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HOOFDSTUK

I

een en twintig decemOp dien Zondagmorgend,
her --- stond Peer de Stouwer, in zijne hemdsmouwen,
van de ontbijttafel op, trad, met in de hand een koperen
pannetje waar eene kaars stond in to branden, de wijde gelagzaal binnen, lichtte de houten val, tegen den
muur op en verdween in den kelder om biervaten
to ontsteken .
Onmiddellijk daarna verscheen Loke, zijne oudste
dochter, in de gelagzaal . Ze sloop op hare teenen, geruischloos naar de val, liet ze met den ring, voorzichtig
zakken en ging er op staan. Dan, de linkerhand rondend om den mond, riep ze, met gedempte stem :
-- Komd-is gauw, manne !
Daarop staken Lotje en Liezeke, hare jongere zusters, zichzelven achter elkander door de keukendeur.
Loke wen~kte ze met de rechterhand .
Hij zit er in, f luisterde ze gichelend .
Lachend schoven Lotje en Liez~ke tot op de val .
Daar stonden de drie meisjes, met lustig schitterende
oogen, proestend en gebarend, to wachten op de komende dingen .
Het duurde niet lang of Peer de Stouwer, die zijn
werk verricht had, keerde terug en, in het licht der
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kaars niet bernerkend dat de val gesloten was, stiet hij
er zijn hoofd tegen .
-- Jandore, zoo hoorden de mejsjes, de val is toegesloage .
Hij poogde ze op to tillen, wat eigenlijk zeer gema~kkelijk moest gaan, maar flu niet . Peer plaatste
zijne kaarspan op eene trede en drukte, met beide harden tegen de valdeur ;die echter niet week . Hij begreep er nlets van . Hij klom een paar treden hooger
en zette zijne schouders onder de deur . Maar ook
dat hielp niet.
- Godore da's zwaar, hoorden de meisjes prevelen ; zouw er na jet oep ligge?
Terwijl ze gedrieen, met den wijsvinger op den
mond, glimlachend, in gebogen houdjng luisterden,
spande Peer al zijne krachten in, om met een geweldigen duw, de valdeur op to hef f en : ze verroerde amper en zakte sef f ens terug .
Dor is jet oep gevalle, sprak hij tot zich zelven ;
en, zoo luid hij kon
Hee, Loke ! . . .
Gezwind en geruchtloos, als eene kat, sprong Loke
in de keuken, schommelde er met een stoel, kwam
slef f end buiten en antwoordde
Voader, wor zij-de ?
Doet de val is ope Loke ! klonk het van onder .
Ze stapte op de deur en zich bukkend
Ze kan ni ope ;we stoan er gedrijen oep !
Wel goat er dan of ; wa zen da na vor kure?
Peer beukte met zijn rug, maar zonder uitslag .
Alto, wa beteekent da na ,vroeg hij ongeduldig .
Doed-is gauw ope, zulle
Wa da beteekent, wedervoer Loke, gichelend, da
beteekent dat het vandoag buitesluit is en da ge ni
uit de kelder meugt veur da g'ons elk jet he't beloof d .
Wel potverkoffe ! riep Peer, ik zal oe leere strak,
da zul-de zien
Met verdubbelde krachten beukte hij tegen de valdeur, met hetzelfde gevolg als daareven .
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--- Da's de manier ni oem er uit to kome, jet beloven of den heelen dag in 't kot !
Loke lachte dat ze schokte, trappelde op de deur en
kiapte in de handen van plezier ; dit werkte aanstekelij~k op de andere en Lotje riep op hare beurt :
Wa beloofde voa?
Het bleef echter stil daar beneden . Peer bedacht
eene list en riep luid
-- Lies, Liezeke !
- Liezeke ! zoo bootste Loke hem snaaksch na, in
de richting der keuken, komd-is hier ! Voader roept
oe !
Liezeke, de jongste der drie, trappelde een beetje en
vroeg :
-- Wa blief t voa ?
Wel, hij is ni kontent in ze kot, hernam Loke, en
hij zouw oe is geere spreke .
Wad-is 't voa? vroeg Liezeke .
Liezeke, riep Peer, as ge me verlost krijgde gij
ne kado en dander 'n rammeling ! ~Goeit ze mor van
de val !
De drie schommelden en trappelden en deden alsof
ze elkander aanklampten en worstelden . Intusschen
beukte Peer tegen de deur zoo hard hij kon . Maar Liezeke antwoordde :
Het goa ni voa! Ik kan ekkik die twee ni boas!
-- Wacht, ik zal oe 'n handjen helpe, wedervoer
Peer ; en wader spande hij zich in . Te vergeef s nochtans, de valdeur wilde niet wijken .
Wa beloofde ? vroeg Loke spottend.
Geen antwoord uit den kelder .
--- Wa beloofde? zei Lotje .
Nog geen antwoord.
Wa beloofde voa? riep Liezeke op hare beurt .
-- Hoord-is kindere, sprak Peer, as ge m' er uit
lot, krijgd allemoal 'ne 'kus en a koekske!
-- Neeje, da telt ni, riepen de drie to gelijk .
Allo, aegt dan mor wat da ge moat hebbe?

---- 1k vroag weustenbrood, zoeveul as w'er kunnen
oepete van achternoen, zei Loke.
-- En ik sjukkelat, zoeveul as we kunne drinke r
eischte Lotje.
-- En wa vroagde gij, Liezeke, vroeg Peer .
Ne zilvere poaternoster, antwoordde ze .
-- Da krijgde ni, klonk bet. Geen kwezelderij !
-- Dan nen boe'k, deur mij uit to kieze .
-- Nen boek ? Goed ! mor geene karkboek zulle ! Ge
krijgd al wet da ge vroagt . Lot me na mor uit de gevangenis . . .
De val werd opgelicht en Peer klom nit zijn kot
zooals hij er was ingegaan :in zijn hemdsmouwen, het
pennetje met de brandende kaars in de linkerhand,doch
ook met een gullen lack op zijn road gezicht. Als hij
vroolijk was, keek zijn rechter oog een beetje lodderig.
Dad hedde gij me gelapt, bee Loke? mor 'k zal
oe vinde, dreigde hij .
Loke gierde, verdraaide lodderig hear linkeroog, wet
ze gewoonlijk deed wanneer ze met hear vader gekscheerde en danste van pret.
Blocs uit ! kreet ze, draaide op een biel en wipte
near de keuken, gevolgd van Peer en hare twee zusters .
Welke f links groep zooals de vier dear, op dien vroegen zondagmorgend, gezellig bijeen zaten can de tafel.
AI vond Peer in zijne dochters, om beurt, altijd jets
terug van zijne overledene vrouw, van zijne eigepe
Lo waarvan hij zooveel bad gehouden, omdat alle drie
blond, blank en blauwoogig waren, toch geleken ze
sprekend op hem.
Hij was krachtig gebouwd, breedgeschouderd ; hij
had een bol, bruinrood gezicht, een beetje pokdalig ;
een gerimpeld voorhoofd, groote zakken onder de -oogen . Maar hij blaakte van gezondheid . De goedheid
stond op zijn gelaat gegrift . Hij was half in de vijftig
maar had nog een vollen haartooi en eene lange sik
wear hij, al keuvelend, can plukte . Ook nu deed hij
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dit terwijl hij welgevallig zijne drie kinderen bekeek .
Zijne grijsgroene oogen lachten zoowel als zijn
mond,
In zijn zondagspak zag hij er uit als een zelfbewust
man die genoot van zijn rustdag . Onder zijn spierwitten halsboord, op zijn blauw zijden das, pron'kte een
diamant in een gouden speld gevat . Zijn zwart f luweelen vest was doorstreept met een dubbelen gouden
schakelketting,waarvan, in het midden,eene brelok met
rooden steep, over zijn dikken buik hing . Aan zijne
tinkerhand, dewelke, tusschen duim en wijsvinger, met
een anker beprikt was, droeg hij twee ringen nit zijn
huwelijk benevens een zwaren, met donkergroenen,
platten steep . Hij hield van goud en sieraden, zooals
vele menschen die zich, met harden arbeid, van de
meet of tot zekeren welstand opgewerkt hebben .
Loke, zijne oudste, was, behalve de kleur, zijn portret in 't vrouwelijk, zoowel van binnen als van buiten . Struisch, levenslustig, goedaardig . In manieren,
zelfs in houding en gang, was ze zooals hij zelf geweest
was in zijne jeugd . Haar hart lag op hare tong ; eene
vroolijkere meid was er in den omtrek niet to vinden .
Lotje, de tweede, geleek hem anders . Gevleesd, maar
niet dik, haar aangezicht langwerpig . Ze was niet uitbundig of schoon ze graag lachte en nog liever plaagde .
Innerlijk was ze 't tegendeel van haar vader en van
hare oudste zuster. Ze was beslist maar terughoudend, geniepig zelf s .
Liezeke, de jongste, was de langste, langer zelf dap
Peer ; tenger, dock niet mager ; droomerig, in haarzelve gekeerd, stil . Zij was de keukenprinses en, als dusdanig had ze de handen goed vol, want het gansche
gezin hield van stevigen kost en goeden sier . Lotje
verzorgde de bovenkamers en den naad ; ook had ze
wekelijks het bevel over eene naaister en eene werken waschvrouw . Loke deed de «stammenee» . Doch,
op drukke dagen en avonden waren alle drie in de herberg en, als een verstandige waard, bediende Peer zelf
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de kianten of zat met hen aan de taf els to praten of
aan het kaartspel .
Peer's lokaal, 't Vliegende Peerd was wijd en
zijd bekend ; in de Sint Andrieswijk, stellig een van
de degelijkste, ofschoon ouderwetsch en onaanzienlijk van buiten . Men trod er binnen door een rond
poortje met, erboven, drie borden van volksmaatschappijen en vlaggestokken in een drietand. Pij feestelijkheden wapperden er veelkleurige vlaggen aan .
De tong stand bij het eenige, zeer hooge en breede
venster ; de lange gelagzaal was in 't roidden gescheiden door glazen deuren, waarachter gewichtige vergaderingen plaats grepen en waarin bet daglicht drong
door eene glazen koepel . Eene piano stord tegen den
muur op een verhoog. Dit verhoog diende verder voor
de besturen der maatschappijen, de redenaars, de zangers en andere uitvoerders op feestavonden en bijeenkomsten . Op schabben aan de wanden stonden altoos
tombolaprijzen to pronken . Elke maatschappij had hare brievenbus in het lokaal ; een tonschijvenspel, een
blazoen voor vogelpik en overgroote lijsten met tallooze portretten volledigden, behalve tafels en stoelen,
de meubileering.
Des namiddags, tusschen twee en vijf uren, was het
lokaal gewoonlijk ledig, oak op dien buitensluitdag.
Gezellig zat bet gezin, omstreeks tfrie uur, in de keuken aan 't smullen van de worstenbroodjes met sjokolade, welke Peer verloren had . Lieze'ke keek in haar
boek .
Wad-is da vor 'nen boek, vroeg Peer .
Da kunde wel gruije, spotte Lotje ; d'aventure
van Tijl Uilespiegel .
Neeje, Fortunatus mee ze wenshoeike, zei Loke.
-- Ge wet er niks van, antwoordde Liezeke, haar
boek toeslaande en haar kopje opnemend .
-- Mor wad-is 't dan? zoo d ong de vader aan ; toch
zeker geene karkboek?
-- We meugen h'm ni zien, plaagde Lotje .
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Ge meugt h'm zeker zien ,zei Liezeke . Doar, zie
mor .
Lotje nam het mooie, in leder gebonden en op snee
vergulde boek .
Het leeve van den heilegen Antonius ! riep ze,
wet hed-de na van me leeve !
Peer schuddebolde .
--- Liezeke ! Liezeke ! sprak hij wrevehg.
Mor voader das' oemmers geene karkboek en
g'het toch zelf oangenome da'k h'm moecht kieze . . .
-- Joa, mor woroem altad mee zoo'n dinge vor
den dag kome? Is er na niks antlers to lezen as die
vodde ?
Vodde? vroeg Liezeke ; het leeve van den heiligen Antonius is heel schoon oem to leeze, voa .
-- Da's den dice mee ze varken, hee? vroeg Lotje
met een strak gezicht. Vertelt er is wa van .
Liezeke bezag, een beetje wantrouwig, hare zusters
en haar vader en, daar geen der drie op dit oogenblik
scheen to gekscheren, verhaalde ze
Het is 'ne grooten heilege dien overal en bazonder
in ons land weurdt vereerd . Ba-j-ons valt ze 'ne feestdag oep de zestiende jannewoare . Hij was zoe heileg
dat den duvet h'm mor altad kwam bezuuken en kwellen oem h'm in 't verdarf to brenge . Ten da ni gink
zond h'm schoon vrauwen oep h'm af, mor den heilegen Antonius, die zag ze nog ni stoan en bad mor
voort vor 't kruisbeld en vor 'nen doodskop . Mor oep
ne keer as den heilegen oan z'n deur stond, kwamp er
is a groot varke mee a klein da pasgebore was en da
kost ni zien of ni loope, want het had geen oogen en
geen poote . Het groot varke, dat de moeder was van
bet klein, schreede zoo tristeg en zoo lank en bezag
den heilege zoe bedrukt dat h'm begreep dat het vroeg
oem het varkske to geneze van z'n blindhad en het to
doen loupe. En den heilegen Antonius had er zoe veul
kompasse mee dat h'm oep z'n kniee viel en mee z'n
hande nor den hemel begost to bidder zoe lank toet
dad het varkske begost to springen oep vier pooten
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en recht nor ze moeder liep, want het kreeg ook twee
ooge . En noot hee't da varke den heiligen Antonius
verloaten en doer oem zied-overal den heiligen Antonius mee ze varke .
-- Mor had da varkske ne steert? vroeg Lotje zonder eene streep in haar gezicht to verroeren .
-- Ne steert, sprak Lieze~ke peinzend ; joa, ne steert
had het wel .
Hoa ! zei Lotje, Oat docht ek ook dat da varkske
ne steert had. Woaroe'm zouwe z'anders altad zinge
Wie hee 't da varreke,
Wie hee 't da varreke,
Wie 'heet da varreke, ha ze stertje g'had?
Plots ging de keukendeur open en een fiksche jonge man stond in het vierkant .
-- De Flup ! kreet Loke.
Ze vloog op, schoot recht naai hem toe en vie! hem
aan den hats, terwijl ze hen op heide wangen zoende,
hetgeen de Flup niet alleen zeer gewillig liet doen,
maar hij omarmde ze terzelfder tijd en schonk haar
twee vette kussen terug . Dan stak hij Peer en de zusters beide handen toe, terwijl alien tegelijk uitriepen :
Van wanneer Flup?
---- Van twee uren het anker bate valle recht over
de Peetersvliet . Van oaved oem zeven ure kome w'
on de kui oem to lichte . Ik heb m'algauw on de wal
bate roeien en hier ben ek
--- En hoe lank blef-de? vroeg Loke •
-- Hoa ! ik denk wel veertien doage . We liggen een
en twinteg voet ; 'n week lose ; dan in 't droge dok ; 'n
week luie ; 't zal nog meer weurren as veertien doage .
-- Hip ! hip ! hoerra ! juichte Lake, in de handen
klappend.
- Hawel Flup, zoo begon thans Peer op het taf elgerei wijzend, zit dan mor al bij en pakt a weustenbroeike mee a kopke sjukkelat . Z'hebbe me deze morf2

ged in de kelder gesloten oemdat het buitesluit is vandoag en dad heb ik moette belove .
-- 1k kan wet gruie wie dat da gef likt hee't, sprak
de Flup.
Da moet-te ni vroage, zei Lotje, op Loke wijzend,
mor w'hebben allemoal meegedoan .
De Flup zette zich aan tafel en Loke schoof naast
hem . Met gezonden knauw werkte hij worstenbrood en
sjokolade naar binnen en, doorhappend, beantwoordde
hij Peer's vragen met, tusschendoor, een teug aan zijn
kopje .
Hoe was 't oep zee, joenge?
Meegevalle . Stijve wind . Hij lag er warm in, weg
en weer. Ni'ks bazonders tegegekome . Mor, gelak ge
wet, den Hevetia rold en starnpt gelak 'nen duvet in e
wijwatervat.
't Is ne starken duvet, sprak Peer.
-- Dad-is h'm . Gelukkeg kept de kappetein h'm .Den
Helvetia mag zoeveul holder de bolder spelen as h'm
kan en rotten en kroenkele gelak 'n slang of sloagen en
stampe gelak a roasdeg peerd, de kappetein stoa zoe
los oep de brug to zwieren as of h'm 'n danske gink aflegge ha Jan Krabzocht.
-- Zij-de noot ni bang Flup as 't zoo a slecht weer
is? vroeg Loke benauwd•
Bang? Neeje ! Oeppassen is de boodschap as er
zoe van die boare gelak bargen over dek sloage . Ben
enkel oogenblik van verstrooidheid en ge zijd overboord . Mor dor zen w'on gewoon . Ne zeeman stoa
vast oep z'n pooten oep dek al zwenkt h'm 'n bitjen
on wal .
Zoe moet het zijn, zegde Peer . Zoo was ek ook
in mime zeemanstijd.
-- Ik geloof da Lake dikkels banger is oep vaste
grond dan de Flup oep zee, opperde Lotje met een
eff en gezicht.
- Da beken ek, zei Loke . As het steurmt dan denk
ek zeker benauwd on de Flup . 'k Zou h'm ni geere
13

kwijt geroake. Doar Flup! ik ben blij da'k oe trug
heb.
En ze gaf hem een klinkenden zoen,
Bravo ! riep Peer, da zien ek geere.
Lotje meesmuilde .
Ik lees alle oavende vor den heiligen Antonius
vor de Flup, zei Liezeke zacht, met neergeslagen
oogen.
Da's braaf Liezeke, zegde Flup en Loke to gelijk .
-- Mor, zoo ging de Flup voort, dad helpt toch ni
Liezeke . As ne zeeman schupbreuk lijdt moet h'm z'n
eige redde ; en as h'm toch moet vergoan dan kan
den heilegen Antonius of geenen eenen heiligen er
jet on doen.
Het derde worstenbroodje en het derde kopje sjokkolade waren al in Flap's maag verdwenen en Loke
school hem een vierde worstenbroodje voor, terwiji
Liezeke nogmaals zijn kopje vulde. Maar hij bedankte .
-- Dank oe we!, dank oe, sprak hij, ik moet thuis
ook nog eten of me moeder zal ni kontent zen .
De voordeur viel met lieht gekrijsch open en toe .
Goad-is veur Lotje, vroeg Loke .
Wel goa gij, wedervoer Lotje leep ; gij doet de
stammenee . 1k zal van oaved al genoeg moette bijspringe .
Goa mor Loke, zei de voade r .
Loke ging en vond de keukendeur vastgesloten toes
ze, na eene wijl, terug binnen wilde .
Peer de Stouwer had ze, jolig en leak, op zijne beurt,
buitengesloten, onder uitbundige instemming der overigen .
-- Geen keustelakker gelegenheid dan nauw dad
heure vrijer in de keuken zit, juichte hij .
Toen Loke to vergeefs de klink schudde, riep haar
vader :
1k heb oe beet hee Loke? Poets wederom poets !
Wa beloofde ?
Loke hield zich de lenden vast van 't lachen .
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Da goa me ! kreet ze .1'k beloof al wet da ge wilt!
Mar wa beloofde ? vroeg de vader.
1k trakteer allemoal mee nievejoar mee pateekes,
appelciene, vijge, rozijnen en amandele, zoeveul as ge
mor kunt oepete .
- Da's sjovioal gesproke, lachte Peer .
Hij wilde de deur ontsluiten, maar de Flup hield
hem tegen .
En wa beloofde mij ? vroeg hij.
Ge meugt meesmulle, gichelde ze ; en ge krijgt
ne 'kus mee nievejoar .
Da krijge d'ander ook, hernam de Flup .1k vroeg
da ge mee mij nor 't nievejoarsbal van de Varjetee
goat.
Geere genoeg ! riep Loke, mor da moet on voa
vroage!
Mij goed, beaamde Peer . Ge zij joenk ; ge moet
er mar van prof f eteere .
De Flup duwde de schuif boven de deurklink terug
en Loke kwam to voorschijn met hear lodderig oogje
op hear vader gericht. Heel het gezin jubelde . Toen de
lachbui over was, vroeg de Flup, terwijl hij op zijn
uurwerk keek
Goade mee Lake? Me moeder zal zoe blij zen
as z'ons getweee zied afkome . Mag ze voader? Allee
toe, kleed-oe mar gauw.
Peer de Stouwer vond het goed en Loke was al in
den trapgang . Nogmaals werd de huisdeur geopend en
onmiddelhjk daarna trad een lange, blonde kwant, met
een neusnijper voor de oogen, de keuken binnen .
Dag allemoal ! Hoa, de Flup ook ! zoo groette hij
terwijl hij,den zeeman de hand schudde .
Wa niefs Koarel ? vroeg Peer.
Dag Drooge, spotte Lotje met een gezicht zoo
glad als marmer .
Doch de Drooge lette dear niet op en antwoordde
bedaard :
-- Boas ! de StraEbo stoad oep den' tellegram van
Vlissinge. Die komt van nacht met de tij oep .
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--- Van woar komt die? vroeg Peer .
Van Rio .
--- Dus mee kaffe, hernam de stouwersbaas . Dan
zulde nog van oaved den Brusseleer en Rosse Pot
moette verwittige da ze morge vruug yolk oannemen,
oem full speed mee vier ploegen on 't wark to gown .
Dad heb ek al Boas, zegde de Drooge . 'k Heb ze
goan oepzuuken in 't Hol van Boeretrien, doer zoate
ze makkandere to verneuke met de teerlinge .
-- Dan is alles in orde, Koarel.
Loke stond schielijk in hun midden, gelaarsd en gespoord, of eigentlijk, met hoed, mantel en mof gereed
om den Flup to vergezellen .
Het is van oaved koamervergoadering van de
Stri;dersbond, verklaarde Peer ; mokt da Loke oem
zes ure thuis is hee Flup?
--- Da klopt, antwoordde deze, ik moet oem half zeven oan board zen ; zoo, w'hebbe ni veul tij d .
Een pear minuten later hing Loke, gelukkig als een
kermisvogel, aan Flue's arm in de straat, op weg near
Flue's moeder ; en de Drooge schoof zijne beenen onder de taf el, en zichzelven, zoo dicht hij kon, bij Liezeke met, in de eene hand een worstenbroodje en in
de andere een kopje sjokolade van het buitensluitsfeest, zeggend
Lot nauw de boere mor deursse . . .
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H O O F D S T U K II

De drie volksmaatschappijen gevestigd in het befaamde lokaal 't Vliegende Peerd, waren : De Strijdersbond, De Lustige T onspelers en Door Sparen V ergaren, Deze titels duidden genoeg het doel aan van elk
harer. Eigenaardig was dat bijna al de leden van den
eenen kring ook deel uitmaakten van de andere kringen. Waren de drie gezelschappen tot een enkel versmolten geworden, het ledental ware er niet werkelijk door vergroot maar de verscheidenheid ware er
door verbroken . De Sinjoren echter houden van verscheidenheid ; de drie afzonderlijke maatschappijen
gaven aanleiding tot driewerf zooveel afwisseling en
bijeenkomsten, feesten en teeravonden, met driemaal
zooveel voorzitters en bestuursleden . In openbare optochten stapten de drie vaan- en borddragers naast
elkander, voor de fanfaren, gevolgd door de talrijke
ledenschaar. Al to gader vormden zij eene indrukwekkende groep .
Peer de Stouwer was bestuurslid van elken kring .
Hij was een dier goedzakken die op alle voorstellen
ja en amen stemden, hetgeen dan oak het voordeeligste was voor zijne herberg dewelke, met zijne drie
17

mooie doehters en de drie kringen, eene goudmijn
was.
Eene andere eigenaardigheid was dat de Drooge bij
de drie vereenigingen, het gewichtige ambt van geheimschrijver waarnam . Nochtans, behalve voor den Strijdersbond, gaven deze posten hem weinig hoof dbrekens .
Onder al deze werklieden en kleine neringdoeners was de Drooge de ontwikkelde, het vraagbaken,
het orakel . Zij bouwden op wat hij zegde, hij had
school gehad, las veel en velerlei ; hij deed geen handenarbeid zooals verreweg de meeste klanten van 't
Vlie, ende Peerd . Hij was Peer de Stouwers' rechter
arm, zijn schrijver, looper, boekhouder en betaalmeester ; in een woord : zijn duivel doet al .
Als de werklieden tot hem spraken hieten ze hem
meneer Kaorel ; als ze van hem spraken : de Drooge .
Peer de Stouwer had geene beroepsgeheimen voor
hem, maar de Drooge koesterde een plan, dat hij voorIoopig voor zijn bees verborgen hield . Dit plan uitwerken was zijn levensdoel .
Near zijne eigene overtuiging stond zijn uiterlijk
hem in den weg ; dat viel waarlijk niet mede . De natuur had hem jammerlijk mishandeld .
Op zijn to langen hall stond een to kleine kop met
hoog voorhoof d, langen news en puntige kin . In 't vlakke was zijn aangezicht spits en seherp ; nog scherper
en spitser leek het van terzijde . Zijne mondhoeken
kromden omlaag, zoodat zijne tronie scheen zuur to
kijken of to weenen . Niemand had hem ooit zien laehen ; hij bezat geene lachspieren, ofwel waren ze verstijfd . En toch lachte hij, maar zijn lack geleek grijnzen en grinniken .
Een neusnijper met sterke, in goud gevatte glazen
verborg to groote oogbollen met kleine, !ichtgrijze appels. Zijn voorhoofd deinde schuinsch opwaarts en ziji!
schedel was kegelvormig . Hij had zeer dun, blond
hear, zoo dun en zoo blond dat het nauwelijks to zien
was Beard en knevel had hij zooveel als in den palm
zijner handen ; hadde de natuur zich slechts gewaarI8

digd hem daarmede to begiftigen, hoe hadde hij deze
kostbare sieraden aangewend om zijne trekken to verbeteren, welke hem zoo misstonden dat hijzelf zich
bijwijlen potsierlijk en altoos beerleelijk vond . Heel
vaag had de Drooge iets van den struisvogel ; zooals
deze wandelde hij met lange, gewichtige stappen, met
den kop in de hoogte .
Dit volledig geniis aan uiterlijk schoon en aantrekkelijkheid trachtte hij, zooveel als in zijne maeht was,
to vergoeden door eene zeer gelijkmatige en bezadigde gezindheid, door allervriendelijkste gedienstigheid,
door uitstekende zorg voor zijn persoon .
Hij was ~k'aakzindelijk, droeg altijd f rissche, stemmige kleederen en degelijke schoeisels, ook aan de handen. Als hij zijne handen ontschoeide, dan kwamen
zijne blinkende, rozige, refine nagels voor den dag . Hij
had mooie handen, zooals Antoon van Dyck er schilderde. Terecht mocht hij er mee pronken ; menigeen,
ook Peers' dochters handen ze bewonderd .
- Wat doede gij vor zoo'n schoon hande t' hebbe?
had men hem wel eens gevraagd .
Keusse, had hij of f en of geantwoord .
Lotje had er het fijne willen van weten en hem
herhaaldelijk gepraamd om haar zijne kunst to leeren .
Eens had hij haar het middel, zeer stil, in het oor
geblazen
-- Over dag handschoene droage, 's naves oep new
hande pisse ; ze zonder afdroogen in 'n moef fel steke
's nachts .
Of Lotje het middel aanwendde had de Drooge nooit
vernomen .
Het plan van den Drooge was, volgens hem, zeer
eenvoudig : eene van Peer's dochters huwen om de
stouwerij to bemachtigen. Loke was verpast en had alle
vooruitzicht, om later, getrouwd zijnde met den Flup,
het lokaal 't Vliegende Peerd to behouden . Lotje
achtte hij to geheimzinnig en to spitsvondig . Dus had
hij zijn oog op Liezeke~laten vallen ; Liezeke was bedeesd en, in zijne meening, het gemakkelijkst to verf9

overen . Hij zocht steeds haar op alle manieren het
hof to waken zonder er noemenswaardig in to vorderen.
Op Kerstmisavond hield De Strijdersbond eene
plechtige bestuurszitting achter de glazen deuren . De
Drooge had, als geheimschrijver, een zaakrijk verslag
voorgelezen dat met algemeen handgeklap was goedgekeurd geworden .De voorzitter, een welstellend kruidenier, had, in eene bombastische rede, zijne onschatbare kundigheden geprezen en hem geluk gewenscht .
wij zen fier oep auw, zoo had de voorzitter gezegd ; wij zen fier in ons midde ne man t' hebbe, die,
de pen en het woord zoe schitterend hanteert . Mee
zoo'n strijders wag omen bond grust zen meneere !
Ik stel veur de gloaze to ledigen oep de gezondhad van
de vriend Koarel, onze gejeimschrijver
De vergadering deed den voorzitter order luid applaus bescheid . Dan hernam hij
En nauw nen drijdubbelen ban voor onze kundige gejeimschrijver
Op de bekende mast werd, door al de aanwezigen,
drie meal in de handen geklapt, drie meal met de
voeten gestampt en de driedubbele ban met den eindklap en den laatsten voetstamp voltooid, waarna de
glazen deuren geopend werden . De strijders verspreidden zich in de zeal, welke reeds was opgepropt door
hunne vrienden en familieleden . Order de leiding van
den gevierden geheimschrijver werd, op bet verhoog,
ruimte gemaakt voor, de uitvoermg van feet kunstfeest
dat volgen ging .
Peer en zijne dochters kwamen handen to kort
voor de bediening . Achter den tong stond Liezeke glazen to spoelen en to reinigen, Lotje tapte ; Loke en
de vader droegen de glazen schuimend gerstenbier tot
de verbruikers die op elkaar gepakt zaten als harmgen in eene hen . De Drooge maakte zich nuttig door,
ongevraagd, ledige glazen to brengen bij Liezeke, die
hem daarvoor met een stiller glimlach bedankte .
De Drooge was ook de feestleider . Toen ieder voor
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zien was van drank, klingelde hij met ears schelletje
tot sein dat de plechtigheid zou aanvangen . Peer en
zijne dochters vonden nog pleats ears de laatste taf el,
wear de Flup met zijne moeder en zuster zaten . Er
waren zitplaatsen to kort of schoon alle stoelen van
de keuken en bovenkamers in de gelagzaal waren aangebracht ; een aantal manners stonden recht bij den
inkom.
Het geroezemoes hield als bij tooverslag stil toen
de opwe+kkende toners van hat openingsstuk voor klavier door de zeal klonken . Cinder de langsom meer
spannende aandacht van de zeer ontvankelijke toehoorders, volgde eene reeks nummers zooals de antwerpsche volksmaatschappijen die wisten semen to
stellen : eenvoudig maar gezellig . Het was een echt onderonsje waaraan de nederige genoodigden geene hooge eischen stelden, maar waarvan zij lang de aangename heugenis meedroegen . Ernst en luim, alleen- en
tweespraken, kluchten en romancers warden afwisselend ten gehoore gebracht door' dames en heeren lief-'
hebbers, laden of verwanten van laden der kringen .
De Drooge stond op den feestwijzer vermeld voor
eene aanspraak, zonder meer . Zoodra hij hat verhoog
beklom, ward hij toegejuicht ; hij stond bekend als een
flegmatisch voordrager, maar bovendien was hij, als
geheimschrijver der drie genootschappen en niet min
voor zijne nooit falende gedienstigheid, zeer gaarne
gezien.
Dames , en heeren, of liever, vrienden en vriendinnen, zoo begon hij, wij zen de manna van hat Sint
Andries kortier, gelak hat lieke zee 't • Mor, ofschoon
dat de meeste van ons in hat Sint Andrieskortier gewonnen en gebore zen, zulle d'r mor weinig onder ons
zen die er den oorsproeng van kenne . Hawel, ik heb gedocht da 'k oew allemoal plizier zou kunne doers mee
er wa van to vertelle ; da ban ek van zin van oaved
to doers . Hetgeen da 'k er van weet heb ek ni uit me
'nen teen gezoge mor gelezen en oepgezocht in de
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boekke . Ik doen da zoe van tijd toet tijd ziede, as ek
ni anders to doen heb.
Ge moat dan wete dat ons Sint Andrieskortier al
bestoat van in 't begin van de veertiend' eeuw . Toet
dan toe was de stad, on onze kant, begrensd deur de
Sint Jansvliet en de Steenhouwersvest . Rond dartienhonderd veftien wier die grens achteruit geschove toes
oan de Kroonenburg en de Kasteelplein en toes oan
de Barvoetstraat. Dad is zoo gebleve toet oep dawn
dag gelak ge 't allemoal zelf zien kunt .
In dien tijd heette ons kortier nog ni gelak nauw
bet Sint Andrieskortier ; dad is mor loater gekome,
noar dat de Sint Andrieskark gebauwd is . Die kark
zelf is begonne gebauwd to weurre deur poaters uit
Deutsland van 't orde van d'Augustijne . Die poaters
woare nor bier gekomen in 't begin van de zestiend'
eeuw, oep verzuuk van twee rijke Sinjore die bun 'n
huffs mee ne groote grand goave, tusse de Kloosterstroat en de Boeksteeg . Da was a geschenk da nogal
telle kost, ni woar? Dok tulle die twee rijke manna
wel wad oep hunne leaver g'had hebben en geprobeerd
oem alzoo d'absolusse to koope vor bun zonde . Dad
hebbe d'r nog meer gedoan, want in de Sint Joakobskark kunde nog erges lawn oep ne poal
Men wint den hemel met geweld
of met de macht van 't geld.
De poaters liete ni aheen a klooster mor ook 'n
kapel bauwe, de kapel van d'heilige drijvuldeghad . Die
kapel was gauw to klein en toen begoste z'oan 'n groote kark, die loater de Sint Andrieskark geweurren is .
Da gebeurden allemoal oep a joar of acht . In dien
tied, net gelak nauw, raze de kloosters gelak paddestoelen uit de grand .
G' he' t taker allemoal wel hoore spreke van Luther
die d'hervormnig van 't geloof geprekt en de protestantse godsdienst gesticht bee 't? Da was in veftienhonderd zevetien in Deutsland . Hawel die Luther da
was ook nen Augustijne monnik en den oepperste van
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ons Augustijne, zekere Probst, was er ne leerlink van.
Direkt begost den die en z'n poaters to preke gelak
Luther zelf. Da was den tijd van Keizer Koarel en toen
moecht er niemand preke tegen het katohek geloof,
mor de katolie~ke moechte wel preke tegen het protestants geloof . Da zen zoe twee moaten en twee gewichte ziede, da gebeurt nauw ook nog we! .
Die prior en z'n poaters wiere gevange genome, nor
Brussel gebrocht en veroordeeld oem hun leerstelsels of to zweere . Dat deeje ze, en da gebeurden in
vef tien honderd negetien . Den oepperste dien ontsnapte nor doatem en de poaters kwoame trug in hun
klooster.
Toen benoemde ze ne nieve prior, ne zekeren Hendrik van Zutf en en die begost poddekken ookal de leer
van, Luther to preke. Mor de schout van de goevernante dee-j-h'm pakken en oepsluiten in de Sint Michielsabdij in de Kloosterstraat. Toen trokke wel drijhonderd mense van Sint Andrieskortier, worvan de
meeste vrauwe, nor die abdij en spelden er zoo geweldig oep hunne poot dat de poaters van de Sint Michielsabdij den oepperste van d'Augustijne moeste los'
bate . Die vluchtten ook nor Deutsland, net gelak den
eeste . Ik geloof, vor mij poart, dat tegewordeg de vrauwe van het Sint Andrieskortier hun eige zoeveul moeite ni meer zouwe geven al zoaten er drijhonderd poaters in de begijnestroat.
Oep 't end van vef tienhonderd twee en twinteg woaren al de monnikke mee hunnen darden overate, ne
zekeren Thoren, alweer vor ketterij gevangen en nor
Brussel gevuurd . Dor zweerde ze wer allemaal hun
leeringen af, halve twee die het volgend joar leevend
wiere verbrand . Het schijnt dat da de twee eeste martelers gewest zen vor den hervormde godsdienst .
Dormee was 't preke tegen het katoliek geloof nog
iii uit want in veftienhonderd vijf en twintig wier d'r
'n premie uitgeloofd vor degene die nen Augustijne
poster zou vange terwljl dat h'm prekte . Dat deeje
twee beenhauwersgasten oep den negen en twintigste
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Juli mee ne poater dien oep a schup geprekt had on
d'ankerrui . Ze brochten h'm nor 't Steen, da toen de
gevangenis was en twee doage loater wier de sukkeler
in ne zak mee steene gebonden en zoo, van 't kroanenhoo't in 't Scheld verdroenke.
Het klooster en de kark der heilige drijvuldeghad
woare geslote geweurre mee al die strubbelinge . Het
klooster wier of gebroken en de kark, die d'Augustijne
poaters ni hadde kunne afwarke, wier voortgebauwd
oem in 1529 as parochekark van Sint Andries to weurren ingewijd .
Dan wier er nog nen tore bijgezet mee klokken en
'n horloge. Rond 1560 was alles in orde, mor in 1566
wier de kark uitgeplunderd deur de beldsteurmers .Van
1518 tot 1585, da's to zeggen toet de val van Antwarpe,
diende z'as tempel voor de kalviniste ; da was wer 'n
ander snort van protestante .
Den tore,, die zeker slecht oep z'n poote stond, viel
in, oep den paved van den 30e Mei 1755 en het bauwe
an den nieven tore, die ge nauw nog ziet, duurde
twelf joar .
Ziedaor beste vriende, den oorsprong van de Sint
Andrieskark . Mor woroem dat die kark den noam van
Sint Andries hee gekrege, dad heb ek ni kunne vinde .
Het is anders pan to neme dat dien heilige bazonder
geere gezien wier in ons kortier want, de poempstroat,
die ook in d'eest helf t van de zestiend' eeuw getrokken is geweurre, is poempstroat genoemd, noar 'n
poemp mee hat bald oep van Sint Andries .
Wet-te gollie wie da na eigentlak Sint Andries was?
Neeje ? 1k wist het ook ni veur da 'k er nor gezocht
heb .
Sint Andries was den bruur van Sinte Peeter en
ook ne visser . Toen Ons Heer on Petrus vroeg oem
apostel to weurren is Andries ook mor meegekomen
en zoo wier h'm een van de twelf apostele . As Ons
Heer flood was is Sint Andries hat geloof goan preken in Griekeland ; mor, in de , stall Patras, is h'm
gemarteld oep a kruis, gelak z'n bruur Petrus en Ons
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Heer zelf . As dor nauw de doodstraf baj ons nog moest
opstoan, zauwe ze zoo 'ne preekheer met de giljotien
ad patres, da wilt zegge : kopken af, doen . De wilds
doen da veul smoakelakker, schijn het ; die snije zoo
'ne preekheer in stukken, bruien h'm en eten h'm oep .
Mor Ons Heer is gekruist met de kop oemhQog ; Sinte
Pester met de kop oemleeg en Sint Andries oan e
kruis gelak de wieke van ne windmeule.
Zoude na kunne geloove dat die zetfde Sint Andrie die zoe wreed is vermoord, de patroon is van
de maskes die in Sint Anna schaprui zitten en toch
nog geere trauwe ? Dad is zoo, in verschillende laude . In ons streken is Onslievrauwke zelf de patrones
dorvan . Dor bestoad a schoo' vertelselke van, oep dees
manier
Zoo'n trauwlustig 'uf fra uit de Sint Anna schaprui
goa zitte bidde vor den auter van Onslievrauw en
roept, oep 't ends van heur gebed, mee heur arremen
oemhoog
Och heilege maagd Maria, gef t me toch ne man !
Ne keuster had dat al dikkels g'hoord en, oep ne
keer gink h'm achter ne pileer stoan en, as d'uf f ra
had gebid en parmeteerd, mee heur arremen oemhoog
Och heilege moagd Maria, geft me toch ne man!
piepte de keuster mee a neusstemmeke :
-- Ge krijgt er geene !
D'uffra docht dat het kinneke Jeses da gezee'd had
en wier zoo kwoad da z'uitriep
Wet gij kastekind, wa wet-te gij dorvan ? Lot oe
moeder spreke .
Mor, terwijt dad in ons streken Onslievrauwke geene man gef t on de maskes uit de Sint-Annaschaprui
die heur oanroepe, hetgeen da, tussen kokskes gezee'd,
ni schoon is van heur poart, doe Sint Andries da wel,
ba de Woalen en in ander pleutsen ook al . Mor, da
goat dan zoe wad oep 'n ander manier, baveurbeld :
d'uffra zou wel wills trauwe mor ni met den dies dien
heur geere ziet • Ze goa nor de kark en bidt voor het
beld van Sint Andries vor ne man . Heuren of gewezen
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vrijer, dien het spel oep hee't, tracht dan dear de
keuster to doen antwoorde
-- 'k Heb er nog mor eene, 't is 'nen blonten of ne
zwarte, gelak het valt, of wel : nemt den eeste die ge
ziet of tegekomt .
In ieder geval zeurgt dan de vrijer dat h'm het maske 'bekanst oemvar loept, en ze nemt h'm, natuurlak .
In ander gevalle goat de vrijer zelf achter ne poal
stoan in de kark en, as d'uf f ra dan oep het end van
hear gebed, roept :
- Och Sint Andries gef t me toch ne man ! dan antwoordt de vrijer, mee 'n gemokte stem :
-- Trauwt met de smidsgast of den bakker, of wel :
met de lange, de manke, de moageren, en zoo voorts,
al gelak het zijn moet .
oep die manier komen er nogal veal uffrauwen nit
de Sint Anna schaprui . Ik stel doroem veur, dat to beginne van vandoag, ons auw joenge dochters die nog
geeren on ne vent geroaken, in 't vervolg onze parochepatroon Sint Andries, in pleats van d'heilige moagd
Maria, zouwen oanroepe . De vrijers moette dan mot
moake da z'oep hunne post stoan !
En, met eene zwierige buiging, stapte de Drooge van
het verhoog, onder daverend app'laus en laid gelach,
hetwelk geen eind nam vooraleer de gevierde redenaar, onder nog rumoeriger toejuichingen, nogmaals
eene buiging kwam maken . Van alle zijden werd hij
geprezen en toegeroepen .
-- Ne plizante kadee, dien Drooge !
Hoe grappeg dat h'm dad allemoal zegge kan
-- wor hoalt h'm het?
-- En hoe serieus ! Hij doet alleman lachen en stoat
dor zelf mee a gezicht of dat h'm arzijn gedroenken
hee't !
--- Hoe kan h'm het begod oemtauwe !
Zoo klonk de waardeering in de kleine groepjes aan
de taf els . De voorzitters en de bestuursleden der drie
kringen waren onuitputtelijk in hunne lof tuitingen,
maar de Droog~ zelf maakte er een eind aan door
6
2

