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Het zijn eenvoudige vertelsels uit den magersten hoek van het Houtland,
waar de gierige grond soms tot zand verstuift...
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Steven Dagraad en Blondientje Sinnaeve
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HET ZAL weldra honderd jaar geleden zijn dat Steven Dagraad op den drempel lag
van de achterdeur bij boer Sinnaeve, op het gehucht de Hooge Rookers. Dat was op
Tweeden Kerstdag A.D. 1848.
Toen was hij nog geen Steven Dagraad. Alleen maar een onooglijke bunsel lappen
en tappen. Daarin lag een nietig kindeke te woelen en te spartelen als een kattejong.
Boerin Sinnaeve stond altijd de eerste op. Te wintertijde begon ze met wat rijselhout
te halen naar het ovenhuis, om het haardvuur aan te leggen.
Ze schoof den zwaren grendel weg en trok de achterdeur open. In den valen schijn
van de koperen bollantaarn zag ze het pakje ellende
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liggen. Ze nam het op, knoopte den bunsel los, en toen zag ze dat er een donkerharig
knaapje in lag. Het was reeds door zijn eerste kwade weken. En het had
vurigfonkelende oogjes, die u zoo stekend achtervolgden, dat ge naar niets anders
kondt kijken.
- Jezus, Maria, wat schoon kindeke!
Boerin Sinnaeve moest seffens aan 't kindeke Jezus denken, dat ze gisteren weerom
had aanschouwd met gevoelens van liefde en weemoed. Ja, met weemoed, met
verdriet. Zij hadden geen kindeke. Na tien jaar huwelijk voor een eerlijk getrouwde
boerin is dat een groot kruis, bijkans een schande.
Dit knaapje was op een dagke na, een kerstekindeke, een blijde gave des hemels.
- Dries, riep ze naar de kelderkamer. Dries, sta op en kom kijken, kom gauw kijken,
vent.
Dries, de boer, kwam huiverig de trap af.
- Ja, ik zie het, 't is verdimme een klein kind.
- Ja, een kindeke! kraaide Stina.
En ze was reeds doendig en verlaân als een moeder.
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't Waren schrikkelijke jaren geweest voor den boer, die zwarte jaren veertig. In 't
slechtste jaar konden ze met den geheelen aardappeloogst van acht gemete nog niet
eens een beirkuip vullen. 't Was Goddank aan 't beteren op den buiten. Nu dachten
de menschen reeds, dat 't niet meer op kon bij den boer. Ze moeten maar durven,
zoo'n bleiter aan uw achterdeur te leggen, Merci. En uw kinderloos wijf staat daar
betutterd en betinteld rond te draaien, alsof 't haar eigen kind was. te moest het met
geen half gebenedijd woord zeggen. Ge kondt haren wensch van haar gezicht
scheppen: Laten we 't hier houden, laten we 't opkweeken als ons kindeke, Dries.
- Trek het u niet aan, Stina, zei de boer verveeld, 't is een vogel voor 't
Weezengesticht. God weet uit welk gat die vreemde luis gekropen komt.
Boer Sinnaeve was niet zot van een oneigen kind in huis. En dit niet alleen om
reden van den slechten tijd. Zou dit kind hem niet elken dag te binnen roepen: En
uw kind, uw eigen kind, waar is dat?
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Hij wilde er reeds zijn breeden rug naar toe keeren, als het kind met zijn oogjes begon
te boren, hem plots zoo stralend en lachend aankeek, dat Dries ineens van gedacht
veranderde.
- Zie ne keer, zoo'n schoon kindeke zaagde Stina voort, Dries?
- Ja?
- Als we 't hier hielden? Wij hebben toch geen kinderen, praamde Stina.
- Doe uw gedacht, ge zult een jaar te langer leven, gromde Dries.
Hij gespte zijn broeklijsten aan, en ging verder zijn kleeren aantrekken naar de
kelderkamer. Stina zweefde van geluk. Ze lei vlug het haardvuur aan om melk te
warmen, schikte een hoofdkussen op twee stoelen, haalde de linnenkorf uit de kast,
en begon zoo druk en moederlijk te doen als een klokhen met twaalf kiekens. Ze was
ineens een andere vrouw geworden.
