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DE VLUCHT UIT ORLEANS.
Alhoewel het Vrijdag was, stonden de mannen
opeengepakt in de ruime herberg van Pee Van
Broek, die, sedert menschengeheugen gedenken
kon, «De groene poort» hiet, hoewel er van een
poort geen spoor meer te zien was.
« De groene poort» was 't lokaal van de duivenmaatschappij « De eerlijke liefhebbers ».
Van ver uit d?n omtrek waren duivenmelkers
naar Doorndonk gefietst door de lauwte van den
Mei-avond; met de kevie in de linkerhand en de
rechterhand op de stuurstang reden ze de dorpsstraten door, fier en preutsch kijkend, alsof elk hunner
den prijsvlieger aanbracht.
Ook de Doorndonksche liefhebbers waren naar
hun lokaal gezwermd en Tavie, de bazinne van
de « Groene poort », stond blozend van drukte en
welgezindheid achter den toog, terwijl Pee met veel
gebaar en hoofdgeknik aan 't redekavelen was met
de mannen die zijn herberg vulden met keviën, met
tabaksrook en lawijt.
Bij de groote inkorvingskevie, zijn ledige duivenmand onder den arm, stond Miel Braat, de
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vier-en-twintigjarige zoon van den boer uit 't
«Veldhuis », schepene Braat.
Miel stond uren in 't ronde bekend: hij was
eigenaar van de flinkste duif uit den omtrek. Heel
het huis van Seefke Braat hing vol kaders, waarin
pront afgebeelde duiven hooge borsten zetten en
waarin steeds dezelfde Fransche namen te lezen waren: Tours - Orléans - Bordeaux. Hiervan
kwam het leeuwenaandeel op het aktief van Miers
beroemde duif «Kampioen ».
Kampioen was 'n prachtduif, vaal, rijk aan sterke slagpennen, helder en vinnig van oogen, met
flinkgeneusden bek en zuivere, hoogroode pooten; zijn fraaien hals en kloeke borst blonken met
prachtige kleuren als hij sleepstaartend achter zijn
duivinneke stouwde, bovenop de vorst van 't
« Veldhuis» in den laaienden zonneglans.
Nu zat Kampioen opgesloten in de groote kevie,
bij zijn lotgenooten, gereed voor de verre reis naar
Orléans.
Vóór de keviën stonden duivenmelkers de opgesloten vogels te keuren in levendige besprekingen.
Miel Braat zei weinig; hij beloerde zijn geliefkoosde duif met voldoening en fierheid, volgde
haar opgewekte, lawaaierige doening in de kevie, al
verstrooid luisterend naar 't gekibbel en 't gebabbel van zijn mededingers. Van zijn eigen duif gingen zijn oogen naar een aschgrauwen duiver, stu~
en sterk gebouwd, met groote, wilde oogen en
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zware vleugels; hij herkende den «Kliever », den
eenigen ernstigen tegenstrever van Kampioen.
- Miel keek nu in de herbergzaal ; bij Pee Van
Broek en Fons Hamerlink, den timmerman, stond
de zoon van den smidl Tuur Blomme, de eigenaar
van den Kliever.
Blomme had een laag voorhoofd, kroezelige,
donkerroode haren, dikke, groote ooren die opvallend wijd van zijn hoofd afweken; onder zijn platten, breeden neus, staken dikke lippen vooruit :
een negerkop tusschen breede schouders, op een
kort, gestoept lichaam; een volbloedig, sterk kereltje was 't, dat altijd met halftoegeknepen oogen
rusteloos rondloerde ; geen aantrekkelijk mensdi,
die Blomme.
Miel stapte naar den toog en bestelde een glas
bier; hij bleef staan naast Blomme en die onmiddellijke nabijheid deed de flinke gestalte van den
jongen boer te beter opmerken. Miel was een hoofd
grooter dan de smidszoon, zwart van haren ; boven zijn heldere bruine oogen welfde zijn hoog
voorhoofd; zijn vranke, verstandige blik liet een
open en rechtgeaard karakter vermoeden. De mannen naast hem praatten er luidruchtig op los.
«Hij zit in goejen vorm, en a's de wind zuidwest blijf' zitten zal hij kop vliegen, da' zulde
zien,)} voorspelde Blomme, zijn dikken kop snokkend om zijn profetie kracht bij te zetten.
« 't Kan gebeuren,» zei Van Broek, « maar Ha7

merlink zijn wittepen zit er toch ook bij, en Kampioen dan ? »
«Mijn wittepenne zit, men kan niet beter: kleine jongen van vijf dagen; ze zal gelijk ne pijl op
heur kot schieten,» verzekerde de timmerman.
«Dat uw wittepenne doet wa' da' ze kan en da'
Kampioen zijn beste vleuringen openzet,» bofte
Blomme op uitdagenden toon, «a's ik zeg da'
mijne Kliever op kop vliegt, weet ik wat ik zeg. »
Braat voelde den aanval en weersprak kalm :
«We zullen da' Zondag dezen tijd al weten,
Tuur. »
Blomme lonkte naar Miel en er schoot nijdig
licht uit zijn spleetoogen.
«Durf'de vijf-en-twintig frank verwedden op
d'eerste duif onder de twee eerst-afgegevene?»
vroeg hij. - Braat keek over zijn schouder naar
den smid. «Aangenomen,» zei hij droogjes.
«Wie wint betaalt 'n ronde bier veur de getuigen,» lachte Hamerlink met één wijsvinger op zijn
borst en den anderen op Van Broek's schouder.
«Geerne !» bofte Blomme.
Braat trok even zijn schouders op en knikte
toestemmend: hij was zoo overtuigd van Kampioen's deugden dat hij zijn overwinning als zekerheid voelde.
Vooraleer hij «De groene poort» verliet, ging
hij nog even Kampioen koozen met zijn oogen;
hij floot zachtjes tusschen zijn tanden en de schran8

dere duiver scheen hem te begrijpen, zóó strak
stond zijn glanzend oog op zijn baas gericht.
Miel Braat slenterde langs de veldwegels naar
huis. De frissche avondlucht deed deugdelijk aan
na de zengende hitte van den dag en de lauwe
aarde doorwasemde met vruchtbare dampen den
weligen oogst, die met zijn gulzige worteltjes, bij
millioenen, haar veien en immer tot telen gereeden schoot doordrong. De wonnige blijheid van
die zomerweelde doortrilde den jongen man en
onbewust was hij een lustig liedje gaan fluiten.
Zoo naderde hij den steenweg. Bij den omdraai
van den wegel, langsheen de haag van een grooten boomgaard, klonk plots een heldere, leutige
schaterlach, die Miel's gefluit stillei.
Twee flinke boerendeernen stonden tegen de
haag in den ,boomgaard hun plezier uit te schateren omdat Braat zoo rakelings langs hen voortgeloopen was zonder maar iets te bemerken.
«Is me dat verschieten!» kreet de jongman lachend.
« Ge liept zeker te dubben over de vlucht uit
Orléans ? » spotte de oudste, een opgeschoten, blozende, ietwat jongensachtig uitgegroeide dochter,
met wilde krullen rond den kop en donkere oogen
die van levenslust fonkelden.
«EerliJk gezegd - ik dacht aan wat anders,»
antwoordde Miel en meteen stak hij schielijk zijn
9

handen over de haag en vatte streelend het blonde kopje van 't andere meisje.
« Stouterik !» gilde het verraste boerinnetje. Ze
greep 's jongemans beide handen, maar boos was
ze niet, want ze lachte vriendelijk en hield een poos
Miels handen tusschen de hare.
«Kampioen vliegt Zondag den eersten prijs,
twee duizend baarden, dan kom ik bij uw peke en ik vraag u te trouwen, » sprak Braat lachend.
« Met uw duiven, zeker!» spotte de oudste nu
weer.
«Met Rozine, als ze mij wil,» verbeterde Miel,
diep in de oogen der jongste kijkend.
't Meisje zag hem aan, stil glimlachend; haar
lichtblonde haren omlijstten haar aangezicht met
een zachtgulden lichtkrans; ze was werkelijk
schoon gelijk ze daar stond in den gloed van de
avondzonne.
«Ons Rozine moet van geen duiven weten en
gij hebt geenen tijd om aan trouwen te peinzen :
uw kop is een duivenkeete,» giechelde de oudste
voort.
Aan den hoek van 't huis kwam een bejaard
man te voorschijn, die dadelijk de jonkheden in
't oog had.
« Thiele ! Rozine ! ee ... tui ! » riep hij - daarna
wees hij even naar zijn hoofd, bij wijze van groet
voor Mie!.
« Daag, Kampioen! » riep de wilde krullebol, en
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ze draafde, haar armen boven haar hoofd zwierende, over het gras naar het huis.
De jongste bleef een poosje staan. « Slaap wel,
MieJ, » zei ze zacht.
«Slaap wel, Rozineke,» antwoordde Braat, en
stiller voegde hij er bij : «Mijn lieveke. »
De jongeling keek het meisje na, dat haar zuster
naliep. Toen ze achter het huis verdween zette hij
zijn weg voort, en alles scheen hem goed en schoon
op de wereld. Een Jate vogel zong in den boomgaard en spontaan ging Miel aan 't neuriën «Aan
u, aan u alleen. » - Zijn hart stroomde vol ongewone blijheid.
Wanneer was nu eigenlijk die liefde voor Rozinc
Sc houtens in zijn hart geslopen? Dat wist hij
nog alsof het heel onlangs gebeurde. Ze waren
nog kinderen. Ze kwamen van de school door 't
groene akkerland, in Meimaand. Rozineke had
een ruiker veldbloemen geplukt en liep juichend
met haar vriendinnetjes voort ; ze zouden de bloemen leggen vóór 't lief-Vrouwe-beeld in de veldkapel onder de linde, die haar breede kruin openstak aan de kruising van twee landelijke wegen.
Dan was Tuur Blomme boos-grijnzend toegesprongen, had den ruiker uit de handen van het kind
gerukt en was er mee op den loop gegaan. Als een
leeuw was Miel naar den smidsknaap gevlogen en
z' hadden verwoed gevochten. Blomme was als een
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lafaard gevlucht. Mie! had het half verwoest ruikenje teruggebracht aan het weenende kind.
's Anderendaags had Blomme aan de schoolkameraden verteld dat Zine Schoutens 't lief was van
Braat ; op de schoolmuren stonden met houtskool
menigvuldige teekeningen gekrabbeld, telkens een
manneken met een meisken en daaronder de namen : Miel Braat en Zine Schout. Een tijdlang hadden de maatjes Mie! geplaagd met zijn lief, maar
Blomme hield zich, zoowel als de anderen, op afstand uit vrees voor Miel's vuisten : hij was de
sterkste.
Sindsdien voelden beide kinderen voor malkaar
een groote teederheid ; gestolen weg wisselden zij
kinderlijke geschenkjes. Zoo had Miel in den marbeltijd een prachtigen glazen marbel gekregen
waaraan Rozineke heel veel waarde hechtte; in
den doorschijnenden bol waren roode, blauwe en
gele streepjes kunstig dooreengeslingerd - nog
stonden die kleuren hem duidelijk voor de oogen.
Honderden keeren had de knaap dit pand in zijn
hand gehouden en bewonderend bekeken; dien
schat droeg hij steeds op zich en hij hervoelde
nu een stondeke zijn diep verdriet van dien onzaligen dag, waarop hij bemerkt had dat de kostbare marbel door een gat in zijn vestzak was verloren
geraakt. Zou Rozine dat alles ook zoo goed onthouden hebben ? - Al dat gepeins deed den jon12

gen boer glimlachen en de warme wonne drong uit
zijn ziel naar buiten; hij moest iets doen om zijn
zotte weelde tot uiting te brengen en zette het op
een drafje, al huppelend bij elken derden stap.
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PRIJS!
«Een fijne meid,» dacht in zijn eigen Seefke
Braat, die na de hoogmis zoetjes-aan naar huis
trapte, als boer Schoutens' Rozina hem « goên
dag» wenschend, voorbijliep.
Schepene Braat wist geducht van reumatiek en
was, vooral bij vochtige seizoenen, niet vlug meer
te been. De man was half spijtig als hij den veerkrachtigen, gezwinden stap van de jonge boerin
nakeek, en hij mompelde in zijn eigen : « Sapperdi-vlomse-meiskes ! En zeggen dat ik vóór vijf, zes
jaar nog over een huis kon springen, en dat ik nu
die jonkheid daar niet meer bijhouden kan.» Hij
schudde een paar malen zijn peinzend hoofd. «De
man wordt oud,» besloot hij half luid met een
tikje weemoed. Kort achter hem kwam Sooike
Reuts aangetrippeld, die ook in den gemeenteraad
zat en met Braat op één lijst stond bij elke verkiezing. Hij deed zijn best om den schepene in te
halen, maar ook zijn beenen wisten van weder en
jaren; hij had met Seef Braat gel ot, hij er uit en
Seef er in, en ze waren goede vrienden gebleven,
bij zooverre zelfs dat Reutske aan Braat al duide14

lijk te verstaan gegeven had hoe goed zijn eenige
'dochter bij den eenigen zoon van den schepene zou
passen, en welke zwaargevulde kous zijn kind zou
meekrijgen. Die laatste inlichting had in Braat's
ooren geklonken als verzachtende omstandigheid,
want alleman kon zien dat Mieke Reuts, hoewel ze
flink gebouwd was, eenigszins scheel keek, en
't was mondgemeen in heel Doorndonk dat Sooike's dochter een éénig karaktertje had en hoovaardig liep buitenmate, omdat ze « in 't pensjonaat gelegen» had en een muiltje Fransch kon broebelen.
«Heum ! heum !» kuchte Reuts als hij tot op
een paar stappen van Braat geraakt was.
«Zoo, Reuts, » zei Seef zonder om te zien, « dat
ge daar toch ook zijt vandage ; waar heb'de Zondag gezeten, toch niet ziek geweest ? »
« Om 't alzoo te zeggen, ziek en niet ziek, Schepene,» antwoordde 't ventje, nu nevens Braat geraakt, «'t en is maar da' verdomme lik sjateka da'
mij stijf en lam hield; ha-ja, met da' regenen,
newaar. »
«'k Zit al even goed besteld,» zuchtte Scef
Braat, «mijn linksche heup - en hij zette er zijn
handgreep op - mijn linksche heup zit gelijk vast
ineen, gelijk een verroeste deurscharniere. »
«Ha-ja, om 't alzoo te zeggen, oud worden, man,
oud worden,» praatte Rcutske voort,« 't is meer
dan tijd dat er bij ons iemand den ploegsteert overneemt, 'k en kan nie' meer, ha-ja, oud worden. »
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Braat slikte eens alvorens voort te klappen; hij
werd gewaar op welken grond zijn buurman komen wou.
«Ja-ja!» zei hij dan als langer zwijgen lastig
werd. Aan den hoek van de Karrestraat, waarin
Braat's « Veldhuis » en Reutsken's doening « 't
Brugske» beide lagen, staat de oude herberg « De
Zwingelaar ». Daar ging Seef eIken Zondag om
zijn borrel; nu moest hij daarom in 't achterkeukentje, omwille van die verknoeide jeneverwet.
«Smakelijk te eten, gebuur,» wenschte Braat, als
hij de deurklink van «De Zwingelaar» vastgreep.
« Ha-ja, van den gelijke,» antwoordde Reutske,
die van geen borrel hield, uit zuinigheid, en zijn
weg vervorderde. Als hij 't hekken openstak dal:
over 't brugske draaide boven den breeden wal die
zijn doening van 't omliggende scheidde, zag hij
Miel van 't « Veldhuis» die, per fiets, met een
konstateur in de hand, het vaderlijk hof opreed.
«Dat verdomd duivenspel, » grommelde 't Yentje boos, «om 't alzoo te zeggen, de jonkheid peinst
op niets anders meer dan op duiven ; wa' schoon
geld wQrdt daaraan weggesmeten ! Ha-ja, dat ze
'n vrouw zoeken en kinderen kweeken in plaatse
van duivenjongen, dan zullen d' oudjes op tijd en
stond hun rust kunnen nemen.»
Zijn vrouw en dochter zagen dat hij slecht gemutst was, als hij zijn zijden muts en vest aan den
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kapstok hing en in zijn hemdsmouwen aan tafel
ging zitten ; ze namen zwijgend plaats en aten.
Ook in « 't Veldhuis » waren ze aan 't noenmaal
gegaan als schepene Braat thuiskwam.
Miel zat ongeduldig, hij at met haast en kon niet
stil blijven. Van zood ra hij de laatste brok binnen
had was hij den huize uit en ging zitten onder den
notelaar vóór de stallen, hij loerde aanhoudend de
staalblauwe lucht in, naar 't Zuiden waar de zonne
laaide boven den ranken kerktoren van Berkelare.
Op 't zolderke boven den voederstal stond de
konstateur gereed nevens het deurke van 't duivenkot. Miel zat met zijn uurwerk in de hand.
's Nachts was de wind meer naar het Noorden,
naar Eekeinde, gedraaid ; de duiven zouden er tegen te kampen hebben en dat was nu juist iets naar
de macht van Kampioen's sterke vleugels.
« Ze zullen gaan vallen, Miei,» riep Dolf Prins
die voorbijfietste, naar Rozendonk waar zijn Floranske woonde.
« Gij zult wel eerste zijn! » antwoordde Miellachend.
Daar was opeens heel zijn aandacht gevestigd
op een zwarte stip die pijlsnel kwam aanschieten
naast den Berkelaarschen toren : 'n duif! Miers
oogen stonden als priemen op den vogel, hij hield
zijn handen boven zijn oogen tegen het felle licht.
De duif scheerde rakelings boven de boomen aan
den verren steenweg. Kampioen! bonsde het in
2
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Miers hersens; geen twijfel meer, 't is Kampioen's gestrekte, statige vlucht; geen andere duif
heeft zoo'n koninklijken vleugelslag.
In drie sprongen is de jonge boer in den stal, de
ladder op, en zit met kloppend hart door de groote
ruit te staren, die boven de slagers van zijn duivenkeet steekt.
Als een kogel, recht op het doel af, schiet Kampioen nu over de laatste boomenrij die hem van zijn
kot scheidt en strijkt met wijdopen vleugels en
neergeslagen staart op de breede plank vóór het
duivenkot neer ; tam als een geleerde ekster trippelt de schrandere duiver door de neervallende
slingers en loopt in Miers handen. Een sekond later klakt het ringsken in den konstateur en, terwijl
Kampioen zijn bekomste drinkt, daalt de jonge
boer, blozend van opwinding de ladder af. «Eerste ! » daaraan twijfelt hij geen oogenblik.
Als hij buitenkomt schieten twee duiven in wijden boog over het «Veldhuis », zwenken oostwaarts en strijken een heel eind verder naar beneden. «Hamerlink's wittepenne en Blomme zijn
Kliever,» mompelt hij en glimlachend kijkt hij
naar zijn konstateur, nu Blomme's weddenschap
hem te binnen schiet. «Uw Klieverke is geklopt
man, en betalen zult ge !» zegt hij luidop.
De jonge boer gaat den huize binnen. « Den eerste, zoo zeker als iet!» roept hij tot moeder en
Zuster die nog aan tafel zaten bij de koffiekan.
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« Hoeveel ?» vraagt bazinne Braat belangstellend.
« 'n Heele vracht, raad eens? » lacht Miel.
« \'V' el duzend ! » valt nu Anneke er tusschen.
« Twee! » tiert de jonge Braat, zot van blijdschap bij het gepeins aan al dat geld. Hij had intusschen zijn fiets uit de kamer gehaald en hoorde
nauwelijks nog den verbaasden uitroep van zijn
moeder. «Tweeduzend! Gotte toch waar halen
ze 't ! »
Braat zat al op den zadel en bolde met den konstateur het hof af, de straat op naar «De groene
poort. »
Fier reed hij den wegel in naast Schoutens' hoeve
en loerde verlangend over den boomgaard. In de
schaduw der boomen liepen koeien die gulzig vraten en stoeiden twee kal vers, speelziek als zotte
kinderen; alle pluimen recht - één woede schoot een klokhen naar den kater, die doorliep
tusschen haar versch uitgebroeide kuikentjes, gele
donsbolletjes die door 't gras trippelden. Geen
mensch was er te bespeuren. Dat lei een tikje schaduw op Miel zijn fierheid; graag had hij nu Rozineke daar gezien om haar zijn vreugde en zijn geluk toe te roepen.
Aan «De groene poort» zaten Pee Van Broek
en Sieske Primo, de bultige harmonikaspeler, buiten op het plankier naar de zonne te luisteren.
Sieske sukkelde al een heel tijdje op den asem;
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nooit hadden zijn longen vrij spel gehad in zijn
misvormde borstkas; maar sedert hij, op de begrafenis van Sooi den Bijter, zoolang blootshoofds in
den trok had gestaan op 't vlakke kerkhof, was
't hem schromelijk lastig geworden te ademen en
zijn gewoon woord was : « Mijn trekzak is naar de
verdommenisse. »
Pee zat op een stoel schuins tegen zijn huisgevel aangeleund, en Sieske lag in de totale lengte
van zijn gebocheld lijf, uitgestrekt gelijk een kat,
op de warme steenen.
«Nu al ! » zei Pee Van Broek verrast, als Miel
Braat uit den wegel kwam gereden naast de herberg. Meteen keek hij naar zijn zakuurwerk. «Nog
geen één uur. Op hoeveel heb'de ze wel? » vroeg
hij nieuwsgierig.
« Op negen en veertig, » zei Braat met blinkende
oog en, preutsch om de verbazing van de twee mannen.
Nog waren zijn woorden niet koud of daar bolde Tuur Blomme de dorpsstraat in.
«'t Klieverke heeft uwen Kampioen op den
steert gezeten,» babbelde Sieske Primo, zich op
zijn ander zij keerende, « als hij hem maar niet den
baard afdoet. »
«Geen nood» bofte Miel, «Blomme zijn asch·
grauwe hing nog in de lucht als Kampioen al in
mijn handen liep. »
Blomme was er.
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Hij hoorde Miel's gezegde, sprong van zijn fiets
en vroeg haastig : «Op hoeveel?»
«Negen en veertig!» zei Braat zoo onverschillig hij kon, want heel zijn binnenste jubelde.
«Verdomme! » vloekte Tuur geweldig en smeet
zijn rijwiel tegen den gevel van de herberg. Korzelig stapte hij de open deur binnen.
«Zijn melk kabbelt,» giechelde Primo naar
Braat knipoogend, « dezen avond heeft hij een stuk
in zijn kloefen van kribbekeur. »
Stilaan kwamen duivenmelkers binnengebold.
't Werd woelig en luidruchtig in «De groene
poort» en Pee en Tavie 'n hadden weer geen handen genoeg om de pinten te spoelen, te vullen en
rond te bedeelen.
Met norsche gebaren betaalde Blomme zijn pint
en weigerde die van de weddenschap te drinken.
«Uw geld krijgde later,» beet hij Miel toe,
« 'k ben niet bij kas nu .. »
«Ik kan tegen 't wachten,» treiterde Braat,
«Kampioen heeft ze verdiend vandaag. »
Blomme ging zonder spreken verder de herberg
in en vertrok even later.
't Was diep avond als Miel Braat terug naar
't « Veldhuis » reed. Kampioen was eerste, zat twee
minuten vóór zijn aartsmededinger, en dat had de
jonge boer met zijn vrienden gevierd. Licht en blij
van hart reed hij neuriënd den wegel langs. Aai!
Daar tuimelt hij achterover, zijn fiets wordt van
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onder hem als weggerukt. Een oogenblik ligt hij
duizelig, dan rijst hij recht, hij tast vóór zich in
't duister : dwars over den weg is een zware ijzerdraad gespannen; daar was hij met zijn borst tegen gereden! Een vuistje hooger en de sterke draad
sneed hem in de keel! Bevend van woede kijkt hij
rondom zich; de wegel ligt in de grijze duisternis,
eenzaam. In zijn eigen mompelend tast Miel langs
den draad; hij volgt de gevaarlijke versperring en
maakt ze los van den boom waaraan een misdadige hand ze vastmÏek. Zoo zal niemand anders er
tegen aanbot :en. Nog een lange wijle luistert hij
scherp toe : niets leeft noch roert in den omtrek.
Braat raapt zijn gevallen fiets op en rijdt verder.
- Wie mag die draad daar gespannen hebben?
Waarom? - Miel vindt geen antwoord aan die
vragen.
Achter Schoutens' hof, honderd passen vóór de
plaats waar Braat zoo geweldig viel, rijst uit de
dichte haag iemand die daar neergehurkt verdoken
zat. Blomme stapt dwars over den akker naar huis
toe.
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EEKEINDE KERMIS.
't Kermisvaantje zit plezierig te waaien, door een
smal vensterken, bovenop den toren van Eekeinde :
Pierke Maas heeft het daar gestoken.
Pierke Maas is een bekende figuur te Eekeinde
en 't omliggende; zijn bekendheid dankt hij aan
zijn ijselijk lange been en en zijn buitengewone magerheid. De koster zegt altijd : «Pier Maas moest
lantaarnaansteker geworden zijn, die 'n heeft geen
laddertje noodig. » De sekretaris laat er dan steeds
op volgen : «Of voyageur in telefoonstaken : hij
kon zelf voor staal dienen.»
De pastoor van Eekeinde heeft Pierke Maas tot
kerkbaljuw verkozen omdat zijn schromelijke leng.
te hem toelaat al 't volk in de kerk te overkijken,
en hij, wegens zijn gemis aan breedte, gemakkelijk
tusschen de kerkstoelen heendringt, als hij de
schaalheeren op hun schooironde door het volk
voorgaat.
Het steken van de kermisvlag op den toren was
ook aan Pierke voorbehouden: hij had daaraan
gehouden, dat was zijn glorie en hij blonk ieder
jaar van hoovaardij als hij, gelijk weer dezen mor-
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gen, aan Prudanse uit «Den tinnen pot» vertelde
dat het den zooveelsten, dezen keer den acht-enveertigsten keer was dat hij 't kermisvaantje ginder
hoog deed wapperen, en dat ze binnen twee jaar
zijn «zibbelee» van vlaggesteker zouden vieren.
En elke maal antwoordt Prudanse, dat het maar
« recht en redelijk» zou zijn als ze zulke dingen niet
onverlet laten voorbijgaan.
Dit jaar stond weer aan 't Brieleken de groote
danstent van Kornul Trompet uit Wetteren. Er waS
schromelijk veelonkost aan gemaakt, had een van
de orgeldraaiers verteld : heel de tent was rondom
klaar in de spiegels gezet, 't was wreed-schoon.
Al 't jong volk van Eekeinde was 's avonds te voren nieuwsgierig naar't Brieleken geslenterd ; ze
waren de danstent binnengegaan en hadden hun
groote bewondering in de sterkst mogelijke woorden uitgesproken: 't Was meer dan schoon - 't
was wreed - 't was formidabel - 't was kolossaal schoon.
Daarover was de orgel baas, die in «De Fontein«
zijn deuntjes draaide, maar slecht te spreken. « 'n
Tent is nooit nen echten dansvloer,» zei hij tusschen twee sjiekspuwseltjes in, tegen al wie over de
tent van Trompet sprak. Maar dat belette niet dat
de lofspraak over de spiegeltent van Kornul ook
in 't omliggende de ronde deed. Geen wonder dus
dat de levenslustige jonkheden van Doorndonk
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welgezind de baan naar Eekeinde opliepen dien
Zondagnamiddag.
De lange, lommerrijke steenweg, die al de andere dagen van 't jaar zoo vredig stil tot droomerig wandelen lokte, was nu gevuld, vol leven en
drukte. Bij heele buurten trokken gezette huisvaders met hun welgezinde, luid babbelende vrouwen
en van pret schaterende en huppelende kweekelingen naar de kermis. Die lawaaierige troepen stapten menigvuldige slenterende en fezelende koppeltjes voorbij, die liefst met-tweeën-alleen liepen en
geen oor hadden voor het onverpoosd aanrollen en
voorbijschieten van rinkelbellen de fietsen.
Het anders zoo kalme dorpsplein van Eekeinde,
waarop dag in dag uit, het heele jaar door, kakelende kiekens met den bek tusschen de straatkeien
peuterden, liep nu zwart van volk; één opeen gedrumde menschenhoop, traag naar hier en daar deinende, zonder doel noch richting, tusschen de kermiskramen met aan lokkend speelgoed en snoeperij, overwalmd met geuren van oliekoek en wafel, overdreund van schetterende barakmuziek en
paardjesmolenorgel, geknal van schietkraam en gebel van de bijs. Een duizendkoppige, tweeduizendpootige massa, waartusschen kleine krawatten als
vlugge aaltjes heendrongen, ongezien maar hinderlijk, woelde daar dooreen. En boven dat gewemel
liet de ballonnetjesman zijn veelkleurige waar zwe25