weder met het schelletje to klingelen . Eene magere
juffrouw beklom het verhoog en zong een liedje van
maneschijn en minnepijn ; nog verscheidene nummers
zouden volgen om het f eest ten einde to brengen .
4nderWsschen sloeg de Drooge adhteraf, schijnbaar achteloos maar zeer aandachtig, een vreemdeling
gade, die gedurende zijne toespraak was binnen getreden. Lotje was ijlings opgestaan, had den vreemde bediend en was ermede in gesprek gebleven, met de
schenktafel tusschen beiden . Het was eene flinke gestalte, gehuld in een zwaren kraagmantel, met levendige wezenstrekken en oogen, een bruinen beard ;overvloedig stak het donkere hear onder zijn breedgeranden hoed uit.
Slechts enkele malen wisselde hij korte woorden met
Lotje en, to midden van een kluchtliedje dat ieders
aandacht in beslag nam, maakte de onbekende eene
lichte buiging tot hear, glimlachte nauw merkbaar en
ging geruchtloos heen . Lotje oogde hem na en bleef
in gedachten achter den tong, tot toejuichingen voor
den kluchtzanger hear uit hare mijmering trokken.
Dan voegde zij zich terug bij hare huisleden en vrienden.
Maar het f eest was afgeloopen en groote beweging
ontstond in de zeal . In vroolijke stemming maakten de
menschen aanstalten tot vertrekken . woelend en joelend, snappend en babbelend, lachend en jokkend werd
afscheid genomen . Er werd gezongen, geroepen, gegroet en met handen gewuifd ; op alter gelaat plonk
vreugde . Stoelen en tafels werden heen en weer geschoven en pet rumoer steeg ten top terwijl Loke en
hear vader pet schuimende gerstenbier bestelden, Lotje tapte en de Drooge weer ledige glazen aanbracht
welke Liezeke spoelde en reinigde
Langzaam liep de zeal ledig ; de drukte luwde.
Eindelijk waren er nog Slechts enkele verbruikers,
waaronder een pear bestuursleden, gewikkeld in
eene eindelooze bespreking, waarbij de een den omL7

slag, de andere een knop van des anderen jas, vasthiel~! .
Peer de Stouwer en zijne dochter3 kwamen op
adem . Voor eene pons namen ze weer hunne plaatsen
in aan de tafel bij Flup's gezin . De Drooge Meld zich
bezig met wet orde to brengen op het verhoog, meat
Peer riep hem. Toen hij naderbij was sprak de waard,
met een voldaan gezicht
We goan is a lakker sloapmutske pakke vor 't
sluice ; zit mot bij Koarel .
Peer langde flesschen uit het schabbenrek en glaasjes van het verlaat op de schenktafel, vulde voor elk,
near belief te, een borreltje met een voetbad en hernam, zijn eigen glaasje met een gullen lack opheffende .
Oep het lank leeve van onzen bond en alle z'n
lede . . .
-- Oep den Drooge en ze sukses, lachte Lotje .
Oep alle d'uf f rauwen uit de Sint-Anna sehaprui
en hun gekende of ongekende vrijers, antwoordde de
Drooge snedig, met zijne blikken in Lotje's oogen .
Lotje kikte noch mikte ; ze verstond en doorstond
den kneep zonder knipoogen noch blozen .
lEr werd geklonken en gedronken, gekout en gelachen . Toen het uur van gaan sloeg, zegde Peer tot
zijne gasten
Komd allemoal oep auwejoarsoaved van 't een
joar in 't ander doen, terwijl dat de Flup en Loke nor
het bal goan .
De uitnoodiging werd even gul aanvaard als gemaakt
en de Drooge zei met een grijns welke een lack was
-- Doe zal ek bij zen mee m'n bijltje . . .
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Op oudejaarsavond gudste het water bij vlagen en
plassen in de straten, weshalve de Flup zijne moeder
en zuster, in een gesloten rijtuig van Peer Lawijd, den
bekenden huurhouder uit de lange Ridderstraat, naar
't hliegende Peerd bracht. Afgesproken werd dat,
anderhalf uur later, hetzelf de rijtuig hem met zijn Loke naar het bal der Varietes voeren zou.
Het was ongeveer half tien .
Het lokaal was ledig en zelfs half donkey, want
Peer had, om ongestoord van 't een jaar in 't ander to
kunnen doen, slechts eene enkele gaspit aangestoken
zoodat buiten, zijne herberg als gesloten scheen .
In de ruime, goed verlichte en verwarmde keuken,
was het zooveel to gezelliger. Al aanstonds bij hun
binnentreden werden de Flup en zijne huisgenooten
het gewaar, want, na de gebruikelijke begroeting, sprak
de j onge man
Da riekt hier ni weinig goed, verdruid ! G' het
zeker jet lakker in de pot Liezeke?
Het meisje glimlachte en roerde voort met een houten paplepel in een kookpot waarin jets gesmijdigs, in
elk geval jets geurigs aan 't pruttelen was .
De vader zat in een hooggerugden zetel, in zijne
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hemdsmouwen, op zijne duizend gemakken eene pup
to rooken .
Allen namen plaats al koutend over 't slechte weder en het genot van binnen to zijn in de warme keuken, met vooruitzicht op een genoeglijk samenzijn en
een fijn beetje .
Inderdaad de tafel was belegd met een wit en blauw
geruit kleed en gedekt voor acht personen . Op glazen
schalen pronkten kleurige pastijtjes, sinaasappels, vijgen en f ljne droge vruchten, die Loke op buitensluitdag verloren had en waarop ze hare verwanten en
vrienden flu moest vergasten .
De Flup zag er opgewekt en verzorgd uit in zijn
zwart pak ; hij was echter eenigzins gejaagd ; hij kon
niet bllwen zitten . Hij zwenkte naar eene deur en
riep in de trapkast
-- Loke, woar blefde ?
Ik kom ! riep het meisje van boven ; ik kom seffes!
Maar het duurde nog een poosje gedurende hetwelk
de Drooge kwam opdagen . Men hoorde hem in de
herberg treden, eerst met gedempte stem en naarmate
hij naderde, al luider zingend
Des winters als het regent
dan zijn de paadjes diep, ja diep !
Dan komt dat looze visschertje
al visschend in het net, ja net!
met zijnen lapzak,
met zijnen knapzak,
met zijnen rijfstok,
met zijnen strijkstok,
met zijne leeren van dieredondeiren,
met zijne leeren leersjes aan !
En toen hij het refrein zou herhalen, stond hij in
het vierkant der deur met zijn lijkbiddersgezicht en
een druipenden regenscherm in de rechterhand .
- Allo, vriende ! allemoal gelijk meezingen, as 't
em-blieft!
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Hij hidf zijne geschoeide linkerhand op, sloeg de
meat en alien begeleiden het vroolijke deuntje :
Met zijnen lapzak,
met zijnen knapzak ;
met zijnen rijfstok,
met zijnen strijkstok ;
met zijne leeren van dieredondeeren,
met zijne leeren leersjes aan !
Zelf s Loke en Lotje stormden nog bijtijds de trap
of om mee to doen aan de laatste verzen .
Toch ne gast hee, dien Drooge, plaagde Lotje .
-- Hier, zegde hij, hier is mene paraplu. Dien is
net, mor ik ben droog van buiten en van binne . Hi j
trok zijne handschoenen uit en reikte alien op beurt
zijne fijne vrouwenhand met eene komische buiging
en een kompliment .
En doer de Plup en Loke seffes nor 't bal gown
zulle we mor ioeginne met de nievejoarswense . Boas,
zoo grog hij voort, zich tot Peer wendend, ik wens
oe alle geluk in oew huishauwen en in oew ondernemirage.
Vrauw en juif ra Verschaere, ik wens oe 'n sjovioale
schoondochter en schoonzuster .
Lotje, ik wens oe da g'het greudsel dad achter de
gordijn van 't nief joar vor auw verbeurge lee 't, meugt
vinden en oeplosse . ,
Liezeke, dad oew hartje mag opegoan gelak de steep
van Alibaba, as er weurdt oan gesproken en geklopt .
Loken en Plup, da ge to soamen in dezeif de schuit
meugt goan veere ; en ik wens oe van haste da g'allebei meugt gelukkeg zijn ; ge stoat dor overiges percies
gelak of g'er seffes goad instappe .
Op, deze wijze bracht de Drooge het gezelschap al
dadelijk in de rechte stemming . Onder hartelijk gelach werden zijne wenschen vergolden ; er werd smakelijk over en weder gekust. Hij maakte het daarbij
zoo bout bij Liezeke dat ze hem moest afweren ter31

wijl ze een kleur kreeg welke iedereen opviel, zoodat
Lotje niet nalaten kon to zinspelen :
As de steep van Alibaba mor opegoat !
waarop de Drooge heel gevat antwoordde
Mor as h'm opegoat dap trekt Alibaba dr' mee
troemmel en fluit binne .
Toen alien gezeten waren zag men hoe bevallig Loke was . Hare glanzende, blonde haren waren gebekt
en gekruld en met schitterende kammen opgesmukt .
Het geluk bloosde op hare gezonde kaken, het Monk
uit hare mooie, blauwe oogen. De lack der jeugdi e
zaligheid speelde om hare karmozijnen lippen . En al
deze natuurlijke bekoorlijkheden werden nog verhoogd door de flikkering der briljanten stekers in hare
ooren en der speld op hare gewelf de borst . Haar rozige hats dock uit een f ijnen kanten kraag welke allerverrukkeljikst op een uitgesneden, lichtbruin zijden
kleed lag . Ze was waarlijk zoo lief als groot.
De Flup, met zijn door zeelucht gebrand gelaat, was
niet minder tevreden, ~Gedurende een poosje plukte hij
zenuwachtig aan knevel en baard, stond op, trok Loke
recht, legde haren arm in den zijnen en sprak hortend
En ik vroag vor Loken en vor m'n eigen oem
onzen hauwelaksdag vast to stellen . Ons moeder is er
al mee kontent en we zouwe geere de toestemming van
voader wills . . .
Peer richtte zich uit zijn zetel op, legde zijne pup
terzijde, streelde zijne lange sik en antwoordde, een
weinig heesch door aandoening :
-- Ik vroag ni beter as oe gelukkeg to zien, kindere. . .
Hawel voader, zegde Flup, oep 't end van April
doen ik m'n eksoam vor eeste stuurman en dap zouwe
we wills trauwen as g'het goevindt.
-- wa zegde doarvan Loken en gij vrauw Verschaere?
Da moette ni vroage, lachte deze goedig ; Loken
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en de Flup zen twee handen oep eenen buik ; de Flup
hee me da thuis al allemoal blootgeleed .
En ik vroag wat dat de Flup vroagt voa, zei Loke
terwijl ze hem lodderoogend toeknikte •
Nog twee reize met den Helvetia, hernam de
Flup, en op 't ende van April . . .
Viere we bruilof t ! viel Peer hem juichend en
handenwrijvend in de rede . Iawel ik ben kontent en
ik hoop da g'oe brevet van eeste stuurman in Loken
heuren bruidskeurf zult legge .
Dor moette ni on twijfele, de Flup is geenen uil,
voltooide de Drooge.
(finder algemeen getater werden de verloof den nu
bijzonder gelukgewenscht met de noodige en zelfs
overbodige omhelzingen erbij .
Maar de pons] was gaar ; Liezeke goot hem uit
den kookpot in de ponsjkom en plaatste deze op de
tafel . Heerlijk geurende damp vulde het vertrek
en streelde de reukorganen der verlekkerde gasten .
Peer haalde een overgrooten, met suikeren versiersels
belegden peperkoek uit de schapraai .
Ik geloof, beweerde de Drooge, da w'hier van
nacht wa plizanter zullen overwarke dan on de RijnM
kui . Flup joenge, ik weet ni wat da 'k liever dee, hier
blijven of nor de Varjetee goan danse .
We doen alle twee, laehte Flup ; as w'ons botte
vol hebbe, trekke w'er van deur .
De peperkoek lag op de tafel en schitterde in al zijne heerlijkheid . De suikeren versiersels lagen er vingerdik op ; Tangs de randen kronkelde eene witte
streep ; op elken hoek prijkte eene rozen roost in eene ronde, in 't midden, pronkte een struik met allerlei
bloemen van verschillende +kleuren ; verzilverde en
vergulde bollen waxen over al verspreid .
Da's a meesterstuk van peperkoekbakkerij, zoo
loofde de Drooge, ge moet ni Rubens of Leys heeten
oem meesterstukke to moake ; da kan ne peperkoek
bakker ook oep zijn manier .
Nadat de peperkoek door allen terdege was bewon33

derd geworden speed Lotje er lange schijven of en
Liezeke schepte de glazen vol .
-- Schuif t mor allemoal bij, verzocht Peer, en toen
alleh aangeschoven hadden, had de Drooge zich wader
naast Liezeke gewerkt .
-- Eest en vooral, zoo ging Peer voort, zijn glas opheffend, oep hat komende joar! Da w'allemoal nog
veul joare meuge bajeenkomen in goei gezondhad oep
auwejoarsoaved.
En de famine meugen helps vergroote, merkte do
Drooge aan .
Er ward lustig geklonken en de heerlijke pons] ward
geproefd en gekeurd .
Da's van rhum, zei de Flup, en greedgemoakt
Liezeke g'hoalt er ear of tulle !
Das' nog wad antlers dan van 't poatersvoatje,
voegde de Drooge er aan toe. Liezeke brauwt nog beter dan Mees de stoker .
Hfij deed zijne tong klapper~n en hernam
Sakkerloot dat doe goad on ne mans ten knoke . . .
Alleman gichelde ; Lotje niet hat minst . Ze hield geweldig van prat en hielp graag den Drooge in gang
zetten . Terwijl ieder pons] drunk en peperkoek at,
vroeg ze
- Mor wa beteekent na die historie van Alibaba en
die steep?
-- Verstoade da na ni, zei Lotje ondeugend ; de
steep de's Liezeken en Alibaba de's den Drooge .
--, 'k Verstoan d'r gee' woord van, verklaarde Loke .
Ze ledigde hear glee en hapte deugdelijk in eene
versche spade peperkoek .
-- Ik ook ni, zegde vrouw Verschaere .
Verstoade gij da Flup? vroeg Loke .
Ik geloof dat dien Alibaba pen roover was, mor
meer west ek er ook ni van .
- Nen roover? vroeg vrouw Verschaere . Mor hoe
ken Lotje dan zegge dat da meneer Koarel is? Ziet
dien er uit gelak pen roover?
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Da west ek zooal ni, hernam Lotje, ziet h'm er
soems uit gelak ne kristene mens?
Hee, hee, Lotje ! riep de Drooge luimig ; as ge
soems in m'n hoar wilt zitte most oeppasse da ge ni
in de war geroakt, hoorde?
En, zijn hoof d neerbuigend, toonde hij zijn schedel
waarop zijn lichtblond en zeer dun gezaaid vlashaar
amper zichtbaar was ; dit deed alien in een luid gelach
losbarsten.
Mor allo ! wa beteekent dat dan ? vroeg Lotje
uitdagend .
Nu drong ieder aan, zelfs het stills Liezeke, bet doel
zijner veroveringszucht, sloot zich aan bij het koor .
De Drooge stribbelde wel wat tegen, voor den vorm,
maar om Liezeke to behagen ging hij aan 't verhalen .
Doch eerst maakte hij glas en bord ledig, zoodat Lotje
hem weder plagen moest :
-- Liezeke, lachte ze, Alibaba hee't deurst en hoenger ; schenkt h'm is in.
Liezeke voids al de glazen en Lotje deed den schotel met pastijtjes rondgaan . Toen ieder voorzien was
wing de Drooge eindelijk zijne vertelling aldus aan :
--- Alibaba was nen armen houthakker in bet land
van de schacht van Perzie . Alle doage gink h'm mee z'n
drij ezels nor a groot bos mutsoarden hoale .0ep ne keer
zag h'm, in de varte, 'n groote wolk over de grond rolls ; vol schrik joeg h'm z'n ezels uiteen en kroop zelf
in 'nen hoogen boom . De walk kwamp al dichterbij en
toen zag h'm dat het stof was, oepgezweept deur 'n
bends peerdrijers . Z'hiele stil en stapten of dicht ba
den boom woar Alibaba oep zat ; hij telde sjust veerteg man . Dor keurt bij stood 'n hooge, steile rots. Den
hoof dman van de bends gink er nortoe en sprak : Vlasdop, goad ope ! De rots gink ope . Heel de bends trok
er in mee dikg,evulde zakken en de rots gink toe. Noar
nen heelen tijd gin+k de rots weer ope en de veertig
man kwoamen er zonder zakken uit . Den hoofdman
riep : Vlasdop goa toe ! en de rots gink toe. Alleman
vloog to peerd en weg .
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As h'm lank genoeg oep den boom had gezete, zoedat h'm docht dat het gevoar vorbij was, zakten Alibaba stillekes noar beneeje, gink nor de rots en sprak :
Vlasdop goad ape! De rots gink open en Alibaba trok
er heel vorzichtekes binne . Hij was gelak gesloage van
d'hand Gods, want deur 'n opening van 't ;ewelf
scheen het licht: hij stond in a wonderpaleis vol schatten en zakken vol gauwe geld !
Wat deej h'm? As h'm alles goed afgezien had, nam
h'm twee groote zakke mee gauwe geld oep z'n schauwers, gink nor de poort, zee : Vlasdop goad ope !De rots
gink open en Alibaba buite . Dan zee h'm : Vlasdop goa
toe ! en de rots gink toe .
Alibaba zoeht z'n ezels, luide z'n zakke d'r oep, legden er mutsoarden over en trok nor z'n huffs in de
stad. Ge kunt begrijpen hoe da z'n vrauw stond to zien
as z'al da gauwe geld zag want ze •w oaren alle twee
zoe arm as Job oep ze ne mesthoop . ; e wauw het
sef f es goan telle, mor d'r was er zoeveul en Alibaba
was'zoe bang da ze zouwe verrast weurre dat h'm het
geld direkt in de grond wilde stopper mor z'n vrauw
was to kerieus en ze vroeg oem dan to minsten het to
meuge mete mee 'n moat. Zoo gezeed, zoo gedoan, mor
z'hadde geen moat . Ze gink er een leene haj heur
schoonzuster.
Na, gelak vrauwe zen, dee die van Alibaba zoe gejeimzinneg mee heur schonnzuster dat die nog kerieuzer wier as zijzelf in 't begin ; en, oemdat d'een schoonzuster niks wauw zeggen oan d'ander, smeerde d'ander
vet onder de moat .
D'r zal wel iet van blijven oanplakke, docht ze,
en zoo gebeurden het ook .
's Anderendoags, as de schoonzuster van Alibaba
heur moat trug kreeg en onderzocht vond z'r er a gauwe stuk oanplakke • Direkt vertelde ze 't oan heure
vent. Zoe jaloes as nen tieger wilde die, onder alle
soorte van bedreiginge, van z'n bruur wete woar dat
da stuk geld van kwamp . En Alibaba die schrik had,
vertelden alles van noaldoke toet druike .
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Dien bruur heette Kassim, was heel rijk en giereg,
mor ni lui gevalle . Hij vertrok nor het bos en de
rots mee tien ezels en tien lege kof f ers, mor keerde
ni trug . 's Anderendoags gink, mee 't krieke van den
dag en al schreeuwende, de vrauw van Kassim vol
schrik oan Alibaba vertelle dad heure vent ni was
truggekeerd. Wa zauw er gebeurd zen ?
Alibaba trok er oep of mee z'n drij ezels . Veur de
rots zag h'm de grond mee bloed gevarfd en hij was
dus al ni weineg angrust . Vlasdop goad ope ! zee h'm
en de grot gink ape . Wa zag h'm? Z'n bruur, in twee
poar twee stukke gesneejen, oan elke kant van de
poort a poar, oepg'hange ! Seff es hoakten h'm die stukken of en luide zo'ep nen, ezel ; de twee ander ezels
luiden h'm mee zakke vol gaud ; apes wier bedekt
mee mutsoarden en zoo kwam h'm 's nachts trug thuis .
De vrauw van Kassim huilde gelak a varke da gekeeld weurdt, mor Alibaba dee heur verstoan da ze
moest zwijgen en doen of dad heure vent 'n natuurlakke
dood gesteurve was, want dad as het oan d'oore van
het gerecht kwamp wat dat er gebeurd was, dat dan ni
alleen het gerecht hun alle twee zou straff en en de
schatten afpakke mor dat de roovers hun eige zouwe
vreke . As z'alles wauw doen gelak h'm zee, zouw apes
goekomen en zou h'm mee heur trauwe .
Zeg Drooge, onderbrak Lotje ; ik geloof da g'ons
ni weineg deur de goat sleurd hee? Alibaba is al getx•auwd hedde gezeed ; hoe kan die na weral goan trauwe?
Mor maske lief, ge verget da w'in 't land van
de schacht van Perzie zijn, wedersprak de Drooge ;
dor meuge de manne zoeveul vrauwe tegelijk trauwen
as ze willen en dorbij nog zoeveul slovinnen hauwen
as ze kunne. ~Ginder droage de vrauwe allemoal 'n
broek mor zen van geenen tel ; hier droage de manne
de broek, mor thuis hebbe d'r veul getrauwde manne
niks in de pap to brokke ; dad is 't verschil, ziede?
Op des Droogen gelaat vertrok geen spier maar al
de toehfoorders lachten dat ze schokten .
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--- Hoe dal da ba de schacht van Perzien is, west ek
ni, mor de manne die hier niks in 't huishauwe to zegnen hebbe, zulle ni veul beteekene, gichelde Loke, lodderoogend tegen de Flup .
-- Ta ta, meende vrouw Verschaere, de groote zoak
is da ge makkandere verdroagt in 't hauwelak, Loke .
't Is stil wor dad het noot wuit . Mijnen boas was
streng en nauwgezet, mor braf en eerlak, en zoo is
de Flup ook.
--- Ons moeder was de goedhad zelf, zei Peer, en
loch hadde w'al is woorden over de kindere, mor dad
hee 'd oemmers geen gevolge tusse man en vrauw .
--- Mor hoort di mense na hun eigen is verdedege t
riep de Drooge ; da's oemmers allemoal mor truut?
Hawel, ziet dan da gij oe broekske dan mor
oan hauwdt as ge getrauwd zijt, besloot Lotje . Pakt nog
mor a pateeken en vertelt varder .
Alibaba verhuisde heel ze nen boei nor het, groot
huffs van de weef van ze ne rijke bruur . Hoe dal
de roovers ontdekte dal de stukke van 't lijk in e
gedeelte van hun zakkenmee gauwe geld weg woare ;
hoe da ze zwoere den dief kapot to moake ; wat dad
Alibaba en Marjan, de slovin van ze nief wijf, deejen
oem alles gejeim t'hauwen is wa lank oem to melden
en sloag ek over, zoo ging de Drooge voort . Die Marjan was 'n verduvelde tang en zoe slum as nen oap.
Al twee van de roovers woaren oep zuuk gewest in de
stad en, oemda ze de benden oep a verkeerd spoor hadde gebrocht, gestraf t geweurre met de dood, volges
bandietewet . Oem z'n manne to spoare besloot den
hoof dman er zelf oep uit to goan en den dice vond
dal Alibaba den dief van 't lijk en van de zakke mee
gauwe geld was . Mor hoe h'm in stilts van kant moake, zoo dal er niemand kost over kikken of mikke ?
Hij dee z'n manne negetien muilezels en achtendar .
leg groote leers zaken of voaze koope woarda z'in
da land ole mee vervuure . Een van de voaze wier gevuld mee ole . In elk van de zevenendarteg antler kroop
iien roover mee a grout mss . Elks muilezel wier geluie
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mee twee voaze, on elke kant van zenen buik een en
zoo kwoame z'allemoal gelijk tege den oaved in de
stad en veur de poort van Alibaba die toevallig 'n pijp
stond to smoore . Den hoof dman, die to peerd zat en gekleed was gelak nen olekoopman, stapten of en vroeg
heel beleefd oan Alibaba :
-- Meneer, zoude ni zoe goe wine zijn van mij en
m'n muilezels in oewe stal to loaten uitrusten ; bet is al
zoe boat en we zen zoe muug ?
Ge moat wete dat in al d'oosterse lande de gastvrijhad de grootste deugd is ; Alibaba, die den rooverhoofdman ni erkende, stelde z'n heel huffs oan ze nen
dienst en trakteerden h'm mee eten en drinke . Toen
ze zouwe goan sloape gink den hoof dman nog is oep
de koer woar dat de voaze stonden en fezelde
As ek strak mee steentjes goei, snijdt dan oe voaze deur en komt er uit ; ik zal direkt bij cue zen oem
varder t' overlegge.
Dormee gink h'm nor z'n'sloapkamer .
Mor Marjan was in de keuke bezeg mee van apes
greed to moake toen eensklaps de lamp uitgink .
Wa nauw gedoan ? vroeg z'in den doenkere .
Wel, antwoordde Abdalla, de knecht die d'r bij
stond, goa schept wad olen uit de voaze die oep de
koer stoan .
Zoo gezee'd, zoo gedoan ; mor as Marjan ba d'eeste
voas kwamp, hoorde z'n stem dorbinne, die stillekes
vroeg :
Is bet tijd ?
Ze vial bijkanst van heure sus van schrik, mor seffes begreep ze dat er bier a kompbot was en antwoordde zonder lanterfanten
--- Nog ni, nag ni.
Zoo gink ze van voas tot voas • Overal spelde ze dezelfde komede . In d' achtendardegste voas vond z'eindelak ole ; ze vulden hour kruik, liep nor de keuken en
stak de lamp oan . Dan nam ze ne groote ketel, tapten
h'm vol olen en zetten h'm oep en groot vuur toet dat
d'ole kokte. Dan trok z'er mee buiten en gout de ko39

kend olen in de zevenendarteg voaze wor dat de roovers in verbrandden en versmachtte
'n Uur nordoatem trok den hoofdman z'n venster
open en goeide mee steentjes nor de leere voaze, mor
niks verruurde . Toen kwamp h'm nor beneejen en as
h'm d'eeste voas opedee, sleog h'm de stank van verbrand vlees tege : den roover was dood. Baj al de volgende voaze was 't van 't zelf de loaken 'n broek . Hid
begreep da ze plan verruien en mislukt was, sproeng
van schrik over de muur en was weg .
Sedert eenige oogenblikken was Lotje, die tot dan
met gekruiste armen het vertelsel aanhoord had, met
de hand eene beweging in de lucht aan 't maken, alsof
ze vliegen aan 't vangen was . Ze barstte los in eene
lachbui
'k Heb ze !
Wad hedde ? vroeg de Drooge met onbewogen
gezicht.
Wel die leuges die ge dor allemoal vertelt . . .
Allen waren schielijk uit de bekoring van het tooversprookje gerukt en beseften er nu al het onwaarschijnlijke van .
Da zen geen leuges, verbeterde de Drooge onverstoord ; da 's 'n vertelling van Duuzend en eene
Nacht. . .
Er werd geklopt in de herberg . Lotje ging kijken.
Het was de koetsier die zich aanmeldde door den steel
zijner zweep op den vloer to stompen . Lotje schonk
hem een borrel klaren en deed hem zitten .
Ze kome sef fes, zee ze .
En terug de keuken binnentredend
-- De koetsier is dor al .
Ze nam eene schaal met vruchten en bond ze in het
ronde ; en terwijl elk, hetzij rozijnen met amandelen,
een sinaasappel of vijgen snoepte, eindigde de Drooge
zijn verhaal :
De volgende morged brocht Marjan heure meester oep de koer bij de voaze met de zevenendarteg lijken en vertelde wat dat er was veurgevallen . Toen
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Alibaba zag van wa groot gevaar da z'n slovin h'm had
gered, sprak h'm
Marjan, van nauw of oan mock ek oe vrlj oem
oe to beloone ;loater zal ek zien wat da 'k nog meer
vor oe doen kan .
Mee ze ne knecht Abdalla begroef h'm de zevendartig lijken in ze nen hof in 't gejeim en de muilezels wieren oep verschillege pleutsen in alle stilte verkocht,
zoedoaneg dat er geenen hoan nor kruide .
Mor den hoofdman van de roovers zwoer van z'n
eige to vreken oep Alibaba . Noar lank peize besloot
h'm z'n eigen uit to geve vor koopman,, en nen ba=
zar ope to doen, recht over den diee van Ahmed,
de zeun van Alibaba, onder den noam van Kogia Houssaim . Het duurde ni lank of, dear z'n schoon manier en had h'm de vriendschap gewonne van al dander
kooplie en vooral van Ahmed, wor dat h'm bazonder
veal mee oemgink. Hij vroeg h'm baj hem thuis vor
't ete, trakteerden h'm, gink er mee oep wandel of
trok ermee nor de plizieren, as 's oaves hun winkels
geslote woare . Keurt en goed, ze woare dil ke vrienden en Ahmed vertelden er natuurlijk van on ze voader, die kerieus was oem kennis to moake mee Kogia
Houssaim.
Ahmed zou geere ze ne vriend ook is getrakteerd
en vor 't etc gevroagd hebbe, mor hij was zoe joenk en
zoe klein in z'n huishauwe en doroem vroeg h'm oan
ze voader of h'm ze ne vriend is moecht bij hem thuis
vroagen oep nen oaved . Alibaba, die geene krump
meer had, was seff es t' akkoord .
Oep nen oaved dan, noar de wandeling brocht Ahmed ze ne vriend ba ze voader dien h'm heel hartelak ontving en verzocht oem to blijven etc . Kogia
Houssaim dien heimelak in z'n veust lachte, mokte
veal komplementen en dee of h'm Alibaba geene last
wauw oandoen en wilde liever afscheid neme ; mor
voader en zeun wilde dor ni van hooren en brochten
h'm binne. Het etc stond oep taf el mor Kogia Hous41

