de hals
uit zijn kronkel en de lange snavel snapte het blieksken bij
zijn ongelukkig staartje. Doch de reigerskeel is wat weekelijk
en daarom slikt de vogel 't vischkén, niet in, zoo maar met
den staart naar voren, want de linnen, oei ! oei ! En wip,
zei Reigermans en goeide 't blieksken even omhoog, om 't
weer in goede richting op te vangen. Maar 't vischken gaf
onverwachts een wrong met zijn staartje, en de steltenlooper
hapte er voor ditmaal nevens. Hij stond versteld, toen hij 't
blieksken in den vijver hoorde plonsen en slokte het water
maar weer terug in, dat hem van 't lekker beetje in den
mond was gekomen.
Het arm ding van een blieksken voelde nog wel den prik
van 's reigers snavel, maar 't vluchtte tot in de diepste diepten van den vijver, en het bedacht weer niet, dat het nu
voor de tweede maal gered was. -Zoo doen wij, menschenkinderen, ook, en vergeten dikwijls :

— 26 —
«Hoe hooger nood, hoe nader God !»
Dagen en dagen achtereen dorst het blieksken niet meer uit
zijn schuilhoek komen, want overal spookte nu gevaar en
dood, en 't water mocht nog zoo schoon liggen te blinken
in 't zonneken, het bleef immer angstig en treurig. Maar
honger neep weer en na lang uitkijken sloop het toch weer
uit, en zie ! ginder kronkelde een wormken in het water...
Het blieksken schoot toe en hap ! de worm was binnen, —
maar oei oei ! daar prikte opeens iets in zijn kaken en 't
werd aan een langen draad op den graskant getrokken. Nu .
was 't de derde maal !...
En de visscher omknelde het met zijne warme hand, deed
den haak los en... wilde het terug in den vijver gooien, omdat 't hem de moeite niet waard was in zijn net te steken.
Maar toen veranderde het oneens in het aardig Vinkebekje
en 't lag in de armen van heur lierste vadertje. Het meisje
was gaaf en gezond, alleen maar met een klein snapken van
den haak in heur lipje, waar een droppel bloed op perelde.
Doch heur vader kuste het van louter blijdschap op den
mond, zooclat Vinketeje nie t s meer van 't snapje gewaar
werd.
En 't werd nu weer een leventje zoo blij als zonneschijn.
V. VERMEVEN.

etooverd Kasteel (')

Er was eens een vader, en die had drie zonen en 'nen
hof, waarin drie wonderschoone bloemen bloeiden.
Op zekeren dag, zei de oudste, de blonde, tot zijn vader
— «Nader, lap mijn broek, en bak me 'ne koek, want ik
ga reizen».
De vader lapte zijn broek, bakte 'ne koek, en de jongen
trok op reis.
Als hij nu al lang, lang gegaan had, kwam hij onderwegen aan een groot kasteel. Dichtbij 't kasteel stond een herberg, en de baas vertelde dat het een betooverd kasteel was.
— «Alwie het daar éenen nacht kan uithouden, mag het
bezitten met al het goud en het geld dat onder 't kasteel in
diepe kelders opgestapeld ligt. Maar wat er • omgaat, 's
nachts, weet niemand. Het zit er in alle geval niet pluis» .:.
— «Ik zal er • van nacht verblijven», zei de zoon en hij
trok er binnen. Dat was me nu goed. Maar 's nachts, als
de klok twaalf sloeg, kwam daar een klein oud wijfken, met
een vel zoo geel als perkament, en haar zoo grijs als een
oude duif, en twee kattenoogen ; ze leidde den zoon bij een
val, langs waar men in een kelder vol geld kon geraken.
C) Naar den volksmond bewerkt.
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val op».
En de jongen hief de val op.
— «Zie», zei het oud wijfken dan, «zie hier wast me een
gouden haarken door de kin uit. Zoolang me dit niet wordt
uitgetrokken, moet ik lijden. Trek het es uit...»
De oudste zoon boog een knie, zoo klein was het wijfken,
en wilde het gouden haarken uittrekken. Maar ze stiet hem
van den rand van de val af, den kelder in. Hij viel beneden
met een bons, en de val sloeg toe. Daar zat hij nu opgesloten in den kelder op bergen van geld, en hij riep en
schreeuwde, maar hij kon er niet uit...
En thuis, in vaders hof, verslenste er een bloem... Toen
de tweede zoon, ook een blonde, dit zag, sprak hij tot zijn
vader :
— «Vader, lap mijn broek, en bak me 'ne koek, want ik
ga reizen».
De vader lapte zijn broek, bakte 'ne koek, en de jongen
trok weg.
Als hij lang gegaan had kwam hij aan het betooverd kasteel, en hem gebeurde lijk zijn broeder. Daar zaten ze nu
samen te kijken in dien kelder op bergen van geld, maar het
geld en het goud schenen hun koud lijk ijs.
En de tweede bloem verslenste in vaders hof.
De derde zoon, de kleine zwarte, zag dit.
Hij zei tot zijn vader :
-- «Vader, lap mijn broek, en bak me 'ne koek, want ik
ga reizen».
De vader lapte zijn broek, bakte 'ne koek, en de jongen
trok op reis. Hij was vlug lijk een vink, en ging zoo rap
als de bláaren, die verwaaien. Na Benige dagen gaans, kwam
hij aan de herberg :
-- «Baas, hebt ge mijn twee broers niet gezien ?»
— «Ja, jongen, ik heb ze gezien. Twee pronte, blonde
jongens zijn hier geweest en dan 's nachts naar 't betooverd
kasteel gegaan, maar nooit teruggekomen...»
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De jongste ging dan naar het kasteel, en wachtte tot middernacht. Het oude wijfken kwam, en leidde hem bij de val.
— «Hef de val op !» zei ze.
-- «Hef ze zelf op !» was 't kloeke antwoord.
-- «Hef de val op !»
-- «Hef ze zelf op !»
-- «Hef de val op !»
— «Hef ze zelf op !»
Dan hief het gele wijfken de val op, en verdween.
Nu waren de broeders verlost en konden onverstoord bezit nemen van het kasteel. Het goud was niet meer koud als
ijs, maar het lachte vriendelijk.
En thuis, in vaders hof, bloeiden de twee verslenste bloemen weer op. De vader was er blij om, maar hij was nog
blijer, wanneer hij zijn drie zoons, de twee blonde, en den
kleinen zwarte, zag terugkomen, ongedeerd. Ze kwamen hun
vader halen, en betrokken het kasteel, waarop ze nu leefden,
gelukkig en rijk als prinsen. De kleine zwarte was hun koning.
De drie bloemen werden overgeplant in den grooten hof
van 't kasteel, waar ze voortbloeiden, heerlijk... En als ze nu
niet meer bloeien, dan zijn ze verwelkt.
JUUL ORIETENS.

a eliefjesle ende

Ze waren getwaalven, in den tijd dat de menschen nog
heel goed of heel slecht waren, getwaalven in het «Gezelschap van Maria». Na hunne zondagsche bijeenkomst, gingen ze gelijk wijd het dorp uit, fezelend en gichelend ondereen lijk nonnekens, door de weiden en de bosschen.
Ze waren twaalf maagden in de late lente, die innig over
't land hing lijk een minnelied, gezongen door onzichtbare
leeuwerikken, en begeleid door de wippende gebaren van gele
vlinders. De bloemen luisterden, en knikten soms stillekes dat
't schoon was. En madeliefjes dat er blonken ! De weiden
krioelden ervan ; in witte troppeltjes bijeen stonden ze te
glanzen, als zilveren sneeuw, en waarachtig, ze waren mooi
lijk onnoozele kindertjes.
Zoo gingen de twaalf meisjes dwars door de weien, die
wit zagen van de meizoentjes. De drie zusters Hilda, Holda
en Hulda gingen voorop ; maar bij hen was een meisje met
een bultje, en veel kleiner dan zij, maar daarom toch niet
boosaardig ; net zoo braaf als de drie gezusters. Dat was
wel aardig, zoo dat meisje met haar bultje te zien snateren
met de drie schoon, slanke jonkvrouwen, die toch in 't geheel haar geschetter niet misachtten.
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omtrent achttien, ging de ziel van den tros, een hoogopgeschoten meisje van zes en twintig, met kranig wezen, nevens
't magere af, zonder het te zijn.
Meeslepend sprak ' ze tot haar jongere gezellinnen van in
den tijd, toen zij het gezelschap oprichtte, met een kapelaan...
Achter hen, twee, die wat ouder waren, en ernstig keuvelden
over hun verleden, maar meer in slependen toon dan de anderen, wier stemmen soms hoog en luid opschetterden, dat
de leeuwerikken daarboven een wijle bleven luisteren, stil
hangend in de lucht... Want die meisjes hadden toch ook
klankrijke kelen.
Zoo gingen ze door de groene vlakten, verre, tot ze kwamen bij het roodsteenen boerderijken van Annemie bij den
boschkant. Die dikke, brave Annemie was vroeger meid geweest hij Hilda, Holda en Huida, en alle jaren gingen ze
daar nog eens naar toe.
-- «Dag, Annemie».
— «Dag, jonkvrouwen Hilda, Holda en Hulda ! Dag allemaal ! Komt binnen ! Dat is flink van zoo samen af te komen».
En meteen plooide de rij zich naar binnen. Nog nooit was
er daar zooveel volk samen geweest.
.— «Komt door, jonkvrouwen, komt door !» en Annemie
droeg stoelen bij, en als ze geen stoelen meer had, posteerde
ze zich vóór haar vroegere jonge meesteressen :
— «Jonkvrouwen, nu zult g i j op de kist zitten». En de
drie jonkvrouwen Hilda, Holda en Huida zaten neer op de
kist, waarin de paaschkleeren en de spaarpot van Annemie
zaten.
Dan ging een vroolijk gebabbel en gekwetter op, als van
vele goudvinken in een kevie.
En Annemie kookte in haar grooten zwarten moor eieren,
zette kaas op, en sneed wittebrood.
Voort gichelden de meisjes nu rondom de breede tafel, en
de drie, Hilda, Holda, Hulda, lachten van op de kist.
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Gonde, de bleeke Gonde, at niet. Zij at nooit 's namiddags.
Annemie nam het op haar kracht.
— «Jonkvrouw Gonde, de kost is goed ; ik heb er voor
gezorgd».
En de meisjes lachten en jokten :
-- «Toe, Gonde, speel nu de kwezel niet, en eet met ons!»
-- «tonde, straks kunt ge niet meer gaan van de f lau wte !»
-- «Ik draag u niet, hoor, Gonde !»
De bleeke Gonde liet ze gezeggen, en glimlachte ernstig.
De kapelaan had eens gezeid aan Hilda, dat Gonde een heilige was.
Dan rinkelde tot dankzegging weer de stem van de oudste,
en rinkelen van vele stemmen klonk innig door het huis.
En ruischen van kleeren, en rijzen van slanke gestalten, en
buigen door de lage deur weg.
-- «Dag, Annemie...»
— «Dag, jonkvrouwen. Tot het naaste jaar, als 't God belieft...»
De vierurenzon hing boven de bossche p te laaien als de
groote godslamp van 't heelal, en ze zette al de boomen en
planten in 't licht, om ze mee te doen laaien in de wijde
natuurkerk.
Haastiger stapten de meisjes terug, want ze meenden reeds
ginder, boven den woudrand, de haren te zien golven van
den nog slapenden nacht.
Geen takje of boomtopje roerde ; zoo stil was 't, alsof
nog nooit de wind had gewaaid. Ingetogen spraken de meisjes, en nog hoorden ze den galm van hun stemmen door
kanten en weiden helmen. Schoon was 't door dien zomerschen avond te gaan, voor wie in zich geen schuld voelde.
Nu kwamen ze aan een wei, waar oneindig veel madelieven samengetroppeld stonden, meer nog dan in de andere
beemden. Langs twee zijden vloeide een beek. Daar langs,
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over het weipad, gingen ze in een lange rij achter elkaar,
het meisje met het bultje voorop.
Plots een geritsel in 't hout. Een geschuifel ; oogen loeren en koppen worden zichtbaar.
De jonkvrouwen staan stil, en keeren zich naar het gerucht
toe. Een vreemd gevoel bemachtigt alle, maar ze gillen niet,
en vluchten niet.
Twaalf mannen treden uit den kant. De eerste van de rij,
de kleinste, draagt een bult. Hun oogen en gelaat zijn al
wulpschheid. Ze pogen te lachen, als ze komen voor de rij,
maar hun lach is een grijns.
— «Maria, help mij in lees groot gevaar !» bidt het bultmeisje luide.
En plots vlammen de bloemen vóór haar voeten op als
vuurpriemen naar de oogen van den bultigen sater vóór haar.
Hij slaat zijn arm voor zijn oogen, krabt aan zijn voorhoofd
en valt op den grond met een bons.
— «Maria, bewaar ons zielen zuiver !» zoo bidden nu alle
de meisjes luide.
En de kleine bloemen gieten nu alle een gele vuurgulp omhoog, met witte vlam random. Elf armen slaan krampachtig
naar uitgebrande oogen, en daar vallen de geilaards, doodgestraald voor de meisjes hun voeten.
In de oogen van de jonkvrouwen schenen de meizoentjes
zacht als verschgevallen sneeuw. Ze keken elkander aan met
een blos, staken zich ieder een bloempje op de borst en gingen dankend huiswaarts.
Toen Annemie dit hoorde, heeft ze aan een eik in den
beemd een kapelleken gehangen, Maria ter eere. En nu nog
heet die wei, de «Meizoentjeswei».
JUUL GRIETENS.

Grove Jan.