Zoo deed een kleine vondeling zijn intrede op het hof van Dries Sinnaeve, op de
Hooge Rookers. Het kind zou er niets te kort hebben. Het had alleen nog een naam
te kort. Daar het bij dagraad gevonden werd op Tweeden Kerstdag, die in den kalender
ook gemerkt staat als
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Sint Stefaansdag, kreeg het den naam van Steven Dagraad. Nu zeggen ze Etienne,
dat klinkt veel chieker. Al kunt ge 't nog niet eens recht uitspreken.
Het is niet gekend of zoo'n kind kon invloed hebben op het vaderschap of het
moederschap van twee kinderlooze echtgenooten. Doch het feit staat vast, dat nog
geen jaar nadien de kleine Steven het wiegje moest afstaan aan een droomschoon
meisje, Blondina.
Blondina Sinnaeve, dochter van Andries en Justina Waaiaard.
De jaren gingen er over.
Steven was de eerste knecht geworden, een kerel met vroolijk bloed en een jongen
van pak aan. Niet groot, doch breed en kruimig gebouwd. Hij had wat zwier in zijn
allesbehalve boerschen stap. Uit een heelen hoop boerenkinkels kondt ge hem
uitsteken, als één die niet bij hen hoorde, te burgerlijk, te bekwaam. In 't werken kon
hij zijn steke staan naast den felsten boerenknecht van uren in 't ronde.
- Er zit veel in dien kerel, zei Stina soms, als ze haar pleegzoon aanschouwde,
eigenlijk veel te veel geloof ik.

F.R. Boschvogel, Zandstuivers

13
Hij was hun eigen kind niet. Ze hadden hem groot gebracht en verlangden niet beter
dan Steven een eigen maar schoonen weg te zien gaan. Bij de hoeve hoorde er, al
geslachten ver, een huis met wat land, dat gewoonlijk door den eersten knecht
bewoond werd. Toen Stevens tijd gekomen was om te gaan loten, stond het huis
leeg.
- Dat is gebakken en gebouwd voor onzen Steven! zei boer Dries tegen de boerin.
- Ja, nog een goed, treffelijk vrouwmensch, een schoone trouw en alles is volbracht,
antwoordde Stina.
- Met 't vrouwmensch moeten we niet inzitten, zei Dries, hij kan twintig meisjes
rond elken vinger winden.
Dat was waar. En dat werd een paar jaar later nog meer waar. Steven had intusschen
geloot, een laag nummer getrokken, was soldaat geweest te Namur, kwam thuis met
zijn mond vol Fransch en zijn haar gekamd lijk een stadschen pennelikker.
Welk buitenmeisje was tegen zoo'n Steven bestand! Gij waart een blozend appetijtig
meisje, en ge voeldet Stevens oolijken blik door
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lijf en ziele boren, och, dan waaide uw hartje vol zon, en ge vielt haast kwalijk van
geluk.
Er waren veel meisjes, die in dit geval verkeerden. Want Steven vond plezier in
elk meisje dat een rond gezond snuitje en een paar lustige oogen bezat. Wel tien
meisjes waren in stilte op hem verliefd en verwachtten eerstdaags een liefdeverklaring
van Steven. Doch Steven liet ze neuswijs. Ge moogt u niet te gauw verbranden, dan
is de pret er af. Jongman, vrijman, blijman! We hebben al onzen tijd.
Ach dat was een lekker leventje voor onzen Steven!
Hij vloekte dan ook steen en been toen de garde hem, ten jare 1870, een briefje
bracht waarop te lezen stond dat de soldaat Etienne Dagraad (Etienne Aurore zou
nog schooner geklonken hebben) naar Namur moest optrekken. Wat Steven deed.
Te Namur staken ze hem de tasschen vol patronen en voerden hem naar de grens,
waar hij op wacht werd gezet niet zoo ver af van Sedan, waar de kanonnen zoo
onmenschelijk donderden, dat ge watjes in uw ooren moest stoppen.
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Steven kwam pront en gezond naar de Hooge Rookers terug. Wat plezieriger nog
dan voordien.
Hij was nu jaren weg geweest van huis en hof. Hij was een beetje vervreemd. Hoe
kon het ook anders! En daar was nog een andere reden toe. Blondientje! Ze was een
perel van een meisje geworden en had geen ander oog meer dan voor Steven. Hij
wist het, hij voelde het aan haar blik en aan die warme onrust om zijn hart...!
Blondientje was zijn zuster niet.
De rest kunt ge raden.
Het ging alles zoo goed en zoo ver tot de boer het minnespel ontdekte.
