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MIJN WEERDE VRIEND,
Dikwijls hebbe ik mogen bespeuren door
Z.l, hoe ons aardig yolk vol slap ende
krachten zit, vol droomend goed, vol
wachtend kwaad, vol wordenden vrede,
vol dwingenden spit, vol lust, vol wee,
vol veerdig leven .
60,
Ik brenge 1.1 wat ik h/er en daargevonden
hebbe en gezien : eenen Regenboog; en
hope datg~ hem goedwillig en genietend
zult bekjjken.
~,
Groete genegen en hoogachtend.
HUGO VERRIEST.

.... ................ ................................ ....................

I . ORAUW
SEGHERS
IJ woven dear beneden, op dat
koeiplekske, nevens den parochieput . Vijf hooge populieren
waaien hunne ij d e l e k ruin e
boven water en hofgebouw .
Schuren en stallen en huffs staan
rond den messing ; en dat huffs in donkey steep,
met vensters wear de varwe van versleten is
door regenvlagen, wind en tijd, en wear geen
gordijntje bachten hangt, schijnt arm en verM
laten .
Verlaten 7 - Neen . De stokoude moeder
woont dear, met hare dochter en drij zonen .
Arm? - Neen ; Zij hebben geld en zijn
« groene >> .
En toch schijnt van binnen ook het huffs arm
en half verlaten .
Dear is 't werken, slepen, slaven, van als
de heap kraait, van als de zonne opstaat, tot
s avonds late, om wet geld to winnen ;
dear is 't mager leven, met pap en eerdappels,
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bruin brood en smout en somtijds een schelle
vet zwijnenvleesch ; -- gekleed gaan in lompen,
in vuile lompen, uitgenomen den Zondag, en.. . .
tevreden zijn, inwendig, om gewonnen welstand .
Zij waren arm
Vader en moeder woonden met zes kleene
kinderkes, in een hutteken, tegen den SteenenM
Molen, in 't klijtland, en pachtten een vierendeel,
vierhonderd lands. Het huizeke dreegde op
hun hoofd to vallen, en de meester en deed er
geen hand aan steken . Arm yolk dat moeielijk,
trage en late zijnen pacht betaalde, maar toch
betaalde . 't Land was klijt . Jaren lang, als de
kinderen kleene waren, leden zij armoe. « In
dien tijd hebben wij meer droogen brood geeten
als ander, mijnheer de Pastor » , zegt de moeder,
«maar God zij gedankt, en wij 'n hebben toch
nooit zonder eten moeten naar bedde gaan .
IJaarin zijn de kinderen opgewassen, en die
armoe is een deel van hun wezen geworden .
Hunne oogen zijn op dat arm, vuil, ijdel, ongeschikt huffs gegroeid, en hebben het beeld ervan
en de gewente mede gedragen door het leven.
Hunne matte leden lagen to slapen op den
strooizak ; zij hebben er plooi en vorm in geM
nomen en 'n vragen noch en weten niets beters ;
niet meer als de burger de fijngestoffeerde toiletkamer der hooge lieden en begeert, noch nood
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heeft can den borstel en ander gerief dat hand
en nagels kuischt. Dat al is buiten hen, geheel .
Zij aten bruin brood . 't Is het beste en 't weegt
op de mage dat zij het gevoelen . Zij aten overgoten eerdappels uit de teele, en pap tot dat zij
genoeg hadden, en 't warm welzijn genoten van
de voile maag . Daartoe en alzoo zijn smack en
honger en nood en voldoening in hun bestaan
gedrongen .
Zij droegen gelapte lappen, gescheurde lompen vuil en slordig, en wrochten en gingen of
zaten barvoets in hunne kloefen . - Dat wierd
gemak : niet moeten zorgen noch zwichten .
Ja, dat is hun wezen geworden .
Zij waren arm .
Maar ziet, vader en moeder wrochten en
slaafden en de kinderen wierden groot .
Twee kinderen, twee meiskes, vielen ziek, of
liever, bezweken . 't Ben was negen, 't ander
twaalf jeer oud . Zij verflauwden gedurig. DageM
lijks wierden zij bleeker en ellendiger . Zij waren
zoo moede, en 'n hadden geenen honger meer,
en ze lagen eenthoelange to bedde en ze gingen
dood : c en wij en wisten lijk niet wet dat zij hadden . 't Waren zulke brave kinderen I Zoo stille 1 »
De andere groeiden op, waren groot geworden
en sterk, of liever taxi .
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En vader wrocht, en moeder wrocht, en de
dochter wrocht, en de zonen wrochten, en
leefden mager, en spaarden I Zij spaarden en
vergaarden wat geld, jaren en jaren I Zij spaarM
den en hadden wat zitten, en zij rechtten hen,
en mochten alleman in het gezichte kijken .
Het hoveken daar bij den parochieput
kwam open to vallen, en de Vader ging er
achter en kreeg het .
Zij waren koeiboeren I
Maar ziet : armoede, of liever arm levee, is
met hen meeverhuisd, is in hue wezen gebleven .
De mensch strekt verder dan zijn lijf en leden,
en draagt wat hem, daar buiten, eigen is, door
het levee mede . Eene ziel, eene ziel, bezielt niet
alleen zijn lichaam, maar zijn doen en laten, zijn
denken en spreken, zijn gaan en slaan, zijn
nood en geerte en voldoening, zijn huffs en t'huis
en levee .
't Zijn koeiboeren .
Achter twee jaren heeft het vader laten
liggen ; « Roomatijs v en steken in de zije . Hij
hoestte geheele nachten, maar en wilde van
geenen dokteur weten . Hij bleef werken zoo
lange hij kon, en van to zweeten betraapte hij
nog eene koude daarbij, 't « fleurus » , en hij
en hield het maar vier dagen .
Sedert dien blijven moeder en kinderen semen,
en werken.
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Het zijn beelden, sculpturale beelden .
Kom eens alhier, Meunier, en duim ze mij en
boetseer ze, zooals gij dat kunt en giet ze in
levend brons I
De moeder is tachentig jeer oud . Zij gaat nog
overendweer en tot buiten met twee gekrukte
stokken, maar blijft gewoonlijk zitten nevens
den heerd 's zomers, nevens de stoof 's winters ;
schelt aardappelen en zorgt voor den kok voor
vee en yolk .
Hear mager gezicht met lange rimpels, donkey
geluw en mat, teekent, netgesneden, op den
zwarten heerdmuur, verlicht, van zijds, door de
rame : Een hooger nauw voorhoofd, blauwe
lichtdoovende oogen, een scherpe news en
scherpe kin, waartusschen slappe lippen . Zij
hoort hard en beziet u traag met langen blik ;
maar hear gezicht ontspant, tevreden, en zij
spreekt met genoegen van 't verleden, en looft
God en prijst hare kinderen, die hear wel beM
zorgen, hear al brengen wet zij begeert.
En de oudste zoon die juist door de keuken
door het huffs - gaat, hoort dat, en ; « 't en
is maar redelijk ook, nie'waar, M. de Pastor >>.
Die oudste zoon heet Leo : - Een profil van
een romeinsche medaalje : mannelijk, vast, beraden, net uitgehaald in alle hoeken, met
kijkende oogen, dunne wederzijds lichtzinkende
13
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lippen . Ben lange slanke man, met klaren wil
en zekeren stag . Hij bestiert het hof.
De tweede, Karel : -- Ben rare vogel, met
raren zin en rear woord . Zijn kop staat even
mager en net geteekend, vrij op vrije schouM
deren . Hij is wet minder, wet donkerder, met
bruin hair en zwarte oogen, en staat sours bij
wintertijde aan den parochieput de suikerijen to
wasschen, met hooge leerzen aan, al monkelen
en gekken .
De derde, Wannes, is niet geheel wijs . Niet
onnoozel, maar ook niet wel wijs . 'Hij heeft een
geheel klein rondeke gedachten en woorden,
waarin hij gesloten blijft. Daarbuiten en ziet hij
niet, en peist hij niet, en spreekt hij niet ; en hij
zwicht voor 't onbekende en is er schuw van
Ben breeder ronde kop, met plat aanzicht,
lamme oogen en wangen ; stapt traag, beweegt
traag, en is genegen goed en goelijk.
Daartusschen leeft en beweegt de zuster,
Zalia. Afgewerkt, afgebeuld, gebroken en scheef ;
vingers en handen blot : stiff in de leen ; altijd
bezig, altijd neerstig, altijd aan 't werk . Verslaafd
aan dagelijksche bezigheid, aan moeder en
broeders, en dragende in hear hoofd en hert
wonder mystieke beelden, met droomerijen en
angst en vrees voor al die onbekende machten
die overal gedoken alles beheerschen .
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Een wonder huffs met wonder leven : Armoede
in welstand, fierheid in kleinheid, onaf hankelijkM
heid in zwijgend wantrouwen, verstaaldheid in
eenvoude telbare plichten, -- rechtheid, en
daaruit, daarin, daarover, Godsdienst die de ziel
is van het leven .
Zij leven ja in armoede, maar zij hebben eene
onzeggelijke voldoening met to denken dat zij,
uit armoede en to kort hebben, mochten tot aan
dat geboerte geraken en nu zelfs hunnen staat
to boven zijn .
Dat klinkt hier en dear door hun woord, en
op dat woord, hunne oogen kijken zekerder in
't onbepaalde ruim en hunne hielen staan vaster
op vasten grond .
In hunne armoede, zijn en leven zij klein ;
maar zij dragen hoog een gesloten en gebonden
gevoel van fierheid . Niemand en komt hun to
bij ; en daarover spreken zij kort en beslist.
Zij hebben eigen gedacht en eigen wil ; en
levende beneden, tegen den grond, zij en zullen
van niemand of hangen - zijn onaf hankelijk
met eene snort van horror voor alien dwang .
't En heeft ons niemand entwat to vragen,
Mijnheer de Pastor '>. .. M. Magens de toeziener
van hun hoveken is hun wegens Kamerkiezing
komen spreken, en dat die Heeren, zoo, - en
En Karel monkelt
dat die andere, ginder .
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eens ; en Leo zegt alzoo : Bah ja, mijnheere, dat
en zou zeker al zoo kwalijk niet gaan ; maar
toch, ja, we zullen wij doen dat 't wel is, en ge
moogt daarop betrouwen.
Zij steunen op hunne taaiheid, op hunnen
nooit toegevenden wil, op hun werk, op hun
gewonnen welstand, maar blijven toch met
onbegrensd wantrouwen, dat zij zelf niet kunnen
bepalen, wegens al dat vreemd is, wegens al dat
hooger is, wegens al dat heer is, wegens hof en
land en pacht, en gemeente en provincie en
staat, en 't is gelijk welke macht.
Niemand wilt of zoekt hun goed ;
integenM
deel . Dat is hunne overtuiging, en zij moeten
hun verweren .
De priester alleen ontsnapt daaraan, en flog,
flog moeten zij hem persoonlijk kennen en moet
hij hun vertrouwen gewonnen hebben .
Zij houden aan 't recht, maar niemand peizen
zij en handelt recht ten opzichte van den mints
deren man. « De dood alleen is rechtveerdig . »
Geenen cent en geven zij ; maar geenen cent
en houden zij die de hunne niet is, nooit, voor
niets, voor niemand . ~c Dat en bedijgt niet.
Daarbij, boven al en overal zijn zij Godsdienstig. De oude moeder, de dochter, de drij zonen .
Hun huffs zegt dat klaar ; hun hoveken ; hun
land, hun woord, hun leven .
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Eenvoudig is die Godsdienst en ingewikkeld
tevens .
Alle vijf hebben daarover een en 't zelfde
gedacht, een en 't zelfde gevoelen ; naar per»
soonlijk wezen, sterkte en krankheid wat meer
uitloopende en uitbloeiende, alzoo nogtans dat
hunne godsdienst een en zelfden grond heeft,
een en zelfden groei, een en zelfde wezen .
Er is maar een God, en hij wil gekend zijn en
zijn recht hebben ; «want hij kan wel borgen
maar hij en schelt niet kwijte .
Daaruit eenige eenvoude plichten to volts
brengen, telbaar en bepaald, en wat klaar en
duidelijk kwaad to schouwen . Dat al, in recht»
zinnigheid, eerlijkheid en « deugd » .
Eenvoud .
Daarbuiten een gevoel van onmacht tegen
onbekende onbepaalde overmachtigheid die in
alles duikt en leeft en werkt .
Eene vrees van grilligen, onverstanen Wil en
Eisch, nooit veropenbaard, maar die moet ge»
raden, voorzien, gezocht worden en voldaan .
Alle vijf leven daarin, weten daarvan to
spreken en vreezen min of meer, verre of bij,
volgens aard, persoonelijke inbeelding en eigen
wezen. loch en groeit dat gevoelen en vreezen
niet hoog in het leven noch in doen en laten,
maar blijft als een waaien van gras tegen den
17
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grond ; want « God leeft die 't al geeft en geen
hair en zal van ons hoofd vallen tegen zijnen
Wille.
Zoo stain en levers zij, geheel en van een
stuk, in een geheel vasthoudend levers ook van
een stuk .
Die hooge boomers, die vijf populieren met
langen stain en magere kruin, bij dien stillen
droomenden waterput, zijn als de beelden van
die vijf menschen, en geven kleur en teekening
van het yolk dat daar leeft, en zij werpen weder
over hof en huffs, als of het ware een gevoelen
dat uit het dagelijksch levers van dat yolk naar
boven waait en die locht vervult en dampen
doet.
In het huffs ook zit gelijk een geest, gelijk
eene ziel, hunne ziel, die schuilt overal, in
keuken en kamer en bedsponde, die de tafel
discht en dient, die de kleederen lapt of geM
scheurd last . Zij zit in de zwart berookte balken
van de zoldering ; zij ligt op de schouwe, het
kateilberd, den kannebank, den vensterbank ; zij
sleept op stoel en grond, en spreekt uit arme
beelden en arm versierende prenten .
Zij ook, heeft ellendig bestaan en hulsel .
Arm• Vlaanderen I
Maar in haar duiken hooger gevoelens, hooger
18
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gedachten, hooger beelden, vrije wil, beraden
woord en werk, mannelijk deugen ;
In hear schuilen verholen krachten, altijd
levende machten, die, gelijk zaad en note, in
den grond, uit den grond, kunnen schieten,
groeien, bloeien, grout en prachtig, under .. . .
under weldoenden zonneschijn
Mijn yolk, als ik bij U binnentrede, under die
hooge populieren, of u tegenkome op street, of
u werken zie op uw veld, ik groete U, vol eerM
bied en ontroering ; en dear gij een stondeke
staat en leunt op uwe spa, ik luistere near uwen
genegen groet en stil, levend, vlaamsch woord
't Groet al zoo jeugdig op het veld,