Jaren en jaren geleden was er onder de visschers van Oosterduin een, waar ze allemaal «grove Jan» tegen zeiden. 't
Was een vent als een beer en een ruwe ziel. Hij kon geen
tien woorden uitspreken of daar moesten een paar klinkende
vloeken tusschen vliegen, en zwoer te elken stonde bij hemel
en aarde, maar meest nog bij duivel en hel. Zoo, als hij heel
kalmpjes een zijner maats wilde beduiden dat er slecht weer
op handen was, dan zou hij nooit simpelweg gezegd hebben:
«'t Ziet er zus of zoo uit ; daar zal dit of dat van komen !»
neen, dan zei Jan : «He Ko ! 't ziet er maar bruin uit... De
duivel hale mij, zoo 't daarboven niet gaat spoken !» En als
hij kwaad werd, — hetgeen niet zelden voorviel --- dan was
't een spel, dan... maar wie zou het wagen hem na te zeggen ? Ik toch niet...
Hij kon brutaal van onder zijn zuidwester uitkijken ; in 't
oog vallend waren zijn slapafhangende wangen, waarin langs
bakboordzijde steeds een groote pruim tabak te zien stak...
Zijn vetachtige leeren jas, die jaar-in jaar-uit meeging, was
doorgaans sterk toegehaald, zoodat er van knoop tot knoop
een bocht liep, lijk bij een gespannen zeil. Zijn handen vonden
een ruime bergplaats in de breede broek, die van onder toegebonden was, en zijn blokken... neen, waarachtig, 't leken
booten van de koninklijke vloot.
Hij stond gewoonlijk met de beenen uiteen, min of meer
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alsof hij een schommelende boot onder zich had. Daarop was
hij toch ook maar recht thuis. 't Land trok hem weinig aan:
«Hoe 't die lammelingen 't daar altijd aan wal kunnen uithouden ! Dat de duivel ze hale, die landratten !» bromde Jan...
Maar wie zou dan visch koopen en brandewijn maken ?...
Want brandewijn was schier het eenigste, waar hij geen scheef
gezicht tegen trok. En op den wijden waterplas doelende, zei
Jan soms: «Zooveel nat en zoo weinig te drinken !» Dit laatste had hij op zijn ledige jeneverf lesch, de trouwe gezellin die
al zijn tochten meemaakte. Een andere gezellin had Jan nooit
genomen : 'k veronderstel dat hij ze voor 't nemen zou gehad
hebben, wat niet heel zeker is ; zoo'n bullebak, zoo'n zatlap !
En een ander woonst dan zijn boot kende Jan ook niet ; —
maar hiji bracht nog al een mooien tijd in de zeemanskroeg
«Zeemansrust» door. En de kleine visschertjes van de eerste
broek zongen hem dikwijls na :
Waggelpoot
Uw neuzet op
Ziet blauw en rood !
Ge zet een kop
Zoo dik en zuur ;
Ge zijt van stuur ! ...
Dan kon Jan razend kwaad worden, vloeken en tieren en
den duivel draaien, tot hij over 't duin gesukkeld was om zijn
kooi op te zoeken. — «Hoe hij al geen honderd keeren verdronken is ? zeiden de menschen ; och, aan zoo'n beest kan geen
kwaad meer !»
Op een zondagavond zaten verscheidene maats, waaronder
Grove Jan, in de «Zeemansrust» . 't Was er bovenarms op met
den kerel, maar dat was nu toch ook een raar geval. Ge moet
weten, dat Jan op zijn schuit een knecht houden moest om ter
vangst uit te gaan. De meeste jongens van 't dorp, die dienden, waren al met Jan uitgeweest. Maar ze waren 't allemaal
beu geworden. Vloeken en verwenschingen kregen ze genoeg
naar den kop ; 't was al van scheldwoorden en dreigementen:
«'k zal u dit doen ! ... 'k zal u dat doen ! ... 'k zal u over
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boord gooien L..» En waarachtig, ze betrouwden hem niet.
«Hij zal 't doen, hij is er niet te goed voor» . En nu hadden.
ze 't malkaar nagezegd : «He, Jantje ! ik niet voor de reis ! ...
'k Laat het aan de liefhebbers». -- «Die domme, domme kluppels !» zei Jan, terwijl hij met de vuisten op de tafel trommelde, «en toch uitvaren, al moest ik de duivel aan boord nemen> .
Dan had hij zijns gelijken gevonden, dachten de visschers,
maar ' zeiden 't hoegenaamd niet. 't Was al laat, toen Jan heenging, en de kleine jongens waren niet meer op om nog van
waggelpoot te zingen. De lichten waren overal uit en gelijk
zwarte vlekken in den donkere lagen de huizekens daar in de
groote rust, net of ze ingedommeld waren bij 't ruischend liedeken van de zee.
Juist toen Jan het duin opging, kwam er een lange vent van
boven geschoten, en eer onze waggelende maat het bemerkt had
voelde hij den lange vrij onzacht tegen zijn schouder loopen.
«Wat loopen die lummels hier nog fatsoenlijke menschen in
den weg !» bromde Jan en zond den vliegenden passant een
stamp achterna. «Daar hebt ge een schup onder uw broek
voor uw moeite !» Maar de broek was al buiten schot ; -Jans been ging hooger dan 't berekend was, en hij op zijnen
rug ! Schaterlachend kwam de andere terug : «0, Jantje, zijt
gij het ?»
— «Zeg, help me recht, dat ik u den nek breek !»
— «Wijs zijn, of ik laat u liggen !»
Toen Jan overeind was, zei de Lange : «Ik kom van hooger
op ; 'k wou als knecht op een visschersschuit, maar vond nergens plaats ; weet ge soms wat ?» ...
-- «Dat valt mee !» zei Jan, morgen vroeg trek ik er uit ;
kom maar mee... En wie zijt ge ?...»
— «Morgen maken we nader kennis ; 'k heb elders nog wat
te stellen ; tot morgen», en daarmee was de Lange voort.
-- «Komt niet te laat, vlegel !» riep Jan hem achterna.
Voor de zooveelste maal geraakte onze visscher zonder ongeval in zijn kooi.
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Nauwelijks hing de dag in de lucht of de visschers van Oosterduin staken de koppen buiten, en «'t Weer zit goed !» riepen ze malkaar toe. De kinders waren ook al spoedig te been
en nu werd het een bezigheid van belang, want de schuiten
moesten voorzien worden voor den tocht ; 't zou wel Vrijdag
zijn, eer ze gingen binnenloopen. Toen alles klaar was, gingen
de mannen en de jongens in hun waterdicht werkpak, ieder op
zijn plaats in de booten.
— «Los !» riepen de visschers, en ze wenkten nog eens naar
moeder de vrouw, die daar met de kleinen stond.
Deze staken de armen op en juichten luide, want ze bedachten nog niet hoe gauw soms 't spelend windeke een ijlenden
storm wordt en de onnoozele waterrimpelkes tot ontzettende
golven opgroeien. Die 't laatst op 't strand gebleven waren
om 't wegduiken der zeilen na te gaan, zagen nu eindelijk
niets meer dan 't effen watervlak en daarover welvend den klaren hemel, en kort bij in den hoek der kleine baai de schuit
van Grove Jan. «Die moet zijn roes nog uitslapen» , zegden
de menschen.
Het strand lag weer stil en eenzaam, toen Jan wakker schoot
en de groote stilte en ledigte gewaar wordend, zei hij : «Alle
duivels ! 'k Heb mij overslapen !» Geeuwend schreed hij naar
«Zeemansrust», waar hij zijnen zak met voorraad, zonder den
brandewijn te vergeten, haalde.
Hij was zoo pas terug over 't duin met den zak over den
schouder, toen er plots een, tegen den voorraad kloppend, uitriep :
— «Is er genoeg voor twee ?»
-- «Is me dat verschieten ! Ha, Lange, zijt gij het ?...»
— «Ja, ik !»
— «Gij ziet er geen inlandsche uit, neen waarachtig !» zei
Jan, terwijl hij den langen krommen neus, de vonkelende oogen
en het achteruitvluchtend voOrhoof d van den onbekende bezag.
— «Neen.»
En Jan had al schoon vragen, — 't klonk telkens «ja» of
«neen» , kortaf.
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Ook dit zeide hij : «Die me kennen noemen me «Lange», en
die me niet kennen ook.»
— «Dat is nogal begrijpelijk», meende Jan en blikte nogmaals naar 't lange lijf in 't nauwsluitend zeemanspak... Een
zwarten mantel hield de knecht onder den arm opgerold.
Dat de kerel kennis van 't zaakje had en ijzersterke armen,
bleek klaar, toen hij het touw losgooide en 't groot zeil in
de fok heesch. Geen levende ziel stond op het strand hun uitvaren na te zien, en toch was 't wel de moeite waard : twee
rare vogels.
-- «Allo, lange zwikzwak, kunt ge ook netten uitwerpen ?»
vroeg Jan, toen het op vangen aankwam.
-- «Dat zou ik denken !...»
't Ging den kerel licht van de hand, en Jan geraakte in zijn
schik, toen de blinkende witte visch zoo netjes in zijn sloep terechtkwam, en daar lag te witoogen met open kieuw en slaanden staart.
In den namiddag kregen ze een driemaster in 't zicht. Lijk
wassend uit de golven, verzwaarde steeds de kiel en schoten de
masten hooger de lucht in. En 't zwellen der zeilen was heerlijk om aanschouwen.
-- «Hij zet koers recht naar hier !» zei Jan ; «maken wij
ons uit zijn vaarwater».
Stilaan was het schip zoo dicht gekomen, dat de visschers de
bemanning over het dek zagen loopen, en een man zich naar
hun schuit wenden en teeken doen :
— «He, schipper, hebt ge verschen visch aan boord?» klonk
het.
Jan zette ook zijne keel open : «Ja wel !» Daarop daalden
twee mannen in een jol en roeiden met forschen riemslag naar
den visscher. De visch was schoon en de mannen zagen op
den prijs niet, en Jan lachte in zijn vuist.
Hij had er zijn beziens op hoe flink de twee wakkere jongens nu weer hun draai namen, de een al korte slagen gevend
in 't water terwijl zijn maat roerloos zat, den riem kaarsrecht
opstekend. En toen ze in de goede lijn zaten, ging het op
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maat met een flinke en sierlijke beweging in armen en schouders, tot ze hun schip terzij lagen.
— «Nu, daar kan een druppelken op af,» zei de visscher
en : «snap hem, Lange» Eerwijl hij dien ook een glas aanbood.
— «Die mag hem nogal», dacht Jan, toen hij zoo schuin in
't oog hield, hoe zijn knecht 't glas aanzette en dan 't hoofd
achterover snokte, zoodat alles ineens naar binnen spoelde, en
hoe hij daarbij een bitter gezicht trok, of 't hem in 't geheel
niet ging... «Maar jawel, die heeft hem nog geproefd» , meende de schipper, en hij hield de rest der flesch voor zich zelf.
Hij dronk maar dapper door, want zoo'n dag had hij in jaren niet beleefd ; dat was nu weer gelijk i n den goeden ouden
tijd ; en «'k ga een dutje doen, zorg gij nu maar Lange, dat
er niets onklaar komt, of 'k zou u gemakkelijk over boord
kunnen gooien».
Daarna zette Jan zich neer met den rug tegen den mast en
begon duchtig te snorken.
Of 't waken was wat hij deed of droomen, daar had Jan
niet het minste begrip van. 't Kwam hem voor, of iemand hem
plots een emmer water naar den kop had gegooid, dat het in
zijn ooren suisde.
Hij zag geen hand voor zijn oogen en hoorde met fel geraas den wind boven zijn hoofd in de zeilen.
Daar schoot een bliksem uit den donkere en 't lichtte overal
in 't rond uit de toppen der schuimende baren, want 't was
een schrikkelijk holle zee.
— «Hel en duivel !» kreet Jan, toen hij in 't weerlichten den
Lange gezien had, die daar stond op de voorplecht vlak voor
hem, met een mantel om, die languit kronkelde en wentelde als
een vlam ; «hel en duivel ! laat zakken, laat zakken het zeil !
houd het roer !»
Toen schoot weer een bliksem uit en Jan zag het groot zeil
tot scheurens toe zwellen en de flarden van 't fokzeil wapperen.
— «'k Zal u leeren, vlegel !»

Jan was buiten zich zelf en... nu werd hij eerst gewaar dat
een touw hem om het middel liep en zoo rond den mast. Al
zijn rukken hielp niet ; 't eerste gedacht was, dat de knecht hem
had vastgebonden, om te beletten van in de zee te slaan, —
maar hij zat goed genoeg vast om nooit meer los te komen.
De golven begonnen over boord te slaan en 't zag er maar
raar uit met Jan en zijn schuit. Tusschen 't gedonder en het
windgeraas klonk opeens een wilde schaterlach en een felle
stem :
De storm, de storm
zijn forsche wieken slaat !
Hoort gij zijn zegekreet ?
De storm zijn gangen gaat.
De zee, de zee
in wilden overmoed
heur felle baren rolt,
heur krijgslied dreunen doet.
't Is strijd, 't is strijd !
Nu zee met wind aan slag :
een woeste reuzenkamp
om 't houden van de vlag !
't Bliksemde maar toe ; 't was telkens of de hemel opensloeg
en de diepte der zee, en 't vonkelde in de grootste baar gelijk
in 't kleinste droppelken, dat opspatte. 't Ging maar voort met
kletterende en langrollende donderslagen en windgeraas en spokig gezang van den Lange. Toen had Jan, woelend in zijn zakken, zijn mes gegrepen ; en rraf ! daar stond hij los en 't
staal flikkerde in den bliksem, wijl hij op den Lange toesprong. Maar deze sloeg een ijzeren klauw rond Jan zijnen
pols en nog een op zijn schouder. Grove Jan was ook van
geen stroo en wrong zijn arm met vreeselijk geweld ; zoo hij
dien los kreeg, en dan een slag met zijn mes ! ...
Doch zijn arm zat vastgeschroefd, en nu drukte de visscher
met zijn sterk lijf op den knecht aan, om hem van den rand
der boot in zee te ploffen.
-- «Wij beiden, zoo 't moet !» vloekte Jan in ijselijken toorn.
Maar de Lange zat daar roerloos, als vastgegroeid, en hield
zijn tegenstrever, net of hij een spartelenden visch zou genepen
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hand zoolang, tot deze het mes moest laten ontglippen. En
't viel zoo met den punt omneer, dat het trillend in het hout
bleef steken : een slag met dat ding en 't ware gedaan geweest.
De Lange loste nu den pols en, Jans kleeren op de borst
bijeenscharrelende, hief hij hem op, zoodat ze malkaar vlak bij
in de oogen zagen.
— «Heere God !» schreeuwde Jan, in doodelijken angst, —
want dat was geen menschelijk gelaat.
En hij sloeg een kruis op zijn voorhoofd tot op zijnen buik
zoo lang. Toen vielen zijn armen slap langs zijn lijf en begaven hem zijn beenen ; daar plofte hij op zijn boot neer. Het
scheen hem nog een fellen plons in 't water te hooren en een
hevig opbruisen der zee... maar verder niets meer.
Weer scheen de blijde morgenzon op 't water, vol lichtende
rimpelkes, die spelend op de groote vlakte liepen lijk glimlachjes op menschengezichten ; weer klommen stil en kalm aan de
kim volle zeilen en ranke masten. Een Oosterduiner boot had
Jan zijn schuit drijvend gevonden met flarden van zeilen en
stukken van touwen. En de visschers hadden Jan opgepikt.
-- «Goed dood !» zeiden ze...
Maar wijl ze zich over hem bukten, opende de maat zijne
kijkers, en de gezichten boven zijn hoofd ziende, — neep
hij zijn oogen weer toe, en daar stond duidelijk een schrikkelijke angst op zijn gezicht te lezen.
-- «Weg, weg, 't is de duivel zelf !» kermde Jan, en dat
duurde dagen en nachten, eer hij weer goed bijkwam. Maar
't was nu geen grove Jan meer, en hij is nooit meer op zee
durven gaan.
Ja, ja, zoo wat suf is hij sindsdien gebleven en hij heeft
nooit meer gezworen bij hemel en aarde, nog veel minder bij
duivel en hel.
V. VERMEYEN.

liet Ezelken
van het Klooster.