- Wat heb ik u gezegd? baljaarde Dries tegen zijn wijf. Schâ of schande haalt een
mensch zich op den nek met zoo'n vreemden luis in huis.
Blondientje versmoorde bijkans in haar tranen, speelde met haren kop, en... ja, ze
ging op haar teenen staan, dat Blondientje, en ze spoog het in vaders gezichte:
- Ik smijt me liever te Torhout onder den trein dan Steven te laten.
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De boer was al even balsturig. Moeder beevaartte naar 't kapelleke van Wijnendale,
bad, zuchtte, en zweeg. Maar leed.
Op een maandagmorgen was Blondientje er van door, weg, met pak en zak, en
met een schoon sommetje geld op den koop toe. Steven was natuurlijk ook gaan
schuifelen.
Wat kan een mensch doen, als uw dochter het ouderlijk huis ontloopt met een
losbol van een Steven...? Over deze vraag zaten de boer en de boerin, dien zieligen
uchtend, hun kop te breken. Loopt ge naar den veldwachter, of naar de gendarmerie
te Torhout, dan wordt het aan den grooten klokkestreng gehangen, en een geheel
dorp grinnikt van kontentement... ‘Dat rijk treffelijk Blondientje Sinnaeve, een eenige
dochter! Wie had dat gepeinsd!’
Wat moet ge doen? 't Is nog het verstandigste zooals Dries en Stina het deden. Ze
zwegen er over, en deden gewoon hun werk. Alleen met dien heiligen onderpastoor
Rommel dorsten ze er over te spreken. Die wijze man troostte hen met vrome
woorden: Ge moet dat kruis aanvaarden, zei hij, want het ging hier al te wel
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in dit huis, 't was lijk een hemel en dat mag niet zijn.
- Blondientje? Waar Blondientje is? lapten ze het tegen de vraagsteerten.
Blondientje is gaan leeren naaien bij onze tante in Brussel.
- 't Wordt hier stille, zeiden de menschen, Steven is er ook van door.
Als ge eens begint te liegen moet ge er mee voortdoen.
- Ge kondt wel zien, dat er soldatenbloed in dien kerel zat, zeiden ze, Steven is
naar Beverloo. Ze gaan d'r ne korporaal of ne sergeant van maken!
- Oei, oei, oei, ne korporaal... Of ne sergeant met gouden strepen op zijn mouwen.
- Ja, gouden strepen.
Zwijgen en kroppen, 't is lastig. En wachten... tot er verandering komt.
De eerste verandering die er kwam, was het schaterende nieuws dat de jonge
naaister en de sergeant in spe, precies lijk 't groot volk, arm in arm liepen door de
straten te Brussel. Saten Kozijn was de ooggetuige, die het schoone nieuws naar het
stille dorp in het Houtland bracht. Hij was met 't konvooi naar Brussel ge-
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weest, naar de begrafenis van een suikertante. Hij kwam te voet van Torhout-statie.
Onderweg klampten de menschen hem aan. Iemand, die met 't konvooi gereden heeft
en naar Brussel geweest is, weet veel te vertellen. Maar Saten vertelde enkel dit ééne:
Ik heb Steven en Blondientje gezien, Steven Dagraad en Blondientje Sinnaeve.
Eer het Zondag was, wist het de geheele parochie, en onderpastoor Rommel moest
speciaal naar Sinnaeve's gaan om vader en moeder een hart onder den riem te steken.
Als moeder van de Zondagvroegmis kwam, ging ze op een stoel neerzitten om de
geleden schaamte uit te schreien. Ze had het heel den weg gevoeld, hoe de menschen
haar nakeken en met den vinger in den rug wezen. Andries, de boer, kwam in den
achternoen zat naar huis. Dit was in lange niet meer gebeurd.
Nu moesten zij maar wachten op hetgene er nog gebeuren zou.
De dagen kropen voorbij in angst en verdriet.
En te Brussel maakten Steven en Blondientje mooie dagen. Zij hadden geld, zij
hadden tijd, en niemand lette op hun doen of laten. Ze gin-
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gen een kleedermagazijn binnen en schudden al het boersche en buitensche van zich
af. Ze kwamen op straat, herkleed en herdoopt: Steven met een hoed - den eersten
hoed van zijn leven - een lange spannende jas en een boordje. Blondientje met een
poefrok! Ze gingen eten in een restaurant en huurden een appartement. Blondientje
scheen er nog meer deugd van te hebben dan Steven. Ze was preutsch met haar
Steven. Die Steven had fijne manieren over zich, en sprak Fransch. Een mensch
zonder Fransch is te Brussel nog min gezien dan een voddenvent.