en de zonne sc ijnt . . ..
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II. BLANK-BLEEK

met doorschijnende licht-blauwe
tinten.
I.
IJ is zoo ziek f
Wat is dat koeiplekske net!
Net hoveken,
net huizeken,
net yolk,
met een gevoelen van wakte en
krankheid .
Ziet, daar staan twee populieren, Tangs de
strate, al den noordkant. Over het huizeken
gebogen, waaien hunne ijdele kruinen ; of liever
met gekromde halfgebroken stammen hangen
zij zuidwaarts, naar die wee die, waterwak en
groengroene, helt, weg van het huffs, zuidwaarts
ook .
Al dien zuidkant, een hooge perelaar en een
groene bruin-geluwe okkernootboom . Ben geM
weld van vlienderhout bij den minderen mesh
sing, en wat druivelaars hier en daar.
Leeg
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dak over het huizeken, den koeistal en de
schure ; leege en gezakt, doorzonken . Maar net,
met klaarblinkende ruiten in nette ramen .
1k doe de deure open en trede binnen, « in
't huffs > . Net! De vloer is klaar ; de zwarte stove
blinkt ; boven op de schouwe, onder den gekruisten God, wederzijds, glimmende tin, roozetin ; op het kateilberd, blinkende borders met
blauwblekkende bloemen en in de gerren
verschgeschuurde lepels en vorken . Van aan
de pompe, dear in den hoek, steers over den
kannebank nette ketels, en akers en houtwerk .
Maar de muren zijn wak, en door de kleene
ruiten van de leege breede venster schingt een
dampe daglicht .
Vader en moeder en kinders staan op en
groeten .
Vader zat bij de venster, met ouden bril aan,
to lezen, voor Alma, in een grooten versleten
kerkeboek. Hij is kort van gestalte, kaal van
hoofde, gebogen en als gebroken in de leden,
afgewrocht . Een rond, klaar, bleek wezen, met
oogen plat en week, waaruit aldoor de tegen»
woordige bestendige droef heid, de gewone
tevredenheid stille schingt over gewonnen weh
stand en algemeen braaf zijn .
De moeder recht en groot, met vasten wil in
onroerend gezicht, mat, en alleenlijk gevoelig in
22
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de oogen die Alma bezien, bij de stoof .
De
zonen en dochters almaal vriendelijk, met eene
snort van schoonheid ; bleek aangezicht met
lichten blos bij de dochters ; geluwachtig bij de
zonen,doorschijnend, met bleek bloed en waterblinkende oogen, die glanzen .
Zij is zoo ziek, Alma daar, die in den zetel bij
de stoof zit . Zij gaat dood ; en zou zoo geern
genezen en paait haar zelven met woorden van
beternis en schoon weder en gemakkelijken
zetel wearin zij slapen kan, daar zij nu in bedde
niet meer kan liggen .
Zij ademt kort, heft near mij hare groote,
wijde, donkere oogen die stralen, en dankbaar om
rnijne komst, monkelt, zoo dat haar dunne bleeke
lippen wegtrekken van hare witblinkende tanden .
Vader, en Moeder, en Alma ook, spreken, van
dat ziek zijn, en vertellen van vermoeid en overdaan zijn, van nachtwaken bij zieke gebuurs, van
kwade verkoudheid, en dat het toch nu betert .
De Dood waart zichtbaar overendweder in
huffs ; en gaat zitten in het verdoken gepeis van
alien, in het angstig hert van alien, in de voorzichtige handen en teedere zorgen van alien ;
Alma!
in het leven van het huffs, in geest en gevoelen,
in step en spreken en zwijgen,
de Dood I
Alma
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II.
Zij is overleden .
Hoe schoon ligt zij daar, in haar beddeken,
bleek, wit in witte lakens . - Hoe blank I
Hoe schoon haar mager, lang, toch rond en
kinderlijk wezen : de Maagd I Hare fijne, bleekM
blauwe lippen sluiten tegen elkaar, ernstig en
toch goed . Haar bruine lange wimpers teekenen
donkere bogen onder verreloopende wenkbrauwen beneden hoog uitspringend voorhoofd,
glad en wit onder blinkend, lang, bruin-zwart
hair .
Schoon en heilig, onder den gekruisten God
aan den muur en bij dat tafelken met wit kleed,
waarop een crucifix tusschen twee bleekbrandende keersen
En vader vertelt hoe «zij dezen morgen reeds
meenden ze kwijt to zijn » . Alma had verwonderd
gekeken, gemonkeld en gezeid : 0. L. Vrouw is
daarl Zij wierden al benauwd en peisden dat zij
stierf ; maar neen, 't en was nog geen doodgaan,
en zij bleven aangedaan en getroost .
En stille tranen peerlen neer uit vaders
oogen ; en moeder staat recht bij het bedde, en
kijkt omhoog door de venster en kropt haar wee .
Marie zit in huffs op eenen stoel, het hoofd in
de twee handen waardoor tranen stroomen .
24