ven als een monsterachtige fabeltjes-druiventros,
die met langzame statigheid voortdreef.
Saam gepakt als vijgen in een kistje stonden, tusschen het volk vóór de worstelaarsbarak, Miel
Braat met Rozina Schoutens en haar zuster Thiele,
naast Jcf Peteel.
Dc felgespierde, welgebuikte herkuul, die daar
voor worstelaar speelde, sloeg met ~l zijn geweld
op een dikke trom, die heel zijn orkest uitmiek ;
ecn mager meisje, in kleurverschoten danscrespakje
vol schitterende blikjes, voerde als een marionnet
danspasjes uit op dat tromlawaai, een half-smeekende glimlach op z'n beschilderd wezentje, en
't maakte sierlijke zwaait jes met zijn ranke armen.
De struische vent hield dan op van trommelslaan
en 't half-was-meisje ging zitten achter het tafeltje,
midden het verhoog. De herkuul plooi~e zijn
armen en deed de spieren opbollen; hij daagde
«n'importe wie» uit om met hem te worstelen
« voor de lutte - of voor de force », en hield een
stokje gereed om het toe te werpen aan dcn eerste
die zijn hand zou opsteken. 't Volk vóór de barak
scheen geen lust te voelen, er waren geen liefhebbers. De worstelaar greep nu een roede dic aan
beide uiteinden zware bollen droeg, hief ze, kreunend van inspanning, en stak ze met gestrekte
armen vóór zich uit.
«Da's verdomme's straf!» kreet een stemme
waarin bewondering klonk.
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Nogmaals herhaalde de herkuul zijn uitdaging,
en het stOkje vloog ditmaal over de omdraaiende
koppen in de opgestoken hand van Tuur Blomme.
« 't Is Blomme die gaat lutteeren, » zei Jef Petcel
tot zijn gezelschap, «hij zal ne post pakken zeker
in de vuisten van dien vent ! »
Thiele lachte luidop.
Blomme drong door de kijkers, bewonderd van
't jong volk om zijn stouten durf; de gezette menschen keken hem half spottend na. Seefke Pek,
't schoenmakertje van Doorndonk, stond daar ook
en porde den jongen smid aan.
« In mijnen tijd zou die vent zoolang niet moeten wachten hebben om zijn man te vinden!» bofte 't grauw scharminkel, dat nooit in zijn leven genoeg moed gevoeld had om te blijven waar de
woorden wat te hoog klonken.
Nu dromden de menschen vooruit om binnen
het lutteursbarakje te geraken. 't Mager danseresje
nam met weemoedigen glimlach de geldstukken
aan en de herkuul wees, met uitnoodigend gebaar
van zijn twee handen, den ingang van zijn kermiskot. « Allo, allo ! Dames en heeren, wij beginnen. »
Op een pink zaten de dames en heeren opeengetast en 't spel begon. Een paar jonge snotneuzen
die nog de school niet waren ontgroeid, loerden
door de spleten naar binnen om gratis te genieten
van den strijd die daar ging woeden.
Miel Braat en zijn gezelschap hadden geen lust
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om naar het dwaas machtsvertoon te gaan zien en
ze stapten langzaam verder, Peteel met Thiele
voorop, Micl en Rozine volgden; ze praatten
overendweer.
«Hebt ge 't geld al van uw weddenschap met
Blomme ? » vroeg Peteel.
«Hij gebaart alsof hij 't vergeet,» antwoordde
Miel, «maar afdoppen zal hij, willens nillens. »
«Zwijg nu toch van duiven,» vermaande ThieIe, «ge zijt geen twee minuten tegare of 't is al
van duiven dat ge ronkt. »
«Duivenme1kerij is voor mijn paart 'n slecht
spel, » viel Rozine ongewoon driftig uit, « 't mannevolk hangt er zijn leste geld aan, 't is gelegenheid tot drinken en nachtlooperij, nen duivenmelker zou vrouwen kind zien hongeren om zijn duiven 't hunne te geven.» Ze wond heur eigen op
al zelf pratend, zoodat Miel er van verschoot :
nooit had hij zijn meisje zóó hevig te woord gehoord.
«Zoetjes, zoetjes, Rozineke,» suste hij, «zoo
meent ge 't toch zeker niet? » - 't Meisje liet zijn
vraag zonder antwoord, ze scheen totaal uit haar
goed humeur geraakt en Miel kon maar niet denken waarom. Ze liepen verder zwijgend naast mekaar.
Jef Peteel en Thiele lieten het zoo zwaar niet op
hun hart wegen en stapten lachend en taterend
voort ; wat kon hun vandaag het duiven spel sche28

len? 't Was kermis en ze waren gekomen om leute
en vermaak. Ze waren ten andere maar een « ker·
miskoppel » en niet ernstig verliefd gelijk Miel
en Rozine. Niet dat Peteel het met Thiele niet
voorgoed gemeend zou hebben, maar een boerenzoon moet toch eerst een doeningje vinden en wat
land, en geld hebben om te kunnen beginnen boeren voor eigen rekening; en Jef had noch doening
noch geld, alleen een paar sterke armen en een
helderen kop; hij zou een bedrijf doen draaien, dat
zag iedereen wel aan den gang van zijn vaders
boerderijtje. En Thiele kon haar niet ontveinzen
dat ze gaarne liep naast den flinken jongeling; ze
was fier op haar eigen en vond dat ze met Peteel
een schoon koppel uitmiek, maar haar verlangen
keek hooger dan haar hart, en ze vond een groot
beletsel aan een ernstige verkeering met den jongen boer : zijn ouders waren toch maar kleine lui,
die nog aleens geen paard op hun gedoentjen hadden. Neen ... ze keek hooger; maar een kermislief,
och, daaraan was nu toch niet veel gelegen, als
't maar een fatsoenlijke jongen was, en op Jef Peteel wist toch niemand iets te zeggen.
Ze gingen naar 't Brieleken.
In de tent van Kornul Trompet was de dans
volop aan gang en het duurde niet lang of de vier
Doorndonksche jonkheden draaiden lustig mee.
Rozine scheen haar kwade luim vergeten en ze
dansten een tijdje gezellig voort, waarna ze wat
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gingen uitblazen aan een tafeltje, achter in dt:- cent,
waar er getapt en gedronken werd.
Aan den ingang der tent ontstond opeens groot
rumoer, en wild en zot kwamen een heele hende
jonge kerels naar binnen gesprongen, hun dwaas
getier overstemde het walsdeuntje van het kermisorgel. Midden in dien hoop geweldigaards sprong
Tuur Blomme, hij had een groote papieren roos
in 't knopsgat van zijn jas. De mannen hielden hun
huilkoor vol en een poos viel de dans stil : ze
zongen op een gekend vooisken : « D'r es geen
herkuul in Vlaanderen die den Blomme kan versloan ! » en als het uit was herbegonnen ze er mee.
Blomme betaalde een ronde bier en J t geweld viel
stil.
Daar zag de smid Miel Braat en zijn gezelschap
zitten. Hij stapte er op af en de papieren bloem
uit zijn knopsgat rukkend, bood hij ze aan Rozine
al zeggende :
« Rozineke, da's een blommeke dat Blomme ge·
wonnen heeft van den herkuul, en da's veur ou !»
't Meisje trok haar schouders op en liet de prul,
die de smid op haar schoot geworpen had, op den
grond rollen.
« Wilt de da' niet van mij?» vroeg hij spottend, «'t es 't blommeke van den kampioen van
de lutte.»
Nu kwam Miel Braat er tusschen.
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«'t Ware beter dat ge mij de wedding betaalde, » beet hij den smidszoon toe.
Blomme raapte driftig de papieren roos op,
smeet ze naar Rozine's hoofd en snokte zich dan
woedend om.
Braat was opgesprongen en stond vóór den geweldigaard.
« Kom buiten!» huilde Blomme en zijn valsche
oogen gloeiden, « als ge geen lafaard zijt, kom buiten, 'k zal u kontant betalen. »
De jonge boer was bij de beleediging bleek geworden, hij neep zijn handen tot harde vuisten ineen. « Kom af ! » zei hij met bittere stem en vastberaden stapte hij de tent uit. Blomme trok zenuwachtig zijn broekriem hooger en volgde Miel naar
buiten ; met hen ging een heele drom jonk heden
mee.
Achter de tent lag een graspleintje, daarheen
stapten ze.
De twee jonge mannen schoten hun vest uit en
stonden tartend op twee passen van mekaar.
«Wat moet ge hebben van mij?» brieschte
Blomme tergend.
« 't Geld van de wedding die ge verloort, en verschooning voor 't gemeen woord dat ge mij daar
toebracht,» antwoordde Braat woedend.
Blomme trok zijn kop tusschen zijn schouders,
zijn neusgaten verbreedden en, als een kat vooruit-

31

springend, siste hij: « 'k Zal u die verschooning op
uw wezen plakken ! »
Met een lenigen zwier was Braat zijlings weggesprongen, stak den smid zijn been vóór de voeten en
zat bovenop zijn gestruikelden tegenstrever eer deze
tijd had op te springen. Met zijn sterke handen had
Miel den smid bij de polsen en neep en duwde mer
al de macht die in hem was. Blomme grolde als
een woedende hond, hij wrong en wroette om uit
den greep van den jengen boer los te komen.
«Los!» tierde hij met rauwe stem. - «Om de
verdomme niet, vóór dat ge da' woord intrekt,»
snauwde Braat tegen. De rosse smid wrong dat al
de pezen van zijn lijf spanden en dat de aders op
zijn voorhoofd en armen als looden wormen,
blauwen dik, opzwollen. Sterker en zwaarder
voelde hij den duw van Braat's knie op zijn borst;
zijn polsen waren ontveld van 't wringen in de
vastprangende handen van zijn vijand. De ommestaande jongelingen keken met spanning toe; hun
borsten hijgden van hooge belangstelling voor den
machtigen kamp die daar gevoerd werd.
«Geef u over, smidje, » tergde een boerenzoon
van Eekeinde.
Blomme's tanden knarsten opeen met een geluid
alsof glasscherven overeenschoven ; tranen van
machtelooze razernij sprongen uit zijn roodbeloopen oog en en in een uiterste, bovenmenschelijke
krachtinspanning rukte hij zijn linkerhand los.
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Bliksemsnel schoot die naar zijn broekzak, waarin
de vreeselijke lierenaar zat; maar vooraleer hij
daaraan kon sloeg Braat hem met zulk geweld zijn
toegeklemde vuist op den voorarm, dat deze als
lam en af was.
« Los ... » zuchtte hij, sidderend van pijn.
«Lafaard! Lafaard die ge zijt », brulde Braat,
« of zag ik niet dat ge uw mes zocht? Driedobbele
lafaard! » meteen gaf hij zijn verpletterden tegenstander een zoo duchtigen vuiststomp onder de kin,
dat hij duizelig en suf liggen bleef; bloed liep hem
uit den mond en hij spuwde een gebroken tand uit.
Braat stond op, wiesch met zijn hemdsmouw het
zweet van zijn aangezicht en greep zijn vest van
den grond. Zonder zijn verslagen vijand nog een
blik te gunnen stapte hij door den kring van de
kijkers terug naar de danstent. Peteel en Schoutens'
dochters waren weg. - Dat verwonderde hem;
meteen was zijn opgezweept bloed stille, een plotselinge onrust beet aan zijn hart en sloeg zijn gemoed terneer, al zijn kermisplezier was in die
poos van geweld gewurgd en weg; nu hij zijn
meisje niet meer zag schoot hij vol verdrietige gevoelens. Hij ging weg, zonder te weten waarheen,
om weg te zijn en te bewegen. Zoo stond hij zonder
het goed te weten voor «De Fontein », waar een
orgel dreunde boven een wemelende wenteling van
op- en neerwippende koppen. Dat rumoer hinderde
hem nu en hij ging verpoozing en kalmte voor

3

33

zijn gedachten zoeken in een stil herbergje in lommer van frissche lindekens.
Hij zocht noch vond zijn gezelschap weer en in
den avond stapte hij naar huis, nuchter en triestig,
met een gevoel van zware ontevredenheid over
't verloop van dien mislukten kermisdag.
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DORPSGEHEIMEN.
Onder den breedgekruinden lindeboom die 't
Mariakapelletje aan den omdraai van de Karrestraat overschaduwt, rechtover den Veldweg, stonden drie Doorndonksche klappeien bijeen, Rozelien, de vrouw van schepene Braat, en moeder van
Miel en Anneken; Stefe Kanduit, de stoelenzetster
uit de kerk van Doorndonk, en Lesta Hamerlink,
de vrouw van den timmerman, bazin in «De
zaag ».
Lesta vertelde : «En wie zou da' van Rozine
Schoutens verwacht hebben, meisens, dat die heur
mee meneer Anatool van den burgemeesters alzoo
zou durven laten zien ! Ze zeggen dat ze met hem
heel Eekeinde afgedwijld heeft na die affeere in
de tent van Nul Trompet. Wa' zegt Miel daarover ? » Die laatste woorden richtte ze tot bazinne
Braat.
« Och gotte, mijn kind, wa' zou hij daarover zeggen? Hij weet wel dat Rozine's vader het hoog in
den bol heeft, en ongeerne ziet dat zijn jongste kennis heeft met den zoon van iemand die schepen is
waar hij het liefst zou zijn; mor da' Rozine nor
hem nie' meer omzag als Tuur Blomme hem buiten
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riep, en dat ze er ondertusschen met Peteel en heur
zuster van onder liep, da' stond hem leelijk tegen. »
« In ons huis is verteld,» ging Lesta Hamerlink
voort, « da' meneer Anatool al lang achter één
van Schoutens loopt, en dat de boer er mee ingenomen is.»
«Jaja, schaap,» viel nu Stefe Kanduit er tusschen, «da' moeder Schoutens mor uit heur oogen
ziet. 'k Zegge niet dat Rozine al licht verkeerd zou
loopen, mor meneer Anatool en is aan zijn proefstuk niet meer : ge weet wel wat er over een goed
jaar verteld wierd. »
«Rozine Schoutens is tot hiertoe altijd deftig en
braaf geweest, » weersprak bazinne Braat, « en
'k en kan niet gelooven dat ze onzen Miel zou verlaten om achter Van Gersten zijn zoon te loopen,
ze kent ook wel de reputatie van meneer Anatool.
Dat het Thiele waar... misschien... mor Rozine?
Neenee, kind, neenee. »
« Toch heeft ze met hem heel Eekeinde afgeloopen, » hield Stefe vol.
« Mee Thiele en Jef Peteel daarbij, » vergoelijkte
Lesta HamerIink, « 't jong kon toch niet alleen 100pen op een kermis, en Miel lag in ruzie ; ze zullen
voortgegaan zijn om buiten de moeilijkheden te
blijven. »
«Da's ook mijn gedacht, kind,» beaamde moeder Braat, al goedkeurend knikkend.
«En wa' zal er van da' vechten komen tusschen
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Blomme en Miel ?» vroeg dan Lesta Hamerlink
aan bazinne Braat.
Moeder Braat zei dat er geen vervolgingen op
zouden zijn; de schepen had met den veldwachter
van Eekeinde en met de gendarmen over 't geval
gesproken en zijn invloed doen wegen in de
schaal van die gerechtsdienaren. Een goede sigaar
en een flesch oude wijn hadden de zaak in 't vergeetboek doen zetten. - Blomme mocht blij zijn
er zoo goedkoop van tusschen te komen, en Miel
had van zijn vader een duchtig sermoen gekregen.
« 't En is geen ruziezoeker, onze Miel, » besloot de
vrouw van den schepen, «maar zulke dingen mogen toch niet onbesproken gelaten worden. })
Daarop zei ze vriendelijk «goên dag» en ging
de Karrestraat in, naar huis.
Pas had vrouwe Braat den rug gekeerd of Stefe
Kanduit trad nog wat dichter bij Lesta Hamerlink
en, haar de rechterhand op den voorarm leggende,
fezelde ze, met haar linkerduim over haar schouder Miel's moeder nawijzende: «Dat heuren zoon
bij Rozine Schoutens zijnen bon gekregen heeft,
weet iedereen.»
«Da' kan nog goedkomen, » meende Lesta, «de
Braaten zitten en warm in en Rozine zal zoo dwaas
niet zijn, een braven jongen gelijk Miel te laten
staan, om met meneer Anatool in heur ongeluk te
loopen. »
« Stina Bros, die te Schoutens veel over den vloer
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komt, zegt dat de boer luidop laat hooren dat hij
het voor den brouwerszoon heeft,» verzekerde
Kanduit, «en al het land achter Schoutens' hof is
van den brouwer. »
«Schoutens ziet zijn hoeve liever dan zijn kinderen en hij zou voor een hofland zijn dochter in 't
ongeluk helpen,» zei Lesta, «maar de boerinne
heeft meer hart dan hij, z'en telt en rekent niet
zooveel als de boer ; ze zal heur meisken wel van
dien flierefluiter weten af te houden. Dag, Stefe. »
De bazin uit « De Zaag» wachtte naar geen verdere mededeelingen van de praatgrage stoeltjeszetster en stapte gezwind de baan op.
Stefe keek haar achterna tot ze achter den hoek
der straat uit haar zicht was. Dan vielen haar oogen
op de kapeldeur, die op een kier stond ; ze duwde
de deur open en ging knielen op een van de vier
stoelen die heel de profane bemeubeling van het
heiligdommetje uitmieken.
Kanduit zat met scheeven kop te kijken naar het
oude Lief-Vrouwenbeeld, zonder bidden, met verre
gepeinzen. Haar oogen wandelden dan over 't gewelf je, wanden en vloer. Daar zag ze naast den
stoel vóór haar een papierken liggen, een samengeplooid, verfrommeld briefken. Gretig greep ze, ontplooide en keek vooraf naar den naam die er onder
stond : «Anatoie. »
« Van den brouwer ! » grinnikte ze en begon gre-
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tig te lezen. Jammer maar dat ze niet beter geleerd
was. Ze geraakte er toch wijs uit en spelde:
« Schatje,
«Gisteren heb ik op 't gewoon uur lang
op wacht gestaan. Waarom zijt ge niet gekomen ? Dinsdag, 9 u. voormiddag per auto
naar Brussel. Kunt ge mee dan plaatst ge in
't vaasje, links, voor uw kamervenster een
theeroos. Maandag kom ik voorbij en zal
met veel verlangen naar uw venster kijken.
A toi de tout creur.
Anatole. »
Die Fransche flauwigheid verstond ze niet, maar
ze wist genoeg uit de rest van Anatool's epistel.
«Sloeber! » grommelde Stefe met nijdigen grimlach.
Ze verborg het papiertje met zorg in haar paternosterzakje, stond op en verliet het kapelletje, blij
over haar belangwekkende vondst. Wat zou Meneer Pastoor daarvan zeggen? Want die moest natuurlijk ingelicht worden : dat was gewoonte. Maar
wie mocht toch het «Schatje» zijn dat meneer Anatool's briefje zoo onvoorzichtig verloor? Kanduit
maakte bij haar eigen overzicht van al de mogelijke schatjes in Doorndonk : Rozine Schoutens ? Zou
het dan toch waarheid zijn wat er over gebabbeld
werd in het dorp ? Dat zou Stefe wel weten uit te
fijnen, al moest het haar een oog kosten. Terwijl
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ze zoo diep nadenkend voordiep, rinkelde er plots
achter haar een fietsbelletje; ze sprong op zij, en rakelings scheerde de schrijver van het gevonden
briefje haar voorbij, luid lachend om haar hevig
verschieten en haar komieken sprong.
«Hij gaat er weer op uit,» bromde ze kwaad;
maar dan schoot het als een bliksemstraal door haar
brein.« Ha ja ! 't Is waarachtig Maandag vandaag !
Hij draait de Karrestraat in ; 't zal, mijn ziele,
achter Anneken Braat zijn! Ongelooflijk. Zoo'n
schijnbraaf ding, die dochter van den schepen;
maar, ja ja, schijn bedriegt. »
Met versnelde stappen schoof Kanduit den fietser achterna. Traag reed meneer Anatooi de straat
in en schielijk draaide zijn hoofd naar links. Stefe's
hart klopte van overdanige nieuwsgierigheid ; ze
verwenschte haar bijziendheid en 't ongelukkig toeval dat ze nu juist haar bril niet biihad. Was 't nu
aan «'t Brugsken » of aan «'t Veldhuis » dat hij
zijn hoedjen afnam en met breed en zwier groette?
- Daar zie! Sneller vliegt hij de straat door en
zwenkt aan den draai van de baan uit haar zicht.
«Een theeroos in 't faasken, links,» herhaalt
Stefe tusschen haar tanden en ze stapt gezwind.
Braat's hofstede. De kamervensters ... twee postuurkens, een oud visschertje dat naar zijn even onbeweeglijk baksteen en wijfje kijkt. Die postuurkens weet Stefe daar seden jaar en dag te pronken
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staan ... 't Ander venster: links, een vaasje... zonder
bloemen!
« Anneke kan niet mee naar Brussel, meneer
AnatooI ! » grinnikt de stoeltjeszetster. Ze stapt het
« Veldhuis» voorbij.
Daar vaart door al haar magere knoken een schok
en ze staat stokstijf stil : vóór het venster, links,
van « 't Brugske» staat, tartend, een prachtige, ongewoon groote theeroos in een vaasje !
't Is Stefe of alles rondom haar donker wordt,
alleen de verraderlijke bloem vlamt als een stralende sterre in haar oogen en schijnt verbazende afmetingen te krijgen; ze groeit, groeit, groeit!
Reutsken's deur ging open en Mieke kwam op
den drempel staan. Die plotselinge verschijning
trekt de stoeltjeszetster uit haar vizioen en seffens
ligt haar aangezicht in de natuurlijke plooi.
Mieke Reuts moest zelf wel eenigszins uit haar
gewone doening zijn, anders had ze wel bemerkt
dat Kanduit zoo aardig deed.
« Een superbe roos he, Stefe, » riep ze de kwezel
toe, « 't is een « gloire de Dyon. »
« 'k En kenne niet veel van die vreemde namen, »
antwoordde Stefe, «maar dat het een bezonder
schoone blomme is, dat ziet elk.» Ze wachtte
even en liet er dan met nadruk op volgen : «Daar
zullen er vandaag wel nog andere dan ik naar gekeken hebben. »
Mieke vond het heel natuurlijk. Ze knikte nog
41