Dat duurde een maand, een geheele maand. En dan was 't geld op. Want te Brussel
kunt ge niet eens uw gewone behoeften voldoen, of 't kost al geld.
- Blondientje, wat gaan we nu doen! vroeg Steven.
Blondientje keek Steven bedrukt aan. Haar blauwe oogen - mijn vlasbloempjes,
vleide Steven in den zoetsten tijd - zeiden wat ze niet durfde uitspreken: Gij zijt tot
alles in staat, gij moet werk gaan zoeken, Steven!
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Als ge reeds een geheelen maand een hoed en een boordje draagt... Werk gaan zoeken,
nee, dat is geen lacheding. Maar toch zei Steven:
- Ik ga zien of er hier een fatsoenlijke daghuur te verdienen is.
Hij deed andersom. Hij ging alleen een paar cafeekes binnen en dronk goedkoop
bier. In één van die cafeekes kwam er zelfs een baas, die hem werk presenteerde, hij
had een goeden bierverkooper noodig.
- Wel bedankt voor de goedheid, brasseur, zei Steven. Maar op een bierfragon
schudden uw darmen in snot, en ik hebbe er geene van de sterkste.
- Da's jammer, zei de brouwer. Want ge ziet er ne goeien uit.
Wablief? Op een bierfragon door Brussel daveren. Honderd keer wel bedankt!
Steven wilde geen werk te Brussel. Hij was Brussel al zoo beu als koude pap. Ge
loopt daar immers met uw gezonden boerenkop tegen de muren en gevels, en ge
moet op uw stappen passen of ge zit met uw ribbenkas onder d'hoepels van allerlei
karren en koetsen. En als het begint te deemsteren, zoudt ge hals over kop in uw bed
willen
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kruipen om het verdriet van dien vreemden stadsavond te ontgaan. Op dit oogenblik
verlangt ge naar de uitstervende geluiden en naar de teedere stilten van den
zomeravond op het land.
Neen, te Brussel kon Steven niet aarden. Als ge de kermisweek lang elken dag
twee keer koekeboterhammen eet, kunt ge er ten slotte geene meer zien. Steven
vaarde niet anders. Wandelen, eten, slapen en de amoureuse zoetigheden van
Blondientje, dat onvermoeid en onverminderd aan haren Steven bleef hangen,
begonnen hem leelijk te vervelen. Hij gebaarde er niet van tegen Blondientje. Hij
was zelve blij dat 't geld naar de vaantjes was.
Hij kwam 's avond thuis, versleten, en vies gemutst:
- Blondientje, ik kan nog geen frank daags verdienen.
- En dan Steven? zuchtte 't kind.
- Schoone liedjes duren niet lang, mijn fraai Blondientje. We hebben het goed
gehad en goed gepakt. Het is gepasseerd. We moeten van ons harte een steen maken
en deelen wat er overschiet. Elk moet zijn gang gaan. Ik zal
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den zak over mijn schoere smijten en naar de beeten gaan. En uw moeder, de sloore,
zal u ontvangen lijk een engel uit den hoogen hemel, van pure blijdschap dat ge daar
terug zijt.
Blondientje zat een heelen nacht te schreien in een zetel, en te klagen: Steven, ach
Steven toch. Steven sliep lijk een steen, gelukkig dat het amen en uit was met Brussel
en met Blondientje.
Een week nadien stapte een meisje van Torhout naar het vrome dorp, ginder hoog.
Haar gezichtje was verslenst en haar hart klopte fel. En toch glimlachte ze als ze,
langs de binnewegen naar de Hooge Rookers, weer den wierook der sparren rook.
Ze had gewacht tot het deemsterde. 's Avonds zien anderen uw schaamte niet, en ge
voelt ze ook niet zoo diep.
Steven zocht het toevluchtsoord op, waar al de verlaten en verloopen zielen van
onze streek ate en zate gingen zoeken: 't Fransche. Hij had zijn hoed en zijn jas op
de Brusselsche Oude Markt gelaten, en zat weer met zijn blauwen kiel en zijn panen
broek op den trein, die dwars door Frankrijk snijdt. Tot veertig, vijftig uren boven
Parijs, département Eure et Loire. Waar
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niemand vraagt of ge een kwibus of een moordenaar zijt, als ge maar werkt dat uw
handen in barsten liggen. En knaagt er iets aan uw jong hart, ge schept nog een liter
wijn uit het vat, en ge schuifelt lijk de merels van zuiver geluk.