saim wilds mor ni blijven en zee das h'm foot geen
ete mee zaut in gebreukte .
Och das' niks, zee Alibaba, wij ete brood zonder
zaut en 't ander ete zal ek direkt ook zonder zaut bate
greed moake .
Hij gink nor de keuken en zee tege Marjan van
ander ete greed to moake zonder zaut. Marjan zag
zuur en grolde gelak nen dog mor ze dee het toch .
Mor na, as ze 't eten oepdiende verschrok ze ni weinig want z'erkende direkt den bandietenboas en zag
zelf nen dolk tusse ze kleed steke . 1k heb al gezee'd
hee, da Marjan zoe slum was as nen oap
Hawel ze was nog slummer want ze verstoend weral seffes woroem das de gast geen ete mee zaut wauw etc.
Da's de grutste vijand van onzen boas en die
komt zeker wer oem h'm to vermoore, docht ze .
Wette was das de tang nauw wer uitfineerde ? Zoe
gauw as a11es was opgediend gink z'heur eigen in 'n
danseres verkleeje ; zetten a moembakkes oep en stak
ne poenjar in heure zak.
Abdallah, zee ze toes de knecht, treks oe schoon
kleeren oars, pakt de troemmel en goa mee nor d'eetkoamer : gij goa zingers en troemmelen en ik goan danse.
Da vie! Kogia Hassaim leelek tege. Hij had gedocht
ze ne gastheer droenke to moake, to vermooren en
dan to vluchte langst den hof gelak h'm al ees gedoan
had. Terwijl das de knecht zoeng en trommelde, danste Marjan ne schooners buikendans, kroenkelde gelak
'n slang, sproeng gelak a veulepeerd en moakte van alle figure, 't een al wilder dan 't ander . Ze zwuide mee
heure poenjar percies of ze was on 't vechten en on
't steke . Dan druids ze wer op eenen hidl gelak nen
top en tierde gelak een die bezeten is . Finaal nam ze
de troemmel uit Abdallah z'n hands, lceerde z'oem en
stak z'onder Alibaba ze nen news. Die smeet er e
gaudstuk in ; Ahmed dee hetzelfde en Kogia Houssaim
trok ze kleed open oem z'n beurs to pakken en ook e
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gaudstuk to geve, toen Marjan plots heure poenjar
in z'n hart stak en hij viel morsdood .
Ongelukkege ! wat doe de? riepen Alibaba en
Ahmed verschrikt to gelijk .
-- Ik red oe leeve ! schreede ze, zoo hard as ze
kost. Ze trok de valsche koopman ze kleed ope, wees
oep ze ne poenjar en vroeg
Herkende gij den hoofdman van de roovers nog
ni boas? Verstoa de nauw woroem dat h'm hier is binne gekomen en woroem dat h'm gee zaut wauw ete?
Dor stoende voader en zeun gelak van d'hands Gods
gesloage ; toen ze trug baj hun zinne woare, sprak
Alibaba :
- Marjan g'het twee keere me leeve gered en zonder twijfel da van me ne zeun ook. Wilde gij m'n
schoondochter weurre? Ahmed joenge, ik ken geen
beter vrauw vor oe, trauwt ermee en ge weurdt gelukkeg vor heel oe leeve .
Hij lee hun handen ineen en gaf hun allebei ze ne
zeege.
Ge kunt begrijpe mee wad 'n welde dat het hauwelak van de vrijgemoakte slovin en Ahmed gevierd
wier. Alibaba had mor nor de grot to goan oem over
de wonderboarste schatte to beschikke . Zoo deej h'm
zoo deeje z'n kinderen en de kindere van z'n kindskinderen en dr' kwam nen hood mee ne lange snuit,
en 't vertelsel dad is uit !
Peer lachte, Flup klapte in zijne handen, Loke lodderoogde en Lotje riep :
Bravo vor den Drooge !
Da's 'n heel schoon histore, zegde vrouw Verschaere, mor wat dat da to doen hee 't mee meneer
Koarel en Liezeke kan ek nog altad ni zien .
Ik ook ni, verklaarde Loke .
Flue's zuster en Liezeke zegden niets en Lotje oordeelde het verstandig voor het oogenblik haar mood to
houden. Flue stood recht en sprak
Loke, maske, 't is omen tijd ; as w'oep de Varjetee kome zal 't bat na sjust goed on den gank zen .
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Op een omzien was bet jonge paar gereed om to
vertrekken . Liezeke hielp Loke een langen, donkeren,
met grijs en wit gestreept bout gevoederden mantel
aantrekken ; ze dof felde Karen hals en hare wangen
in den opstaanden kraag, welken ze vasthaakte
Da's warm Loke .
Peer de Stouwer lachte van voldoening .
Allo kindere, amuseerd oe, sprak hij, en vor 't
afscheid drinke we nog ne cognac ; Lotje goat de fles
is hoalen en Liezeke zet is borreltjes oep tafel.
En toen alien hun glaasje in de hand hadden
Leusterd is kinderen en vrienden allemoal, we
viere de verloving van Loken en de Flup oep Drij
Keuningenoaved ; ik verzuuk oe allemoal oep het
f eest . . . Oep ons gezondhad !
--- Da's oangenome, antwoordde de Drooge ; en ik
geloof da 'k hier mag spreke vor iedereen .
De glaasjes werden geledigd . Onder vroolijk gesn~ap
namen de verloof den afscheid, alien deden hen uitgeleide tot aan de deur .
Toen ze in het rijtuig stappen zou, keerde Loke
zich om, sprong tot Karen vader, sloeg hare armen
om zijnen hats en kreet :
Nog ne zoalege nievejoar, voa !
Peer's hart zwol van vadertrots terwijl hij zijne
knappe dochter aan de burst drukte en op de beide
wangen kuste . Toen hij ze losliet vloog ze op vrouw
Verschaere toe
-- Moe, ne zoalege nievejoar !
Al wateroogend omhelsde Flup's moeder hare aanstaande schoondochter ; schreiend en lachend trok Loke zich terug en stapte met de Flup in het rijtuig .
-- Toet to neuste joar! riep ze ; en weg reed de
koets met het overgelukkige koppel •
Da's de plezantsten tijd van het leeve, zegde Peer
tot vrouw Verschaere, en nauw goan we net de koart
spele !
Om zijne aandoening to bemeesteren stak hij vrouw
Verschaere's arm under den zijnen en leidde ze alzoo
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tot in de keuken, gevolgd van den Drooge die Liezeke's arm, tegen harm wil, had bemachtigd .Lotje kwam
met Flup's zuster achteraan en f ezel de haar wat in
't oor terwijl ze spottend op het nieuwe paar sees .
Er werd ruimte gemaakt op de tafel en de whistkaarten kwamen to berde . Peer en vrouw Verschaere,
Lotje en den Drooge verdiepten zich in let spel, terwijl Liezeke en Flup's zuster bij de kachel praatten
en snoepten.
Eenskalps sprong de Drooge recht :
Ze fluite! sprak hij, den wijsvinger opgeheven .
Allen spitsten de ooren ; een doffe toon van verwijderde stoomfluiten trof hun gehoor .
De booten oep het Scheld en in de dakke, bevestigde Peer .
De hangklok sloeg twaalf .
--- Middernacht ! hernam de Drooge ; het nief j aar
begint . 1k wens oe allemoal ne zoalege nievejoar .
Hij deed moeite om to lachen maar kon het niet
vender brengen dan tot een grijns . Nogmaals gaf hij
bet sein tot eene hernieuwde omhelzing ; dit lag in zijn
plan .Hij omarmde Liezeke onstuimig en Liezeke vond
het, in haar binnenste, zeer vreemd 'dat de Drooge haar
zoo dikwijls kuste en gekust had op dien genoeglijken oudejaarsavond .
Wanneer de cognacflesch ledig en de lekkernijen
welke Loke ten beste had gegeven, opgegeten warm,
bracht de Drooge Flup's moeder en zuster zeer hof f elijk to huffs . En toen hij eindelijk ten zijnent weerkeerde dacht hij er ernstig over na of hij niet dadelijk eene
liefdesverklaring zou doen aan het voorwerp zijner
betrachtingen .
Want, zoo meende hij, ge moet het ijzer smeejen
as het heet is . . .
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Het was nog duister toen Liezeke, op nieuwjaarsmorgend uit de veeren wipte . Ofschoon zeer last to
bed gegaan, schoot ze wakker op Karen gewonen tijd .
Ze maakte licht met eene kaars, kleedde zich vlug en
daalde de trap af .
In de keuken ontstak ze de gaspit en blies de kaarsvlam uit . Het was er nog warm ; er smeulde nog vuur
in den kachelpot. Ze koterde er in en deed er haastig
wet klein hout op . Toen dit na eene korte wijl, goed
vlamde, schepte ze er kolen bij . Dra stond de pot to
blozen en bet water in den moor ging aan 't zingers .
Het begun stilaan to schemeren terwijl ze koffie maalde.
Dear traders Loke en Flup binnen . Ze zagen er
lang niet meer zoo frisch uit als toen ze, 't vorig jaar,
zoo opgewekt near het bal vertrokken .
Luke geeuwde van vaak en hield de hand voor den
mood. Heur hear was verward ; hare oogen waren ingezakt en glansloos . Ze deed moeite om to glimlachen
zonder er in to gelukken . De Flup zwenkte geweldig
en keek verdwaasd, met verglaasde oogen .
-- Goeie morged, zei hij, met goren mood, terwijl
hij op een stoel neerviel .
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En muug da 'k zen, voegde Loke er geeuwend
aan toe, 'k goan direl t nor me nen eemer .
Pakt eest 'n taske kaffe, zee Liezeke, 't zal oe
goed doen en de Flup ook .
Neeje, antwoordde Loke, ik kots er van . Hoord
is Flup joenge, ik ben er de pup mee uit zulle !
De Flup stood met moeite overeind, stak hear eene
hand toe, kuste ze, zoo hartelijk dit hem nog mogelijk
was, ten afscheid en sprak gewillig
Sloap we! Loke, en vie! terug op den stoel .
Het meisje klauterde de trap op.
'n Tas kaffe Flup ? vroeg Liezeke.
Maar de Flup snorkte reeds . Ze schudde hem hevig
den arm .
Flup, ni sloape zulle ! nor huffs goan . . .
Hij richtte zich weder op, zwenkte gedwee near de
deur, keerde zich nog eens om en sprak dof :
--- Dag Liezeke, ik wens oe ne zoalege nievejoar,
Van 's gelijke, antwoordde ze glimlachend, vatte
zijn arm en bracht hem buiten .
Hij kroop in 't rijtuig dat hem met Loke had aangebracht en vie! er dadelijk in slaap .
We! heiligen Antonius ! mompelde 't meisje terwij! ze terug in de keuken kwam ; wa ben ek blij da
'k van nacht in m'n bed gesloapen heb. . .
Ze ging vlijtig aan 't dekken der tafel, het snijden
van boterhammen en peperkoek voor het ontbijt . Toen
dit gereed was en ze nog enkel het kokende water in
den kof fiezak to gieten had, las ze tusschendoor in
hear lievelingsboek : het Leven van den Heiligen Antonius .
Liezeke was van de drie zusters de handigste, maar
de traagste van geest . Als kind was ze zwak, ziekelijk,
zelf s kwijnend geweest. Hare ouders hadden altijd
gevreesd dat ze niet opwassen zou en moeder Lo had,
in stilte, de gelofte afgelegd en ook volbracht, het kind
tot zijn zevende jeer, in 't wit to kleeden ter eere van
Ooze Lieve Vrouw . De kleine was gewoonlijk stil, zat
graag op moeders' schoot of bleef in huffs terwijl hare
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zusters met andere kinderen der volkrijke buurt, op
straat ravotten . Sprookjes, vertellingen en godsdienstige plechtigheden, zooals orgelspel, gezang van priestess, geklingel der bel in de kerk, dat alles maakte
indruk op het gemoed van het tengere kind . Ze hield
immer en nog van dat alles maar vooral van den heiligen Antonius, denwelken zij bijzonder vereerde en
waarmee ze bijna dweepte . Ze had er meermaals van
gedroomd : de heilige met zijn varken was hear verschenen in een krans van licht, had geglimlacht en
hear toegeknikt .
Was Loke de benjamin des vaders, zij, Liezeke,
was het van de moeder geweest. Tallooze zoete herinneringen hechtten hear aan de gedachtenis der goede vrouw, die hear had vertroeteld en bemind als let
licht harer oogen . Maar, sedert zij ze derven moest,
was in hear sours een gevoel van weemoed en verlatenheid gekomen dat ze maar to sussen wist door het gebed. Dan nam ze haren toevlucht tot den heiligen Antonius, las eene litanie to zijner eer, herlas eene brok
zijner levensgeschiedenis of zijner mirakelen en bad
tot hem .
Door haren innigen omgang met hare moeder in
huffs, was ze geleidelijk van huishoudelijke atangelegenheden onderricht geworden . Toen de vrouw stierf was
het den oak van zelf sprekend dat Liezeke het huishoudelijk 'bedrijf voor hear deel nam ; ze telde toen
achttien jaren .
Er heerschte volmaakte genegenheid onder de
drie zusters ; dit zag Peer met diep welgevallen ; het
maakte zijn geluk uit . Nochtans ging deze genegenheid niet tot zielsvertrouwdheid en de drie meisjes
wisten f eitelijk niets van elkanders geheime betrachtingen . Daartoe hielp ook de onderlinge verdeeling der
huiselijke zaken en verrichtingen, waardoor elk harer
eene afgebakende teak volvoerde, welke geenszins
vertrouwelijken omgang binnen en nog veel minder
buitenshuis bevorderde .
Daarbij kwamen hare zees verschillende karakters .
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Loke liep met haar hart op hare tong ; Lotje was gesloten en Liezeke voelde zich alleen aangetrokken
door bet wonderbare en het bovennatuurlij1ke .
Het was eene drukte van belang in 't Vliegende
Peerd op dien nieuwjaarsdag . Al van ten halve den
morgend ontstond een echte begankenis van leden
der drie kringen naar het lokaal . Lotje tapte en snapte
e, jokte op hare gewone, stekelige manier, achter den
toog, met de bezoekers . Een onnoembaar getal keeren
werd ze gelukgewenscht wegens het vernieuwde jaar
en even ontelbare malen moest ze zich laten omhelzen . Ze had bet noode, zich van jan en alleman to laten kussen, maar bet was eene oude gewoonte der
Sinjoren en ze moest ze zich laten welgevallen op
straf fe de talrijke vrienden to krenken .
Peer, in zijne hemdsmouwen, floeren vest en met al
zijne juweelen aan, zooals op zijn zondags,droeg de pinten en borrels tot de klanten, drukte handen, wenschte
of werd zoalege nievejoar gewenscht, bond sigaren
met vergulde bandjes uit een versch kistje, praatte
en lachte, liep rond en om, zoo vlug als ware hij dertig jaar jonger . Zweet en geluk parelden allebei op zijne open tronie .
Wor is Loke? vroeg men gedurig .
Loke sloapt ; z'is van nacht met de Flup, heuren
toekommede, nor 't bal van de Varjetee gewest . Ze
trauwen in April .
De belangstelling was algemeen, klonk op alle tonen .
-- foal dat doe me plezier begod ! Proficiat zulle !
Bravo voor Loken en de Flup ! Nen brave kadee, die
Flup ! e schoo' koppel ! Zeg manne, we gown Loke twee
keere kussen dees joar hoort! Ne keer vor de nievejoar en ne keer vor de bruid ! De Flup kan jandore
mor trakteere ! Zeg Boas, schenkt mor is in ; we goan
is tikken oep de gezondheid van bet nief poar en
van bet nief joar!
Bij al deze uitroepingen voegde Peer lachend nog
toe
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- Joa, de Flup goa z'n eksoam vor eeste stuurman
doen, ook in April, nog veur da ze trauwe.
- Zoo ! ha wel dor kornt h'm al spelende deur .Da's
zoe zeker as iet . Godore da zal dr' hier goan spanne!
Joa, en as onze Peer jet doet, dan doet h'm het goed .
Allo ! we zullen er tian mor al eentjen oep zette!
De vreugde herbegon telkens ; de kianten zorgden
er voor dat het groote nieuws uitebazuind wierd, iamelijk dat Loe uit 't Vliegende Peerd en Flup
Verschaere, in April in het huwelijksbootje gingen varen .
Onder a! deze bedrijvigheid was de Drooge in het
lokaal gekomen . Hem verraste de groote tijding na
tuurlijk niet ; desniettemin voegde hij zijne loftuitingen over het jonge paar bij het koor .
Doch iets anders hield hem bezig : hij was zinnens
Liezeke aan to pakken en had berekend dat hij in den
morgend de beste kans zou hebben om ze alleen to
tref fen en to kunnen spreken . Hij had zich voorgesteld dat Loke last to bed zou blijven, ja zelfs niet
zichtbaar worden ; dat Lotje als tapster, de bass als
waard de handen zouden vol hebben en bijgevolg, dat
als Liezeke niet in de stammenee was om to helpen,
ze in de keuken zou to vinden zijn .
Dit alles vie! uit zooals hij het had voorzien . Maar
nu het er op aan kwam den eersten stag to wagen
ter verovering van zijn levensdoel was hij toch wel
eenigszins zonderling to moede . Gewoonlijk was hij
van geen klein gerucht vervaard en nu stood hij to aarzelen of schoof ongerust tusschen de verbruikers door .
Op zijne tong was hij toch ook niet gevallen en loch
wilt hij thans niet hoe de zaak aan to vatten .Hij gevoelde zich waarachtig ontroerd, maar zijn gelaat stood
strak en stiff zooals altijd .
Verscheidene malen reeds was hij de keukendeur
genaderd, welke hij gewoonlijk zoo vrijpostig open
stiet ; nu speelde hij luistervink om to vernemen
of geene geruchten Liezeke's aanwezigheid daar binnen verrieden. Hij meende zoowaar ze to hooren en
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reeds ging hij binnenslibberen toen twee bestuursleden
van Door Sparen Vergaren zijne veroveringsplannen
kwamen verstooren .
-- Meneer Koarel, we zouwen is wills spreken over
de koamervergoadering die we na moette goan hauwe .
In zijn binnenste wenschte de Drooge zijne vrienden naar de maan, maar uiterlijk was daar niets van to
merken .
Joa, lot is boors, zegde hij, toch bereidwillig .
Wel, we vinde da w'oep de koamervergoadering
zouwe moette vroage voor ne kado to geven on Loken
en de Flup en 'n kommisse benoeme vor die kado to
koope ; da zoude dan moetten oep de dagorde zette,
ziede ?
-- Hoa ! sprak de Drooge nieuwsgierig.
Mar, zoude ni denke, zoo ging een der verwenschte bestuursleden voort, da w'is moeste poise
bij de bestuure van dander kringen oem soamewarking to verkrijge? Wat denkte gij dor van sekretoares?
-- Ik dank da twee koppen onder een muts slummer zijn dan sane. . .
Hawel, we kunnen al direkt a koppel man van
den Bond en van de Tonspelers oanspreke, opperde
er een . Sus van Dore ! riep hij onmiddellijk verder,
komd is bier !
Sus van Dore was een klein, bruin manneke, met
een haviksneus en een zware snor . Hij kon nogal gewichtig doers en was bestuurslid van den Strijdersbond. Hij knauwde op de sigaar walks Peer de Stouwer hem ten geschenke gegeven had en, bijtredend,
wierp hij bet hoofd in den nek, sprakeloos luisterend.
Zeg Sus, herbegon een der beraadslagers, ik heb
e veurstel, of liever, wij hebben e veurstel, onze gejeimschrijver en wij, bestuurlede van Deur Spoare
V ergoare .
-- Zoo! zei Sus terwijl hij de handers op den rug
kruiste.
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- Da veurstel is van het bruidspoar ne schoone
kado to koope .
- Da sprekt vanzelf, zei Sus .
- Joa, mar we kosten jet buitegewoon doen as we
to soame warkte ; de drij maatschappije doen bajeen
leggen oem dan jet to koope da zoe wa buiten het doagelaks gedoen valt .
- Da sprekt vanzelf, zei Sus weer .
- Jet reusachteg, hernam de andere . Hoa! zoo onderbrak hij zichzelven, ginder stoa Jef den Brak, dien
is i,estuurlid van de Lustege Tonspelers hee ; die zal
ek er is bij hoale .
Op een oogennblik was Jef de Brak bij het beraadslagende viertal ; de maatschappijen waren flu alle
vertegenwoordigd .
- Hoord is Jef, hernam de voornaamste spreker
ijverig, we zen hier onder ons iet on 't overlegge : er
is e veurstel oem het bruidspoar e gesehenk oan to bieje ; mor oem iet heel bazonder to doen zouwe de drij
moatschappije moette soamewarke, ziede?
- Joa, knikte Jef de Brak .
- Da sprekt vanzelf, zei Sus nogmaals .
- Dus, zoo ging de woorvoerder van Door Sparen
J'ergaren voort, we zen hier na, bestuurlede van de
drij kringe ni woar? . . . hawel, ik heb e gedacht . Wa
zoude denke van 'n beld da betrekking hee 't oep de
zeevoart, ha veurbeld, ne schupper dien 'n koor goeit
nor eene die \Terdrinkt
- Of ne visser mee e net oep z'n schauwer, vond
Jef de Brak .
- Of 'ne schipbreukelink oep 'n rots, hervatte de
andere .
- Mor, onderbrak de Drooge die op heete kolen
stood, as ge 't zoo goat doen, dan zal er oep de koamervergoadering ni veul meer to beslisse valle . . .
- Da sprekt vanzelf, zei Sus .
- In mij gedacht hee 't de koamervergoadering dor
niks mee to moake . 1k vind dat da geschenk ni van
de moatschappije mor van de vriende zeif zou moette
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kome. Ba gevolg zouw ek ne sumpele lijst moaken en
rondgeve, woroep dad iedereen kan inteekenen vor
zoeveul en zoo weinig as h'm wilt . As de lijst gesloten is kome w'is bajeen ; de veurzitters van de drij
kringe goan de kado koope ; die weurdt of gegeven en
thuis gebrocht met de komplemente van al de vrienden en dor mag niemand van 't Vliegende Peerd jet
van wete .
Da vind ekkik ook, beaamde Jef de Brak .
-- Da sprekt vanzelf, besloot Sus van Dore .
Bij deze eenvoudige oplossing van den geheimschrijver voor het zoo ingewikkelde vraagstuk stonden de
beraadslagers zwijgend na to denken . De ijverige bestuurs!eden van Door Sparen Vergaren waren een
beetje verbluft ; ze hadden de zaak met veel omhaal
willen aanvatten en doen uitloopen op eene plechtigheid waarop het huwelijksgeschenk in het openbaar
aan het bruidspaar zou worden aangeboden . Ze waren
geenzins geneigd hun plan zoo, zonder slag of stoot,
op to geven ; deswegen begon de bespreking opnieuw,
maar de Drooge was verdwenen .
Hij stond bij Liezeke die, zinnebeeld van keukenvlijt, bezig was met aardappelen te schillen toen hij
omzichtig de deur opende . Ze zat blj de tafel met een
rond, open mandje vol patatten op den schoot .
Dag Liezeke!
-- Dag meneer Koarel !
Ze hfef hare mooie oogen tot zijne dunne, gladde
tronie op, zonder haren arbeid to staken . Vlug draaide
ze de knollen tusschen hare vingers onder 't mes, stak
de putjes eruit en flap ! daar vie! de gele bob in een
emmer met water .
Verlegen was de Drooge niet ; zenuwachtjg ook niet .
Hij deed net alsof hij gekomen was om een doodgewoon praatje to voeren en toch wilde het niet vbotten .
-- Goe ges!oape? vroeg hij met moeite .
4ch joa .
--- Ze zen zeker boat thuis gekome?
Joa, 't was al licht.
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Ze zullen hue eige ni weineg gammeseerd hebbe, den eeste keen, hee ?
---- 't Kan zijn, sprak ze twijf elachtig .
Ze dacht aan de tehuiskomst van Loke en den f lup
terwijl ze kof f ie maalde . Hij was onthutst omdat ze
hem niet tot zitten aanspoorde . Was hij onwelkom? Ze
was geheel anders dan gisteren avond, dacht hij . Zou
ze hem afweren zooals tijdens het kussen? Hij zocht
woorden om bet gesprek aan to binden .
Het niefs is al van iedereen gekend binne, zoo
grog hij voort. 't Zal zeker groot feest zee met de
bruiloft?
'k weet nog ni, zei ze, werktuigelijk voortgaande
met aardappelen schillen .
Hij hadde haar de knollen wel willen aangeven, gelijk de verliefde 'krijgsman die de streng saai op de
handers hield om zijn liefje to helpers bij het afwinden .
Na enkele minuten stood ze op, waschte de knollen
aan de pomp in een hoek der keuken, goot ze in een
kookpot waarin ze frisch water pompte, plaatste den
pot op het vuur en kwam tot hem met haar hoek en
de vraag
---- Meneer Koarel, kunde gij me dad uitlegge?
Ze las hem voor, met den wijsvinger den tekst volgend ; maar zachtjes ontnam hij haar het `hoek en las
zelf luid op terwijl ze aandachtig luisterde
Mijn Heer en mijn God! alles wat 1k bezat heb
ik den armen uitgedeeld ; aan de wereld en hare pomperijen, aan familie en vrienden heb ik verzaakt ; in
deze eenzame kluis, to midden der woestijn heb ik
jaren doorgebracht in gebed en overpeinzing ; ik heb
gevast en geboet en mijn lichaam gegeeseld ; den prikkel der natuur en de bekoringen des duivels heb ik
wederstaan ; het alles voor U alleen, ter Uwer eer en
glorie, in de vurige hoop dat Gij U mijner zoudt ontfermen. 0, mijn Heer en mijn God ! ontf erm U over
mij ! Geef mij een teeken dat het offer van mijn levee
U welgevallig is of, zoo ik Uwe guest steeds onwaar54

dig ben, toon mij hoe ik Uwe hemelsche genade ken
verwerven .
In vervoering legde de heilige kluizenaar zijne afgematte laden tar rust op zijne planken legerstede . En
zie ! gedurende zijn slaap verscheen hem een angel
die zegde tot hem :
Sta op Antonius ! ga near Alexandria toe, dear
zult gij zoeken Simeon, in de rechtestraat . Hij is kristen en uitverkoren van den Heer . Zijne alomgeprezen
vroomheid is en staat zoo hoog aangeschreven bij den
Heer als de uwe. Hoor hem in zijne wijsheid : dit
is des Heeren gebod .
De Heilige Antonius nam zijn staf en begaf zich op
wag door de brandend heete woestijn ; ook des nachts
tong hij rusteloos en vol vertrouwen voort . Eindelijk,
na eene vermoeiende rein, bereikte hij de stad Alexandria, destijds hat vereenigingspunt van wetenschap en
handel voor oostersche en westersche volkeren . Doch,
de pracht der wereldstad Iiet den Heiligen Antonius
onverschillig en, zijne boodschap alleen gedachtig,
spoorde hij de rechte straat op .
Aldaar aangekomen zocht hij ijverig near Simeon,
zooals de hemelbode hem bevolen had en vond hem,
na lang zoeken en dralen, in eene nauwe werkplaats .
Dear zat Simeon op een driepikkel, to midden van een
talrijk kroost, bezig met schoenen to lappen .
-- Zijt gij Simeon, zoo wees van mij gegroet, sprak
de heilige.
-- Gegroet, antwoordde de schoenlapper, Simeon
dat ben ik.
Te gelijkertijd sloeg hij een blik op des kluizenaars
barre voeten .
Zijt gij kristen? vroeg daze .
Ja, goddank .
Wat doer gij heilige man?
1k lap schoenen, zegde Simeon ; wilt gij mid die
least dear eens langen?
De Heilige Antonius raapte de least van den grond
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op en overhandigde ze eerbiedig aan zijn medespreker.
-- Maar doet gij niets anders? vorschte hij verder .
Wel neen, ik ken het werk niet of dat de goede
God mij geef t, verklaarde de schoenlapper.
Dan doer gij ongetwijfeld veel almoezen van zoo
groote winst?
- Zeker niet, ik moet zelfs zuinig zijn met mijn
groot gezin .
Dan peinst ge zeker veel bij 't werk?
-- Ik? 'bijlange niet ; ik zing den ganschen dag . Ik
werk, zing en bid .
- ~Gij bidt wel veel dan?. . . hoeveel we!?
- Des morgends bij 't ontwaken, des avonds voor
het slapen gaan .
--- Dan rekt ge zeker uw gebed wel lang des avonds?
-- In 't geheel niet . Ik bid nooit lang ; ik vat dadelij'k in slaap . De Heer heef t immers gezegd dat een
kort en krachtig gebed Hem beter bevalt . dan lange
weeklachten? Ik vraag slechts dat God mij genadig
zij, mijn werk zegene en ieder zegene die werken wil
voor zijn dagelijksch brood . . .
Toen Simeon dit gesproken had ontstelde de Heilige
Antonius zeer en vlood dadelijk van de pleats .
De Drooge hield met lezen op en Liezeke zag hem
vragend in de oogen.
Wa ~beetekent da meneer Koarel? ik ken dor ni
goed oan uit . . .
De Drooge dacht even na, niet over de beteekenis
der historic maar over de wijze om ze in verband to
brengen met zijne eigene oogmerken . Liezeke of beter, de Heilige Antonius, had hem onverwachts koren
voor zijn molen aangebracht .Hij was weer geheel zichzelf geworden .
-- Wel maske lief, verklaarde hij, dad is 'n paroabel ziede .'n Paroabel dad is a vertelsel worba vergehjking jet on 't verstand weurdt gebrocht da zoe ni
plat mag uitgesproke weurre . Bier is dad het geval
met den Heilegen Antonius die geld en goed had oep5h

gofferd ; nacht en dag, heel ze leeve lank, gebid en gevast hee 't en oep den duur toch nog twijfelt of h'm
den hemel hee' verdiend ; terwijl den arme schoenlapper die 'n vrauw en veul kinderen hee't, warkt van
's morges toet 's naves oem z'n doagelaks brood, altad vroolak is, ons Heer veul beter bevalt en zoe zeker
is van in den hemel to komen as dat h'm schoene lapt
mee pekdroad . Verstoad het verschil Liezeke? Oem
gelukkeg to zen oep oarde gelak in den hemel moette
trauwen en veul kindere koopen en warken en zingen
en alle doage vroolak zen . . .
Hadde hij maar kunnen lachen zooals andere menschen dan hadde hij voorzeker zijn betoog met zijn allerbekoorlijksten glimlach onderstreept. Maar hij kon
ongelu+kkiglijk niet lachen ; daarom legde hij, zooveel
hij kon, zoetvloeiende en zachtvleiende buigingen in
zijne stem, want Liezeke stond hem met open mond
aan to gapen . Gemoedelijk en warm ging hij voort
--- Da zoude gij ook moette doen Liezeke lief ; zaewel as Loken en as alle joenge maskes moette gij ook
trauwen en kinderen hebben en gelukkeg zen. Dad is
het leeven en da mok het leeve schoon en plizant en
dan rold er deur . . .
Hij kwam hoe langer hoe 'beter op dreef . Liezeke
keek en hoorde hem nog altijd aan, zonder to vermoeden waar het ging op uitdraaien .
En Liezeke, zoo besloot hij, as ek oe dan is heel
onder ons getweeen iet mag zegge dad onder ons getweee moet blijven en da ge me moet belove ni voort
to vertelle, dan zouw ekkik oe, in vertrauwe, wille
vroage Liezeke, oem to verkeere . . . en as ge 't goe
vindt en as voader het goevindt, oem to trauwe, boater . . .
Ze kreeg eensklaps eene kleur als eene pioen, tot
achter hare ooren en diep in haren hals ; ze sloeg bare oogen neder en werd zoo verbouwereerd dat ze
geen geluid kon maken . Ze was geschokt in haar hart ;
bare beenen waren zwaar als bond en knikten ; ze
dreigde to vallen . Nu was het haar duidehjk waarom
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hij gisteren avond zoo om hear heenslingerde en waarom hij ze zoo dikwijls gekust had .
De Drooge van zijn leant, merkte zeer wel hoe sterk
ontroerd ze was en legde hare ontroering ten zijnen
gunste uit . Hij weifelde tussehen twee richtingen : het
ijzer smeden flu het, near zijne meening, heet was?
hear hart met een krachtigen stoot overrompelen of
hear tijd gunnen, flu niet verder aandringen?
- 1k west we! Liezeke lief, hernam hij teeder, dat
dad 'n groote verrassing is vor auw ; ik heb al 'k west
ni hoe lang gezocht nor 'n gelegenhad oem oe is onder
vier ooge to spreken en ik ben blij da 'k die gelegenhad heb gevonde vandoag . . . 1k zien ook wel da ge dor
misschien zoe dire'kt ni kund oep antwoorde ; mor,
al da 'k vroag is da g' er over noardenkt en da ge me
den toch, zoe gauw as ge kunt, rechtuit zoudt zegge
wet da 'k mag hope . . .
Hij stale hear zijne mollige rechterhand toe ; dock
eensklaps borrelde het kokende water uit den kookpot
en kiskaste over de stoof. Dit sissende gerucht, zoo
storend als ongelegen, had nochtans de macht om bet
meisje uit hare verbouwereering tot het keukenbedrijf herop to wekken en hear grootendeels to bedaren .
- Och, m'n petatte! kreet ze .
Meteen stond ze bij de kachel, lichtte het deksel van
den kookpot, langde eene york, stale er een knot aan
en doorstak hem op bet omgekeerde scheel .
- Genoeg, prevelde ze .
Aanstonds nam ze, met een ineengedraaiden handdoek over deksel en hengsels, den kookpot van bet
vuur en goot het water of in den pompbak . Dan kwam
ze terug tot de kachel, zette den pot er op en schudde
de aardappelen op .
Of schoon lichtelijk ontstemd door dit tusschenspel
volgde de Drooge belangstellend al Liezeke's bewetingen. Hoe lenig en hoe vaardig was ze! Welk eene uitstekende huisvrouw zou ze voor hem zijn .
- Deursloage! bet ijzer smeejen as bet beet is
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dacht hij terwijl hij ze gadesloeg, en, voortvarend,
vroeg hij, zoodra Liezeke den kookpot achter op de
kachelbuis geplaatst had :
-- Liezeke, as ek oe ni to lastig val, zegd is wat
da g'er van denkt maske lief?
Met knippende oogleden richtte ze schuchtere blikken tot hem ; dan, na eene korte aarzeling, met de vjngers dooreen gestrengeld voor haren schoot, naderde
ze langzaam tot hem en murmelde met neergeslagen
oogen
-- Meneer Koarel, nem het ni kwoalek, mor ek blijf
liever ba voader . . .
Dad is mor 'nen uitvlucht, dacht hij ; deurtasten
is de boodschap .
Da's heel schoon Liezeke, sprak hij, mor d'r
komt nen tijd voor iedereen oem to denken on de
toekomst en oem zelf 'n huishauwen oep to zette ; d'auwers zelf vroagen en verlange da. . .
1k blijf toch ba voader, zoe lank as h'm leeft,
antwoordde ze hoof dschuddend .
Hij hoopte plots ze in een strik to vangen
En as voader moest kome to starve, Liezeke?
-- As voader moest kome to starve? . . . herhaaide ze
dubbend .
Wel joa Liezeke, da moet toch gebeure ni woar?
Loke zal met de Flup getrauwd zen ; Lotje zal ookal getrauwd zen en dan zoude gij alleen erover schiete. . . ? Dan is 't toch veul beter da g'in teds trauwt ni
woar? Da zou voader al veul liever zien .
Nogmaals richtte ze hare mooie, blauwe kijker•s op
hem en sprak bedaard maar overtuigd
1k er over schiete? . . . mor m'n zinne stoan ni oep
trauwe meneer Koarel ; as m'n zusters getrauwd zen
en ons voader komt to starve ; dan geloof ek . ., dan
geloof ek da 'k mor liever nor 't klooster zou goan . . .
Was des Droogen vraag eene verrassing voor Liezeke, haar antwoord was er eene dubbele voor hem
niet alleen sloeg ze zijn voorstel of maar ze veropenbaarde de verborgen neiging van haar innerlijk wezen ;
59

bare zucht naar afzondering in een klooster . Deze
mystieke betrachting was ontkiemd in haar innig zieleleven, ontwikkeld uit den zwakken geest van het
vroeger kwijnende kind .
Onwillekeurig bewonderde hij ze, terwijl ze zoo
voor hem stond ,rijzig en schoon, met eene uitdrukking van zachte vastberadenheid op haar mooi gezicht,
omkranst met helblonde haren . Nu hij tegenover haar
stond met zijn afgewezen verzoek, griefde het hem
diep haar niet to kunnen aan zich hechten ; flu ze hem
weigerde waardeerde hij ze oprecht . In zijne oogen
was ze niet langer het middel om de stouwerij to bemachtigen ; ze was, in haren eenvoud, een ontbereikbaar ideaal geworden, beminnenswaardig door en voor
haarzelve, waarop geene hebzuchtige berekeningen to
bouwen vielen .
Hij was er door verslagen en stotterde
-- Meen . . . de dad eerlak . . . Liezeke?
Zij antwoordde, met de handen over de borst gekruist en de oogen op hem
Zoe woar as da 'k hier veur oe stoan .
Dat was beslist ; hij gevoelde zich niet in staat bet
meisje van haar droombeeld of to brengen, flu niet,
later niet, want hij miste geestdrift .
-- G' he' t me gevroagd van to zwijge, sprak ze verder ; ik verzuuk oe hetzelfde meneer Koarel ; ik zou
vor gee geld van de weerel-d wille dad ons voader jet
kwam to were van wat da 'k oe gezeed heb .
Afgesproke ! zegde hij, gelukkig zich uit de verlegenheirl to kunnen redden ; reikte haar de hand en besloot :
--- Mor ik zal er oe toch nog over oanpsreke Liezeke, as w' alleen zen . . .
Toen hij terug in de gelagkamer stond alwaar veel
minder bezoek was, wegens etenstijd, gromde hij
--- Den Heiligen Antonius, bee 'one den duvet vor
me ne nievejoar gegeve! . . .
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V

Om de verloving ongestoord to kunnen vieren had
Peer de Stouwer aan het bestuur van De Lustige Tonspelers gevraagd hunne kamervergadering, welke op
den eersten dinsdag van elke maand werd gehouden,
voor eene week uit to stellen .
Den Drooge, zijn vindingrijken duivel doet al, had
hij onder den arm genomen en gezegd :
Koarel, ziet da g' is iet plizant fineert vor ons
t' ammeseeren oep het f eest van ons Loken en de Plup
oep Drij Keuningenoaved?
Liezeke had hij belast kosten noch moeite to sparen om er eene aartsvaderlijke smulpartij van to maken .
As z'hunnen buik goe vol g'eeten hebbe, moette
z'hun duimen en vingeren aflakke Liezeke . En ik zal
is eenege fleskes van 't poatersvoatjen oephoale dor
z'hun nog lank zulle van belove .
Bereidwillig hadden De Lustige Tonspelers aan zijn
verlangen voldaan . De Drooge had, met onbewogen gezicht, 'beloofd zijn best to doen en Liezeke was in den
morgend van Driekoningendag met Lotje uitgegaan om
allerlei winkels of to loopen en aankoopen to doen .
De Drooge, die blijkbaar niet veel verdriet had van
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zijne prachtige blauwe scheen, was Liezeke een paar
dagen to voren gaan vinden en had met haar de zaak
bedisseld .
--- We zullen e f eest hauwe gelak ons veurauwers
vor twee en drijhonderd joar ; mor ge moet 'n groote
vlui moake.
-- 'n Vlui ? had Liezeke gevraagd. Is 'n toert van
de pateekesbakker ni goed?
--- Neeje, 't moet 'n heel groote vlui zen dor ge twee
keere kunt van rondgeve, van eige gemoak, gelak in
dien tijd .
Vrouw Verschaere had hare aanstaande schoondochter op kof f ie met krentenbrood uitgenoodigd ; deswegen was Loke in den namiddag door haren verloofde
afgehaald . En toen, kort daarna, de gaslichten in 't
Vilegende Peerd werden aangestoken,ontstond er eene
ongemeene bedrijvigheid.
Liezeke en de werkvrouw gingen, met opgestroopte
mouwen aan 't stnken en koken en vulden van lieverlede het geheele huffs met streelende geuren .
Lotje was vlijtig bezig met, achter de glazen deuren,
in de gelagzaal, eene groote schuiftafel to dekken en to
versieren, waarbij ze ontelbare malen naar de keuken
liep om tafelgerei aan to halen en, of en toe, in de
herberg 'klanten to bedienen die, op hun gemak De
Koophandel of Het Handeisblad kwamen lezen .
De Drooge bleef niet ten achter . Hij kwam aandragen met een dikke rol papieren onder den arm,
schoot zijne handschoenen en zijn zwarten heerenrok
uit en zette zich, een deuntje fluitend, aan 't weak .
Op den achtergrond van het verhoog ontplooide hij
het vaandel van den Strijdersbond tusschen de kartels
van Door Sparen Vergaren en van De Lustige Tonspelers. Hij verschaf to zich eene ladder, klauterde erop
en spande op den muur een langen reepel met een
heilwensch op in groote letters . Aan elken zijwand
hechtte hij een plakkaatje met een rijmpje op . Verder schikte hij, op het verhoog, eenige lorkeboompjes
en hoogstammige lauriertjes in tobben, benevens as2
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pidistras, acu.bas en andere planten in potten, welke altoos voorhanden waxen en dienden tot versiering bij
de feestelijkheden der drie kringen .
Zoo was ieder in de weer en beijverde zich om de
feestvierders maar vooral de verloofden to verrassen .
Toen alles ongeveer klaar was stond de Drooge
voldaan, gedurende een poosje, met de handen in de
broekzakken, zijn eigen werk en Lotje's zelfbewuste
verrichtingen op de glinsterende tafel to bekijken .Meer
grog begluurde hij, door zijne brilglazen, hare veerkraehtige gestalte, terwijl ze, als eene fee zoo licht over
en weder wipte . Ze was betooverend in haar bleekblauw zijden kleed, dat op de borst in punt uitgesneden, met witte gags geboord was . Haar voile hale, hare
rozige wangen, haar fijne mond, hare geestige oogen,
hare vlokkige, opgetooide, helblonde Karen, geheel haar
wezen, alles aan haar was f risch en levenslustig .
Terwijl hij ze gadesloeg kwam onwillekeurig in hem
de gedachte aan zijn plan weer op . Nu hij bij Liezeke
een blauwtje opgeloopen had, vond hij zich verplieht
de kans met Lotje toch ook to wagers ; en de stouwerij opgeven voor een blauwtje, daar was geen kwestie
van . Vroeg of last zou hij due Lotje toch moeten aanspreken, meende hij, en waarom niet liever vroeg dan
last ; Waarom niet nu, bij zoo eene eenige gelegenheid zooals flu dat ze samen hun best deden om verloofden to vieren? Lotjes' spotternijen en vinnigheden waxen immers maar bovenop en verborgen hare
innerlijke gevoelens, waarom had ze 't voortdurend
op hem gemunt en liet ze geene kans voorbij gaan om
met hem to kibbelen ? Dat alles was misschien maar
verlief de plagerij ?
--1 like your eyes! zou den engelsen djek zegge, zoo
begon hij plotseling ; da zou den hollander vertoale
deur : je hebt mooie oogen ; de franschman zou in staat
zen beestegheeje to doers pour vas beaux yeux ; mor ik
ben ne vloamink Lotje, die stekt altad sjust in 't middepunt en doroem zeg ekkik keurtaf : ik zien oe geere
Lotje !
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Ze richtte spottende oogen op hem
-- Is er soems 'n vijs los baj auw, Drooge ?
---- In 't g'heel ni, antwoordde hij staroogend ;ik zien
oe geere mee alle vijf m'n zinne . . .
Hij trad op haar toe en wilde hare handers vatten,
maar zij ontweek hem :
-- Vangt geen vodden oars zulle !kreet ze, nog steeds
spotlustig en goed geluimd .
--- Mor ik yang geen vodden oan, hernam hij zeer
ernstig ; ik vroag oe heel serieus oem to verkeere Lotje .
Zoo ernstig was dit inderdaad gezegd dat het haar
trof . Ze durf de niet langer spotters .
--- En Liezeke? vroeg ze onthutst ; ik docht da g'achter Liezeken on 't sloage woart?
Wie zee 't da?
-- We! dad heb ek toch zellef oep uawejoarsoaved
gezien.
-- Dan hedde scheel gezien Lotje .
-- Hawel joenge, g'hadt er toch a! de schijn van .
Schijn bedriegt, betoogde hij.Leustert na is vriendelak Lotje ; ik zien oe Deere, heel geeren en zou wille weten of e~k mag hope da ge mettertijd m'n vrauw
zoudt 'wille weurre?
Dit was ondubbelzinnig, zonder doekjes om en, voor
Lotje zoo onwelkom als onverwacht. Ze staarde ten
gronde under den indruk der vrijmoedige vraag, meer
nog van zijn hoogen ernst . Maar dit was slechts eene
zeer vluchtige gewaarwording ; haar spotlust kwam dra
terug buyers en, op hare gewone, gemeenzame manier,
brak ze schaterlachend los
-- Si Drooge, ik kan oe goe verdroagen oemda ge ne
plizante kadee zijd al hedde zoo'n lijkbiddersgezicht ;
mor vrijen en trauwe, mee-j-auw? 'k Wauw da 'k het
zag, zee den blinde, da m'n kindere vochte ! Ha! ha!
Ik zien oe worachtig nog ni stoan ! . . .
Ze schudde van 't lachen, hield zich de lenders vast
en vie! op een stoel .
Hij stond een beetje beteuterd wegens dien uitval,
maar over igens in 't geheel niet ontdaan, zoo'als afgeb4

wezen vrijers plegen to doen, want hij had wel een
verlief d plan, maar geen verlief d hart.
Het beeld van den vreemden bezoeker op Kerstmisavond schoof voor zijn geest en schielijk bekroop
hem de lust Lotje daarmee to plagen ; meer nog priemde hem zijn zucht tot weten en snuffelen en oak wel
een beetje teleurstelling en naijver .
Da 's sjust, wa zou oewe zwarte meneer dor zoeal van zegge ? sprak hij geniepig .
Dit was nogmaals eene verrassing voor Lotje, maar
eene zeer hinderlijke ditmaal . Ze kreeg er een schok
van in haar hart, maar ze hield zich goed . Ze stond
recht en, zonder hem to durven aanzien ging ze messen en vorken verplaatsen op de taf el, om Karen angst
of to leiden .
Wa zegde dor? vroeg ze .
-- 1k vroag of oewe zwarte meneer soems ni oep
het feest verzocht is, hervatte hij bitsig .
Wa . . . zwarte meneer? hakkelde ze .
Wel oewe zwarte meneer, ge wet we!, die van
karstmisoaved .
Haar bloed drong omhoog ; ze kreeg eene kleur en
eene wolk schoof voor hare oogen, dock ze moest zich
bedwingen . Zenuwachtig nam ze glazen op, bekeek
ze zoo scherp ze maar kon, maar zette ze rinkelend
terug neder.
'k Weet ni wat da ge zegge wilt, hernam ze gemaakt onverschillig .
-- Hoa! ik docht da . . .
Wel seeses van de marante ! . . .
Zoo onderbrak hem eensklaps de zware stem van
Peer de Stouwer . Met de handen to samen geslagen
stond hij de opgesmukte zaal to bewonderen ; dan
drentelde hij road de in het gashcht glanzende tafel
en, met den slapgeranden hoed in den nek, een breeden lack op het gelaat, riep hij uit, terwijl hij welgevalhg zijne lange sjik streelde
Hawel, g'hoalt er eer af, tulle !
Lotje hee't er verstand van ni woar boas? zoo
65

vleide de Drooge ; zie mor is hoe puik dat dad allemoa)
geschikt is oep de tale!, ge zoudt zegge dat ze toaf eldienster gewest is ba nen baron!
- In de keuke zal lief ook wel goe zen, zei de vader ; dad heb ek al in de goate . . .
En dan, bemerkte Lotje, weer geheel bedaard ;
't is tijd oem oe to kleere, voa, en vor Liezeken ook,
want sef fes komen ons manne .
As w'oep tijd beginne, besloot de Drooge, loept
alles oep rollekes .
Een half uurtje nadien was alleman en alles gereed.
Peer de Stouwer op zijn zondags, in zijne hemdsmouwen, met de f loeren vest aan, waarop zijn dubbele
schakelketting met zware brelok bengelde . Het slanke
Liezeke, rood van inspanning en haast, net op haar gezicht, eene uitdrukking van stille tevredenheid ;ze was
in een stemmig zwart merinos kleed, hoog aan den hats
gesloten en afgeboord met een wit gepind kraagje . Tot
alle sieraad droeg ze een gouden ketting met een klein
kruisje .
Daar kwamen de verloofden binnen met vrouw Versehaere en hare doehter. Er ontstond dadelijk verward gesnater terwijl ze werden verwelkomd . Ze
maakten een geweldigen aanslag op het zicht der keurige tafel . Vooral het spierwitte kleed en de mijter-vormige servetten in de borden vielen in 't oog . Op schalen pronkten blauwe druiven, blozende appelen, noten, sinaasappels en droge vruchten, kegelvormig
opgehoopt. Lotje werd dan ook terdege geprezen voor
hare vaardigheid.
Maar de reepel op den achtermuur, boven de vlag
en de kartels, trok nu alter aandacht . Ieder las ze
luidop :

De vrienden en klanten van 't Vliegende Peerd,
Zij wensehen u zegen, zooveel ge begeert .
Ook de rijmpjes aan de wanden ; ter eene zijde :

Wat 2-al lief smaken, Flub en Loke,
Als samen g'uwen pot ,cult koken!
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en ter andere
Maag en vriend zijn alien klaar,
ter viering van 't verioo fde paar!