eens vriendelijk, keek vlug de straat in, naar het
dorp toe, en ging weer naar binnen.
Stefe was al aan 't stappen, kerkewaarts, want
het zou gaan kleppen voor 't lof, en dat had ze nog
nooit gemist sinds de pastoor haar tot stoeltjeszet ster had aangesteld, een post van vertrouwen : een
geldzaak immers. Gedurende heel den tijd die de
godsdienstige plechtigheid duurde, waren Stefe' s
gedachten bij Mieke Reuts en al de lichtjes in de
kerk bloeiden voor haar oogen open tot theerozen.
« Wel, wel, wel ! Mieke Reuts ! Wie zou dat toch
kunnen vermoeden hebben ! Wel, wel, wel ! Wat
een genipt ding... » Na het lof ging Kanduit bellen
aan de pastorij en vroeg aan Mele, de meid, om
Meneer te spreken over een zaak van belang.
Mele was slecht gemutst omdat de stoeltjeszetster niet in de ,keuken wou komen gelijk ze 't gewoon was. Ze haalde Meneer Pastoor, liet hem bij
Kanduit in het spreekkamertje en bleef met het oor
tegen 't sleutelgat staan luisteren.
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MINNE- EN ANDERE ZAKEN.
Kampioen was weduwnaar geweest. De klamper had zijn duivinne gevat en ze zonder mededoogen opgepeuzeld ergens op een tak van een eenzamen boom.
De eenzaat liep heele dagen te sleep staarten achter de andere duivinnen van 't kot en lag gedurig
in driftige ruzie met de duivers. Zoo kon het niet
lang duren, dat en deugde langs geen enkelen kant.
Miel was opzettelijk naar Rozendonk gereden bij
Mon Krabeel, den felsten liefhebber van die gemeente, om voor Kampioen een soortig duivinneke
te koopen, maar Krabeel was er niet voor te vinden
om zijn ,konkurrent van Doorndonk in 't ras te helpen, en Braat had zijn ledigen duiver dan een duivin bezorgd van een andere Rozendonksche kennis;
't en was wel geen puik-uit, maar toch van goeden
stam. 't Beestje was gauw getest op zijn nieuwen
thuis en 't ging gelijk het gewoonlijk bij duiven en ook wel vaak bij menschen - gaat. Het vreemde ding had in ,den beginne tegen Kampioen's geweldige aanstellerigheid een groote onverschilligheid en zelfs half oppositie gevoerd; den tweeden
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dag liep het al zoo misprijzend niet meer weg van
den ronkenden duiver, en 't en had geen week geduurd of Kampioen's sterken snavel had het fijne
bekje te snappën gekregen, en zegevierend had de
felle duiver zijn breede zwingen opengewiekt boven het overwonnen duivinneken.
Er lagen nu al twee eikens in het nest van 't nieuwe koppel en binnen een paar dagen zouden 't paddere jongen zijn.
Miel was in zijn elementen: volgens duivenmelkersondervinding vliegt de duiver liefst naar 't
nest als er zoo een paar leelijkheden met grooten
kop, weeken bek en schaarsch bedonst trommelbuikje in te piepen liggen, en het zou zóó zijn tegen den dag van de groote vlucht uit Bordeaux.
Hijzelf - Miel dus - was intusschen zoo zalig
niet als zijn lievclingsduif.
Boer Schoutens had zoodanig getamboerd en gebriescht na 't voorgevallene te Eekeinde, dat hij zijn
dochters allebei den daver op 't lijf gejaagd had.
Bij Thiele was dat zoo erg diep niet gevallen: een
paar dagen na vaders geweld bui had ze haar kermisvrijer ontmoet en na een kort maar hevig praatje waren ze van mekaar weggegaan en 't was uit
tusschen hen. Peteel had het bijlange niet dramatisch opgenomen; zijn laatste woord tot Schoutens'
oudste was : «Geluk met Meneer Anatool !»
Thiele was vuurrood geworden en had teruggesnauwd : « Zeg dat aan ons Rozien. »

44

Dat woord van Thiele had Peteel aan Braat overgezegd en 't had zwarte wolken aan diens levenshemel gejaagd.
Miel liep met achterdocht in zijn ziele en al zijn
gewandel langsheen den wegel, de haag aan Schoutens' hof, en over den uitgestrekt en akker, den
Blauwberg, die achter Schoutens' hof lag en sinds
meer dan een eeuw door de Braatsen bezaaid werd,
bracht niets op : Rozine bleef onzichtbaar en hij
kon Sc houtens' huizing langs buiten bekijken. 't
Was al !
Daarbinnen ook was de vreê buitengeloopen op
het oogenblik dat, 's Dinsdags na Eekeinde kermis,
de zoon van den burgemeester-brouwer, meneer
Anatooi in eigen persoon, zijn intrede bij Schoutens deed.
Dat onverwacht en onvoorzien bezoek had er
veel verwondering gebaard. Zóó kwam het :
Schoutens keerde met kar en paard van zijn land
terug als hij, vlak vóór de op rede van zijn doening,
den jongen brouwer zag aankomen in gezelschap
van den schoolmeester en gevolgd van twee kleine
gasten, die een landmetersketting en wit-roodgekleurde baken paalt jes droegen. Schoutens had
groetend naar zijn muts gewezen en wou voort
zijn hoeve op, als almeteens meneer Anatool hem
door een handgebaar verzocht stil te houden. De
schoolmeester was met de twee mannekens voortgegaan.
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«Schoutens, » had meneer Anatool gezegd, «wij
hebben den Blauwberg gemeten, we denken aan
verkoopen, als 't past, we zijn er wel niet haastig
mee, maar 't zal er toch van komen. »
De boer was zeer verrast, hij was rood geworden
van verbazing en had onwillekeurig aan 't leizeel
gesnokt, zoodat het paard schielijk de kar op zijde
rukte, en 't had weinig gescheeld of meneer AnatooI kreeg 't wiel over zijn voeten. Zijn lichtgrijs
broekje had een fameuze modderspat gekregen.
Schoutens had «Hou !» geschreeuwd en meneer
Anatool had vergoêlijkend gezeid dat 't ongeluk
maar klein was. Schoutens had daarop tot meneer
AnatooI gezeid dat het hem plezier zou doen als
hij even zou binnenkomen om wat te praten, en
meneer Anatool had dat vriendelijk voorstel aanvaard.
Terwijl Schoutens zijn paard afspande en vrij in
den boomgaard liet, was de jonge brouwer de woning binnengestapt en trof er in de woonkamer
geen levende ziel aan. Hij bleef een poosje door
't venster de bezigheid van Schoutens nakijken.
Lichte voetstappen naderden in de nevenkamer
en meneer Anatool keerde zich om naar de kamerdeur toe; 't was Rozine die inkwam; 't meisje
werd schaamrood en bleef besluiteloos in de deuropening staan al groetend : «Dag, meneer Van
Gersten ».
De jonge heer was innerlijk gevleid als hij
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Schoutens' mooie dochter zoo beroerd zag en het
vloog hem als een vlindertje door het brein: «Die
heeft een boontje voor mij!» Hij antwoordde
daarom zeer vriendelijk : « Dag, Rozineke, nog aan
mij eens gepeinsd na ons kermis? 'k Heb er van
gedroomd, ik. »
't Meisje was haar verwondering al te boven en
half spottend lachte ze om 't flauwe kompliment
en ze zei hardop : « 'k Geloof het!»
De voordeur ging open en de jonge heer keek
deftig alsof hij niets gezegd of gehoord had.
Schoutcns liet zijn klompen in den gang en stapte
op zijn kousen de woonkamer door; hij hing zijn
muts aan een kapstok en schoot een proper vest
aan al zeggend : «In de kamer zijn we gemakkelijkst om te praten, meneer AnatooI.» Meteen
stond hij al aan de kamerdeur en noodigde met
schuingeneigden kop en wijzende hand den brouwerszoon uit om hem te volgen.
Meneer Anatoolknipoogde naar Rozine en trad
de kamer in. Schoutens sloot de deur.
Nieuwsgierig keek Rozine op de gesloten kamerdeur. Wat had heur vader nu met den jongen Van
Gersten te stellen? Kwam die soms voor haar? Zut ! - Voor haar geest rees de flinke figuur van
Miel Braat, haar MieI. Wel had zijn driestheid te
Eekeinde haar zeer mishaagd, en liet ze het hem
nu op haar manier voelen met hem, zeer tegen
haar eigen verlangen in, te ontwijken ; maar het
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flauw gevlei van meneer Anatool was haar een oor
in en het andere uitgegaan, en geen stond had ze
nog aan hem of aan zijn geflikflooi één gepeins gejond. - Miel - en Mielof geen ! Dat ging nu
sterk en diep in Rozine's hart en hoofd. Nog stond
ze te dubben als moeder binnenkwam met den wissen korf waarin ze de aangekochte winkelwaar
meebracht uit het dorp.
«De brouwer van Eekeinde zit met vader in de
kamer, » zei 't meisje, en ze wees naar de deur.
«De brouwer van Eekeinde? De burgemeester? »
vroeg bazin ne Schoutens zeer verwonderd.
« Nee, nee, meneer AnatooI. »
« Wat komt die hier doen ? »
«'k Weet er zooveel van als van 't uur van mijn
dood,» antwoordde Rozine, «maar 't moet toch
voor ernstige zaken zijn, vader zou er anders mee
in de keuken gebleven zijn.»
Toen stak Schoutens de deur juist open en riep,
meer dan hij het zei : «Rozine, de jeneverflesch en
twee glazek:ens. » Weer was hij de kamer in en de
deur ging plagend toe.
~('k Zal ik gaan,» zei vrouw Schoutens, en ze
droeg het gevraagde naar binnen.
«Ze zwegen gelijk stommen,» blies ze haar
dochter in het oor toen ze weerkwam.
Wel een uur lang duurde de wonderlijke zitting
van den brouwerszoon en den boer. De beide vrouwen haalden allerlei gissingen aan, - Thiele was
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er intusschen ook bijgekomen en hielp raden naar
de reden van dat nooit verwacht bezoek. Geen eene
kwam op de waarheid.
Als meneer Anatool eindelijk weg was had
Schoutens zijn pijp gestopt en was buitengegaan
zonder een woordje te lossen. Ze zagen aan zijn
manieren dat hij te prakkezeeren liep, en wachtten
uiterst nieuwsgierig naar het loskomen van zijn
tong, om over het mysterieus geval ingelicht te
worden.
Eindelijk kwam Schoutens binnen.
« 'k Heb een tonne bier besteld aan meneer AnatooI, » begon hij, « 't wordt allengskens oogst. »
«Wat zal onzen brouwer, schepen De Wit, daarvan peinzen,» zei bazinne Schoutens wrevelig,
«die heeft hier immers altijd het oogstbier geleverd. »
«De Wit 'n heeft geen land liggen achter ons
hof,» wedervoer haar man met toegeknepen oogen
en slimdoenden hoofdknik.
«Wat kan Van Gersten's land ons maken? W'en
zaaien wij toch den Blauwberg niet; ge zijt toch
niet van zin den boer uit « 't Veldhuis» te onderkruipen zeker? » vroeg vrouw Schoutens bezorgd,
« Braat's grootvader zaaide 't land al, en hij en zijn
nakomelingen hebben den Blauwberg met hun
zweet gevet ! »
Schoutens snokte zijn lijf op. Met hoogen kop
en zijn vrouw star in de oogen kijkend zei hij, op
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elk woord duwend : «En als ik hem nu eens
kocht? »
De boerin, Thiele en Rozine riepen verward
dooreen in hooge verbazing : «Hebben we nog
geen land genoeg ? »
«Braat's land koopen? »
« De jonge Van Gersten heeft mij een fameuzen
dienst bewezen met mij te verwittigen,» bofte de
boer koppig, «en ik denke wel dat hij daarvoor
bizondere reden moet hebben. » - Hij deed twee
felle pijpetrokken - «'k Geloove dat hij achter
ons Zine komt. »
't Meisje schoot in een luiden lach.
« Dan zal hij niet lang komen !» spotte ze.
Haar vader trok vergramd zijn pijp uit zijn
mond.
«'k Zou wel willen weten waarom, dedjuu !»
vloekte hij boos, «meneer Anatool is iemand buiten 't gemeene, en ... »
«Buiten 't gemeene ! » viel zijn vrouw hem hevig in de rede, «zeg liever beneden 't gemeene, dat
is hij, daar heeft hij meer dan eens bewijs van gegeven.»
« Praatjes,» gromde Schoutens tegen, «praatjes
van vuiltongen en jaloerseh aards, dat zei mij de
jonge heer. »
« 'k Zag nog liever ons Rozine trouwen met 'nen
eerlijken schareslijper dan met dien misloopen
windhaan,» beet de boerin hem toe.
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Ze wond haar eigen op en Schoutens wist bij
jarenlange ondervinding dat hij dan aan 't kortste
eindje trok. Hij schoof zijn muts naar achter, wreef
met zijn grove hand over zijn voorhoofd. «Praatjes, zeg ik, besloot hij, en daarmee uit. »
Hij stak zijn uitgedoofde pijp weer aan en ging
nukkig staan rooken voor het venster.
Thiele had geen woord gesproken.
Rozine en haar moeder verlieten de keuken om
in 't achterhuis hun gewone vooravond bezigheden
te verrichten.
Thiele nam een breikous, zuchtte luid en zei
daarna alsof ze voor haar eigen zelf sprak. «'k
Wou dat meneer Anatool achter mij kwame.»
Schoutens draaide fijn glimlachend zijn hoofd
naar zijn dochter, stapte zoetjes nader tot haar.
« En dan?» vroeg hij zacht.
« Ik zou hem nemen, » antwoordde ze beslist.
Er hing een korte wijl stilte tusschen hen.
« Dat kan allemaal goed komen, » liet de boer er
dan stilletjes op volgen.
Thiele breidde droom end voort.
Door het huis zinderde het geluid van den afroomer en boven dat geluid klonk lustig Rozine's liedje. Ze zong van Tilleke van Heule.
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DE BLAUWBERG.
Miel Braat zit op zijn duivenkot het levendig
gedoe van zijn beestjes na te kijken. Kampioen zit
met ingetrokken kop en dikken krop te droomen,
zachtjes ronkt hij «aoo, aoo, aoo,» boven op het
hokje waarin zijn nieuw duivinneke haar paddere
jongen zorgvol verwarmt onder haar openstaande
pluimen. Mak en tam laat de stoere duiver zich
door zijn baas oppakken.
Miel's oogen gaan bewonderend voor de duizendste maal over Kampioen's volmaaktheden. Hij
spreekt de duif toe alsof die hem kon begrijpen.
«Overmorgen laat ge uw vrouwke thuis en ge
gaat de kevie in, manneke. 't Is ver! Bordeaux.»
Kampioen pikt spelend in Miers vinger. Lachend
babbelt de jonge man voort :
«Doen lijk verleden jaar, Kampioentje, eerste
komen met drie minuten vóór, hé !»
Miel opent de hand. De losgelaten duif blijft
nog enkele sekonden zitten, wipt dan terug bovenop het nest en draait daarop ronkend rond.
Miel kijkt door de ruit. Op den hof komt Stefe
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Kanduit met gezwinden stap op de huisdeur af,
klopt aan en treedt binnen.
« Als die binnen is, blijf ik liefst buiten, » denkt
Miel luidop. Hij sluit zijn duivenkot en gaat slenteren in den boomgaard.
De stoeltjeszetster had de huisdeur geopend.
«Geen belet ? »riep ze met de scherpe neusstem, eigen aan vrouwen die snuif gebruiken.
«laat Stefe binnen, kind,» zei bazinne Braat
tot haar dochter. Ze had door 't venster waarbij zij
te naaien zat Kanduit zien aankomen.
Anneke lei haar naaiwerk af en ging de deur
openen die de keuken van de huisgang afsloot.
« Kom maar binnen, Stefe» zei ze vriendelijk.
De stoeltjeszetster liet haar klompjes op de stroomat in de gang en trad de woonkamer binnen.
«Dag, schep ene en kompenie, » groette ze.
Seef Braat hief zijn hoofd boven de gazet waarin
hij te lezen zat en groette, waarna hij zich weer in
zijn lezing verdiepte. Anneke bood Kanduit een
stoel aan en, terwijl ze zich neerzette begon Stefe
al :
«Ik ben op ronde voor de begravinge van ons
burgemeesteresse. Van dezen avond om zeven uren
rozenkrans in de kerk en overmorgen ten tien en
half de begrafenisse met koordienst. »
«'t Is nog rap in 't werk gegaan met Klementiene, newaar Stefe,» opperde bazinne Braat.
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«Och, bezinne, » meende Kanduit, «'t mensch
is gelulclcig bij Ons Heere. Peins, mijn schaap, zeven lange maanden gesukkeld, van alles geprobeerd, vier doktoors en geen eenen die hielp!
Zwijg mij van de doktoors ! Al prutsen wat ze de
menschen geven. Had Klementine geluisterd naar
den raad van Manse de achterwaarster, ze liep nog
over eerde. Kijk, ge weet hoe ik geslagen lag over
acht jaar ; 'k en hebbe geen doktoors gehoord of
gezien. Manse heeft mij opgepast en verzorgd gelijk 'nen engel; zeven verschillende krachtige kruiden heeft ze voor mij gezocht, twee uur na zonsondergang; alle dagen daarvan verschen thee getrokken ; vellen van verschgestroopten paling haalde ze drie keeren per week bij den vischman te
Berkelare ; uren heeft ze er bij gelaten om frischbedauwde spinnewebben te zoeken om die op de
wonde te leggen als mijn steenzweer opengebroken
was. De leste porei uit heur hofken gaf ze ten beste
om er mee een papke met wittebrood te maken om
het op mijn bille te leggen en de pijnen te kalmeeren. Al den kwajen brand heeft ze uit mijn lichaam
gehaald en sedertdien ben ik gezonder dan vroeger in heel mijn leven. 't Is mijn gedacht, had de
burgemeesteresse naar Manse geluisterd, ze liep al
lang over de straat. Nu zullen ze er heur voor den
lesten keer over dragen.»
Kanduit had haar redevoering over porei en
steenzweren afgesponnen zonder dat iemand gele-
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genheid had gevonden om er een enkel woord
maar tusschen te schuiven.
Nu kon bazinne Braat eindelijk spreken.
« Doktoor Feliks van Eekeinde staat toch bekend
voor een fijn en geleerd geneesheer, » zei ze.
«Hij heeft hij toch madammeke Van Gersten laten sterven over twee jaar» verweerde Kanduit.
« Ja, maar Stefe,» liet nu Anneke hooren, « ge
weet toch wel dat een schedelbreuk geen ziekte is
en madam was uit den auto gestuikt met het hoofd
tegen 'nen boom. Ze was al dood als doktoor Feliks geroepen werd.»
« Elk zijn gedacht, » stribbelde de stoeltjeszetster
nog tegen, « ik heb meer vertrouwen in Manse dan
in al de doktoors van de wereld. »
Schepene Braat kon Stefe's gebazel niet langer
aanhooren. Hij stak zijn bril in de kartonnen brilkas, vouwde zijn gazet, lei ze op tafel en was tewege de keuken uit als de stoeltjeszetster hem
weerhield.
«Heb'de 't nieuws al gehoord, Schep ene ? »
«Wa' nieuws?» vroeg Braat kregelig.
« Da' Van Gersten in slechte papieren zit. Hij
heeft het berkenbosch verkocht aan de gemeente,
ze gaan daar het nieuw hospitaal opbouwen, zeggen ze te Eekeinde. En 't schijnt dat hij al land verkocht heeft ook, in alle stilte, uit de hand zeggen
ze.»
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Braat's belangstelling was ineens geweldig opgezweept, maar hij liet er niets van blijken.
«Ja, sprak hij op onverschilligen toon, van 't
berken bosch wist ik, maar van land verkoopen,
neen, niets van gehoord.»
« Meneer Anatooi is bekwaam een miljoeneer uit
te spannen,» oordeelde Kanduit, en daarover waren haar drie toehoorders met haar akkoord.
Braat ging peinzend naar buiten.
Nog ruim een half uur bleef Stefe overendweer
praten, ze sleurde er onderduims meneer Anatooi
nog eens door met Rozine Schoutens, hoewel ze
inwendig juichte omdat ze wel beter wist hoe het
zat uit het gevonden briefken en de theeroos, maar
ze wou haar wraak hebben over het gering belang
dat ze voor haar praatjes vond in het huis van
schep ene Braat. Dan stond ze schielijk op en keek
naar de klok. «Al zóó laat ! » zei ze, « en 'k moet
nog in negen huizen zijn vóór den rozenkrans ; dag
bezinne, dag Anneke. »
De vrouwen wenschten Stefe «goên dag» en
waren blij omdat ze van het wandelend nieuwsblad verlost geraakten.
Niet zoodra was 't wijf de baan op of Braat
stond vinnig terug op den keukenvloer.
«He'de 't gehoord,» vroeg hij levendig, «de
burgemeester van Eekeinde moet heel zeker in nesten zitten; 'k had al halvelings een woordje daarover geweten van den sjampetter van Eekeinde.
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Morgen speel ik mijn zondagpak aan en 'k ga bij
Van Gersten. »
Bazinne Braat wist, zoowel als haar dochter,
wat de schepene in de zinnen had. Al meermalen
had Braat gepoogd het éénige stuk land dat hij in
pacht bezaaide vrij te koopen ; 't was hem nooit gelukt. Vóór de laatste gemeenteverkiezing had
Schoutens, die op de tegen lijst optrad, hem half
dreigend laten verstaan dat hij hem den Blauwberg
van onder zijn ploeg zou halen; ze hadden daar
bitter over gekrakeeld. Nu wou hij kost wat kost
daar een eind aan maken en, gelijk hij gezegd had,
's anderendaags, nog in den voormiddag, stond hij
aan de deur van den burgemeester te Eekeinde en
belde aan.
De bejaarde meid deed open en liet Seef in de
spreekkamer.
« 't Is voor meneer,» zei de boer.
«Meneer Anatooi is met den auto naar Brussel
en de burgemeester is nog op 't gemeentehuis,»
wist de meid te zeggen, maar ze voegde er vlug
aan toe : «hij kan alle momenten gaan thuiskomen. Zet u. »
Ze bood Braat een stoel aan en slofte de kamer
uit, de deur op een kier openlatend.
Braat ging zitten. Dikwijls reeds kwam hij hier
om pacht en bier te betalen; dat deed hij altijd
zelf, hoewel meneer Anatool al een paar keeren gezegd had, dat hij op zijn jaren beter een jonkheid
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met die zending kon belasten. De boer had gevat
wat de brouwerszoon begeerde, daarom kwam hij
steeds zelf.
Nog nooit was het hem opgevallen hoe onderkomen en verwaarloosd de meubels en het wandpapier er uitzagen; hoe kleurverschoten altijd de·
zelfde behangsels en gordijnen voor de sinds lang
niet herverfde ramen hingen. En, waarachtig, de
antieke koperen penduui, waarop madame zaliger
zoo preutsch was, pronkte niet meer tusschen de
twee kandelabers op de marmeren schouw : daar
stond nu een groot postuur, een vrouwenbustc.
Braat kon zijn oogen niet gelooven ! - Op zijn
teenen sloop hij naar de schouw om van dichtbij te
zien : Waarachtig, 't was plaatster ! De afgeschilferde bronslaag liet het verraderlijke wit op meer
dan een plaatsje zichtbaar. De boer was innerlijk
blij om die duidelijke teekens van verval ; niet dat
hij leedvermaak vond in de verarming van Van
Gersten, daarvoor was hij te diep kristelijk, maar
omdat het hem bijna zekerheid gaf dat hij ditmaal
den zoo lang begeerden grond bemachtigen zou.
Onderwege had hij loop en narekenen hoeveel
hij bieden zou; achthonderd roeden beste land, als
hij het voor zestig frank de roede krijgen kon, dat
maakte achtenveenig duizend - dat was het driedobbel waard - tot tachtig - tot negentig zou hij
gaan, ja, tot honderd als 't moest; hij zou Schoutens leeren tegen hem te durven opkomen in de
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kiezing, en te durven vertellen dat zijn zoon Miel
nooit met Rozine trouwen zou. - Boerentrots is
sterk als rots en boerenhaat tot veel in staat. Hij wou zijn laatste pachtland vrij en kampioen
zijn, koning, op volstrekt eigen doening. Hij zat
terug op zijn stoel, diep in al dat gepeins verzonken, als de burgemeester binnentrad.
Braat stond op en zei op zeer beleefden toon :
« Goên dag, meneer de burgemeester.»
Van Gersten zag er vermoeid uit en neerslachtig;
toch deed hij een krachtige inspanning op zijn
eigen, en antwoordde vriendelijk
« Haha, Braat, wie we daar hebben; voor 't
oogstbier zeker ? »
« Geraden, meneer de burgemeester,» gaf Seef
gewillig toe, « ik kwam, lijk ieder jaar, de tonne
bestellen. Bij ons levert geen anderen brouwer als
Van Gersten. Zoo heeft mijn vader zaliger met den
uwen gehandeld, zoo zal het met ons blijven zoolang als 't God belieft. »
« Oude gewoonten zijn meestal goede gewoonten, » bevestigde de brouwer. En na een poosje stil
gepeins voegde hij er bij: « Jaja, 't is al lange dat
we met malkander handelen ... en altijd van weerskanten goed handelen. »
«Da's waar,» sprak Seef Braat toeschietelijk,
«maar toch is er één ding dat we nooit tot een
goed einde hebben gebracht. »
« En dat is ? » vroeg Van Gersten.
59