Blondientje had den Zondag daarop veel bekijks en veel klaps achter 't gat. Maar
het duurde niet zoo lang, of de menschen hadden weer een ander been om aan te
knagen. Want overal waar menschen wonen, gebeuren er steeds nieuwe ongelukken,
nieuwe zwakheden, nieuwe dommigheden, en nieuwe zonden.
Steven scheen dood en begraven.
Vijf jaar later echter was hij daar terug. Toen de menschen uit de kerk kwamen,
na de hoogmis, zagen ze Steven met een zwaren pluizak en zwijmelende beenen over
de dorpplaats zwjndelen. Er steeg een klaar gelach op. Steven trok onverstoord naar
‘'t Pintje Vol’ waar Door Katoen elke week te zagen zat met zijn trekorgel. Door was
Stevens oude schoolkameraad. Van in dien tijd had hij reeds zeere oogen. Ze waren
nog niet genezen. Hij zag er soms veel in af. Als hij op zijn ‘trekorgel’ speelde, kneep
hij zijn oogjes nog dichter, en dan wist ge niet
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of hij lachte of kreesch. Hij kende maar twee liedjes: Het Liedje van den Voerman,
en Jan Smet. Na de hoogmis speelde Door eerst van den Voerman, maar toen de
oude pastoor voorbij 't Pintje Vol naar zijn pastorie was, sloeg hij Jan Smet aan. En
op dat airke kunt ge ne flikker slaan. Wat nog al eens gebeurde, daar er in 't Pintje
Vol drie schoone dochters waren.
Door knoopte zijn harmonika terug in den zwarten handdoek en lei ze in een hoek,
toen hij Steven zag afkomen. Hij dronk met Steven. Er kwam veel volk rond Steven
staan, maar Steven liet ze met de perse op d'hage slaan, en tateren en treiteren. Hij
dronk groote wekedagsche pinten met Door en babbelde over de onschuldigste zaken
der wereld.
Al de boerezoons gingen naar huis. De noeneklok luidde. Door en Steven bleven
zitten bij het kreupele herbergtafeltje, opgewarmd door het overdadige bier.
- Komt gij nog ne keer naar Blondientje kijken? wauwelde Door ten slotte.
- Ja'k! bofte Steven.
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- Hoor dat eens klappen, tinste Door, en ge zoudt haar rotverdikke niet durven bezien,
'k late varen d'r naartoe te gaan.
- Mijn ziele Gods, ik ga d'r naartoe, zei Steven, ge zult het hooren en zien.
En waarachtig, hij trok de strate op, in de richting van de Hooge Rookers.
Het was een warme zondagnoen in Juli, kort vóór den oogst. Land en weg waren
witgestoofd van de felle zon. Steven liep scheefgeladen van het bier. De hitte en de
roes van den drank deed het al wiebelen en wankelen vóór zijn oog. Toch vond hij
het smalle wegeltje, en het breede baliehek van Sinnaeve's boerderij.
Het hof, zoo groot als het was, lag te dutten in den weldoenden Zondagschen
noenestond. De luiken waren lichtjes toegestoken. De boer lag op een deken onder
den grooten notelaar te snurken als een varken. Moeder had haar bed opgezocht, en
Blondientje lag met het hoofd op den witgeschuurden disch, te rusten onder de plooien
der ‘Gazette van Brugge’.
Te midden van deze vrome stilte kwam de zatlap Steven Dagraad het hof op. Hij
sukkelde het kleine hofpoortje door, 't stond open. Alsof
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hij verwacht was. Hij sloop naar de deur, bleef op den drempel staan en keek naar
binnen.
Hij voelde hoe goed het hier was. De geur van de Zondagsche varkensribbetjes
vervulde het huis, en het gouden zand kronkelde in een aardig kanten kraagske
rondom het haardvak, het koper der oude dikgebuikte kannen en marmieten, ginder
hoog op een bank, glansde koel en stil, het roode vloertje was helder geschuurd en
Blondientje lag daar zacht en goed te slapen.
Het bedwelmde Steven, het gaf hem als een warmen zoeten smaak in den mond.