Het is uit den ouden tijd, toen de menschen bij het gebeuren van een wonder niet half zoo raar opkeken, als ge dat
wel meenen zoudt, en toen voor 't bedreven kwaad, loontje
zoo maar dadelijk om zijn boontje kwam.
In het klooster van witte Paters te Terlaan was er een broeder, en die broeder was kok ; zijn naam was Brandaan. Zeer
slim was hij niet, maar dat hoefde ook niet ; doch in zijn keuken was hij een baas, op voorwaarde dat men hem liet betijen, want als er veel bevolen of bedild werd, dan ging het
hem niet goed af. Zoo kwam er eens een hoog bezoek, en de
abt had om een keurig maal verzocht, en 't moest zus zijn en
zoo zijn, juist zoo en niet anders. Toen het er op aankwam
was het bijzonderste gerecht aangebrand, en daarachter begon
broeder Brandaan's miserie. Een spotvogel van een pater had
hem al lachend gezegd : «Wel, beste broeder, ge hebt uw naam
niet gestolen... Brand-aan !» En sedertdien scheen het den armen keukenmeester, dat alle broeders, paters en zelfs de abt,
iedermaal een poos maakten onder het uitspreken van zijnen
naam en «Brand-aan» zeiden. Of het nu werkelijk zoo was ?
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Ik geloof het niet, maar hij had het zich in den kop gesteken,
en 't was er met geen hamers uit te kloppen. Hij trok dan op
zekeren dag zijn stoute schoenen aan en deed zijn beklag bij
den abt.. Deze moest zijn eigen geweld aandoen om niet te
lachen en sprak : «Aa ! men zegt Brand-aan ?» Hij had er
werkelijk nooit aan gedacht, maar nu hij 't eens gezegd had,
kon hij 't niet nalaten aan «aangebrand» te denken, en willens
nillens zeide hij iedere maal «Brand-aan». Op verzoek van broeder-kok had de abt aan de verzamelde kloostergemeente gezegd
niet meer «Brand-aan» uit te spreken. En alsof het een betoovering was, zij allen die daar nog nooit aan gedacht hadden
konden nu niet meer gewoonweg Brandaan uitspreken, en op
aller tong was er een reukje aan. De arme broeder was er 't
hart van in ; weer stond hij bij den abt en vroeg :
— Er is toch wel een heilige Brandaan ?... En is hij wel
een groot heilige ? — Zoudt ge mij geen anderen naam kunnen geven ?...
De abt zei : «Kent ge dan uw patroon niet meer, en wat
vieren we den l6en Mei ? En Sint Brandaan is een zeer fatsoenlijk heilige en hoeft voor niemand te blozen !» Wat betreft
de verandering van naam, daar was hij niet voor te vinden...
Verder sprak hij nog over beproeving, onderwerping, geduld, «en — ging hij voort — broeder Brand-aan — weer die
verwenschte hapering in 't midden — 't zal wel beteren».
Maar het beterde niet ; het werd nog erger. Broeder Brandaan werd bot en barsch tegenover iedereen, en op 't laatst geheel onhandelbaar, zoodanig dat hij op zekeren dag met gebalde vuisten voor den abt stond en riep : «Ik zal en ik moet
een anderen naam hebben !» De abt, die tot dan toe met veel
zachtheid opgetreden was, vond nu de weerspannigheid, de
koppigheid van Brand-aan toch al kras en -- heb ik u niet
gezegd, dat te dien tijde een wonder lang zoo wonder niet
was als thans ? — de abt dan greep den lastigen broeder bij
de ooren en trok, maar trekken ! ... en riep : «Tot straf uwer
koppigheid maak ik u ezel ! Ge zult het blijven tot ge weer
mijn zegen krijgt !» Deze laatste zinsnede had de broeder niet
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meer gehoord, want er was geen Brandaan meer; daar stond
een flink, bruin ezelken, met een paar lange, heel lange ooren
maar dat is juist de mooiheid van een ezel... «hoe langer, hoe
schooner !» En de ezel moest de wei in, de malsche kloosterwei, daar buiten de muren. Hij had het daar volkomen goed,
want van Brandaan en aangebrand en spotzieke gezellen geen
spoor meer ! Hij was thans ezel en niets meer !
Op een somberen, pikdonkeren nacht, toen de ezel onder zijn
afdakje in het midden der wei lag, werd hij plots uit zijne
droomen opgeschrikt door een schop tegen zijn achterdeel en
een roep : «Juu ! hup !» — Langoor sprong op van louter
ontzetting ; hij voelde een touw rond zijn nek ; iemand trok
uit alle macht, maar de ezel werkte tegen. Toen kreeg hij nog
schoppen langs achter en slagen op den rug ; daar werd een
krol in zijn staart gedraaid en dan geduwd, geduwd ! — Hij
moest vooruit, de baan op. Al spoedig werd hij twee mannen
rond zich gewaar, die hem dwongen tot een marsch om er bij
neer te vallen.
Hij was gestolen.
*

*

*

't Is weer van een klooster, maar dezen keer wonen er nonnen op.
't Was geen groot, maar een net Bedoen : een huis voor de
Zusters, een school voor kinderen van het gehucht, een boerderijtje en een fraaie tuin, omgeven met een schoone palmenhaag, waar de hovenier een kunststukje had op uitgevoerd. Hij
had namelijk een struik hooger laten opschieten, en dan met
zijn schaar behendig er den vorm van een kraaienden haan
uitgeknipt. Daarvoor gold hij bij de kinderen van het gehucht
voor een kunstenaar zonder weerga. Maar de hovenier werd
oud en kon nog slechts een klatsken mest of voeder op zijn
kruiwagen laden. Zuster Anna, die de boerderij beheerde, zei
op zekeren dag tegen de moeder-overste :
— «Selm wordt oud, hij kan met een vracht op zijn kruiwagen niet meer uit de voeten».
— «Een trekhond koopen» , vroeg de overste.
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— «Och, dat kan niet veel helpen».
— «Ge wilt toch geen paard hebben, hoop ik !» zei de
overste.
-- «Een hond is te min en een paard is te veel, maar een
ezelken, dat ware het juist», meende de zuster.
De overste zei dat ze daar nog eens moest op napeinzen en
verschillende dagen achtereen, onder de uitspanning, als al de
Zusters gezellig bijeenzaten, kwam het onderwerp te berde.
Zuster Anna had hier zware slagen te leveren, want daar
was Zuster Perpetua, die in de wereld misschien wel een fijn
preutsch jufferken geweest was, en deze vond dat een ezel, ja,
hoe zou ze dat zeggen ? dat het zoo... zoo gemeen, zoo gek
staan zou. Doch Zuster Anna weerde zich en roemde den ezel
om zijn eenvoudigheid, zijn matigheid, zijn ingetogenheid, zijn
nederigheid, al gaven die hier uitstekend van pas kwamen.
— Een paard zou toch veel schooner zijn ! meende Zuster
Odrada.
— «Ja, onze Odrada, die mag wel van paarden spreken, —
lachte moeder-overste, daar hebt ge heur patronesse: die mende
het wild paard uit het paardsbosch van Baelen.»
En den derden dag, toen de ezel weder aangevallen werd en
achteruitgedaan, kwam Zuster Anna met heur thema voor den
dag :
— «Wat ze al durven zeggen van dat goed dier! Is het geen
ezel, die den kleinen Heiland zachtjes met zijn adem verwarmd
heeft ? Daar kon het woeste paard niet voor dienen. En heeft
de ezelsrug dien kostbaren, lieven last «Jezuken en Maria»
niet gedragen ? En heeft het nederig dier den Heiland niet in
zegetocht binnen Jerusalem gebracht ? En hier, deze kloosterzusters zouden het achtervallen, — het ootmoedig Christuspaard !...
Zuster Anna haalde heuren slag thuis. Daar zou een ezel
gekocht worden. Seim kreeg last naar de jaarmarkt te gaan,
die een paar dagen later, niet ver van daar, in het stadje zou
gehouden worden.
Zoo kwamen Selm en de ezel met de dieven te samen. De-
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ze laatste waren haastig om weg te komen, en toen Seim een
fatsoenlijk bod deed, sloegen ze toe.
Langoor werd met nieuwsgierige blikken aangekeken, toen
Seint er mee thuis kwam, en eenige Zusters, die het nog niet
gezien hadden, kwamen zich overtuigen, of de ezel werkelijk
een kruis op den rug draagt.
Daar werd ook gevraagd en gegist achter den ouderdom ;
maar ieder moest bekennen, dat het een mooi ezelken was, zoo
mooi bruin, en ooren... ooren dat hij had ! Zuster An was
danig in heur schik ! Selm moest dadelijk zien of het dier in
het karretje paste, en alles ging naar wensch.
Wanneer de kloosterzusters in den tuin hun getijden lazen,
konden ze 't niet laten eens heimelijk naar de boerderij te loe ren, waar ze af en toe Selm tegen den ezel bezig hoorden...
De overste wist er nog een raadsel op. «Welk is het geleerdste dier !» — Zuster An wist het : «De ezel want die kent letters : i-a !» Maar om de waarheid te zeggen : hun ezel had
zich, nog niet laten hooren. Op een middag kwam er een zeer
vreemd gerucht op de boerderij : het was de geleerde, die zijn
letters opzei.
Alles ging, dan op zijn best, tot Ezelmans op zekeren dag
zijn perten ging spelen. Hij stond geladen in de kar en wilde
geen voet meer van plaats. Selm «krooi» wat hij kon, maar
er was geen doen aan... — Ten einde geduld, -- knuppelde de hovenier er over, dat het een aard had. Zuster Godelieve, die het gehoord had, vertelde het aan de andere Zusters, «en 't was juist, zei ze, of 'k hoor nog het harde hout
op de knoken bonken !>> Ze griezelde er van. Toen kreeg Selm
geen enkel vriendelijk woord meer, want de Zusters trokken
partij voor den ezel en zeiden dat het een schande was zoo
een arm dier te mishandelen.
Seim moest zich dan voortaan inhouden als er iemand omtrent was, want hij had met teere harten , rekening te houden ;
cle ezel, die beterde er niet bij, integendeel. Zoo stond hij op
een achtermiddag in het volle van de straat als vastgegroeid...
't Mansvolk uit de buurt moest er bijkomen en ze «kroofen»
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het karken op den ezel zijn achterdeel ; toen eerst ging hij omdat hij het niet meer houden kon.
Zuster Anna, die beter het gedoen kende, maakte zich boos
tegen de andere zusters en zei : «'t Zijt gijlie, die den ezel bederft, want als er iemand van ulie omtrent is, dan is hij zoo
weerspannig tegen Selm, zoo koppig als duizend ezels te samen. En 't is veel te flauw van ulie !» De overste moest heur
gelijk geven en zei tot den hovenier : «Sla er maar op als hij
het verdient».
Selm had nu vrijen doen, en de Zusterkens konden het nog
zoo kwalijk nemen, ze moesten hun Doren maar toestoppen,
als hij er weer met het hout op losging. Met geweld moest hij
't winnen, en hij won het ook ; want Selm was niet van
strooi, en hij maakte den ezel «gezeeg» als een lam.
*

Maar de tijd staat niet stil, en daar was zegen op het nonnenklooster. Het was fel opgekomen, en nu was er ook groote
blijdschap in de harten der goede Zusters : de lieve, kleine kapel, waar al zoo lang aan gemeten, gemetst en ge timmerd werd
was thans voltooid en stak heur spits toreken fier op.
De groote dag der inwijding en der eerste Misse was nabij. De abt van de witte paters uit Terlaan zou komen, en heel
het gehucht deed mee om te vieren. De Zusters en de grootste
meisjes der school waren dag op dag in de weer, koortsach tig,
gejaagd, en 't ging er met rappe hand van plooien en plakken en knippen. Daags voor het feest was het mannenvolk er
ook bij ; daar werd een gansche dreef, ik weet niet hoe lang,
dennenboomkens geplant ; praalbogen werden opgetimmerd. Er
scheen geen eind te komen aan 't schikken en sieren. Het was
in het gehucht een drukte zonder weerga. Op den morgen van
den blijden dag kwamen uit alle huizen kindertjes in 't wit,
met roode en blauwe sluiers, 't haar lieflijk gekruld, -- allemaal blanke maagdekens voor den stoet. Want er zou een stoet
uitgaan, verbeeldend tafereelen uit de gewijde geschiedenis.
De abt kwam ; het feestgejuich vervulde de lucht ; het helder
stemmeken van 't kloosterklokje trachtte alle rumoer te overkle-

pelen ; te midden van groen en bloemen bewoog zich de blijde
menigte, die den pater kloosterwaarts geleidde. Veel zoude ik
kunnen zeggen over de blijdschap der Zusters, over de plechtige mis, de fijne zangstemmetjes en de ingetogenheid der menschen. Maar de stoet, de stoet die uitgaan moest, den abt ter
eere, heel 't gehucht rond, dat zou wat zijn !
De moeders stonden met de kleinste kinderen op den arm te
wachten, en toen de blanke maagdekens kwamen, bloemen op
den weg strooiend, wezen ze hun kleinen de deftig stappende
zusjes. Hoeveel moeders traanoogden toen om de liefeiijkheid
van haar kroost.
De drie koningen, gekleed in lange mantels, rijk van kleur,
stapten de verzilverde ster achterna, die een kleine jongen vóór
hen uitdroeg. Verscheidene martelaars volgden hen, dragend een
palmtak en de werktuigen hunner martelie.
Kleine Sint Jan met het schaapken, en 't liefste groepje van
al mogen we niet vergeten : de vlucht naar Egypte. De ezel
van het klooster, geleid door Sint Jozef, droeg op zijn rug de
lieve Moeder-Maagd met heur Kind. Het ging er eenvoudig en
nederig toe, en daarom was het zoo treffend. Teerhartige menschen stonden er bij te weenen, dat ze drupneusden.
De stoet trok dan geheel het gehucht rond, en er werd nog
een klein omwegsken gemaakt om aan 't huizeken van Marjanneken te komen, dat op een uithoek stond. Maar het arm
menschken kon niet gaan, geen voet, het zat bij het venster
te kijken, en 't was niet te verwonderen, dat de goede, eenvoudige ziel er bij weende dat ze snikte van louter aandoening.
Nu ging de stoet terug naar het klooster, en aan de deur
stond de abt, om het allemaal eens van nabij te zien. Te zijner
eer gingen de maagdekens en al wat er volgde in een halve
ronde om hem heen staan. Toen trad de grijze kloosterling
vooruit, want het lieflijk eenvoudig schouwspel had zijn hart
getroffen. Hoe schoon, hoe goed was dat kleine wereldje hier
rond hem, en toen voelde hij een sprankel van de liefde, de
groote liefde, die eens zijn vromen geestelijken voorganger, va-
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der Sint Franciscus bezielde. En evenals deze groote, arme en
eenvoudige heilige, omvatte hij in zijne liefde niet enkel de
menschen, maar ook de vogels die daar floten, de lammeren
die daar speelden op den boomgaard, en zelfs alle gewas, —
kruid en bloemen, die weelderig tierden in dit lieflijk oord. Hij
ging van groep tot groep, en bij de maagdekens hief hij de
hand zegenend op en zeide : «Mijn zegen op uw jeugdig
hoofd, mijn zegen, lieve kinderen».
En het zachte lammeken van den kleinen Sint Jan onthield
hij zelfs zijn zegen niet, «want gij ook, zeide hij, dankt uw
leven aan Godes hand».
Hij naderde tot bij de groep van Jesus, Maria en Jozef
met den ezel, en sprak : «Mijn zegen op u, lieve menschen,
die zoo ijverig en liefdevol onzen Zaligmaker en onze groote
Heiligen vereerd hebt». En hier ook sloot hij het dier niet uit zijn
zegening, maar sprak «en mijn zegen dale tevens op u, nederige dienaar, schepsel Gods».
Nauwelijks ging de hand ter zegening op, of daar lag een
man op zijn knieën, gehuld in witte pij, en toen de abt zijn
spraak weerkreeg, riep hij : — «Broeder Brandaan ! Broeder
Brandaan ! Heden is ons veel geluk beschoren !»
En het onthutste volk zag, hoe de abt den broeder ophief
en hem aan zijn hart drukte.
Toen gaf hij nog een korte verklaring tot meerder eer van
Gods naam ; doch Seim, die er vroeger duchtig opgeslagen
had, alsmede moeder overste en zuster Anna, die er ook wel
voor iets tusschen waren, verscholen zich achter Godelieve en
de andere teerhartige Zusterkens. Maar broeder Brandaan, die
thans ook aan het woord gekomen was — doch nu geen i-a
meer -- zei : «Dat was liet juist wat ik hebben moest, die
slagen. Ik moest zoo van mijn koppigheid genezen worden» .
Daarna werd het onderbroken feest met weergalooze geestdrift voortgezet.
V. VERMEYEN.

In den A1venberg.