« Wel, meneer de burgemeester, ge weet het
zoo goed als ikzelf : al wat ik bezaai is eigen land
- alleen de Blauwberg is van u, en ge weet al lang
hoe geern ik dien zou koopen, » zei Seef met nadruk. - « Maar alla, » voegde hij er in schijn onverschillig aan toe, «ik ben toch altijd gerust geweest dat geen ander het van u verpacht noch verkocht zou krijgen, en ik blijf er gerust in. »
Met gebogen hoofd en diepdenkend had Van
Gersten naar Braat geluisterd. Hij zweeg. Zijn
rechterhand trommelde zenuwachtig op de tafel.
Een einde makend aan zijn bedenkingen keek hij
Seef recht in het gelaat en sprak :
«En houdt ge er nog altijd aan den Blauwberg
in eigendom te verkrijgen? »
Braat jubelde innerlijk maar trok even de schouders op en antwoordde schijnbaar onbewogen :
«Ba, zoolang ik hem van u in pacht behoud is
't mij eender, maar allegelijk, niets dat boven
eigendom gaat. »
Van Gersten bleef nog een oogenblik nadenken
en zei dan langzaam : «Hewel, Braat, ge zult ditmaal gelegenheid krijgen ... hoeveel biedt ge voor
den Blauwberg ? »
Een lichte blos schoot naar Braat's kaken. 'k
Heb hem! dacht hij, en langzaam kwam het er uit:
« Da's niet zoo maar seffens gerekend.» Hij
dacht een poosje na, schudde een paar malen het
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hoofd en liet dan koel en droogjes hooren : « Vijftig-duizend. »
Afwerend hief Van Gersten zijn handen omhoog.
«Dat is niet ernstig, Braat, dat is geen bod,»
grommelde hij.
«Geen bod, meneer,» weersprak Braat in schijn
verrast, « geen bod! Ik meen dat vijftig-duizend
frank veel geld is. »
«De Blauwberg is 't beste land van Doorndonk, » pleitte de brouwer.
« Goeie grond is 't, » gaf de boer toe, « meer dan
honderd jaar bij mijn weten slepen de Braaten er
voedsel en vette naartoe, en meer dan honderd jaar
heeft de Blauwberg hun zweet gedronken; dat
mag toch ook genoemd en aangerekend worden,
meneer. Maar we zullen de zaken laten gelijk ze
zijn als ge mijn bod niet voor serieus aanneemt. »
Weer zat Van Gersten in diep gepeins. Dan
stond hij schielijk op en zei driftig : «Braat, de
Blauwberg gaat niet uit mijn handen beneden de
vijf-en-zeventig duizend frank. »
Nu stond Braat eveneens recht en, zijn grove
hand naar den burgemeester van Eekeinde uitstekend al over de tafel, zei hij op vasten toon :
«Vijftig-duizend frank - kontant geld - sla toe,
meneer de burgemeester. »
Weigerend schudde Van Gersten het hoofd. Nu haalde Braat het lokmiddel uit waarop hij on-
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derwege had loop en beramen : «Twee-duizend in
goud, » zei hij langzaam, « de rest in bankbrieven. »
Van Gersten had schielijk het hoofd opgericht:
«Tweeduizend in goud?» vroeg hij verbaasd,
bleef er dan nog goud in het land na al het gezwendel en gesjacher van na den oorlog ? Vlug berekende hij de zevendubbele waarde van het aangeboden goud en langzaam rees zijn rechterhand
over de tafel, die van Braat tegemoet. Deze had
geknikt bij de vraag van den brouwer. Steeds hield
hij de hand open ten palmslag. Daar Van Gersten
nog aarzelde drong de boer nogmaals aan : « Tien
gouden Napoleons van honderd - twintig voskens
van vijftig - het laatste goud dat ik bezit - de
rest in brieven - kontant. »
Hij beloerde Van Gersten's hand, die langzaam
naderde, en moest zijn eigen geweld aandoen om
geen triomf te schreeuwen als de zoolang gewachte
palmslag viel. Als een klauw omsloot zijn hand die
van den brouwer en hield ze een lange wijle vast.
De Blauwberg was eindelijk zijn eigendom!
Als hij naar huis trok had hij over den verkoop
een geschreven overeenkomst op zak : « Woorden
zijn winden maar schriften binden. »
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KAMPIOEN VERDWIJNT.
Vredige nachtstilte hangt over Doorndonk ; alles ligt er in diepe, deugddoende rust. De boomen
en het groeiende koorn staan roerloos luisterend
naar de stilte van den zoelen zomernacht. Twaalf
langzaam wegdeinende klokslagen zijn daareven
over het dorp open gegalmd. Op de hoeven - in
« 't Veldhuis », niets dat roert. De bandhond ligt
lijk dood vóór zijn kot; hij heeft in den vóórnacht
een paar malen heftig geblaft omdat er naast zijn
hok iets neerplofte; schepene Braat heeft het voutvensterken opengetrokken, scherp geluisterd en dan
geroepen : «Koes, Fideel, koes manneken !» Daarna heeft hij het vensterke op een spleetje gezet en is weer in zijn bed gekropen. Fideel is rond
zijn kot geloopen, heeft het toegeworpen ding besnuffeld en het gretig ingeslokt ; een lekkere brok
lever was 't, al vond Fideel er een vreemden smaak
aan; die kwam van het heulkopsap dat er in verstoken zat. Weinig later sliep de hond als een
steen.
In de stalling rinkelt soms een verschuivende
koeketting en grommelt de zware adem van de
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zeug, die met den harigen rug tegen de deur van
heur hok te snorken ligt.
Boven den voeders tal, op 't duivenhok, klepperen eensklaps vleugelslagen van afgeschrikte duiven en een oogenblik schittert door de ruit boven
de slingers een lichtstraal ; dan is alles weer donker
en stil.
Behoedzaam gaat de deur van den voederstal
open en weer geruischloos toe ; een ineengedoken
gestalte schuift achter de schuur weg en verdwijnt
in de donkerte van den nacht. Nu is er weer niets
meer dat beweegt op het hof van schep ene Braat,
en de nacht schuift langzaam voort.
In den zeer vroegen morgen, nog vóór iemand
op de baan was, reed Tuur Blomme naar Gent;
hij had voor zijn vaders smidse en moeders ijzerwinkel een heelen hoop bestellingen te doen bij
den groothandelaar. Vóóraf reed hij naar de duiven markt en verkocht er aan een onbekenden liefhebber een ongewoon schoone reisduif. Een uurtje
later zat Kampioen, met beide vleugels in een
dwangkamizool geprangd, op een vreemd kot in
een Gentsche achterbuurt, vruchteloos te pogen of
hij de vrije lucht kon inschieten.
Als Miel Braat 's morgens naar zijn duivenkot
klom was Kampioen er niet! In twee beenwijdten
was de jongeling van de ladder en buiten; op 't
dak zaten duiven, maar zijn lieveling, zijn glorie,
zijn Kampioen was er niet bij. Nog eens klom hij
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naar het hok : Kampioen's nieuwe duivinne zat
met moederlijke zorg over haar jongen, maar de
koene duiver was weg.
Ontsteld stapte Miel in huis. «Mijn duif is
weg, » klaagde hij, en viel ontzenuwd van spijt op
een stoel. Zijn vader, moeder, Anneke, ze waren
alle uit hun lood geslagen; Kampioen's onbegrijpelijke verdwijning woog op het dagelijksch bedrijf
van die vier menschen.
Miel reed heel den omtrek af, alle liefhebbers
werden over zijn ongeluk op de hoogte gebracht.
Elk zocht naar een mogelijke verklaring voor het
ongewoon geval. «Van den klamper gepakt,»
giste de eene ; «Iets opgepikt in het veld en er
van kapot,» meende een ander. Niemand dacht
aan diefstal, dan Miel zelf, maar hij achtte het best
er over te zwijgen: wat kon hij bewijzen? Wel
had de hond geblaft in den vóórnacht, maar dat
deed hij toch meer; wel was Fideel 's morgens
loomer en slaperiger dan naar gewoonte, maar in
den voormiddag liep hij toch juist gelijk altijd blaffend en springend mee, als ze met de kar naar
't land reden.
Miel had zin noch gedacht op 't werk, Kampioen spookte hem door den kop en honderdmaal
herwoog hij de mogelijkheden van allen aard nopens het lot van zijn beste duif. Aardig toch dat
Blomme's nijdige oogen hem zoo gedurig vóór den
geest kwamen. Wel vijftigmaal had hij den om-
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trek van de stalling en heel de hoeve afgespeurd,
maar nergens spoor noch teek en gevonden, dat hem
tot eenigerlei hulp zou kunnen dienen üm het raadsel op te lossen. Kampioen was weg, dat was het
brutaal feit dat vaststond in al zijn terneerdrukkende werkelijkheid. En Kampioen bleef weg.
's Anderendaags was het in «De groene poort»
de gewone groote drukte van de inkorving. Miel
was uit gewoonte naar 't lokaal gekomen, en als
Blomme zijn duiven inbracht voelde hij zijn driftig
bloed naar zijn hoofd stijgen, en hij moest al zijn
wilskracht gebruiken om niet naar den rossen smid
te vliegen en hem tegen den grond te smakken gelijk te Eekeinde, achter de danstent van Kornul
Trompet.
De smid ging doodgewoon met zijn duiven bij
Fons den bakker, die àe inschrijving verzorgde, en
daarna bij den zoon van Pee Van Broek aan wien
hij eerst zijn Kliever, daarna een paar andere duiven toereikte, die een voor een met hun pootje in
de tang hun vluchtringen aankregen en dan in de
verzendingskevie gestoken werden.
Braat stond versuft die doeningen na te kijken;
als Blomme naar den toog ging dronk de jonge
boer in een teug zijn halve pint ledig en zonder
aan iemand een woord te zeggen verliet hij de
« Groene poort» en stapte den wegel in, naar huis;
tranen van verbeten woede en pijndoende onmacht
rolden bitter en bijtend over zijn kaken. Aan
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Schoutens' hof bleef hij een tijdlang tegen een
boom geleund staan, in de hoop Rozine te bemerken ... Maar ook daarin werd hij teleurgesteld ...
De Kliever behaalde 's Zondags den eersten prijs
uit Bordeaux.

67

MISREKEND.
Drie lange dagen hadden de doodsklokken geluid over Doorndonk ; de vrouw van den burgemeester was begraven en daarmee was 't gelui stilgevallen. Schoutens was ook naar den lijkdienst geweest en stapte diep denkend naar huis terug.
't Had menigeen verwonderd hem in den dienst te
zien: maar Schoutens had daarvoor zijn eigen reden. Wel kwam hij bij elke verkiezing op tegen den
burgemeester en diens lijst; wel gaf hij geen enkel
lid van den gemeenteraad met goed hart zijn
«goên dag ». Maar de burgemeesteresse had hij
altijd genegenheid toegedragen. En dat kwam hierbij : als de oude Gyssens, die dertig jaar schepene
was, in lijke lag, had de burgemeestersvrouw hem
zoo eens al een eindje meeloopend gezegd: «Zie,
Schoutens, moest ik nu een schepene kiezen, daar
waart gij nu wel de man voor!» Maar Schoutens zat niet in den raad en Seef Braat, de boer
uit « 't Veld huis », werd schep ene in Gyssens'
plaats.
Dat had Schoutens' lastig humeur tegen Braat
nog geprikkeld. De Braaten zaaiden van vader tot
zoon den vruchtbaren Blauwberg, land dat achter
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zijn hoeve lag, beste land. Maar lang zou dat niet
meer duren : meneer Anatooi had hem genoeg
gezeid over twee, drie dagen en na den noen zou
hij naar Eekeinde gaan - de dag was nu toch verbrod met die begraving, - bij Van Gersten, en
den Blauwberg onder Braat zijn voeten wegkoopen. Hij grinnikte van plezier als hij er aan dacht
hoe Seef aardig zou opzien, als hij hem tegen
Kerstdag opzeg zou doen van zijn land, het zijne!
Dan zou hij, Schoutens, ook eens kampioen zijn,
net als Miel Braat's duif.
Alzoo peinsde Schoutens in 't naar huis gaan.
Van ver al zag hij aan zijn hofhekken den auto
staan van meneer Anatool en bij den auto Thiele,
zijn oudste. « Ja ja, die heeft meer verstand in haar
pink dan ons Rozine in heel heur lijf,» dacht hij,
en het deed hem deugd te zien hoe meneer Anatool
de vingertjes van Thiele met zijn twee handen te
streel en zat. «Laat ons Thiele maar betijen, meneertje, die zal u wel vangen!» loech hij in zijn
eigen. Hij bepeinsde dan hoe 't geld dat hij voor
den Blauwberg geven zou, terug zou komen bij zijn
eigen bloed, om zoo te zeggen weer in eigen zak
zou zitten, en het stoorde hem geweldig dat hij
zijn vrouw zag aan de deur komen en Thiele roepen. «Dwaas mensch, » oordeelde hij.
Thiele zag hij het hof op loop en ; ze liet meneer
Anatool in zijn auto zitten. Juist wou de brouwerszoon den motor aanzetten als Schoutens zijn hoeve
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bereikte. Hij stak den boer zijn linkerhand toe
door het open vensterke en groette zeer vriendelijk.
Gevleid drukte Schoutens meneer Anatool's hand.
Meteen vroeg hij :
« Meneer Anatool, 'k ben zinnens naar Eekeinde
te komen na den noen. Is meneer de burgemeester
thuis ? » Meneer Anatool verzekerde Schoutens
dat hij niet miskomen zou en reed er vandoor,
lachend naar Thiele die in de deuropening was
blijven staan en met wuivende hand groette.
Schoutens trad viesgemutst in, hij gromde en
bekeef zijn vrouw omdat ze haar dochter had weggeroepen van bij meneer Anatool ; hij liep knorrig en lastig in en uit, terwijl bazinne Schoutens almaardoor ronduit haar gedachten zei over Thiele's
geflikflooi met den brouwerszoon, zoodat het bekeven meisje wrokkig aan het ven "ter ging zitten
zonder een woord te zeggen of iets te doen.
Na den middag schoot Schoutens weer zijn zonClagskleeren aan, greep zijn mispelaren stok van de
kas waarop hij altijd lag en stapte met lichten tred
de baan op naar Eekeinde.
Aan het kapelleken bij den veldwegel, langswaar
hij zou gaan om den weg te verkorten, liet hij
een half franksken glijden in het gleufken van het
offerbusken, om den zegen te bekomen over zijp
plannen tegen Seef Braat.
Bij den burgemeester van Eekeinde werd hij.
evenals Braat daags te voren, in de sprcekkaml'f
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binnengeleid en seffens daarna was Van Gersten
bij hem.
't Gesprek liep een paar minuten over 't weder
en de begraving van de burgemeesteresse van
Doorndonk ; daarna bracht Schoutens het oogstbier te berde en liet Van Gersten verstaan dat geen
andere brouwer nog een zeupe bier op zijn hof
zou voeren; maar, 't een plezier is 't ander waard,
en eindelijk kwam hij voor den dag met zijn plannen en zijn kooplust voor den Blauwberg. Hij zei
dat meneer Anatool bij hem thuis zoo welkom was
bij iedereen, en dat die hem verwittigd had van de
kwestie van den verkoop.
Van Gersten zat zwijgend te luisteren, half verwonderd, zienlijk in verlegenheid, en trommelde
zenuwachtig op het tafelblad. Als Schoutens uitgepraat was liet Van Gersten er kort en droog op
volgen:
«'t Spijt mij voor u, Schoutens, maar de Blauwberg is verkocht. »
Alsof een wesp hem in zijn zitvlak straalde, zoo
sprong de boer op van zijn stoel; zijn gelaat werd
grauwen lee lijk van al het ontgoochelde hatelijke
dat in hem losbrak; met geweld beukte hij zijn
grove vuist op Van Gersten's tafel zoodat ze er
van kraakte en dat het molmenstof uit haar doorvreten pootcn stoof. Heesch grolde hij :
«De Blauwberg verkocht !... Verkocht !... En
aan wien ? »
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De burgemeester van Eekeinde was verontwaardigd opgerezen ; met al wat hem aan kracht overbleef snauwde hij den razenden boer toe:
«Wat geeft u het recht u hier zoo brutaal te komen aanstellen? Ik verkoop mijn eigendommen
aan wien ik wil. De Blauwberg is verkocht aan
Braat en Braat moge er wel op varen. »
Schoutens stond verplet; hij slikte twee-, driemaal, greep zijn mispelaar van den stoel waarop
hij hem had neergelegd cn schreed als dronken
naar de deur; daar keerde hij zich nog eens om en
beet Van Gersten toe :
«Als 't zoo is, drink dan uw brouwsel zelf!
Geen druppel bier van u komt over mijn dorpel,
en als uw schoone meneer AnatooI nog een voet
op mijnen grond durft zetten ransel ik hem bont
en blauw. Adjuus ! »
Zonder naar iets of iemand verder om te zien
stapte hij brieschend de gang door en de huisdeur
uit.
Van Gersten was een poosje te zeer overdonderd
door Schoutens' onhebhelijkheid, en de razende
boer was buiten en wcg vóór de man tot het volle
besef van 't gebeurde kwam.
De buitendeur stond nog wagenwijd open.
De burgemeester stak het hoofd buiten en keek:
hij zag nog juist de slippen van Schoutens' zondagschen jas achter den hoek wegwaaien.
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Met een zucht haalde hij de schouders op en
sloot zijn deur.
Intusschen stapte Sc houtens met wijde schreden
en verbolgen stokgestamp den weg terug af.
Aan den tweesprong van de baan, waar de steenweg van Berkelare en de Doorndonksche wegel
samenloopen, schoot ineens zijn volle woede weer
omhoog : daar stonden, peinst, in druk gesprek,
meneer Anarool en Mieke Reuts ! Maar zood ra
ook had Reutsken's pronkster boer Schoutens gezien, ze gebaarde of ze meneer Anatool zoo al
voorbijgaande een woordeken had gezegd en stapte, wat ze stappen kon, den Doorndonkschen weg
op. Meneer Anatool kon niet anders of hij moest
den boer tegemoet ; hij was tewege zijn vriendelijkste tronie in de plooi te brengen; reeds stak
hij zijn hand uit naar Schoutens eer hij zag hoe
diens gezichte al storm en onweer was, en hoe
verschrikkelijk zijn oogen vlamden als bliksems in
een donderwolk.
De boer bleef te midden van den steenweg staan,
plantte dreigend zijn mispelaar vóór hem en liet
er zijn harige handen op rusten. Dan viel hij uit :
«Gij verdommesche springer, waarom laat ge
mij naar Eekeinde loopen, als ge weet dat den
Blauwberg al verlapt is aan 'nen smous van 'nen
Braat? Mee wie houde gij hier den aap? En waaromme kom' de gij rond mijn dochters in uw zwingen trappelen gelijk 'nen hane en ronken gelijk
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'nen kater rond een kat, a's ge een uur naardien
mee Reutses scheel schavijn in 't volle publiek van
alleman hier te vrijen staat? Geene voet meer omtrent mijn doening, hoorde 't, of 'k sla u tot worstenvleesch, en geen zeupe van uw brouwsel, 'k
spuw het uit,» en hij flapte waarachtig een kladde
speeksel tegen de kassei.
De jonge Van Gersten, die in vele waterkens ge··
wasschen was en al meer dan nu in een lastig parket had gestaan, was op 't einde van Schoutens'
straatrede al bekomen van zijn verrassing en begreep duidelijk den toestand. Hij wou toch ook zijn
woordje plaatsen en den boer hard voor hard weergeven.
«Als de Blauwberg verkocht was is 't een teeken
dat gij te laat gingt om hem te koopen, Schoutens,
en als ik met uw dochter vriendelijk omging wai
't omdat gij mij meer dan eens hebt laten verstaan... »
Schoutens sneed hem woedend het woord af al
tierend:
« 'k Heb u nu laten verstaan wat ge verstaan en
onthouden moet, en durfde 't wagen nog een voet
op mijn hof te zetten of elders omtrent mijn dochters te draaien, dan sla 'k u de spillebeenen van onder uwen frak, hoorde 't, springer?»
Nog wou meneer Anatooi zijn woordje plaatsen
maar de opgezweepte boer had zijn mispelaar gezwaaid, en 't was hoog tijd voor den jongen heer
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om te bukken, of 't zou hem kwalijk vergaan zijn.
Nu was het eenig ongeluk dat zijn strooien hoedje
afviel. Meneer Anatool raapte het op al dreigend
nu op zijn beurt :
« Dat zal u berouwen, boer ! »
Maar Schoutens' slippen zwierden alweer hem
achterna en de boer liet het heertje zijn machtelooze
gramschap zelf slikken en stapte maar door, recht
naar huis, zonder nog éénmaal om te kijken.
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KENTERING.
Zondagnamiddag.
Anneke Braat komt uit de kerk na de kongregatie. Tegen haar gewoonte in is ze nu een der eerste
buitengekomen. Ze stapt nochtans traagjes door de
dorpsstraat. Van tijd tot tijd kijkt ze om, alsof ze
iemand wacht. Achter haar komen groepen meisjes
en stappen lachend en pratend voorbij. Eindelijk is
de verwachte naast haar: Rozine Schoutens, ook
alleen. Als bij afspraak stappen ze naast elkaar nu
wat vlugger voort, na stillen groet.
Aan « De groene poort» verlaten de meisjes den
steenweg en gaan den wegel in. Daar vinden ze gelegenheid tot ongestoord praten.
«Hoe is 't met Miel ?» vraagt Rozine. «Nog
geen nieuws over zijn Kampioen? »
«Neen, Rozine,» antwoordt Anneke. Ze stappen zwijgend enkele schreden naasteen. Dan zegt
Anneke weer :
«Hij heeft veel meer verdriet om u dan om zijn
duif. »
Rozine voelt hoe ze aan 't blozen gaat; was dat
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van schaamtevoelen of was 't van innerlijke vreugde omdat Miers zuster haar dat verklapte?
«Och, Anneke,» zegt ze, «moest ge weten hoe
lastig het mij valt: sedert Eekeinde kermis is vader geen mensch meer om er huis mee te houden;
hij houdt mij om zoo te spreken gevangen op ons
hof, en ziet hij Miel op den weg dan moet ik binnen.
En nu nog die kwestie van den Blauwberg... Hij
was dul als hij thuiskwam! Een goed gevolg van
dien verkoop is dat Van Gersten's vrouwenzot niet
meer over onzen drempel mag komen ... Vader wou
mij of ons Thiele aan dien kerel binden, geloof ik.
Ons moeder ziet veel klaarder in ons geluk, en ze
geeft mij moed en raad. »
« Miel heeft geen moed meer, » zuchtte Anneke
droef.
Rozine hield haar staan :
« Anneke,» zei ze, « gij weet hoe goed ik net
meen met uw broer. Maar ... » ze kon niet verder
en snikte al heur leed aan Anneke's borst uit, al
stamelend over huis krakeel dat aan haar ouderlijken haard zooveel verdriet en ongemak had teweeggebracht.
Anneke troostte en gaf moed zooveel ze kon.
«Zie, Rozineke,» zei ze eindelijk, «dat is van
Miel. » Ze stak haar vriendin een gesloten briefomslag toe. « Ik doe het niet gaarne, omdat het buiten
moeder's weten gaat, maar 'k heb te veel kompassie met mijn broer. »
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Rozine nam zwijgend aan. Dat was de eerste brief
in haar leven. Ze borg hem met zorg weg.
«Danke, Anneke, » zei ze zacht, «zeg aan Miel
dat hij in mij gerust kan zijn; 't zal wel eens beter gaan met vader.»
Ze droogde haar oogen af want ze naderden
den thuis, en Anneke liet haar vriendin vooruitgaan, om geen argwaan te wekken indien het gebeurde dat Schoutens ergens te spieden stond.
Niet zoodra was Rozine thuis en alleen in haar
slaapvertrek, of ze haalde Miel's brief te voorschijn en las :
«liefste Rozine,
»'t Is nu al zooveel dagen geleden dat ik u zag
en mijn hart heeft u zooveel te vertellen. 't Is
al verdriet dat op mij weegt. Ge weet dat Kampioen weg is ; gestolen, daar twijfel ik niet aan.
Maar dat is voor mij nog het ergste niet, alhoewel gij weet hoeveel ik van mijn schoone,
beste duif hield.
» Het zwaarst van al valt mij de twijfel. Ik
weet niet wat ze u over mij allemaal verteld
hebben na dat geval met Blomme op Eekeinde
kermis; maar dat er veel leelijke dingen zullen
over verteld zijn, daar twijfel ik ook niet aan.
»Ook van u zijn dingen gezeid die ik niet gelooven kan. Neen, Rozine lief, het kan niet
waar zijn dat ge zoudt vergeten hebben wat ge
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mij allemaal beloofd en gezeid hebt, om met
dien meisjesverleider van Eekeinde in uw ongeluk te loop en.
»Maar waarom mij vluchten? Zoo dikwijls al
ben ik uw hof voorbijgekomen zonder u ook
maar eens te zien, en heel mijn hart verlangt
zoo naar u, ge weet wel, liefste Rozine, hoe
oprecht dierbaar gij mij zijt en dat ik zonder u nooit gelukkig zal kunnen zijn. Wanneer
toch zal ik van die onrust verlost zijn? Wanneer zal ik uit uw eigen mond mogen hooren
dat tusschen ons alles weer goed is en dat ge
mij altijd zoo innig lief zult hebben als ik u ?
» En dan is die koop van den Blauwberg daar
nog tusschengekomen, mijn liefste lief, al 't land
van de wereld is mij u niet waard.
» Hoe moet dat eindelijk nog mogelijk worden
tllsschen ons? Zóóvccl misverstand en oude
oudersveete liggen tusschen ons, dat ik soms
wanhopen ga aan onze toekomst.
»En toch, lieve Rozine, u of geene, ge weet
het : aan u hangt heel mijn ziel en zóó zal het
blijven. Doe toch wat ge kunt om mij gelegenheid te geven u te zien. Ik wacht met oneindig
ongeduld naar dat gelukkig oogenblik.
Uw Mie!.»
Rozine's oogen blonken en als ze, met een diepen zucht, het briefje toevouwde, rolden twee
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glanzende droppels over haar kaken. «Miel mijn
jongen!» zei ze zoetjes voor zichzelf, en in diep
gepeins bleef ze langen tijd zitten.
Als ze naar de woonkamer ging was haar besluit genomen : heur moeder zou haar helpen;
aan moeder zou ze alles zeggen wat haar op 't
hart lag.
Zoo deed ze 't ook en vrouw Schoutens had
gepaste woorden gevonden om haar kind te troosten, zonder het tegen den vader op te jagen.
Schoutens zelf was zijn uitzinnige gramschap
eenigszins te boven geraakt, en ondervond nu ue
gevolgen van zijn danige overspanning in de laatste dagen; hij was als op zijn eigen ineengeplooid
en liep dubbend en peinzend zijn hoeve op en af.
Zijn vrouw kende zijn manieren en ze liet, gelijk
ze zei, de portie maar in heur eigen zacht komen
in 't gemoed van haar man.
En als ze hem een paar dagen later over het
oogstbier sprak en zei dat het tijd was om daaraan te peinzen, haalde hij, zonder storm te jagen,
gelaten zijn schouders op en antwoordde, dat
ze Rozine of Thiele naar De Witte's kon zenden
om de ton te bestellen. De wind was gekeerd.
Met blijden monkellach op haar wezen liep
moeder Rozine roepen, die 't waschgoed openlei
op den boomgaard.
«Meiske, ge zult vandaag naar De Witte's het
oogst bier gaan bestellen, » praatte ze, « ge kunt dan
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ook bij tante Fika gaan hooren of ze Zondag meegaat naar Jjerkelare, 't is zoolang al dat we onzen
GUSt eens bezochten.»
Rozine bloosde frisch ; was dat van 't bukken
en 't werk? Tante Fika woonde in de Karrestraat,
twee hoeven voorbij «'t Veld huis »...
Met den noen was Schoutens' jongste één haaste; de schotels waren pas van de tafel genomen
en gewasschen of ze stond al versch gekamd en
met een kraaknet, lichtrood voorschoot je aan, gereed om de voorgestelde boodschappen te doen ;
't zong lustig in haar gemoed: «Miel! Miel ! »
ze zou hem wel zien na zooveel dagen wachtens.
Als ze een paar uren later thuiskwam, wist ze
van geen zwijgen. Tante Fika was akkoord met
moeder om nonkel Gust te gaan bezoeken; ze
had vernomen van den vischman dat nonkeltje
weer leelijk van zijn asthma wist en hij zou blij zijn
eens bezocht te worden. De Witte liet iedereen
vriendelijk groeten en had bizonJer de komplimenten aan vader doen overbrengen. Schoutens
was gevleid door die boodschap vanwege den
schepene, maar hij zei het niet. En 't grootste
nieuws van al : bij Reutskens hadden ze een
radio ; Mieke had dien gekocht in Brussel en meneer Anatool had dien met zijn auto thuisgebracht.
En ja, de radio stond bij baaske Reuts.
Zijn hupsch dochtertje had zoo lang gevraagd
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en gezaagd en den oude 't hoofd zoo zot gebabbeld met al de hoedanigheden en voordeel en van
dat wondertuig, dat hij eindelijk gegrommeld
had : «Loop dan om alzoo nen dradio, haja,
'k zegge loop er dan maar omme .. »
Die gewichtige toestemming werd 's Zondags
gegeven, aan de noentafel, en Reuts was verwonderd dat zijn freuleke niet 's anderendaags al op
reis trok naar Brussel om dat ding te halen.
't Was een dag later dat Mieke Reuts op haar
Paaschbeste aangekleed en geparfumeerd, geschilderd en gepoederd, de deur uitstapte en zei dat ze
met den trein van half-negen optrok.
Ze ging naar het dorp toe, maar in plaats van
de Statiestraat te nemen trippelde het oolijke ding
gezwind de breede baan voort op, en de Statiestraat liet ze links liggen. Stefe Kanduit kwam
juist uit de kerk en zei heel geslepen :
«Zoo vroeg op gang, ieffra Marie, en zoo
schoone !»
Reutske's freule vond het beneden haar waarde
daarop te antwoorden ; ze knikte eventjes voornaam en stapte voort. Onaangenaam was het haar
dat ze nu juist die Kanduit moest ontmoeten_
Ze was gauw de laatste huizen van het dorp
voorbij en ging nu trager den langen, langen
steenweg op, die eenzaam door de velden lag_ Al
twee-, driemaal had ze verlangend omgekeken als
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een auto kwam aangeronkt ; ontgoocheld telkem
stapte ze maar door.
Eindelijk! Daar bolt de grijsblauwe auto van
meneer Anatool achter haar. Grrrrr! De auto
staat stil naast haar en het deurke wordt opengestoken. Mieke Reuts stapt in en het deurke flapt
toe. En terwijl de auto terug over de baan
schuift, ligt het lichtzinnig kind van het naïeve
Reutskc, het boven zijn boerenstand opgevoede
l11ufje, met een zoet woordje in den arm van den
doortrapten goedlever ...
Zoo voert meneer Anatool zijn zooveelste vlindertje mee naar het schroeiend vuur van 't verdoken leven in de hoofdstad. 't Hoovaardig ijdelkopje luistert behaaglijk naar het zangerig geronk
nn den motor, en laat zijn geparfumeerde krollen
rusten op den arm, dien de hartjesdief rond haar
hals geslagen houdt; Mieke kijkt haar verleider
bewonderend aan, met oogen die in de aangeschilderde oogleden heel groot zijn en blinken... Zoo
rolt Mieke Reuts haar verderf in.
Als de auto eindelijk door het Brusselsch gewoel in trager tempo over het asfalt glijdt, er
Slaan blijft vóór een prachtvol hotel, voelt het
meisje toch een geknaag van onrust; maar gauv.:
wordt dat begraven onder een vracht ijdelheid, als
een gegalonneerde vent met veel komplimenren
het auto portel opent en buigend groet voor meneer Van Gersten - dien hij goed kent omwille
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Tan de flinke fooien - en voor Mieke zelf, die hij
« Madame» noemt, met het gewichtig gezicht van
een goed gestyleerden binnenknecht.
«Madame!» Alsof de huichelende trawant
niet beter weet !
Mieke gaat over dikke tapijten.
« Madame !» herhaalt ze stilletjes in haar eigen
en haar hoovaardij drijft haar voort ... haar ongeluk
te gemoet.
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GOD'S LUIDSPREKER.
ZÓÓ kwam de radio te Reutsken's binnen en den
volgenden Dinsdag zat Sooike Reuts aan dat ding
te meutelen.
Mieke had hem 't een en 't ander uitgelegd,
gelijk ze haar dat in Brussel hadden voorgedaan.
Ze had tot haar groote verrassing meneer Van
Gersten van Eekeinde ontmoet in het radiomagazijn ; heel vriendelijk had hij voorgesteld haarzelf en de radio mee te voeren. Ze had, natuurlijk
voor haar persoon, niet durven aannemen omwille van de booze tongen, maar heel dankbaar
het gekochte toestel aan meneer Van Gersten's
goede zorgen toevertrouwd.
Sooike en zijn vrouw hadden het vertelseltje van
hun dochter geslikt gelijk honing, en de twee sukkels waren zeer gevoelig geweest voor die gedienstigheid van den burgemeesterszoon, en meneer
Anatooi was zelfs zoo buitenmate bereidwillig geweest sindsdien nog vier keeren de Reutsen op de
hoogte te komen helpen voor het behandelen van
dat vreemde radiogedoe. 't Was vooral Mieke die
met de meeste aandacht de voorlichting van me85