Hij ging neerzitten op den kouden drempel en liet al deze dingen spreken tot zijn
hart. Op het eerste oogenblik was hij tewege tot bij Blondientje te gaan, in haar nek
te kribbelen en te fluisteren: Blondientje! Blondientje!
Hij deed het niet. De stilte maakte hem nuchter. En een onrust begon te woelen
om zijn hart. Hier was hij zoo goed geweest, kind van den huize. Alles riep het hem
toe. Zijn Eerste-Communiebeeldje hadden ze vergeten weg te pakken, en op 't rek
naast de zware varkenszijden lag nog het kleine zaagje, waarmee hij zoo lustig
gewerkt had, om een wagen te timmeren.
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Een geroest zaagje, nog geen halve arm lang. En dat het u zoo kan pakken. Ze waren
hier allen één goedheid geweest voor hem. En hij had hen vlak in 't gezicht geslagen.
Zie ne keer Blondientje, het onteerde en gebroken Blondientje... Waarom werd hij
nu ineens zoo week? Hij wilde zich vermannen, speekte tegen de steenen... Maar
Blondientje zat daar vóór hem, zoo stil, zoo gelukkig zoudt ge zeggen. Had hij dien
stommen toer nooit uitgericht, had hij zijn beste gedaan, en was hij op een andere
manier te werke gegaan, misschien zou Blondientje toch de zijne geworden zijn.
Hier op dit hof. Steven glimlachte bitter. Hij zou het leven met haar op dit hof hier
nooit moede geworden zijn. Hij zou... doch wat baat het nu nog te zouen. Hoe zei
hij weer tegen Blondientje te Brussel: Het is gepasseerd. We moeten van ons herte
een steen maken.
En Steven drukte zijn handen tegen den drempel om zich op te richten. Maar de
stilte drukte hem weer neer. Hij wilde nog een minuutje genieten van deze rijpe rust
in dit huis. Een horzel kwam binnen schieten en scheurde de stilte, hij kroop op tafel,
klom over Blondientjes mouw
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naar haar nek, en dan schoot het meisje wakker. De horzel zoemde weg. En
Blondientje staarde, van onder de ‘Gazette van Brugge’, recht in Stevens oogen. Als
in een visioen. De blos van den deugdelijken slaap omtooverde haar heele gelaat. Ze
wreef met bevende vingers in haar ontroerde oogen.
- Steven! zuchtte ze.
Maar Steven stond recht. Hij was bleek en wankelde. Hij wilde iets zeggen, maar
hij kon het door zijn verschroeide keel niet krijgen. Hij stond recht, en ging traag en
zwaar terug van waar hij gekomen was. Het hek viel achter hem dicht, en rammelde
den hond wakker, die baste tegen den indringer. Ook de boer ging rechtzitten onder
den notelaar, wreef den slaap weg uit zijn oogen, keek naar het hek, herkende Steven,
en sprong plots recht. Hij greep wat onder zijn handen kwam, een zwaren
houtspaander, en liep er mee den trimard achterna.
- Smeerlap, stratebrokke! schold de boer.
Hij zwaaide den houtspaander hoog in de lucht - het witte hout glansde in de zon
- als er een gillende stem achter hem schreeuwde, als in doodsnood.
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- Neen, vader, neen!
Het was Blondientje. De boer keek hoorndul achter zich om. Het hitste hem nog
meer op.
- Ik sla hem de sterre in! brulde de boer.
Hij sprong den vluchtenden Steven achterna. Stevens beenen zwijmelden nog een
beetje. Hij kon 't niet goed halen. Hij snakte zich om, en wilde den slag afweren. Het
was te laat. De houtspaander knetterde op zijn kop neer, vlak boven zijn oog. De
boer hief weer zijn spaander om te slaan, maar Steven sprong op hem als een vroede
hond, en rukte hem het hout uit de vuist. Steven was lijkwit. Hij stond daar recht en
pezig, met den witten houtspaander in beide handen, vóór zijn knieën. Hij was zoo
koleirig geworden dat hij ook wilde slaan op den dommen kop van boer Andries,
zijn pleegvader. Doch hij zag Blondientje staan en hield zich in. Zijn koleire kookte
des te heftiger in zijn gewonden kop en in zijn polsen. Ginder was Blondientje. Zij
was geen zier veranderd, ze hing nog met heel heur hart aan Steven. Daareven had
hij nog stil bij zich zelf ‘Adieu Blondientje’ gezegd. Doch nu vloekte het in hem op:
Ze zal, bij God, de mijne worden. Hij was
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het tewege den boer in het gezicht te slingeren, doch hij zweeg. Hij keek den boer
alleen verpletterend aan, keerde zijn wagen, en ging. De boer keek hem stom achterna.