Hoe lang het geleden is, weet niemand juist meer te zeggen ; maar zeker is 't heel, heel lang. Toen was er een man,
die een vrome mevrouw had en een voornaam huis, met groote hovingen er rond. Ze hadden 't waarlijk goed, die man en
die vrouw, want er waren knechts en meiden om hen te dienen, en ze hadden al wat ze maar wenschten, behalve kinderen. En dat was de eenige zwarte wolk in hunnen blauwen
hemel! de goede vrouw vooral wenschte vurig zoo een klein
manneken of meisken, dat wist ze zelf niet goed, maar liefst
alle twee te hebben. Doch hun bede werd niet verhoord ;
't was spijtig voor die brave vrouw, want 't was een beste
mensch, die de arme en ongelukkige lieden bijstond, niet van
uit de hoogte, lijk sommige rijken dat wel eens doen, maar
met een genegen hart en vriendelijk gezicht.
En daar kwam aan de deur van het voornaam huis eens
een oude vrouw kloppen, die op een stok leunde en vuil
grijze haren had en een krommen neus, die, over heur ingevallen mond heen, bijna tot aan heur kin reikte. «Oei ! oei !
riepen de meiden, 't is een heks !» — want het is al zoolang
geleden dat er nog heksen waren :– en ze wilden niet open
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doen, maar hun meesteres zelf liet het oudje binnen en diende met eigen hand eten en drinken op. Bij 't heengaan stak
het vrouwken heur magere hand en bevenden vinger op en
zei: «Eer 't weer zomer wordt, is uw vurigste beê verhoord;
maar ze zullen niet grooter worden dan hier mijn stok».
't Was zomer, toen het wijfken dat zei tegen de goede
vrouw, en toen daarop de winter weer doorging, en de volgende lente de velden met groen tooide en de harten met
blijdschap, werd het een groote drukte in het voornaam huis,
want er waren twee kindjes te gelijk geboren, een jongentje
en een meisken, en ieder, die ze te zien kreeg, kon er maar
niet genoeg van vertellen, dat het toch zoo'n schoon, dikke,
klein mollekens waren. Ze groeiden op lijk bloemekens in
,den gaard, en 't jongentje had zulke schoone krulhaartjes, dat
niemand het anders noemde dan «Krollebolleken», en het
noisje had het liefste gezichtje van .de wereld, en immer lachende lipjes, zoodat iedereen er «Lachemondje» tegen zei...
En 't was in 't voornaam huis of in den grooten hof nooit
stil, van de spelende kinders, en de zwarte wolk was nu weg
voor den man en de goede vrouw, zoodat het niets meer was
dan blauwe hemel en heldere zonneschijn. De kinders waren
stilaan zoo groot *geworden als de stok van 't oud heksenwijveken, en toen kwam er in hun hoofdjes nog wel meer
wijsheid en verstand en in hun hartjes meer liefde voor hun
ouders, maar groeien, dat deden ze niet meer, en ze bleven
nu Krollebolleken en Lachemondje. Doch de ouders waren
er niet spij tig om, want nooit konden hun kinders liefelijker
worden, en 't was een genot voor ieder, de twee kleinen in
den hof bezig te zien.
Zoo waren ze op een zoelen avond van een warmen zomerdag weer aan hun spel ; Krollebolleken moest zich achter
de dikke boomen verbergen, en Lachemondje ging dan op
zoek, s ti l op heur teenen om hem te verrassen, en dan zag
't manneken heur soms vlak bij zich staan, aandachtig rondloerend, tot hij het uitproestte van lachen en schaterend in
haar armen viel, 't Was eéi plezier zonder weerga ! en spe-

-- 52 -lend waren de kinders gekomen, tot waar de hof in 't veld
uitliep, en waar ze den bruinen berg konden zien. Opeens
ging het achter 't omliggend struikgewas aan 't ritselen, en
daar kwamen, het een na 't ander, wel een dozijn drollige
ventjes af ; 't was raar om zien, hun rimpelige gezichten en
dikke neus, hun lange baard en geweldige bult. Hun ronden tophoed meegerekend, waren ze niet grooter dan Krollebolleken en Lachemondje. Ze hadden een heel rood pakje
aan en langgepunte schoenen, waar ze voortdurend mee in
de lucht staken, want ze mieken gekke slagen met hun
beentjes, en malkaar de hand gevend, dansten ze rond de
kinderen, die benauwd tegen malkaar aandrongen en heel
verbluft stonden. Ze zouden 't allerkluchtigst gevonden hebben, maar de mannekens waren hun te vervaarlijk in 't vallend donker. Een van de mannekens sloeg nu een aardig
wijsken aan en zong :
Koning Hendrik van de Alven,
Zag een meisken fiksch en fijn,
Zag heur lipkens lachend plooien,
Mooier kan geen meisken zijn.
«Zoo een meisken blij van zin
Haal ik tot mijn koningin !»
Daarop lieten de alvermannekens hun handen los, en nog
nauwer om de kinders toetredend, wezen ze allen op 't klein
meisken en zongen :
Lachemondje klein,
Lachemondje fijn,
Zal ons koninginneken zijn !
En vlug trokken ze de schreiende kinders vaneen, die hevig tegenstribbelden ; maar de kabouters waren er op voorzien, en ze bonden de kleinen aan handen en voeten, stevig,
zoodat er geen spartelen meer aan was, en «U moeten we
hebben», zeiden ze tot Lachemondje. Ze namen 't klein meis-
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ken op, dat heelemaal van heur zelve was, en 't ging op
een loopken, 't veld door, recht naar den bruinen Alvenberg.
Krollebolleken lag daar alleen vervaarlijk te huilen, maar
eer ze 't van huis gehoord hadden en bijkwamen, was er van
Lachemondje of de kabouters niets meer te zien. Met stukken
en brokken kwam het er uit, en vertelde het snikkend manneken wat er voorgevallen was, van den rondedans, en het
wegvoeren, en koning Hendrik en alles. 't Was een groot
verdriet in het voornaam huis en 't was er geschrei en gejammer van den morgenti tot den avond.
't Werd nu voor Krollebolleken en zijn vader en moeder
een treurnis, die nooit meer verminderen zou, en wanneer de
goede moeder, door heur tranen heen, naar 't klein manneken keek, dat nog geen schaduw van vroeger meer was en
dag noch nacht rusten kon, dan snifte ze luid, en niemand
kon die brave menschen troosten.
Maar op zekeren dag veegde Krollebolleken de tranen uit
zijn oogen en zei : «Lieve moeder, laat me gaan tot in het
rijk der kabouters, want ik moet Lachemondje zien of ik zal
er van sterven». En vader en moeder hadden goed bidden en
smeeken, Krollebolleken moest weg, en ze zagen 't wel in
zijn oogskens, dat hij er gauw zou van dood gaan. Nu, Krollebolleken was een slim en moedig manneken, al was hij nog
zoo klein, en ze moesten alles doen wat hij zei : hem een
grijzen baard maken, lijk de kabouters hebben, een heel rood
pak met tophoed en een grooten bult ; daarna nog een rooden mantel, waarop van achter de zon opgewerkt stond, met
stralen langs alle kanten uit, benevens Janneken - maan met
breed - lachenden mond en daarrond allemaal sterren. 't Was
een heel schoon mantelken en ieder hadde erom gelachen als
't zoo'n droeve tijd niet geweest was.
Nadat Krollebolleken zijn gezicht nog vuil en zwart gemaakt had, was hij heelemaal onkennelijk ; ja, een lange zienbuis — waar niets in te zien was -- moest het manneken
ook nog hebben.
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Zoo trok hij af tegen den avond, onder 't geween van vader en moeder en knechts en meiden, en niemand wou hem
alleen laten gaan ; maar hij zei : «Het moet zoo ! het moet!
anders kan 't niet lukken».
't Werd Krollebolleken wel angstig om 't hart, wijl hij
zoo alleen door den avond voortstapte, want het was 't uur,
dat de uil uitvloog en zijn akeligen schreeuw wierp van uit
de donkere dennen; het was 't uur, dat de vleermuis dolend
rondfladderde, geheimzinnig als een kwade geest. Maar Lachemondje ! Lachemondje ! als hij daar aan dacht, dan schoot
zijn gemoed vol en dan gaf hij om niets, noch om leven
noch om dood.
— «0 Heer ! help me toch !» bad Krollebolleken, want
hij wist ook nog niet, hoe bij de kabouters te geraken ; —
maar hij moest toch gaan, want daar was een groote onrust
in hem, die zijn zinnen dreigde in de war te brengen.
Hij was nu aan den voet van den Alvenberg en 't was
maneschijn ; toen hij in de donker plek trad, die de berg
daar wierp over heesters en struiken, zei er iemand : «Hola!
wie daar ?» en dan kwam er beweging in 't hout, en twee
kabouters stonden voor hem. Ze waren gewapend met een
gepunten ijzeren stok en hielden blijkbaar de wacht... Toen
Krollebolleken van den eersten schrik wat bekomen was, zei
hij : «Broeders, ik breng u den groet der broeders die wonen
in 't heiland en in de rotsen van 't Hoogland ! Breng mij bij
koning Hendrik!» Toen de kabouters zagen, dat ze een van
huns gelijken voor hen hadden, zei er een : «Volgen ! ...»
en de andere bleef. Achter hoog struikgewas werd een zwarte holte zichtbaar, en hoe klein ze ook waren, ze moesten er
al bukkend door. Weldra konden ze rechtop gaan, en in den
donkere hield Krollebolleken den andere bij zijn slip, en achter een kromming van den gang zag hij licht, en hoorde hij
lijk hamerslagen op 't aambeeld. In een groote holte kwamen ze nu en van den zwerm kabouters, die hij daar zag,
stond Krollebolleken zoodanig niet te kijken, wijl hij zelf
sprekend op hen geleek, maar de kereltjes stonden bij bla-
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kende vuren en trokken hijgende blaasbalgen of zwierden
blootarms zware hamers rond, zoodat deze beukend op het
aambeeld nee rv ielen en gloeiende vonken deden opspringen ;
anderen vijlden en kleuterden voorzichtig aan fijne dingetjes.
Krollebolleken zag niet duidelijk wat ze allemaal uitrichtten,
want 't schemerde nog voor zijn oogen, en daar hing rook
in de holte en een sterke smislucht. De kabouters keken zeer
nieuwsgierig naar 't ventje met zijn mantelken en zijn zienbuis en trokken vervaarlijke gezichten ; dat was lachen.
Door allerlei tuig heen kwamen de twee aan een deur,
waarvoor ook een wacht stond. Krollebollekens geleider fezelde wat aan den eene zijn oor. Deze trok naar binnen en
weer buitenkomend, liet hij Krollebolleken in.
«Lachemondje ! Lachemondje !» dacht het manneken, maar
hij had zijn beziens op den kabouter, die daar alleen zat,
achter een zwaar tafel en met een drinkkan voor zich.
Hij zag er uit gelijk de andere, behalve dat zijn gezicht
nog meer gerimpeld en zwarter was; zijn baard was langer
en zijn bult nog ruim zoo groot. 't Ging Krollebolleken nu
waarlijk goed af, toen hij diep buigend, herhaalde : «Geduchte koning Hendrik, U groeten de broeders, die huizen
in de heuvels van 't heiland en de rotsen van 't hoogland, en
uw nederige dienaar !» Toen hij eens gekucht had ging hij
Voort : «Ik ben de reizende zanger van 't Alvenvolk en wanneer ik mijn kijker — hier toonde hij zijn zienbuis — naar
de sterren richt, dan ontsluieren ze mij geheimen en toekomst».
De koning zei, dat hij er wel wat van hooren wilde, en ze
gingen dan samen weer de deur uit, de groote holte door
en langs de donkere pijp, tot buiten den berg. Bij het voorbijgaan van hun koninkje hadden de kabouters uit eerbied
het hoofd gebogen, en was 't werk een oogenblik stil gevallen.
Krollebolleken volgde koning Henderik den berg op ; ze
keken een oogenblik rond en 't was overal groote stilte en
helder maanlicht, naast donker schaduwen.
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en overwoog luidop : «Een vonkelend sterreken... een nevelvlek trekt er over heen... 't sterreken verbleekt en verdwijnt». — , En verzekerd van een grooten slag thuis te halen, zei het manneken tot den koning : «Een jonkvrouwken,
dat waard is een koningskroon te dragen, treurt en vergaat
in een holte van dezen berg».
Hendrik stond zoo verstomd als een kabouterkoning maar
zijn kan en riep toen : «Ga voort, gij, gunsteling der goden, want mijn vurigste wensch is, haar weer blij en levenslustig te maken, en haar te verheffen tot koningin van dezen
Alvenberg ; o, genees haar !» En de koning wilde nu haast
knielen voor den sterrekijker, maar deze zeide met een stem,
die ietwat beefde : «Betrouw op mij ! Leid mij nu bij
haar !»
Toen ze weer in de koninklijke kamer terug waren, gebood Hendrik aan de wachten, Lachemondje binnen te brengen ; maar och arme; het was nu geen Lachemondje meer;
ze was meer dood dan levend. 't Was goed dat Krollebolleken een zwart gemaakt gezicht had ; anders hadde iedereen
hem zien verbleeken, en hij moest alle geweld van de wereld
doen, om niet in zijn zusjes armen te vliegen... Maar zijne
groote liefde tot Lachemondje gaf hem ook meer moed, en
zijn geest meer list en 'fijnheid.
Lachemondje zat met gesloten oogen, want ze wenschte nu
nog maar een ding, dat is sterven; en toen zei Krollebolleken : «Geduchte Heer, zal ik 't gezelschap wat opvrooli j ken
door een lied !»
Tot groote verwondering van Hendrik trok Lachemondje
de oogen wijd open en zag toe, vanwaar die stem kwam...
«Die stem ! die stem ! dacht ze, maar neen ! 't is ook al een
leelijk alvermanneken !»
Toen de wachten, in groote kruiken, wijn hadden gebracht,
bleven de drie alleen en Krollebolleken zong :
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Ter smidse, langs den woudrand,
Dreunt Wiebalds hamerslag.
Geen mensch, die ooit een smeder
Zoo'n hamer zwieren zag.
Daar kwam zoo menig kamper,
Op schuimend, dampend paard :
«Sa, Wiebald, felle smeder,
Sla mij een snijdend zwaard !»
Dan sprongen er gloeiende vonken,
De hamer beukte zoo zeer,
En rinkelend viel het wapen
Voor kampers voeten neer
Daar dreunden eens felle hoeven
En schuimbekkend stond een ros ;
Daar klonk een felle stemme :
«Sa, Wiebald, sla er op los !»
En smeders armen sloegen
Een zwaard voor reuzenlee ;
Maar 't brak in ruiters handen,
Zoo sprok als glas in twee.
Toen greep de reus naar den hamer,,
En zwierde en zwaaide hem rond,
Daar sprong een regen van vonken,
En 't aambeeld drong in den grond.
't Was Donar in levenden lijve,
En Wiebald, de smeder, die vlood.
Toen rende weer Donar te viervoet,
Door wolken zwart en rood.
't Was een liedeken, dat Krollebolleken thuis nog dikwijls
gezongen had, en bij de eerste . woorden was Lachemondje
als uit',en droom wakker geschoten, en ze wist niet waar ze
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daar uit dien kaboutermond kwamen. Heur oogen blonken
gelijk de kabouterkoning het nog niet gezien had, en hij jubelde reeds over de wondere kunst van den sterrekijker.
Hendrik dronk een kloeken teug en zei: «Morgen huldigt
het Alvenvolk zijn koning en koningin. De goden zenden u
tot mij te goeder ure, om de koningin van heur zielekwaal te
genezen». En opstaande ging hij uit en vroeg naar Iwan,
den fijnen goudsmid.
Maar intusschen had Krollebolleken, rap lijk de weerlicht
een wenk gegeven aan Lachemondje, en fluisterde : «Toon u
vroolij k, dan red ik u !»
Daarop was de koning terug en Iwan, de fijne goudsmid,
die droeg twee roode mantels en spreidde ze op tafel open,
zoodat ieder de fijn bewerkte gouden sterrekens kon bewonderen. Henderik was opgetogen, nog meer, omdat Lachemondje ook aandachtig toekeek.
--- «Hier is de mantel voor de koningin en deze voor den
koning», zei Iwan, en hij was fier, de fel gebulte kabouter,
om de algemeene goedkeuring.
-- «Dat er gefeest worde !» riep Henderik, en van in de
deur sprak hij tot zijn volk : «Is alleman hier ?»
—. «Ja, behalve de wachten !» Toen deze ook binnengeroepen waren, ging hij voort : «Niets kwaads kan ons dreigen,
want de gezant der goden is bij ons. Het weze nu algemeene vreugde en feest !»
Het wakker volkje wist wel wat de koning daarmee bedoelde, want alleman ijlde naar eene groote opening en daar
was 't een getuimel en gedrang, tot geen enkele kabouter
meer in de groote smidse te zien was. Iwan was ook meegesneld naar de feestzaal, waaruit nu luid gejuich en gelach
klonk.
--- «Laat ons drinken !» riep Hendrik, toen de drie weer
alleen waren, en Krollebolleken nam ook een teug, en zelfs
Lachemondje deed of ze dronk. Nu zette de sterrenkijker weder een plechtig gezicht, en, over de kruik met wijn, sprak hij
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der bergen, gezuiverd door den gloed der zonne, vernieuw de
kracht en de jeugd van den machtigen Henderik, Alvenkoning !...»
Henderik had er nu goeden moed op en dronk onophoudend, als ware hij een reusachtige echel. Hij werd tamelijk
dwaas in zijn spreken en zijn tong sloeg loom ; Krollebolleken vulde maar toe rs konings drinkkan, en speelde met
overtuiging zijn rol van opperschenker en gezant der goden.
Henderiks hoofd werd zwaar en knikkebolde zoolang, tot het
op tafel liggen bleef en niet meer op kon ; de geduchte vorst
ging geducht aan 't snorken.
-- «'k Had het zoo niet durven hopen», zei Krollebolleken
en sloop naar de deur om in de smidse te kijken.
Alles lag er stil ; van verre, uit de ander holte, klonk het
geraas der feestvierders.
-- «Kom», zei de sterrekijker, en Lachemondje meende nu
waarlijk dat het een wonderdoener was, maar hij had gezegd
«redden», en ze liep hem met kloppend hart na, de smidse
en den gang door, naar buiten.
Krollebolleken had het willen uitschreeuwen van dolle
vreugde. «Kom !» zei hij weer, en ze liepen beiden door den
nacht, maar ze zagen of hoorden of dachten niets en liepen
maar, altijd loopen, tot aan hun huis, waar iedereen vol
angst waakte.
En toen Krollebolleken daar weer stond, zonder baard of
bult, nevens Lachemondje, en Jaarrond vader en moeder en
knechts en meiden, toen was er in het voornaam huis een
vreugde, lijk er maar zelden aan menschenkinderen te beurt
valt.
V. VERMEYEN.