neer Anatool volgde; veel van dien uitleg immers
ging in 't Fransch en Sooike noch zijn vrouw verstonden dat ; Sooike had ten andere daar weinig
tijd voor, te meer daar meneer Anatooi altijd binnenviel als 't boerke gereedstond om zijn beesten
te bestellen, als hij, om 't alzoo te zeggen, bezigheid te veel te verrichten had.
Die historie was nu voor de twee slimme lichtvinken toch oprecht te schoon om lang te kunnen
duren.
En zie, 't was nu acht dagen dat het spel in
Reutsken's huis aan den gang was. Sooike zat de
toppen van den radio te draaien en te herdraaien,
maar er kwam geen 't minste geluid.
« Da's toch aardig,» mopperde 't mannetje,
«haja, nou komt er niets en meneer AnatooI
heeft, om 't alzoo te zeggen, maar een draaiken te
geven en hoepla! hoep ! heel ons huis stroomt
vol muziek.»
Mieke kwam in de kamer.
« Haja,» vroeg haar vader, «wa' zou daar nu
mankeeren, der is geen gebenedijd nootje muziek
uit da' ding te draaien ? »
Zijn dochter kwam bij het toestel; ze draaide
op haar beurt aan al wat draaien kon maar 't was
en bleef stille. Nog zaten ze te prutsen en te fotteren als moederke Reuts de kamerdeur open stak,
en den pastoor van Doorndonk liet binnentreden.
De priester groette minzaam, Mieke nam dienst-
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vaardig hoed en paraplu van hem over en droeg
die in de huisgang aan den eikenhouten kapstok.
De pastoor en alle priesters waren bij Reuts altijd welkom, en moederke Reuts kwam alweer
binnen met het sigarenkistje en 't schiedammerpulletje, die bij bezoek van meer dan al den dag
onveranderlijk op tafel kwamen.
«Zoodat ge nu ook een radio hebt, Fransoo,»
begon de priester, «'k had het al hooren vertellen.» Hij keek naar Mieke maar die bemerkte
't niet, ze zocht voort wat cr mocht haperen aan
het toestel.
«Gelijk ge ziet, meneer pastoor,» zei Sooike,
«haja ne mensch laat zijn eigen, om 't alzoo te
zeggen, overklappen van da' jong goed, haja, van
da' jong goed; da' wil alle nieuwsteerterij toch
hebben.»
Bazinneke Reuts had de glaasjes volgeschonken en trippelde, zooals altijd haar gewoonte was,
bescheiden terug naar haar bezigheid in 't achterkeukentje.
«En kan ik daar nu een iets uit te hooren krijgen ?}> stelde de pastoor voor.
Mieke was vandege beschaamd en ze zei verlegen :
«'k Geloof dat er iets aan hapert, meneer pastoor. »
Meteen was ze terug aan 't zoeken en frutselen.
Sooike en de pastoor zaten een wijlken zwij87

gend toe te zien. lem at zenuwachtig trok de
priester met groote halen aan zijn sigaar, likte
eens profijtig aan het glaasje, rookte weer groote
rookwalmen: hij was niet zooals gewoonlijk.
Sooike's aandacht was geheel in beslag genomen
door dat koppig radio ding, dat maar niets wou laten hooren; hij bemerkte de zenuwachtige doening van den pastoor niet.
« Jaa ... » kwam er onverwachts en met een zwaren zucht uit 's pastoors borst. Reuts verschoot er
van en keek verrast naar den priester. Op hetzelfde oogenblik schoot Mieke in een luiden schaterlach.
't Was op dien stond een aardig drietal : de
bekommerde pastoor, het verrast kijkende boerke
en het zot lachende meisje.
« Enne... wat is er ?» vroeg Reutske.
«'k Geloove goed dat we niets te hooren kregen,» verklaarde Mieke, « ge hebt vergeten het
kontakt van de antenne in te schakelen ! »
« Het kontrakt van... van 'k weet nie wat,»
pruttelde Sooike, « 'k versta er, om 't alzoo te zeggen, niets van.»
Wat hij verder nog zei ging verloren in de
scherpe tonen van een schetterende fanfare. Mieke had ingeschakeld en stond nu preutsch te kijken naar meneer pastoor, om te zien wat hij dacht
over de sterkte waarmede nu de muziek uit haar
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radio stroomde. Ook Sooike keek fier en voldaan
naar den priester.
Ze luisterden alle drie.
De muziek hield op en nu klonk een stem me
door de kamer; een scherpe tenorstem; die zong
een lied, zóó gemeen dat de drie luisteraars malkaar onthutst aankeken.
«Wat is me dat, om 't alzoo te zeggen, voor
een heksendoos ?» gruwelde Reutske.
Mieke was opgesprongen, stond vliegensvlug
weer bij het toestel en draaide de toppen. Het
ergerniswekkend geluid was weg en een hoogtrillende vrouwenstem zong heel verre, in onbegrepen taal, een slepende melodie, begeleid door streelende violen.
« God in den Hemel ! » zuchtte de pastoor, « wat
gevaarlijk tuig is dat! En zeggen dat misschien
duizenden daar nu naar luisteren, ook halfwassen
en kinderen, wie weet ! »
«Haja, 't is wreed meneer pastoor,» gaf Reutske toe, «maar alla, mee een draaike aan de toppen zit de kwaje geest, om 't alzoo te zeggen, toch
buiten. »
«En daar luisteren we toch nooit naar, meneer
pastoor,» verzekerde Mieke.
't Bleef een wijlke stil tusschen de drie; alleen
(Je hooge trillers van de onbekende zangster
zweefden gedempt door de kamer. Mieke's ge-
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dachten zweefden mee, terug naar Brussel : daar
had ze diezelfde melodie gehoord ...
Alsof haar peinzen inwerkte op de gedachten
van den pastoor, hief deze opeens vermanend de
hand op en zei, ongewoon streng het meisje in de
oogen kijkend:
«lk hoop, mijn kind, dat gij, die van brave
ouders geboren en kongreganiste zijt, geen gehoor leent aan de lokstem van de verleiding.
Maar, wat ik vernomen heb heeft mij in geweten
verplicht naar hier te komen en u te vermanen ...
als alles waar is. »
Mieke stond krijtwit naast het zingende toestel.
Sooike had zijn pijpke uit den mond genomen
en zat met half-open lippen den pastoor aan te
gapen.
«Ja, kind,» ging de pastoor hoofdschuddend
voort, «er zijn mij dingen ter oore gekomen die
mij verwonderen en zeer bang maken voor u en
voor uw brave ouders.»
't Schoot als een bliksem door Mieke's hoofd :
« Brussel!... Zou hij weten .. »
« Enne... » vroeg nu Reutske, die van het eerste
verschot bekomen was, « enne, ha ja, wat is er
a'zoo wel over ons Mieke gebabbeld, meneer
pastoor? »
« Dat zal ze ons wel hest zelf weten uiteen te
doen,» meende de pastoor, «zeg eens, meiske,
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waar zijt ge verleden weke met meneer Van Gersten zijn zoon geweest?»
Reuts was al gerust, dat had zijn dochter hem
immers allemaal verteld.
Mieke werd vlammerood, ze voelde haar huichelspel ontdekken en besloot ridder of mis te
spelen. In schijn bedaard zei ze, zoo onschuldig
mogelijk kijkend :
«Met meneer Van Gersten ? \Vel, die heb ik
toevallig ontmoet te Brussel, hij is zoo charmant
geweest onzen radio mee te brengen, nietwaar
papatje ? »
Alzoo bracht ze heur vader weer in 't gesprek.
«Haja, ja hij,» bevestigde 't ventje.
«Enne bracht hij u ook niet mee?» ondervroeg weer de pastoor. «Een zeer geloovenswaardig mensch heeft mij gezegd dat ze u uit Van
Gersten's auto zag stappen op de groote baan, een
tien minuutjes buiten het dorp. »
Uit de radio klonk nu een lustig walsje, door
een fijn kamerorkestje keurig uitgevoerd.
Mieke voelde dat ze in de val zat, en ze begon
het groot defensief met volle tranen in te zetten.
Dat sloeg in bij haar vader, die aan den luisterenden pastoor heel Mieke's reis om den radio te
halen vertelde, gelijk zijn fraaie dochter hem voorgelogen had.
De priester had geduldig, met gesloten oogen
91