En Blondientje, het dwaze en onnoozele hart, zat op haar hurk, met den rug tegen
de pomp te schreien dat ze schokte.
Steven stapte naar het dorp. Het begon ginder rustig te bimbambommen voor de
Vespers. Ik ga naar Doors, peinsde Steven, Louiesje zal naar de Vespers zijn. Louiesje
was Doors devote zuster. Ze draagt de koordekes, zei Door. Want Louiesje was
presidente van den Derden Regel. Ze zou het niet dulden dat zoo'n trimard bij hen
in huis kwam.
Steven voelde zijn oog zwellen en zijn kop branden. Een harde slag was 't geweest.
Een boer slaat niet zacht. Halfweg het dorp was zijn bloed reeds wat bekoeld. Hij
begon in te zien dat hij den slag verdiend had, en misschien nog meer dan één. Het
was in alle geval een deugddoende slag geweest. Want hij had in Steven almeteens
een nieuw vuur en een nieuwen wil ontstoken.
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Steven kwam binnen bij Door. Het was er half duister in huis, want ook hier waren
de luiken dicht tegen de zengende hitte.
- Hebt ge haar gezien? vroeg Door.
- Zwijg er over, Door, beet Steven, ik zoek een stuk eten, 'k valle bijkans van
mijnen sus van zuivere flauwte.
Door zocht in het nietig keldertje. Hij kwam met een pekelharing en een homp
brood voor den dag. En dan nog een teljoor koude soep. Door ging nu vóór Steven
zitten, en keek hem aan. Hij zag die leelijke bluts boven Stevens oog. Hij wees er
naar met zijn krommen vinger:
- Da's nog een fel Blondientje, Steven, glimlachte hij.
- Zwijg Door, beval Steven.
En hij at door. Hij was uitgehongerd. Hij keek met een blik van ‘Is er nog wat,
Door?’ Neen, er was niets meer. Er is niet veel in een armenmenschenhuis.
- Ik kan zwijgen als een graf, Steven, zei Door, om Steven uit te visschen.
Steven vloekte. Door wachtte geduldig. En Steven vertelde. Hij vertelde alles.
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In de buurt van Door Katoen woonde Jantje Vandendale. Jantje Geernaart, zeiden
de menschen. Hij had een halfblind vrouwmensch en drie kinderen. Jantje ging
vroeger zijn seizoen uitdoen in 't Fransche, naar de beeten. Hij dronk weinig of niets.
Op een keer hebben de maatjes hem aan den ‘korten’ gekregen, op den trein dan nog.
Jantje verloor zijn spoor, sprong uit den trein, miste van directie, rolde onder de
wielen, en was een voet kwijt. Nu sukkelde hij door de rest van zijn dagen met een
kruk onder den arm. Hij leurde wat met haring en mossels, en verder aanvaardde hij
dan dankbaar elke nieuwe gelegenheid, die hem nog een stuiver meer opbracht.
Zoo sloeg Jantje Geernaart seffens toe, als Steven Dagraad bij hem onderkomen
kwam zoeken. Een plaatske op zolder, een versleten beddebak en 's avonds een schep
aardappels tegen de som van twee frank in de week. Steven betaalde een maand
voorop, en Jantje was de koning te rijk.
Zoo zat Steven weer op het stille dorp, waar boer en werkmensch moesten vechten
tegen den mageren grond om er het brood voor hen en
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voor hun kinderen uit te persen. Hij ging werken in den oogst, zooveel frank 't gemet.
In entreprise dus. En dat was werken.
- Ze zeggen dat ge pikt om dood, Steven, zei Door tegen hem.
Steven zei daar al niet veel op.
Hij was ineens veel serieuzer geworden. Die slag op zijn kop had hem hard
gemaakt. Hij zat met een vast besluit in zijn kop, iets waarvan hij leven en teren kon.
Hij had het alleen maar tegen Door gezeid: Ik weet het, zei hij, dat Blondientje me
nog even geren ziet. Ik verdien het niet, ik verdiende wel tien stokken op mijn
verdoemenisse. Maar ik zal me weren, me weren, zeg ik, tot ik ze verdiene, hoort ge
't Door, tot ik Blondientje verdiene.