Ouwen.

IN DE

DUIVELSBERCEN.

Dat was nu de derde dag.
Jonge Tillo zat op een blok vóór de hut, en keek over
den gelen zandweg, die van de Duivelsbergen neerkabbelde
met vele voetprinten naar 't huizeken toe. Als zijn Helm-oomen vroeger eens weg was voor 'nen halven of 'nen heelen
dag, dan kwam hij bij 't donkeren van den avond langs
daar met groote schreden den berg af. Maar nu was het gele
pad al tweemaal grauw geworden, en de zon stond weeral
hoog in de lucht.
Helm-oomen kwam niet.
Waar hij ging of wat hij deed als hij weg was, wie kon
dat weten ? Tillo kwam ook nooit bij ander menschen. Eens
was hij mogen meegaan, naar Ouwen, de stad, en dan hadden de menschen op zijn oorren geroepen : «Helm, Helm,
de heksenmeester, de tooveraar ! ...» Sedert waren ze nooit
meer naar Ouwen gegaan. En Ouwen was toch een stad met
veel huizen en hooge kerktorens... Die had hij gezien van
verre, en hij wou ze weerzien.
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Wip daar op den berg.
Daar nu een klein manneken, met een grauw mutsken in
zijn hand, over den zandweg getrippeld, dat het stoof. Vóór
Tillo bleef het plots staan, en wierp zijn grauwgroen mutsken op den grond.
— «Ik ben Goudrinkske, een van Alveriks mannen !»
Van zijn Helm-oomen had Till° met ontzag hooren spreken over de Alven. Hij bleef verbaasd op den blok zitten.
— «Ik ben Goudrinkske, bekijk me maar goed !»
En daar draaide het manneke tweemaal rond op den rechter hiel ; de fijne gouden ringetjes fonkelden aan zijn oorlellen en het lachte, dat het schalde tegen den berg.
-- «Weet gijlie alles ?»
— «Wij weten veel».
— «Weet gij waar Helm-oomen is ?»
— «Uw Helm-oomen is niet dood, maar hij zal nooit terugkomen.»
— «Dan is hij wel dood». En Tillo stond op begreep nu
'pas wat dood-zijn was.
— «Hij zal nooit terugkomen».
Tillo ging nu weer zitten, en hield nu zijn hand voor zijn
oogen. Goudrinkske ook legde zijn linkerdijtje op den blok
en zijn grauw handje vertrouwelijk op Tillo's schouder.
— «Alverik heeft me naar u gezonden».
Nu zag Tillo weer op, door zijn droefheid henen.
— «Ja, Alverik, onze groote koning. Uw Helm-oomen was
zijn vriend, zijn eenige vriend onder de menschen. Nu zult
gij onze vriend worden»...
Het manneke lachte nu met zijn aardkleurig gezichtje van
louter genegenheid.
— «Gij komt bij ons in de Alvenbergen, en zijt er onze
prins. Ofwel trekt ge de wereld in, en daar moet ik u voorthelpen van Alverik... Wat wilt ge ?»
— «I k ga naar Ouwen !»
-- «Goed... Iedermaal ge mij noodig hebt, zegt ge maar
stillekes bij uzelven :
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Goudrinkske, goede, machtige man,
Goudrinkske, doe wat ik niet kan !
en dan ben ik daar, en voer uit wat ge vraagt !»
Het manneke gleed nu van den blok en boog kluchtig....
Dan trok het een erns ti g gezichtje, en stak zijn vingerken op:
— «Eéns in uw leven zal Alverik zelf naar u luisteren,
ééns ! Roep hem dan aan bij zijn roode oogen, want hij alleen heeft roode oogen, en daarom is hij onze koning.
Alverik, bij uw oogen rood,
Help mij uit dezen hoogen nood ! ...»
Weer vlijde hij zich tegen Tilio aan
-- «Betrouw altijd op de Alven, niet op de menschen...»
-- «Zijn de menschen dan boos ?»
-- «ja, valsch... Zij haten de Alven, ook haten de Alven
hen. Luister niet naar hun woorden, al mochten ze ook wijs
schijnen. Gij zult ze ontmoeten, de wezens met zoete oogen,
en zacht haar. Pas op...»
Het manneke rees van den blok, wierp zijn mutsken omhoog, ving het op zijn kopke, en weg wipte het over het
gele zandpad, lijk een grauwgroene vlinder.
Tillo ging naar het schobbeke, en sneed het zeel van de
geiten door. Hij aaide iedere geit op zijn wang, en liet de
deur open.
Als hij het heipad opging, zeide hij stillekes : «wijze
woorden, zacht haar», en hij keek naar den einder.
OP

BOSCHHOVE.

-- « 1 illo, ga gij maar strooisel kappen naar de Hoerenhei. De spieren en de hei staan zoo droog als spinsel... De
anderen gaan naar de turf...»
-- «Goed, baas.»
En Tiilo ging naar de schob, nam zijne hak op den schouder, en vertrok.
Hij leek van buiten nu een volgroeide man, maar van binnen was hij spiegelhelder lijk een kind. Hij was sterk, maar
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zijn spieren waren schoon en vol van vorm, schoon van 't
werk en de rust samen.
Werkten de Alven niet voor hem ?
De boer van Boschhove was nijdig, omdat zijn zoons allen scheef en scheel werden van 't heffen en sleuren. «Luiaard !» had hij gevloekt in den beginne, maar Tillo werkte
zoo vlug als een van zijn zoons of knechts en als hij hem
alleen uitzond voor twee. Daarom liet hij hem ook maar
't lastige werk alleen over. Maar toch begreep hij niet wel.
Over den weiweg kuierde Tillo, en keek naar dien gelen
wielewaal, die daar in een boom zijn nest had opgebonden,
en verder naar den boschleeuwerik, die daar hing te preeken op de lucht. Hij schuifelde de vogels na, lijk ze zongen.
En daar kwieterden nu de kneuters op de Heerenhei.
Bij 't stuk van zijn boer gooide hij zijn hak neer, keek
over de purperen heibellekens, en lei zich neer in 't lommer :
— «Ooudrinkske, goede, machtige man,
Uoudrinkske, doe wat ik niet kan !»
En het aardmannetje stond vóór hem, wierp zijn grauwgroen mutsken naast hem neer, en zette zich op de knieën,
vertrouwelijk en vragend.
-- «C oudrinkske, ik moet vijf karren strooisel kappen, en
't is zoo heet op de hei, en zoo koel in de schaduw...»
En hij sluimerde in, zacht. Maar dat een kop spioenend
door den kant stak, en «luiaard !» vloekte, dat zag of hoorde
hij niet.
* *
*

«Moet ik morgen de kar sturen, Tillo ?» vroeg de boer
aan tafel.
— «,Ja, baas, ik schat op tien karren het strooisel, dat er
gekapt ligt.
De boer beet op zijn lippen ; hij had hem zien slapen,
den luiaard, maar hij zweeg.
Na den eten, gingen de zoons en de knechts buiten liggen
--

op den dries, en gekscheerden tot het pikdonker werd. Maar
de boer van Boschhove sloop weg door de weiden. Hij ijlde
de Heerenhei op, naar zijn stuk, bij de strooiselhoopen.
-- «Een, twee, drie...» Hij telde tastend van den eenen
hoop naar den anderen... «vijftien, zestien...», nu viel hij in
een droog heigrachtje, en werd benauwd. «Vijf en dertig...»,
hij zweette van 't tellen, en weer zat hij op z'n knieën ; hij
kroop nu hoop tot hoop, «vier en veertig, vijf en veerfig...» Er lagen meer dan tien karren.
Hij was bang.
En daar kwetterde, vlak bij hem, een luide schaterlach. Hij
begon te loopen, dwars over zijn stuk, door bosch en beemd
en verloor zijn holleblokken. Hij plonste door grebben en
grachten, en laat in den avond, streek hij thuis binnen, nat
gelijk een regenbui...
's Nachts kwamen meer dan tien strooiselkarren aanpletteren tegen zijne borst.
* *

^

's Anderdaags al vroeg stond de huivekar ingespannen op
de messing van Boschhove. Zeven zakken beste graan, en een
beurs zilvergeld ging de boer naar den heer van Ouwen
voeren, lijk alle jaar.
Daar kwam de pachterse, met 't volle goud aan, en haar
zijden rugdoek om, gekleurd met tinten van alle weibloemen.
't Was ook geen klein bier, dat die van Boschhove, alleen
van al de vrijmannen, zelf bij den heer mochten gaan betalen en dan met hem aanzitten.
Een van de zoons zette voor de pachterse een stoel in de
kar, en hielp haar omhoog.
De boer nam de len.
--- «Mannen, haver pikken vandaag, haver pikken !» riep
de boer van op de kar. Hij scheen nog gejaagd van zijn
nachtelijk wedervaren.
-- «Dju !»
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En daar draaide het paard den breeden landweg in, naar
Ouwen.
Zoons en knechts bleven bijeen staan, op de messing, met
hun handen in hun zakken.
-- «Mannen, 't is onze jaarlijksche heiligclag ! Wie gaat er
gaarne haver pikken ?»
— «'t Wordt te warm om te werken !»
— «De zon steekt al !»
— «Ik ging al liever goeden dag zeggen aan de gerstenkapellekens langs de baan !»
— «Mannen», zei Tillo dan, «ik zal haver pikken voor ulie
allemaal. Dat ik werken kan, weet ge. Dezen avond staat al
de haver van Boschhove gepikt en gebonden op het veld...
Maar te avond thuis, met den werkjas aan !»
Ze waren wel niet allen zeker van dit woord, maar meteen
sprongen ze naar de kleerkas, en weinige stonden daarna gingen ze fluitend weg, niet hun besten jas aan den rug, en
hun klak op één oor.
* *
*

Tegen den avond kwam Till°, frisch van 't lange slapen
in 't koele lommer, naar de hoef terug. Hij stond naar de
rijzende maan te kijken, toen de boer de messing opreed.
Hij hielp de pachterse, die nu wel eens zoo voornaam leek
uit de kar stappen, en bracht het paard op stal.
-- «Is 't werk gedaan, man ?» vroeg de boer.
-- «Ja !»
— «Waar zijn de anderen ?»
— «Weet niet. Op zwier gegaan zeker !»
— «Heeft er dan niemand gewerkt ?»
— «Ik heb alles zelf gepikt !»
Angstig liep de boer het veld op ; inderdaad, onder de
lichtende maan stond zijn haver in lange rijen over het gepikte veld. Was dat nu weer geen heksenspel ? Meteen dacht
hij op den vorigen avond.
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Als hij weerging zongen door de stilte, ginder wijd er
gens zijn feestende zoons en knechts. Dat maakte hem woe
dend.
Op de messing stond T illo te wachten.
— «Wel, baas, zijt gij tevreden ?»
— «Gij gaat met den duivel om ! Ik zeg u uw veertier
dagen op ! Uit mijn huis !...»
— «Ik zal nog van avond vertrekken, als ge wilt. Geef me
mijn loon».
De pachterse lag al te bed. Ze was niet wel, zei ze.
De boer van Boschhove wierp drie goudstukjes op de tafel
T illo stak ze in zijn beursje. Dat was het loon voor drie
jaar, en daarmee trok hij de baan op, naar Ouwen.
DE HEER VAN OUWEN
Tillo zat voor een pintje bier in «De drie Snepkens», aan
de brug over de Neet.
— «Zoo, zoo, jongen, ge zijt gij het boerendienen moe !»
— «Ja, bazin».
-- «Een flinke jongen, lijk gij, moest zich bij den heer van
Ouwen gaan aanbieden».
— «Ja, die zal toch veel fatsoenlijker zijn dan de boer van
Boschhove».
-- «lk geloof u ; ge verdient er geld en werkt er weinig».
'lillo dronk zijn glas leeg, betaalde en ging de baan op.
Eer hij Ouwen naderde, was het volle namiddag. De huizen van de stad stonden met hun trapgeveltjes en gulden
vaantjes te blakeren in de zon ; stokstil zat het haantje op
de gekanteelde torens.
-- «Langs waar moet ik hier binnen, vadertje ?»
Een oud manneke wees Tillo een poort over de vest, en
een hofweg.
-- «Dank u, vadertje !»
Tillo stond nu voor het kasteel, dat met zijn tinnen en to-
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Schoorvoetende en half bedwelmd van den sterken geur van
die vreemde planten en boomen, ging hij naar een zijgebouw
toe, dat openstond. Hij hoopte daar wel iemand 'te vinden,
die hem bij den heer zou brengen.
Plots kwam een f ij ngekleede man met rij laarzen van de
marmeren middentrap naar hem toe :
-- «Wat wilt gij hier ?»
- «lk wenschte wel mijn heer van Ouwen te zien.»
-- «Ik ben de heer van Ouwen. Wat wilt ge van mij ?»
-- «Ik wou in uw dienst komen, mijn heer».
-- «Gij schijnt mij een flinke kerel. Kunt ge paarden hanteeren ?»
— «Ik voer kar of rijtuig zonder paarden».
— «Mijn koetsier is weg. Zoudt ge mij met mijn koets
naar de omliggende kasteelen kunnen voeren ?»
— «Dat doe ik zonder paard, mijn heer van Ouwen.»
-- «Dat wil ik zien. Ginder staat mijn beste koets. Binnen
weinige stonden ben ik terug en ge voert me met mijn dochter naar 't slot van T erloo» .
"Tillo sprong op de koets en prevelde :
«Uoudrinkske, goede machtige man,
Goudrinkske, doe wat ik niet kan».
Het grauwgroen mutsken viel voor Tina's voeten neer.
— «Wat wilt ge dat ik doe ?»
-- «Uoudrinkske, ik moet den heer van Ouwen en zijn
dochter naar Terloo voeren, in zijn koets, zonder paarden...»
Reeds kwam de heer van Ouwen aan, met zijn dochter Matilde, een achttienjarige blonde.
Tillo wierp de koetsdeur open, en daar werd het rijtuig
opgelicht, lijk een pluim zoo zacht. Snel en zoet werd het
gedragen door de lucht. Onzichtbare handen streken uit onzichtbare vedels jolige liedjes en wijsjes rondom de koets, en
de Heer van Ouwen trapte onwillekeurig de maat met zijn
rijlaarzen.
* *
*