Ge moet ni vroage van wie dat da komt, lachte
Flup.
Nu legden de gasten hunne mantels of ; alien waren
in feestdos. Loke en de Flup zooals ze op oudejaarsavond naar het bal der Varietes waren gegaan ; moeder
Verschaere in zwarte zijde ; een geborduurde, witte
strik hung haar, breed uitgespreid, over de borst. Ze
had eene routs op van zwarten kant met roode kunstrozen versierd en slingerbellen in de ooren . Hare
dochter droeg een lichtgrijs kleedje dat uitstekend paste bij haar jeugdig, vriendelijk gezichtje .
Daar kwam de werkvrouw uit de keuken met een
langwerpige schotel waarop een reusachtige schelvisch
dampte. Liezeke volgde haar op de hielen met eene
kom vol rookende aardappelen en eene pan met dikke
botersaus . Allen namen onmiddellijk plaats : Peer in
het midden van een der breede kanten der taf el, met
den rug naar het verhoog . Vrouw Verschaere aan zijne
rechter zijde ; hare dochter aan zijne linker ; de Flup
tegenover hem met zijne verloof de rechts en Lotje
links ; de Drooge zat aan het smalle 'eind bij Lotje
en vrouw Verschaere ; Liezeke aan het andere eind,
dicht bij de keuken, zoodat ze gemakkelijk een handje helpen kon .
Peer speed den visch in moken en weldra ging de
schotel van hand tot hand, terwijl de werkvrouw
schuimenden seef uit flesschen in de glazen schonk .Er
heerschte nu algemeene stilte welke slechts verbroken werd door het gerinkel van vorken en messen .
Ieder proefde den smakelijken zeevisch met groote
aandacht .
Zoe pas deze morged met de sloep on 't kroanen
hoo'd oangekome, zegde Peer de Stouwer ; 'n flinke
vangst en de visch was ni meer dap zestien en halve de
ben.
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Vor niet ! vond de Drooge, die bedaard zijne portie binnenspeelde .
Hij is zoe vast en vars of h'm nag leefde, merkte
vrouw Jerschaere aan ; en greed gemokt, het kan nibeter ; ik moet zegge da Liezeken 'n eeste kokin is .
Liezeke glimlachte en Loke sprak met haren mood
half vol :
En lakker hee Flup?
De Flup deed nog eene klad mostaard op zijn bord
en lachte zijne verloofde toe :
--- As gij zoe goe kunt koken as Liezeke, dan zal
me nen buik nog dikkels in 'n vigelant rije, geloof ek .
Peer hief zijn glas op ; de Drooge sprong onmidd.ellijk recht en riep, zijn glas insgelijks opnemend :
As den boas drinkt, dan drinke w'allemoal mee!
Allen gehoorzaamden . Toen het neusprikkende gele bier gedronken was yen de glazen terug neergezet
waren, werd de schotel nag eens rondgegeven en elk
nam nog een toemaatje van den schelvisch.
Allen hadden zich to goed gedaan . Liezeke en de
werkvrouw verwisselden de borden en de laatste
bracht een tinnen schotel, waarop eene prachtige
brok braadvleesch, waar de vettige sans afdreef . Peer
kreeg het vleeschmes en begon groote lappen to snijden zoodat het bloed eruit sijpelde ; het ruikte uitstekend . Er kwamen brusselsche spruiten met gebraden
aardappelen bij, alsook voor elk eene pint tintelend
gersten'bier met een kraag van schuim op .
Terwijl dit a11es gebeurde en het gebraad werd gekeurd en verorberd ging er een gesprek over de vraag
of het verkieslijker was het huwelijksf eest to huffs
of elders to vieren .
Peer de Stouwer stelde het befaamde Loodshuis
voor.
-- As we 't feest in 't Loodshuis hauwe dan kan iedereen oep ze gemak meedoen en hebbe we geene last
thuis ; wa zegde gij Lake?
1k ben kontent mee al wat da ge doe voa, zei
ze tevreden en lodderoogend .
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Terwijl ze de schotel met vleesch aan haren verloofde overreikte, bemerkte haar vader :
-- Mor wa vor nen rink hedde gij dor na oan Loke,
lot i s zien ?
Van me nen toekommede gekrege,antwoordde ze,
zegepralend hare hand uitstekend, waaraan een pare!,
in steentjes gevat ; in schittering wedijverde met hare
van geluk stralende oogen .
De verlovingsrink, in afwachting van den trauwrink, bevestigde de Flup.
Alle vorken vielen stil, in alley oogen Monk het verlangen om het kleinood to bekijken .
- Doet h'm is af, da w'h'm kunne bezien, vroeg
de vader.
Under groote belangstelling kreeg flu, elk op beurt,
het juweel in de hand om het to bewonderen . Het was
een witte parel, omringd door twaalf briljantjes . De
waardeering was oprecht en welverdiend en lokte uitbundige lof tuitingen uit .
E prachteg stuk, zegde Peer ; proficiat Loke .
Ge zoudt er wille vor trauwe, opperde Lotje
guitig en 'achteloos, terwij~ ze het stuk even aan een
vinger stak en de briljantjes in het gaslicht deed flonkeren.
Dad hangt mar van oezelven af,zoo vie! de Drooge
snel in met gedempte stem ; trauwt met die ~warte ;
of hedde liever nen blonte lak ik?
Hunne blikken kruisten elkaar maar Lotje bledf
paf . Na zijne hofmakerij op oudejaarsavond bij Liezeke, waar hij flu zoo ver van of zat ; na hare eigene, spottende afwijzing ; na zijne zinspelingen op haren
zwarten meneer, wist ze niet meer hoe ze het met
hem had . Zijn stiff gezicht was ondoordringbaar en
zijne groote oogen gluurden strak op haar van achter zijne brilglazen . Het was, tusschen hen beide, een
kort oogen'blik van opgewonden spanning zooals tusschen twee kampvechters, maar die aan de overige
dischgenooten antsnapte .
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Ze liet zich echter ook ditmaal niet uit haar lood
slaan en rei'kte den ring aan Liezeke.
Stekt gij h'm is oan Liezeke, misschien past h'm
oe beter dan mij . .
De Drooge verstond den kneep, zweeg en haakte een
stuk vleesch aan zijne vork . Liezeke gaf den ring over
aan jufvrouw Verschaere en deze aan hare moeder.
Hij past niemand beter dan Lake, verklaarde
de vrouw ; dor is h'm vor gemokt ook .
Hij zal de Flup ze ne spoarpot ne leeleke lek gesloagen hebbe, besloot de Drooge .
't Is vor heel heur leeve, ni woar Loke, we kunnen ons toch mor eene keer verlove, lachte Flup .
Die goa noot van me ne vinger meer af, verzekerde het meisje, terwijl ze het juweel genoeglijk terug aan harm vinger stak.
Allen gaven zich nu weer vol ijver over aan het
eten van het welriekende gebraad en, toen de tinnen
schotel nog eens rondgegeven was en de borden zoo
goed als geledigd warm, stond de Drooge recht .
Boas, ik vroag toeloating oem het verloofde koppel geluk to wensen en toe to spreke.
Hij legde zijne servet af,, ging tot Whet verhoog,
haalde een papier van achter de piano en galmde plech
tig de volgende strofen uit :
Zeg stuurman, als ge wilt gaan varen,
al in een huuwlijksschuit,
let op de klippen en gevaren ;
bedenk dat uwe schoone bruid,
vertrouwend op uw stuurmanskunst,
u schenkt haar leven en haar gunst
al do'bbrend op de baren.
Toe bruidje, stag maar in de boot,
ge kunt gerust gaan varen,
met zulk een stuurman, vrees geen nood :
zijn naam is Flup Verschaere ;
hij kept de zee, hij kept het strand,
hij weet, met vaste stuurmanshand,
zijn bootje to bevaren .
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Gij zijt in uwe beste jaren,
de liefde lonkt u zacht ;
't is tijd van samengaan en paren,
de toekomst lacht in glans en pracht .
Welaan dan, 't bootje lustig in,
geleid door trouw en zoete min,
om levensvreugd to garen .
Neemt Kupido maar mee aan boord,
hij tokkelt ~hartesnaren .
Gij hebt er wis al van gehooY d?
Hij houdt van spelevaren ;
hebt gij hem eenmaal in uw schuit :
ge krijgt hem vast er niet meer uit
zoo midden in de baren .
Hij kan het diepst geheim verklaren
en lonkt en pronkt en zingt ;
hij kan zoo guitig u bestaren
wijl, schalksch, hij tusschen bei zich dringt .
Hij streelt en kust en lacht en schreit
en jokt en speelt en danst en vleit
en is niet to bedaren .
Dus stuurman, fluks en welgezind
in 't huuwlijksschip gevaren ;
neem 't roer ter hand door weer en wind
ons is 't een blijde mare .
Uw bruidje zal, bij zonneschijn
of storm, steeds uw geleidster zijn,
trots alle de gevaren .
Het gejubel brak tallenkanten los ; handgeklap, gejuich, gelach vulden de kleine zaal . Dan hernam de
Drooge :
Vriend Flup en u Loke, wens ek, in noam van
al de vrienden en kalante van 't Vliegende Peerd,
van harte geluk ; en ik verzuuk oe dees gedicht 't aonveerden en to bewoaren as 'n gedenkenis van oe verlovingsfeest .
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Hij reikte het papier over aan Loke, die het haren
verloofde voorhield, maar Lotje ging achter hen staan
zoodat ze 't stuk gedrieen konden inzien en ook eensgezind uitriepen :
Schoon ! da's schoon
Het was een proefstuk van schrijf- en teekenkunde .
Het geheel was aan de kanten met eene di~kke streep
omlijst ; in 't midden verdeelde eene lijn het vlak in
twee vakken ; in elk yak stonden drie strof en in rondschrif t en daarboven, het opschrif t in mooie, met de
hand getrokken drukletters, in rood en zwart en omringd met allerlei krullen. Lotje las het opschrift luidop :
Gelegenheidsgedicht
ter eere van
den Heer Flup Verschaere
en
Mejuffer Elisabeth van Essche
op hunne verloving
6 J anuari 1876
De Flup stond recht, stak den Drooge de hand toe
en zegde, innig ontroerd :
Vriend Koarel, ik kan dad allemoal zoe schoon
ni zegge gelak as gij, mor ik bedank oe mee heel m'n
hart .
Loke gaf het stuk verder door en riep lachend, maar
met tranen in hare oogen :
Van mij krijgde nen hartelakke kus, Koarel !
Ze liep tot hem en zoende hem op beide kaken .
Dat doe me deugd, sprak hij, nadat hij zelf het
gelukkige meisje had wedergekust .
Het stuk maakte de ronde en droeg caller goedkeuring en bewondering weg . Vrouw Verschaere verlangde dat het zou ingelijst worden en Lotje was niet
de minst lovende ; ze verklaarde ronduit :
In dad alles is onzen Droogen eeneg!
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Doch het derde gerecht kwam op en overtrof, zoo
mogelijk nog, de beide vorige in aantrekkelijkheid en
geur ; eene teil kroppensvol met gestoofd konijn, om
to watertanden .
De dischgenooten spaarden geen lof
Mor Liezeke, wad hed oe best gedoan, prees
vrouw Verschaere •
'k Geloof oe, beaamde Peer .
Mor hoe hedde die lakker sans toch gemokt?
vroeg vrouw Verschaere.
Wel ; ik heb het konijn gekruid en gesausd gelak hogs, mee roeie wijn en sjukkelat, antwoordde
Liezeke .
Voor dees gerecht had Peer zijn wijnkelder aangesproken, zooals hij Liezeke had beloofd ; hij zelf vulde
voorzichtig de roemers ; het donkere druivensap gulpte en parelde in de glazen . Met zijn glas in de hand
stelde hij een toost in
- Moeder Verschaere en kindere, lot ons nen teug
doen oep de gezondhad en het geluk van onze Flup
en van ons Loke !
Na dezen toast we'd smakeljik en aandachtig gedronken . De Drooge hield zijn roemer tegen het licht
en liet er een straal van in den wijn schijnen ; hij
proefde oplettend, langzaam .
- Allo Drooge! was is da? vroeg Lotje die hem
toch niet ongemoeid kon laten .
Dor zit kneur in, oordeelde hij ; dad is boergonje .
Gegruid ! riep Peer, van acht en sestig !
Hoe, heerlijk smaakte het konijn en hoe f ijn streelde
de boergonjewijn het gehemelte van al deze welgedane, kleine burgers die het tafelgenot wisten to waardeeren als echte, -of schoon onbewuste epikuristen .
- Ze zegge da g'in de Leeren+ Eemer het l'kkerst
konijn kund ete, 'bemerkte de Drooge ; mor, die da zegge da zen ketters, en die dole ; to minste volges de
Mechelse kattekismus . Ik vind da ge vor konijn 't eten
in 't Vliegende Peerd moet zen ; wa zegde gij Flup? . . .
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Ik zeg dat er geen eene kok kan koke gelak m'n
oanstoande schoonzuster ; zelf ni oep de Redstarboote .
De teil ging verder van hand tot hand en ieder vatte
nog eene portie . Peer de Stouwer zorgde voor gevulde
roemers . Allen smulden en dronken, dronken en smulden .
Weder verwisselden Liezeke en de werkvrouw de
borden en brachten eene kom vol gesmijdige salaad op .
Daar was van alles in : veldsalaad, mode beet en aardappel in schijfjes, komkommer, andijvie, maar vooral
garnaal en kreef t, het alles overgoten en dooreengemengeld met eiersaus, dik van boter en olie .
Het is worachtig to veal, verklaarde vrouw Verschaere blazend, ik kan al ni meer . . .
Vor ees da w'ons kindere verlove, zegde Peer
lodderoogend en met voldoening zijne lange sik streelend, kunne we ze ni genoeg viere .Ik zal oe is bediene,
moeder Verschaere.

Hij vatte eene f linke portie tusschen lepel en vork
en legde ze op haar bord,bediende zichzelven en reikte
de kom aan jufvrouw Verschaere over, die er enkel
een heel klein beetje van nam en de kom doorgaf .Middelerwijl schonk Peer de roemers vol . Al etende bracht
hij het vraagstuk van het huwelijksfeest weer eens to
berde
- Dor strak zen we ni voortgegoan over het hauwelaksf eest, wad is auw gedacht Flup ?
Wel wader zal ek mor zegge ni woar? ik voos
mee Loke .
Mag ik is jet zegge voa? vroeg Liezeke. Hawel,
1k zou het liever thuis doen . Mij grutste plezier zou
zijn, as m'n zusters trauwe, vor het f eest to meuge koke
gelak vandoag ; da zal veal beter en veal -goeiekooper
zen ; en we zulle veal meer oep ons gemak zen oak .
Zied is wa slameur in huffs, wierp haar vader tegen ; dan moette gijzelf heel den dag on de stoof stoan .
- Mor 1k vroag ni beter, zei ze eenvoudig ; ik kan
da genoeg boas met de warkvrauw en as 't zijn moet
neem ek er 'n kokin bij .
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Hawel dan viere we 't hauwelak thuis, besloot
Peer.
Hoe verleidelijk de salaad ook was, Loch werd de
kom niet, zooals de voorgaande gerechten, ten tweeden
male rondgegeven ; ze moest, nog half vol, terug naar
de keuken .
De f eestvierders zagen er voldaan uit ; de gezichten
bloosden, de oogen glinsterden en de gesprekken slabakten . Ieder verlangde op adem to komen en uit to
rusten van het felle smullen . Er was wapenstilstand .
De Flup zat to vrijen met Loke ; Lotje fezelde met
jufvrouw Verschaere en Peer koutte met zijne buurvrouw . Liezeke bracht kleine bordjes ter tafel en de
Drooge was verdwenen .
De rustpoos mocht echter niet lang duren want de
Drooge bracht de vlaai op, de vlaai door Liezeke, op
zijn aandringen, eigenhandig gemaakt . ' Het was eene
kolossale vlaai, gesneden in langpuntige driehoeken . De
dischgenooten hadden zich zoodanig voldaan aan de
voorgaande schotels dat ze de vlaai onverschillig, misschien wel met tegenzin hadden zien aankomen,hadden
de gedragingen van den Drooge hunne belangstelling
en vooral hun lachlust niet gaande gemaakt .
Hij had zijne servet over den arm geslagen en droeg
den schotel op zijne omgekeerde hand . Met onbewogen
en onbeweegbaar gezicht, zonder spreken, legde hij
met een taartschep een stuk der vlaai op elk bord, beginnende met Peer de Stouwer .
Lotje kon zich niet weerhouden to schertsen en to
vragen of hij flu ook al taf elknecht geworden was, dock,
toen hij den schotel midden op de taf el neergezet had
en alley aandacht op zich getrokken voelde, begon hij
Na zal ek oe de beteekenis van die vlui is uitlegge : in den tijd van de grutste welde van Antwarpe,
dad is to zeggen over drijhonderd joar en loater ook
nog, vierden ons veurauwers den Drijkeuningenoaved
mee 'n fameuze smulpartij. De f eest wier gevierd oem
de karkelakke f eeste to sluice die begoste mee Karsmis, ba de geborte van Ons Heer wanner, gelak g'al75

lemoal wet, de drij Keuninge, veurafgegoan en geloodst
deur 'n star, het kinneke Jezes kwoame bezuuken in
het stalleke van Bethlehem, wordad het, tusse 'nen os
en 'nen ezel, oep de weereld was gekome. Snuff elers
zegge dat da feest deur de kark eigentlak ingesteld is
oem nen heidense f eestdag to vervange, de feestdag
van Saturnus . Da was nen heel vreeje god,volgens de
berichte, want hij verscheurde z'n eige kindere .
Mor ons antwarpse beurgerij die had da karkelak
feest oep hear manier wer trug heidens gemokt ; want
in pleats van oep dien dag nor de kark to goan bidde,
vergoaderde de families en de vrienden oan overvloedeg versierde toaf els, vorzien mee al da lakker was
vor't eten en vor to drinke, terwijl dad onder het smulle muziek, zank, spel en daps makkanderen afwisselde, let da noot wier overgesloage da was de kroning
van de Keunink . Doarveur diende de vlui ; in die vlui
zat 'n boon verschole, wie dat de boon trot wier Keunink gekroond en alleman moest h'm g'hoorzoame . De
Keunink koos de Keunegin, de zot, de schenker, den
bode, den barbier, en zoo voorts, dikkels wet toet onderhalf dozijn toe, as er genoeg gaste woare, en die deejen allemoal gewilleg wat dad de Keunink verlangde .
Droenk de Keunink, iedereen droenk mee ; zoeng de
Keunin+k, iedereen zoeng mee ; danste de Keunink, iedereen danste mee ; of beval de Keunink baveurbeld on
ne gast van a lieke to zingen of z'n gebuurvrauw to
kusse, dan zoeng dien a lieke of kuste z'n gebuurvrauw .
't Is mor oem to zegge dat dad heel plizant is as iedereen meedoet ; da moette na mor zelf ondervinde .
Nauw verzuuk ek oe allemoal oe stuk vlui oep t' eten
en die de boon hee 't moet het zegge .
Nu alter nieuwsgierigheid was opgewekt waren alien
gretig om de vlaai to proeven en de boon to vinden .
Ik heb ze ! riep Peer ; en inderdaad hij had de
boon tusschen duim en wijsvinger .
Leve de Keunink ! riep de Drooge .
Leve de Keunink! herhaalden eensgezind de
dischgenooten.
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Toen stapte de Drooge tot den Boonenkoning en zette hem sane kroon van verguld papist op hat hoofd ;
hierbij gaf hij hem zijn gevuld glas in de hand ; de
Drooge en alien namen bun glas op .De Koning bracht
zijn roemer aan de lippen en de Drooge riep luid :
De Keunink drinkt !
Allen dronken .
Wie vroagde vor keunegin? vroeg de Drooge.
Vrauw Verschaere, antwoordde de Koning .
Vie is oewe zot?
Den Drooge ! schaterde Lotje .
Alleman proestte hat uit maar de Koning lachte en
antwoordde
1k kiss Lotje vor zottin en de Koarel vor to
schenke ; Liezeke vor kokin en de Flup vor bode .
Bravo ! goe gedauwe ! klonk hat ten alien kant.
De lachbui, door dit snel ontwikkeld tooneel verwerkt, was nog niet gestild toen eensklaps in de gelagN
zeal stemmen galmden :
Wijkomen van 't ®osten, wij komen vet,
Wij zijn de drie koningen, met de stet .
D starts ! gij moogt nu niet stills staan,
Gij moot thans met ons ja near Bethlem gaan .
Near Bethlem, near Bethlem de schoone stad,
Maria aldaar met hear kindje zat,
Hear kindje dat beef t ja zoo lang geleefd
Dat hemel en aarde 't geschapen heeft,
Den hemel en d'aarde, zelf s oak nog meet,
Dat is er een teeken van God den Heer ! . . .
Wij komen, en zingen tar ear van U,
Doet open Uw deur en ontvangst ons nu ;
Zoo geef t ons to drinkers een baker wijn,
Dat zal U, dat zal ons tot vreugde zijn ! . . .
Verrast en behaaglijk hadden de taf elgasten toegeluisterd.
77

lk geloof da'k ik die stemme ken, verklaarde de
Ironing ; bode goad is zien wie dat dad is.
De Flup liep gezwind buiten de glazen deuren en
bracht de zangers binnen . Het waren de drie koningen van den dag : een in een rooden mantel, met een
mijter op en een staf in de hand ; een andere gehuld
in een blauwen mantel, getooid met eene kroon,droeg
een langen stole waarboven eene sttyl stond van zilverpapier ; de derde had een dik en zwartgemaakt gezicht,
een tulband op het hoofd en een witten mantel aan ;hij
verbeeldde den moorenkoning.
Wel potverkoffe, da zen m'n forelie ! kreet Peer
rechtspringend.
Het waren inderdaad de Brusseleer, Rosse Pol en
Jan Gat . Peer lachte dat hij schakte zoodat de tranen
over zijne kaken liepen ; maar hij lachte niet alleen
want alle aanwezigen, zelf s de drie koningen werden
door eene zelfde lachbui overvallen . Toen men eenigzins tot bedaren was gekomen, sprak de moorenkoning, die niemand anders was dan Jan Gat :
Boas! we zen gedrijen afgeveerdigd van de waste
mannen oem oe dochter en heuren toekommede geluk
to wensen en heur nen boekee to brenge . . .
Hij haalde een grooten, in papier gevatten bloemtuil van onder zijn mantel uit en bond hen, met een
zwierigen zwaai aan Loke, die hem lachend aannam
Dan ging hij voort :
Juf f ra, de waste manne van Peer de Stouwer wensen oew alle twee van harte gelwk en lank leeven
in den hauwelakke stoat .
Da's goe gezee'd, lachte Loke en stale den drie
koningen op beurt de hand toe ; de Flup liet zich ook
niet onbetuigd en voegde zijn dank bij dien zijner verloofde.
"De Drooge, als schenker, zorgde intusschen voor
roemers voor de drie koningen, schonk hunne en alley glazen vol en stelde een heildronk voor
Ge zult zeker wel deurst hebbe van de refs, mane
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ne? oep oe gezondhad en oem oe to bedanke vor de
moeite .
En oep hat oanstoande bruidspoar ! antwoordde
Jan Gat ; lave hat bruidspoar!
Levea hat bruidspoarljuichten alien met den roemer in de hand ; maar buiten klonken plots fanfaren .
De serenoade ! riep de Drooge .
Er ging een elektrische schok door alle deelnemers,
zoo opgetogen waren ze bij daze nieuwe verrassing ;
blijheid blonk op alle wezens, straalde uit alle oogen,
terwijl men aandachtig luisterde .
Nadat een paar arias tar eere van hat verloofde koppel waren uitgevoerd, kwamen de voorzitters van de
drie, in 't Vliegende Peerd gevestigde maatsehappijen binnen de glazen deuren . Ze waren in plechtig
zwart en droegen elk een bloemtuil . De voorzitter van
den Strijdersbond had zijn blauwen floeren band, met
in goo ddraad geborduurde letters, over de borst .
Vriende ! zoo ving hij aan, we zen gekomen oem,
in noam van de Strijders bond, Deur Spoare Vergoaren
en De Lustige Tonspelers ons alderliefste Loken en
heuren toekommede, onze goeie vrierd Flup Verscbaer-e, geluk to wense mee hun verloving .De besturen hebben ons oepgedroagen oem oew alle twee as 'n herinnering mee nen boekee to vereere, dewel~ke da w'oe in
naam van a1 de laden aanbieje . Ik verzuuk oe vriende, oe allemoal ba mij to vuugen oem de verloofden
'n drijdubbel ovoasse to brenge . Allo! allemoal gelijk :
een, twee, drij !
De verloofden hadden ontroerd en verrukt de bloemtuilen aangenomen en stonden gearmd ; de zaal dreunde van hat driemaal herhaalde handgeklap en gestamp .
Handen warden gedrukt en gelukwenschen warden
nog eens door elken voorzitter persoonlijk aan de verloofden herhaald . Wader zorgde de Drooge voor voile roemers ; Lotje en Liezeke boden de schalen met
nagerechten in hat ronde en buiten speelden de f anf area een allervroolijkst deuntje .
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Lot de muzekante binne komen en a glas bier
drinke, opperde Peer .
Hij zette zijne koningskroon of en, gevolgd door al
de f eestvierders, behalve de drie koningen, ging hij de
muzikanten uitnoodigen . Ze warm sari dertigtal . Er
ontstond schielijk zooveel bedrijvigheid als op de beste dagen in 't ,Vliegende Peerd . Liezeke en Lotje
tapten ; Peer en Loke boden de glazen schuimend gerstenbier gulhartig aan de muzikanten en bijloopers,
to midden van 't rumoer .
De muziekmeester schaarde zijne mannen to samen,
hief zijn maatstok in de' hoogte en daar dreunde een
aria door de zaal zoodat hat gansche huffs daverde .
Daarna trokken de f anf aren af onder het spelen eerier
marsch wier tonen stilaan wegstierven .
Daarmee was echter hat verlovingsfeest nog niet afgeloopen want nu galmden klaviertonen achter de glazen deuren . De Drooge wierp ze wagenwijd open en
riep zoo laid hij kon tot het nieuwsgierige gezelschap :
Groot bal ! alleman oep post! . . .
Op hat verhoog, aan de piano, zat de gewone begeleider van de muziekavonden, gereed om zijne meest
meeslepende danswijsjes uit to voeren . De Drooge
fluisterde wat aan Peer's oor ; daze zette lachend zijne
vergulde kroon wader op en verzocht vrouw Verschaere ten daps ; Loke hing reeds aan Flap's arm ;
de Drooge noodigde Lotje die bereidwillig aannam ;
een paar voorzitters wendden zich tot Liezeke en jufvrouw Verschaere,
--y Polka ! riep de Drooge, em daar draaiden de
vij f koppels door de herberg .
En zoo ging het voort, afwisselend met waken, redowas en polkas . Vrouw Verschaere, Liezeke en Peer
de Stouwer gaven het spoedig op maar alle mannen,
zelf s de drie koningen, vroegen en kregen hunne heart
om met de verloof de rond to zwieren . Loke moist van
game vermoeienis en hadde wel den geheelen nacht
door gedanst, zoo gelukkig was ze .
De laatste heart kreeg de Drooge, daar al de vori80

gen, zelfs de Flup, versaagden . Hij nam de kans waar
om zijne kunst to doen bewonderen want hij zweef de
met zijne danseres zoo sierlijk en bevallig door de
zaal dat alien, op het einde, in de handen klapten .
Dan diende Liezeke eene welriekende kof f ie c p en
Lotje bracht de cognacflesch ter tafel. finder allergezelligst gekeuvel werden de schalen met vruchten en
gebakjes ledig geplunderd. Toen bleek dat de aanstcker van al de onvoorziene genoeglijkheden van dien
merkwaardigen verlovingsdag niemand anders was
dan de Drooge .
Jan Gat, de moorenkoning, ging zich witwasschen in
de keuken en toen hij terugkwam, in zijne natuurlijke
gedaante stelde ieder vast dat zijn dik gezicht niet al
to kwalijk op een menschelijk achterdeel geleek en dat
hij zijn bijnaam waarlijk niet gestolen had.
En wanneer het eindelijk tot scheiden kwam, als de
klok korte uurtjes en sommige tongen dubbel sloegen,
zegde de gulhartige stouwer, lodderoogend tot zijn
Duivel doet al
Koarel, ik kan oe ni genoeg bedanke, tulle ! ge
zed onbetoalboar gewest ! . . .
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H U O F D S T U K

VI

Verloren Maandag !
Achter de feestelijkheden welke door Driekoningenavond werden besloten kwam verloren maandag als
een schamele sukkelaar aangestrompeld . Het was de
dag der werklieden en der kleine burgerij .
In de beenhouwerswinkels pronkten keurige, frischruikende saussiezen, gedroogde en gezouten vleeschwaren, reusacht gee bloedkensen, to enthooge stapels
beuling en rozige varkensworst, die groot en klein deden watertanden .
De uitstallingen der bakkers lagen vol witte, krenten-, appel- en worstenbroodjes wier heerlijke geuren
de reukorganen streelden, de gulzigheid opwekten en
den kooplust prikkelden .
Dienstbare geesten bekwamen fooien en geschenken
van hunne bazen of meesters en van de leveraars ; de
winkeliers deelden nieuwjaarsgiften uit aan hunne vaste klanten ; de kruideniers schonken ontelbare peperkoeken, almanakken en pakken sjokolade aan de huismoeders met den vriendelijksten lack en «ne zoalege
nievejoar>a .
Op den noen werd het werk in f abrieken en werkplaatsen, aan werven en dokken stil gelegd, zoo het
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althans des morgends was hervat geworden, want, op
hunne beurt en op hunne manier zouden de arbeiders
en de kleine neringdoeners aan heidensche goden of feren. In de eerste plaats aan den altijd jongen en nooit
verzadigden Bacchus ; ook aan de eeuwig jeugdige
Terpsichore.
Hunne genotzucht uitte zich op zeer algemeene alhoewel nederige wijze . Zij veropenbaarde zich uitbundig in huffs, op straat, in dranklokaal en danszaal .
In de vol'krijke buurten zaten de huisgezinnen, dock
meestal vrouwen en kinderen, in de warme huiskamer,
gezellig rond de tafel geschaard om verloren maandag
to vieren bij 't genieten van de lekkernijen welke de
winkeliers hadden aangeboden, dock vooral van de
worstenbroodjes met sjokolade, de geijkte feestgerechten van den dag. Maar de kroon spanden voorzeker
de herbergiers die hunne klanten onthaalden en vergastten op glazen en glaasjes lang en kort nat, op sigaren en goede wenschen .
Peer de Stouwer bleef nooit ten yachter om den dag
der werklieden to huldigen ; dit was gewoonte bij hem,
ook deed hij het op eene hem eigene manier .
Dien keen had hij twee stoombooten liggen aan de
Rhijnkaai : eene in lading, eene in lossing . Toen des
middags de werkzaamheden geschorst werden hadden
de voorlie Jan ~Gat en Rosse Pol, die elk het opzicht
uitoefenden aan eene der twee vaartuigen, de stouwersgasten op dek vergaderd toen ze aan wal wilden stappen en aldus toegesproken
Van achtermiddag oem vier ure, bajeenkomst
in 't Hol van Boeretrien . Alle vaste en losse manne
die 'n warkkoart hebbe van vandoag krijge dubbel pree
en weurre getrakteerd van Peer de Stauwer . Ge zed
allemoal verzocht van oep oe s' Zondags to kome zulle t
Deze mededeeling had onmiddellijk de arbeiders
in goede stemming gebracht, oak ontbrak er niet een
to vier uur in 't Hol van Boeretrien .
De oorsprong van dezen veelbeduidenden bijnaam
83

had zelfs de schrandere Drooge niet weten op to sporen. De herberg waar Peer de Stouwer zijn yolk liet
betalen, geleek geenszins op een ho! : hat was een langwerpig vierkantig lokaal op de toenmalige oude Rhijnkaai .
Het daglicht stroomde er binnen door drie glazen
deuren. De waard was er den ganschen dag ijverig in
de wear en deed zich bijstaan door zijne wederhelft,
die in 't geheel niet geleek op eene boeretrien, nog zelfs
niet op eene gewone boerin . Ze was integendeel een
geboren stadsmeisje met een snoezig snuitje . 4ok had
ze er slag van met de ruwe dokwerkers om to gaan,
ten bate van de herberg, welke eigenlijk kortweg heette : In den Rhijn.
Was de bijnaam eene erfenis van den kwaden roep
waarin destijds de wijk stond welke zich uitstrekte
op en in den omtrek der Nieuwstud of ,Boerenkwartier en alwaar de twee oude dokken gegraven warden?
Wel mogelijk, want in dit Boerenkwartier huisde inderdaad, volgens de overlevering, al hat gespuis dat
leefde van diefte, misdaad en ontucht. Hoe dit ook zij,
hat opschrift 1n deny Rhijn mocht in nag zoo duidelijke
letters op den gavel van hat lokaal prijken, Been starveling scheen hat to weten, dock iedereen kende 't Hol
van Boeretrien.
Het ging er dien namiddag ordelijk of schoon lu_idruchtig toe, bij hat opstrijken van hat dubbele dagloon
hetwelk de Drooge, gezeten ac~hter eene taf el waarop
stapeltjes geld pronkten, tegen de werkkaarten uitbetaalde.
De Drooge kende al daze grove mannen met naam
en toenaam en, al stond zijn gezicht nog zoo stiff,
toch waren a11en met hem ingetiomen wegens zijne
kwinkslagen, zijne gepaste raadgevingen en wenken en
zelf s wegens zijne berispingen .
De herberg liep propvol ; de waard tapte of schonk
gedurig ; de waardin bestelde de glazen . In hat door
dikken tabaksrook gedempte gaslicht zagen alle gezich84

ten grauw, maar op alle blonk de blijheid, welke zich
luchtte in lawaai, gesnap en gelach .
Jan Gat vertelde, in een kring van gretige aanhoorders, van het verlovingsfeest waarop hij was verzocht
geweest met den Brusseleer en Rosse Pol en van hun
wedervaren met de dochter van Peer de Stouwer .
E maske gelak melk en bloed, mee ne kom is
year meneer, ik zeg oe mor da. . .
Met de handen maakte hij eene bolvormige bewegnig op de hoogte der borst om Loke's vormen na to
bootsen .
En vriendelak ! het kan ni meer. Van heel den
paved hee ze ni oepghauwe van lache ; g'had is moetto zien wad ooge da ze trok as ek me nen boekee van
onder m'n beddeloake trok en mee 'n zwierige buiging
toestak, si zoo!
Jan Gat maakte voor de bewonderende omstanders
inderdaad eene buiging terwijl hij zijn linkerbeen achter zich uitzwaaide, de rechterhand vooruit bewoog
en zijne groote, bolle kaken tot een allerminzaamsten
glimlach poogde to plooien .
Heure vent zal er'n malsche brok pan hebbe, mor
as ze dansten hee ? was ze zoe loecht as a pleumke .
Alleman kreeg ze nen toer en wij ook zulle ! ge meet
ni denke da ze to fier was vor ons ; mar pep 't lesten
as iedereen zat to bloaze van de muugte, vroeg hear
meneer Koarel. Si manne ! ik heb foot zoe iet schoon
gezien gelak as da koppel danste : zoe loecht en zoe
fijn da ge zoudt gedocht hebbe da ze mee hun voete
geene grond roakte . Da was vor 't sluiten en iedereen
klapten in z'n hande .
ee wie goa ze trauwe ? vroeg men.
Mee ne stuurman van de White Cross Line, ne
zekere FlupVerschaere, ne knappe kadee van bet Sint
Andrieskortier . Nen blonten blozerik mee ne geelen
hoefijzerboard, nen echten zeeman, van zeemansafkomst, want ze voader is, as loods van eeste klas, gesteurve .
Oep wa boot veert h'm?
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Da weet ek ni sjust, mor da zal meneer Koarel
wel wete, hernam Jan Gat ; wacht ik zal 't h'm is goan
vroage.
Hij werkte zich door de omstanders en naderde
de taf el, waarachter de Drooge nog steeds geld uitdeelde en stelde hem de vraag
Meneer Koarel oep wa boot veert den toekommede van den boas z'n dochter?
Oep den Helvetia, Jan.
Wel die vertrekt vandoaag! klonk het .
Joa ! zei de Drooge, dien is nauw al vertrokke
want de tij was oem drij ure .
Wel joa, zegde er een uit den hoop ; ik heb dor
strak ne White Cross boot uit het sas van de Kattendijkdok zien kome . Den bass stond er oep het dokshoof d mee 'n uff ra nor to zien .
Dan was da zeker z'n dochter die heuren toekommeden hee wille zien vertrekke, sprak Jan Gat .
Joa, bevestigde de Drooge .
-- Hadde we da gewete! hernam de stouwersgast .
Woroem ? vroeg de Drooge .

Wel, opperde de stouwersgast, dan hadde w'er
kunne bij zen .
De Drooge kreeg een geniepigen inval : hij moist dat
de bass met Loke aan boord van de in lading liggende
stoomboot Galileo genoodigd was door den kapitein, om
een glas to komen ledigen op het heil der verloof de .
Peer de Stouwer had hem namelijk verteld dat zijne
oudste met een zeeman ging trquwen en dat de zeeman
dien dag met de Helvetia zou uitvaren ; alsook dat hij
met zijne dochter dit vertrek van de kade zou komen
bijwonen. Peer zou Loke, bij 't verlaten van de Gali.
leo tot over de Zeeuwsche Korenmarkt geleiden en dan
naar 't Hol van Boeretrien komen . In den vooravond
zouden dan, zooals telken jare op verloren maandag,
de stouwersgasten, stoetsgewijs, met muziek voorop,
naar 't Vliegende Peerd gaan, alwaar de bass ze zou
vergasten .
Schielijk vormde de Drooge het plan Loke eene part
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Galileo ha de kappetein . Goa vroagd of ze mee wilt

komen oem ze gelijk nor huffs to brenge .
Potverkoffe ! riep Jan Gat da goo me. Wie goat
er mee ?
Onmiddellijk schaarden zich eenige vaste mannen
bij hem en weg was de afva'ardiging .
Inderdaad, den avond to voren had, in 't Vliegende
Peerd, de Flup in 't bijwezen van alien die het f eestmaal der verloving hadden bijgewoond, of scheid genomen van zijne verloof de . Beide hadden afgesproken
dot Loke 'bij zijne afreis op de kade zou wezen om
hem een laatsten groet toe to wuiven .
Tegen den volgenden middag lag, in de saskom der
Kattendijkdok, de Helvetia klaar om, met voile lading, naar New York to vertrekken . Te twee uur
werden de sluisdeuren opengedraaid ; eenige stoombooten uit de Kattendijkdok gekomen, zouden voor ••

gaan .
Omstreeks drie uur, bij voile hooge tij, kwam de Heh
vetia aan de beurt, ze maalde met den achtersteven
vooruit, langzaam naar buiten, getoogd door eene sleepboot.
Loke stond met haar vader op het dokshoofd ; de
Flup op de voorplecht waar zijn post was om de 'beve
len van loods en kapitein door de bemanning to doen
opvolgen. In den zonneschijn, scheen hij zijne verloofde toe als een jeugdigen zeegod, met zijn zwaren haarbos en blondgelen board, welke als goud schitterde .
In 't voorbijvaren zwaaide hij haar toe met zijne officiersklak, op zijn aangezicht speelde een guile lack en,
met eene hand rond den mond, riep hij haar hartelijk
((tot weerziens !» toe . Loke stand to lachen met tranen
in hare oogen en wuifde met haren zakdoek zonder een
woord to kunnen uiten, zoo dik kropte haar de keel .
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Het was licht,zonder een enkel wolkje aan den hemel
en vinnig koud. Maar Lake voelde geene koude,ze was
overspannen en daarbij gehuld in haren dik met bout
gevoerderden mantel, Een hoedje,, met binders aan en
rechtopstaande veer, bedekte haar hoofd ; een vooltje
taande hare blozende kaken . Hare eene hand stak in
eene mof ; met de andere wuifde ze voortdurend met
haren zakdoek . Ze lachte en schrelde terwijl de Helvetia steeds achteruitmaalde en aan haar oog verdween
achter eene Red Star boot.
Dan liep ze, aan haars vaders arm, de kaai op en
beiden bereikten de Galileo, de voorste der stoombooten welke de stouwer in behandeling had. Hij geleidde
ze aan boord, op het voordek en vandaar konden beiden zien hoe statig de Helvetia flu begon to varen, getoogd in de richting der Austruweelsche bocht.
In de gedachten van vader en dochter rezen visioenen op terwijl zij de stoomboot sprakeloos natuurden
bij haar visioenen der fantazij, van het onbekende en
onbestemde toekomstige leven dat ze met haren Flup
zou deelen ; bij hem visioenen uit het werkelijk maar
verre verleden, van toen hij ook uit varen was gegaan, op trage zeilschepen, voor lange reizen .
De Helvetia draaide den Vlaamschen Hoek om en
gleed langzaam voort als to midden van groene weiden . Nog slechts het bovenste gedeelte van haar dekgetuig, hare masten, hare rookende schouw, bleven zichtbaar. Loke's en Peer's oogen hechtten zich, gals in
droom, aan deze altij d kleiner wordende voorwerpen, welke eindelijk in den schemerenden einder verdwenen .