II. BLANK .BLEEK

::

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'

Lena, daarbuiten tegen den vlienderboom geM
leund, snikt, en ken niet binnen komen . De
broeders zijn bezig in den stal, zwijgen, en met
bekreschen gezicht kijken sours haastig door de
deur near huffs, en zwelgen van tijd tot tijd, als
het ware, tranen in en verdriet .
<< En na den noen wierd Alma weder zoo
slecht, en zij stonden al to zamen bij het bedde,
en wederom keek zij rond, en monkelde, en zei
l L . Vrouw is dear weer ; - Zij komt mij
ra1~n ; . . .
Ik ga mede . . . . en ziJ strekte hear, en was
duod I
Marie en Lena vielen op hunne knieen en
lagen met het hoofd op het bedde to snikken ;
en de twee broeders gingen zwijgend zitten
krijschen in huffs, < en, zegt de moeder, ik hebbe
moeten voor het Kind zorgen, M r de Pastor, en
vader heeft de kinders in huffs geleed en heeft
met hen den paternoster gelezen, maar sedert
dien is Lena buiten tegen dien vliender gaan
staan en 'n heeft nog niet geroerd Ga er 'ne
keer bij, M r de Pastor, als 't u belieft .
-- Diepe, diepe droef heid, met een stillen
troost, vol zekere hoop, die ongesproken in de
lucht hangt binnen huize, en, hoe bitter ook,
over dien vliender dear .
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Vader komt near de pastorij, en zit wet, en
vertelt eerst van Alma, van hear leven, van
hear brave zijn, van hear ziek zijn, van hare
dood, en dat zij zouden begeren dat Alma
Donderdag begraven worde, en of dat ken
zijn .
En, M' de Pastor, wij hadden gepeisd van
Alma to doen begraven, near onzen staat, met
een solemneele messe ten achten ; maar de
kinders vragen dat zij met eenen middelbaren
dienst begraven worde ten negenen . << Ze mag
zij dat wel hebben, zeggen ze . » - En Vader
zwijgt, kropt en zwelgt een oogenblik zijn weh
lende tranen, en heft het hoofd op,. . . . << God
heeft ons zulke brave kinders verleend, Mr de
Pastor >> . . .
Den Vrijdag komt vader weder ; en zegt dank»
bear dat het al zoo schoone was ;... . dat . ... de
kinders . . . . er zuiveruit van getroost zijn . < Maar, M' de Pastor, ziewel, Alma had 16 fr .
gespaard geld, dat het hare was, en geen een
van de kinders en wil dat hebben . Dat was het
hare, en 't moet het hare blijven, zeggen zij ; en
wij peizen dat ook alzoo ; en we vragen u dat
ge zoudt willen zoo goed zijn dear messen
mede to doen zoohaast mogelijk .
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Iv.
Het hoveken staat altijd under die twee populieren, bij den perelaar en noteboom en kijkt
nederig van tusschen vlienderhout en druiveM
laars . Alles is er net en stifle vriendelijk, maar
met eene snort van damp en wakte en weekheid
overal. Ben onvatbare mist door het huffs, over
het hof en door de gemoederen .
Als ouders en kinders mij tegenkomen, zij
groeten mij met dieper genegenheid en met
dank, en met nader kennis in de oogen ; maar
een zweem van krankheid blijft over hen .
Een blank-bleeke mist, doorschijnend, met
licht-blauwe tinten .
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LS ge van Wyghem near Burchte
gaat ziet ge, links van den steep
weg, den wijden Scheldekom
liggen en in trage bocht om»
wenden tusschen Banhout, Kluis
en Tieghemberg . Hier en dear
heft de grond een leegen langen heuvel op,
of zinkt neder in dieper dal, en teekent alzoo,
allerprachtigst, als in lange zeebaren, die uit»
gestrekte valleie .
Hoe heerlijk dezen morgend I
De zonne rijst bachten ons, en door onvat»
baren uchtendmist kondigt zij den helderen dag
aan. Een onzichtbaar wags legs blauwendige,
doorschijnende sluiers, bleek en donkey, over de
groene verten, en 't is alsof onder peersche
wemeling oranjetinten speelden . -- Prachtig 1
Dear verder, op de helling, midden het
bleeker groen, staat een huizeken zuidwaarts
kijkend wit to glinsteren in den zonneglans .
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Dear woont Zwarte Armoe .
Ben hutteken . Ben arm kotje .
Die binnentreedt blijft gebogen staan onder
neerhangende zwarte zoldering . Leege vensterM
kes, breeder den hoog, met kleine dooreenzit~
tende ruitjes en glasscherven, laten, uit het
zonnelicht, halve klaarte binnen . - Vuill
Twee drij manke, doorzonken,
Geen vloer .
gebroken stoelen, een doorkankerd tafelberd, en
eene stove van roest dooreten die aan stukken
valt .
Daarnevens twee andere kamerkes,
mag
dat wel alzoo heeten ? - twee stallen . In het
eerste, een bedde en twee mindere bakken
tegen een wakken muur . Walgelijk I Wat vuil
stroo onder gescheurde zakken en slunsen . In
het tweede, de getouwen . Op het eene woef de
vader als hij nog wet weven kost . Op het
andere weeft de dochter, als zij werk krijgt .
Hier woont Zwarte Armoe
De vader, een bloedspuiger, met langen ge~
schoren beard waarboven, uit bleek wezen, uitM
geholde zieke oogen kijken, net .
De moeder, met doorkorven lidteeken over
den mood, bleek en als gezwollen over hear
magerheid, sleaft slepend voort ; slordig .
Ben oudste dochter van omtrent achttien jeer,
steekt hear hoofd wet hooger, uit hoogeren groei
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en bloei der jeugd . Zij heeft slanke werkmacht
en werkveerdigheid, en zou kunnen near boven
kijken, waren zij, alien door alles, alzoo niet ter
neer gedrukt, en sedert honderde jaren mis»
schien binnen dien steenen muur gemetst van
armoede, ontbering en machteloosheid .
Daaronder, zeven kinderen : Twee arme,
langer,bleeke dochterkens, met grauwe armoede
onder doorschijnend vel ; en een jongen van
elf jeer, die van 's morgends vroeg achter strate
ligt, om sneden brood, om aardappelen, om
overschot. Hij verzamelde nog wet in zijn
lompen zak dien hij op de schouders droeg, al
terden met to wijden doorzakkenden step ; maar
de c Garde> heeft hem met den « bak >> bedreigd
als hij nog schooide .
Daarbij, mindere kinderen en kinderkes, met
dolende, verwonderde oogen, alsof zij niet verM
stonden . Zij dragen half gedekt, lompen en
gescheurde lappen, gelijk geen mensch in geheel de wereld zou mogen gekleed geen .
Hier woont Zwarte Armoe .
Zij en hebben geen aardappelen : Zij eten
brood en pap . Zij en hebben geen brood : Zij
eten aardappelen en pap . Zij en hebben nosh
aardappelen noch brood : Zij eten pap . Zij en
hebben geenen pap ...
Zij en hebben niets, niets in huffs, niets : Zij
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gaan slapen zonder eten .
Mat! Armoede
gewend .
Zij behooren eigentlijk aan Burchte toe ; maar
daar heeft men hun in 't stille geraden van to
verhuizen ; en daar zij flu eenen tijd weg zijn,
schudt Burchte die lastige armoede van zijne
schouderen . - Zij woven op Wyghem ; maar
Wyghem wijst ze af. Zij behooren elders en
'n zijn ten onzen taste niet » .
Voor hen heeft Men geschreven naar hooger
Macht om armrecht to kennen en t'huiswijzing ;
maar hooger macht zwijgt .
Voor bijzondere hulp zijn zij een afgrond .
Zij en hebben geene kleederen ;
Zij en hebben geene kolen ;
Zij en hebben dikwijls noch brood, noch aardM
appelen ;
Zij en hebben geen eten ;
en slokken op
wat zij krijgen .
Is 't al op?
lien monden l
en toch leven zij voort ; geholpen.
Zij leven in en onder die armoe ; als begraven.
Zwarte armoe .
Zijn zij kwaad? Neen .
Zijn zij verbitterd?
Neen . -- Zijn zij bedroefd? Dat zelfs niet . Som»
tijds zal de oudste dochter, als iemand haar
met goedheid aanspreekt, losbreken in eenen
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tranenvloed,
Daarbuiten : niets . Zij en zijn
niemand . Zij en zijn niets . Dat gevoelen zij,
onbewust . Dat zijn zij in hunne eigen oogen . De
gebuurs weten alle kwaad van hen. Zij drinken,
zeggen zij I en als zij wat hebben, zij verbrassen
Zij en zijn niemand ; zij en zijn niets .
het .
Zij staan voor deugd, voor ondeugd, ook
niemand zijnde en niets . Zij leven voor deuren
die zouden kunnen opengaan, en waardoor zij
dan zouden henenstappen ; of, gelukkiglijk, zij
blijven ervoor zitten ; mat, moede, af ; zonder
macht, zonder veerkracht .
Hier woont Zwarte Armoede .
Voor de deur spreidt de lichtgolvende vlakte
hare overheerlijke pracht ten tonne . Groen I
groen I groenl De verte alleen heft nog haar
blauw gebergte omhoog . Het vlastapijt, de
koornakkers, de vruchtzwellende velden met
hagen en kanten en struikgewas en helderschitterende boomenkruine, wagen van welligheid
en wonne . De diepten klaarden . De . zonne rees
en giet haar vrome zomerwarmte - groei en
rijkdom -- over land en bosch en wee .
Vreugde en weelde .
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ENT gij dat oud manneke dat
sedert zooveel jaren, sedert omM
trent geheel zijn leven, dag uit
dag in de omstreken deurtrapM
pelt, en overal schooien gaat?
Een rond hoedJe dat in zijnen
nekke valt en diepe op zijne oogen staat ; een
vlottende krawaat die hangt of waait over zijne
borst en schouders ; eene snort van overjas
met lange mouwen; een slodderende halfdikke
broek, to lang, to wijd, en, gelijk geheel 't overige,
vuil ; gapende, slepende schoenen .
Over zijne gebogen schouders draagt het een
grooten zak, gewoonlijk half vol aardappelen,
brood, rapen, en wat weet ik al .
't Manneke, dat manneke, en gaat men niet
ongemerkt voorbij . Onder dat hoedJe schuilt
een dik, rond wezen, gespannen en toch geM
rimpeld, grauw, bruin, met roode vlekken . Twee
kleine oogskes stralen, half toe ; en vette lippen
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monkelen . Tenden de mouwen steken kleine,
vette, g~fronselde handen uit . Paddehanden.
Het heeft de strate ingezwolgen .
't Is oud ; stiff oud .
Het gaat al knikken en zoetjes schuddebollen, en zakt door zijne schenkels en knieen,