Till° was nu de leeuw op het slot. De heer van Ouwel
was bijna nooit zichtbaar zonder zijn koetsier naast zich, ei
wanneer hij toevallig zonder hem was, sprak hij nog gedurii
van hem. Dat was een wonder.
En de menschen, vrijmannen en laten van Ouwen vonder
den koetsier ook heel prettig ; 't was een gemanierde pront
kerel, maar 't was toch een koetsier en al reed hij nu ool
zonder paarden, de Heer van Ouwen moest hem toch maa:
niet stellen boven zichzelf.
Zekeren keer waren ze weer aan 't wandelen onder de ou
de boomen, voor 't kasteel. 't Was bladstil, en trots wal
Tillo.
De heer hoorde ver weg in de weiden aan de Neet eel
meisje het oud liedje zingen :
In Ouwen, die groote stad,
Heb ik verloren mijnen besten schat.
En die hem niet vindt,
Die ziet hem niet ;
En wie hem vindt,
Die krijgt hem niet...
-- '«Kent ge dat liedje ?»
— «Neen, dat zongen ze niet, waar ik vandaan kom».
— «Dat is de sage van 't Gouden Kalf der Turken, da
hier in de bergen begraven ligt. Ze hebben erachter gedolven
veel van mijn pachters samen, en enkelen 's nachts, om alle,
voor zich alleen te hebben, maar nooit iets gevonden».
Tillo bezag zijn heer met trots :
— «Als 't Gouden Kalf hier begraven ligt, zal ik het 1
toonen, morgen !»
— «Wek me morgen.»
En 's avonds weer prevelde Tillo :
«Goudrinkske, goede, machtige man,
Goudrinkske, doe wat ik niet kan» +.
En Aartje wierp zijn grauwgroen mutsken voor hem ol
den grond.
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Gouden Kalf toonen».
Goudrinkske krabde achter zijn grauw oortje :
-- «Gaat morgen voor zonnenopgang naar de Traweitelbergen. Daar hebben wij 't Gouden Kalf van de Turken begraven, toen ze hier voorbijtrokken. • Maar let wel, gij alleen
moogt het Kalf genaken».
* *
*

En met den vroegen, schoonen morgen, wandelden de heer
van Ouwen en Till° van 't kasteel weg. De laatste twijfelde
wel aan de verschijning, maar hij geloofde toch ook in de
macht van zijn fellen kabouter.
Daar kwamen ze aan den voet van de heuvels, en zachtblinkend in 't schemerlicht zagen ze ginder het geelgouden
Kalf staan op den derden Traweitelberg.
-- «Wacht gij hier, mijn heer».
Lijk genageld van verbazing, bleef de heer van Ouwen
staan waar hij stand.
Tillo liep vlug den derden Traweitelberg op, en toen hij
het Kalf streelde, kwispelde het vertrouwelijk met zijn gouden
staart tegen zijn gouden lenden, dat het vriendelijk rinkelde
door het wordende daglicht.
Op zijn rechter, en zijn linker horentje stak een ring.
— «Neem die ringen», zei Aartje onzichtbaar. «Een is voor
u, en een voor uw aanstaande bruid. Dat is de gift van Alverik. Hij wil u meester maken over de menschen. Maar blijf
zijn vriend en luister...»
Nu wierp het gouden dier zijn achterbeenen uit, en huppelde, langs de andere zijde den berg af.
Toen het Kalf verdwenen was, bezag Tillo zijn ringen, en
stak aan zijn vinger dengene, die hem paste. Hoe prachtig
die vonkelde in de dagklaarte, die nu volkomen was.
De Heer van Ouwen was klein van. verwondering. Tillo
toonde hem , den ring aan zijn vinger, en den anderen ook;
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Er stond iets op, en mijn heer van Ouwen las : «Voor Matilde van Ouwen».
Tillo werd bleek en rood.
— «Zoo waar als ik 't Gouden Kalf daareven heb gezien,
krijgt gij mijn dochter Matilde en ik doe u ridder slaan door
den Hertog van Brabant».
Nog denzelfden dag reed de bode van Ouwen met de noodige brieven naar het Hof van Brabant.
MATILDE VAN

OUWEN.

Met ware geestdrift werkte de Heer van Ouwen door met
het huwelijk van Matilde. De adelbrieven, lijk alle bestuurlijk
papier dat uit de hoofdstad komen moet, bleven lang weg,
en hij kon het antwoord op zijn verzoek niet langer afwachten. Hij stelde den dag vast waarop Jonker Tillo -- zoo
moest ieder hem nu noemen -- den ring, dien hij aan het
horentje van 't Gouden Kalf gevonden had, aan Matilde's
vinger zou steken.
De knechts reden rond met bazuinen naar de gehuchten en
verzochten leenmannen en vrije boeren op 't kasteel voor den
verlovingsdag. Lijk de wind vloog de tijding rond over de
gronden van Ouwen.
Op den grooten dag, kwamen al de voorname mannen
naar 't kasteel. Van Wolfstede kwamen ze, en Miereik, en
Haasdonck, Ter Eikele, Meerhoeve, van 't IJzerenkruis, van
Eisferlee en Koolsaart, den Meiberg en elders.
Onder de linden, op de Markt, roezemoesde het van 't
volk. Het scheen zeer zonderling dat de Heer zijn dochter
huwen liet met dien koetsier. Van waar kwam die toch ? ...
't Was toch een laat ! ...
Daar kwam nu de boer van Boschhove, met de pachterse
achter hem aanhijgend. Hij sloeg met zijn armen, en riep met
halígedempte stem, om ver genoeg, maar niet te ver verstaan
te worden. Alle de vrijmannen stonden rondom hem.
--- «Die Till() is een heksenkind uit de Duivelsbergen... Hij
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heeft bij mij voor knecht gewoond. Het is een heksenmeester
en hij gaat met den duivel om.. Als ik weg was zond hij
mijn zoons eis knechts naar de herberg en liet de duivels al
het werk doen. Zal die onze heer zijn, heer van Ouwen, de
stad en de omliggende landerijen ?»
Nu liep een geweldig gegons door het volk. Mannen en
vrouwen praatten wild dooreen. Nog geen drie stonden daarna luidde de stormklok op den gekanteelden toren, en toen
golfde de volksvloed naar 't kasteel toe.
De valbrug was neergelaten. Voor de vest verscheen nu de
heer van Ouwen zelf na een wijl, om den rechten draad van
den oploop te weten.
— «We willen van uwen koetsier niet !»
— «Weg met den heksenmeester !»
Nu stond al het volk voor de brug, en de heer van Ouwen sprak bedarende woorden, maar niemand luisterde of
wilde luisteren.
— «Weg met den koetsier !»
— «Terug naar den Duivelsberg met uwen jonker !»
Machteloos stond de heer' van Ouwen voor de leiders van
het opgeruide volk, die zijn boden voor dien dag ten hove
genoodigd hadden.
De menigte zag den strijd op 't aangezicht van den heer,
en nu riepen ze nog luider :
-- «Weg met jonker Tillo ! Doodt hem ! ...»
Daar kwamen sterke armen met boomstammen aansleuren
om te beuren.
Maar dan verscheen een zoet wezen, met heel zacht haar,
en riep over de schouders van haar vader :
— «Ik wil hem niet !»
Nu maakte de heer van Ouwen naar het volk toe een vredeteeken met de hand, en zei aan zijn maarschalk die hem
wachtte :
-- «Breng jonker Tillo weg langs de achterpoort !»
* *
*
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ALVERIK.
Lang nog toette Tillo het gehuil van het woedende volk
achterna. Hij trok weg van Ouwen, langs binnenwegen, door
de velden. Bang was hij niet, want hij had opgebruist, omdat
hij machteloos, zonder zich te mogen verdedigen, gelijk een
schelm werd weggeleid.
Door de Traweitelbergen ging hij naar den Duivelsberg...
De oude hut stond daar als vroeger, ruw maar sterk... Zijn
oom had ze gemaakt uit het sterke hout van het milde Bosch.
Hij zat neer op den eikenblok voor de deur, dacht aan het
verleden en het heden en begon te weenen. Waarom was hij
niet gegaan bij de Alven, jaren tevoren ?
Dan bruiste de toom door zijn bloed, toorn om de lage
menschen, die hem hadden belogen en uitgejaagd. Die honden ! Kon hij maar !
Alverik ! Nu schoten hem lang vergeten woorden door zijn
geest. Recht stond hij, en sprak met den blos der woede op
het gelaat :
«Alverik bij uw oogen rood,
Help mij uit dezen hoogen nood !»
En daar stond de grauwe Alverik zelf voor hem, met de
roode vuuroogen, en het f ij ngouden kroontje op het hoofd.
— «Alverik, ze hëbben me bedrogen en uitgedreven, de
menschen !»
— «Had ik u niet gewaarschuwd voor wijze menschenwoorden, die breken, en zoete oogen, die liegen ?»
«Alverik, bij uw oogen rood,
Help mij uit dezen hoogen nood !»
-- «Wat wilt gij ?»
— «Wraak ! wraak ! Laat kasteel en huizen dooreenstorten
den grond in, met één plof !»
Nu begon het rondom te krioelen van de kabouters.
— «Ik wilde door u de wereld beheerschen, maar de menschen, mijn vijanden, dreven u uit ! Kom op Kerstnacht op
den derden Traweitelberg en gij zult lachen van lust...»
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«Vliegende Alven, uw vlugge spaden ! Graaft den grond
weg onder Ouwen, maar steunt de gewelven ! Niet brok voor
brok mag vallen, maar de heele stad en haar zoomen moeten
samen verzinken...
Goezie... Goezie...»
DE KLOKKEN VAN OUWEN.
Op klaren manenacht zat Tillo op den top van den derden
Traweitelberg. Stokstil stonden de donkere dennen en de kale
eiken in de delling.
Ver uit voor hem, lag Ouwen, de stad, te slapen, met heur
haarden zonder vuur, en menschen zonder driften, voor enkele uren. De huizen borgen schatten, maar de harten van die
daar sliepen op hun donzen peluwen, waren valsch en bedorven...
De heuvels en bergen rondom schenen te groeien en nu en
dan klonk een dof bonzen onder den grond, wijd weg onder
Ouwen. -- Hij luisterde...
Dan stond hij even op om te zien, of er nog niets roerde
in het wijdsche dal, want in zijn borst hunkerde voort zijn
wortelwrok tegen Ouwen, tegen wijze menschen, die beloften
schenden, en zoete oogen, die liegen, en volk,.. dat huilt en
vuisten balt...
Opnieuw klonk het verre, doffe gebons onder den grond.
Daar wipte Ooudrinkske den berg op, en omarmde Tillo
wild.
-- «Lach nu van lust ! Het komt ! Alverik staat met blinkende bijl in de vuist en hakt den laatsten steunboor weg.
Dan begon het te rommelen onder de stad, en te barsten.
Wild geschreeuw ging op uit de geheele vallei en zweeg plots
lijk afgesneden. Maar voort ging de grond met scheuren, en
de gekanteelde torens -van kasteel en kerken zonken de diepte
in alsof ze op water waren gebouwd.
De aarde zakte toe van de heuvels en bergen, -die hun ge-
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zwollen flanken uitschudden, en den afgrond toesloten, die
Ouwen had verslonden.
Het ritselde en wirrelde door 't hout. Over de Traweitelbergen vlogen de Alven, lijk schichtige grijze vogels en zuchtten en piepten :
«Alverik met zijn oogen rood,
Ligt onder Ouwen dood !
Alverik dood ! De stad viel op zijn borst ! Vlucht !»
In zwermen stoven ze over de heuvels, en Goudrinkske
trokken ze gillend mee in hun vlucht naar de heide.
*

*

*

Tillo zat nog op den derden Traweitelberg. Voor hem lag
de vlakte, en daaronder Ouwen, de stad, met al haar doode
menschen en verzwolgen schatten. Geen menschen meer ! ...
Geen Alven meer ! ...
Alverik lag dood onder den grond met zijn roode pareloogen, En dood lag de wortelwrok in Tillo's hart.
Hij was nu alleen.
Uit de blauwe manelucht vielen wollige sneeuwvlokken neer
over de heuvels en de dalen, en dekten de heele wereld toe.
En daar opeens begonnen diep onder den grond klokken te
luiden, de heldere klokken van Ouwen, die zongen met bronzen mond lijk vroeger op Kerstnacht, toen Ouwen nog lag
boven de aarde.
Tillo dacht aan dat Kindeke van vrede, begroet door de
verzonkene klokken, en hij voelde zich zoo oneindig alleen, na
zijn wraak, nu er geen menschen meer waren die hij kende,
en de stad verwoest lag voor zijn voeten, onder dé witte
vlakte... Dien nacht werd hij oud...
Langzaam ging hij den derden Traweitelberg af, door de
wollige sneeuw, naar zijn hut.
Daar bad en vastte hij, en bouwde den hemel in zijn hart,
op de puinen van zijn wrok.
JUUL ORIETENS.