Is thans your daughter, old man?
Deze vraag deed Peer en zijne dochter schielijk uit
hunne droomerij schieten . De gezagvoerder der Galzleo stond bij hen .
Yes captain! zoo luidde Peer's antwoord .
Nu werd een handdruk gewisseld . Loke kreeg nag
meer kleur dan gewoonlijk en h chte verlegen, terwijl
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de gezagvoerder, under 't spreken, beiden naar zijne
kajuit bracht, in het achterschip .
Daar vergastte hij ze op whisky soda. Bij het onderhoud radbraakte Peer al het engelsch dat hij, gedurende zijn gansch leven, op zee en aan wal, had opgepikt . Van haars vaders engelsch kon Loke al eens
een paar woorden snappen maar ale de kapitein sprak
verstond ze geen sikkepit, weshalve ze aan 't gesprek
geen dee! nam .
Met des to grooter nieuwsgierigheid keek ze om zich
heen flu ze gelegen'heid had om eene inrichting to
leeren kennen ale waarin haar Flup een grout deel zijne
levens doorbracht en verder doorbrengen zou, want
zijn doe! was immers het brevet van kapitein ter zee
to veroveren ?
De whisky soda vond ze to sterk maar het salon vigil
haar mede. Het was er gezellig bij 't open vuur . De gezagvoerder toonde zijne slaapkamer en roemde haar
comfort, was Peer hem in 't vlaamsch nadeed . Groote
aandacht schonk Loke aan de cabins der of f icieren, alwaar de smalle, boven elkander getimmerde kooien bare belangstelling in de hoogste mate gaande maakten.
Slops de Flup in zoo'n bed? vroeg ze .
Natuurlak, antwoordde Peer . On board slops iedereen in 'n kooi ; d'off eciere van achter en de matrooze van veur in 't schup .
Da moet lasteg zen, zoo a smal bed?
Balange ni, verklaarde haar vader, dor weurdt
oan gewoon .
Ze dacht er op na hoe ongemakkelijk het leven zijn
moest zonder vrouw in 't huishouden ; meer nog aan
haar eigen toekomstig lot, aan het lange alleen zijn terwijl de Flup op zee zou zwalken .
Veerd'n kappeteinsvrauw noot ni mee? vroeg ze
weder .
Oep zeilschepe gebeurt da nogal,antwoordde Peer,
oep stoomboote ni veu! ; mar mee stoomboote dure de
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reize ni lank ; oep ne wip zen ze weg en weer, lachte
hij geruststellend .
Heette gij zes weke ne wip, voader?
-- Wel joa! a zeilschup blefd a joar weg, en meer
ookal .
Ik zou liever wine dat de Flup kappetein wier
oep a zeilschup, zei ze lQdderoogend, en dat h'm me
meenam .
Da lean ni, lachte Peer. Wij hebbe geen zeilschepen en oep vremde schepe kunnen ons joenges geen
kappeteins weurre.
Hij moest Loke's zienswijze in 't engelsch radbraken ten believe van den gezagvoerder . Deze lachte
schuddebollend maar zegde bedenkelijk
-- No good miss! a captain can rule a hundred sailors on board but not one woman .
De beide mannen lachten hartelijk .
Wa zee meneer? vroeg Loke .
Dad het ni deugt, vrauwen on boord, zegde de
stouwer ; de kappetein zest dat h'm honderd zeelie kan
bedwingen on boord mor geen enkel vrauw .
Loke lodderoogde tegen haar vader, stale den wijsvinger dreigend omhoog en besloot
Da zal ek is on de Flup vroage . . .
Er weird op de deur geklopt en de gezagvoerder riep
Come in!
Jan Gat stale zijn gezicht met de groote kaken door
de opening ; een paar stouwersgasten stonden achter
hem in het gangetje.
Boas Peer! zoo begon hij, de mannen hebben ons
of gezonden oem to vroagen of dat de juffra zou wine
komen in 't Hol van Boeretrien .
Wablieft? woar? proestte Loke .
In 't Ho! van Boeretrien juffra, antwoordde Jan
terwijl hij met alle macht een lack onderdrukte ; das'
de stammenee hierover wordat den boas ons pree betoalt .
En wa most ek dor kome doen?
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Hoa si! mee oe permisse juffra ; den boas heed
alleman vandoag verzocht oemdad let verlore meun •
dag is . In 't Hol van Boeretrien zen w'allemoal bajeen
en van doer goan we nor oew huffs, gelak alle joaren
is er gezee'd .
Wel joa Loke, lachte Peer, terwijl hij met welgevallen zijne lange sik streelde ; ge wet toch wel da we
mee verlore Meundag al de manne trakteere thuis .
En as ge naj-is heel vriendelak wauwt zijn, hernam Jan, dan zoud al de manne groot plizier doen as
w'oe alle gelijk moechte nor huffs brenge .
As 't da mor is, zei ze gichelend .
Meuge w'er dan oep rekene juffra? vroeg Jan .
Ik zal mee voader meekome, beloofde ze .
Afgesproke ! besloot Jan met een glimlach en
eene buiging zooals hij alleen er, sedert ettelijke dagen,
eene had leeren maken . En weg was hij met de afvaar-•
diging.
Korts daarop namen Peer en Loke of scheid van den
gastvrijen gezagvoerder der Galileo en togen ze naar
't Hol van Boeretrien, alwaar men nog alleen op hen
wachtte om stoetsgewijs naar 't V liegende Peerd to
trekken .
Loke's verschijning aan den arm hears vaders met
hunne vriendelijke gezichten en hare stemmige klecding, maakte indruk op de ruwe dokwerkers . Allen namen werktuigelijk hunne petten of en de meeste gesprekken vielen stil . Wel tien stoelen werden hear en
den bass door goedwillige werklieden aangeboden . De
Drooge lachte in zijne vuist en zat doodbedaard eene
sigaar to roaken achter zijne tafel .
Muziek ! riep hij luid .
Onmiddellijk begon het orkest, bestaande uit eene
harmonica en twee klarinetten, een aria to spelen en,
toen dit ten einde was
Allo manne! We goan nor 't Vliegende Peerd, alleman oep dek !
Het Hol van Boeretrien liep langzaam ledig .
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De Drooge zelf vormde de stoet :voorop de muziekmakers ; dan Peer de Stouwer met Loke ; daarna heel
de bende vaste en losse mannen met de voorlie Jan
Cat, den Brusseleer en Rosse Pol in de hoof drij . Hij
zelf voegde zich bij den bass en zijne dochter die aldus tusschen hen beiden zou loopen want beiden gaven haar den arm .
Voort trok flu de stoet in den maneschijn, onder
het spelen van marschen, afgewisseld door vol .•s deuntjes welke de mannen zingend begeleidden . Voort
over de brug der oude dok, langs de Zeewsche Korenmarkt, voorbij de vlieten, over de scheldekaaien en
het Walburgisplein ; door de Steen- en Zilversmidstraten, de Groote Markt over en verder naar het SintAndrieskwartier .
De vroolijke stoet oogstte bijval tallenkanten . Zijn
geraas lokte, aan de meeste deuren, nieuwsgierigen die
hunne goedkeuring in luid gesnater betoonden . De
vreedzaamste voorbijgangers hielden stil en gaapten
hem glimlachend aan . Maar de straatjeugd vooral
was in haar schik : benden knapen en meisjes liepen
ervoor en erachter, zingend en springend .
In de Sint Andrieswijk kwam er nag eene menigte
bijgestroomd zoodat heel de buurt in rep en roer stond
wanneer de jolige troep 't Vliegende Peerd binnendrong.
Daarbinnen ontstond er een leven als op de drukste
dagen. Terwijl de harmonica maar toe zong en de
klarinetten bliezen kreeg al het stouwersvolk, in de
luidruchtigste vreugde, plaats aan de taf els . Het was
een kaos van rumoer dat hooren en zien vergingen .
Lotje en Liezeke tapten ; Loke en de bass zelf bedienden de gasten. De Drooge zag toe dat alleman voorzien wend met eene pint schuimend gerstenbier . Er
verliep nogal wat tijd eer al dat roerig volkje bediend
was en het geroezemoes eenigzins bedaarde.
Op het verhoog, op de bestuurstaf el, lagen stapels
worstenbroodjes op ijzeren platen de oogen der stouwersgasten uit to steken . Op een wenk van den Droo92

ge namen Jan Gat en Rosse Pol elk eene plaat op en
brachten ze in de zaal langsheen de twee rijen taf els,
alwaar ieder twee broodjes nemen moest .
Er wend geklonken en gedronken, geproef d, gesmaakt en gegeten ; ook Peer de Stouwer en zijne docliters, tesamen gezeten op hunne gewone plaats, bij den
tong, kregen hun deel . Jan Gat wekte zelf s hunne vroo
lijkheid op door de komische wijze waarop hij, met
zijn eenigen, allerzwierigsten zwaai, de plaat met vettig,e worstenbroodjes aan de meisjes bond, alsmede met
den aardigen glimlach dien hij op zijne niet minder
aardige kaken wist to leggen . Toen hij zijne ledige
piaat had weggebracht voegde hij zich, met een worstenbroodje in de hand ;,bij den Drooge die zelf bezig
was er een allersmakeli~ikst binnen to spelen .
Weldra werden pijpen en sigaren to voorschijn gehaald en aangestaken ; tabaksdamp steeg op ; stemmen
rezen en bromden tot geroezemoes . De Drooge en Jan
Gat beraadslaagden want het kwam er op aan al deze
eenvoudige werkmenschen bezig to houden met afwis
selende vermakelijkheden .
Op een oogwenk van den Drooge ving de harmonicaspeler eenige vinnige marschen aan . Daardoor kwam
er stilte : ieder luisterde en volgde de rythmische tonen
welke de man, nu hij een aandachtig gehoor had, op
waarlijk beteekenisvolle wijze wist uit zijn speeltuig
to halen . Het was niet langer het gezeur der deuntjes
op de straat : krachtige, korte, opgewekte muzieknoten
sprongen kranig door de ruimte onder de soepele vingerdrukken . Het applaus vertolkte zich door geroep
en getier, handg~klap en gestamp en versmolt tot rumoerig lawaai .
De eerste klarinettist bracht weder bedaring . Hij
spande zich al even zeer in om ook blijk to geven van
zijn talent . Hij speelde niet voor de vuist zooals de
harmonicaspeler ; door een bril las hij de noten van
een verhakkeld blad dat hij, op gezichtswijdte in den
lezenaar op zijne blaaspijp gestoken had . Het was eene
serenade van niemand minder dan Mozart, hetgeen na93

tuurlijk de speler alleen wist . En, al kwam niet het innige van 's meesters gewrocht terecht, toch geraakte
het ongeschaaf de publiek zoo zeer onder de bekoring
van den parelfijnen notenzang dat geen vin verroerde
of geen enkel storend gerucht vernomen werd. Ditmaal gaf zich de bijval lucht door enkel stormachtig
handgeklap dat nogal lang aanhield .
Ook de tweede klarinettist deed zich hooren .Hij was
blijkbaar niet meer dan een begeleider of een die op
het gehoor of blies . Hij bepaalde zich bij eenige vol'ksdeuntjes welke de toehoorders weder in vroolijke
stemming brachten, maar tevens de waardeering van
het fijne spel zijns voorgangers deed stijgen . Hij gelukte er niet in de aandacht ,onverdeeld to behouden ;
tusschendoor verhieven zich weder de stemmen van de
joligste stouwersgasten, zoodat de belangstelling gaandeweg verslapte . Doch de twee vorige speeltuigen vielen nu in en daar klonk het volledig orkest door de zaal
boy en alle geruchten uit . Wederom luisterde de gansche bende met de noodige aandacht ; zoo ging het eene
wijl voor t, in diepe stilte . ' oen eindelijk de drie muzikanten ophielden, oogstten ze onverdeelden bijval .
Peer de Stouwer en Lake haalden de ledige glazen
van de taf els en voorzagen de gasten opnieuw van
schuimend gerstenbier, terwijl Liezeke spoelde en
Lotje tapte . Jan (pat en de Prusseleer wandelden nog
eens langsheen de tafels met platen vol worstenbroodjes ; de stemmen stegen tallenkanten tot geraas en lawijd op ; de zaal weerklonk van kwinkslagen en gelach ; de vreugde stand op ieders aangezicht, alleman
was gelukkig .
De wer~klieden zelven lieten zich nu hooren in allerlei deuntjes en voosjes, bij verschillende gelegenheden uit de volksf antazij, op de straat ontsproten . Er
waren er triestige, guitige, ondeugende, korte en eindelooze. Op een stoel staande gaf elke zanger zijn liedje ten beste. Was ooit het spreekwoord : «elke vogel
zingt zooals hij gebekt is», toepasselijk, dan was het in
't Vliegende Peerd op dien verloren maandag-avond
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Het ontbrak er wel aan kunde maar niet aan verscheidenheid van stemmen en wijsjes ; en, al kiopten mimiek en gebaren niet altoos met de beteekenis van
strofen en ~klanken, desniettemin wisselden lijden en
verblijden elkander regelmatig of op de aangezichten
der goedgeluimde toehoorders, naar gelang van wat er
gezongen werd.
De algemeen gekende weeklacht over den moord op
den pastoor van Nijlen was het lijfstuk van een langen
slungel die, met slepende stem, de tallooze strofen afdraaide, zonder er ook maar eene enkele over to slaan.
Ben half heesche komieker gaf, lachend en knipoogend,
het verhaal van een minnend koppel dat door de ouders
van het meisje werd verrast :
De moeder stond oep en de voader sloeg licht
en dan zijn ze nor hove goan zien :
en doar loage zij arrem in a-arrem,
zoe lief elak en zoe wa - arrem,
zoe lief elak bij mekoar, mekoar, mekoar,
zoe lief elak bij-ij mekoar ! . . .
Ben jonge dokwerker met eene zure tronie, vertolkte de wanhoop van den verlief den matrons die naar
Oost Indie vaart om zijn leed to vergeten
Het orelogschup, joa dad is mijnen troost
oem to voaren al noar den Oost ! . . .
Ben halve tenor zong met bibberende stem eene liefdeverklaring aan de maan en een dikke vent bezong,
met een geluid alsof er eene scheur in was, het avontuur van een stouwersgast die des nachts onverwachts
to huffs komt, nadat het werk, tengevolge van onweder,
gestaakt was geworden . Nauwelijks ingesluimerd wordt
bij gewekt door zijne vrouw die klaagt en huilt van
pijn in de zijde en hem sme~kt een fleschje bij den
apotheker to willen ,gaan halen . In groote haast vliegt
de goede bloed heen, bekomt na lang schellen en wachten bet gevraagd en begeerd fleschje en wil betalen .
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Doch zie, in zijn broekzak steekt eene teach vol geld ;
hij kept teach noch broek en staat beide onthutst to bekij{ken, als hem eensklaps een licht opgaat
Verdoemd ! die broek is ni van mij !
die is van Tist de Stauwer !
Hoa ! na begrijp ek di partij,
die stektes in hear zij ! . . .
't Gevolg was dat de stouwersgast er van door ging
met geld en broek en zijne wederhelft in den steek liet .
Maar Jan Gat schoot den vogel af. Hij beklom den
stoel, met zijne gekende zwierigheid,plooide zijn eigenaardig gelaat dat, met de dikke kaken, op een menschelijk achterdeel geleek, tot een alleraanlokkelijksten glimlach en sprak luid :
Manne ! ik vroag stilten en oandacht vor 't vertelsel van Piet Hans !
Toen het stil was galmde hij de volgende historie
uit, met de noodige ,gebaren :
Piet Hans die gink uit vrijen
en zocht ze liefken op,
mee bruine, guitig' ooge
het was ne zwartekop .
Piet Hans was al oep joare,
mor in het beddekijn,
oemarmd, gekust, gef lodderd,
mocht h'm gelukkeg zijn l . . .
Piet Hans die gink oep wandel
den andren dag, mee 't liefke zoet .
Ze smoakte veul genoege,
't was moaneschijn en goed .
Piet Hans vroeg, veur ze scheedde
lot ons nog ees, in 't beddekijn
ons kusse, streele, f loddre,
nog ees gelukkeg zijn !
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Piet Hans ze liefke pruilde
het is to boat, we zen to moei . . .
Mor hij was vol verlange ;
oep 't leste gaf ze toe .
Piet Hans z'n beste pijle
die woare lank verschote, moar
hij dee z'n best en zweette,
mor kwamp heloas, ni kloar ! . . .
Het auditorium meende dat de historie uit was
en reeds brak een lawaaierig applaus los, dock Jan
(;at gebood stilte met een krachtig handgebaar en riep
zoo hard hij kon
wacht watte ! nauw komt de moraal anders genoamd : de les
Wie 't leeve goe geniete wilt
moet wete moat to te-j-hauwe ;
ni gulzeg zen en goeien road
to volgen in vertrauwe l . . .
De zaal daverde van het handgeklap dat tot een
stormachtig gejuich en getier ontaardde . Dit was nu
eens wat nieuws ; dit kenden de stouwersgasten met,
waar had Jan Gat dit gehaald?
Jan Gat zegde niets meer maar lachte ; hij bracht
met de bewegingen van zijn aardig gezicht dat, zelf s
lachend, nog altijd op een menschelijk achterdeel geleek, iedereen aan het lachen en klom, met zijn zwierigsten zwaai, den stoel af .
De vermakelijkheden waren afgeloopen .
Ongedwongen gaven dee verloren maandagvierders
zich over aan hunne uitgelatenheid en weldra grommelde 't in 't Vliegende Peerd van het gebrom der talrijke geluiden welke uit able hoeken en kanten opstegen .
In de zwangere tabakslucht werd nog menig potje geledigd, maar geleidelijk trokken de stouwersgasten of
om elders den verloren maandag to sluiten .
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Toen Jan Gat wilde heengaan, held de Drooge hem
tegen
Jan, woar hedde gij die histore van Piet Hans
uitg'hoald? vroeg hij .
Jan antwoordde glimlachend :
-- Da's a gejeim, meneer Koarel !
En, met een zwierigen zwaai voor den verbluf ten
Drooge, verliet hij bet lokaal.
Zbb vierde Peer de Stouwer verloren maandag met
zijne werklieden .
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H O O F D S T U K

VII

Van de drie zusters konden er slechts twee to gelijk of to samen uitgaan en dit gebeurde zelden . Had
Liezeke tijd dan ging ze naar kerk of kapel ; zelfs als
ze winkelde trok ze er onderweegs binnen om met de
gauwte een gebed to richten tot den heiligen Antonius .
(gyp haar eentje kerken bezoeken was voor haar uitspanning en genot, Ze ;kende alle kapellen, altaren, bidplaatsen en beelden van haren heilige die, in haar gedacht, almachtig was, almachtiger dan God den Vader.
De litanie ter sere van den heilige kende ze van buiten evenals menige brok uit zijne levensbeschrijving .
Toch was ze geene kwezel : ze deed nooit beewegen,
was lid van congregaties noch parochiale ,genootschappen, had betrekkingen met pastoors noch eaters, en
woonde, zelf s des zondags, niet regelmatig de godsdienstige plechtigheden bij . Als, in 't Vlzegende Peerd,
klanten toevallig in haar bijzijn al eens schimpten op
kerkbedienaars of spotten met godsdienstige zaken,
mengde zij zich nooit . daartusschen ; van zelf sprak
ze er nooit over, maar, als ze er toe genoopt werd,
kwam ze openhartig uit voor hare vereering, zonder
hartstocht.
Loke met Liezeke of Lotje met Liezeke konden
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al eens samengaan, maar Loke met Lotje niet, omdat Liezeke nog nooit alleen de stammenee had gedaan. Sedert Loke kennis had met de Flup nam deze
ze in beslag wanneer hij aan wal was ; bijgevolg waren
hare uitgangen met de zusters nog moeilijker en zeldzamer geworden .
Lotje, met haar gesloten karakter, liep liefst alleen
uit . Loke en Liezeke babbelden to huffs van haar wedervaren maar ervoeren nooit jets van Lotje's verrichtingen buitenshuis . Lotje was de eenige in het huishouden die de dagbladen inzag, nooit verzuimde zij
de mengelwerken in De Koophandel en Het Handelsblad . Sours zelfs volgde ze de vinnige pennetwisten tusschen beide bladen over politieke en plaatselijke aangelegenheden en vroeg den Drooge our ophelderingen
over wat haar tw1jf elachtlg of duister toeseheen ;waarbij ze dan nogal eens aan 't kibbelen gingen .
Peer de Stouwer was de man niet our zijne dochters
aan een leiband to houden . Hij had ondervonden dat
niet eene harde, maar eene zachte hand de beste is
voor vriendschap en liefde . Deze ervaring paste hij
toe . Zijne bloeiende stouwerszaak nam het grootste
deel van zijn tijd in beslag en liet hem toe zijn huisgezin een waardevol bestaan to verschaffen .Zijne overledene vrouw had de meisjes zoo opgeleid dat elk bare task kende en ook behartigde .
Aan uitspanning ontbrak het overigens niet in 't Vliegende Peerd . Op slappe avonden nam Peer dikwijls
eene zijner dochters, in den winter naar den Vlaamschen Schouwburg, waar alle van hielden ; in den zomer op de wandeling mee . Hij leef de voor zijne kinderen en voor zijne zaken en achtte zich een gelukkig man . Als bestuurslid der bij hem gevestigde kringen en als herbergbaas speelde hij Jan Goedzak en
vaarde er wel bij .
Er kwam nu een drukke tijd in het huishouden wegens de toebereidsels voor Loke's huwelijk . De vader
zag niet op geld en verlangde alles piekfijn .
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Koept oe trauwkleed ba madam Bugnot in d'huidevetterstroat, had hij gezegd ; ge weurdt nieverans beter bediend, zee ons moeder altijd.
Doch Lotje kwam er tegen op :
1k vind het veul plizanter het trauwkleed in huffs
to moake gelak w'altijd doen . Ons nuister is kapoabel
genoeg en 'k zal ekkik wel meehelpe . As ge zoe a kleed
in a magazijn lot moake mankeert er oemmers altad
iet oan en dor hedde zoe oewe zeg ni gelak thuis . Ge
meugt er noot kome passe dan as het hun belieft en as
ge wa veul reklameert dan zien z'oe de deur uit .
Het was waar : sands jaar en dag werden de kleederen der mneisjee to huffs gemaakt ; niet alleen de naaister, maar Lotje zelf was zeer vaardig met naald en
scheer. Ze had smack bovendien en zelfs de stukken
van geringe waarde, welke door hare handen waren
gegaan, waren onberispelijk van snede .
Daarom had Lake ze verzocht haar bij to staan
voor de gewichtige keuze . Op enkele morgenden liepen
ze verscheidene groote winkels of om stoffen to bezichtigen . Finaal waren ze toch bij madame Bugnot
terecht gekomen, als betooverd door de reklaam en
den roep van het destijds zoo welgekend huffs .
Loke trachtte maar gedurig gekleurde stof to kiezen, maar, toen het er op can kwam de eindelijke keus
te doen, was het Lotje die besliste . Ze koos witte
zijde . Loke maakte bezwaar :
Mor Lotje toch. . . wa zulle de mense zegge?
-- As wij trauwe meuge we da grust in 't wit
doen, beweerde Lotje ; de dochters uit 't Vliegende
Peerd zen zoe goed as die uit De Kaff etroemmel van
de Steenhauwersvest of van De Poaternoster uit de
Kammestroat.
Voor alles wat den bruidskorf betrof werd dus beraadslaagd met Lotje, die waarachtig blijken gaf van
kennis en vooruitzicht ; voor het feestmaal met Liezeke die, als keukenprinses, onbetwistbaar bevoegd was ;
voor al het overage met den vader die het alles graag
en gul bekostigde.
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Er kwam dus een drukke maar gelukkige tijd in het
huisgezin . Dagelijks werden voorstellen en plannen gevormd, veranderd, omgeworpen, vernieuwd en eindelijk vastgesteld . De besprekingen hielden niet op ; doorgaans werden vrouw Verschaere en hare dochter ook
geraadpleegd . Door dit alles nam het vertrouwelijke
verkeer tusschen de beide f amilien nog toe.
Besloten werd verder dat het nieuwe paar in 't Vile-.
gende Peerd zou huisvesten. Ieder was tot akkoord,
dat, daar de Flup meer op zee dan aan wal was,het voor
Loke to triestig wezen zou alleen to zijn gedurende
zijne reizen, vooral zoolang ze maar met hun beiden
zouden blijven . Vrouw Verschaere hadde lieve~r de
jonggehuwden bij zich tehuis- gekregen ; ze had er
plaats genoeg voor . Doch Peer de Stouwer betoogde dat
zijne dochter bij hem moest vertoeven, juist om dezelfde redenen, maar meer en voornamelijk nog omdat ze dan de stammenee kon voortdoen .
't Zou heur oemmers to veul voare, bewees hij,
zoe in ees dor uit to vallen en niks meer to doen? Ze
zou ni wete woar blijve mee heur eigen en wij zouwe
ze missen in d'aff afire . . .
Dit had den doorstag gegeven en alles was bedisseld
toen de Flup van de refs terugkwam . Zooals vele zeelieden was hij een man aan boord en een kind aan wal .
Lake was zoo lieftallig en hartelijk dat hij zijn eigen
wenschen en wit vergat. Hij zei ja en amen, op alles .
As Loke kontent is, verklaarde hij, dan is 't vor
mij ook goed .
Gedurende de veertien dagen welke hij weder aan
wal doorbracht was hij natuurlijk niet van de zijne
zijner verloofde weg to krijgen . Al zijne vrije uren
sleet hij met haar. Atterhande voorwerpen aanschaffen, de papieren op het stadhuis laten klaarmaken,
pleegvormen vervullen bij den pastoor voor hunnen
ondertrouw, dit alles was overheerlijk maar tijdroo
vend . Ze vrijden zooveel ze maar konden want ze
meenden terecht dat veertien gelukkige dagen met ver102

schrikkelijke vaart op de wieken der vergankelijkheid
voortvliegen.
Daarbij kwam nog dat het nlet vlotte met den pastoor . Van gebeden en katekismus was er, uit hunne
schooljaren, niet wveel in hun geheugen overgebleven ;
de priester had beiden ernstig vermaand, opgewekt en
aangezet niet alleen de gebeden terug aan to leeren
maar hij had hen zelf s een katekismus geschonken met
verzoek hem to doorbladeren en de voornaamste
hoof dstukken ervan aandachtig to overzien .
Alleman was in de weer om de aanstaande bruilof t
voor to bereiden en luisterrijk to vieren . Ook de Drooge bleef niet ten achter . Dag en nacht zon hij op nieuwe middelen en verrassingen om de gasten to vermaken. Talrijk zouden de dischgenooten zijn, want buiten de twee gezinnen en hunne verwanten, zouden de
drie voorzitters en eenige bestuursleden met hunne
vrouwen op de smulpartij gevraagd warden . 't Vliegende Peerd zou zegepralen in een roes van welvaart
en geluk. De twee blauwe schenen welke de jongste
dochters hem zoo of fen of hadden bezorgd, hadden
geenszins zijn levenslust verkoeld noch hem doen wankelen in zijne voornemens of twijfelen aan de toekomst. Zeer wijsgeerig had hij besloten zijne pogingen
tot eene gunstigere gelegenheid to laten rusten ; misschien speelde het toeval hem de stouwerij toch in de
handen, zelfs zonder een meisje uit 't Vliegende
Peerd .
Hij had bij zichzelven overlegd een klein kluchtspel
to doen uitvoeren op het verhoog, in de gelagzaal, midden in 't f eestmaal, tusschen twee gerechten,, om alzoo
de gasten eene pons to laten 'verademen van het felle
smullen . Jan Gat, met zijn komisch voorkomen, had
getoond ook komisch to kunnen doen : die zou eene
rol to vervullen heb'ben . Hij zelf was alvast begonnen
aan een bruilof tsgedicht, doorspekt met gepeperde toespelingen op het geluk van getrouwd to zijn en het
koopen van vele kindertjes . Peer de Stouwer had
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hem de versiering der zaal opgedragen ; dat was een
kolfje naar zijne hand ; hij zou weer eens, niet alleen
zijne kunde toonen maEr Loke en den Flup vieren als
een oprecht vriend.
Op een dinsdag namiddag terwijl Lotje alleen weg
was zaten de Flup en Loke to vrijen in de gelagzaal van
't Vliegende Peerd .

Loke breidde eene sok en de Flup zat er verliefd op
to kijken .
Zeg Flup, vroeg ze, terwijl ze een gevallen steek
opraapte, wette gij nog wat da meneer pastoor hee'
gezeed' van de verdoemde ?
- Van de verdoemde ?. . . joa, geloof ek . . . Duister,
vuil, zwaar, grof, en heel gesteld oem to life. . .
En van de gelukzoalege ?
Van de gelukzoalege?. . . neeje begod! . . . wacht is,
joa toch ! . . . subtiel en onlijdelak . . .
Subtiel . . . wad is da Flup?
Subtiel . . . subtiel, dubte hij, subtiel da's jet fijn
en loecht, jet da ge ni pakken of zien kunt .
let da ge ni pakken of zien kunt? In d'hel zen
we zwoar en grof en moette we brande, in den hemel
zen we zoe fijn en loecht da w'ons ni meet kunne pakken of zien . . . Da klopt toch ni Flup?
- Joawel Loke, want er zen goei en kwui zielen
17ee? De kwui goan nor d'hel oem to branden en de goei
nor den hemel .
Vor wa?
Vor . . . wacht is, da weet ek ook nog . . . vor God's
oanschijn t' oanschauwe .
Loke twijfelde .
Allo, hernam ze, w}j hebbe na toch ook 'n ziel
hee? kunde gig na zien wa ziel da 'k ik heb of wa vor
een da gij er he't?
Hoa neeje, want nauw zen ons zielen oepgesloten in ons lijf .
En as ekkik na moest dood zen, zoude dan kunne
zien wa ziel da 'k ik heb?
Hoa neeje, antwoordde de Flup.
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En in den hemel kunde z'ookal ni zien ! Da verstoan ekkik ni, verklaarde Loke, en gij ?
Ik ook ni maske lief, mor we koste dad is on
de Koarel vroage . Da van het hauwelak he'b ik veul
beter oemthauwen en da moette we bazonder goe
kunne. Het hauwelak is a sakrement da man en vrauw
groasse gef t oem kindere toet God's glorie to verwekken en groot to brenge. Da verstoan ek veul beter, besloot hij al lachende, en da's veul plizanter ook, ni
woar?
Ze lachte hem tegen, lodderoogde, zette een vinger
en sprak lispelend
Deugenit !
Terwijl de verloofden aldus zaten to kouten en to
gichelen was de Drooge bezig met verrassingen uit to
denken en er zelf eene van belang to ondervinden .
Met tragen, regelmatigen tred, als een struisvogel,
wandelde hij door de hoogstraat op weg naar de Rhijnkaai . De beiaard op den Ons Lievrouwentoren rammelde en de klok sloeg drie. De lucht was helder en
zacht als de voorbode van de naderende lente . De zon
hulde, in de verte, de puntige kunstgevels der gildehuizen op de Groote markt in gouden licht . De Drooge
stand er naar to kijken op den hoek der suikerrui, toen,
zijne blikken over de Groote markt werpend, hij Lotje ontwaarde die, van de zuidzijde der plaats komend,
het paardenstraatje insloeg . Onmiddellijk was zijne
weetgierigheid opgewekt ; even snel stond hij aan het
paardenstraatje, bijtijds om Lotje achter het stadhuis
to zien draaien . Gezwind liep hij langsheen de voorzijde van dit gebouw en vatte post in de braderijstraat . Lotje ging de zilversmidstraat in en verdween
in een oud poortje .
Langzaam stapte de Drooge er naar toe .
Het huffs met het poortje was, zooals alle huizen in
de zilversmidstraat, hoog, oud en vervallen ; alleen
bet poortje was gaaf en merkwaagdig . Het stak buiten
den gevelmuur uit en was gehouwen in arduin,met leeuwenmuilen op halve hoogte der beide poosten ; het had
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een puntig bovenvak met ruiten in . Het gaf toegang
tot een donkeren gang en ook tot een armelijk winkeltje . Achter bet uitstalraam lagen snoep en specerijen, vruchten, eieren en sigaren . Er stond een morsig
plaatje, op karton geplakt, tegen de ruit, met bet gedrukte opschrif t : A teller to huren .
De Drooge trok er binnen en kocht sigaren van de
winkelvrouw, die er al zoo slordig en verhakkeld uitzag
als bet huffs . Terwijl hij betaalde en een solferstekje
aanstreek op den geribden pot op den toog, vroeg hij
Wad is da vor nen atelier dien bier t'huren is?
Vor schilders meneer.
Wel da zou jet vor mij kunne zijn .
Is meneer fijnschilder?
-- Joa, mag ek h'm is zien?
De vrouw keek hem, even weif elend, aan . In hare
ervaring droegen alle f ijnschilders Iange Karen en deze had er lange noch korte ;zijne verzorgde kleeding geleek ook niet op een kunstenaarsplunje. Toch langde
zij een sleutel van een schab achter haar .
- Den trap stoat ten ende de gank, zei ze . 't Is oep
bet tweede langst achter, de deur links ; ge kunt ni
masse meneer.
De Drooge kreeg den sleutel en, zonder to vragen of
de vrouw hem wilde vergezellen, gang hij den gang in .
Hij kwam aan een draaitrap . Een touw hang langs de
spil . Hij vatte bet touw en klom stil naar boven .
Op bet eerste portaal zag hij twee deuren . Eene vlak
bezijden den trap links, met een naamkaartje op : Jos
Pannemaekers, Artiste peintre ; en daaronder, aan een
twijndraad, een tweede kaartje : of wexig. Er was nog
eene deur ten einde bet portaal, zonder jets op .
Hij klom geruischloos hooger . Zelf de verdeeling op
bet tweede . Ten einde bet portaal eene deur met een
kaartje op ; dat zou hij straks trac'hten to lezen ; flu
wilde hij zoo snel en zoo stil mogelijk binnen de kamer
naast de draaitrap. Voorzichtig stak hij den sleutel
in bet slot en opende geruchtloos de deur welke hij
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op een kier liet . Het licht viel, door een breed en hoog
venster, helder uit het noorden in 't ruime vertrek ;
het venster gaf uitzicht op schilderachtige puntdaken
en achtergevels, alle oud erg verweerd . Maar dit boeide hem allerminst . Zijn gehoor was gespitst op mogelijke geluiden uit de voorkamer . Hij bleef staan luisteren bij de deur .
Niets trof zijn gehoor. Hij besef to dat hij to ver en
onvoordeelig geplaatst was om jets to vernemen, en ook
dat hij, om argwaan to vermijden bij de winkelvrouw,
spoed moest maken .
Op de teenen, met ingehouden adem, sloop hij door
het portaal en las : Rob. van Laan. Kunstschilder.
Daarbinnen klonk eene toonrijke mannenstem maar
hij kon geen enkel woord vatten . Plots klonk een heldere lack, de lack van Lotje ! Hij schrok ervan . Zijn
hart schokte. Hij wist genoeg en, bevreesd als luistervink betrapt to worden, trok hij schielijk terug en
daalde de trap af, zoo stil als hij gekomen was .
1k heb de sleutel oep de deur geloate, zegde hij
tot de winkelvrouw toen hij terug bij haar stond .
Geen arg meneer, ik zal h'm wel krijge .
Hoeveul doet di koamer van huur? vroeg hij vender.
Negetig frang par drij meunden oep veurhand .
Hm ! 't Is spijt dat er geen twee koamers zen, hernam hij .
Di kan ek oe ni geeve nauw .Mor binnen 'n meund
of twee as meneer Aerde weggoat ; dien hee twee
pleutsen oep het darde, mor ik kan z'oe ni bate zien
want hij is in de vremden en hij hee' ze ne sleutel
meegenome .
Is den onderhaud in de prijs begrepe? vroeg hij .
Neeje meneer, den onderhaud is apoart ; da loate de schilders altad doen van de Scharminkel.
Wie is de Scharminkel?
Da's a model, zoo'n oud menske dad al kweet ni
hoeveul joar d'ateliers onderhaudt, al van lank veur
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da 'k ik bier gekome ben . D'heere moake d'r akkoord
mee as ze kome, vor to zitten en vor to keusse ; da's
zoo'n gewoonte meneer en 't is 't mensken heur brood .
Alle schilders schilders toch zeker ni nor da
zelfde model?
Natuurlak ni meneer. De schilders neme de niodelle di ze wills, mor toch zit de Scharminkel nog al
veul, bazonder vor meneer Pannemaekers, die schilders bekanst altad auw mense .
Da west ek, bog de Drooge, Pannemaekers ken
ek genoeg ; mar die meneer van Loan ken ek ni ; wad
is da vor eene ?
Das' nen hollander . Die schildert nor bet nokt .
Dien hee'd al nen heelen tijd en joenk model van a masks, mor ze komt ni dikkels . 1k geloof da meneer van
Loan ni hard noodig bee' van to warke . Da most er
eene zijn van rijke f amille .
Van wa stad komt dien eigentlak?
Da west ek ni .1k vroag noot on d'heere van woar
da ze kome . 1k boor zoe mor oan de sproak van meneer van Loan dat h'm nen hollander is .
En hoe ziet h'm er zooal uit?
Hoa! 't is ne zwarte ; ne pronte vent ; zoe van in
de darteg .
De Drooge oordeelde dat hij er nu waarschijnlijk
al zooveel van wist als de winkelvrouw zelve en dat
bet voorzichtig was er van door to trekken ; dit deed
hij dan ook na gezegd to hebben zich to zullen bedenken.
De vrouw ging hem in bet poortgat staan nakijken
en zag hem, traag en statig, op zijne struisvogelsmanier, heenstappen . Hid had vooorzeker een vreemden dunk van zich bij haar achtergelaten want ze
mompelde
Da ziet er ne vieze kwast uit . .
De ontdekking welke de Drooge gemaakt had, lieft
hem verbijsterd : Lotje was bet model van den schilder!
Dit was flu Lotje's geheim ; de verklaring van hare
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geslotenheid en tevens der verschijning van den vreemdeling in 't Vliegende Peerd tijdens bet kerstmisfeest .
Die vreemdeling kon niemand anders zijn dan de schilder van Laan !
Ne zwarte, pronte vent van veur in de darteg,
zooals de winkelvrouw hem had beschreven .
Dusdanig was de slotsom van de gevolgtrekkingen
welke de Drooge geleidelijk aan zijne ontdekking vastknoopte . Zij verstoorde buitenmatig zijn gedachtengang, in zooverre dat hij er zelfs, gedurende de vo!gende dagen zijne vooornemens en maatregelen voor
de feestelijkheden der aan staande bruiloft door vergat . Het duurde niet lang of het stond bij hem vast
dat Lotje nog meer dan model, dat ze minnares was
van den schilder . Hij moest innerlijk toegeven dat beide een stel mooie menschen uitmaakten ; dat ze bij elkaar, althans voor het uiterlijk, volkomen pasten . Eene
flinke mannengestalte bij een gratielijk vrouwenwezen,
een donkere kop vol uitdrukking bij eene lachende ;
blauwoogige, blozende blonde .
Dit alles stuurde zijne veroveringsplannen weer eens
in den war.Hij had weinig spijt gevoeld over Liezeke's
afwijzing omdat hij meende nog eene koord aan zijn
bong to behouden door Lotje aan to klampen .
Dezer bijna misprijzende weigering had hem gevoeliger getroff en, omdat, indien hij ze niet overwinnen
kon, de stouwerszaak zooveel to moeielijker to bemachtigen zou worden . Hij had gehoopt, voor of tijdens het bruilof tsf eest nog we! eens eene nieuwe poging aan to wenden, de spreuk indacbtig, dat de aanhouder wint ; maar nu bekende hij zichzelven dat ook
Lotje voor hem verloren was . Nooit was zijn doe! zoo
ver af .
Hij wilde zekerheid nopens de persoonlijkheid van
den kunstschilder en bekwam ze weldra op bescheidene wijze .Bij de talrijke boodschappen welke hij voor
zijn bass to doen had, maakte hij, gedurende verscheidene dagen, telkens een omweg Tangs de zilversmidstraat en, op een middag, zag hij den schilder buiten
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het arduinen poortje treden . Alle twijfel was dus opgeheven : de vreemdeling van het kerstf eest was de
kunstschilder Rob . van Laan, Lotje's minnaar .
Na veertien overgelukkige dagen met zijne beminde
gesleten to hebben, zou de Flup flu zijne laatste zeereis voor het huwelijk ,aanvaarden . Op den derden
maart verliet de Helvetia weder de haven en stond
Loke weder met haar vader op het dokshoofd der Kattendijksluis . Weder zwaaide de jonge stuurman met
zijne of ficierspet en riep zijne bruid bij 't uitvaren
tot weerziens ! toe . Weer wuifde ze met haar zakdoek
en 'bleef ze, met benepen hart en tranen in de oogen,
de boot naturen tot er geen stipje meer van to bespeuren was . Doch niet in groot gezelschap en vol vreugde, zooals op verloren maandag, geschiedde ditmaal de
terugkeer naar 't Vliegende Peerd . Loke was treurig
en sprakeloos en Peer de Stouwer bracht ze een eind
in de stad zonder in staat to zijn ze op to beuren . Hij
voelde en leed haar leed mede .
De refs zal gauw oem zen Loke, zoo poogde hij
ze to troosten, en dan komt de vreugd . G'het goed oew
hande vol vor alles greed to moake . Hat weer weurdt
na oak al veul beter en as 't 'n bitje meevalt dan is
de Flup half april al trug thuis .
Aldus bog hij haar en zichzelven voor, want hij wist
genoeg bij ondervinding dat maart en april zeer ruw
kunnen zijn, vooral op den Atlantischen oceaan .
- 1k wauw dat h'm dor mor al was voa, antwoordde ze triestig .1k begin to geloove dad 'n zeemansvrauw
het Loch ni heel plizant moet hebbe .
Och, dor weurde zoe gauw on gewoon,hernam hij ;
oe moeder zoaleger zee dad ook, mor ik veerden oep
zeilschepen 1n mijnen tied .
Joa voa, mor ge zet toch on de wal gebleven hee?
Ha wel ik wauw dat de Flup dad ook mor dee .
Mor ik was mar ne sumpele matroos en kost
meer verdienen on wal ; de Flup is nen offecier Lake
en kan het var brengen oep zee ; da meugde ni vergete .
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De Flup zouw ook jet kunne doen on wal,hernam
ze ; en dan zouw ek toch die schrikkelakken angst ni
meer uitstoan as het slecht weer is . 1k hg dikkels
van schrik, to bibberen in m'n bed as het zoe regent en
wuit ;dan zien ik me ne Flup alleen zwalpen in 'n
boetjen en dan hoor ek h'm roepe'da m'n hart er van
brekt. Ik mag er ni on denken of ik moet grijze . . .
Ze vaagde haar zakdoek voor hare oogen en zuchtte.
wette wa Loke, besloot Peer aangedaan, we zulle
d'r is mee vrauw Verschaere over spreken en is hoore
wat da zij dorvan derikt .
Loke ging nu verder alleen huiswaarts en Peer staarde ze schuddebollend na .
'k Heb er zoo'n kompasse mee, prevelde hij ; het
is precies gelak mee m'n Lo, in onzen tijd . . .
Op weg naar de Rhijnkaai welde bij hem de gedachte op dat er misschien wel jets to doen ware in den
zin door zijne benjamin aangewezen, indien de Flup
zelf maar wilde . Hij zelf was toch al op jaren en, als
hij zijn aanstaanden schoonzoon in zijne stouwerszaak opnam, waren de toekomst en het geluk verzekerd . Anders liep de zaak wehicht eenmaal gevaar in
vreemde handen to vallen tot groot nadeel zijner kinderen . Dit plan gedijde bliksemsnel in zijn brein en
met verlicht gemoed kwam hij op de Rhijnkaai in bet
houten kantoortje waar de Drooge schrijfwerk verrichtte.
Doch, in plaats van naar 't Vliegende Peerd was Loke recbt naar vrouw Verschaere geloopen . Toen de
vrouw ze zoo triestig zag binnenkomen, sloot zij ze
hartelijk in de armen en kuste ze op beide wangen .
Mor Loke lief wa zied er bedrukt uit !
1k kan er ni on doen moe, mor ik vind dad 'n
zeemansvrouw het toch ni plizant kan hebbe, zoo begon bet meisje .
Ze verhaalde hoe de Flup was uitgevaren en hoe
lang ze de Helvetia had staan naturen en hoe triestig
ze was geworden terwijl ze met haar vader stadswaarts
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keerde . Ze kon niet nalaten nogmaals haar zakdoek
voor hare oogen to wrijven.
1k ben altad bang dat er on de Flup let miskomt, besloot ze weenend .
Mor kind lief, troostte de moeder, zoo meugde
ni denke . Ge verstoat toch wel dat de zeelie ni allemoal moete vergoan en dat ze toch van alles hebben oem hun leeve to redden as 't er oep oaf komt !
Mijnen boas zee altad dat er meer zeelie on wal starve dan oep zee en hij hee't toch ook meer as darteg
joar geveeren en is oep z'n bed gesteurve .
Joa mor moe, auwen boas was ne loods .
Wel joa, mor die goan toch ook oep zee, slecht
weer of goe weer ; in de nacht zoewel as over dag.
Mor die zen alle twee, drij doage thuis . Da's
toch veul beter as zoo zes en zeve wdke weg to blijve.
Vrouw Verschaere zag wel in dat hare aanstaande
schoondochter haar opgekropt gemoed moest verlichten ; ze beijverde zich om bet meisje door de vlaag van
mismoed heen to zetten.
Zoo zen w'allemoal as we joenk zen Lake, verklaarde ze terwijl ze voor beiden koffie schonk ; kom,
doed oewe mantel of en bief t ba mij, we goan koffie
drinken en pakt 'n boterhammeke . Strak, as Suzan van
heure winkel komt dan brenge w'oe nor huffs . D'eeste
keere dad ons manne moette vertrekke dan zen w'allemoal triesteg mor dor moette tegen ingoan . Da zal
wel betere met den tijd .1k ben toch de Flup ze moeder bee ?Hawel, ik heb h'm al zoo dikkels zien vertrekke, van as h'm begost gelak kajuitjoengen on board van
e zeilschup. Hij was nog mor veffief joar. 1k wauw
h'm eest ni bate goan, mor ze voader zee dat de zee in
z'n bloed zat en da 'k h'm ni moest dwarsboome . Hij zocht zelf a schup voor de Flup en g'had is
moette zien mee wad ongeduld dat de joengen on boord
klauterde. Hawel, ik heb nog foot of foot jet slecht
gedocht en de Flup is altad pront nor huffs gekome .
Joa? vroeg Loke, en zal h'm nauw ook trug kome?
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Wel zeker, lachte de moeder, ge meugt goe geloove dad as oe lot oep zee lee't dad het oep zee valt en
as 't oep land leet val het oep land . Dor meugd allemoal
ni on denke .
Zou de Flup geene loods kunne weurre moe?
vroeg het meisje verder ; ik zou zoe geeren hebbe dat
h'm loods wier .
Heel zeker .
Hawel,opperde Loke met warmte ik goan vroagen
on de Flup vor loods to weurre. Da's toch zoe gevoarlak ni.
As de Flup mor wilt .
Zoude gij ni wille moe? vleide Lake terwijl ze
bare armen rond den hats der vrouw strengelde . As gij
wilt meehelpe zal h'm wel wille . Toe zegt da ge me
zuld helpe moe ; ik zien de Flup toch zoe geeren en auw
ook. . .
Hare oogen zwommen in tranen en haar mond glimlachte droef ; zij kuste moeder Verschaere hartstochtelijk en klemde zich vast aan haar als een hulpeloos
kind.
Het gemoed tier vrouw schoot vol innig medelijden
terwijl ze het lieftallig meisje gul omarmde en weder
zoende .
Hawel, as dad oe geluk kan moake, zulle we allebei ons best is goan doen .
Ik dank oe moe, ik dank oe, lispelde Loke terwijl
ze haar mooi, blond hoofd aan der moeder borst legde
en vrij hare tranen liet vlieten.
Toen week de beklemdheid uit haar binnenste voor
eene straal der hoop . En wanneer ze terug aan de koff ietaf el zaten, konden beiden opnieuw kouten over den
Flup, de bruilof t, de toekomst en alles wat haar aanbelangde .
Doch, nadat des avonds vrouw Verschaere en hare
dochter Loke naar 't Vliegende Peerd hadden begeleid
en huiswaarts gekeerd waren, gevoelde 't meisje zich
minder gerust.
Aan de Rhijnkaai moest eene stoomboot of geladen
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worden, zoodat Peer de Stouwer niet dan na middernacht to verwachten was. Lotje snuf felde in de dagbla
den in de herberg terwijl enkele iklanten met kaarten
speelden . En toen de meisjes zich ter rust begaven, kon
Loke niet nalaten haar hart nog eens uit to storten voor
Liezeke, die haar best deed om hare zwarte gedachten
to verdrijven en, in haar bed, de litanie van den heiligen Antonius opzegde, tot bescherming en behoud van
den Flup.
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VIII

Meneer Koarel, zoude gij mij is wille road geve
vor to wete wat da'k zou greedmoake vor het feest
van ons Loke?
Zoo vroeg Liezeke op een avond, dat de Drooge in
't Vliegende Peerd de gazet zat to lezen .
Mee alle liefde, antwoordde hij, het Handelsblad
neerleggend .
Het meisje voegde zich dichter bij hem en sprak :
lk zou zoe is iet wille moake da buite de gewonen doen valt ; zoe jet fijn ge wet? Gij zed oemmers
al oep zoeveul bankette gewest da ge wel zult wete wat
dad het besten is . En onze voader hee' gezeed dat 'k er
ni moet oep zien, het mag koste wat dad het wilt .
Ze richtte, onder het spreken, hare zachte, blauwe
oogen zoo vertrouwelijk op hem dat hij er zich door
bekoord voelde . En schielijik kwam bij hem de lust
weer boven om nogmaals eene kans bij haar to wagen
ten bate van zijn levensdoel . De twee oudste dochters
waren immers reddeloos verloren voor hem ; waarom
zou hij dus nog niet eens een witvoetje trachten to verkrijgen bij de jongste? Had hij zelf haar zulks niet
voorspeld op nieuwjaarsdag na de ontvangst zijner eerste blauwe scheen?
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hi'J .