Het reunt en raast zachtjes in zijn zelven, en
blijft van tijd tot tijd een stondeken staan, welts
gezind, en peist en mommelt .
Heeft het een glas bier, of liever eenen drupM
pel to drinken gekregen, het is lichtelijk zat, en
gaat met eene snort van schemering om zijn
hoofd en eenen warmen gloed in de borst .
Komt het mij dan tegen, het heft zijn hoofd op,
van zijds, beziet mij door luikende oogen, blijft
staan, slaat de hand uitwaards aan zijn hoedje
en zegt met korten knik : Serviteur, Mesieur,
Serviteur I - Het monkelt weer, gaat voort,
steekt met stijven arm den stok in de lucht,
houdt hem hoofdshoogte in zijn gesloten vuist,
en schijnt, op muziekspel, met vuist en stok, tel
en rijthmus to vatten .
Ben wonder manneke I
Wat draagt het alzoo in zijnen kop en hert
en lijf?
Het heeft wel een bestendige wijkplaats bij
arme werklieden, aan den voet van den berg,
Tieghemwaarts ; maar het slaapt gewoonlijk in
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de schuren ; doolt, doolt overal rond en loopt
gevaar van eenen morgend dood gevonden to
worden in eenen gracht langs de straAt .
Honger lijdt het somtijds ; niet dikwijls ; maar
het eet mageren, mageren kost . Dorst heeft het
en begeerte naar een glas bier en nog meer
naar eenen druppel, altijd ; maar, het en drinkt
nite to overveel .
Slechte kleeren draagt het in hitte en koude .
Een dolaardsleven
Zou het in geen oudmanhuis geraken ?
Het ware er wel en welbezorgd .
Voor niets ter wereld en zou het willen .
Het heeft de strate ingezwolgen, » en is in
en aan die wereld gegroeid .
Die lange steenwegen houden aan zijne
oogen. Die straten en wegelkes, met heffen
en dalen, zijn aan zijnen voet gewassen . Die
boomen, die tronken, die hagen, die velden zijn
een deel geworden van zijn lijf en hert en ziel .
De zomerzonne moet hem verbranden . De
winterkoude moet hem doen bibberen . De wind
moet waaien rond zijnen kop en hoed en door
zijne kleeren . De regen moet hem doorzoppen,
of hij is op een vreemde .
Als hij moegeslenterd is, in den zomerbrand,
moet hij mogen zitten onder de elsentronken,
de beenen in den gracht, zijnen zak opendoen
en trage eenen boterham opkneeuwelen .
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Bij wintertijden, als het waait en regent en
sneeuwt, moet hij er deur, gedoffeld in slunsen .
Hij en zoekt noch en verlangt geen verweer
noch bescherming ; maar komt 's avonds to
lande in een hoveke, en mag zitten in een hoek
van den heerd en geen slapen in het hoof .
Hij is schuw, schuw, schuw dat iemand binnen
zijn levee dringe, en iets van zijn doen en laten,
van zijn wel of kwalijk zijn, van zijnen wandel
of ruste, van woord of mommeling, van zijn
slapen en waken, van zijn net en vuil zijn, wille
schikken, of rechten of helpen .
Hij leeft alleen, alleen, alleen, en toch niet
alleen, overal in de wereld, op street, aan de
huizen en in het yolk ;
Serviteur, Mesieur, Serviteurl
Maar hij gaat weg als en zoo hij wilt ; of liever,
zoo onbekende inwendige natuur hem duvet of
dwingt, of uitwendige manier hem winkt of
bijroept.
Hoe is hij in die natuur gegroeid?
Hoe is hij in die ellende gegroeid?
Hoe is hij in dat levee gegroeid?
Hij draagt mede en in hem de lucht daarboven, de verten, de vlakten, de heuvelen en
dalen. Binnengesloten zijn of binnenwonen
ware kot of kerkhof.
Hij draagt in hem de velden met groene
akkers en meerschen en hagen en kanten ;
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De bosschen, de boomen en struiken ;
De vogels, de kraaien en eksters en musschen
en al het zingende en piepende vleugelvolk ;
De katten en honden van geheel de streek .
Alles is hem kennisse en mast.
Door de velden slentert hij langs straten en
wegels, en kept en spreekt alles aan. Aan rogge
en terwe en haver die valt en wier hauwen hem
in 't gezicht slaan, kreunt hij : « to veel regen » ;
<< to veel regen, ennee » . Zijnen stok sleept hij
door 't aardappelveld : < to wak ; ennee » . De
zwarte kraaie roept hem : < Spaart! » En door
gloeiende neuze neuzelt hij, blijmoedig : « Spaar
gij zelve, gij zwarte kraaie . » De akster die uit
de hooge boomen links van de kalsijde schettert
en hem kwaden dag voorspelt is hij vijand
0 gij leelijke tooveresse ! »
De katte is hij vriend : <<0 gij schoo katje ; gij
boos katje . » En den hond, die bast en huilt,
bepraat hij : < Sst, sst ; zou-je gij bijten de l
Sst, Sst, Baron! sst, sst ; zoetjesl »
Hij draagt in zijnen kop en hert de huizen en
hofsteen en poorten en schuren, en de almoesen
en centen en sneden brood, en het goede woord,
den monkel en den kwaden << God beware u » .
Dat is meer als zijn kleed ;
het is meer als zijn vel
Het is zijn vleesch en beenen en merg . Hij
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gevoelt er in ; en dat alles, of iets daarvan,
afdoen, ware hem vladen, ware hem houwen
bij deelen aan stukken.
Wear houdt hij vast?
In die groote onmeetbare wereld houdt alles
aaneen, heeft alley zijne pleats, en is gebonden
en gericht door machten en wetten . Allen waagt
en wankt in evenwicht, in pondere et mensura ;
de varende zonnen, de waaiende wolken en het
stof ken in de lucht ; maar hier en dear loopt, het
verste dragen der wereldmachten, een verdoolde
sterre of steep .
In de maatschappij en samenleving leeft en
houdt alles semen, passende dooreen, geschoord
en gesteund, vrij en gebonden, in harmony en
evenwicht, in pondere et mensura in wel en
wonne of in pijne en ongemak, near juiste mate
of onjuisten dwang die lijden en wringen doet ;
maar hier en dear tenden de verbindende mach»
ten doolt een wezen in en buiten het maatschap .
Het schijnt nergens aan to behooren en is
nieverst vast .
Beziet hem! Daar komt hij mij weder tegen,
voor het kloosterken « Zoetendale
< Serviteur, Mesieur ; Serviteurl
Hij monkelt en gaat voort, trage genoeg, den
klem op .
Ik kijke om .
Hij houdt weer den stok om»
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hoog en keert en wends de stijve vuist op den
gang der fanfare die in zijne memorie ruischt
uit de verse van zijn jong leven . Hij staat op de
hoogte dear bij « Vroeties » en teekent zwart, in
zwarte kobberoering, op den rooden glens der
ondergaande zon .
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V. SCHEMERBLAUW
PIER DERYCKE
IJ is dood ; en daarom mag ik hem
wel bij zijnen name noemen .
Pier Derycke was een aardig
man ; en die hem gekend heeft
en zal hem nooit vergeten .
Hij woonde char beneden de
helling, van wear men de bergen van Banhout
en « Ternite » en Kluisberg ziet in de hoogte
heffen en gelijk eene kroonlijst, in de verte,
onder den bleekblauwen tintelenden hemel
staan .
Een kerkwegel doorsnijdt de diepte, pijlrecht,
en drij, vier andere wegelingen loopen door het
veld . Links onder eenthoeveel hooge boomen
en tusschen wet dicht leeghout, buiten alien
weg en wegel, stond in eene hage een huizeken,
half steep half leem, onder een strooien dak .
Om er to geraken ging men, van aan die blokM
wilge dear Tangs den grachtkant .
't Is aardig : niemand zou dear voorbij gegaan
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zijn zonder dat huizeken to bezien en een stonM
deken to blijven staan . Ben mysterie lag dear. Wat of waarom en were ik niet ; maar over
over
geheel die doening lag er iets vreemds .
Dear woonde Pier Derycke .
Pier Derycke was een wonder man, en de
mare liep dat hij «wet kon v .
Hij was groot, stiff groot, zes voet hoog ten
minste, rude en mager. Kon ik schilderen ik
schilderde u dat wezen .--Zijn kop, die wet near
vooren helde, was breed van boven en omtrent
plat . Onder zijn verstreuveld lang zwartgrijs
hair, - hij had nog al zijn hair, al was hij tachenM
tig jeer oud, -- stale een hoog en breed voorhoof d
uit, doorrimpeld . Zware verstreuvelde wenkM
brauwen overboschten zijn diepe, blauwe, stralende oogen . Vandaar liep zijn grauw gezicht,
driekantig ovaal, near zijnen scherpen vooruitspringenden kin .
Hij woonde dear met zijne zuster, zijne zieke
zuster, die to bedde lag seders jaren . Zij roerde
niet, sprak bijna niet, leed veel, en lag, vol
ellenden, gelijk, een steenen beeld op het strooi,
in eenen beddebak, ellendig.
Zij stierf ;
en Pier bleef alleen.
Zijn arm huizeken, -- huffs en land behoorden
hem toe,
dreegde in to vallen . Het waaide er
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deur Tangs alle kanten . Door de gates in de
muren, in den hoek van die kamer zonder vloer,
boven het bedde dear, kon men den arm steken .
Balken en zoldering, pekzwart, overhingen eene
allervuilste woonste .
Pier scheen dat niet to weten . Hij bezag u als
gij inkwaamt, tevreden en monkelend ; en : « Ge
zijt wellekom, Mr de Pastor, zei hij ; pak ne stoel
en zet u een beetje . » En Pier klapte en vertelde,
en luisterde aandachtig met roerloos hoofd,
maar met roerende oogen, die u scherp, maar
genegen, van links of rechts bezagen, zonder
dat zijn hoofd meekeerde .
Hij wist van heel heel verre, iets van de wonderen der wetenschap, en vertelde daarvan in
prachtige wondere inbeelding, alsof hij gezien
had met verre bedriegende lichten, en douw
zijne lippen gerimpeld vooruit, sloot de oogen en
knikte twee drij keeren met zijnen grijsden kop .
Wetenschap en geheimen en mysteries en
vreemde kunsten en legenden en tooverijhistoµ
rien en geloof in verholen krachten en machten
zaten ginder diep en hoog, als in den hock van
eenen zolder, in den versten hock links in zijn
hoofd, onder zijn hair waarin hij den wet schartte
of klopte .
Hij had vreemde boeken gelezen ; en het yolk
zei dat hij ze nog zitten had in de ribben van