Van den vrekkigen Mulder

Schrale mulder Dokus Sas en zoete Liva, zijn dochter,
woondèn aan den voet van den heuvel in 't oude stamhuis,
dat een windwijzer op de tinne had en schoon genoeg was
om pastorij te zijn. De «koffiepot» op den heuvel was gebouwd door een Sas, en van vader tot zoon waren 't allemaal mulders uit den eigensten stam.
Heel 't Molenveld hoorde Dokus toe en nog sloeg hij zijn
oogen begerig naar rechts en naar links : daar mocht geen
voet grond te koop komen of de mulder zette knak den hoogste af.
— «Duitenbijter en schrokker», zeiden de boeren, en die 't
kwaadst waren : «hartvreter !»
En hij had nog eens een knecht, die al veel over hem laten
gaan had, om wille van de mooie dochter. Maar het meisje
trouwde nog minder... Toen zei Ivo op een
schoonen morgend :
— «Baas, ik ben het moe : 's morgends haan en 's avonds
hond ! ik maak mijn pak».
«Windstilte» en «knechts die er uittrekken» waren Dokus'
ergste miseries.
Hij sakkerde niet weinig in zijn eigen ; maar wat gekort ?
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Komt me daar tegen avond geen langen lummel den molen
in, familjeer op den maalstoel zi tten.
— «Gelooft ge, dat ik vandaag tien uren in de beenen
\heb ?» begint hij. «'k Zeg van morgend : Mulder, spin den
boel zelf klaar ! — Loop maar niet van de klaver naar de
biezen ! roept hij mij nog achterna. — . Al gelijk ! schreeuw
ik tegen. — Neemt gij mij ? vraagt hij aan Sas.
Al maar doorpratend ziet de kerel naar 't vlammend Westen •
--- «Morgen waait het !»
—. «0 gij ! ge telt nog op de oude spreuk : roode avond,
's morgends wind... Zoo rood staat de lucht nu al avond
op avond en geen blad dat roert.»
-- «Oude spreuk of niet ; ik zeg u dat het morgen waait» .
— «Hewel als 't uitkomt neem ik u ! — Maar laat eens
zien of ge handen aan 't lijf hebt. — Opzeilen ! volle zeil !»
Daar schiet de kerel naar den «roeboom», waar 't opgerold zeil als een reuzenslang om geslingerd is, maakt de slagkoord los, zwaait met lossen arm het doek, zoodat het met
één slag in de haken pakt en op 't «hekkeschee» ligt.
— «Dat hebt ge nog gedaan... Storm !»
In een oogwenk schiet het zeil uit de drie onderste haken
en zit het opgerold rond den boom, zoodat de wind nog
maar op een korte spanne doeks vat heeft. — «Prang trekken», «molen kruien», 't gaat allemaal van een leien dakje.
— «Maar een dingen moet ik u zeggen: ik zet in uw huis
geen voet, slapen en eten doe ik in den molen», zegt de gast.
Daar heeft Dokus danig veel op tegen, maar ,'s anderdaags
steekt de wind op en gaat de molen lustig aait 't draaien...
Weer drijft het meel uit den maalbak, en de mulder kan het
niet over zijn hart krijgen den gast te laten gaan, «al heeft
hij aardige praktijken over hem», denkt Sas.
's Avonds zegt Liva :
— «Voer mijn paart mag hij doorgaan, ik heb het er niets
in gezien».
— «Och, omdat hij stug is
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zeker !» lacht de mulder. Maar de dochter is halvelings gestoord en zegt :
r- «Daarvoor kent ge mij wel beter. Hoe minder ik hem
zie, hoe liever !»
— «Hij kan werken, meid, zooals ik het nog nooit heb gezien ; dat is hoofdzaak».
Den volgenden mor'gend weer wat nieuws : de steenen zijn
gescherpt, alhoewel de molen tot 's avonds toe gedraaid heeft.
— «Dat is spelen-gaan voor mij !» lacht de zwarte. — De
gast namelijk heeft gezegd dat «Zwarte» zijn eenige naam is.
«Met dit scherphamerken maak ik in een omzien den steen
klaar.»
Dat begint aan hekserij te ge lijken.
Verscheidene dagen gaan voorbij en weer valt de wind.
-- «Zwarte, wat denkt ge er van ?»
— «We liggen stil, en voor lang.»
-- «'t Is toch een verdomd spel !»
-- «Hebt ge al ooit zien draaien zonder wind, baas ?»
<Matte ! zonder wind ! houd uw eigen voor dept aap.
—
Doch het blijft den mulder in den kop spelen «neen zonder wind», en dien nacht droomt hij van molens, die' draaien
om er zot van te worden, en ze zijn allemaal van hem, en 't
is puur goud dat uit de maalbakken spoelt.
's Anderdaags even stil en den volgenden dag nog stiller...
Tegen avond, terwijl de gast boven in den molen te kleuteren
zit, komt` Dokus bij hem ,:
-- «Zal het dan nooit meer waaien ?»
— «En als we nu eens geen wind meer noodig hadden ?
Zie, dat' zou heerlijk zijn, baas, draaien dat de wieken ronken
en geen enkele mulder van uren in den ronde, die een graantje kan malen. En geld dat ge verdienen zoudt ! zakken vol
geld !X*
Nu staat de zwarte recht en gaat met Dokus aan 't vensterken langs den westenkant. Daar beneden, vlak voor hen Lambers' winning met wijdschen boomgaard en vruchtbaar akkers.
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— «Wilt ge 't goed bezitten?» vraagt opeens de gast, «daar
heel 't gedoen, gelijk het waait en draait !»
-- «Hoe kan dat ?»
De zwarte fezelt hem wat in zijn oor, waarop de mulder
bleek en ontsteld achteruit deinst, tot bij 't vensterken aan den
overkant. Daar komt weer de- gast bij hem en wijst ten Oosten uit naar de prachtige weilanden, langsheen de kronkelende beek...
— «Dat alles voor u !»
Hij voert Dokus naar de opening aan den Zuidkant en wijst
de golvende graanvelden...
-- «Dat alles voor u !»
Hij voert hem naar het rond kijkgat, ten noordkant, en wijst
de groote hoeve van Hermans, Dokus' vijand...
— «Dat alles voor u !»
En met heesche stem zegt de mulder :
— «Toon me dan eerst wat ge kunt !»
De zon is onder... 't Grauwt en donkert in den molen uit
alle hoeken. Baas en knecht gaan den trap af. Aan den molensteen houdt de zwarte stil, neemt de zwaar ijzeren beugels,
-- waarmee ze den steen aan den draaiboom hangen en oplichten, -- haalt met een hand den steen op en steekt hem uit,
waarna de kerel hem zonder slag of stoot op zijn plaats
legt.
— «Dat is éen !»
Buiten kijkt de zwarte rond of er niemand is en gaat dan
opeens aan 't groeien, maar groeien ! tot hij zijn kop tot aan
de molenkap steekt. Hij slaat zijn armen aan den opstekenden «roeboom» en trekt met één ruk den molen in gang.
De mulder is danig uit zijn lood geslagen, maar de molen
draait ! de molen draait ! dat brengt hem weer op stel.
— «Dat is twee !»
Nu steekt opeens de reus den rechterarm omhoog, zet zijn
voeten schrap en als de wieken overeind komen, slaat hij zijn
handen boven en onder aan de roeboomen. «Krak ! krak !»
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Dokus weet niet of het de molen is die kraakt of 't gebeente
van den reus. De molen staat.
-- «Dat is drie !»
De zwarte is weer «de gewone» en vraagt met ingehouden
stem :
-- «Hewel, doet ge 't ? Ik hoor u toe tot uw dood, daarna gij mij !»
De mulder knikt.
* *
*

Veel nieuwsjes en vertelsels op de kap van mulder en knecht
hadden in de streek de ronde gedaan, doch de molen draaide
maar toe, en Dokus deed gulden zaken. Bij windstilte kwamen
de boeren en ook de mulders van wijd en zijd ; de karsporen werden dieper en steeds hoorde men gerinkel van bellen
en den slag der karren.
1
-- «Hij wordt schatrijk !» zeiden de menschen... «Hoeveel
heeft hij er al niet onder den duim !»
Zijn droom van vroeger scheen waarheid geworden : het
was of er goud uit den maalbak spoelde.
Liva had heur vader veel vragen gesteld, maar dan was de
mulder lastig geworden en had habbig geantwoord :
-- Dat is een kostbaar geheim en bemoei u daar niet mee.»
Voor de rest liet hij heur vrijen doen ; voor beur stond
ook de graanzak open, waar de mulder zijn kronen in bewaarde. Ze was immers zijn eénige, lieve dochter.
lederen avond ging het meisje de achterdeur uit en den hof
door, tot aan de haag, waar ze zeker was een arme vrouw
of zieken grijsaard aan te treffen. Daar werden milde aalmoezen in de handen gestopt, goede woorden van kristen liefde
gefluisterd en nooit ging Liva heen, zonder een gebed voor
heur vader te vragen.
Toen kwam er dure tijd en hongersnood in 't ,land ; daar
was haast geen eten voor de . menschen, laat staan voor de
dieren.
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De mulder wreef zich de handen : zijn zolders waren goed
voorzien van graan. Die slechte tijd ging hem de felste boeren onder den duim brengen.
Van uit zijn venster zag hij de boeren, met mager en grimmig gelaat, naar den molen komen ; dan lachte hij heimelijk,
de geldwolf. De groote graanzak stond stijf van 't geld.
Maar op donker avonden was het lijk een begankenis, van
uit de armoedige woningen naar de haag van mulders hof ...
Daar werd gegeven met volle handen, en Liva redde arm
kinderen, afgeteerde moeders en zwoegende mannen van den
hongerdood.
ledermaal vroeg het meisje :
— «Bid God !» en voegde er in stilte bij : «voor vader !»
De nood steeg hooger, . altijd hooger. Liva stak den zak van
onder vol steenen en vulde maar toe de uitgestoken handen,
steeds verzoèlcend : «een gebed !» — Want daar was in heur
liefderijk hart een groote angst opgekomen voor 't heil van
vader ; a lle dagen bad zij op heur beide knieën tot ons Heer
en Diens Heilige Moeder.
En op een avond, terwijl de oude vrek met gierigaardsgenot zijn land en zijn winningen overtelde en schatte, waren
de boden van den dood op gang en sloegen den weg in naar
het molenhuis. Zij vielen met de deur in huis en de eerste
trof den mulder op de oogen, zoodra het donker werd voor
den vrek, die een oogenblik met zijn armen uitgestrekt stond
rond te tasten.
Maar de tweede gunde hem niet lang tijd. Hij sloeg den
ouden geldwolf met een lamheid over heel het lijf, bracht
hem van de been en strekte hem languit op den vloer. Dokus
voelde dat het er nauwde en schreeuwde het uit in ijselijken
angst.
Toen trad ook overhoeds de zwarte binnen, schoot recht
naar den mulder toe en fluisterde :
— «Op klokslag twaalf van den nacht, maken wij ons rekening effen !»
Op de kelderkamer knielde de arme Liva, smeekend en
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schreiend, aan de sponde van heur vader, die wentelde en
keerde en huilde in wanhoop.
.Plots staat zij op en ijit den hof door, tot aan de haag,
waar talrijke behoeftigen wachten.
-- «Loop, Vika», zegt ze, «naar den heer, want vader ligt
op sterven».
— «Heere tijd !» roept het mensch, en ijlt wat ze kan, op
het dorp af.
— «Komt», zegt de droeve dochter tot het ander volk, «en
doet beeweg rond het huis, allen, zooveel als ge zijt en bidt,
bidt, bidt...»
Heeft zij niet de bedreiging van den zwarte gehoord ?
Voor Liva zouden de menschen door een vuur. vliegen en
't is een heel processie, die biddend rond het huis gaat, en
gedurig komen er nog bij.
Terwijl de priester binnen is, klinkt buiten een schelle stem, .
die onze vaders, weesgegroeten en lange litanieën voorleest,
waarop de ander met een schok invallen en eentonige gebeden
afbrommen.
Meermaals komt Liva buiten en vraagt gebeden en nog
gebeden, luide, vurige. De menschen gaan gewillig, maar-toe
het huis rond ; daar zijn er zooveel, dat ze malkaar op de
hielen trappen en 't is een processie aaneen.
In de stilte van den nacht hooren ze soms. den mulder roepen en huilen. Eenigen hebben al een paar malen een grooten, zwarten hond zien sluipen. Daar is hij nu weer ; hij
heeft vurig, gloeiend oogen. Hemel toch ! hij draait en keert
en wil, door de biddende menschen heen, naar 't huis toespringen. Maar luider en luider klinkt het : «Heer ontferm u!
Heer verhoor ons !» En 't is juist of het verveerlijk beest onder striemende zweepslagen ineenkrimpt -en wijkt.
Doch hij keert terug, waagt het opnieuw, en de ménschen
hun kelen zijn schor van 't luid aanroepen en bidden, tot
uit den verren toren twaalf slagen vallen.
Bij den laatsten slag vliegt de zwarte hond opeens op den
molen aan en... stom van ontzetting staat het volk. De molen
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in ...
Op 't zelfde oogenblik is de mulder stil gestorven, gered
door zijn liefdadig kind en 't biddend volk.
En Liva verdeelde heur goed onder de armen en trok weg,
ver van daar, om te leven in boet en gebed.
V. VERMEYEN.
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Eikels.

Ik weet een oude gothische boetkapel staan, te midden van
honderd zware eiken. Al wat leefde in 't geheugen van eenige
oude lieden daarrond, heb ik in mij opgenomen, maar zoover
hun herinnering reikte, ' wist niemand dat ooit een eikel afviel
van die boonren.
Het volk rondom meent dat op hen een vloek weegt van onvruch tbaarheid. Want soms, als de wind denkt, dat niemand
hem ziet of bespiedt, gooit hij er met goudstukjes van den eenen boomtop in den anderen, dat het in de kruinen rinkelt.
Dan durft nog de gierigste boer niet met zijn klak open onder
de eiken gaan staan, om het klingelende geld op te vangen. 's
Anderdaags sluipt hij er wel heen, langs haag en kant, maar
dan vindt hij op het half dorre gras niets dan verschrompelde blaren, die hij morrend tusschen duim en wijsvinger
stukwrijft.
*

*

*

Weer stond de grafelijke koets, wiegelend in haar leeren riemen, voor de woning van boer Knudde. De koetsier gooide
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de deur van het rijtuig open en boog lijk een knipmes toeslaat.
De kleine graaf van Rijkershoven stapte uit, en de lange
wolkrullen van zijn pruik biggelden, als hij grond raakte.
Met flets gebaar van twee vingers, hulp hij ook de gravin
afstijgen.