En wanneer zoude da wille wete Liezeken ? vroeg

Zoe gauw meugelak, seffes as ge kunt . Mor Loken
is in de stammenee en die zou het ni meugen hoore .
Lot ons liever in de ~keuke goan .
Inderdaad Loke zat aan de taf el naast den tong, alwaar vier klanten bezig warn met whisten . Ze keek
in De Koophandel de scheepstijdingen na, dewelke haar
bijzonder aanbelangden .. Van de drie zusters was ze
de minst geletterde ; als oudste had ze't minst ter schole kunnen, gaan . Nooit las ze krant of boek, maar Lotje had haar getoond dat eliken dag de aankomsten en
of vaarten der schepen in en van de voornaamste wereldhavens, tusschen de scheepstijdingen to vinden waren en, sedertdien, zocht ze elken avond nieuws van
de Helvetia, want dit was nieuws van Karen verloofde .
De Drooge stond op, nam zijne pint en volgde Liezeke in de keuken .
Mee hoeveule zulle w'on toafel zen? vroeg hij .
Hoa ! ik reken oep 'n darteg man .
Wel, wa zoude denke van nesters mee e f ijn sneeke brood, vor to beginne? de man z'n dozijnof minder,
gelak ge wilt! De rijke mense drmke dor Rhijnwijn bid,
mor da kunde mee seef of leaves ook doen . Dan ieder
nen halve pekelherink mee 'n dikke sans van eire mee
boter, olen en azijn : dad heet mayonnaise ; en koemkoemmers, ajuin en toafelbeet in schefkes oep den rand
van de schotel, dor pakt ieder zooveul of zoe weinig
van as h'm lust. Dan komt de soep ; de besten is boeljon vor zoo e f eest . Dornoar de vis, baveurbeld : schellevis, rog, heilbot, tarbot, al nor dat ge verkiest, mee
gekokte pattateri en dan het vlees . Dor is wer van alle
keus : rosbuf, ~kalf sgebroad, hoamelenbaut mee ,gebakken of gebruie pattate : patatf rut gelak ze zegge, met
de gruente van den dag . Lot is zien, wa zou er dan
zoeal zijn? Spineuze, da zuiver het bloed, of anders
oepgelee d hartjes uit 'n dons . Da zuude wel beter weten as ik bee Liezeke? As we dad al binnegespeld hebbe dan zal ekkik wel zeurge vor wad of leiing ; want de
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mense moette ni alleen hun botte vol sloage, ze moette
lachen ook en hun eigen ammezeere . Dorachter kome
de f ijnere Binge, zwezer baveurbeld of nen hutsepot
van karmenij en zuute krup mee ossetoeng, leever, ridderenditjes en spek ; alles deureengestoofd, ge verstoat
da wel hee? Dor komt'n sans oep mee rooie wijn, kruinoot, saffraan, vanil, die de gulzegoarden hun toeng
doe klappere . Lot ons is zien, wa zouwe we Ban dornoar
ete? ~Gebruie kieike mee appelspijs en vor 't sluice, saload mee hesp of kref t, garnot, sossies, al wat da ge mor
wilt. En goade zelf de toert moaken of lotte die van de
pateekesbakker kome ? Ni to vergete da ge vruchten en
bloemen oep toafel moet zette, veur da ge begint ; dorbij da wet Lotje we!, die is dor in thuis .
Liezeke had hem met welgevallen dien overvloed
van lekkere gerechten in zijne verbeelding laten tooveren en lachend zijn woordenvloed aanhoord.
As ge dnekt da 'k ik dadd allemoal kan oemthauwe,
proestte ze, Ban zijd er wel mee !
- G'het gelijk, antwoordde de Drooge met een glimlach welke een grijns was . We moette dad oep pampier
zette. Gef t m'is a stuk pampier .
Hij haalde een potlood uit zijn zalk ; Liezeke langde
papier uit eene lade en plaatste zich naast hem aan de
tafel. De beraadslaging was gewichtig en lang, maar
eindelijk kwam de volgende spijskaart uit hun gemeenzamen overleg to voorschijn,door den Drooge met sierlijke hand, opgeteekend
testers met sneedjes brood .
Pekelharing met eiersaus .
Ossenstaartsoep .
Tarbot met gekookte aardappelen
en botersaus .
Kalfsgebraad met groenten .
Hutsepot van vleesch met f ransch brood .
Gebraden kieken met appelspijs .
Salaad met kreef t .
Taarten en vruchten.
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Hij streelde zich de baardelooze kin en genoot al
bij voorbaat van al deze appetijtelijke dingen, wijl hij
de lijst luidop las voor Liezeke.
-- Ik zou da liever greedmoake dan oepete verklaarde 't meisje lachend . As ze dad allemoal oep hebbe
;rijze ze koliek of ze barste .
Da moette ni geloove, antwoordde de Drooge . De
Sinjore zen gekend vor de grutste smullebruurs van
de weereld . Dad is nog niks ; in vruuger tije feestte ze
drij doage lank baj 'n bruiloft .
-- Wel heilegen Antonius ! kreet Liezeke terwijl ze
hare handen to samen sloeg, drij doage?
Wel joa en 'n week ook .
Hoe was da meugelak?
Den eesten dag gink iedereen fris en gezond on
taf el en duurden het feest toet half den nacht . Dan gink
iedereen, goe gedoan, da kunde begrijpe, nor huffs sloape. Den tweeden oaved -gink het nogal goed ook, mor
bleve dr' toch al eenege weg . Den darden oaved kwoame d'r weral wa minder, en zoo voort, zoe lank toet
dat er niks meer t'ete was . En de leste krege den overschot ofwel die wier uitgedeeld on den armen of on de
kloosters .
Dan zulde gij deze keer de leste toch wel zijn,
meneer Koarel ?
En de Flup, die gelukkigen tap zal er den eeste
van deur trekke mee ze vrauwke, hernam de Drooge ;
da zou ek al veul liever wille doen, zoe, mee auw Liezeke . Hadde mor gewild, dan hadde we dubbele bruiloft gevierd .
Beiden rezen op ; hij slagvaardig, zij onthutst en verIegen . Ze sloeg hare oogen neder terwijl hij tegenover
haar stond en voortging
Hed d'r nog on gedocht Liezeke? Ik kan er ni
on doen, mor ik blijf oe toch geere zien . ., zegt me na
toch is heel rechtuit wat da ge tege mij he 't?
Ze bleef ten gronde staren en zwijgen ; dit was zeer
onbehaaglijk voor beiden . De Drooge vatte hare hand
en herbegon aarzelend
118

Is het soems . . . oemda 'k zoe leelek zen, Liezeke ?
Ik weet heb wel tulle, da 'k leelek zen . . . mor leelek
zen is ni kwoad zen . . .
Dad heb ek, openhartig gezee'd, nog foot ni bedocht, meneer Koarel, verzekerde ze terwijl ze hare
blauwe ~kijkers weder op hem richtte, eerlak ni . . . Mor,
ik heb oe toch 'bekend, da 'k geenen trek heb vor to
verkeeren en we woare toch overeengekomen oem dor
ni meer van to spreke .
Ge meug het me ni kwoalek neme Liezeke, hervatte hij eenigzins luchtiger ; mor ik kan m'n eige ni
verbieje van on oe to denken en oe geere to zien .
Zegd is wat da ge tege mij he't, dan kan ek toch iet
doen oem oe to bejoage? . . .
Ik heb in ' t gheel niks tegen oe, da meugde ni
denke, meneer Koarel . Ik kan oe heel goe verdroage gelak iedereen. Het is mor spijt da ge na sjust 'n oog
oep mij het' gesloage, want gelark as ek oe al heb gezee'd,
ik blijf ha voader zoe lank a h'm leeft .
Mor dad is toch geen beletsel Liezeke ; zoe lank
as voader leef t kunne we soame baj hem of hij baj ons
blijve .
- Och meneer Koarel dad is hetzelfde ni ; ik blijf
liever joenge dochter en as ge 't me ni kwoalak wilt
neme, zoude me groot plizier doen mee of to zien van
mij . Ik heb nog foot niemand ve"rdriet oangedoan en ik
zouw er auw ook geen wille doen .
Terwijl ze dit zei kwamen er tranen in hare oogen ;
hijzelf was waarachtig getroffen door zooveel eenvoud
en oprechtheid . Hij gevoelde zich, met zijne baatzuchtige plannen, zeer klein tegenover hare zuivere kinderliefde ; zijne schranderheid faalde .
Mag ek ni hope da ge zul t verandere van gedacht
Liezeke?
Ze schudde mistroostig het hoofd en trok hare hand
zachtjes terug .
Ik trauw foot, lispelde ze .
Dag Drooge ! zoo klonk het vroolijk uit den mond
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van Lotje, die de deur openstiet . Ik geloof da g'hier 'n
bitjen on 't vrije zijt!
Schielijk wendde Liezeke zich bedremmeld of en
zocht jets to verrichten aan de potkachel, maar de Drooge, ofschoon innerlijk gestoord door de onwelkome verschijning, vertoonde -zijn onbeweegbaar aangezicht,
nam de spijskaart van de tafel en voegde haar toe :
Hier is de lief deverkleering, leest mor !
Terwijl Lotje de spijskaart las, bekroop hem de lust
ze schaakmat to zetten, als vergelding voor hare spotternij .
Da's puik, juichte ze, het papier nederleggend en
haar vooltje afdoende . Da's heel puik ! G'het verstand
van gulzeghad, gij !
Wette wa, zegde hij geniepig, we zouwe die spijskoart moette doen drukken en dor zou van boven en
oep zij jet moette geteekend weurren of geschilderd .
Zoe baveurbeld ne geblindddoekte -Kupido, die mee
bong en pijl schit nor bruid en bruidegoem die in 'n
boetje goan veere . . .
Midderlerwijl ontdeed Lotje zich van hoed en mantel, trad vrank tot hem en verklaarde welmeenend
Zoe jet uitf ineere kan niemand gelak gij, dor zedde nen boas in Drooge !
As we na mor ne schilder kende vor de teakening
to bate moake, hern m hij met stiff gezicht ; kende
gij zoe ,geene schilder Lotje?
Ik? zei ze, schielijk gejaagd en kleurend, neeje .
Hij blikte even om naar Liezeke die nog niet bekomen was van hare eigene ontdaanheid, keek Lotje
scherp aan, stapte loos naar de deur maar bong zich
in 't voorbijgaan tot haar en fluisterde aan haar oor
Vroag het is on meneer Robert van Loan . . .
Klapperend vie! de deur achter hem dicht . In de herbergzaal zaten talrijke klanten verdiept in 't kaartenspel . Loke leunde op hare ellebogen achter den tong,
in lezen verslonden . De Drooge naderde en zag een
vel papier voor haar liggen . Hij kuchte en, zoodra ze
hem bemerkte, juichte ze hem tegen
120

Nief s van de Flup ! binne nen dag of veertien
is h'm thuis . Wild is leze?
Hare oogen glinsterden ; een zalige lack zweef de op
hare lippen . Ze reikte hem den brief over.
Stoan d'r geen gejeimen in? vroeg hij .
Balange ni, antwoordde ze stralend van geluk, ge
zed oemmers ze nen beste vriend?
Hij nam den brief aan en las stilt
New York den 2de Meert 1816 .

Beminde vriendin en alderliefste Lake,
1k laat u weete den stoat van mime gezondheid en
en alsdat wij hier gisteren met de s .s. Helvetia welvaarend zijn aangekomen. Het was een goed weer op
zee met stijve wind tegen . Zoo gelijk altijd beef t ons
schip nogal veel gedanst en de baaren sloegen over dek
manshoog . Maar dear zijn ons manne niet bang voor .
Als ik niet van de wacht zijn dan leer ik op mijn
eentje voor het ecksaam en ook blijf ik daarvoor aan
boord hier to New York, want de stad ken ik al lang
op mijn duimeke . Zoo dus hoop ik bij mijn thuiskomst
mijn ecksaam to passeeren op de zeevaartschool alsook
op het stadhuis to saamen met u, lief ste Loke .
Beminde vriendin, den tijd duurt mij nogal lang,
maar ik geloof dat u mij niet zult vergeete . Zij zeggen
dat zij veel haast moeten maaken meet lossen en leaden en ook alsdat wij teegen het einde van de maand terug kunne vertrekken als alles goed blijft gaan . Alsdan zouden wij met de s.s.Helvetia tusschen 15 en den
20n April kunnen thuis arriveeren .
Zoodus, Beminde Vriendin, ik schei uit met schrijven in of wachting van u to zien en to spreeke, wet groot
pleizier zal dat zijn als wij to saamen gelijk man en
vrouw zullen getrouwd zijn en mafkanderen kunnen
beminnen . lk tracht er al near gelijk eenen visch near
het waater .
Doet veele komplimenten aan moeder en vaader, alsook aan de zusters en de vriend Kaarel niet to ver121

geete, want al heeft hem een zuur gezicht, dat is de
pleizantste vent van de weereld en een oprechten
vriend.
Mijn alderlief ste Loke weest van mij gegroet en duizendmaal gekust als van uwen aanstaanden man en
getrouwen beminde
Flip Verschaere
2e stuurman s .s. He! vetia.
Wa zegd er van? vroeg ze, toen hij den brief toevouwde en teruggaf.
Ik zeg dat de Flup ne flinke kadee is en da g'er
ne goeie man zuld on hebbe.
En zied is wet dat er hier in de gazet stoat!
Ze toonde hem De Koophandel welke, tusschen de
scheepstijdingen vermeldde dat de Helvetia op 2 April
van New York naar Antwerpen uitgevaren was .
Hawel, da komt uit gelak de Flup schrijft, ge
kunt h'm verwachte tege den achttiende . Houd oe moral greed, want hij zal oe ni weinig kome plamoddere ; ik ken h'm .
Loke lachte van gelukzalig genot ! kuste den brief
voor ze hem op haren boezem verborg en sprak droomerig
Was het mar al den achttiende !
De volgende dagen vlogen als wolken voor den wind.
In 't Vliegende Peerd was alleman in de weer om zijne
teak tijdig of to krijgen voor het snel naderende huwelijksfeest .
Lotje en de naaister hadden het bruidskleed voltooid
en Loke had het zeker vijftigmaal aangepast ;het stond
hear als geschilderd om de malsche leden ; ze geleek
er mede op eene sprookjesfee. Nu hadden ze de verdere benoodigdheden voor Loke's bruidskorf onder
handen . Dag aan dag liep Lotje naar de winkels ; de
voordeur stond niet stil van loopjongens en meisjes
met allerhande pakjes .
Peer de Stouwer had een nieuw laken pak met heerenrok in de mask ; een buishoed met breede randen
zooals zijn forsig, bruin gelaat paste, was al to huffs
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gebracht ; de trouwkoetsen had hij besteld bij Peer Lawijd uit de lange Ridderstraat . Hij had den welgekenden huurhouder op het hart gedrukt dat de rijtuigen
van eerste klas moesten zijn, bespannen met f links
paarden.
En zend me geen krenge vor 't slachthuis, zulle,
of ik zend ze trug ! Zoo had hij lachend gedreigd .
Liezeke had van haren kant, met de spijskaart in de
hand, hare bestellingen gedaan en bij alle leveraars de
noodige aanbevelingen gemaakt om eetwaren van allereerste kwaliteit to bekomen . Ze had eene kokin besprotken en de werkvrouw gevraagd voor de gansche huwelijksweek,want haar vader had verlangd dat zijzelve en
Lotje zouden meerijden naar stadhuis en kerk en deelnemen aan alle feestelijkheden . Ze mocht enkel het
hooge toezicht houden over de keuken .
De spijskaart was nag niet gedrukt want, nadat Lotje
op zulke verbijsterende wijze had vernomen dat de
Drooge haar geheim kende, was er tusschen haar en
hem gen woord meer gewisseld geworden . Ook was er
weinig gelegenheid voor geweest want niet alleen had
zijzelve hare handen vol,maar de Drooge verscheen onregelmatig in 't Vliegende Peerd op die dagen . Hij besteedde zi jne avonduren meestal in 't Hol van Boeretrien, om met Jan Gat en een paar gezellen 'het
kluchtspel, alsook alleen- en tweespraken aan to leeren welke zij tijdens het feestmaal zouden voordragen.
Voor Loke alleen Ikropen de uren een slekkengang .
Het weder was slecht gedurende de eerste helft der
maand . April speelde zijne grillen uit : het regende en
waaide dagen en nachten aaneen . Loke was onrustig
en zenuwachtig . Ze luisterde met ontzetting op het loeien der onweersvlagen en lag to rillen van angst in haar
bed of schrikte verward op uit nare droomen . Over
dag was het beter, wanneer ze of leiding vond in de herberg of bij hare zusters of bij de toebereidsels voor
haar huwelijk . Als ze echter weg kon lisp ze tot vrouw
Verschaere . De ervaren loodsweduwe voelde dat hare
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aanstaande schoondochter een riem onder haar hart behoefde, dat ze telkens gejaagder werd en dat ze, zonder
het uit to spreken, bij haar om steun en troost kwam .
Ook liet de kalme moeder niets onbeproef d om het
meisje to bedaren en vertrouwen in to boezemen .
Hoe meer de refs der Helvetia vorderde, hoe erger
het werd met de bruid ; met klimmend ongeduld wachtte ze op de dagbladen en zocht ze in de scheepstijdingen, want gewoonlijk werd geseind wanneer de boot
c ene der engelsche kanaalhaven'~ vooraijvoer. fndien
de refs voorspoedig was kon dit reeds op den veertienden gebeuren en den volgenden dag vermeld staan .
Maar den volgenden dag kwam er niets, oak den zestienden niet .
De Iucht was helder en warm geworden, geen wind
suisde nog. Niemand in Lake's omgeving deelde Karen
schrik. Haar vader en de Drooge, ook vrouw Verschaere beweerden dat de stoomboot niet noodzakelijk
hehoorde vermeld to worden ; dat ze wel zou opduiken to Vlissingen op den gestelden tijd .
De kappetein is ne vent mee kneur, maske lief,
zegde Peer . G'he't toch de Flup zelf hooren over h'm
stoeffe ni woar?
En de Flup is toch ook den eeste den beste ni Loke, voltooide de Drooge . Da's ne joengen of f ecier van
eeste kaliber, zoewel as d'ander of feciere . Da zen clever kadees en de bemanning stoa geboekt as tip top ;
da wilt zegge da ze van gee klein gerucht verveerd
zen.
Wette wa, besloot de vader, zet ne man on 't
loodshuis Koarel ; zoe gauw as den Helvetia oep den
tellegram van Vlissinge stoat, moet die nor hier kome
geloopen en Lake verwittege .
-- Hoe lank duur het dan nog van Vlissinge nor
bier? vroeg Loke met kloppend hart .
Vier ure met de tij mee, antwoordde de Drooge .
Hawel dan loop ek nor de Rhijnkui oem den
boot to zien oankome, verklaarde ze .
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De zeventiende verliep voor haar in gedrukte stemming . De dagbladen vermeldden niets van de Helvetia.
Al Loke's hoop stond nu op den volgenden dag en op
het draadbericht van Vlissingen.
Na een slapeloozen nacht stond ze als gekraakt op,
met brandende oogen en drooge lippen . Ze durf de niet
hopen in den voormiddag iets to vernemen . Ze wist
dat er to een uur een telegram met voile inlichtingen
werd aangeplakt aan de kantoren van het loodshuis en
dat er een werkman van haar vader stond op to wachten our haar het nieuws van de aankomst der Helvetia
in stormpas to komen berichten .
Het sloeg eindeljik een uur op de huisklok.
Na zal ek het toch wel gauw goan wete, zegde ze
tot Liezeke in de keuken .
Ze slikte hare zuchten in en trachtte zichzelve to beheerschen . Met gespannen oog en oor keek ze naar de
trage uurwijzers en luisterde ze naar de buitendeur.
Wa ben ek toch doem van zelf ni on 't loodshuis
to goan stoan, peinsde ze .
Ze liep door de herberg en keek in de straat . Teleurgesteld 'kwam ze terug binnen en zette zich aan eene
taf el, met de kin op beide handen . In hare verbeelding
zag ze schepen worstelen met torenhooge baren, officieren en matrozen krampachtig vastgeklampt aan reeling en scheepswant, aan masten 'en luiken, aan de kommandobrug en aan de kajuiten.
Ze stond op en schudde met het hoofd de vizioenen
weg ; wat was dat voor eene f oltering ?
Het sloeg twee uur in de keuken en niets, niets van
het loodshuis. Ze liep in de gelagzaat op en neder in
stijgende opwinding . Het kropte haar in de keel ; sours
schoven wolken voor hare oogen . Met somber ongeduld balden hare vuisten of knarsten hare tanden .
Tegen drie uur gaf ze alle hoop op en trad terug in
de keuken . Liezeke zat in haar lievelingsboek to lezen.
Wa leesde dor? vroeg Lake bijna ruw .
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Ik begin 'n noveen on den heiligen Antonius vor
de Flup, antwoordde Liezeike zacht .
Een ijselijke trek verwrong Loke's gelaat ; wild stonden hare oogen .
-- Wa kan den heiligen Antonius vor 'nen ongelukkege zeeman die moet vergaan ? kreet ze.
Lastert ni Loke ! hernam hare zuster met gelatenheid ; bid mee mij vor de bewoaring van de Flup en
z'n goei thuiskomst.
De Flup zelf hee gezeed da geenen eenen heilege
ne zeeman kan helpen as h'm toch moet verdrinke ; ik
kan ni bidde . . . ik wil ni bidde . . . ik zal bidden as de
Flup thuis is . . . ik kan het ni langer meet uithauwe . . .
Ik goan nor de F1up ze moeder . . .
Ze vloog den trap op en daalde er weder af, gekleed
om uit to gaan . In een adem liep ze tot moeder Verschaere die bedaard zat kousen to stoppen, toen een
hevige ruk aan de huisschel haar deed opschrikken .
Er is 'n ongeluk met de Flup ! huilde Loke, zich
in de armen der moeder werpend . Er is geen niefs ;
ze nen boot is oemgekome !
Mor Lake toch ! riep de moeder, zonder 's meisjes angst to deelen ; wa zied er toch uit ! Ge doe me
verschrikke .
-- Hij is oemgekome moe ! den boot is vergoan !
Woroem denkte da?
Hij stoa ni oep den tellegram van Vlissinge ! Hij
is vergoan !
Mor da zee nog niks kind lief. 7'hebbe tegeslag
g'had in 't begin van de refs en de verloren tijd ni kunnen inhoale . Hid" zal wel kome, morgen of overmorge . . .
Ldke liet vrouw Verschaere los en week een paar
stappen terug ; ze zag op dat moederwezen zooveel
kalmte, zooveel overtuiging dat ze hare eigene donkere ingevingen voelde wankelen .
Geloofde gij da moe? vroeg ze sidderend van
angst maar met een klein sprankeltje hoop .
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Zeker en vast, sprak vrouw Verschaere ; dor is
ni de minsten twijfel oan . Da gebeurd altijd zoo .
-- Moe ! Moe ! kreet Loke, in snikken losbarstend
en zich opnieuw in de armen der vrouw werpend ; ik
ben zoe ongelukkeg ! 1k heb geen rust of geenen duur
meer ! De Flup mag ni meer goan veers want ik zal
er van starve !
Arm 'kind! suste de vrouw, ge meugd oe zoe ni
oepwinde ; alles komt wel terecht.
-- Och moe, as ek baj auw kost blijve, zuchtte Lake ;
gij zet toch zoe grust ; gij kunt zoe zeker spreke ; gij
kunt m' heelemoal trooste !
-- Nog nen dag of drij kwoa leeven en dan is da
weral vorbij Loke .
1k heb toch zoeveul geleeje moe, lispelde 't meisje, terwijl overvloedige tranen nu haar beklemd gemoed ontlastten .
Vrouw Verschaere list ze uitweenen maar voelde
zich diep getrof f en door zooveel smart ; dock het streelde Karen modertrots to bestatigen hoe zeer haar zoon
door zijne bruid bemind werd .
Ze gelukte er dan ook nogmaals in het meisje herop
to beuren, niet alleen door hare bemoedigende woorden maar door haar rotsvast vertrouwen dat vooral
heilzaam en bedarend werkte op Loke's gespannen
verbeelding .
Maar de angels van vertwijfeling en wanhoop zouden het ongelukkige meisje weldra scherper dan to voren door het hart rijten. ~Gedurende de volgende dagen King er eene steeds groeiende bedruktheid over het
huisgezin in 't Vliegende Peerd . De scheepstijdingen
in de dagbladen, zoowel als de telegrammen van Vlissingen aan het loodshuis aangeplakt, bleven stom aangaande de Helvetia. Lotje's leaks en stekelige uitvallen bleven achterwege ; Liezeke bad vuriger dan ooit
tot den heiligen Antonius ; Loke staarde met onvaste
blikken in de ledigte en verkropte al haar zielewee in
stomme smart. Peer de Stouwer had zijne gulheid verloren en leed al de folteringen van zijne benjamin .Zelfs
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moeder Verschaere vond geene kracht meer om het
hoofd to bieden aan het grijzende noodlot, zelve gebukt onder den ontzettenden angst van haar moederhart .
Met bewonderenswaardige bescheidenheid bond de
Drooge hulp en dienst waar hij kon . De toebereidsels
tot het huwelijiksfeest waren natuurlijk stilgevallen.
Lotje verving Loke in de stammenee ; de klanten waxen begaan met de ramp welke de f amilie bedreigde
en de Drooge moist hen aan 't verstand to brengen aan
de bedroefde huisgenoten geene pijnigende vragen to
stellen. Twee maal daags ging hij naar de kantoren der
reederij van de s .s. Helvetia, ook verschafte hij zich
toegang tot de handelsbeurs om, zoo mogelijk, aldaar
nieuws op to vangen .
Aan de haven verwekte het uitblijven an het vaartuig stijgende bezorgheid en in menig gezin heerschte
dezelfde benauwdheid als in 't Vliegende Peerd en bij
de weduwe Verschaere.
Op den drie en twintigsten April ontving de reederij een telegram uit New York luidend dat een engelsche vrachtvaarder eene omgeslagen redboot met den
iiaam Helvetia - A ntwerpen op, had opgepikt en to Halifax aangebracht.
De Drooge vernam de slechte tijding een der eersten uit den mond van een der hoogste bedienden van
de reeders . Hij stormde het kantoor uit en liep in galop naar de Rhijnkaai alwaar hij moist Peer de Stouwer
aan to treff en . Bleek en ontdaan sleurde hij zijn bass
in het houten kantoortje .
Ik geloof boas, zegde hij omzichtig, da w'ons
moette verwachten on arge Binge vandoag .
Peer bezag hem ademloos, de zaak gissend .
Van den Helvetia? stotterde hij .
Joa boas.
Wad is er? Wad is er?
Er is 'n redboetje van oepgevist .
'n Red . . . boetje? herhaalde Peer met moeite .
128

Joa, deur nen engelse stoomboot dien in Halifax
is oangekome . . .
En . . . hoe wette da?
Van den hoofdklark van de reederij ; d'r is sjust
nen tellegram van New York gekome .
Peer de Stouwer wreef met koortsige hand over zijn
voorhoofd, het koude zweet brak hem uit ; een oogenblik scheen het hem alsof het kantoortje om hem heen
draaide, maar hij vermande zich.
Arrem Loke ! zuchtte hij, hoe goan w'heur da zegge ?
Da moette gijzelf doen boas en heel vorzichtig ;
mor sef f es, want as ze 't van iemand anders hoort zal
het nog veul arreger zen . Ik zal me gelaste met de
Flup ze moeder to verwittege .
Het werd een zware lijdensgang voor den bedroefden vader, Zijn hart bloedde ; de f orsche man ging
gebogen als een net onder den noodlottigen slag ; ook
hip kon niet langer twijfelen, nog veel minder hopen .
Hij wist to goed dat zulke draadberichten als dit van
New York veel meer verborgen dan bekenden . Het
was voor hem onomstootbaar dat de Helvetia vergaan
was met man en muffs . Zijn borne tred werd trager
en zwaarder naarmate hij 't Vliegende Peerd naderde .
Alsof hij een bovenmatig gewicht torste, zoo wankelde hip de herberg binnen, alwaar zijne benjamin,
met strakke, drooge oogen, achter eene taf el in de ruimte zat to staren .
Op haar zicht richtte hij zijne gebogen gestalte op
en poogde hip zich zelven to beheerschen, maar zijn
moedeloos gelaat, zijne ongewone tehuiskomst in de
pijnli ke spanning der laatjste ~dagen, spraken maar
al to duidelijk .
Zeker niefs van de Flup? kreet het meisje .
Neeje . . . en misschien toch .,, hakkelde hij,
Wad is er voa? Is er nen tellegram van Vlissinge? nokte ze .
Er is. . . nen tellegram . . . joa !
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De woorden stokten hem in de keel .
---- Kom. . . lot ons is nor hove . . . goan, bracht hij verder uit, met groote moeite .
Ze volgde gedwee, angstig en nieuwsgierig, bevreesd
voor wat komen ging . Haar hart bonsde terwijl ze de
trap opklommen . Op zijne slaapkamer vie! Peer in een
zetel en hijgde om adem, voor de eerste maal zijns
levens. Loke stond gejaagd voor hem, hij vatte hare
harden in de zijne en begun, traag en heesch
Denikt na astemblief t het slechtste ni Loke ; want
alles kan nog goe kome . . . Leustert . . . De Koarel is me
daar kome vertelle dat h'm hee gesproke mee iemand
van het kantoor . . . van het kantoor van den He!vetia,
verstoade? . . . En dien hee' h'm gezee'd dat . ..
Och voader ! zeg het mor in ees of ! huilde 't meisje ; hij is verongelukt! . . .
Neeje, neeje ! da ni l . . . Zoe arg is 't nog ni . . . leustert . . . en weurdt na toch zoe gauw ni bang, kind . . . Den
tellegram zeet dat er 'n boetje van den Helvetia .is binnegebrocht in Halifax . . .
'n Boetje, 'n redboetje? vroeg ze met doffe stem,
e redboetje? . . . en . . . och voa, zeg het toch gauw astemblieft, was h'm. . . erin?
-- Neeje kind . . . het was leeg . . . hijgde hij .
Ze sloeg beide harden voor haar aangezicht en barste los in tranen .
Ziede wel, schreide ze, hij is verongelukt !
Nag ni Lake. . . da kunne we nog ni zegge ; we
moette varder niefs afwachte . . .
Neeje voader, neeje! jammerde ze ; ik vuul het
al lank en ik weet het ; hij is ellendig vergoan met den
boot! Ik heb het vuule komen as h'm is vertrokkel . . .
ik was zoe bang! . . . ik kost er ni van sloape ! . . . ik vu!den het hoe !anger hoe meer da 'k me ne Flup ni
meer zou trug zien !
,- Mor maske lief, we moette toch is eest zien wa
niefs dat er nog goa kome . . . 't Is nog al meer gebeurd
dat er boote vergoan en de bemanning gered weurdt .
130

ke. . .

Neeje voader ! den boat is mee alleman verdroen-

Er zen zoeveul redbooten oep zoo ne stoomboot
kind, d'r kan er we! eene leeg gevonde weurre terwijl
dat d'ander met de schupbreukelinge ronddrijve . . .
Wanhopig schudde ze't hoofd ;de tranen lekten door
lure vingers heen ; hare smart was verschrikkelij~k .Ze
vie! op hare knieen met het hoofd op die haars vaders .
-- 'k Heb het verdiend, schreide ze . 'k Heb het verdiend ! . . .1k zag hem veul to geere . . . en zoe joenk! . . . zoe
joenk! . . .
Hare gansche gestalte schakte van 't zuchten en van
't snikken . Peer voelde zijn hart breken en weende zelf
terwijl hij, met bevende handen, het blonde hoofd zijner lievelinge streelde .
We meuge nog alle hoop ni oepgeve Loke lief, zoo
poogde hij, na eene pons, ze to sussen . D'r zal nog
we! beter niefs kome. . . 't is ni meugelak dat er niks
van overbleft . . . nog wa gevuld . . . en binne nen dag
of twee komt alles wer oep z'n of f e . . .
Ze schudde steeds schreiend met het hoofd en jammerklaagde :
1k weet het en 'k heb het gevuld voa . . . ik moecht
me ne Flup ni hebbe . . . ik heb het verdiend . . . ik heb
het verdiend . . . van zoe ongelukkeg to zen . . . zoe joenk !
ik had h'm moette trughauwe . . . ik heb het gevuld l . . .
bet was to bat!
o ...
Arm kind! zuchtte Peer, terwijl hij poogde ze
op to richten, kom stoa recht Loke . . . 't is ni goed van
zoo oep oe kniee to ligge . . .
Maar ze weerde tegen ; ze bleef liggen met het hoofd
op hare handen leunend op zijne knieen ; hare borst
zwoegde geweldig ; ze rude over gansch haar wezen .
Het was eene marteling voor vader en dochter . Met
stomme smart bleven beiden alzoo in dezelfde pijnlijke
houding .
Kom Loke, stoad oep, herbegon Peer na eenigen
tijd met weer eene nuttelooze poging om ze op to helpen .
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Lot me mar ligge voader lief, snikte ze, 'k ,heb bet
toch verdiend . . . 'k verdien ni meer ! . . .
Mor wat dan toch, kind?
'k Heb het toch verdiend . . . voader ! Ik . . . ik .. . ik . . .
wij . . . wij hebbe soame . . .
Wat hedde soame? vroeg Peer verschrikt .
Ilk kan het ni zegge voa ! . . . ge zuld heel kwoad
weurre, nokte ze ; ge zuld heel kwoad weurre . . . nauw
dad bet . . . dad het zoe var . . . gekomen is . . .
Wat dan Loke? ik verstoan oe ni . . .
Ik kan het ni zegge voa . . . en ik moet het . . . ik
moet bet toch zegge . . .
Zeg bet dan mor grust kind, zoo moedigde hij
ze aan, met klimmenden angst.
As ge . . . as ge ni. . . ni kwoad zult . . . zult weurre,
voader . . . da'k oem . . . vergif f enis . . . vergiffenis . . . vroag !
schreide ze sidderend.
Peer was zoo geschokt door bet lijden van zijn kind
dat hij nog nauwelijks, met toegeschroefde keel, kon
uitbrengen
Ik . . . zal ni . . . kwoad weurre Loke . . .
Vergif fenis voader lief ! . . . w' hebbe soame, met
de nievejoar . . . makkandere . . . to geere gezien . . . en . . .
en. . . ik vuul . . . leeve !. . .
Peer zakte, overstelpt van aandoening, achterover in
zijn zetel ; zijne dochter viel terug, met het hoofd in
hare handen, op zijne knieen . Roerloos schreiden beiden hun schrijnend wee uit .
Ondertusschen rezen, voor des vaders geestesoogen,
vizioenen zijner eigene jeugdige jaren :
Hij was ongeletterd .
In mijnen tijd - zoo placht hij to zeggen
woaren er geen schole ; of liever er woare papschole, dor
niks geleerd wier . Ik heb er ook niks geleerd ; iik gavotte en f atste to geeren en as en ek m'n eeste kommunne
gedoan bad was het al uit mee schoolgoan . Wa da 'k geweurre zen, da zen ik geweurre mee m'n arreme .
Van zijne teerste jeugd of had hij gewroet, zonder
een bepaald yak aan to leeren ; hij had twaalf ambach132

ten uitgeoef end en dertien ongelukken opgeloopen . Hij
deugde letterlijk tot niets en, na zijne aankomende jongelingsjaren van hot naar bar versnipperd to bebben,
werd hij eindelijk soldaat voor zijn lot . Het kazerneleven stak hem ecbter tegen ; tucbt en juk waren met
zijn aard niet goed to rijmen en hij zou bij 't leger ten
under gekomen zijn, hadden zijne gulbartigheid geene
gehechtbeid aan zijne vrienden, zijne sterke knuist~p
Been eerbied aan zijne vijanden ingeboezemd .
Toen hij van dienst kwam wilt hij weer niet van
welk bout pijlen to waken en, daar hij tuck werken
moest, werd hij natiegast. Docb, levenslustig en onafhankelijk als hij was, kon 'hij zijn jeudigen aandrang
tot genot en uitspatting, met zijn ikarig loon niet bevredigen . Evenals bij 't leger vond hij to veel bazen aan
de natie .
Dit en de dagelijksche omgang met zeelui en schepen
deden in hem den lust ontwaken om land to zien en,
daar hij nooit lang ergens over tobde, monsterde hij als
matrons . Hij zwalkte op zeilschepen van de nude near
de nieuwe wereld en omgekeerd ; kwam in aanraking
met blanken en kleurlingen ; verbraste onbesuisd zijn
geld met vrouwen van alle slack en kleur, zooals zeelieden gewoonlijk doen ; trok zich, behalve zijne plunje,
niets aan ; leerde van zelf eene klad engelsch en eene
klad spaansch en bracht bet, na eenige ,jaren, tot bootsman.
Af en toe keerde hij terug in de Antwerpsche haven als bet zoo uitviel dat zijn schip er been moest en
vond tuck finaal dat bet nergens beter was .
Dit bleek zoo omdat hij, tusscben twee reizen, kennis had aangeknoopt met zijne Lo en, wonder! hij die,
in verre streken, luchthartig afbrak met b~ruine en
blonde, met gele en zwarte, hij die nooit terugdacht
aan zijne voorbijgaande liefjes, scheidde met bezwaard
gemoed van zijne Lo .
Nog zonderlinger was dat hij ditmaal heimwee kreeg
al van zoodra zijn schip in voile zee kwam . Hij ging
aan 't mijmeren, willens of niet ; Meek droomerig naar
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de baren bij dag en naar de maan of sterren bij nacht ;
loosde diepe zuchten en huiverde . Als hid eens schipbreuk iced en omkwam! Nog nooit hadden hem zulke
akelige gepeinzen overvallen en, wat hij ook deed om
ze of to schudden, 't en ging niet .
Hij was ingescheept en moest varen . Hij vaarde dus .
Maar wat duurde die laatste refs lang ! We! duizend
maal verwenschte hij zijne lichtzinnigheid, we! duizendmaal tooverde zijne verbeelding al bet ,geluk voor
zijn oog dat hij met Lo al volop hadde kunnen smaken en dat hij flu derven moest door eigen schuld .
Het was uit met brakken en zwieren in de havens ;
hij bleef meestal aan boord, bespaarde zijne centen en
bouwde plannen voor zijne tehuiskomst . Hadde hij
maar kunnen schrijven aan zijne Lo! Hij ondervond
nu waarlijk voor bet eerst hoe onbeholpen een arme
stumperd is die geene letter kept zoo groot als bet stadhuis .
Toen eindelijk zijn schip, na elf maanden, gelukkig
eene engelsche haven binnenliep en zijne bemanning
afmonsterde, was Peer to houden nosh to binden .Recht
streeks spoorde hij naar Londen, trof er de vermaarde antwerpsche stoomboot Baron Osij en verscheen
onverwachts bij Lo, gelukkig als een kermisvogel .
Lo zat echter vreeselijik in den druk en had, gedurende Peer's afwezigheid, heel wat zure beten moeten slikken, want ze zat met een zuigeling op baren
schoot: dat was Peer's werk geweest!
Maar flu ze hem bet wicht zoo vroolijk en luidruchtig zag boven bet hoof d steken en haar nog blijmoediger hoorde verklaren dat bet uit was met de miserie, dat ze gingen trouwen, toen vie! ze hem al even
vreugdig aan den hals en weende van blijdschap .
Dit tafereel uit ver vervlogen tijden met bun verdriet en bun geluk, doemde zoo op voor zijn geest, terwijl zijne dochter snikikend aan zijne voeten lag . Nu
kwam hetzelfde noodlot over zijne benjamin, zijn
voorkind, als eenmaa! over zijne eigene Lo was gekomen, door zijne schuld . Hij had alles weer goed kun1 34

nen maken en was, in den echt, zeer gelukkig geweest
met zijne Lo . Maar met Lake was het eene onherstelbare ramp : haar toekomende was niet meer !
Geen sprankel van gramschap, enkel deernis welde
in hem op . Geen schijn van verwijt, slechts innig medelij den voelde hij in zijn vaderhart . Met zijn eenvoudig maar gezond verstand, zag hij zijn plicht : zijne
dochter troosten, opbeuren, beschermen .
- Stoad oep Loke, sprak hij eindelijk, diep bewogen.
Ze liet zich lijdelijk optillen ; hij plaatste ze op
zijne knie en omarmde ze hartelijik .
Ge zijt toch me lief ste kind, f luisterde hij, met
een zoen op haar voorhoofd .
Mag ek bij oe blijve voader? altijd . . . altijd? snikte ze .
Natuurlak Loke, altijd !
Wat zijne goed voa ; ik heb toch wille van oe weggoan met de Flup. . .
Mor da was vor oe geluk ni woar? Ze moeder
en oe voader woaren er toch zeif oak gelukkeg vor en
oe zusters ook . Dad is zoo de bestemming van de mens .
Langen tijd bleven vader en dochter omarmd . Ze had
haar hoofd op zijn schouder geleund en weende overvloedig . Van tijd tot tijd liep eene ruling over al hare
leden en het scheen Peer dat zijne dochter aan koorts
onderhevig was .
Zoude ni wille ruste Loke ? vroeg hij stil . Het
zal oe goed doen.
Joa voader, antwoordde ze ; ik ben zoe ziek!
Kom, ik zal oe nor oe koamer brenge .
Ze liet zich gewillig geleiden en hij legde ze to bed
zooals hij vroeger wel meer had gedaan, toen ze nog
een klein kind was.
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H O O F D S T U K IX

Vrouw Verschaere droeg den slag welke haar trof
stilzwijgend en gelaten. Haar moederhart was
stuk gereten . Altijd had ze de zee haar volste vertrouwen betoond : man en zoon had ze haar gegeven . Haar
man had haar de zee leeren beschouwen als de weldoenster der wereld, die alle landen omzoomt en alle
volkeren voedsel en welvaart verschaft . Hij had ze immers van jongs of aan in alle richtingen doorkruist
en was als loods gestorven? Hem en zijn gezin had ze
immers een waardig bestaan opgeleverd? Ze had hem
in staat gesteld het leven zijner vrouw en kinderen,
door een f linken spaarpot en een redelijk pensioen to
verz~keren . Maar de zee had haar zoon, haar trots en
hare hoop verslonden : nu haatte zij de zee . De groote,
valsehe lokster had weer eens al hare woeste verdelgingszucht ontketend en de Helvetia verzwolgen als
zoenof f er voor hare telkens hernieuwde ontmaagding
door 'het zeevolk ! Het monster had talrijke antwerpsche huisgezinnen in rouw en ellende gedompeld !
Wel beijverde zich de liefdadige bevolking de ellende to lenigen door de nooddruf tige weduwen en weezen onmiddellijk to steunen met geld, opgehaald door
dagbladen en weldadigheidskringen, maar de echtge136

nooten en vaders waren en bleven de proof der verleidster, voor eeuwig bedolven in Karen bedrieglijken
schoot.
Dagelijks bezocht vrouw Verschaere de verloofde
van Karen zoon gedurende den tijd dat deze to bed lag .
Zelfbewust en praktisch als ze was, had ze de task
aangevat het meisje weder cooed in to spreken en haar
lot to doen aanvaarden . Onder zwaren rouw verborg
ze haar eigen iced ; maar door haar kalm gezicht en
kalme houding, meer nog door hare liefderijke gemoedsstemming, trachtte ze Loke over de ramp Keen
to helpen, hierin bijgestaan door al de huisleden van
't Vliegende Peerd.