45

::

REGENBOOG

::

IIlIlllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllltllllll{IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIiIII11i(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

zijnen zolder of zijn dak ; maar hij loech en
schudde traagzaam zijn hoofd.
Pier « kon entwat » . loch niemand en was
schuw nog benauwd van hem . Hij was goed en
alleman genegen, maar raar.
Pier was een brave man, een christelijke man ;
maar zijn godsdienst en zijn gedacht van Godes
macht en Godes werk, hing in onbepaalde
schemeringen met donkere strepen en schaM
duwen tusschen stralende lichtworpen, door
zijnen geest en hert.
Daarbij, hij zou zelf we! geloofd hebben dat
hij, misschien, « entwat kon », maar hij en wist
dat niet we!, en hij en was niet zeker ;.. . mists
schien?
Belezen?... misschien hielp dat .
Hij had ook vreemde gebeden liggen : het
gebed van Keizer Karel ; en andere gebeden
gedrukt of geschreven, vo! wondere krachten
en beloften, en weiger van hand tot hand overgeleverd ; ofwel het Evangelic van Sint Jan .
't Stond op perkament, en Pier noom had het
geheel zijn !even gedragen op zijn bloot hert .
Het moest gelezen worden, a! rechtstaan, 't geM
zicht naar den Oosten, eer de tonne opstond .
Tooverteekens ?... . Kruisen met de linkere
hand ; den trouwring onder de zu!!e ; -- een
sleuter onder de tulle ;
het stalen hamerken
46

::

V. SCHEERBLAUW

:;

van onder het hoofd uit eene kiste ;
drijmaal
drij en dertig stappen doen rond de pleats wear
kwaaraad lag . -- Dat was al wel, en dat zat in
zijn hoofd ; maar die c misschien » zat erbij ; en
zonder «misschien » lagen in zijnen geest en
hand al to zamen veel christens gebruiken en
geplogenheden .
Pier voorzag den sturen of zachten winter,
uit de eekenboomen .
Hij kende 't weder aan de katten, aan de
kraaien, aan de spreeuwen, aan den vinkeslag,
aan den koekoet, aan den meerlaan, aan ells
gevogelte.
Maar hij wilds « zijne plichten kwijten » eerstM
vooral en bovenal .
Ja, zoo leefde hij binnen en buiten onze land
sche wereld, met positieven wills en positieve
gedachten, maar ook met ells slack van droomen
en visioenen .
Pier wierd ziek ; lag to bedde ; en als ik hem
ging bezoeken schudde hij zijn hoofd traagzaam
en zei : ((Mr de Pastoor 't geloove dat het nie'
meer en ga gaan » .
Zijne oogen zaten vol leven en bezagen mij
nieuwsgierig ; en als ik hem zei : «Pier, hork
near mij : Gij - gaat - genezen I » hij glimlachte,
en scheen in geheel zijn lichaam to ontspannen .
En als zijn gebuur hem kwam noodige zorge en
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eten brengen . zijn eerste woord was : < De
Pastor hee' gezeid dat ik ga genezen I » en hij
monkelde stille inwendigwaarts, al jets mompeM
len in zijn eigen .
Pier genas .
Maar hij bleef teer en krank . Toch wilde hij
alles << bezorgen en bestieren I > : zijn land, zijn
hoveken, zijnen tabak ; den schoonsten tabak
van het dorp ; en hij toogde hem, preusch, als
ge met hem eens wildet rondwandelen rond
zijnen lochting, eene schorte groot .
't Jaar daarna werd Pier Derycke wederom
ziek, stierf godvruchtig en wierd schoone beM
graven . Al de gebuurs, ook de verre gebuurs,
kwamen naar die begraving en vertelden onder
malkaar van Pier's wonder (even .
Pier had zijn huffs en land verkocht, en eenige
dagen achter zijne begraving wierd ook zijn
kateil verkocht en al zijn huisgerief .
In eene koffer vond men eenthoeveel boeken,
oude boeken, versieten, ontbonden, verteerd .
Mr de Pastor, wij hebben ze al verbrand ; 't was
al : hoe men 't water van de melk kan scheen ;
hoe men 't linzaad over eene houtmijte gegoten
kan doers wederkeeren ; en al zulke rare dingen .
Wij en betrouwden dat niet.
's Anderdags wierd het huffs, nauwelijks een
kot, omgetrokken en geweerd. De boomers
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wierden geveld . Het leeghout en de hage uitM
gerot, en 't is nu al schoon plat land, waarop
nog Tangs den gracht eene lange houtmijte staat,
geheel bloot.
Maar . ... Pier c keert weer » en 't verkeert
dear, » bijzonderlijk bij en in die blokwilge . Jan
en Dries hebben hem gezien 's avonds in den
maneschijn.
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VI. BLEEK-OROEN
UIT BRUINS SCHORSE