Hij wierp een begeerigen blik over de hoeve voor hem...
Het mocht wel, want het was de eenige in de streek, wier
deuren en slagvensters niet met zijn wapenkleuren beschilderd waren.
— Dag boer Knudde ! ...
— Dag, mijnheer de graaf, antwoordde de boer, terwijl hij
eventjes — eventjes maar -- aan zijne muts stiet, en schamper
lachte als iemand die zegt in zich zelf: ik weet wel waarvoor
gij komt ! ...
Ja, hij wist wel waarvoor hij kwam, de kleine loerder ;
voor de zes bunders land, het eenig overgeschoten stuk ,, dat
behoorde aan een vrijen boer uit de streek, te midden van de
grafelijke eigendommen.
Stuk voor stuk had het gr a a f k e al de andere kleinere eigendommen afgekocht, af geprengeid, afgedwongen. Had hij ook
hem, boer Knudde, geen twintigmaal gevraagd om die zes
bunders af te koopen ? Aan zijn ziel hechtte hij niet zooveel
prijs als aan dat land... Maar had hij ook een ziel ? Had hij
ze niet begraven in den opgekochten grond ?,
— Goed weer vandaag, boer Knudde ?
— Ja wel, mijnheer de graaf, een wassig weerke.
-- Gaat ge uw stuk nog niet verkoopen ? 'k Geef u drie
duizend gulden het bunder ! Dat 's een fortuin ! ... Ge kunt
daarmee op uw renten gaan leven.
— Waar ?... In 't oumannenhuis, ja ! Voor geen geld krijgt
ge mijn grond ; ik heb geen kinderen, en, voor ik dood ben,
maak ik 't aan 't godshuis ! ...
— Aan 't godshuis ?...
Het gr a a f k e keek naar den grond : dan was 't eeuwig
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voor hem verloren... Op de roode plaveien zocht hij met zijn
grijze oogjes tusschen de witte zandkorreltjes.
— Weet ge wel, boer Knudde, schoot hij 'op, dat het mij
4 een groot genoegen zou doen, kon ik maar eens een vrucht
winnen op uwen grond ? ... Een gril van me, ziet ge ! ... Dan
was ik er toch in schijn eigenaar van geweest. Welnu, -- ik
geef u duizend gulden het bunder, als ge mij dat toestaat ?
Nu zat de boer zelf verbouwereerd , voor zich uit te zien...
Een vrucht was toch maar een vrucht : koren, gerst, klaver...
Die kuur van het g r a a f k e kon hij mits duizend gulden het
bunder wel inwilligen, niet om de gril, maar om het geld.
-- Aangenomen ! zei hij beslist opziende.
-- Dan rijden we. gelijk naar den notaris.
Ze gingen samen uit en stapten de koets in.
Boer Knudde zat met zijn muts een beetje scheef en trok
aan zijn baardbranderke dat het een lust gaf, toen het rijtuig
naar het dorp reed.
*

a

Ondertusschen bleef de gravin op de hoeve wandelen met de
pachteres. Zij was het tegendeel van het g r a a f k e : -- hij
was vrekkig, zij milddadig ; hij sluw, zij rechtzinnig ; -= hij
trotsch, zij goedaardig en gespraakzaam. Was zij de meesteres
geweest, dan ware er geen armoelijder in de streek. Wanneer
zij alleen was, dan kwamen de gebogen hoofden weer recht.
-- Pas op voor uw schoon kleed, mevrouw de gravin, vermaande de pachterse, toen ze in den stal kwamen.
Koddig was het wel, die gravin in ruischende zijde, met al
haar gouden juweelen aan, over de vooraarde, voor den kop
van de koeien te zien doorgaan. Een van de dieren likte
eventjes met zijn raspige tong over den zoom van haar zijden
rok, schudde zijn keten en maakte een grimas, alsof het wou
lachen.
Van den stal gingen ze over 't neerhof, en dan naar de
paarden,.. De pachterse vertelde van de koeien en de kippen

van den hof en de klaver ; de gravin luisterde, goelijk glimlachend, alsof ze geen gravin geweest was.
*

*

*

Ze waren weg : het rijtuig kletterde al 't dorp in.
Boer Knudde riep zijne vrouw, stiet zijn klak nog wat scheever, en trok een verzegeld papier uit zijn wambuis.
-- Ik heb mijn land verhuurd. Luister :
«Op heden den achtsten in Sprokkelmaent heeft Petrus Knudde huysman en landbouwer alhier ter plaetse, mits duysent
gulden het bonder, sijne zes bonderen lands verhuurt aan den
wel edelen graeve van Ryckershoven, om daarop eene vrucht
te zaaien en naer beliefte en keure, en deselve te laten rijp
worden tot en na vollen groefij e» .
De boer bezag nog eens het zegel.
-- Laat hem maar zaaien ! zei hij. Alle jaar, als hij wil,
teeken ik hem zoo'n pampierke ! ...
— De gravin is toch zoo'n goed mensch ! antwoordde nu
de pachterse, terwijl ze de ganzen, die kwakend aan de open
deur kwamen kijken, terug het neerhof opjoeg naar hun poel,
ginder onder den grooten kerzenboom.
*

*

*

Eenige dagen later, trantte Boer Knudde naast zijn land,
dat gansch omgeploegd was. 'n Machtig groot en schoon stuk
als ge 't zoo, heel zwart, zaagt liggen in effen plek.
Bellen van paarden rinkelden in de verte. Dat waren de zaaikarren van den graaf, want geen paarden dan de zijne mochten bellen dragen in de streek.
't Was al den tweeden keer dat de boer daar stond, vol
nieuwsgierigheid om te weten wat de graaf er zaaien zou. 't
Was hem een welligheid te treden over den omgedanen grond
naast den kant op. Die goede malsche grond, die voor hem
opgeurde 'lijk een bloem, een veie, groote bloem, en waarvan
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ieder bunder hem dit jaar duizend gulden opbracht, met het
gr a a f k e als huurling.
Aan den anderen kant van het blok kwamen de zaaiers
nu aan.
Aan den inrij vielen de 'bellen stil. Daar gooiden de zaaiers
de zakken zaaigraan van hun karren, en vulden de korven...
Het gr a a f k e zelf stond met zijn armkes te wijzen en te bevelen, langs hier, langs daar.
Boer Knudde deed nog een toer om, een paar velden verder,
om den schijn niet te hebben nieuwsgierig te zijn als een wijf
naar het zaaisel.
Hij kuierde voort, maar er was toch iets dat hem ongerust
maakte.
Stilaan naderde hij den inrij, waar al het grafelijk tuig: karren en zakken en eggen, stond of lag op zijn aarde.
— Wat is dat graan I bruin ! mompelde hij.
-- ... En dik, ging hij voort... Dat moet weer een nieuwe
soort koren zijn, die hij doen komen heeft van wijd, van...
Maar hij kon niet onderscheiden ; langzaam verwijderden de
zaaiers zich over den zwarten grond, en zaaiden...
Fier lijk een pauw stond de graaf bij het tuig met in den
blik iets dat riep :
-- Knudde, gij zijt toch maar een boer...
Verontrust door die oogen, kwam de boer nader, en vroeg:
— Wat zaait gij daar ?...
-- Eikels !...
Dan stak de boer zijn breede, rillende handen uit langs zijn
lijf, want door zijn geest bliksemde het : -- tot en na vollen
groeije ! Honderd en vijftig jaar !...
Zijn oogen vonden die van het graafke, die niet meer wegkonden van onder zijn flitsblikken, en hij ging, naar hem toe
lijk 'de jachthond naar een kleinen haas... Lijk een pop greep
hij hem bij zijn nek en rug en smeet hem, met een zwaai open neerwaarts, op een omgekeerde egge.
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In het groot veld, te midden van honderd zware eiken staat
een oude, gothische boetkapel. Ze werd gebouwd door twee
weduwvrouwen, die daar dikwijls bidden kwamen, met hunne
bleeke gezichten in hun zware, zwarte faliën gedoken.
Sinds zij weg zijn, speelt de wind er 's nachts, als 't stormt,
met goudstukjes in de boomkruinen.
JUUL CsRIETENS.

Het Korenmanneken.

Er was eens een klein manneken, dat Hansken heette en 't
had een zusje, waar iedereen Zilverhaarken tegen zei, omdat
het zoo'n lichte, blinkende lokken had. En op een schoonen
dag gingen ze samen over den zonnigen zandweg, die dwars
door gele korenvelden liep. Daar zweefde lijk blijheid door de
wemelende aren en Hansken wees aán 't meisje het zwart stippeltje, dat daar boven dreef en altijd kleiner werd van 't danig klimmen. «Hoor den leeuwerk nu eens», zei 't manneken,
«hoe zoetjes, zoetjes hij smeekt :
Deezeken, deezeken, 'k ben zoo vrome,
Mag ik in uw hemelken komen ?
Maar 't zal niet lukken ; zie, daar komt hij weer; en kwaad
dat hij is; 't is nu niet meer van fleemen en zoet zijn :
Domme domme dom,
'k Mbet naar de aard weerom !
Ons Lieve Heerken kent hem wel ; eerst bidden en dan vloeken».
Tusschen de halmen bloeiden, korenbloemen en daar . wist
Zilverhaarken nu ook een liedeken van :
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Blommekens blauw, blommekens lief,
Stopt u weg daar komt een dief !
't Dief ken dat was zij zelf, en heur handeken ging rap van
't een stengelken naar het ander ; Hansken deed ook mee -«we zullen er een schoon kransje van vlechten» zeiden de
kinderen en ze deden niets dan plukken. Zoo geraakten ze al
dieper 't koren in, want aan den weg waren de bloemeke!ls
af en verder in werden de blauwe knopjes al schooner en
schooner. 't Was leutig daar tusschen de halmen, die geen
oogenbliks°ken sti l hielden van voorover vallen en weer recht
komen en met hun aren kittelen.
Plots hoorde Hansken een luiden gil. Hij keek verrast rond
... geen zusje te zien ; 't was zeker van hem afgedwaald. En
juist toen hij de handen aan den mond zetté en riep : «Naar
hier ! naar hier !» kwam er een hevige golving in 't koren
en... daar keek een monsterach ti ge kop boven de halmen uit.
Een lange groenach ti ge baard en twee groote oogen ; 't was
al wat Hansken zag ; 't sloeg hem in de beenen van schrik
en hij kon geen voet meer van plaats.
— «'t Korenmanneken ! 't Korenmanneken !» gilde hij en
een lange arm had hem al vastgegrepen en meegetrokken. Toen
eerst zag hij dat Zilverhaarken er al aan was. Het arme ding
was meer dood dan levend neergevallen, toen ze den vreeselijken klauw heur lijveken voelde omgrijpen. «Moeder ! Moeder ! ...» jammerden de kleinen. «Mond toe of ge zijt een manneken minder», bromde de vent die er afschuwelijk uitzag :
hij had een kort en breed lijf, een grooten bult en zeer lange
armen. «Vooruit !» klonk het nu, en terwijl hij dat zei zag
Hansken twee rijen zwarte tanden. De kinderen strompelden
voort ; ze dorsten niet omkijken maar hoorden steeds achter
zich den zwaren stap en den jagenden asem van 't korenmanneken. Ze blikten nog eens, al door de wiegeling der aren
naar de gulden zon en den blauwen hemel... en nog eens...
voor den allerlaatsten keer. Ze waren nu al verre gegaan ;
de korenhalmen stonden zoo hoog en de aren hingen er zoo
dik dat de kleinen als in het donker voortstapten ; -- groote
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zwarte kevers gonsden er rond ; 't was er akelig en wonderlijk : dingen van een andere wereld.
Nu werd liet opeens wat klaarder en ze kwamen in eene
open plekje : «Halt !» zei 't vreeselijk manneken en ze hoorden dat 't zoo hol klonk als ze hun voeten neerzetten..., De
leelijkerd krabde de aarde wat weg... een grendel kwam nu te
voorschijn. Die was al gauw weggeschoven ; toen nog een
forschen ruk en de deur vloog open. De arme kleinen stonden te beven ; de grond gaapte daar juist lijk een graf. «Er
in !» klonk het. Zilverhaarken gilde ijselijk benauwd en Hans,
ken spartelde en sloeg ; niets gekort ; ze moesten er binnen...
Daar sloeg hun een walgelijke reuk tegen en op den grond
lagen afgeknaagde beenen. 't Korenmanneken neep het arm
Zilverhaarken in de wang en zei : «dat is een kermisbrokje
tegen morgen» en lijk hij Hansken bij den arm greep, sprak
hij : «daar zal aan te smullen vallen...» en weg was hij ; -flap ! de deur was al toe, de grendel grinsde ; de kinders zaten alken ; 't was er donker als een hel en schrikkelijk benauwd. 't Was huilen dat ze deden : Moeder ! Moeder ! tot
ze eindelijk tegen den wand neerzegen, nog levend maar reeds
begraven.
't Zusterken lei heur hoofdeken op Hanskens knieën, en + de
twee kinderen wenschten dat ze maar gauw stil dood gingen
eer 't verveerlij k ventje terug was. Toen voelde Hansken iets
dat zachtjes tegen zijn rug stiet en nog eens, wat harder, en
zoetjes rees er wat aarde achter hem door. 't Jongsken tastte
en voelde iets lijk fluweel ; zoo zacht was 't, en het kroop
voort ; 't was een mol. Aan 't snikken en 't zuchten hoorde
molleken dat er twee ongelukkige menschenkinderen zaten. En
't dierken, dat ook nog jong en van teederen aard was, kroop
en klauterde tot het op Zilverhaarkens schootje zat. De kinderen streelden 't beestje, het eenig levend wezen dat ze nog gingen zien buiten het Korenmanneken. «En weldra gaat hij , terugkomen !» weenden ze, «en dan... och Heer ! och God !
konden we nu maar door den grond wroeten lijk gij, molleken !» 't Woord was nog niet koud of 't diertje kroop tot
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aan Zilverhaarkens schouder en fluisterde heel stil, schier onhoorbaar, lijk mollen dat doen : 't zal wel gaan ! ... Daarmee
was 't weg. «Wat nu ?» zeiden de kinders en ze zaten daar
stom van verwondering tot ze weer een geritsel in de mollepijp hoorden ; 't was aarde die gedurig aan intrees ; daar in
de pijp waren ze aan 't graven en aan 't wroeten, niet één,
maar een heele familie mollen. «'t Zal wel gaan», had het
beestje gezegd en Hansken stak zijn hand in de opening en de
omgewoelde aarde ging er vanzelf uit, ja, heel zijn arm ging
er al in. De mollen waren zeker hulp gaan halen ; daar kwamen er nog maar toe bij, en de kinderen scharden nu met
heele handsvollen 't rijzend zand uit de holte, tot er op 't
laatst ginder boven al een lichtje glom ; 't was de dag ; —
daar was de vrijheid. Nu gingen ze nog veel gejaagder aan
't werk, zoodat Zilverhaarkens armen er zeer van deden. —
«Voort !» zei Hansken, «kruip in», en hij stiet zijn zusje in
de pijp, die nu al breed was uitgehold. De kleine jongen duwde Zilverhaarken voort ; hij kwam achteraan gekropen... Het
losse zand vulde zijn neus, viel in ooren en oogen ; -- hij
meende zeker dat ze nu toch dood moesten ; zoo was 't ijselijk, maar toch nog beter dan onder den tand van het monster...
Daar zaten ze vast... maar de mollen waren er ook nog ;
ze wroetten maar toe en heulden den grond om tot de kinders weer loskwamen en 's meisjes kopje stak aldra boven
den grond uit ; — ze werkte zich snel omhoog, en
trok aan broerken, die er ook uitgeraakte. Ze zagen zwart lijk
mollen, proesten en niesden van 't zand dat alle kanten in zat.
En toen de blij de klaarte van den dag in hun oogen scheen,
voelden ze een groote vreugde en ze gingen 't op een loopen
zetten. «Halt, hier neer in 't koren !» fluisterde Hansken met
schrikkelijken angst, «hij komt terug», en waarlijk, daar ging
het leelijk manneken op d rie stappen van de kinderen voorbij,
recht naar zijn hol. 't Wreef in zijn handen en lekkebaarde,
zeker om den heerlijken maaltijd die hem te wachten stond...
Vlug schoof hij den grendel los en wierp de deur open ; het
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In een sprong was hij op en bij de deur, botste er met zijn
lijveken tegen, zoo hard dat ze toeplofte en hij plat op zijn
buikje meeviel. Van binnen ging het verveerlijk aan 't brommen
en vloeken, maar de grendel was al toe. «Kom nu rap, Zilverhaarken», zei Hansken, «langs onze pijp geraakt de leelijke
bult voor 't eerst er nog niet uit» . Toen vonden de kinderen
den weg terug langs waar ze gekomen waren ; ze zagen 't
aan de platgetreden halmen ; maar 't was verre, en hun hartjes klopten nqg geweldig van den danigen schrik. Als ze ten
langen laatste op den zandweg terugkwamen was de zon al
onder en 't duisterde. Een windeken voer door het koren, dat
aan 't golven ging en aan 't reuzelen en daar klonken zoete
stemmekens :
Als 't heimelijk duister op 't aarderijk zinkt
Door ruischende halmen ons zieleken zingt.
We plukten zoo blijde de blauwblomme teer
En vonden eilaas ! ons Moeken niet weer.
De korenman, zoo ijselijk wreed,
Ons jonge herhens breken deed».
't Was de zielenzang der kleinen, die 't Korenmanneken
vroegertijds vermoord had. Toen liepen Hansken en Zilverhaarken — loopen dat ze deden ! — tot aan hun huis en 't
was late avond en pikdonker.
V. VERMEYEN.
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