en soms knikkend, Reutske's verhaal gevolgd. Hij
zuchtte diep en wendde zich weer tot Mieke :
«Marieke, Marieke,» berispte hij zachtjes, «ik
had het van u nooit verwacht, zóó uw brave
ouders om den tuin te leiden, hoe hebt ge 't in
uw hart toch kunnen gevonden krijgen?»
«Maar, meneer pastoor,» waagde Mieke stout
en boos, «hoe durven ze u al dien laster over mij
cn meneer Van Gersten te vertellen ? »
Nu haalde de pastoor uit zijn brevier het fameuze briefje dat Kanduit hem bezorgd had;
juist kwam vrouwe Reuts binnen; 't menschke
keek zeer verbaasd op en bleef naast de deur
staan. De pastoor las ruet zware stem en ernstigen
nadruk het epistel van meneer Anatool.
En als Reuts en zijn vrouw vernamen waarom
hun meiske die schoonste theeroos uit den hof in
't vaaske stak; als ze dan begrepen waarom ze tot
Dinsdag had kunnen wachten om den radio te halen ; als meneer pastoor bij dat alles nog wist te
verklaren dat er op dien noodlottig en Dinsdag
geen Mieke Reuts in de statie gezien was, dat er
zelfs niemand vertrokken was met den trein van
half-negen, dan wisten de twee oudjes welke fijne
diplomatie hun eenige dochter geleerd had in de
Fransche romans die zij niet konden lezen, maar
waarvan omslag en illustratie hun soms zoo aardig hadden geschenen; dan eerst kwam hun klaar
voor de levensmoede oogen staan hoe de opvoe-
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ding boven en buiten hun stand hun muf je van
hen vervreemd had, en hoe diep hun Mieke, hun
schat, al gezonken zat in haar eigen ongeluk dat
nu ook het hunne werd, omdat ze wisten ...
Met droge oogen, de lippen wit en bevend van
verbeten woede omdat haar bedrog nu naakt en
bloot lag, stapte Mieke Reuts de kamer uit; als
ze haar moeder voorbijliep, die suffig stond te
traanoogen aan de deur, keerde ze zich nog eens
tot den pastoor en haar vader en riep hun uitdagend toe : « En toch zal ik AnatooI niet verlaten! »
Meneer pastoor was na een kort troostwoordje
voor de hulpeloos ineengezonken ouders voortgegaan.
En dan was moederke weer naar het achterkeukentje gesloft, waar ze haar pijnlijke tranen in haar
voorschoot uitweende.
Sooike was een poos stakestil blijven zitten tot
opeens de radio weer een vroolijke polka aanzette. Dan is 't boerke ineens als zot geworden; hij
is naar dat door hem nu vervloekte ding gesprongen en heeft het met één slag van het kasken op
den grond gezweept ; de radio zou niet meer zingen over Reutsken's gebroken geluk. Daarna is de
oude op een stoel in de kamer ineen gezonken en
hij zat er nog te dubben met natte kaken als het
al donkerde.
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RIJPE OOGSTEN.
Er kan in korten tijd heel wat veranderen.
Bij Schoutens is de oogst volop aan gang. Op
den twee hektaren grooten Kouterblok staan de
pikkers in de tarwe te slaan, vier mannen naast
malkaar, op gelijken afstand; vier gebogen ruggen, die van Mon Kloef halfbloot door het hemd
piepend, dat van achter openstaat; drie bloote, harige borsten, acht gebruinde armen, vier zinderende zeisens en bliksemende pikhaken.
Onverpoosd slaan de mannen er op los, met nu
en dan een kort woord tusschen lange poozen
zwijgens ; ze luisteren, onder hun breede stroohoeden, naar den zang der zeisens en stapvoets vorderen ze, dieper en verder door de vallende tarwe,
onder het priemen van 't zonnegeweld.
Vooraan in de rij slaat, met breed gebaar, een
pikker die met jeugdigen, kranigen zwaai zijn
aam hanteert.
«Om den duvel, Jef, 't is 'ne steirken die ou
volgen kan, » mort Kloef tot den voorman, die een
oogenbIik den arbeid staakt en met opengesteken
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armen, links den pikhaak, rechts de zeisen, een
poosje staan blijft.
«Zoo wreed en is 't toch zeker niet, Mon !»
lacht de aangesprokene; hij wrijft meteen aan zijn
hemdsmouw zijn voorhoofd droog.
« Wa' meer op 't gemak, en we komen er ook,»
meent nu een ander.
« Vooruit dan maar,» zegt weer de voorman en
hij hervat zijn werk ietwat langzamer. « Straks
wordt het schafttijd, de zonne zit al boven den Rozendonkschen toren,» voegt hij er aanmoedigend
aan toe.
En weer gaan regelmatig de zoevende slagen
door de gouden oogstweelde. De pikkers zwijgen,
ze blazen de droppels weg die op hun lippen rollen en proeven met den tip hunner tong den prikkelenden smaak van hurt eigen zweet; jagend gaat
hun adem telkens mee met den slag der zeisen die
in de tarwe bijt.
Mon Kloef recht zich op, draait het bovenlijf
en keert den kop naar den veldweg.
« Daar is Thiele ! » zegt hij, steekt zijn zeisen in
den steel van den pikhaak en legt zjjn alaam neer;
de anderen volgen zijn voorbeeld, de voorman
slaat den laatsten slag. De pikkers schuiven hun
stroohoeden in den nek, wissehen met de hemdsmouwen hun voorhoofd droog en gaan met tragen
tred naar den houtkant, die den akker afbakent en
waar er koelte en schaduw is.
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Thiele Schoutens stapt gezwind naderbij en staat
aldra biï het werkvolk. Uit haar wissen korf steken fleschkoppen ; gedienstige handen helpen seffens uithalen, de boerendochter deelt het brood
met spek rond. De voorman is eveneens naar de
lommerplek gekomen en neemt uit Thiele's hand
zijn deel van het schaftmaal.
«Hoe is t nu met vader?» vraagt hij.
«Goddank veel beter,» antwoordt ze ernstig.
Ze zwijgen.
De lavende drank klokt uit de f1esschen in open
monden en gretig malen de monden het kloeke
eten, er is geen tijd tot praten nu. De voorman ook
doet zich terdege te goed. Hij blijft staande, waar
zijn medewerkers in 't malsche gras neergevleid
liggen of, lijk Mon Kloef, op de knieën zitten.
« Op en uit!» zegt Mon en reikt zijn ledige
flesch aan Thiele. Hij wrijft met den rug van zijn
hand zijn lippen af.
De pijpen komen voor den dag en de mannen
blijven nog wat liggen in de lekkere schaduw.
«Wa' smaakt da' pijpje na 't eten,» zegt een
der gezellen.
« Laat mij eens stoppen, Fiel» vraagt Kloef.
Fiel werpt zijn tabaksblaas en krijgt ze op dezelfde manier terug.
Thiele heeft de ledige f1eschen teruggenomen,
wenscht de mannen «de naarstigheid» en wil teruggaan. De voorman stapt een eindje mee langs
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den lommerig en graskant. Kloef zegt met scheeven kop en 't linkeroog toeknijpend :
«A's Peteel niet met Thiele opkraamt, laat ik
mij rekken.»
« Hum, hum, », kucht er een, « zeker is 't da' ze,
sedert da' meneer Anatooi op trouwen staat mee
Reutsken's schele pop, veel aansprekelijker is voor
alleman. »
«En da' ze mee Jef Peteel door de wereld vliegen zou.»
« Es me da' ne werker! D'r es op Schoutens' bedrijf nooit zooveel slameur uit de wereld geholpen
op zoo weinig dagen a's sedert die ziekte van den
boer. »
«Hoe ne mens eh iets opdoet ! Ge zoudt Schoutens van ijzer en staal gemeend hebben en, kijk :
hij doet ne kou op, te veel gezweet zeggen ze, en
hij ligt plat.»
Zoo babbelen de rustende pikkers.
Intusschen was Jef Peteel, de voorman, terug bij
de mannen gekomen. Hij keek nog eens de jonge
boerin achterna, die vlug stappend haar weg vervordert; dan zag hij naar de lucht.
«Mannen,» zei hij, «we gaan maar weer aan
den slag; hoe eerder alles afligt hoe eerder de fooi
en 't loon in den zak. »
De mannen staan op, de pijpen worden uitgeklopt en weldra ruischen weer over 't veld de slagen der zeisens op de stengels van de rijpe tarwe,
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die door de pik reuzel end in regelmatige zwaaien
wordt getrokken.
Op Schoutens' hoeve was er vrees en kommervolle bezorgdheid geweest; de boer had een «fleurus» opgedaan, dat hadden ze begrepen uit den
uitleg van den dokter, maar van wat hij daarbij
nog allemaal gezegd had, daarvan was bazinne
Schoutens en haar dochters niets klaar geworden,
want daar waren te veel vreemde woorden bij geweest die buiten en boven hun begrijpen lagen.
En de oogst rijpte en er moest gepikt...
Dan had vrouw Schoutens voorgesteld Jef Peteel
te vragen : diens vader was nog flink bij 't werk,
bezaaide geen groote stukken en zou allicht in dees
geval de hulp van zijn oudsten zoon tijdelijk kunnen missen.
En zoo kwam de stoere boerenkerel op Schoutens' doening. Van eersten af had de boerin reden
te over om welgezind te zijn; 't ging alsof de boer
zelf te been was en alles beredderde, zóó wist Jef
Peteel het bedrijf te doen gaan, net alsof 't voor
zijn eigen rekening was. Dat was voor Schoutens
de halve genezing, als zijn vrouw hem elk uur van
den dag wist te zeggen wat er op het erf omging ;
ook in 't bijzijn van haar dochters was ze kwistig
met haar lofwoorden over Jef.
«'t Is Jef achter en voren !» lachte Rozine, en
ze keek dan tersluiks naar haar zuster die, wonder
genoeg, zwijgzamer en droomeriger was, sedert
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Peteel baas speelde op de hoeve. Moeder Schourcns
zag wel wat er omging in Thiele, en ze bad in stilte
veel aan haar rozenkrans om genezing voor haar
man en geluk voor haar kinderen ; ze keek liever
de toekomst in sinds de brouwerszoon niet meer
rond Thiele fladderde, en diep in haar moederhart
groeide een innige wensch die ze, met Gods hulp,
wel zou tot wezenlijkheid weten te brengen.
In Thiele's gemoed kwam intusschen cc; i andere
oogst tot rijpheid. In haar ziele beet nu bit er spijt,
wanneer ze haar jongste verleden herdacht; ze zag
in hoe ze aan den drempel van een ongelukkige
toekomst had gestaan, als in haar hart waren binnengeslopen de hoogmoed en het verlangen naar
ontsnappen aan den boerenstand, waarin ze vergroeid was ; ze was teruggedaald van den dorren
berg van ijdelheid, waarop meneer Anatool haar
had meegelokt, naar het vruchtbare dal vol innigheid en eenvoud waarin haars gelijken leefden. De
ziekte van haar vader had weer naast haar gebracht
den eenvoudigen en oprechten gevoelsmensch, den
flinken jongen uit haar eigen boerenstand... en zonder dat ze het bevroedde was in haar aan 't rijpen
een milde oogst van echte liefde, gegroeid in den
vasten grond van haar onverdorven hart, en met
hoopvol gemoed wachtte ze naar het uur, waarop
de jonge boer dien oogst tot den zijnen maken zou
door een paar woorden.
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KAMPIOEN!
Miel Braat kwam met de zwaarbeladen kar, de
laatste van den oogst, de vaderlijke hoeve opgereden. Bovenop het voer stak de gebruikelijke
groene tak, waaraan de koeter zijn rooden halsdoek
had gebonden, en achter de kar stapten schepene
Braat en de koeter, welgezind babbelend.
Ze kwamen van den Blauwberg. Miel's harte lag
op dit oogenblik open als een bloem onder blijde
zonne : hij had Rozine gezien en met haar gesproken. En gelijk één zonnestraal die door de wolken
schiet heel het landschap blijder kleur en aanzicht
geeft, zoo was ook alle donkerte uit zijn zielelandschap. Fluitend stapte hij naast zijn paard en deed
het behendig zwenken vóór de schuur waarin de
oogst geborgen werd.
Anneke was buitCi1[!ekomen als ze de oop.sters
met de vracht het hof' betreden zag, ze bracht de
mannen een frisschcn dronk, want oogstwerk
maakt de kelen dorstig.
Miel staat met opgeheven hoofd te drinken.
Plots werpt hij het halfgeledigd glas naast hem in
't gras.
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« Kampioen!» tiert hij, en springt 10 razende
vaart den voederstal binnen.
Anneke, haar vader en de koeter staan sprakeloos van verrassing en ze kijken mekaar aan met
groote oogen. Braat schuddebolt en stapt zijn zoon
achterna. Anneke kijkt bang naar de staldeur ...
Daar staat Miel al terug buiten ; met het gebaar
van den vrek, die zijn schat voor onheil wil beschermen, houdt hij in beide handen een duif, zijn
wekenlang verloren gewaanden Kampioen !
« Mijn duif is terug! » jubelt hij en staat te trappelen van overdanige vreugde.
« Kampioen!» klinkt het uit drie monden tegelijk, en de drie naderen, troepelen saam. Met oogcn
waarin vreugd en verwondering om beurten te lezen staan, kijken die vier menschen naar de zoo onverwacht teruggekeerde duif. Bazinne Braat, die
vóór het keukenvenster te breien zat, zag die samenscholing daarbuiten en stond nieuwsgierig op.
Van op den drempel riep ze :
«Zijn d'er mirakels gebeurd, dé ? »
De vier hoofden gaan omhoog en stralend van
geluk roept Miel : « 't Is om het te gaan gelooven;
kijk eens wie hier weergekomen is ! » Meteen
stapt hij naar zijn moeder, die in uiterste verbazing
haar handen ineenslaat en uitroept : «Mijn ziele
Gods ! 't Es waarachtig Kampioen ! »
En Miel denkt dat hij alle geluk heeft : zijn
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meisje en zijn duif, de twee schatten van zijn harte
ZOo allebei weergekregen.
Na zijn verrezen lieveling nog een lange wijle
bewonderd en geaaid te hebben opent hij de handen en Kampioen vliegt regelrecht naar de loopplank waarop hij, in zotte blijheid van weer thuis
te zijn, zoo geweldig begint te ronken, te sleepstaarten en te pierewetieren dat de vijf toeschouwers er deugd aan hebben en om ter zotst aan
't lachen gaan.
Kampioen had een heele vracht levensblijheid
meegel-racht op «'t Veldhuis ».
In d:n avond, na den langen dag - want bij
oogsttijd zijn de dagen lang bij de boeren - stapte
Miel Braat met lichten tred den weg op naar « De
groene poort ». Hij moest de verrassende tijding
van Kampioen's terugkeer gaan melden aan al wie
't hooren wou.
Voor Schoutens' hoeve vond hij Rozine en Thiele
pratend met Jef Peteel, die aanstalten maakte om
naar huis te gaan. ZÓÓ had Miel het hartgrondig
gewenscht en nog eens werd dien dag zijn wensch
vervuld. Zijn meisje en zijn beste vriend vernamen de eersten het verblijdend nieuws en deelden
welgemeend in zijngroote voldoening. Bij Thiele
schoot de schalksheid toch naar boven :
«Nou zul'de ons Rozine kunnen missen zeker,
hartevreter ? » plaagde ze.
«Da' weet ze zelf wel best, » antwoordde Miel,
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die naast zijn meisje stond en haar gestolen weg in
den arm kneep.
Na vriendelijken avondgroet aan de meisjes
stapten de jonge mannen den veldwegel op naar
het dorp toe.
Miel was niet uitgepraat van zijn verwondering
en zijn voldoening over de terugkomst van zijn
duiver. 't Was Kampioen al wat zijn tong sloeg.
Peteel had zwijgend naast zijn vriend voortgeloopen en hoorde maar half wat die allemaal zei.
Zijn gedachten waren' op Schoutens' hoeve. Drie
volle weken had hij daar nu heer en meester gespeeld ; de bazin was overtevreden over zijn doening en vlijt en ze vertroetelde hem alsof hij haar
bloedeigen jongen was; van Schoutens kreeg hij
welgemeenden dank voor het zoo schrander en eerlijk uitvoeren van alles wat hem was toevertrouwd.
«'k En kon het zelf nooit beter gedaan hebben,»
had de boer gezegd als Peteel naast zijn ziekbed
stond, «en zoolang gij over mijn bedrijf waakt,
jongen, mag ik gerust zijn. »
Rozine was vriendelijk en spraakzaam; maar hoe
langer zijn verblijf op de hoeve duurde, hoe meer
Thiele als in haar eigen terugtrok. Dat speet hem;
hij had haar immers nooit een woord toegesproken
dat ze kwalijk nemen kon, tenzij dien keer, na het
geheurde te Eekeinde, over haar zot gedrag met
meneer Anatool. Sindsdien had hij. over hetgene
hij eenmaal droomde, streng gezwegen. Maar die
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dagenlange huiselijke omgang met het fnssche,
dartele meisje, had den verren droom van vroeger
weer naar voren gehaald en onweerstaanhaar op
het voorplan geduwd, en nu stond de jonge boer
voor de tergende zekerheid, dat Thiele Schoutens
voor hem veel meer was dan hij ooit had kunnen
vermoeden. Het bewustzijn van die groote liefde
was hem een zware kwelling ; de woorden waarmee op Eekeinde kermis des avonds de jonge boerin zijn schuchtere verklaring schaterlachend had
afgewezen, klonken nog door zijn geheugen als een
spottende echo :
«Als alle boomen even dik zijn moog'de komen! »
Daarop lagen nu de gepeinzen van .lef Peteel
rusteloos en moedeloos te woelen.
Plots hield hij zijn vriend staan.
« Miei,» zei hij, half beschaamd maar hesloten
tot spreken, « 'k ga u iets zeggen dat niemand anders weten mag. »
« Da' ge op Thiele Schoutens verliefd zijt, » zei
Braat.
Peteel verschoot er van; hoe wist Mie! dat?
Braat bezag zijn vriend glimlachend :
«Jef, jongen,» ging hij dan voort, « ge zjjt
waarachtig geen kampioen in 't veinzen, nog min
kampioen in durven. AI lang heb ik gezien dat Rozine's Zuster uw hart aan 't vangen was; Rozine is
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er zoo zeker van als ik, dezen namiddag nog spraken we over u en Thiele, en ... })
«Miel toch, als 't u blieft, zwijg! Ik ben beschaamd als ik ga denken dat ik morgen weer onder Rozine heur oogen moet komen. En zou Thie-

Ie ... })
« Kerstekind !» viel Miel hem spottend in de
rede, « Rozine zal aan u noch aan iemand laten bemerken dat ze u doorgrond heeft. Speel liever uw
kinderschoenen uit, zeg aan Thiele wat ge haar te
zeggen hebt en klaag mij uw nood als 't verkeerd
afloopt ; maar ik peinze dat ge met een heel ander
gezicht bij mij zult komen, na die biecht bij Schoutens' zwartje, dan dat lijkbidderswezen waarmee ge
nu nevens mij loopt. Komaan, we zwijgen er nu
over, maar laat het ijzer niet koud worden, man,
de naaste week staat de boer zelf weer aan 't bestier
van zijn bedrijf en dan is voor u de schoonste tijd
van spreken voorbij. »
Ze draaiden den hoek om en stapten « De groene
poort» binnen.
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'T WORDT LICHT.
Toen Kampioen uit zijn gevangenschap in de
Gentsche achterbuurt ontsnapte, was hij in rechte
lijn naar zijn ouden thuis gevlogen. Wanneer hij
dan zoo onverwacht als een sneeuwbal in vollen
zomerdag het duivenkot was binnengevallen, had
hij er leelijk huisgehouden. Met openstaande pluimen en schurenden staart was hij het kot rondgereden, ronkend en roekedekoerend dat heel het
hok overende stond; met verwijtend « awoe » was
hij de eene duif na de andere achterna geschoven,
luidruchtig en geweldig vleugelklepperend, zood at
al de strootjes, het stof en de pluimen in dichte
wolk door het kot warrelden. Hij had al ecn kwartuur alles overhoop geloop en en lawijt gemaakt
voor ticn duivers, als Miel bij zijn thuiskomst bemerkte wat er gaande was.
Nu moest er maar spoedig gezorgd dat de
vrede in de duivenkeete hersteld werd, en dat alles
weer in de oude plooien geraakte; immers, dat Rozendonksch duivinneke was binst Kampioen's gevangenschap in een nieuw nest begonnen met een
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anderen duiver, en 't kon niet anders of de huisvrede moest daaronder te niet.
Daags na den terugkeer van den geweldenaar
had Miel den plaatsvervanger in de kevie gestopt
van een voorbijkomenden poelden ier, en 't en
duurde niet lang of alles was weer goed en 't ging
op Miel's duivenkot gelijk het bij de menschen
gaat : na druk gekijf dubbele vreugd over den
herstelden vrede.
Kampioen vloog nog mede in de laatste groote
vlucht, die dit jaar door de « Eerlijke liefhebbers »
werd uitgeschreven en, zijn ouden roem getrouw,
won glansrijk den eersten prijs tot allerdiepste vernedering van Tuur Blomme, die al de voorgaande
weken primus was geweest met zijn Kliever.
Dat was voor Miel Braat een schitterende weerwraak over al de onderduimsche spotternij waaraan Blomme met vollen mond gesmuld had.
Miel was in de wolken.
Sedert Schoutens van zijn ziekbed opgestaan was
en zijn gewone bezigheden hernomen had, was er
in zijn karakter een groote mildering gesijpeld; hij
was op verre na zoo oploopend en korzelig niet
meer als vóór zijn ziekte. Hij had te veel genegenheid gevoeld bij zijn vrouwen zijn dochters; nooit
had de gelegenheid zich voorgedaan aan die menschen, om te toonen welke groote liefde in hun
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harten school voor het hoofd van 't gezin; boerenmenschen praten zoo weinig daarover.
Het lag in Schoutens' aard niet zoete woordjes
te zeggen en fraai te doen, maar innerlijk had de
teederheid, waarmee zijn vrouwvolk hem verzorgde, en de zware kommer dien hij zoo duidelijk op
hun gezichten had gelezen tijdens zijn ziekte, hem
veel vatbaarder gemaakt voor zachtaardigheid en
inschikkelijkheid. Hij sprak vriendelijker, was de
«baas alleen» van vroeger niet meer, en hij had
niet gegromd als hij Rozine op een vooravond bij
de haag vond staan, keuvelend met Miel Braat;
zelfs had hij tegen de verwachting in van de twee
verraste jongelieden «goên avond» gezeid, alsof
hij te voren nooit den vertoornden Mozes uitgehangen had tegen de jonkheden.
Na den oogst was Jef Peteel nog nu en dan voor
een paar uren een handje komen toesteken. als de
bezigheid voor den verzwakten Schoutens nog wat
zwaar viel. Jef was àl gedienstigheid. Zelfs als de
boer heelemaal geen hulp meer noodig had was
Peteel regelmatig een paar keeren in de week blijven komen; ze gisten bij de Schoutens wel de reden daarvan.
Op een schoon en avond vond Peteel gelegenheid
om Thiele alleen te spreken; ze stond, alsof ze
iemand ,,,achtte, aan het hofhekken. Met kloppend
hart had hij gewaagd te vragen : «Thiele. 't zal
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nooit gebeuren dat de boomen alle even dik zijn,
en lOch ... »
't Meisje kon haar eigen aandoening moeilijk
verbergen; zachtjes antwoordde zij : « Wat kunt
ge goed onthouden ! »
En dan was Jef voorgoed losgekomen.
« Och, Thiele lief, al wat gij zegt gaat door mijn
harte, 'k zie u al lange toch zoo gaarne ... Spot niet
omdai: ik dat zoo zeg, Thiele lief, maar mocht ik
voor u werken en slaven mijn leven lang, niets zou
mij te heet of te zwaar zijn; door water en vuur
zou ik u op mijn armen dragen als 't moest. Thiele,
stoot mij niet af. Mijn hart heeft me pijn gedaan
als ik u met Van Gersten zijn verleider zag omgaan, en 'k heb Ons Heere op mijn knieën bedankt
thuis, in mijn kamerken, als ik wist dat uw vader
hem het hof ontzegd had. Als 't u belieft, Thiele,
wilt ge uw geluk aan mij toevertrouwen. Nooit of
nooit zal 't u berouwen, dat zweer ik. Ge weet hoe
mijn ouders zijn; brave menschen, al zijn 't geen
begoede boeren ; vader en moeder hebben veel tegenslag gekend, maar eerlijk en naarstig zijn ze,
z'hebben de nagels van hun vingers gewerkt om
niet te moeten vragen, en ge weet hoe geerne ik ze
zie; maar mijn broer is er nog en ze kunnen mij
missen. Thiele lief, moet dan altijd en overal het
geld tusschen de menschen komen om hun geluk
te breken ? »
Nog lang zou de jonge man voortgesproken heb109

ben misschien, want het kwam hem allemaal zoo
natuurlijk en gemakkelijk naar de lippen gestroomd, maar hij zweeg nu, want Schoutens'
dochter had met ingehouden adem geluisterd naar
dien eenvoudigen maar zóó oprechten liefdezang,
en ze was diep ontroerd, tranen leekten over haar
wangen, haar lippen beefden en ze stak Peteel haar
beide handen toe, maar spreken kon ze niet van
groot geluk.
Was 't dan wonder dat Jef Peteel te Schoutens
over den vloer bleef komen ? En dat zulks met
geen kwade oogen gezien werd door de ouders,
dat ondervond de jongen hoe langer hoe beter.
Schoutens en zijn vrouw voelden dag aan dag
naderen de dingen die onvermijdelijk komende waren : hun dochters waren den langsten tijd van
hen alleen geweest, er ging groote verandering komen in hun aller leven ; ze dachten er allen aan,
maar ze spraken er nog niet over of voelden geen
vrees voor wat op til was.
Ook in «'t Veld huis » hing de lucht vol toekomstplannen. Anneke had toelating gevraagd om
bij de Zusterkens van Liefde te mogen gaan en
nonneken te worden. Seef had tegengeprutteld en
laten hooren dat ze nog zoo jong was, pas twee-entwintig, en dat het beter was haar nog een jaar of
twee te bepeinzen; ze moest niet verlegen zijn om
een man, had hij er slimmekens tusschen gezegd.
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Dat laatste wist Anneke zelf ook, immers, de
schoolmeester van Rozendonk en de zoon van den
sekretaris van Doorndonk, die vroeger groote
vrienden waren, hadden twistwoorden gewisseld
omdat de een meende dat de andere hem in den
weg liep, daar beide jonkheden hun boontjes voor
Anneke Braat hadden te weeken gelegd.
Maar als de burgemeester van Doorndonk gestorven was kwam de pastoor, daags na de begrafenis, naar Braats, zoogezegd om over de kwestie
van het burgermeesterschap en de opengevallen
plaats in den gemeenteraad te spreken. Hij had deze gelegenheid te baat genomen en Anneken's voornemens bij haar vader zóó schoon weten te schilderen en zóó hoog weten te verheffen, dat Seef had
moeten toegeven.
«Als 't alzoo is, in Gods Name, ze kan gaan,»
had hij gezegd. Het stond dus vast : Anneke Braat
zou tegen den naasten Paaschtijd naar Gent vertrekken en nonneken worden bij de Zusterkens van
Liefde.
Miel had aan Rozine Schoutens alles verteld wat
er bij hem thuis geschikt en besloten was; hij had
aan zijn meisje zijn groot verlangen gezeid haar tot
zijn vrouwtje te nemen en met haar bij zijn ouders
te blijven, gelijk ze 't altijd hadden gewenscht. Rozine zou met open armen ontvangen worden bij
Braat en Anneken's plaats in hun huis en in hun
hart innemen.
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Rozine verlangde naar het huwelijk zooveel als
haar jongen, maar ze wou haar vader zoetjes aan
bereiden op het huwelijksaanzoek.
Zoover stonden de zaken bij Schoutens en in 't
« Veldhuis ».
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POLITIEK.
't Was voor den burgemeester van Doorndonk
zijn laatste zomer geweest. De man sukkelde al
lang als hij zijn vrouw verloor, en sedert haar dood
was hij sufferig en zwijgzaam. De menschen van
Doorndonk zegden onder malkander :
« De burgemeester moet het herpakken of hij zal
er nie' lang meer loopen. »
En de man had het niet herpakt: hij was in 't begin van Oogstmaand gaan liggen en in de LieveVrouwenprocessie droeg een ander zijn lantaarntje bij het Allerheiligste. In September was hij bijgezet in het grafkelderken waar zijn vrouw hem
enkele weken was voorgegaan.
Zoo moest er op het gemeentehuis heel wat verandering komen.
Seef Braat zat den langsten tijd in den raad en
was de oudste schepen, hij moest dus burgemeester
worden, dat was zijn recht, dat was te Doorndonk
steeds gebruik geweest. Maar Braat had in den gemeenteraad gezeid :
« Ik danke voor d'eere die gij mij aandoet, maar
mij dunkt dat het beter ware indien De Witte da'
8