RME kinderen I
In stad moet het nog wel slechM
ter zijn, maar to lande vinden wij
nog hier en daar zulke miserien .
Zij wonen daar omtrenttenden
de wulvestrate .
Bij zomertijde kan het nog al gaan, maar
winterwaarts en in de wintermaanden is het
bijna onmogelijk tot daar to geraken . De strate
is een poel . Die hem aldaar waagt verzinkt in
het klijt - in de klijte ; - en geen peerd of karre
of wagen zou daar doorgeraken . Daarbij 't is
klemop . De grond .heft, heft, heft tot aan den
molen daar, den Steenen-Molen, van waar men,
rond en rond, geheel de streke ziet, in schoone
heldere groene verrestrekkende dalen, blauw~
endig purper in de verte .
Daar wonen zij ; schoon genoeg, maar in eene
ellendige hutte .
Arm en zijn zij eigentlijk niet ; en toch zijn
zij arm .
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Zij hebben dat huizeken in pacht, met achtM
honderd lands, slecht land ten grooten deele
klijte omtrent overal .
Dear wonen en pijnen en slaven zij, met cooed
en hope en taaie volherdende standvastigheid .
Zij hebben, 't is wear, droeve dagen ; als hier
en dear, half onverwachts, de nood dwingt ;
als de pacht, de leege pacht, niet betaald en
geraakt op tijd ; als eene nieuwe veerze moet
gekocht worden ; als de kinderen door hunne
kleeren zitten ; als, -- raar genoeg -- de kolen
uit zijn, het brood op is en er hoegenaamd geen
geld meer is, in huffs .
Dan zwijgt de vader en gaat overendweder, in
huffs en buiten, bleek, en blijft sours een stonM
deke staan, en kijkt voor hem, steal, in de
verte, zonder kijken tenzij binnenwaarts in zijn
gedacht . En de moeder, met waterzwemmende
oogen beziet rond hear die bende kinderen .
Dolorosa I Maar als het den past dat gij joist binM
nentreedt, een monkel omplooit hear weenend
gezicht, hear weenend hert : Een zonnestraal,
in donkeren dag : troost en rust .
Dat zijn droeve dagen ; maar dat is raar.
Betrouwen zit in hun leven, hoe leeg dat leven
wenden en slepen moete ; betrouwen, ankervast,
wortelvast, onuitrukbaar.
Vader en moeder werken, dag uit dag in,
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altijd voort . Van zoo de vader op het land staat,
de moeder zit op het getouwe. Hoe zij is, wet zij
is, de moeder! dat en gelds niet : op het ge»
touwe ! « Ah jamaarl dat is hier doodnoodig, en
hoe zouden wij er anders door geraken ? »
Zij werken .
De vader, een langen tijd van 't jaar weeft en
does het land . De gebuurs helpen . Als hij in
Vrankrijk is, zij helpen nag meer ; want ja jaarlijks
gaat hij naar Vrankrijk near de steenovens, en
brengt weder van dear twee drijhonderd frank
de jaarlijksche redding !
De vader op het land, op het getouwe, of in
Vrankrijk ; de moeder op het getouwe of aan
t spoelen maken ; de kinderen. . ..
Er zijn zeven kinderen in 't !even .
De oudste heeft van de jare zijne eerste cornmunie gedaan en .... is mede near Vrankrijk,
near de steenovens .
Arme kinderen I
Dat woord « Arme kinderen » schreef ik als
titel van dit bladjen, want het is bijzonderlijk
van hen dat ik hier een woord wille spreken, en
hun !even verbeelden en in schilderij uithangen,
opdat het een gevoelen van medelijden wekke
en van goedheid .
Arme kinderen .
Zij zitten dear met zevenen in dat huizeke,
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alleen . Vader en moeder zijn to neerstig en
moeten to zeere werken . Zij en hebben geenen
tijd om hen met de kinderen bezig to houden .
Als de kinderen niet ziek en zijn, alles is we! .
Zij zullen wel opgroeien .
Zij liggen, of zitten, of kruipen, of loopen op
den grond ; twee of drij, op eenen stoel, zullen
reeds spoelen maken, en near de andere kijken .
Zij en hooren geen menschelijke woorden ; zij
en leeren geen woorden, en n kunnen bijna
geene . - Zij en handelen met geene menschen,
en 'n worden door geen menschen behandeld,
tenzij hier en dear een kwar-t, als de moeder « er
deure vliegt » met haastigen voet en rappe
hand : zeere, zeere, want tijd is geld . - Noch
besproken, noch behandeld, noch betroeteld .
Zij en kennen geen menschen, en zien bijna
geen menschen . - Vader en moeder, om to
kunnen voortdoen en niet gestoord to worden,
houden strenge tucht : stille zijn I
Near de school en kunnen zij niet geen . In
den winter is het onmogelijk : zij zijn to kleene ;
zij wonen to verre, en nooit zouden zij door de
straten geraken . In den zomer : zij zijn to kleene ;
zij wonen zoo verre, en de oudste moeten
helpen .
Zoo groeien zij op ; wonderlijk .
Hun verstand gaat open, maar zoo traag, dat
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iemand die dat van bij niet bezien en vervolgd
en heeft het nooit gelooven zou noch kunnen
inbeelden .
Zijn zij dom ?
Volstrekt niet .
Zij zijn verre achteruit ; zij
komen uren, en dagen en maanden en jaren
achter, traagzaam ; maar zij en zijn niet dom ; zij
zijn eer begaafd .
De oudste zijn flu acht, tien, twaalf jeer oud .
Hunne woorden zijn nog altijd aan het vormen
in hunnen mond . Zij en hebben nog maar
eenige woorden in hun gebruik, en zij spreken
ze traag uit, met nog maar half gevormden
letter en klank .
Zij peizen kort, drie vier woorden verre ;
langer zinnen of phrasen en hebben zij nog
niet, en, wet verder strekt, en vatten zij nog
maar als een geruisch rond hun hoofd, waar~
near zij verwonderd luisteren .
In den « Catechismus » zeggen zij, met half
gevormden lippenzwang, woorden die maar van
verre menschenklanken gelijken ; maar zij kunM
nen klaar en duidelijk eene korte leering
Hoeveel goden zijn er ?
Een .
Hoeveel Goddelijke personen ?
Drij.
Hoeveel sacramenten ?
Zeven.
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Zij kunnen dat niet alleen zeggen, maar zij
weten en verstaan het . Zij weten en verstaan
veel andere dingen, en kunnen kort antwoorden .
Die hun spreekt, die ze leert, moet dat indach»
tig zijn, en ze kennen . Hij moet hun klaar, kort,
traagzaam en goed aanspreken, en verduldig en
genegen kunnen wachten tot dat het verstaan
eerst, de antwoorde dan, gevormd zij in hunnen
geest en op hunne tong en lippen kome .
Ze niet verschuwen I of alles troebelt en vaart
dooreen in verstand en oogen en lippen die
alleen bewegen .
Ze eerst temmen, en gewend maken, en
betrouwend, door lange goedheid ; en ze dan
traagzaam en klaar en goed blijven aanspreken .
Alles, in hunnen geest en in hunne mond»
beweging is nog aan het vormen .
Er zitten ook nog maar eenige kleine eenvou»
dige beelden in hun hoofd, als bekend . Het
overige is onbekende wereld en onbeduidelijke
wereld . Personen zelf staan wel voor hunne
oogen in klaar kleed, maar de wereldbetrek»
kingen tusschen alle yolk liggen nog maar in
hunnen kop als schemeringen .
Zij hebben ook in hand en vinger nog maar
eene bepealde en min uitgestrekte veerdigheid
tot gemakkelijk dagelijksch en welbekend werk
to huffs en op het land ; daaromtrent altijd het»
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zelfde : wet huiswerk, en op het land, halen en
dragen en trekken en slepen .
Hunne begeerten, hun genegen zijn strekken
ook min verre, en alleen tot eenige welbekende
zaken en menschen .
En toch, neen, zij en zijn niet dom .
Zij zijn halfwege van 't kinderlijk verstand ;
maar er zitten gaven in hun hoofd en hert . Zij
weten 't gene zij weten, klaar en bepaald ;
Zij willen 't gene zij willen, beraden ;
Zij doen, 't gene zij doen, juist, zeker en
vast .
De oudste zal achter eenige dagen, mnder in
de steenbakkerijen, minder en gemakkelijk werk
doen, maar neerstig en onvermoeibaar ; zonder
ommekijken en zonder spreken .
Arme kinderen I
Maar als zij zullen vijftien jeer oud zijn, zij
zullen den nog geen halfgroote menschen, maar
volgroeide kinderen worden, met sterker lijf .
Als zij zullen twintig jaar oud zijn : zij zullen
nevens alleman staan, met klaren geest in hunne
nauwe wereld, met korte kennissen, maar pasts
send op hunne doening en werk, met weinig
woorden en spraakvormen, maar juist en bets
grepen.
Zij zullen ook taaien wille hebben en onge»
grensde standvastigheid in hun dagelijksch
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dat « het toch nog we! zal gaan » .
Geen lezen, geen schrijven, en een nauwe,
nauwe wereld, waarin zij zullen !even als in een
rondom toegemetsten lochting .
Nu ik dat bladje volschreven heb, twijfele ik
in mijn eigen of dat eerste woord, mijn hoofd»
woord << Arme Kinderen » we! een passend
woord is .
Dat half-arm yolk, dat werkvolk, ouders en
kinders, leeft dear al to zamen, nauwelijks boven
den grond ; overal in 't nauwe ; overal gespannen .
Maar «zij geraken erdoor » en betrouwen blijft .
De knderen worden groot, en de ouders zien
den morgend reeds van die dagen wear zij met
het werk van zonen en dochters allen nog
Wel » zullen worden, gerust en gemakke!ijk
!even in het werk, en iets wegleggen .
<< God zal ze we! sparen van ziekte en ongeM
va! » en 't is to hopen dat de kinders a! zullen
brave blijven en voorwaarts wi!!en
wij hebben
ze a!zoo geleerd .
Eene klaarte hangt boven hun !even .
En toch die Kinderen wroetelen zoo e!lendig
door hunne kinderjaren, in een arm hutteken,
op eerden vloer, in arme lompen, met mageren
kost, zonder noodige zorge, zonder besprekend
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woord, alleen en verlaten, dat niemand ze zonder
deernisse zien kan.
Die binnentreedt, den vader ziet, de moeder
hoort, en stillekes en ongemerkt die kinderen
gadeslaat, niettegenstaande brave hope, mom
pelt met verkropt gemoed als hij henengaat I
Arme kinderen f
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VII. ORANJEVLEKKEN
BOVEN DONKER-BLAUW