Toen hetmiesje opkwam was ze uitgeweend maar
ontroostbaar, als geknakt voor hare intrede in het lc. Wat was ze veranderd ! Hoe was ze vermagerd !
yen
Hare mooie oogen waren dof erg omringd met donkere
kringen ; strakke plooien omlijnden hare vroeger zoo
lachende lippen.
Peer de Stouwer had het onhersteibaar geval met
Loke aan vrouw Verschaere bekend gemaakt . Dit had
hare deernis nog verdubbeld.
- Dad is zeker arg en spijteg, had ze hoofdschuddend gezegd ; mor ik hoop toch we! Peer da g'er heur
ni 't hard zult vor valle. . . want . . .
Peer liet ze niet'uitspreken :
Wij, mense van joare, zen ook joenk gewest, moeder Verschaere, zoo klonk het antwoord . Dees is 'n
ongeluk baj 'n ongeluk ; ze woare zoe oep makkandere
gezet hee? Zonder de schupbreuk was alles oemmers
terecht gekome ?
Da's braaf, Peer, en dad hoor ek geere . Ze moeste
toch allebei ons kindere weurre ni woar? Hawel as
ek Loke kan helpe zal ek het ni noarloate .
Loke stak zich, met behulp van Lotje en de naaister, in vollen rouw .
Da's och arme toch wel het minste da 'k vor me
ne Flup kan doen ni woar moe? meende ze .
Da's no'bel Loke, antwoordde vrouw Verschaere .
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Mor den tijd slat alles, maske lief, ge moat ook nog
denken on oe voader en oe zusters en wer stillekes
oe gewoon leaven oanneme .
De hartelijke verhouding tusschen beide vrouwen
lok'te weidra op Loke's lippen, de bekentenis van haren toestand . Vrouw Verschaere gebaarde van niets
to weten . En toen hat meisje uitgebiecht had
Ge zult m'er toch ni vor miszien, moe? vroeg ze
weenend .
God bewoart me, Loke ! As dad ongeluk onze
Flup ni was overkomen zoud oemmers al man en vrauw
zen? Ik weet genoeg hoe dat da goat as ge joenk en
zoe verliefd zijt . Ik zal net percies dezelfde grootmoeder zijn vor hat kinneke . . .
Ze nam hat meisje in 'hare armen en zoende ze
op beide kaken .
Wa zijde goad moe! fluisterde Loke ; gij en voader ook! Wa zou ek toch moette goan doen anders?
Oewe kop recht hauwe kind, 'n ongeluk is geen
schand . De cooed ni bate zakken en nauw leave vor
bet bloeike, da moat ikome . . .
In 't Vile gende Peerd heerschte diepe bedruktheid
tuscshen de huisgenooten, maar in de herberg ging bet
leven wader volop zijn ouden gang . De Strijdersbond
en Door Sparen V ergaren hielden regelmatig vergaderingen en de Lustige Tonspelers hidden een prijskamp ingericht . Des avonds weerklonk bet lokaal van
de vallende scbijven en de joligheid der kampers, terwijl talrijke kaartspelers zich verdiepten in de whist .
Loke deed wader de stammenee maar de klanten
misten hair vroolijk gesnap en gelach van weleer ; en,
al waren hare rouwkleeden nog zoo wijd, hare gestalte nam stilaan maar opvallend in omvang toe .
Lotje was bedrijvig en stekelig zooals altijd maar
geheimzinniger din ooit. Liezeke deed hair uiterste
best in de ikeuken, was stil en ingetogen en las in hat
leven van den heiligen Antonius, als ze ledigen tijd
had. Peer was duchtig aan 't werk, vriendelijk als immer, maar bezorgd .
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De scherpzinnige Drooge had ; zeker de eerste van
alien, den toestand van Loke gegist, maar wachtte zich
voor de alleronschuldigste zinspeling . De zaak hield
hem nogthans gestadig bezig . Geleidelijk, als natuurlijk knoopte hij ze vast aan zijn streven naar zijn levensdoel : de stouwerij . De voortvarende jonikman was
vastbesloten nag maar eens alles op het spel to zetten
zoodra de gelegenheid zich voordoen zou .
En de gelegenheid deed zich voor.
Half Juni zat hij op een keer met zijn bass in het
houten kantoortje op de Rhijnkaai de zaken to bespreken. De stouwerij ging uitstekend : werk was overvloedig voorhanden ; geld stroomde binnen .
Dad alles is goe genoeg, sprak Peer . As het mee
Loke mor anders was .
Joa ! zei de Drooge bedenkelijk.
We woare zoe volkome kontent, as zoe oep ees
die schupbreuk alles in de war is kome sture .
Joa ! sprak de Drooge weder, en 'n ongeluk komt
foot alleen.
Vor Loke kan het ni triesteger, hernam Peer .
Joa ! zegde de Drooge alweder . Dan, na een poosje : dor kan wel jet oaf verbeterd weurre .
Peer schudde het hoof d, ontkennend .
Onmeugelak, zuchtte hij .
Da's a woord da Napoleon foot gebreukten en
dor h'm kwoad vor wier as het iemand zee .
De Flup kan toch onmeugelak trugkome, zegde de
stouwer .
Joa ! mor 't is ni onmeugelak h'm to vervange .
Vervange ? Hoe vervange ?
Joa boas! In 't belang van Loke en meer fog in
't belang van 't kind .
Het woord was er uit ; de weg gebaand. Arglistig begluurde hij zijn bass, die verwonderd vroeg
Hoe datte?
Wel da Loke trauwt, dan heef het kind ne voader .
Een oogenblik dacht Peer na ; dan, met een mismoedig gebaar :
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Da zal Loke noot wille .
Da zal van auw afhange boas!
Ik zou ze toch zeker ni wille dwinge!
Da zou leelek zen ook boas .Loke zal het integendeel zelf willen as ze 't belang van 't kind mor goe begrept, en da moette gij heur zegge . Natuurlak moet da
gebeure veur dad het kinneke komt ;hoe gauwer hoe beter.
Beide mannen zwegen . Peer dacht na over de wijze om zijne benjamin to bewegen haar zelve, voor het
oog van de menschen, uit haren benarden toestand to
redden . De Drooge sloeg hem aandachtig gade door
zijne bril,glazen .
Zeker, de weak van den bediende lachte den bass
tegen ; deze oplossing ware welkom, niet alleen voor
het verwachte kindje en de aanstaande moeder, maar
ook voor hem, den grootvader, alsmede voor zijne , andere dochters . Op deze wijze kon het geluk weder
'C Vliegende Peerd binnentreden . Maar, was dit alles
to verwezenlijlken in zoo korte spanne tijds? Het borelingske was verwacht voor einde september : reeds
binnen dikke drie maanden . Gesteld dat ze toestemde, welke kans had Loke dan nog? Van waar zou de
man opdagen ?
Peer wreef met de hand over zijn voorhoofd en herbegan, met hetzelf de mismoedig gebaar van daareven
-- Da kan ni Koarel, den tijd is to keurt en wie z_ al
zoe in ees mee Loke wille trauwen, alleen vor de
noam van moeder en kind?
Dor moette ni vor verlege zen boas, antwoordde
de Drooge luchthartig en los . Dad is het minste van
de zoak . Zeurgt gij da Loke toestemt ; ik zeurg vor de
man . . .
Peer zette, groote oogen . Was het spot of was het
ernst van zijn klerk? Op diens beweegloos gelaat was
niets to zien . Ware hid niet zoo deep overtuigd dat de
kwant het goed meende, ware de zaak niet zoo beroerd,
wellicht ware de bass opgestoven . Een lichte glimlach
vermilderde Peer's wezentrekken .
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1k moet toch kunne zegge tege Loke, wie ?
Hawel boas, antwoordde de Drooge opstaande,
leusterd is goed en verstoa me na ni verkeerd of legt
m'n bedoelinge ni anders uit dan ik zeif, astemblief t .
Gij zet den boas . Loken is oe dochter, de Flup was me
ne vriend . Ze moeste trauwe ; alleman was gelukkeg .
De Flup verongelukt en Loke bleft zitte mee a kind.
Zulle we na Lake heel heur leeve lank bate miszien
van al d'ezels die stampe nor wie da ze streelt? lk
bestoan zoo ni . Ce zij goe vor mij en in 't Vliegende
Peerd ben ek gelak het kind van den huffs, altad eve
welkom . Hawel, as niemand er on denkt van Loken uit
da triesteg parket t'helpe, dan denk ik er oan . Wilt ze
ni, posjensje dan . Mor as ze wilt, dan meugd oep mij
rekene . 'k Zal ekkik er mee trauwe . Dan doen ek m'n
plicht tegenover auw, tegenover heur en tegenover me
ne vriend . . . En dat er is iemand iet van zee't ! . . .
Hij maakte zich warm onder het spreken, meer om
het gewicht van zijne gehechtheid aan zijn meester en
liens gezin to doen uitkomen dan omdat hij waarlijk
opgewonden was . De sluwe vos preekte passie .
Peer liep er in en gaapte hem verstomd aan .De Drooge wendde zich of en stapte over en weder, keek door
cen raampje, nam zijn neusnijper af, haalde zijn zakdoek to voorschijn, vaagde er mede door zijne oogen,
keerde zich om en besloot
De Flup was me nen beste vriend boas ; as h'm
kost trugkomen en hoore da'k z'n bruid wil helpen
in heuren nood, hij zou het goekeure . . .
De stouwersbaas bekwam langzaam van zijne verstomming terwijl hij zijn medesprdker in al zijne bewegingen volgde . Dan, traag de hand opheff end, streelde hij zijne lange sik, eene doenwijze waarvan de
Drooge de diepe beteekenis zeer goed kende, en verklaarde :
Koarel, g'het me dor a gedacht gegeve dat de
moeite weerd is . Dor goan ek is serieus over peize .
Mor verget ni boas, da ge m'n woorde ni verkeerd uitlegt ni woar? Hee Loke geen goesting, dwingt
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ze ni, hee z'n ander uitzicht lot ze vrij . Ik stel mar alleen 'n oeplossing veur oem recht to moake wat dad
'n ongeluk kroem getrokken hee't. Gij en zij, ge kund
alle twee over mij beschikke, vor heur en vor 't kind .
Ik vroag mor alleen dat dad onder ons blef t, 't is eender wat er van komt . Dor hee niemand ze nen news
in to stake .
Da s' a woord Koarel, antwoordde Peer .
Beiden mannen wisselden een handdruk en verlieten hat kantoortje, Beiden met hoop de een op eerherstel zijner Benjamin, de andere op de stouwerij .
Stout gespro~ken is half gewonnen, grommelde de
Drooge toen hij alleen was.
Dag en nacht peinsde Peer over hat, in zijne oogen,
zoo kordate voorstel van zijn duivel doet al, maar tot
eene beslissing komen om de zaak aan to vatten, kon
hij niet. Hij kende zijne Benjamin to goad . Wat hij
als eene eerherstelling aanzag was voor Loke eene
zaak des harten . Zou ze Karen ongelukkigen Flup zoo
ras, wel niet vergeten, maar zijne nagedachtenis kunnen afvallen?
Dagen, zelf s waken verliepen . De Drooge kwam op
de zaak niet eens terug . Hij had hat zaad gestrooid :
hat moest gedijen . In 't Vliegende Peerd hield hij zich
afzijdig, redekavelde met de bestuursleden der kringen, belegde vergaderingen, speelde met de kaarten,
leidde den prijskamp der Lustige Ton~spelers, was
dienstvaardig voor iedereen en maakte zich nuttig op
alle gevraagde en ongevraagde manieren . Hij was bijzonder voorkomend, maar bescheiden met Loke.
Eene nieuwe verrassing trok Peer de Stouwer eindelijk uit zijne besluiteloosheid .
Op een avond zegde Lotje hem zacht, dock met stralende oogen
Ik zou oe is jet wille vroage voa !
Wat dan, kind?
Dor moette we vor alleen zen voa . . .
Is hat zoo serieus? vroag hij goedig .
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Da ikan ek toch ni in de stammenee of in de keuke voa, lot ons mor is nor hove goan .
Hawel goat den mor nor hove, ik kom sef fes .
Toen beiden op Peer's slaapkamer waren, legde Lotje flodderend hare armen rond zijn hals, keek hem lachend in de oogen en sprak fleemend
Voa, ik vroag toeloating oem me nen toekomme ,
den in huffs to brenge . . .
Wa zegde Lotje? . . . hedde gij nen toekommede?
Ja voa . . .
En. . . en . . . dor hedde noot iet van loaten hoore. . .
is da we! gemeend?
As h'm mag kome zal h'm oe de woaroem en de
woaraf allemoal we! zelf vertelle.
Peer legde zijne linkerhand op Lotje's rechterarm,
zette hear een vinger met de andere hand en poogde
streng to zijn .
Woroem hedde da noot gezeed Lotje? Wa moet
da beteekenen ? Zit dor is neer .
Near zij lief hem niet los, vlijde zich tegen hem
aan, en, hem guitig een kus ontstelend, lispelde zij :
Da was zoo overeengekome voa, ik moecht ni. . .
Peer vie! van de eene verwondering in de andere .
-- We! seeses van de marante ! riep hij uit. 1k vind
dat oewen toekommede we! is eest had kunne kome
vroage . . .
Doch zij schudde, ondeugend lachend, hear mooi
blond hoofd en kuste hem op de andere wang .
- Da kost toen ni voa, nauw we! en na wilt h'm
het kome vroage .
- We! heb ek na van me leeve, zegde de vader ; hoe
langer hoe schoonder . . . toe lot me los fleemster !
Hij trachtte ze zachtjes to verwijderen maar zij
klemde hare handen vaster semen aan zijn hals en
lief zich geenszins uit hear loud slaan . Als eene slang
hield ze hem gevangen .
Ni veur da ge Lotje pardon en heuren toekommede toeloating he't gegeve, vleide ze lonkend . Ni
kwoa weurre voa l . . . boos, zou Bob zegge .
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Bob? wie is Bob?
Me nen toekommede voa ; Bob, da's Robert . Meneer Robert van L'aan, f ijnschilder .
Wa blieft, ne f ijnschilder? Wa kunde mee ne fijnschilder oanvange?
Da zal h'm oe ook al zegge voa, as h'm mag kome .
Peer wist dat Lotje de geestigste en de slimste van
de drie was, slimmer dan hij zelf . Hij was gewoon aan
hare strikvragen en raadselspreuken, waarin hij zich
nooit verdiepte . Ditmaal prikkelde ze hem buitenmate ; hij stribbelde tegen .
En wad is da vor ne meneer?
Da zulde zien as h'm mag kome . . . of vroag het is
on den Drooge, die wet toch alles .
Het werd Peer nog raadselachtiger . Lotje wist wel
dat ze 't halen zou en ging in een adem voort :
As ge morgen achternoen is tijd wauwt moake
voa, zal Bob oe kome spreke, alleen . We moetten h'm
goed ontvange, baveurbeld achter de gloaze deure, dor
zal ek dan de toafel dekke . 't Is iemand van goei f amille zulle ! ge zult er mee kontent zen, voa . En dan
zoude moetten oep oe 's zondags zijn ziede? Mor mee
oewe schoone, zwarte, nieve frak oan, want in hemsmauwen ontvange we zoo'n mense ni, . . da verstoade
wel hee ?
Peer verstond het zeer goed, ook dat er niets anders
to doen was dan maar toe to geven .
- Hawel 't is goed sprak hij, mor da wilt nag ni zegge da 'k zoe mor alles goevind zulle!
Maar zij klampte hem nog eens terdege vast, zoende
hem op beide kaken en zong bijna :
Ge zul het morge wel goevinde voa !
Wat hem het meest in de war bracht, was dat Lotje
hem gezegd had dat de Drooge alles moist . Ook, toen
hij des anderdaags 's morgends zijn klerk op de Rhijnkaai aantrof was zijne eerste vraag
Kende gij meneer Robert van Loan, ne fijnschilder ?
Wie verbluft stond was de Drooge . Zijn beweegloos
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gezicht kleurde ervan. Begrijpen kon hij niet ; to antwoorden wist hij evenmin .
Me. . . neer . . . wie? hakkelde hi .
Peer herhaalde zijne vraag.
Die ken ek. . . en ilk ken h'm ni . . . 'k heb er al is
van g'hoord, da's al .
Wa mokt Lotje me dan nauw wer wijs? sprak
de bass als tot zich zelven .
Hij oordeelde het echter niet geraadzaam de zaak
na to vorschen daar hij Lotje's betrekking tot den fijnschilder niet wilde verklappen en hij 's namiddags, volgens hare belof te, toch alles zou vernemen . De Drooge, van zijn ~kant, vroeg niets beter dan een gesprek of
tc breken dat hem zoo geweldig in verlegenheid bracht .
Lotje zorgde ervoor dat haar vader zich, onmiddellijk na het middagmaal, voor de ontvangst gereed maakte. Toen hij met zijn nieuw zwart pak aan, uit de trapkast in de keuken verscheen, alwaar Loke zat to mijmeren en Liezeke den afwasch verrichte, verwekte hij
niet weinig nieuwsgierigheid,welke nog verhoogde toen
Lotje achter hem, in haar licht blauw zijden kleed,
opdook .
- ~Goade nor e f eest? vroeg Liezeke .
Ik begin het to minste toch al to geloove, schertste
hi'
Lotje gierde van pret, legde een vinger op hare lippen en zegde :
Mondje dicht voa ! strak meugd alles vertelle !
Licht als een vogel wipte ze naar de schapraai, haalde er het blauw en wit geruite tafelkleed uit en verdween ermede in de gelagzaal . Liezeke liet haren afwasch in den steek en Loke ontwaakte uit hare mijmering .
Is er iet geunde voa? vroegen ze to gelijk .
Wel joa, antwoordde Peer, we moeten het afwachte .
De twee meisjes spanden zich nu in om to raden
wat er op handen was, maar de vader antwoordde onveranderlijk :
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We moetten het afwachte, kindere .
Lotje had het aldus geregeld opdat de verrassing des
to sterker zou inslaan . Peer had zich gedwee naar al
hare grillen geschikt .
Ze stond al een poosje op vinkenslag in de herberg
toen haar beminde binnentrad . Ze liep op hem toe,
omhelsde hem, schoof een arm onder den zijnen en
bracht hem achter de glazen deuren, terwijl ze aan
zijn oor fezelde
Alles in orde, Bob
Het volgende oogenblik was ze in de keuken en herhaalde ze 't zelf de spel met haar vader .
Toen de twee mannen tegenover elkaar stonden,
nam ze Bob bij de hand en, met eene gratielijke bui~
ging voor Peer, sprak ze
Meneer Robert van Laan, kunstschilder.
De jonge man bong .
De stouwersbaas was een beetje onthutst door de rijzige gestalte, de uitdrukkingsvolle lijnen op het mannelijke gelaat van den bezoeker .
Zit astemblieft neer, meneer, verzocht hij .
Uwe dochter,zoo ving Robert aan, heeft u het doel
mijner komst bekend gemaakt, mijnheer ; dat u me zoo
welwillend ontvangt last mij het beste hopen . Doch ik
meen u vooraf to moeten ophelderen waarom Lotje en
ik, onze betrekkingen hebben bemanteld zooveel we
maar konden.
Hij richtte zijn open blik zacht op Peer's oogen,
als zocht hij daarin de gewaarwordingen op to vangen welke zijne verklaringen zouden opwekken, en
ging dan voort
- 1k was niet vrij toen Lotje en ik elkaar leerden
kennen, nu twee jaar geleden. De kennismaking gebeurde zeer eenvoudig : wig ontmoetten elkander op
straat en, een enkele oogslag was voldoende : wij beminden elkaar. Toen wij nader kennis maakten, legde
ik haar mijn toestand bloot : ik was gehuwd, maar
leefde alteen, in afwachting dat de rechtbank zou oordeelen over eene vraag tot echtscheiding .1k vroeg Lot146

je of zij wachten wilde tot de uitspraak zou gevallen
zijn . Ze beloof de hat. Thans is hat geding gevonnisd
ik ban vrij en houd mijn woord . Ik heb de ear u de
hand uwer dochter to vragen, mijnheer .
Hij en Lotje rezen op en Peer deed werktuigelijk
hetzelfde . Daze was zeer onder den indruk van hetgeen hij kwam to vernemen maar niet minder onder
de bekoring der welluMende stem, den oprechten toon
en de voornaamheid van den aanzoeker .
Niet zonder verlegenheid, vroeg hij
Mag ek ook wete, meneer, van woar da ge van
down zet, want ik hoor on oe sproak da ge ni van
hier zijt. . . en zoe wad over oe famille?
Met de hand noodigde hij zijn medespreker tot zitten.
Heel graag, antwoordde daze . Ik hoor to huffs in
Arnhem maar ben hierheen gekomen over een twaalftal jaren om, aan de academic, de schilderkunst to leeren.
Mijn oude heer was rechtsgeleerde en had acne
mooie klienteel tusschen de hoogere ,standen waarin
hij mijne moeder gehuwd had . Mijn vader verlangde
dat ik zijn yak aanleeren zou en werkelijik hiet hat dat
ik studeerde ; maar een vadsiger student dan ik was er
niet aan de hoogeschool to Leiden . Ik had geen trek
voor de rechten en ward regelmatig gebuisd bij de
examen . Teekenen en schilderen, dit alleen trok mij
aan met onweerstaanbare macht : in 't geheim werkte
ik in hat atelier van een kunstenaar . Om geld was ik
riet verlegen want mijn oude heer betaalde nauwgczet mijne kosten ; mijne moeder voorzag mij achterbaks met zak en speldegeld .
Op een keer kwam alles uit. Mijn gestrenge oude
beer was in de hoogste mate gekrenkt en, zonder veal
omhaal, sneed hij mij de levensmiddelen af . Hij ontzegde mij de ouderlijke woonst en weigerde zelfs mijne brieven to openen .
Mijne moeder was wanhopig, dock begreep dat een
jongen dwingen tot jets waarvoor hij niets gevoelt, be14,7

paald verkeerd is en slechts op mislukking kan uitloopen . Kortom zij steunde mij met hare persoonhjke
middelen en haar heb ik tegenwoordig, als portretschilder, een ruim bestaan to danken .
Over een zestal jaren kwam er plots eene kentering
in de houding, van mijn ouden heer. Mijne goede moeder verzocht mij naar huffs to keeren, mij verz~kerend
dat mijn vader mij terug in genade zou aannemen op
eene voorwaarde, welke zij niet mocht dock welke hijzelf mij zou bekend maken en dat, tot dien prijs, verzoening zou tot stand komen. Zij maande mij roerend
aan tot onderwerping ; zij smeekte mij, in haren brief,
haarzeleve to sparen en het leed weg to nemen dat
zij, door de verhouding tusschen vader en zoon, zoo
lang reeds had gedragen .
Ik ijlde naar huffs. Moeder eu zuster ontvingen mij
met de grootste vreugde . De goede vrouw weende van
gelulk en sprak haar zielsverlangen uit dat ik toch, terwille van haar, mijn vader voldoening zou verschaffen.
,Mijn vader ontving mij zeer koel . Hij verklaarde
mid onmiddellijk mid de hand niet to zullen toerelken
vooraleer ik onvoorwaardelijk had toegestemd in wat
bij van mij verlangde .
Hij had namelijk een zeer goed vriend en geestverwant en deze had eene huwbare dochter die, op hare
beurt, van kindsbeen omging met mijne zuster en ook
met mij . Ze was behept met al den trots en de stijve
def tigheid welke bij haar aan huffs en in de middens
waarin hare en mijne f amilien zich bewogen,heerschen .
1k kon ze niet uitstaan . Ik moest haar huwen .
Aldus hadden de twee oude heeren beslist hunne
kinderen en hunne wederzijdsche erfenissen to vereenigen . De neigingen en het toekomstig lot der jonge heden waren daarbij niet eens ter sprake gekomen .
Ik doorzag al het onzinnige, ilk durf zeggen het onzedelijke van zulke koppeling, want jets anders was
het met . 1k wist dat de begrippen van zedelijkheid
en geluk hemelsbreed verschillen volgens de middens .
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fk wist oo'k dat mijn vader de oordeelen en vooroordeelen van zijn stand angstvallig aankleef de en dat
geene macht ter wereld hem kon bewegen daaraan in
het minst to laten tornen, allerminst door zijn ongehoorzamen zoon .
Ik begon met tegenwerpingen to maken, maar hij
ontnam mij het woord.
Ik geef u drie dagen bedenktijd, sprak hij bedaard, schetste met de hand een gebaar tot of scheid en
verdiepte zich terstond in een dossier dat voor hem lag .
1k wilde weigeren . Ik had to Antwerpen~ aan de
academic, in joligen, hartelijken omgang met mijne
kameraden en in de kringen waar ze mij hadden binnengevoerd, geheel andere opvattingen opgedaan dan
mij van kindsbeen of waren voorgehouden . De begrippen over rang, stand en fortuin uit mijn ouderlijk
huffs had ik afgelegd in warme sympathie voor de levenswijze en levensbeschouwingen der guile, antwerpsche burgerij . Ik was als uitgeschakeld uit de
stiff deftige wereld mijner f amilie .
Doch mijne zuster verzekerde mij dat hare vriendin
zeer beschaafd, uiterst wel opgevoed en zelf s inschikkeijk was als men er maar wist merle om to gaan ; zij
bad en smeekte mij toe to geven om den vrede terug
to brengen onder het ouderljike dak. Mijne moeder
betoogde dat zijzelve en de famiile der jonge dame
eene verbintenis met de onze zeer op prijs stelden ;
dat het eene schitterende partij was welke de hoogste
kringen voor mij opende. Maar vooral bezwoer ze mij,
onder heete tranen, haar niet langer ongelukkig to
maken . Kortom, beiden deden zoolang en zooveel dat
ik mij, geheel uit erkentenis en lief de voor mijne btave moeder, de koppeling liet opdringen .
lk spaar u het verhaal der drie jaren welke ik met
mijne echtgenoote onder hetzelf de dak doorbracht .
Op slechts en±kele punten waren wij, en dan nog f atsoenshalve, tot akkoord : het verbergen onder jammerlijke verhouding, ons onberispelijk gedrag tegenover
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elkander in bet bijzijn van derden, bet wederzijdsch
verlangen om de huwelijksketen to verbreken .
In die spanne tijds trouwde mijne zuster en stierven
mime ouders ; mijne moeder ging ten grave met de
zalige voldoening, dat ze vermeenen mocht haar zoon
gelukkig to hebben gemaakt. . .
Zoodra mijne echtgenoote en ik besloten hadden to
scheiden en onze wederzijdsche belangen aan de rechtbank hadden toevertrouwd, vertrok ik, onder voorwendsel eene kunstreis to ondernemen . Ik reisde werkelijk en ~kwam daarna terug to Antwerpen . Bevrijd
voortaan van alien druk, wijdde ik mij ijverig aan
mime kunst . Ondertusschen kwam uwe dochter op
mijn levensweg : ze is voor mij bet ideale wezen . Ik
verzoek u mijnheer, ze mij tot vrouw to willen geven .
Peer de Stouwer bleef roerloos zitten als verwachtte
hij nog verdere mededeelingen . Eigentlijk gevo lde hij
zich verlegen tegenover den innemenden bezoeker .
We zen wij mor gewoon mense meneer, zegde hij
eindelijk met eenige aarzeling ; gij zij, voiges da'k verstoan, van 'n rijke famille . Nem bet ni kwoalek meneer, mor ik ben bang dad ons Lotje ni past baj auw .
Laat dit toch seen beletsel wezen mijnheer, antwoordde de beer van Laan met een glimlacb . Ik heb
er nooit aan gedacht en denk er nog niet aan, evenmin
als Lotje, dat zulkdanig verscbil als u bedoelt, bet geluk
in den weg loopt . Ik heb mij eenmaal eene rijke, trotsche bruid laten opdringen . Op mijn woord, ik ben
geleerd . Onze keus is wederzij ds ; onze lief de spontaan opgekomen . Wat ik Lotje gevraagd heb en wat
wij elikander to geven hebben is lief de .
Lotje stond op, liep tot haar vader, legde een arm
r•o nd zrjn bats en keek hem lonkend aan :
Toe, zegt mor joa voa, vleide ze .
Joa kind, zegde, Peer, lacbend zijne lange sik
streelend ; rk heb er nrks tegen as gig zelf d'r mee kontent zijt . 't Zedde gij die moet trauwe ;ik ni . Ge moet
verstoan meneer, da 'k m'n kinderen altijd vrij boat ;
vor gee geld van de weereld zouw ek er een wille dwin150

ge.Lotjen is 'n fleemster, da zulde zeker ook wel were,
mor as g'allebei t' akkoord zijt en mijn toestemmirig
kan oe gelukkeg moake . . . dan geef ek z'oe van ganser
harte . . .
De schilder reel op, vatte zijne verloofde om hat
rriddel en hernam glimlachend
1k dank u mijnheer, of beter : wij danken u, Lotje
en ik ; uwe toestemming of f ant ons den wag tot ons
balder geluk .
Peer was insgelijks recht gestaan ; de twee mannen
wisselden een krachtigen handdruk, maar Lotje vloog
haar vader aan den hall, kuste hem dat hat klonk en
juichte :
1k moist wel da g'het zoudt goevinde voa ! 1k zal
n oot vergete hoe goad da ge zij t !
Ze snelde naar de keuken alwaar hare twee zusters
nog steeds gisten naar moat er omging achter de glazen
deuren, terwijl Liezeke bezig was met kof f ie zetten .
Komd is manna ! kreet ze, ge moat er bij zen !
Zonder dralen nam ze van elk eene hand en trok ze
zoo tot achter de glazen deuren .
Meneer Robert van Laan, me nen toekommede
jubelde ze ; dan, met eene kniebuiging voor den schilder :
-- Bob, dees is m'n audste zuster, Loke ,en dees m'n
joengste, Liezeke.
De twee verwonderde meisjes stonden niet weinig
beteuterd, maar de jonge man kwam ze tar hulp :
- Uw vader heeft ons zoo pas verloof d, verklaarde
hij . 1k ban vereerd uwe kennis to molten maken mejuffer, zoo ging hij voort tot Loke, terwijl hij haar de
hand toestak ;geloof dat ik u zeer hoog schat en dat
ik gelukkig wezen zal u aangenaam to kunnen zijn .
Mejuf far Liezeke, ik houd er aan uwe vriendschap to
verwerven, de mijne was u al bij voorbaat verzekerd .
Ti beiden van dienst to zijn zal mij groot genoegen
verschaffen .
Het was zoo verbazend voor de twee meisjes dat
ze, na den handdruk, amper een «Proficiat meneer!
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konden uiten . Hare oogen bleven gehecht op den zwierigen jonkman die zich zoo ongedwongen bewoog en
zoo sierlijlk sprak . En dan die verrassing : Lotje verloof d ! De schilder merkte hare verlegenheid en haastte
zich ze er uit to helpen
Ik mag u wel mijn kompliment maken over uwe
dochters, mijnheer ! zoo wendde hij zich tot Peer de
Stouwer ; als schilder kan ik er misschien wel over
meepraten : u hebt mooie kinderen .
Zegt na mor liever voader, Bob ! vroeg Lotje pinkend tot hem .
Volgaarne Lotje, indien uw vader mij zulks veroorloven wil.
Peer streelde zijne lange sik en knikte goedkeurend terwijl hij verder welgevallig luisterde op den
schilder. Lotje fluisterde wat aan Liezeke's oor en
beide verdwenen om terug to verschijnen met den gevulden kof f iepot, de noodige tassen en klein gerief . In
een oogwenk had Lotje de taf el volmaakt gedekt en
lagen versche boterkoeken op een bord in het midden .
Dan plaatste ze zich tusschen Peer en Bob, schonk de
kopjes vol, schoof de melkkan en den suikerpot bij,
bond het bord met de boterkoeken in het ronde en
sprak
Voader en Bob en Loken en Liezeken en Lotje,
smoakelak, zulle !
Lustig knapte ze in een boterkoek, zoodat iedereen
er moest om lachen . De boterkoeken waren ook eene
kleine verrassing waarvoor ze in stilte had gezorgd .
Eene andere was de flesch boergonjewijn, welke ze
des morgends ongemerkt uit den kelder had opgehaald
en in de keuken verstopt. Ze kwam, na den kof f ie,
met de flesch boergonje en roemers voor de pinnen,
ontkurkte, schonk en vroeg
Astemblief t voa, zegt na is iet vor Bob en Lotje,
gelak oep drijkeuningenoaved !
Peer stond lachend recht, hief zijn glas op en,
gon :
Meneer Robert . . .
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Neeje, neeje, zoo ni voa ! onderbrak ze . Bob ! Hij
heat Bob!
Hawel dan, as ge 't goevindt meneer . . . meneer
Bob ; oep oe geluk en da van ons Lotje !
De glazen rinkelden en alien proefden .
Van acht en sestig, verklaarde Lotje guitig . Spijt
dat den Drooge dr' ni bij is ; die kept er iet van .
Aprepo Lotje, zegde Peer ; wa beteekent da, da
ge me gisteren oaved zee' da ik mor is moest on de
Koarel vroage wie da meneer van Loan wasY Deze
morged heb ek hat h'm gevroagd en hij wet van niks.
Hawel wader, antwoordde ze ernstig, da zal ek
oe is rechtaf zegge : ik verstoan er hat eeste woord ni
van en Bob oak ni .Qver nen heelen tijd zee't den Drooge tee mij toen er kweste was van de spijskoart vor
ons Loken heur feast : Lotje kende gij geene schilder
oem dor ne Kupido to loaten oep schildere? 1k zeg
neeje . Neeje? zee h'm, vroag hat is on meneer Robert
van Loan ! lk stond er paf van, lk vertelde bet on
Bob en Bob zee 't dat h'm den Drooge ni kent of noot
gezien of g'hoord hee't. Hawel wa zit dor dan achter?
Dat kan alleen de man zelf verklaren, sprak Robert .
Dor moat ek toch achter kome, hernam Lotje ; ik
heb oe gezee'd dat h'm parties nen oangekleede stok is
ni woar? We treitere makkandere gedureg, mor ik
moat zegge dad het nen brave joengen is . Hij heed e
goad hart en hij is de plizantste van al die oep de
stain menee kome, hoantje veruit in alias .
Hij is zoo gediensteg as dat h'm groot is, en hij is
groot, voegde Peer er al lachend bij ; hij bee verstand
vor zeve. Hij kan mee dinge vor den dag kome dor
niemand ni on denkt ; woar dat h'm z'hoalt wet den
duvel . Hij is al tien joar bij mij en ik moat er nog
hat eesten hard woord tege zegge .
Hij dacht aan Loke's eerherstel en aan de noodzakelijkheid ze er over to polsen .
Onder levendig gekout, dat hoe langer hoe hartelij153

ker werd, vlood de tijd bliksemsnel . De gazetlezers en
kaartspelers begonnen al op to dagen toen Robert afscheid nam. Lake en Liezeke reikten hem gulhartig
de hand ; Peer noodigde hem ten eten voor den volgenden zondag ; Lotje kuste hem zoo vurig als eene verlief de verloof de dat maar kan en deed hem uitgeleide .
Hij droeg de genegenheid mee van al de huisgenooten
van 't Vliegende Peerd .
Den volgenden zondag namiddag gaf Peer een klein
feestmaal achter de glazen deuren, tar eere der nieuwe
verloof den . De Drooge was er bij en leerde Robert
kennen . Lotje had des schilders nieuwsgierigheid al
lang opgewekt door hare onbarmhartige spotternijen,
maar de twee mannen vonden gelegenheid om elkander
to waardeeren . De kunstenaar moest toegeven dat de
Drooge op eene karikatuur geleek, maar hij kreeg eerbied voor zijne ontwikkeling en voor zijne doenwijze .
De lange kwant spreidde eene hoff elijkheid ten toon
welke alle vrijpostigheid uitsloot en praatte met den
schilder over de meest ingewikkelde vraagstukken,
terwijl alien, zelfs Lotje, verbluft zaten to luisteren
naar zijne vernuf tige redeneeringen . Dit was eene gedaante waarin de Drooge zieh in 't Vliegende Peerd
nog niet had vertoond . Hij was wel bekend als een
vroolijke, dienstvaardige, verstandige kerel, die boven
hat pail der laden van de drie kringen stond, maar dat
hij tegenover beschaaf de en ontwikkelde menschen zoo
vlot en sierlijk wist op to treden, was eene veropenbaring. Hid zat naast Loke en voorzag haar ondertusschen vriendelijk en oplettend van alles wat Liezeke
tar taf el bracht .
De bruiloft werd flu bepaald op den zaterdag voor
kermis en zou met alle bescheidenheid in den f amiliekring gevierd worden . Dit strookte best met Robert's
verlangen en de omstandigheden . De Drooge zou alvast optreden als getuige voor Lotje .
Toen kof f ie met taartjes werd opgedischt ,gaf hij,
op Lotjes verzoek, tot oplulstering der verlovlng, een
paar balladen van Door van Rijswijck ten baste, voor1 54

afgegaan door eenige beschouwingen over het leven
en lijden van den volksdichter en verdiende daardoor
nog eens alter bewondering en dank .
Wet tienmaal had Lotje, in den loop van den namiddag de vraag ingeslikt welke haar op de lippen brandde, namelijk hoe hij toch was to weten gekomen dat
ze met den schilder vrijde . Eindetijk kon ze zich niet
langer bedwingen . Toen er spraak van heengaan was,
stelde ze hem toch de vraag .
Maar hij schetste een lack als een grijns en antwoordde met het gezegde van Jan Cat :
Da's a gejeim ! . . .
Ze maakte flu zelf een grijns, maar besefte dat hij
haar toch weder de bass was .
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X