113

postje aannam: die heeft meer tijd en meer bekwaamheid dan ik. »
De Witte was daarover zeer gevleid en de andere
raadsleden, behalve de ziekelijke, oude koster, allemaal boeren naast Seef, hadden dat in 't geheim
van hun hart met een beetje afgunst bepeinsd hoe
Braat nu boven hen zou uitsteken, en ze hadden
het dus ook liefst zóó.
Het was evenwel niet zonder geheime reden dat
Braat zooveel blijk van goedwilligheid gaf: hij
had zijn plan en kwam er nu mee voor den dag,
zoo gauw als De Witte, na een beetje tegenstribbelen, voor 't fatsoen, het burgemeesterschap aanvaard had.
«Daar moet nu een nieuw lid in den raad komen, » zei Seef, « 't is binnen enkele weken kiezing,
en ik stel voor Schoutens te nemen. » Er waren er
maar twee die daarover verwonderd waren, de andere raadsleden schenen dat voorstel te verwachten.
«Ja maar, ja maar, » schoot boer Lampers daarop uit, « da-da' zal niet gebeu-beuren ! Vroeger wawas 't hier nooit geen ki-kiezinge, mo-maar Sch ...
schoutens komt nou al vi-vier keeren tegen de lijst
op ; wij ku-kunnen a'zoo hem niet vo-voor de voeten kruipen.»
Lampers hakkelde een beetje; hij had er meest
last van als hij zich opwond.
Krinkels, die evenals Lampers de wijk «Eekhoek » vertegenwoordigde, knikte met gesloten
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oogcn en toegeknepen mond, om zijn instemming
te betoon en met het gezegde van Lampers : zij waren altijd de oppositie.
Braat lachte fijntjes; hij stak een vinger omhoog
en zijn oogen zochten die van de andere raadsleden, een voor een. Dan antwoordde hij :
«Juist daarom! Laten we Schourens buiten den
raad dan komt hij alle keeren tegen de lijst op ;
dat brengt tweedracht op de parochie en 't kost
veel schoon geld aan de gemeente. Nemen we hem
in den raad dan is het amen en uit daarmee. Wa'
peins' de er van, mannen? »
«Niet slecht bedacht, schepene, » zei de koster.
Hij nam een snuif; dat deed hij altijd als hij in den
raad iets gezegd had. Braat had hem vóór de zitting nog den openvallenden schepenzetel voorgespiegeld.
De Witte, die nu met het hoogste gezag bekleed
den doorslag kon geven, viel ook mee en, nadat
Lampers uit gewoonte nog een tegenaanval gestotterd had, besloot hij:
« Hawel, mij ook goed dan, kr...kruipt dan maar
voor Sch ... schoutens, mor tegen dien ve ... vent zal ik
nooit goên da ... dag zeggen, ge weet het n ... nou allemaal op vo ... voorhand.» De oppositie was verslagen. En zoo was eindelijk de gemeenteraad eenparig akkoord geraakt : Schoutens zou gevraagd
worden om in den raad te zetelen.
Op voorstel van De Witte, die ook al op voor115

hand door Braat was bepreekt geworden, werd de
openkomende schepenzetel den koster aangeboden
die, in schijn heel nederig, aannam, al zeggende:
« Alla, dan, zoolang als 't God believen zal.»
Hij nam een snuif.
En als de zitting geheven werd, in den valavond,
ging het nieuwe schepencollege naar Schoutens.
« 't Ijzer smeden terwijl het heet is,» had Seef
Braat gezegd, en ze deden 't.
Schoutens zat zijn pijp te rooken in de schemerduistere keuken, waarin de vlammen van het haardvuur schimmen en schaduwen op muren en zolder
dt:den dansen. Vrouwen dochters zaten zwijgend,
met de handen in den schoot, te mijmeren, verre
uiteen met hun gedachten.
Ze schrokken alle vier uit hun gepeins bij 't luid
gebas van den bandhond die aan zijn ketting snokte.
« D'r komt volk op 't hof,» zei de boerin opstaande.
«Wie mag dat nog zijn?» gromde nadenkend
de boer.
Jef Peteel was er al geweest; die was al naar
huis.
Stappen naderden en de deurklink klakte.
«Geen belet ? » werd er gevraagd, en eer ze geantwoord hadden stonden aan de keukendeur de
drie gezanten, die in de duistere gang niet herkenbaar waren.
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Schoutens nam een brandenden kluppel uit den
haard en hield dien boven zijn hoofd om te zien
wie daar stonden. 't Scheelde weinig of de brandstok ontviel hem als hij de mannen herkende, nu
hun gelaat van alle drie als drie groote witte vlekken uit den donkere hem toespookte.
« 't Es, geloof ik, meneer De Witte met den koster en ... en ... » hij bleef steken.
« En Seef Braat, waarachtig! » zei gauw en vriendelijk de bazin, « komt binnen allemaal, toe Rozine
kind, steek gauw de lamp aan; komt binnen, toe! »
't Was De Witte die 't woord zou voeren om te
beginnen, zoo hadden ze 't afgesproken onderwege.
Ze waren nu allen gezeten en 't was helder licht
in de gezellige keuken. De Witte, Braat en de koster
zaten midden 't vertrek, de bazin en haar dochters
hadden plaats genomen op de groote bank achter
de tafel en Schoutens zat waar hij het gewoon was,
tegen den schouwboord aan den haard.
«'k Zal maar met de deur in huis vallen gelijk
we dat noemen,» zei De Witte. Hij ademde eens
flink en sprak voort : « Hei, Schoutens, we komen
u vragen namens al de leden om in den gemeenteraad te komen. »
De boer verschoot er van, hij maakte een gebaar
alsof hij met zijn ellebogen twee mannen tegelijk
wegduwde. De Witte zag het en ging seffens voort:
«Wij waren er allemaal akkoord over dat gij de
geschikte man zijt om met ons te zetelen en de be117

langen van de gemeente te helpen behartigen, en
't zal ons allemaal veel plezier doen als gij dat
aanvaardt. })
Schoutens was zijn groote verrassing te boven.
« 'k En weet niet, 't komt zoo onverwachts, » zei
hij, «ik zou daar eens willen op nadenken, 't is
maar... })
« Maar Schoutens, vriend, »viel De Witte hem in
de rede, «als ge u aangaaft vroeger, dan was het
toch om gekozen te worden ! Hewel, heel de raad
heeft u gekozen, aanvaard, en ge zijt er bij zonder
kiezing. »
De boer glimlachte gevleid, maar zweeg en
schuddebolde.
«Toe, toe, Schoutens,» viel nu de koster in,
«zeg ons algauw dat ge onze man zijt, iedereen
zal akkoord zijn op de gemeente dat die eere u
toekomt. })
« Peins' de 't, koster?» vroeg Schoutens, «en
wat zullen mijn kiezers zeggen? »
«Blij zijn dat hunnen kandidaat in den raad
zit, » zei de koster en hij nam een snuif.
«En ... d'andere ? » vroeg de boer nog.
't Was weer De Witte die aan 't woord kwam.
«Alleman zal tevree zijn, ook meneer pastoor
en vraagt niet beter, 'k heb er hem gisteren nog
over gesproken. Doe dat, De Witte, zei hij, Schoutens is een mens eh met gezond verstand en overleg.
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't is de gepaste man voor den raad, g'en moet niet
verder zoeken. »
« Laat ons eens drinken, moeder, » beval Schoutens, en dat vonden de gezanten een zeer gunstig
teeken.
Als de glazen geschonken en gedronken waren
kwam het antwoord los.
«Als 't alzoo is dat heel den raad en iedereen
daarover akkoord is, hawel, mij goed, ik aanvaard, » zei Schoutens.
De drie schoten recht van hun stoelen en riepen
tegelijk : «Proficiat! Proficiat, Schoutens.» Ze
gaven hem de hand.
Als Seef Braat Schoutens' hand greep, hield hij
die in de zijne gekneld :
« Schoutens, » zei hij, « 't en heeft in langen tijd
niet al te best gegaan tusschen ons, laat ons dat nu
allemaal begraven en vergeten en laat ons niet alleen samen raadsleden zijn, maar welgemeende
vrienden daarbij.»
Dat kwam er zoo kordaat en oprecht uit dat
Schoutens er van aangedaan was; hij dronk een
teug eer hij kon spreken.
« Seef,» antwoordde hij dan, «Secf, 't meeste
ongelijk was misschien wel langs mijnen kant,
maar .... »
«'t Is begraven en vergeten,» herhaalde Braat
levendig, «en we zwijgen daar nu over.»
Iedereen begreep dat er tusschen die twee een
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diepe kloof gedempt werd en dat bracht in aller
hanen een week gevoel van blijheid en geluk.
Als het driemanschap de hoeve verliet ging de
boer met een lantaarn mee tot aan den steenweg;
't was meer dan tien uur, 't was donker en er was
een flesch gedronken om den schoon en dag te vieren, gelijk de koster het noemde. Dan had hij een
snuif genomen.
Aan 't hekken drukten de mannen elkander nog
eens warm de hand en Doorndonk's gemeenteraad
stak steviger ineen dan hij het in lange jaren geweest was.
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OP « 'T BRUGSKEN ».
Op «'t Brugsken » waren de gebeurtenissen zoo
snel achtereen gevolgd als de buien in Baafmistijd.
Mieke Reuts was, daags nadat haar betreurenswaardig avontuur met meneer Anatool aan 't licht
kwam, den weg naar Eekeinde opgewandeld rond
het uur dat meneer naar Doorndonk zou komen.
Daar waar Schoutens eens zoo brutaal was uitgevaren tegen den meisjeszot, wachtte ze op hem.
Lang hoefde ze er niet te staan.
Kwiksch en pront gelijk altijd zag ze hem naderen en aldra stonden ze in den eenzamen wegel,
bij mekaar.
« Keskielja ? » vroeg de jonker, « uw oogjes zijn
rood en gezwollen, duu sjagrein, sjoesjoe ? »
Mieke boog haar kopje, en begon zenuwachtig te
snikken, met haar gepoederd snoetje in haar geparfumeerd zakdoekje.
«Mij - keskielja - donk, sjeerieke ?» vleide
hij en hij liet zijn vingeren door Mieke's prachtige
lokken gaan, die onder haar heel klein hoedje uithingen.
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« Ie] save toe, ze weten a11es, thuis !» kreet ze
en scheen erbarmelijk te huilen.
« K woa, a11es ? » vtoeg Anatoo] verwonderd.
« Van ons reis naar Brusse] ! » jammerde Mieke
en haar gepoederd gezicht zonk nog dieper.
«Sa, sa,» troostte hij, « bagate11e! Wat geeft
dat nu toch ; mogen ze niet weten dat het tusschen
ons ernstig gemeend is, sjoeke ? »
Mieke snapte de gelegenheid:
« Och, Anato]e, mon sjeerie, laat ons trouwen,
dan is alles goed; laat ons trouwen, toe ! »
Dat onstuimig verzoek kwam meneer Anatool
vreemd voor ; maar alles wel ingezien was dat nog
zoo dwaas niet, daar had hijzelf wel al eens op
nagedacht; behalve haar rechteroog dat altijd links
wou kijken, was er waarachtig op het uiterlijke van
Reutsken's meiske weinig af te wijzen; 't was een
flink, hupsch en welgebouwd postuur ; ze kon
Fransch en speelde piano en, wat de zaak eenvoudig aanlokkelijk maakte : Sooike Reuts zat er
warm in en Mieke was eenig kind.
« Trouwen ... » antwoordde Anatooi langzaam,
« dat komt zoo onverwacht, sjoeke ? »
Mieke snikte maar voort : «Och, sjeerie, och,
och! »
Anatool nam na korte overweging een zwaar besluit :
« Eebjein, schat, we trouwen ! » zei hij kloek.
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Mieke's kopje rees schielijk recht, en een lange
zoen bezegelde hun besluit.
Ze zouden trouwen, en hoe eerder hoe liever.
Mieke keerde met jubelend hart naar huis : zij
had haar doel bereikt. Ze overdacht hoe heel
Doorndonk, heel Eekeinde, heel 't omliggende verbaasd zou opzien als haar huwelijk bekend zou
worden; hoe de meisjes haar zouden benijden om
haar flinken, rijken bruidegom; ze verkoos bij
haarzelf al de snit en stof van haar trouwkleed ;
ze was zot van hoovaardij.
En meneer Anatooi telde in het naar huis gaan
al de stukken land die hij van Reutske liggen wist;
hij berekende de waarde van « 't Brugske» en giste
naar het bedrag van Reutsken's spaarpot; hij zag
het leven terug schoon worden.
Terug schoon worden, ja, want de vorige week
had Papa Van Gersten hem toevertrouwd dat de
derde hypotheek, die hij had gezocht op de brouwerij en het huis, hun laatste eigendom, geweigerd
was.
Anatool kwam welgezind thuis en nog denzelfden avond zat hij met papa in lang en druk gesprek
in de groote kamer, en ze waren beiden andere
menschen als de oude meid hen terug in de woonkamer zag komen.
Mieke had thuis met stralende oogen haar besluit en de belofte van meneer Anatool uitgejubeld.
Reuts zat als van den bliksem geslagen; hij kon in
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den eerste geen woordje zeggen; eindelijk kwam
het lastig en op jammerenden toon over zijn lippen:
« Trouwen met... trouwen! Haja ... en wij?»
Aan vader en moeder had de nuf niet gedacht.
Nu de vraag gesteld was warrelden allerlei mogelijkheden in haar gedachten : vader kon 't land
verpachten en rusten. « Twee oude sukkelaars
van menschen alleene in zoo'n groot huis!» mopperde Reutske. « Moeder is allang sukkelachtig en
geraakt om 't alzoo te zeggen versleten, en ik, met
mijn rommetis, haja. »
«Dan maar «'t Brugske» ook verhuurd en mee
gaan en te Eekeinde iets zoeken.»
«'k Heb altijd gedroomd op mijn «Brugsken »
te mogen sterven,» mompelde Sooike voort, «ik
ben er gewonnen en geboren, 'k heb er mijn ouders
uit zien dragen en 'k heb er zoolang met uw moeder geleefd; elke steen van de muren, elke plavei
van de vloeren is gelijk een brokje van mijn leven,
om 't alzoo te zeggen ... »
De oude maakte zichzelf weemoedig en was stillekens gaan weenen, terwijl hij met droeve oogen
rondkeek in zijn woonkamer : 't viel hem zoo
zwaar.. :
Maar na een paar dagen had Mieke Reuts haar
zwakke ouders zoover weten te bepraten, dat ze
met gelatenheid het bezoek van meneer Van Gersten verwachtten, bereid om voor 't geluk van hun
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eenig kind te berusten in de schikkingen die, na de
regeling van het huwelijk, voor hen het beste zouden schijnen.
Moederke Reuts zou zoo gaarne bij heur dochter
gebleven zijn! 't Was al wat het menschke had
kunnen zeggen.
De volgende week kwam de burgemeester van
Eekeinde met zijn zoon bij Mieke's ouders en er
werden gewichtige besluiten genomen.
Reuts was in den beginne erg uit zijn lood, hij
had tot nog toe bitter weinig omgang gehad met
rnenschen boven zijn boerenstand, en het aristocratisch voorkomen van meneer Van Gersten, die zijn
ceremoniepak had aangetrokken, maakte hem verlegen.
Met meneer Anatool voelde hij zich meer thuis,
maar er lag hem toch veel op het han tegen zijn
aanstaanden schoonzoon.
Moederke was naar haar achterkeukentje gesloft
nadat ze de heeren bij Sooi en haar dochter in de
kamer geleid had.
Op Mieken's uitnoodiging namen de heeren
plaats en Van Gersten zette 't gesprek in.
« Fransoo,» zei hij, «ge zult uit den mond van
uw dochter al vernomen hebben welke verlangens
zij en mijn zoon koesteren. Ons kinderen willen
trouwen. »
Reuts knikte.
«Mijn zoon heeft mij verzocht tot hier te komen
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en u de hand te vragen van mejuffer uw dochter. »
Reuts knikte weer. Van Gersten wachtte naar
antwoord maar het kwam niet. Daarom herhaalde
hij wat luider en plechtig:
« Fransoo, ik heb de eer u de hand te vragen van
uw dochter voor mijn zoon AnatooI. »
Reuts knikte maar voort.
Mieke zat boos en beschaamd naast haar vader,
ze stootte hem eventjes tegen den arm. Sooike
schoot uit een verren droom wakker.
« Haja, meneer de burgemeester,» zei hij dan
met bibberstemmeke, «om 't alzoo te zeggen, 't is
mij allemaal goed. »
«Dank u, Reuts, » liet meneer Anatool haastig
hooren.
« Zeer vereerd met uw antwoord, Fransoo, » zei
meneer Van Gersten.
Mif'ke was opgevlogen naar den burgemeester
van Eekeinde en reikte hem blozend de hand.
Papa Van Gersten, dieper ontroerd dan hij liet
blijken. trok zijn aanstaande schoondochter aan zijn
borst en kuste haar op het voorhoofd. « Maak mijn
Zoon !!elukkig, en wees gelukkig met hem. fIlJisterde hij. Er neep schaamte aan zijn hart, want hij
wist maar al te wel dat wat hij daar wenschte, bijna
een mirakel zou zijn.
Mieke viel uit papa's armen in die van haren
AnatooI, die nu haar bruidegom was.
»)
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Reuts zat het ongewoon spektakel aan te kijken
met triestige doffe oogen.
Moederke Reuts werd bijgehaald, de fijnste
flesch op tafel gebracht en ze klonken op de gelukkige toekomst van het jonge paar.
Het eerste huwelijk dat burgemeester De Witte te
Doorndonk sloot was dat van meneer Anatooi met
Mieke Reuts. Nog nooit hadden de menschen zoo
iets bijgewoond op de parochie : de kerk lag vol
tapijten tot aan de buitendeur; meneer Anatooi
had zijn familie uitgenoodigd tot in den vierden
graad: niet min dan acht amos gleden in statige
rij achtereen van Eekeinde naar « 't Brugsken »,
waar een krakende sjees des morgens de drie menschen had afgezet die Reutsken's heele familie uitmieken : Sooike's broer, nonkel Vien, en de twee
overblijvende zusters van zijn vrouw, allemaal suikerfamilie voor Mieke. De sjees stond met opgeheven dissel op den boomgaard ; 't was alsof 't oude
meubel twee armen ten hemel stak en om erbarmen
riep voor de twee lichtzinnigheden die vandaag tot
één gingen gebonden worden.
De andereeuwsche menschjes die met de sjees
gekomen waren werden in een auto gestopt en waren heel blij als ze, na de officieele en kerkelijke
geplogenheden, er weer uit mochten. Nonkel Vien
was driemaal op het punt geweest er uit te springen als de auto, om de trage vaart te volgen, met
een snokje aanzette.
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'tWas een feest zonder weerga.
Mieke zat in haar hoogste glorie en rees tot in
de stratosfeer van ijdelheid.
Anatool was niet minder tevreden : hij was daar
pas te weten geraakt hoe warm Mieke's familie in
de wanten zat en dat het later al voor Mieke zou
zijn; hij had met veel belangstelling de drie oudjes
gemonsterd en tot zijn voldoening mogen vaststellen dat ze er stokoud uitzagen. Dat beloofde !
Enkele dagen na de schitterende trouwpartij was
« 't Brugsken » verhuurd aan een jong boerenpaar,
dat al flink in de kinderen begon te zitten.
Sooike Reuts was met zijn vrouwke naar Eekeinde verhuisd; ze volgden hun kind zoo dicht
mogelijk. De oudjes betrokken een paar gezellige
kamers in 't gesticht van de Zusterkens, die eenige
kostgangers hadden benevens de weeskens; zoo
hadden de Reutsen onbezorgd den kost, en waren
tevens zeker van beste verzorging ingeval van ziekte. Meneer Van Gersten had daarover onderhandeld en akkoord gemaakt voor de te storten som.
Nu konden Sooike en zijn vrouw hun Mieke bezoeken als ze wilden in 't schoone huis, aan de
brouwerij, waar ze nu met haar Anatool en zijn
papa woonde.
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BIJ SCHOUTENS.
Paschen was voorbij en de zomer ging andermaal
in het land komen.
De hoogmis was al een tijdje aan gang in de
kerk van Doorndonk als Fons Hamerlink en Nuug
Blomme, de timmerman en de smid, binnentraden;
ze hadden in « De Kroon» gezeten, raad gepleegd
over het aannemen van een bouwwerk.
De pastoor kwam juist naar den preekstoel gestapt, voorafgegaan door een kleinen koorknaap,
die een lijvig register droeg en nieuwsgierig rondgaapte. Met tragen stap beklom de priester het
steile, smalle trapken waarvan de derde trede sinds
jaren piepte telkens er een voet opgezet werd. Na
een kruisteeken begon de pastoor de lezing van
de goddelijke diensten binst de week, en zijn stem
ging verloren in de hoestbui die een menigte van
zijn parochianen tegelijk had overvallen; maar pas
kondigde hij aan : «Geboden van den huwelijken
staat» of 't was opeens muizestil in de kerk.
Stefe Kanduit was op haar ronde om de stoelkenscenten toevallig aan de plaats gekomen waar
Mele uit de pastorij altijd zat; ze nam plaats naast
9
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Mele op denzelfden stoel en de twee magere scharminkels zaten er nog gemakkelijk.
Door de effene stilte ging nu traag de afkondiging:
«Emilius Braat met Rozine Schoutens ; Josefus
Peteel met Mathilda Schoutens, allen alhier, hun
eerste gebod.»
Kanduit verschoot er van en draaide haar hoofd
naar Me1e. «Wiste gij daarvan?» vroeg ze met
verwijt in de stem.
Mele knikte van neen.
De pastoor keek in hun richting, ze lijmden godvruchtig hun oogen op den preekstoel en luisterden
met ernstige gezichten.
Er ging een gefluister door de kerkbeuk ; 't jong
volk keek mekaar in de oogen; 't was een verrassing ; iedereen wist wel dat die jonkheden met elkander kennis hadden, Miel Braat en Rozine al
lang zelfs ; maar van Peteel en Thiele en dat het
zoover al stond, dat hadden de meesten niet vermoed.
Kanduit stond na de mis Mele op te wachten aan
de kerkdeur, en zoodra de pastoorsmeid buitenkwam begon er een zeer druk gesprek. Manse, de
achterwaarster, trad ook naderbij en samen deden
ze het algemeen overzicht van de parochie.
«En wiste gij daar niet van?» herhaalde Kanduit, achterdochtig Mele bekijkend.
«Bij neen ik, mijn kind,» klonk 't antwoord;
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«Schoutens' meiskens waren wel in de pastorij geweest, maar alzoo met tweeën gelijk, wie zou der
aan trouwen en geboden peinzen; ik meendege
dat het veur de congregatie was. »
« En hebde gij Mie! Braat of Petee1 nie' binnengelaten? »
« Die moeten in den avond gekomen zijn terwijl
meneer pastoor alleene zat; ge weet dat ik 'n keer
of twee in de weke ga kaarten 's avonds naar
Teuntjes.»
« Daar heeft nu eens geen haantje over gekraaid,
zie ! » lachte de dikke achterwaarster.
«'t Es te hopen dat dees koppels beter uitspelen
dan Mieke van 't Brugsken, » zei pastoor's Mele.
« Jaja,» spotte Kanduit, «'t was te verwachten
dat die van Reutsken heur geluk zou vinden met
meneer Anatool. Reuts zijn spaarpot heeft al een
grooten knak gekregen : hij heeft om zoo te zeggen het huis Van Gersten moeten betalen, anders
werd het verkocht van boven den hoovaardigen
kop van zijn fijne dochter.»
«Er wordt verteld dat het al schromelijk gewaaid heeft tusschen Mieke en heuren meneer, 't
schijnt dat hij meer in de stad zit dan thuis, » wist
Manse.
« Wat ge zegt, Manse, » zei Mele en haar hoofd
deed zoo geweldig dat heur muts opzij schoof. Ze
zette ze recht.
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« Ja, ja, mensch, » ging Manse voort, « 't is zóó,
en dat is daar pas getrouwd ! »
De drie levende nieuwsbladen waren nu voorgoed op hun thema en ze zouden nog lang voortgebabbeld hebben, ware meneer pastoor niet uit de
kerk gekomen, wat voor Mele het sein voor den
aftocht was.
De vrouwen groetten hun zielenherder en Mele
ging met meneer mee. Kanduit en Manse trappelden traag en druk pratend naar huis.
Mele was dien Zondagnamiddag alles behalve
vriendelijk voor meneer pastoor; ze liet hem zelfs
tweemaal bellen voor zijn gewoon kopje koffie na
zijn noemaal : waarom had hij haar niets gezegd
over die twee aanstaande huwelijken van Schourens' dochters ? Hij wist immers genoeg hoe gretig
zij was om de eerste het nieuws van dien aard te
kunnen bekendmaken.
Meneer pastoor zag wel dat Mele's muts scheef
stond en hij had er heimelijk genoegen aan, hij
wist wel waaraan het kwaad humeur van zijn meid
te wijten was, maar hij had haar nu eens een lesje
zonder woorden gegeven, dat was in alle geval zijn
intentie geweest.
Miel Braat en Peteel gingen dus trouwen met de
dochters van Schoutens.
Sinds Schoutens in den gemeenteraad zat, was
hij met Seef Braat al suiker en zeem; als ge 's Zondags schepene Braat zaagt was er Schoutens bij of
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hij ging er bij komen; ze kwamen geregeld samen
uit de hoogmis, gingen onveranderlijk samen «Den
zwingelaar» binnen, snapten er samen elk twee
borreltjes waarvan Seef de twee eerste en Schoutens
de twee andere betaalde; ze stapten samen verder
en scheidden aan de Karrestraat steeds met hetzelfde : « Smakelijk te eten! » als afscheidswoord.
Die goede overeenkomst tusschen hun vaders
was voor Miel en Rozine een zegen en een groot
geluk; Miel zat bij Schoutens aan den haard gelijk kind van den huize, en Rozine kende den waai
en den draai in Braat's huis al zoo goed als bij haar
eigen moeder.
Anneke Braat was op Lichtmis met meneer pastoor naar Gent gereisd, en de herder van Doorndonk had er zijn deugzaam schaapken aan moederoverste bij de Zusterkens van Liefde toevertrouwd.
Geen wonder dus dat moeder Braat er naar verlangde om Rozine bij haar te hebben; 't mensch
was de gedienstigheid en de hulp van haar Anneken gewoon, ze miste haar gezelschap en liep nu
zoo eenzielig in haar eenzaam huis.
Miel wist wat zijn moeder te peinzen liep en
enkele dagen nadat zijn zuster het huis verliet had
hij zijn stoute schoenen aangeschoten en was hij
naar Schoutens getrokken om de groote vraag te
stellen; hij had met Peteel afgesproken : Ze zouden beiden tegelijk Schoutens bestormen.
Als naar gewoonte zaten ze al een tijdje te praten
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over weer en wind en over het gezaaide, dat kloek
opschoot en veel beloofde. 't Gesprek wou evenwel
niet vlotten, er was een zekere gedwongenheid, de
gewone rustige kalmte was er niet.
Schoutens rakelde nog eens op van zijn ziekte en
van de goede diensten in den vorigen oogsttijd.
« Jongen, waar hadden we gezeten, hadden we u
dan niet gehad, » zei hij tot Peteel.
Miel vond de gelegenheid gepast om den stier
nu maar bij de hoorns te grijpen; hij gaf Jef een
duw tegen den arm, maar Peteel's tong kwam niet
los: de jongen zat als op een naaIde. Braat deed
dan maar zelf den aanval :
« Ware 't niet best, Schoutens, en gemakkelijkst
voor u, dat Jef dees jaar en al de volgende hier den
oogst kwam pikken ? »
Ze hoorden de hangklok tikken en de twee
vrijers vreesden dat iedereen hun hart hoorde kloppen, zoo stil was het in de keuken : allen hadden
den diepen zin van Micl's woorden gevat en gevoeld.
Peteel's tong geraakte los als hij zag hoe Schoutens kalm was gebleven.
« Schoutens, » zei hij, « ik heb er met Thiele over
gesproken en als 't met uw toestemming is, we zouden zoo geern trouwen na Paschen. »
't lastigste was er af en de zaak was op dreef.
Schoutens was niet bijster verwonderd: Seef
Braat had hem al op de hoogte gebracht van wat
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de jonkheden beraamden; met zijn gewone fijne
knepen had hij Schoutens gemakkelijk gewonnen
en de twee mannen hadden onder malkaar al veel
meer geschikt dan iemand kon vermoeden. Hij gebaarde nochtans heel wat verrassing, krabde onder
zijn muts om het ondeugend genot dat hij had in
de bedremmelde, gespannen gezichten van de jonkheden te laten duren, en zei dan met gemaakten
ernst:
« 'k Ga nie' zeggen dat ik mij daaraan nie' verwachtte, ik heb ik nooit gepeinsd dat gij zoo geern
naar hier kwaamt om mij te bekijken of om bij ons
moeder eens te zijn; maar dat het zoo zou opkomen gelijk kokende melk, dat nie'. Jongen, heb'de
gij wel goed alles overpeinsd? Weette gij wel wat
ge over uw hoofd haalt als ge met ons Thiele
trouwt? Ons Thiele mag hier van 't hof nie' en
wie haar trouwt moet er heel ons huishouden maar
bijnemen ! »
Miel Braat zat over te loopen van blijdschap als
hij Schoutens alzoo hoorde spreken ; die gaf hem
nu toch werkelijk de woorden in den mond !
« Halt, Schoutens !» riep hij lachend, « zoo niet;
ik en vraag nie' beter dan u hier van iemand te ontlasten, 'k zou ik geern hebben dat die iemand Rozine ware; ze is er bij ons zoo noodig als brood. })
Moeder Schoutens, die van Thiele en Rozine op
voorhand was ingelicht over wat er gebeuren ging,
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zat haar man met nieuwsgierige voldoening aan te
kijken.
« 't Was te peinzen,» zei de boer, «als de eene
mijt aan 't branden ging dat de andere mee zou
branden, en 'k wil mij de moeite niet meer getroosten om aan 't blusschen te gaan als 't al zooverre staat : doet wat ge voorhebt, maar komt niet
klagen als ge in de miserie zit, peinst dan maar op
't spreekwoord : Wie zijn achtersteven verbrandt
moet op de bleinen zitten. »
«'t Is te hopen,» sprak nu de bazinne, «dat ze
met malkaar heel gelukkig mogen zijn, 't is al wat
ik vraag aan Ons Heere. Miel en Jef mogen er zijn
en ik heb betrouwen in hen. »
« Toe, toe! bof maar op, moeder,» treiterde
Schoutens, « 't zijn twee manskerels en ge weet bij
ondervinding wat dat zeggen wil.»
« .En alle twee duivenmelkers, » schoot nu Thiele
er lachend tusschen. Ze kon niet meer zwijgen van
groote blijdschap.
Rozine zei niets, ze zat met gelukkigen glimlach
haar jongen te bezien die zijn vranke, stralende
oogen diep in de hare boorde.
« De duiven zullen met ons geluk niet gaan vliegen, » zei Braat.
«Zoo komt er eindelinge toch nog een Sc houtens op den Blauwberg ! » De boer was 't kwijt eer
hij het bepeinsd had, die woorden verrieden hoe
zwaar die Blauwbergzaak hem had op 't han ge-
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wogen; maar dat was nu allemaal voorbij. Toch
had hij in een kone naprikkeling uit verleden bitterheid die woorden uitgesproken. Alsof hij dat gezegde wou wegvagen schoot hij opeens recht :
« Mardjieë, moeder, da' gaan we vieren: wij bakken wafels ! »
't Voorstel werd op gejuich onthaald, maar bazinne opperde de meening dat het rijzen van de
deeg te veel tijd zou vragen en dat spekkoek even
lekker en eer gereed was.
Er werden dan spekkoeken gebakken en Schoutens haalde uit een hoek van den diepen kelder
twee flesschen te voorschijn, die er al jaren lang
verdoken lagen.
Zoo werd de dubbele verloving gevierd in allen
eenvoud, in een atmosfeer van koekenreuk en stil
geluk. Er werd besloten dat beide huwelijken zouden doorgaan op denzelfden dag, zood ra Paschen
voorbij was, en als de twee gelukkige bruidegoms
de hoeve verlieten, waren ze welgedaan aan moeder
Schoutens' lekkere spekkoeken, en zwommen hun
hanen in al de vreugde die jonge menschen voelen
kunnen als ze staan op den drempel van het huis,
waarin ze hun geliefd meisje als hun vrouw gaan
binnenleiden.
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DE ZEEPBEL BARST.
Andermaal was de oogst gepikt en in de schuren
geborgen; 't was Jef Peteel die Schoutens' tarwe
binnenhaalde. Schoutens' dochters waren sedert
drie maand getrouwd. 't Was een bruiloft geweest
gelijk alleen Vlaamsche boeren er een houden kunnen. Op Schoutens' hof, onder de bloesemende appelaars, hadden de tafels gestaan ; door het lommer van de boomkruinen had de blijde zonne gouden priemen gestoken, die lichtvlekken op den
disch tooverden en den drank in de glazen deden
vonkelen. De week daarvóór was bij Schoutens het
zwijn geslacht en 't vetste lam van schapers' kooi
had het leven moeten derven omwille van dat feestmaal.
Sieske Primo, die op een ledige ton harmonika
speelde terwijl de bruiloftsgasten door den boomgaard flikkerden, was dien nacht op handen en
knieën naar huis gekropen met zijn harmonika onder zijn bult gebonden, zijn zakken wegend van
rinkelend geld en zijn maag zoo vol als een ei.
« Zoo'n bruiloft is er nog nooit geweest, en zoo
en zal er nooit meer een komen : 'k en hebbe in
geen drij dagen moeten eten en de wijn liep uit
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mijn ooren!» Zoo venelde de bultige straatmuzikant over dat trouwfeest; hij was er nog niet
over uitgepraat.
In «'t Veld huis » was Rozine de vreugd van
't huis en de glorie van haar man. Seef blonk van
tevredenheid.
Schoutens venelde aan al wie luisteren wou, dat
Peteel 'nen netten ponk had meegebracht maar dat
die, zonder één duit, meer waard was dan geheel
zijn hofstee met al 't land dat er van afhing. Jef
kon toegeven als zijn schoonvader soms nog eens
een van zijn oude nukken kreeg; zijn groote liefde
voor zijn vrouw zou hem met gelatenheid op een
hekel doen zitten hebben.
Alles ging dus bij de beide jonge koppels om te
beter.
Den tweeden Maandag in September was het
jaargetij gehouden van den overleden burgemeester van Doorndonk en van diens vrouw. Na den
kerkdienst bleven, gelijk naar gewoonte, Stefe Kanduit, Mele pastoors en Manse de achterwaarster,
hun staande-parlement houden.
«Schromelijk is 't, wreed, en zijt dan pas een
jaar, of nog niet, getrouwd, en zit daar dan met een
kind van vijf weken oud ! » klaagt Mele.
«Wa' was er daar anders veel van te verwachten, mensch,» antwoordt Manse, «een mannemensch verandert niet van gewoonten, al trouwt
dat. »
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« Da's waarheid, Manse, » knikt de pasroorsmeid,
«mijn zuster haren man's broer was dronkaard in
zijn jonkheid, 't ging een jaarke goed als hij trouWde, maar hij heeft daarna zijn schade zoodanig ingehaald dat hij het maar vier jaar uithield en zijn
weef liet zitten met drij schamele weezen. »
«'t Zijn dingen,» jammert Manse. «Maar,»
vraagt ze dan aan Kanduit wier tong al lang jeukte
omdat ze nog geen gelegenheid vond haar woord
te plaatsen, «maar Stefe, wat is daar nu eigenlijk
gebeurd in Gent? Ne mensch hoort zooveel zeggen dat ge op den duur niet meer weet wat er waarheid is of ge ene. Weette gij daar nu het fijne
van? »
Kanduit schiet los: «Onzen Taaf is er mee naar
huis gekomen, ge weet, die werkt bij Loesberg en
dat herbergske waar het gebeurde is er niet verre
af ; hawel hij heeft het mij alzoo verteld: Vrijdag
morgen was Tuur Blomme naar de stad gereden om
ijzer te bestellen veur de smisse en, gelijk hij dan
altijd deed, daarna naar die gemeene kroeg getrokken om er zijn geld op te doen. Hij zat er nog als
meneer Anarool van de graanmarkt kwam en daar
ook binnenviel. Van dan af liet de dienster den
half zatten smid zitten en ging flikflooien met Mieke Reuts heuren fraaien vent. Blomme heeft daarover woorden gekregen met de deerne ; meneer
Anatool is er tusschen gekomen en dan heeft Blomme, dul van jaloezie, zijn mes getrokken, de dien140