JAN BRAECKE

OE dikwijls ben ik toch voor
dien man blijven staan, en heb
hem aangesproken, bezien en
nagekeken als hij wegging ;
droomend, en met een verwonM
derd ondervragingsteeken in
mijn hoofd.
Als ik zijnen naam hoore, of als hij mij onverM
wachts invalt, zijn beeld staat voor mij, blijft mij
bij, overheerscht mijn gedacht en last het niet
los, en doet in mij een wonder gevoelen rijzen
van ongemakkelijke nieuwsgierigheid voor die
onbekende en ondoordringbare natuur .
Een wondere man l
Zijn huffs ook, of hoveken, maakt mij ongerust .
Het staat op Wachteghem, hier tegen, met den
zijgevel near den steenweg, en gelijk al onze
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oudere huizen, met den vooren in 't zuiden, in
de zonne . 't Voorhof is eene snort van boom
gaard ; en alles staat, binnen hooge hagen, beM
sloten, half toe, half open .
Het heeft goed voorkomen en aangenaam
uitzicht voor eersten kijkenden oogslag . Het is
beter gebouwd, op hoogeren steep en met luchM
tiger vensters dap bij den gewonen mensch ;
maar toch voor die nader kijkt, schijnt alles wat
verwaarloosd, wat vervallen . Men zou zeggen
een oppervlakkig verre verschoven onderhoud,
dat uit den groeven kuischt, omdat het moet zijn,
maar zonder genegen zorge, zonder liefde . Hof
en boomen en hagen en huffs 't ligt al verlaten .
Ja, het huffs ook, en meest van binnen, staat
als verlaten. Burgerlijke stoelen en tafel en
kamergerief zijn min boersch, en kostelijker dap
overal el ; maar niets blinkt er ; alles is mat ; en
staat in wanorde .
lets is daar weg . Een gevoel is uit dat huffs .
Het is bewoond, en schijnt altijd sedert eenige
dagen verlaten .
Eene « miserie », en droef heid, Een eenzame
eenigheid, eene onroerbaarheid en levenloosM
heid schijnt to willen binnen komen, en alles,
vloer en muur en zolder en meubels met een
wags van stof, - peen, min als stof,
een
wags van ongenaaktheid to overdekken .
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Een wondere doening en huffs, die, zonder
dat men de reden weet ongemakkelijk maken
en ongerust .
En hij, Jan Braecke . . . .
Hij ook, hij is tweevoudig .
In hem ziet men in haar geheele die snort
van menschheid, die natuur, waarvan men bij
vele menschen beginsels en deelen vindt .
Hij is een man gelijk een boom : Een zware
ronde kop ; plat al boven ; een dikke hats
; een
lijf gelijk een geschouderde eiken tjok, rond . Hij
staat op sterke beenen, die nogtans, somtijds,
gelijk twijfelen in den gang. Een groote, sterke
man .
Maar zijne oogen zijn flets ; zonder nette lijnen
en zonder bepaalden vorm . Zij schijnen niets to
bekijken, en kijken, grijsblauw, onzeker, zonder
grond ; en zonder vluchten, blijven zij als of
t ware weg . -- Hij en heeft geen stemme ook,
en 't is aardig om hooren hoe uit die breede
ronde borst die flauwe stemme klinkt, vrouwelijk .
Hij is beraden, vast, doorwillig, en handelt
dweersch voor hem, met zeker doel, in klaar
gedacht, ter daad besloten . Zonder dien naam
to hebben, heeft hij toch den naam van een man
to zijn die men vreezen zou . Iedereen spreekt
met hem, leeft met hem, gemakkelijk en vrienM
delijk . Hij is ((Jan » ; hij en heeft geen vrienden
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en geen vijanden . Maar daar, in 't diepste van
het achterdenken, onbewust, ligt een 'k en weet
niet wet, dat zou doen wantrouwen en achteruit
gaan .
Dat is zijn algemeen wezen, het totaal van
zijn wezen, de totum van den mensch .
Het ontleden en dagelijks tegenkomen is
anders . Ben kind doet hem uit den weg gaan .
In dagelijksch verkeer begeeft hij voor alle man ;
en de eenvoudigste mensch die stille en recht
spreekt zoo hij 't meent, die natuurlijk en zonder
achterdenken voor hem kijkt, is hem meester.
Hij en is niemand als hij voor mij staat.
Beziet I Dear rijdt hij to peerde : recht, geM
sloten, vast, snel en schoon . In een vlucht is hij
voorbij en verdwijnt ginder verre. Hij heeft mij
gegroet met weeke stem.
Schuwe peerden, ontembare peerden, zotte
peerden is hij meester. Hij bedwingt ze ; hij
dempt ze ; hij temt ze ; lammeren I zoo lang zij
onder zijn hand zitten en tusschen zijne knieen .
De honden, de ergste, de kwaadste, doet hij
kruipen . Hij haalt ze uit hun kot ; hij grijpt ze bij
den nekke, en leedt ze of draagt ze mede .
Jan! zijt ge niet benauwd ?
Hij monkelt,
koel, en nauwelijks merkbaar : -- Och neen ik.
En als hij in de kleine herberg, daarboven op
den hoek, in eene of andere vergaring zijne
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pinte drinkt, hij spreekt mede, maar en heeft
geen gedacht, en houdt niets staan, schijnt welts
gezind, maar is stille weerhouden, en antwoordt
meestendeels : « Eh ja zeker > - en «'t zal wel
alzoo zijn >> . Hij speelt wet ze willen spelen ; hij
kaart of bolt, of gaat wear ze willen gaan . Hij
drinkt wet ze willen drinken . Daar en is hij niets
noch niemand .
Geen cent en zou hij nemen die hem niet
toebehoort . Geen cent zou hij houden uit gemiste rekening . Dat staat klaar bepaald in zijnen
geest . Dat ligt vast en besloten in zijnen wille,
onroerbaar : Recht! Elk het zijne : maar dat
<< elk het zijne >, beziet en bepeist hij geheel
anders als de gewone eerlijke man . - < Het
zijne > blijft volstrekt buiten < stelen > of
<~ nemen > of «houden > van 't gene anderman
toebehoort of andermans eigendom is, 't gene
eigendom geworden is ; -- maar daarbuiten,
het zijne >>, dat is al wet hij in den handel
winnen ken, 't is gelijk hoe . Hij liegt en bedriegt
natuurlijk en eenvoudig . Dat is << commerce
en < ze en moeten maar kijken > . Tichels en
pannen en bouwstoffen verkoopt hij, en bedriegt
zoo veel hij ken, stille . Al wet er op 't land groeit
zal hij u bezorgen, en zal wederom vervalschen
en verwisselen zoo verre hij ken . Koei en kalf
en osse en peerd zal hij aan den man brerngen,
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en vertellen en uitvinden en loochenen en ver~
zekeren, zonder ooit op waarheid of eerlijkheid
to peizen . Nooit ook zou hij op < op onrecht
peizen of onrecht willen . Recht !
Anders handelen, met de zelfste winste, ware
een genot to min en ware tegen zijn nature .
In de «commerce » komt leugen stille, we!gezind en natuurlijk uit zijnen mond, vervalM
sching uit zijn hand, bedrog uit zijne handeling,
uit zijn doen en latent maar buiten de rechtM
veerdigheid zou hij niet willen levee .
Verder nog. Niemand zou begeren . . . . zou
durven met hem in veete levee of in twee
dracht . Een onbepaalde vreeze voor hetgeen hij
dan zou willen en-durven en doen ligt verborgen
in 't hers van al die hem kennen . Dat gevoelen
is tot geen zeggende woorden overgegaan, zelfs
tot geen oordeelende gepeizen ; maar dat ligt
toch, diepe genoeg verborgen, in al de menschen die met hem omgaan . Dat hangt in de
lucht. Die van hem kwaad verdiend heeft, zou
kwaad hebben, dweersch door al . 't Ware een
onuitroeibare vendetta .
Tot waar zou dat
gaan ?
Zoo verre als oogen en gepeizen
dragen . Er is geen << tot daar >, geen grens,
geene limitatio, tot . . . . tenden .
En hij is goed en gemakkelijk, voldoende met
alleman . Hij en neemt niets kwalijk,
niets I
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hij en neemt noon jets kwalijk . Hij is meets
gaande . Nooit, niemand, heeft hem kwaad
gezien .
En toch leeft bij alleman dat vreemd gedacht
en gevoelen jegens hem.
Hij is christelijk, en < kwijt zijne plichten,
wel » , - hij gaat naar de kerk ; toch niet veel ;
maar juist, en met vasten zekeren wille . Den
Zondag gaat hij naar de misse, altijd, noch en
zou dear willen to kort zijn . Near andere kerkeM
lijke plechtigheden, of naar sermoenen, gaat hij
weinig ; noon wear zoetsprake to verwachten is .
Wear de < bittere passie v gepredikt wordt, wear
lijden en wee en ongeluk van God en Rechter
en straffe en eeuwigheid besproken wordt of
verbeeld staat, dear zal hij sours naartoe gaan
en horken, stille en besloten . Hij houdt zijnen
Paschen, den eenen of anderen wekedag, als er
min yolk is . Eer hij uit de kerk gaat leest hij een
kruisgebed, met kort gehoekte armen, blijft
daarna nog een stondeken knielen, peist wet,
kijkt eens lang- en traagzaam rond, en gaat
weg . . . . zijn eigen leven in .
Zoo leeft hij ; zoo is hij.
Hij woont dear in dat tamelijk schoon huffs
met zijne vrouwe .
Hij en heeft geene kinderen .
Als zij semen zijn en alleen, klappen zij
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weinig, of niet ; juist 't gene noodig is ; maar
leven volstrekt in geen onverschil.
Als er yolk is, voor « de commerce », de
vrouw springt bij, en spreekt meest, en keurt
alle zeggen goad van Jan, en vermeerdert nog,
en verzekert, en overkiapt al eenen dru~pel
schinken .
Als Jan weg is, - hij gaat veel uit
zou
zij sours, maar niet dikwijls, eenen achternoene
drinken .
Stilte valt daarover ;
En zij leven voort .
Jan is een wonderiijke natuur .
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VIII. BLAUWE LUCHT
EEN SCHOON GEZIN (Foto)