1k zou toch zoe geere jet wille doen vor oe

Loke, zoo begon Peer de Stouwer op een vroegen
namiddag der volgende week toen ze toevallig samen
waren in de herberg, alwaar het meisje bezig was op
eene tafel bakergoed na to zien, dat de naaister sedert
eenigen tijd onder handen had gehad .
Zij richtte vragende oogen op hem ; hij keek door
bet raam, in de zonnige lucht .
Hed dr'al is oep noargedocht kind, hoe dat da zal
zijn as het kinnelke geboren is? vroeg hij .
Joa . . . neeje . . . 'k weet het zellef ni . . . wa wilde
zegge voa?
1k denk er heelder doagen oep Loke . . . en . . . ik
zou toch wel is jet wille probeere . . .
Eigentlijk was Peer op het punt naar de Rhijnkaai
to gaan toen hij, de kans waarnemend dat zijne benjamin alleen was, schielijk besloot haar de inblazing
van den Drooge diets to maken .
Wat dan voa? vroeg ze beniewd .
Hij aarzelde, zocht woorden, stopte eene pijp om
tijd to winnen, ontstak ze en begon weer, heel langzaam :
Wel kindlief, terwijl da we zondag zoe gezelleg
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on taf el zoate mee meneer Robert hee, docht ek toe
ba m'n eigen hoe gelukkeg da 'k zou zijn, nauw dad
ons Lotje goa trauwen . . . as gij dad . . . ook is kost doen.
Ikke voa?. . . noot van me leeve, zegde ze heftig .
Ze kleurde hevig, tot in Karen hals, verward en verontwaardigd.
Peer trok geweldig aan zijne pijp en blies eene zware rookwolk op welke hij achterna tuurde . Doch het
groote woord was er uit: reeds gevoelde hij zich minder beklemd .
B'alven as ge verstandeg wilt zijn, verklaarde hij
met nadruk .
--,Mor voader na toch! hoe komde na toch on zoo
iet ?
Leusterd is goe Loke . Ge wet hoe geere da 'k hoe
gelukkeg zien ni woar? gij en oe zusters ook . Hawel
ik heb al zoe dilkkels in m'n eige gezeed : as Loke e
kinneke hee't, zal ze toch weer wel kontent weurre .
Mor da kinneke weurdt groot ziede ; en de mense
tulle zegge :da's het kleintje van Loken uit het Vliegende Peerd, mor degeen die na ni wete van de Flup en
van z'n ongeluk hee? hawel die spreke dor kwoad van
oemda ge ni getrauwd zult zijn, ziede? Want de mense
zjin zoo : e joenk masken hee'd e kind, ze spreke
kwoad ; hee 'd 'n getrauwde vrauw gee' kind, ze spreken ook kwoad. Dad is zoo de gank van de wereld.
Mor 'n ongeluk is toch geen schand voa, da zee't
de Flup ze moeder ook .
En z'hee'groot gelijk Loke ; mar iedereen is de
Flup ze moeder ni en de mense ten zoe f innijneg We
zullen er nag veul verdriet van hebbe, da meugde geloove ! . . .
Posjensje dan voa, zoeveul verdriet as da'k al
g'had heb, zal ek toch noot ni meer krijge .
Da denkte mar Loke ; 't begint al ba de geborte,
zoo ging Peer voort . We moetten het kind oangeven
oep het stadhuis . Het eeste da ze vroagen is : oewen
trauwboek . Hedde geenen trauwboek dan 'kom het
kind cep de noam van de moeder, voader onbekend .
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Het goa nor de school ; alweral : hoe heet oe voader ?
Doe g' het z'n eeste kommunne, alweer ; is 't ne joeijge, hij moet lotte, alweer hetzelfde . Trauwt h'm? altad eender, altijd en altijd stoa zoe iemand mee beschoamde koake !
Da kind kan dor toch ni on doen voader, dad is
'ii ongeluk.
Das' heel sjust Loke ;zoo'n kindere zen er meer en
bet komt wel is veur da z'hun moeder loater miszien
as ze da goan begrijpe . Zoude da wille Loke?
Da zou heel ongelukkeg zen as da moest gebeure voa, antwoordde ze . Mar i!k heb tegen het verlies
van de Flup gekunne, dan zal ek doar ook wel tege
kunne. As dan het kind wet hoe da ze voader verongelukt is dan zal da kind mij nie miszien want ik zal
het zoe geere zien as de Flup zelf .
- Da's heel schoon van auw en van auwe kant Loke ; mor ge zet toch oe kind ni en da kan toch wel
ander gedachte hebbe . As het groot is dan ben ekkik
dood en vrauw Verschaeren is dood en de meeste mense die bet verongelukke van den Heluetia beleef d hebben en er kompasse mee hadde, zen ook dood . En die
noar ons kome die spreke ni gelak as wij ziede, dad
is 't mor . De mensen hebbe plizier in kwuitoengerij,
maskelief . Hawel, binnen eenege joare zulle ze zegge :
de dochter uit 't Vliegende Peerd, die had kans genoeg
oem to trauwe, woroem hee ze 't ni gedoan ? Dan had
er oemmers niemand jet oep to zegge g'had ?
Loke luisterde mistroostig maar gevoelde niet de
minste instemming met haars vaders gedachtengang .
As da zoo moet zijn voader, dan moet ek er mor
vor boete, verklaarde ze, lk zal noot iemand anders
geere zien as de Flup . . .
- En oe kind, voltooide Peer ; ge zuld oe kind nog
liever zien . 'n Moeder doed alles vor hear kind Loke ;
ge kund alles nog trug oep z'n effe brenge, alle verdriet spoaren on 't kind as g'in teds trauwt . 1k spreek
nog geen ees van oew eige zelf .
Het meisje was verslagen van alles wat haar vader
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zegde. Zou ze ooit de nagedachtenis van hare Flup,
hare eenige lief de, of vallen ? Neen ! in haar hart had
ze voor eeuwig trouw gezworen ; daarin had ze 't
beeld van haren bruidegom opgesloten als in een heiligdom . Alles wilde ze verduren en de vrucht banner
zoo kortstondige liefde opkweeken in diepe vereering
voor den ongelukkigen jonkman . Het was niet waar,
bet kon niet zijn, in hare meening, dat de wereld de
ramp van den vader zou verhalen op bet kind en de
moeder.
Si voa, zegde ze, niet vrij van opwinding ; sprekt
me dor astemblief t ni over want ik kots er van . . .
Peer de Stouwer oordeelde bet onnoodig voor bet
oogenblik verder zijn plan uit to werken . Hij kende
zijne benjamin : onvermijdelijk zou ze bet vraagstuk
in hare gedachten omwentelen.
- Lief ste Lake, besloot hij, as ek er oe van spreek
dan is 't oemdad bet m'n plicht is, lk heb ondervinding van de weereld, ziede?M'n heel leeve lank zou
'k me 't verwijten as ek noarliet oe to woarschauwe
vor den druk dien over oe zal kome ; mor ge zij vrij
van to doen en to bate wat da ge wilt .
Hij nam of scheid, zichzelven bekennend dat er bitter weinig kans scheen to zijn om zijn wensch to zien
vervullen, maar hij zou zich niet gewonnen geven na
deze eerste afwijzing.
Want, zoo meende hij overtuigd, 't is vor hear
eige goed .
Het meisje had haar vader nageoogd tot de dear
achter hem was toegevallen . Dan maakte ze eene beweging als wilde ze de nare gedachte van zich afschudden, trok misprijzend de schouders op en stelde zich
ijverig terug aan haar werk . Ze ontplooide, bekeek,
vouwde en bestreek met de hand allerlei bakergoed en
maakte er pakjes van, welke ze in rijen op de tafel
schaarde .
Doch hare handen vielen stil ; guar staarde ze op
bet linnen, onder den invloed van wat de verbeelding
voor haren geest riep. Trouwen, zij ? Haren ongeluk1 59

kigen biuFdegom vergeten? Nooit of nooit! Liever
schimp en smaad, de gansche wereld, alles trotseeren !
Ze dacht aan Robert die zich tegen dank aan eene
vrouw list verbinden om er weldra van to scheiden .
Nooit zou ze een anderen man liefhebben, last staan
er zich aan overleveren, ter wills van . ., den goeden
naam . . .
Den goeden naam? Daarop had vader nog het minst
gedrukt : texwille van het kind dan? Maar was het
niet monsterachtig de moeder een huwelijk op to dringen ter wills van het kind? Neen ! neen ! Dat kind
zou haar eenmaal kunnen verwijten dat ze den verongelukten vader ontrouw was geworden . . .
Haar gevoel zou echter nog dieper geschokt worden
door vrouw Verschaere die haar in den loop van den
namiddag kwam bezoeken, zooals ze gewoon was to
doen . Voor haar zou Loke haar hart eens ter dege luchten ; zeker zou Flap's moeder den raad haars vaders
ten strengste of keuren . Het viel haar zwaar, ze vond
het onkiesch, ja beleedigend bijna, de zaak met de
moeder van Karen bruidegom to bespreken .
De goede vrouw luisterde bedaard op de ontboezemingen van het jonge meisje dat, van naaldje tot
draadje, alles herhaalde wat haar vader haar voorgehouden had . Toen ze ten slotte uitgepraat was, vroeg
ze :
Zoude gij zoe iet kunne doen moe, as g'in mijn
pleats woart?
Een lichte glimlach verscheen op het gelaat der weduwe ; kalm antwoordde ze :
't Is zeker heel schoon en vor 'n moeder heel
oandoenelak da ge zoeveul on onzen armen joenen
. Mor, as ek rechtuit most spreke, dan zouw
~houdiLke
ek toch ni gestoord kunne zijn as ge na oew heel leeve
ni ginkt oepoff ere . Ik west baj ondervinding dat er nog
wel beter tije kunne kome vor oe, want ge zijt toch nog
zoe joenk . W'hebben allemoal veal geleeje van die
verschrikkelaklke slag, mor binne vijf of tien joar zuld
alles dat er gebeurd is en nog most gebeure mee ander
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ooge bezien, want den tijd slot alles ; mensen en dingo verandere gedureg . Gelak oe voader bet heel sjust
zee't, wa zal bet zijn as wij allemoal dood zen en ge
komd alleen to stoan in 't leeve? Wa zuld er den van
hebbe? Want hij hee' voral gesproke vor bet kind ;
denkt is oep oew eige zelf, maske lief!
Angstig, met de handen to semen gevouwen op harm schoot, hoorde Loke toe .Maar haar vader en vrouw
Verschaere verlangden dus de vernietiging barer liefde, van de heilige nagedachtenis van baron bruidegom !
De hooge zuil wear ze, in hare verbeelding, hare onverbreekbare trouw op geheschen had, word aldus aan
bet voetstuk onmeedoogend ondermijnd ! En door wie?
Door haar eigen vader, door Flup's eigen moeder : de
twee wezens die ze bet innigst beminde!
Ik ken of wil de Flup ni vergete moe, sprak ze
verdrietig .
- Da's ni noodeg ook ni, hernam de moeder . Wat
doen er zoeveul vrauwe die hunne man en zooveul
manne die bun vrauw joenk verliere, moe klein kindere blijve zitten en ni uit de voete kunnen? Den omen
hertrauwt langst bier en d'ander langst doer . Wilt da
na zegge dat die alles vergete van vruuger? In 't g'
heel ni . De mense doen dad oemdat dad bet verstandegsten is en oemda ze ni anders kunne, vor bun kinderen en vor bun eige . Da's zoo de gank van de weereld .
Alweer de gank van de weereld, zuchtte Loke .
Dad hee 'voader ook al gezee'd ; moette dor dan alles
vor doen ?
Joa kind, soemteds toch ; d'r vald of to rekene
met de weereld .
Mor zoo'n tweeden hauwelak kan toch ni gelukkeg zen moe ; bet eeste stoat toch altad in de weg?
Och Loke, da s' gelak as bet valt. Hoeveul zijn
dr' ni die makkandere doodgeere zoagen en toch tegeslag hebben as ze getrauwd zen ? Het spreekwoord zee
't dad iedereen al is woater in ze ne wijn moot doen .
Ik vind da ge mor ees kunt geere zien, verklaar1 61

de het meisje ; vor de Flup had ek deur a vuur geloope .
Nen andere ! . . . brr !. . . ik kan er ni on denke .
Ze nam een pakje bakergoed op en verlegde het ; ze
herhaalde dezelfde beweging uit pure zenuwachtigheid en of schuw voor de kwellende gedachte .
- Mor, hervatte vrouw Verschaere, wie is na eaigenlak de persoon in kweste, Loke?
Het meisje keek verwonderd op en, schouderophalend :
- Da weet ek ni, moe, ik wil dr' ni van weten en 'k
heb er zelfs niet naar gevroagd.
Hoa ! 't is zoe mor ha manier van spreke da voader dad allemoal gezeed hee?
Da zal zijn, 't is al goe zoo, want dor komt toch
foot niks van, besloot Loke .
Ze was rustiger geworden, nam weder bakergoed ter
hand en toonde het aan moeder Verschaere ; beide
vrouwen verdiepten zich met groote belangstelling in
het onderzoek van de kleedingstukjes, luren en doeken
voor het verwachte borelingske .
Het zaad dat de Drooge uitgestrooid had kiemde .
Voor Peer de Stouwer was het de eerherstelling zijner benjamin ; voor vrouw Verschaere het praktische
leven ; voor Loke de strijd tegen haar geschokt hart ;
voor den Drooge de verovering der stouwerij met alles wat er bij kwam . Pij alle vier' drong de gedachte
steeds geweldiger op en zou ze eene vervolging, eene
kwelling worden .
Lotje en Bob waren in de weer met hun huwelijk .
De schilder haalde ze dikwijls in den namiddag of
en trok er, gearmd, mee naar den woon welken hij in
eene voorname wijk had gehuurd en waarin talrijke
leveranciers, onder groote bedrijvigheid, allerhande bemeubelingsvoorwerpen aanbrachten . Het huffs weergalmde van gehamer en gezang.
De welstellende stouwer had, niet zonder ijdelheid,
voorgenomen Lotje in haar huishouden to zetten, volgens de gewoonten ; maar de kunstschilder had, op kiesche wijze, zijn aanbod besnoeid en beperkt 'tot de
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slaapkamer en de keuken, Daarop had Peer in Lotje's oor geblazen dat ze gerust over zijne beurs mocht
beschikken .
De slaapkamer was in orde en Bob had Peer uitgenoodigd ze to komen bezichtigen . Hij verscheen met
Lotje en was, in zijn eenvoud, verbluft door de pracht
en den goeden smack der inrichting .
- Het nest, betuigde Bob vroolijk, terwijl hij ongedwongen zijn bruidje omhelsde ; wet zullen wij gelukkig zijn in dit lachende nest!
Lotje kleurde ; Peer lachte en streelde zijne large
sik . Ook andere kamers waren gereed of bijna . Een
beetje beschroomd en tegelijk een beetje trotsch, list
hij zich door het huffs geleiden door zijn aanstaanden
schoonzoon die, opgewekt, bijzonderheden ten bests
gaf . Wat Peer het meest trof waren de zachte toner
van stoffeering en beschildering ; de sobers, effen lijnen der kostbare m'eubelen . Nergens heerschte er
donkerte . Zelf s de vloeren waren belegd met lichtkleurige tapijten waar de voeten, als het ware, inzakten .
Hij had zich verwacht can zware meubelen en overvloedige versiersels, bebloemde wandpapieren en dikke gordijnen . Alles, in dit huffs, wierp zijne meeningen
over rijkdom en weelde, omver .
In de voorkamer hing reeds een, in vergulden lijst
gevat, portret .
- Wel seezes van de marante ! riep hij opgetogen ;
dc's Lotje zoo waar as da'k leef!
Het was inderdaad Lotje, als sere zon zoo helder,
zoo blond en zoo blozend, zoo guitig en geestig, zoo
tintelend van levenslust als ze was in levenden lijve,
in hear blauw zijden kleedje der groote dagen .
Bob en Lotje lachten van pret bij de bewondering
des waders .
Dor hee't den Bob a joar on gewarkt voa! gichelde ze.
Ik most ni vroagen,of ge verzot zijt oep die fleemster, Bob !lachte Peer, zijne large sik streelend ; self es komt ze nog uit de leest !
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Gij moest u ook laten portretteeren, schoonvader, zegde de schilder ; ge hebt een kop om to poseeren ; daar haal ik een medaije mee in de driejaarlijksche. Nu, na onze wittebroodsweken noodig ik u in
mijn atelier.
Zijde gij dor a joar lank gon poseere Lotje? vroeg
Peer eenigszins achterdochtig.
Maar Bob antwoordde openhartig voor haar :
Poseeren deed ze niet meer dan twee maanden,
elke week eens, in 't begin onzer kennismaking ; maar
later wist ik er telkens wat aan to veranderen of to verbeteren als ze in mijn werkhuis kwam . Wij hadden
overigens, in de bekende omstandigheden, geen ander
middel om elkaar to zien, schoonvader .
Peer drong niet aan ; hij wist toch dat de welbespraakte schilder alles zoo bescheiden kon uitleggen
dat knorren nutteloos was .
't Is wa schoons, zegde hij nogthans .
Hij dacht met schrik aan de mogelijke gevolgen van
zulke geheime bijeenkomsten tusschen verlief den en
aan Loke die, ofschoon tehuis gevrijd, toch in den druk
was geraakt .
In de frissche verandah, alwaar het daglicht door amper gee! getinte ruitjes, en de lucht door de openstaande deuren overvloedig binnenstroomden, ontkurkte
Robert eene flesch Rhijnwijn en schonk er van in
beschilderde roemers op hoogen voet .
Ben waar genoegen voor mij, mijn waarde
schoonvader, u hier to kunnen onthalen . Dit is de
eerste, maar niet de eenige maal . Op uw welzijn en
lang leven !
Oep oe geluk in oewen hauwelakke stoat mee
ons Lotje ! antwoordde Peer, zijn glas ophef f end en ledigend .
Bravo! riep Robert, dat heet gezondheid drinken !
en zette zelf zijn ledigen roemer neder .
Da kan ek ni, lachte Lotje, wier glas nog half gevuld was .
Eindelijk drong bij Peer de Stouwer het verlangen
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op zijn hartewensch nopens Loke to ontvouwen voor
het gelukkige paar en tot deszelfs verwezentlijking
h.unne hulp in to roepen . De kunstschilder was, in zijne
oogen, een man van kennis en gezond oordeel ; zijn
raad en invloed konden heilzaam zijn voor Lo'xe's geluk .
1k zou zoe kontent zen, begun hij, terwijl hij in
den tuin staarde, as we 'n dubbele bruilof t koste viere . . .
Robert en Loke keken hem vol verwachting aan .
Hoe zoo? vroeg de schilder.
Joa, joa! as Loke ook wilde trauwe, to soame
mee gollie getwee . . .
De jonge lieden bezagen elkander ernstig ; Luke's
toestand was natuurlijk bet kwelpunt in bet huisgezin .
Kiesheidshalve raakte Robert bet niet aan ; maar Lotje
sprak eindelijk :
D~a's na ongelukkeglak ni to doen voader .
Toch wel, hernam Peer ; mor ze wilt ni . . .
Robert keek bezorgd voor zich ; Lotje's mooi gezicht blonk van belangstelling en benieuwdheid . Het
duurde echter een poosje vooraleer ze spreken kon :
Mee wie, voa ?
De Koarel !
Als ze uit den hemel ware gevallen, ware ie niet
meer verbijsterd kunnen wezen . Hare gedachten wemelden door elkaar : zijne hofmakerij aan Liezeke,
zijne lief desverklarmg aan haarzelve schoten 1iaar
to binnen . Nu had hij het op Loke gemunt . Met Robert
had ze destijds kostelijk genoten van de blauwe scheen
welke ze den Drooge had doen oploopen . Maar dit
scheen haar thans klaar : hij wilde eene der drie, gelijk dewelke en gelijk op welke wijze .
Peer de Stouwer verhaalde nu omstandig hoe de
vork in den steel zat, prees uitbundig den opof f eringsgeest van zijn duivel duet al, zijne grootmoedigheid
tegenover zijn rampzaligen vriend en diens ongelukkige bruid. Alles wilde de brave jongen doen voor
de moeder en het kind . Zijn aanbod was bet eerher1 65

stel der eerste, de naam en de toekomst voor het
tweede .
Gij ploagt h'm altad Lotje, do's kinderspel . Mar
wa zoude na zoeal tege de Koarel kunnen inbrenge?
Hoord is voader, antwoordde ze, half komisch,er
tegen heb ek niks . bk moet h'm ni nemen en ik kan h'm
goe life . Mor hij is to leele+k oem dood to doen .
Peer haalde zijpe schouders op .
Da weet ek ook ; tussen al de schoon joenges die
baj ons over de vloer komen is h'm de leelekste, mor
toch weral den eenegste die greed is oem t'helpe, ziede. En dan, ,,d'r is hier geen kweste van schoon of
leejek ; het goad hier oem Loken en heur kind heel
hun leeve lank onder de mense to bate kome gelak
iedereen en veul verdriet to spare .
Zoo is bet inderdaad, beaamde Robert, den burgerlijken stand van moeder en kind in orde maken i s
van liet allergrootste belong voor beide, Lotje .
Mor of Lake da zoo inziet is de vroag, zei ze
ernstig ; ik mag web zegge da baj ons, maskes, het gevuul de groote rob spelt ni woar? En ge wet toch web
voader hoeveul da ze vor de Flup over had hee ?
t' Akkoord +kind, wedervoer Peer ; mor da 's allemoal vorbij ; verstoadeda goed? vorbij : do's weg vor
altijd en mee nen dooie kunde ni leeve . Wa moette
doen as er'n ramp gebeurt? Helpe ; het kwoad herstelle zoeveul as 't kan .
Dit is de taal der gezonde rede, sprak Robert .
Dad is 't wat dot de Koarel wilt doen, zegde de
wader ; wat da 'k zou willen is da g'n handje zoudt
helpen as het pas geft, vor Loken heur eige goed, 1k
ben bang da ze boater zoeveul spijt zou hebben as
ze beter begrept wat dot er allemoal oep het spel sto@t .
De schilder beloofde het en zelfs Lotje die, to veel
in beslag genomen door haar eigen toekomstig geluk,
de zaak nog nooit anders dan onherstelbaar aanzien
had, vond de oplossing aannemelijk . Echter toen later
tusschen Bob en haar de zaak nog eens to berde kwam,
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meende ze dat er bij den Drooge toch misschien wel
iets anders achter schuilde .
Ik geef het gaarne toe, er'kende de jonge man ;
hij is de rechterarm uws vaders en wil zich opwerken. Het veiligste middel daartoe is eene der dochters
l uwen ; daarom heeft hij Liezeke en u het hof gemaakt
terwijl Loke verpast was ; met de twee jongste is het
mislukt ; de oudste is vrij gekomen en dus aan de
beurt . Dit is, van zijn standpunt uit, niet onvernuf tig
en ook niet kwaad voor de taken uws vaders, zou ik
meenen . Hij is de aangewezen man om de stouwerij
voort to zetten ; de stouwerij is zijn duel . Loke huwen,
cnder voorwendsel ze uit Karen benarden toestand to
redden, is slechts het spitsvondige, alhoewel ,grootmoedig schijnende middel . Gelukt dit, dan varen beiden
er, in de gegeven omstandigheden, wel bij .
Ondertusschen liep Loke zelf bij den duivel to biechten. Het oordeel van menschen op jaren, zooals hair
vader en moeder Verschaere, was uitsluitend gegrond
op maatschappelijke verplichtingen ; het druischte'zoo
ongenadig in tegen hare innigste gevoelens dat ze vurig hoopte elders steun voor hare zienswijze to erlangen . Menschen van hear eigen leeftijd zouden wel angers denken . Wien kon zij beter raadplegen dan Karel, den vriend van Karen ongelukkigen Flup?
Op een avond dat de herberg weini ; bezoek had,
vroeg ze hem op den man of
Koarel, zoude gij het, as vriend, geen schand vinden as a joenk maske die heuren bruidegoem verloren
hee't deur 'n ongeluk, mee 'n anger trauwt?
Dit was voor hem het eerste teeken van 't gedijen
zijner plannen . Op zijn beweegloos gelaat schetste zich
een grijns, voor hem een glimlach van voldoening . Hij
keek de vraagster vrank in de oogen en sprak voorzichtig, met gedempte stem
Dad hangs er van aft Lake ; da ken noodeg of ni
noodeg ten . Dor ken het maske zelf best over oordeele.
Zulks bracht hear niet verger. Ze dacht even na .
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Ik zal 't mor rechtuit zegge gelak hed is Koarel .
Nemt na mij geval is . Ik moet oe ni zeggen hoe geere
da 'k de Flup zag ni woar? Gij woart ze nen beste
vriend ; hawel wa zoud er van zeggen as ek ging trauwe?
Dat dad het verstandegsten is da ge doen kunt,
besliste hij .
Dit antwoord bonsde als een mokerslag op haar
hart . Ze keek verbijsterd ten gronde . Ze had gehoopt
dat de beste vriend, hij die het verlovingsf eest zoo
hartelijk medegevierd en zoo luisterrijk had doen slagen, haar in hare zienswijze zou gesterkt hebben uit
ware vriendschap, uit medelijden . En daar beukte ook
zijn oordeel haar ideaal omlaag .
Spant dan alleman tege mij soame? stotterde ze.
-- Beste Loke, hernam de Drooge zacht, nem het
me ni kwoalek, mor as ek in auwen toestand verkeerden en ik kost trauwen, ik dee het . Ge kunt ni tege
de stroom oep roeie . Schier of morge stoad alleen, en
wat dan ? Beter in teds 'n anker uitgoeie, gelak de
matrooze zegge . En denkt na ni dad alleman tegen oew
is oemdad iedereen die het goe mee oe meent, van het
zelfde gedacht is . Integendeel, g'hed oe lief verlore ;
das' verschrikkelak ; ge zjt in a stroatje zonder end as
ge joenge dochter bleft ; ge geroakt er uit met to
trauwe ; dus trauwt : da's de gank van de weereld .
Al weral de gank van de weereld, zuchtte ze .
Hoord is Loke ; ik heb oe nog iet to zegge : as ge
den tijd lot vorbij goan toet dat oe kindje komt, dan
zulde loater, as ge van gedacht verandert, veul meer
last hebben oem alles to regele dan nauw . En verandere zulde ; 't geen da ge nauw ni ziet of geloof t, da zulde
loater zien en geloove . Hawel, luestert goed, want ik
spreek as vriend en as vriend van de Flup zoaleger
ik heb on oe voader gezeed da ge meugd oep mij rekenen oem alles goed to moa+ke. Zijd er tege, dan spreke w'er ni meer over ; zij d er veur dan vroag ik oe
oem to trauwe.
Loke werd rood en bleek ; haar hart en hare slapen
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klopten geweldig ; alles draaide voor hare oogen ; ze
moest zich vastklampen aan den tong en bezwijmde
bijna . Het duurde heel wat eer ze bedaarde .
-- D~a kan e~k ni, zuchtte ze eindelijk, schier onh.oorbaar, da kan ek ni .
-- Spijteg, fluisterde hij, ik verstoan dad het pijnlak is vor oe, mor ik heb m'n plicht gedaon as vriend,
we spreken er ni meer over ; nem het ni kwoalek Loke .
f ij verwijderde zich langzaam en kalm en vervoegde eene groep whistspelers .
Den ganschen avotid door beef Loke verstrooid en
zenuwachtig . 's Nachts deed ze geen oog toe en oak
de volgende nachten kon ze niet slapen . Des daa~gs
tobde en dubde ze over deze kwellende vraag, over
de steeds nijpender noodzakelijkheid to beslissen over
haar lot. Des Droogen voorstel had haar diep geschokt .
Ze kon zich niet meer ontveinzen dat hare hartewonde haar geheele leven lang zou bloeden indien ze halsstarrig bij haar voornemen bleef om de wereld to
trotseeren . Ze kon in haar binnenste niet langer loochenen dat de raad haars vaders en van moeder Verschaere volgen, hare redding was .
De maand Juli was al half en spoedde vogrt in zwaren druk voor het huisgezin, in groeiende onrust voor
Loke, in klimmend ongeduld voor Peer de Stouwer,
in grooter verwachting voor den Drooge . Liezeke deed
stil voort in gelatenheid en nam haren toevlucht tot den
heiligen Antonius. Zelfs Lotje en de schilder waren
bekommerd, niettegenstaande hunne lachende toekomst, want de Drooge had zijn bass en deze den verloofden medegedeeld wat tusschen Loke en hem besproken was en dat hij ze uitdrukkelijk maar zonder
uitslag, ten huwelijk had gevraagd . Peer wilde geen
druk uitoefenen op haar besluit, ze moest volkomen
vrij beslissen over haar lot . Hare oogen waren geopend ; de toekomst lag bloot voor haar ; elkeen had
haar de taal der gezande rede doen klinken .
Het werd zeer warm in die dagen maar in de keuken van 't Vliegende Peerd was het steeds koel .
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Op een namiddag zaten de drie meisjes er ~koffie to
drinken .Vroeger snaterden en gichelden ze zonder o phouden, flu waren ze stil en sprakeloos als hield elk
voor zich een onbehaaglijk gevoel, eene pijnlijke gedachte .
Eensklaps barstte Loke los in tranenN Niet langer
kon ze haar schrijnend wee verdragen ;ze moest haar
hart luchten . Met het hoof d in hare handen en de ellebogen op de tafel, huilde ze haar iced uit :
Hare zusters zagen ze medelijdend aan, voelend
wat er in haar binnenste omging . Lieze+ke legde een
arm rond Karen hats en poogde to troosten .
Zegd is wat dat er oe zoo verdriet doet Lake lief,
zei ze zacht, we zen toch oe zusters .
1k kan flu, snikte Loke ,ik ben t' ongelukkeg!
Kom Lake, sprak Lotje, verlicht oew hart, da zal
oe goed doen en wij zullen oew oemmrs we! helpe?1k kan me ne Flup ni vergete
! schreide 'e, en
toch wild alleman da 'k h'm vergeet, voader en zelfs
moeder Verschaere . . . De Koarel wilt mee mij trauwe,
vor het kind . ., en de bruid, van ze nen beste vriend
Flup . . . nen noam to geve . . . 't is verschrikkelak !
De pijnlijke stilte vie! weer in, onder'broken ditmaal
door Lake's geween . Hare zusters bekeken elkander
vol vertwijfeling als wilden ze elkaar to rade hoe zoo
veel smart to lenigen . Eindelijk waagde Lotje
- 't 1s jammer dat dad allemoal zoo gebeurd is Loke . . . mor toch is da veurstel van de Koarel . . . ni kwo d .
Gij ook al? kreet Loke heftig ; aemda gij de man
krijgt die ge geeren he't ! . . .
Wind oe toch ni oep Loke, smeekte Liezeke.
Maar het arme meisje schreide voort :
Allen sloagt mij tege l . . . alleman is tege mij ! . .
Dat moogt ge niet denken en nog veel minder gelooven ; ieder wil u graag helpen Lake ! zoo klonk
het eensklaps uit den mond van Robert die ongemerkt
was binnengekamen .
De drie meisjes zagen hem to gelijk aan. Zijne ver170

schijning bracht wel eenige bedaring, althans eene verlichting in de gemoederen .
Mag ik zoo vrij zijn mijne zienswijze in het
midden to brengen? zoo vroeg hij verder . Niemand
wordt voor het ongeluk geboren : het noodlot tref t
blindelings . Gij zijt zeer hard beproefd Loke, mbar
er is troost voor alle smart, hulp voor alle lijden . Wergeef mij dat ik zooeven uw gesprek heb aangehoord ;
ik zou u zoo graag willen opbeuren en het leven doen
inzien met hoop op betere tijden .
Wanhopig schudde Loke met bet hoof d, terwijl ze
hare oogen uitwiesch met haar zakdoek.
- De ramp welke over u is gekomen legt u een
grooten plicht op, hernam Robert ; gij moet dien plicht
v•ervullen voor het welzijn van uw kindje en Van
u zelve . Ieder heef t recht op geluk onder de zon maar
ieder behoort het geluk waard to zijn ; ook mag niemand de kans op gelu{k van anderen verijdelen . Dit
zoudt gij indien gij het kindje in de onmogelijkheid
steldet onbeschroomd door het leven to gaan, terwijl
gij u zelve de refine genoegens van bet moederschap
zoudt ontzeggen . Maar ook voor uwe familie, de menschen en de maatschappij in het algemeen, behoort gij
uwe task moedig to volvoeren, want de wet stelt het
vaderlooze kind en de ongetrouwde moeder buiten
het gewone recht . Dit is eene harde wet, maar ze is
zoo. Door een huwelijk komt alles en ieder terug in
bet vereischte verband ; gij hebt er kans toe naar ik
hoor, en daarom ben ik zoo vrij u, uit voile overtuiging, aan to raden het voorstel aan to nemen .
De twee jonge meisjes luisterden opgetogen naar
den onverwachten helper . Loke voelde de kracht van
zijn betoog en worstelde inwendig met de lief elijke nagedachtenis van den verloren bruidegom .
Mor moette dan tegen oe goesting trauwen en
nog ongelukkeger weurre? vroeg ze . ~Gij zet toch ook
tegen oewe wil getrauwd, ni woar meneer Robert, en
wad is er van gekome?
Heel juist, erkende de schilder, zoo gaat het in
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de wereld .Ik wist op voorhand dat mijn huwelijk rampzalig zou zijn en toch liet ik het mij opleggen, nadat
ik goed begrepen had dat zuiks mijn plicht was . Ik herstelde daardoor den vrede in mijn ouderlijk huffs ; ik
voldeed aan den zielewensch mijner brave moeder ;iemand toch werd daardoor gelukkig . Ikk durf u gerust
verklaren dat het niet mime schuld is geweest zoo
mime echtgenoote en ikzelf het ook niet geworden zijn.
lndien gij de huwelijksaanvraag aanvaardt, maakt gij
alien gelukkig en gij hebt nog niet eens de zekerheid
welke ik had, het zelf niet to worden . Want ik hoor
uwen aanzoeker van ieder prijzen ; gij zelf schat hem
hoog als vriend en als vriend van uwen overleden
bruidegom . Hij moge zijn of schijnen al wat gij wilt,
maar dit eene moet gij erkennen : dat hij het wel meent
net u .
Loke bleef strak en sprakeloos staren op de tafel
en de anderen op haar in afwachting van een gewichtig antwoord
-- Ik kan ni ! verklaarde ze eindelijk met een moedeloos gebaar .
Ze stond op en ging in de herberg. Ze moest alleen
zijn, alleen met den vreeselijken strijd in haar binnenste . Het was een kamp tusschen geest en hart, tusschen
rede en gevoel, een kamp, w~lke haar geen oogenblik
rust meer gunde . Klaar stond flu het dilemna voor
haar oog : zwichten voor al de redenen welke de onmeedoogende wereld haar voorhield ;zich overleveren
aan een echtgenoot om haar kind en haarzelve in het
verband der wetten to piaatsen, ofwel getrouw blijven aan hare rampzalige liefde, alles en alien trotseeren. . . de toekomst, . . en ook het oordeel van haar
eigen kind!
Dien nacht look ze weer geen oog . Ze had de onverbiddelijke strijdvraag onafgebroken in haar brein
omgewoeld . Met verbrijzeld hart, ten doode of gemat,
rees ze op, met een zonderling voornemen in het hoof d,
waarover haar aanzoeker zelf to beslissen zou hebben .
Des middags verzocht ze haar vader Karel tot haar
172

to zenden voor een onderhoud . Ze bracht hem achter
de glazen deuren .
Ik heb veul noargedocht Koarel, sprak ze triesfig. Gij wilt mij uit den nood helpen uit lauter vriendschap vor den arme Flup, vor mij en alleman bier ;
iedereen zee't da trauwen bet eenegste middel is. . . mor
wette gij woroan da g'oe blootstelt?
Joa Lake, zegde hij met warmte.
Kunde gij dan iemand trauwe zonder liefde?
Ik trauw ni zonder liefde, antwoordde hij .
Ziede gij mij dan geere?
Hij dacht even na en hernam met eene vraag
Wie zou kunnen oe ni geere zien Loke?
Het was hare beurt van nadenken want dit antwoord
ontsloot hear eensklaps een onbekend gezichtspunt .
Leusterd is goe Koarel, zoo herbegon ze na eene
wijl. ledereen verlangt da 'k trauw . . . vor de weereld,
verstoade? . . . verstoade me goed? . . . vor de weereld . . .
alleen vor de weereld? . . . Dor zen ek vor bereid . . . mor
de Flup zal en +ken ek noot vergete . . . en iemand anders z'n vrauw wit ek ni weurre . . . As ge doarmee kontent zijt, dan is 't goed . . .
Da's dan zoveul as of da 'k getrauwd zen en ik
heb geen vrauw? vroeg hij tamelijk uit zijn lood geslagen .
Zi} antwoordde niet rechtstreeks en ging aarzetend
voort
Mor . . . as ge me moest dwinge .. . oem. . . oem. ..
toch oe vrauw to zijn, Koarel, dan . . . dan zou 'k 'm in
't Scheld goan verdrinke ! .. .
Ditmaal was de Drooge, die noch nooit achteruit
gedeinsd was, wezentlijk bet hart in . Wie zou ooit zulk
een eisch, zulk eene bedreiging durven vormen? Was
Loke krankzinnig of was dit slechts bet gevolg eener
ziekelijke gehechtheid aan de schim barer ongelukkige
liefde?
Hij begluurde ze met schrik en medelijden tegelijk .
Hare oogen en wezenstrekken stonden even hard, harder dan de zijne . Was dat bet vriendelijke, vroolijke
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meisje van weleer? Of was ze nu eene sfinx geworden en sprak ze orakeltaal? Dit zou, tusschen haar
en hem, een kamp voor het geluk worden waarvan
het einde wezen moest : zijne overwinning of haar
flood
„Al zijne zenuwen krompen to samen in eene ontzaghj'ke inspanning van wilskracht ; zijn bloed stormde
door al zijne aderen . Hij gevoelde in zich den wil en
de kracht om dien laatsten, maar angstwekkenden
struikelblok, welke hem het bereiken van zijn doe!
moest verbitteren, weg to wentelen .
Hij richtte zich op, reikte haar vastberaden de hand
en verklaarde ernstig
1k neem oan !
Zij legde hare hand in de zijne .
1k weet da g'eerlak zijt Koarel, geft m'oe woord .
1k geef me woord da 'k oe noot zal dwinge Loke,
zegde hij langzaam en plechtig ; mor, zoo voegde hij
er al grommend aan toe, ik zal oe verleien as ek kan,
en in alle geval, we! moake da ge nr nor 't Scheld
loept . . .
Hij bong en drukte hof f elijk een kus op hare hand .
1k loop nor de Rijnkaai oem voader het goe
nief s to vertelle ! Wa zal h'm kontent zen !
Met een sprong , was hij buiten de glazen deuren
op een draf liep hid de herberg uit.
Op den zaterdag voor kermis was het lokaa! 't Vlaegende Peerd gesloten . Peer de Stouwer vierde de dub-

bele bruilof t in innigen, gezelligen huiskring . Hij straalde van tevredenheid en liet zijne lange sik geen oogenblik met rust. Vrouw Verschaere en hare dochter, alsmede een verwant die als tweede getuige was opgetreden tijdens de voltrekking van de huwelijksplechtigheden op het stadhuis, zaten mede aan den feestdisch .
Liezeke had nogmaals al hare kookkunst ten toon gespreid en behaalde den palm alley kooksters . Lotje
stak in het witte bruidskleed van Loke, flat voor haar
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hermaakt was : ze was waarlijk om to stelen . Loke zat
in een muizenkleurig zijden kleed en liet zich alles
elgevallen ; ze bedierf niets van de stille vruegde . Allen betuigden hear overigens de grootste genegenheid .
Robert was niet alleen een volmaakt man van de
wereld meer ook een allerplezierigste taf elgast die,tusschendoor, zijn bruidje geestig wist to plagen . Hij bewonderde den Drooge die Loke's verlangens met uitstekende oplettendheid voorkwam en involgde . De
twee bruidegoms spraken of en toe over verheven onderwerpen en bleken, al meer en meer, elkander in
ontwikkeling to evenaren .
Maar Lotje vond dat het f eest niet of loopen mocht
zonder dat de Drooge jets voordragen zou . Bereidwillig pakte hij uit met Quinten Matsijs van Door van
Rijswijck, zijn geliefkoosden dichter en oogstte weer
eens alley toejuichingen .
Des avonds reed de schilder met zijn vrouwtje in
een open rijtuig near de static. Eene jolige menigte
vulde de straten . In de winkelramen prijkten frisch uitgestalde koopwaren in overvloedig licht ; de meeste
huizen waren bevlagd .
Op het kiosk van het Groen Kerkhof speelde eene
militaire kapel de nicest gewilde volkswijsjes . Carolus
bromde zijne feestgalmen uit den Ons Lievrouvventoren. Dear kwam de taptoe opdagen, vooraf gegaan door
schetterende klaroenen . In verdubbelden pas trokken
de ruiters, met verlichte venetiaansche, lantaarnen op
lange stokken, onder oorverdoovend g~jubel, voorbij .
De kermis was ingezet .
Bob en Lotje waren in den zevenden hemel en reden triomf antelijk near hun geluk .
1n 't Viiegende .Peerd betrok Loke hare kamer, de
Drooge die van Lotje ; zoo was tusschen 'hen overeen
gekomen .
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Er was eene groote verandering ontstaan op twee
jaar tijds in 't Vliegende Peerd.
Stilaan was de etagere Drooge in 't vleesch geraa'kt .
Nog miste hij steeds haar en baard, maar zijn gezicht
was lang niet meer zoo scherp : zijne wangen waren
aangedikt en malsch geworden en, al bewoog nog altijd
geen glimlach zijne lippen, ze staken mild naar voren.
Kin en hoof d waren aangerond, de tijd was ver, dat
zijn aangezicht op het scherp van een mes geleek .1Ials
en lichaam waren gevuld, hij had zelfs aanleg voor
een dikken buik . Kortom hij had eene flinke gestalte
hij was een struische, indrukwekkende stouwer, meer
beer dan bass ; een pronte herbergier, bedrijviger dan
ooit, zorgzaam zooals altijd voor zijne poezelige vrouwenhanden .
~Gedienstig- en gelijkgezindheid waren steeds zijne
hoof dhoedanigheden, en sedert hij zijn levensdoel bereikt had, wist hij de nering in 't Vliegende Peerd, tot
nog hoogeren bloei op to voeren, door bet vermenigvuldigen van de feestelijkheden der kringen waarvan hij
immer de opgewekte geheimschrijver was . Het regende geestigheden en kwinkslagn uit zijn mond en alleman was hem to vriend .
Zijn schoonvader was overtevreden en nam ook
wat meer gemak voor zichzelven . Liezeke troonde
als eene prinses in de keuken en dankte den heiligen
Antonius voor zijne bijzondere bescherming .
Maar de grootste vreugde kwam over bet huisgezin
bij bet einde van 'bet tweede jaar : Loke lag namelijk
in de kraam en haar tweede borelingske werd Karel
gedoopt, net als zijn vader .
De Drooge had niet alleen'de stouwerij en bet Vliegende Peerd, maar ook bet hart zijner wederhelft veroverd . . .
EINDE
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