ster morsdood gestoken, meneer Anatool overhoop
geloopen en leelijk gekwetst in zijn gezicht; ze
zeggen dat hij een oog zal missen en dat zijnen neus
gedeeltelijk weg is. »
« Wat schrikkelijke dingen!» gruwelen Mele en
Manse met groote oogen en ineengenepen handen.
«Dan is Blomme naar 't water geloopen en
z'hebben hem gisterenmorgen bovengehaald,» vertelt Kanduit voort.
« 't Is gruwelijk!» besluit Manse.
Mele ziet door de open kerkdeur dat meneer pastoor in aantocht is en spoedt naar huis. De twee
andere klappeien wachten: misschien zal meneer
pastoor ook zijn woordje willen zeggen over de leelijke dingen die zooveel beroering in de parochie
brengen. Maar meneer pastoor tikt eens tegen zijn
drietip, opent zijn brevier, slaat een kruisken en
gaat al lezend naar de pastorij; dat is een probaat middel om van de praatplaasters te worden gerust gelaten.
Manse en Kanduit kijken den priester eventjes
achterna en gaan dan traag naar huis, babbelend,
babbelend.

* * *
«Och arme, Mieke Reuts,» had moeder Braat
gezucht als de ellendige historie van Blomme en
meneer Anatool haar ter ooren kwam.
Vrouwe Schoutens had evenzoo met groot mede141

lijden voor de ongelukkige dochter van « 't Brugsken » de gruwelijke mare vernomen. Ze was met
Thiele aan de huiselijke bezigheid, als Kanduit
binnenkwam, kwansuis om een koppel eieren te
halen, en in 't lang en 't breed Blomme's euveldaad
begon te vertellen, De stoeltjeszetster had er heimelijk genot van als ze zag hoe Thiele's aangezicht
gloeide, wanneer ze met overvloed van woorden
over meneer Anatool's gemeen leventje aan 't uitweiden ging.
Thiele had zwijgend de keuken verlaten.
Moeder Schoutens had de kommeer gauw de gevraagde eieren in de handen gestopt, en haar laten
verstaan dat ze overlast was met werk en om te
praten geen tijd had.
Kanduit was dus noodgedwongen voortgegaan.
Dan keerde Thiele terug in de keuken bij haar
moeder. Beide vrouwen keken malkaar zwijgend in
de oogen met dezelfde gedachte: «Hoe zijn we
dicht bij ons ongeluk geweest als meneer Anatool
hier ingang kreeg ! »

* * *
Heel Eekeinde was in rep en roer en de vrouwen
stonden bijeengetroepeld in de straten, als de roode-kruis-auto meneer Van Gersten's zoon in erbarmelijken toestand naar huis bracht.
Mieke Reuts was om zot te worden van schaamte. Ze haatte den man die haar leven verwoestte,
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en, was haar kind daar niet geweest, ze ontvluchtte
dat huis, om ergens in een verre stad haar schande
te gaan verbergen en op haar beurt haar leven
te leven. Het geloof was in haar ziel nooit diep geworteld. De verkeerde opvoeding, die zij in een verfranschte kostschool had gekregen, was daarvan oorzaak. «Les convenances» - de maniertjes, de boven-op-sche beleefdheid die enkel en totaal uitwendig is en geen uiting van wat inwendig leeft en gevoeld wordt; die verfijnde aristokraten-beleefdheid
was voor Mieke Reuts « het doel» geweest tijdens
haar kostschooljaren; alles was bij haar alzoo oppervlakkig en uitwendig gebleven. De omgang met
haar ouders was haar een last geweest, omdat die
ouderwetsche menschen gevoelsmenschen waren,
wier innerlijke in hun woord en gebaar tot uiting
kwam, heel dikwijls indruischend tegen het geijkte
beleefdheidsprotokooI dat haar was voorgehouden.
Zij was overgelukkig geweest toen ze gelegenheid
vond om in aanraking te komen met Anatool Van
Gersten, wiens opvoeding dezelfde lijn had gevolgd van de hare.
Maar niet zoodra waren die twee in 't leven zóó
dicht bij mekaar gebracht dat het innerlijke wel
moest tot uiting komen, of elk van zijn kant had
met diepe teleurstelling ontdekt, dat de andere niet
was wat de eene er van gedroomd had. Elk hunner had zijn best gedaan om de koelheid van zijn
hart en de engheid van zijn geest voor den ander
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te verduiken onder schijn van groote liefde en verstandelijke ontwikkeling, en elk had bij den ander
gevonden wat hij in zijn eigen had verborgen gehouden.
Anatool Van Gersten genas, maar bleef half
blind en afzichtelijk verminkt in zijn aangezicht.
Mieke Reuts stond met haat tegenover haar man,
wiens afstootelijk gelaat haar met walg en afkeer
vervulde, voor een leven zonder zon en een toekomst vol bitterheid, met haar kind en haar schande. Haar geluksdroom was als een veelkleurige
zeepbel uiteengespat, als een broze vaas aan scherven gebroken. En die scherven deden haar pijn, ze
voelde eindelijk ook dat ze een hart had.
En wat het ergste was : Mieke Reuts miste den
steun van een sterk geloof en den troost van oprecht betrouwen en kinderlijke overgave in God.
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DE LAATSTE VLUCHT.
Ze moesten uit Bordeaux komen.
Kampioen had gedurende heel het seizoen zijn
oude faam hooggehouden : telkens het een verre
reis was stond zijn naam op de eereplaats en, sedert
de Kliever en al Blomme's duiven in een poeldeniersmand verhuisd waren, had hij geen ernstig
mededinger meer gekend in de lange vluchten.
Peteel had zijn duiven niet meegenomen naar
Schoutens' hoeve : ze waren daar aan geen duiven
gewoon en vooral Thiele hield er niet van. Als
haar man een maand of vijf na hun huwelijk er
eens voorzichtigjes naar gepolst had, of er niet ergens een duivenkeete zou kunnen geplaatst worden, had Thiele hem seffens stilgelegd :
« Ge zult gij binnen korte maanden mee wat anders mogen spelen, als 't God belieft,» had ze blij
lachend gezegd.
Miel integendeel had aan zijn vrouwtje voorgesteld zijn duiven te verkoop en, omdat zij het vóór
hun trouw had gevraagd - en hij het had heloofd.
Maar Rozine was heel mild gestemd in haar
meuw en groot geluk, en moeder Braat had haar
10
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zoo fijn weten te bepraten, dat ze van duiven ver·
koopen niet meer sprak en haar Miel in zijn lief·
hebberij volle vrijheid liet. Ze deelde zelfs oprecht
in zijn genoegen als Kampioen zijn best had ge·
daan.
Miel had met de opbrengst van zijn prijzen een
paar nette meubels, waarnaar Rozine verlangde,
aangekocht. Het jong vrouwtje ondervond genoeg
dat haar man haar niet in 't minst verwaarloosde
omwille van zijn duiven, integendeel; het eerste
koppel vette herfst jongen had hij met voldoening
bij haar gebracht en ze hadden er smakelijk aan ge·
peuzeld.
Er was dus vrede en geluk bij Miel en Rozine en
de duiven bleven er.
Het had 's nachts wat geregend en in de vroege
morgenuren zag de hemel er dreigend uit ; maar
«omdat het hier regent, daarom valt er in Frank·
rijk geen nat », zoo hadden de duivenmelkers
malkander en tevens zichzelf getroost. Er was geleidelijk opklaring gekomen en tegen den middag
dreven er nog enkele witte wolkjes, die, als slenterende kinderen, achtergebleven waren en heel
traagjes naar het Oosten schoven, als hadden ze
tijd genoeg.
Miel Braat liep onrustig in en uit, nu eens naar
de lucht kijkend, dan weer naar de duiventil; dan
weer de ladder op, naar het duivenhok waarbij de
konstateur stond te tikken; zijn zenuwachtige stem-
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ming joeg hem nu hier en dan daar; hij had een
vaag gevoel van onrust. Rozine bemerkte het :
«loopt ge met last van eierleggen, dan?»
vroeg ze plagend.
«'k Wou dat de duiven kwamen,» zei hij, en
weer was hij den voed ers tal binnen en de ladder
op.
Intusschen had het zonnegeweld de laatste vlekjes aan den hemel verdreven en de lucht zoo heet
gestookt, dat ze cr bijna al haar blauw bij kwijtgeraakte en bleek werd_ De namiddag was al gevorderd en de duiven kwamen maar niet. Miel zat
al zoo lang naast zijn duivenkot op wacht; zijn
oogen deden pijn van het strakke loeren en hij
hield ze half toegeknepen; almeteens schiet een
zwarte schaduw over de ruit, een duif valt als een
steen uit de lucht en eer Miel van 't verschot bekomt, ligt Kampioen met uitgespreide vleugelen en
open bek naast den drinkpot. Braat schrok zoodanig dat hij wel tien sekonden voorbij liet gaan vóór
hij zijn duif opnam_ Hij trok dan, voorzichtiger
dan hij het ooit deed, het ringsken van den poot
en stak het in den konstateur.
Kampioen verroerde niet meer; Miel liet den
bek van het diertje door een opening van den
drinkpot in het water gaan ; traag sloeg het tongske een paar keeren voor- en achteruit in Kampioen's openstaanden bek on zijn oog stond strak
op zijn baas. Nog eens beproefde deze of de vogel
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drinken zou : hij nam nu water in zijn handpalm
en liet het in Kampioen's bek druppelen; maar het
leven ontvlood den vogel; het vliesje van zijn
oog schoof nog eenmaal toe en weer open, en 't
bleef, halfweg den oogbol bedekkend, staan.
't Was Kampioen's laatste vlucht geweest; hij
was als overwinnaar in zijn laatsten strijd bezweken.
Rozine had van in het huis Kampioen zien neerkomen, en 't verwonderde haar dat Mic1 zoolang
treuzelde, eer hij met zijn gewone jongensachtige
blijdschap haar den triomf van zijn duif kwam ver!wndigen. Ze bleef vóór 't venster wachten, maar
Miel kwam niet.
Dan ging ze, heel stilletjes om moeder niet te
wekken die te slapen zat in haar zetel, den huize
uit en trad den voederstal binnen.
«Hewel, Kampioen, waar blijf'de ? Of zijt ge in
slape gevallen! Uw duif is er ! »
«Kijk eens hier, » hoorde ze haar man zeggen;
de klank van zijn stem was vreemd, en ongerust
klom ze op de ladder naar 't zolderken en het duivenkot.
Daar zat haar Miel, in zijn handen zag ze het
levenloaze lichaam van Kampioen ; ze keek er op
met verbaasde oogen ; het neerhangende, richtingloos zwierend kopje, met den open bek, de uithangende tong en de halfgesloten oogen, scheen haar
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in al zijn hulpeloosheid zóó schamel en zó6 droef?
dat ze tranen in haar oogen voelde komen.
«Och arme, die Kampioen,» zuchtte ze.
De stem van zijn vrouw trok Mie! uit zijn verdwazing. Zwijgend stond hij op, nam den konstateur in de rechterhand, hield met de linker het
lijkje van zijn lieveling tegen zijn borst gedrukt en
daalde achter Rozine de ladder af.
Moeder Draat was wakker geworden als haar
kinderen binnenkwamen. Ze schrikte als ze hun
aangezicht bekeek, maar als haar jongen de do ode
duif op haar schoot lei begreep ze.
«Wel Heere toch, die arme beeste!» lamenteerde ze, en 't poovere lijkje Vierel gekeerd en gedraaid met een voorzichtigheid en een zorge alsof
er nog leven en gevoel voor pijn in stak.
Secf Braat was gewekt door moeder's gejammer;
hij stond op en kwam uit de slaapkamer bij zijn
volk.
En alle vier stonden ze langen tijd de doode duif
met droeve oogen te bekijken.
De glorie van Miel Braat's dnivenkot was met
Kampioen ten onder gegaan. Diens plotselinge
dood had in «De groene poon» heel wat !ltof tot
gissen en beweren gegeven.
« Den asem afgevlogen, » orakelde Pee Van
Broek, «juist lijk Dolfke Drummes over twee jaar
zijn eigen den asem afliep om den trein te hebben:
hij kwam in de statie en viel steendood. 'f>
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«Of van een hartziekte; iets dat 't hart passeert,» meende Fons Hamerlink, «een beest is al
verre gelijk een mensch, en mijn vrouwe's moeder
is ook alzoo uit de wereld vertrokken. »
«Ik peinze, » zei Mon Kloef, «dat 't beestje gestorven is van den grooten dorst. Geef mij nog een
pintje, Tavie.»
Zoo was Kampioen nog lang na zijn subieten
dood een veelbesproken beroemdheid, veel meer
dan de verdienstelijkste mensch die ooit te Doorndonk begraven werd.
Miel Braat had heel veel spijt gevoeld over het
treurig einde van zijn prijsvlieger, maar Rozine had
het beste troostwoord in zijn oor gefluisterd.
« Eer het nogmaals zomer wordt hebben we een
schattig kindje, en dat wordt vast de kampioen
van al de kleuters van 't gewest! »
En dat gebeurde.
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