NEL yolk!
Drij zonen, eene dochter, en
de Moeder.
Zij bewonen, aan den keer van
de strate, een allerschoonste
hoveken, een koeiplekske van
zeven hectaren .
twee steenen pilaarkes en
Voor de poort,
een ijzeren galent met eene snort van vlammen
al boven, -- staan twee hooge dichtgesloten
linden met breede blaars . Onder de leegste
takken van de linde links, een O.-L.MVrouwkapelleken in eeken hout.
Geheel het hoveke ligt welgezind en net .
Als ik daar binnenga, het yolk groet mij met
blijden monkel en beleefd .
De oudste zoon is een lange slanke taaie kerel,
sterk en handig . Hij plooit en buigt gemakkelijk
in al zijn !een, en heeft, niettegenstaande zijn
rude lichaam, beerenhanden . Zijn hair, donkerM
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bruin en licht, golft omhoog boven zijn hoog
voorhoofd; zijn zwarte oogen stralen . Hij bekijkt
u van zijds, maar vlak, met spannende wenkbrauwen wear een rumpel uit heft, en klapt met
stiller zingende stem die klemt en dealt : Ben
snelle jonkheid .
De tweede is korter ; meer gestuikt en zwaar»
der van bouw, met breeden kop, breede schouM
deren, breed lijf en sterke beenen . Zijn grauw
blond hair draagt hij kort, gestoppeld . Hij heeft
blauwe grauwe oogen, blijde en vonkelend ; en
onder zijn bleek grauw vel tintelt zijn roode
bloed . Hij roert en stapt sterk en snel, klapt luide
en lacht dat het schettert .
De derde is blond ; blond, blond! Zijn wit
blond hair hangt wet langer boven zijn ovaal
gezicht . Hij draagt blonden knevel, en uit zijn
helder melkwit vel, schingen helder blauwM
blauwe oogen, hauwblauw .
Hij is schoon .
Marie is kort en streusch, donkerblond van
hair, rond van wezen, en hare kaken bleuzen
dat ze spannen . Ze gaan berstenl Maar gezonde
lippen lachen daarmede, en hear blauwe oogen
snellen, eens monkelend, vluchtig rond, terwijl
zij haastig overendweder loopt op het hof, en
near het werk spoedend nog hier en dear wet
grijpt, en, hoe zwaar ook, spelend wegdraagt .
Ben franke deerne .
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Moeder daarboven en daarrond .
Zij wordt oud . Zij heeft een schoon oudevrouwgezicht : blond, lichtbruin vlashair dat
geheel grijsde wordt, een rond wezen weltepasse
en nog bleuzend maar vol rimpelen en streepkes
om de oogen en lippen ; stralende oogen vol
innig genot . Zij gaat wet gebogen maar blijft op
de beenen .
Zij knotert altijd ; -- Knoteren ?
Neen ; maar
weet op alley, al monkelen en hear hoofd schudden, jets to zeggen . Zij vindt dat de jongens
moeten eer to huis zijn, den Zondag avond ; en
ja, dat ze brave zijn, maar dat ze moeten eer to
huis zijn . Zij zegt dat ze altemale moeten meer
sparen .
Wij en hebben, God zij gedankt niet to kort,
maar men moet het niet wegsmijten ; . 't kost nog
moeite genoeg om to vergaren . » En ze moeten
al neerstig zijn . Der is zoo veel werk in de suikeM
rijen, en die droogte . . . . En 't hoof, en nu die
regen die dreigt ; en 't vies dat gaat vallen ; en
de rogge, - en de tarwe, -- en de beesten ;
toch, God leeft die 't al geeft .
Maar 't meeste van al is dat Marie nu nog
gaat trouwen! 't Is ja met den zoon van een
groot hof, braaf yolk, eerlijk yolk, welhebbende
yolk, christelijk yolk ; en geheel 't huis gaat op
zijne renten gaan leven om 't hof aan Karel to
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laten en ears Marie, maar ik ga ik toen alleene
zijn met al mijn mannenvolk . »
De kinderen monkelen vriendelijk near mij en
schudden hun hoofd, genegen en gelukkig .
Zij beminnen hunne moeder ; zij eeren hunne
moeder ; zij zijn preusch met hunne moeder .
Vader is lange dood . Hij was van geheel het
dorp geacht en geern gezien . Maar moeder leeft.
Als zij op het hof zijn, zij vragen aan moeder
alles : « Moeder, wet gears wij daarmee doers?
Zullen wij koopen? Verkoopen? Zaaien, planters,
slijten ? Moeder zullen wij ...? -- Moeder? »
Moeder » met franke, open, welgezinde
oogen, maar met een lichten blos, < Moeder,
Karel gaat morgen komen, achter de vespers . >)
En als zij op de pleats zijn, en semen met
kennissen en vrienden aan 't klappen van boer~
derij en t'huis, als zij hunne moeder komen to
noemen, zij rechten het hoofd . Moeder staat
buiten bereik boven alle gedacht en wille .
Er is zulk geene moeder als de hunne .
En nooit en zou het in hun gedacht komen
dat iemand daaraan twijfelen ken.
Zij is hunne godvruchtige, verstandige, brave,
goede moeder I
Een schoon gezin .