Het zwijnen en zwinkelen was uit: Steven kon al 't bier en al den drank zien staan.
G'hadt gezeid dat hij nog enkel leefde om te werken en te sleuren. Na den roggeoogst
kwam het aardappelrooien. Het vrouwvolk bekeek Steven met een kwaad oog. Ze
moesten schoffelen om hem te volgen. Ze vergaten er hun babbelen en bazelen bij.
Steven sprong door zijn werk, en zij moesten hem maar naspringen. Onder de
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raapsters waren een paar zottemutsen, die dan nog hun tijd verloren met verstolen
blikken te werpen op den schoonen, fellen Steven. Hoe speelsch zwierde hij den
drietander, hoe soepel wiegde zijn stevig lijf mede op de maat van zijn forschigen
arbeid. Een jong meisje zou er uren kunnen op kijken... Ja, ze begrepen Blondientje
Sinnaeve.
Na het aardappelrooien ging Steven naar den ast. Ge moet van ijzer en staal zijn
om dag en nacht in die dampende en stikkende cichoreiboonen te rakelen. Het is daar
zoo warm als in 't voorgeborchte der helle. Uw borst gaat er rats kapot van. Het vreet
de felste venten op.
Steven hield het uit. Hij werkte meer uren dan de anderen. De vaak wilde hem
meer dan eens overrompelen. Zoo is het eens op een donkeren herfstnacht gebeurd,
dat hij over de zwarte hoopen cichoreiboonen naar het buitenluik stapte om aan een
kleine behoefte te voldoen. Hij was sluts en slaperig van vermoeienis. Op den drempel
schoot zijn voet uit over een paar halfgare cichoreiboonen, en Steven plofte als een
steen tegen de kasseisteenen, zes meter diep. Zijn maat liep de trap af. Hij zocht
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buiten met de lantaarn waar Steven lag, als een stem boven hem riep: Gusten, waar
zit ge? Steven had nog geen schram. Hij was langs een anderen ingang weer naar
boven geklommen.
- Gij zijt van ijzer en steen! zei Gusten.
- 't Is de tweede keer in mijn leven, bofte Steven, in Frankrijk heb ik eens de
metselaars gediend. Ik stond op een stelling, dicht bij de kroonlijst, een planke schoot
los en ik viel met juk en moortelbak op een hoop baksteenen.
- En geen kwetsuur?
- Een blauw oog, 't was al.
Steven voelde aan zijn oog. Het riep hem een ander blauw oog te binnen. Hij
voelde hoe een warme kleur over zijn gezicht schoof. Een kleine herinnering, een
kleine wenk, een plotse gedachte: Honderd keerper dag werd hij teruggeroepen naar
zijn plan, naar zijn plicht: Werken, Steven ge moet iets worden, Steven, ge moet
Blondientje verdienen.
Met den uitkomen trok Steven weer naar 't Fransche, steeds op jacht naar groote
daghuren. Op 't eigen dorp kondt ge met moeite een frankske daags verdienen. Door
Katoen ging mee, en stopte zijn trekorgel in zijn plui-
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zak. Om 's avonds en 's Zondags wat nieuwe liedjes aan te leeren. Louiesje kwam er
niet tegen op. Die Steven is een fatsoenlijk man geworden, zei ze tegen Door, ge
kunt hem tot patroon nemen.
Fatsoenlijk? Zeker, en wel zoo fatsoenlijk dat Steven en Door elken Zondag
anderhalf uur te voet naar het naaste dorpskerkje trokken, waar een sukkelaar van
een Fransche pastoor voor een handvol kinders en een paar oude Juffrouwen zijn
solemneele hoogmis zong. Het gras groeide in 't portaal, en de spinnewebben
fladderden in alle hoeken.
De pastoor haastte zich na de mis, om nog een goeden dag te kunnen zeggen tegen
die vreemde schapen uit zijn verloopen kudde: Ha, bonjour les belges, bonjour, les
bons belges!
Op Drievuldigheidszondag zei hij tegen hen:
- Dimanche prochain, il y a procession.
- Ah, oui! zeiden de Belgen.
- Petite procession, pas de musique, pas de chants.
Door keek naar Steven, kreeg een lumineuzen inval, en...
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- Moi, musique, zei hij tegen den pastoor. Et Stevin, chant... chanter.
Door liet den pastoor met breede handgebaren verstaan dat hij zijn trekorgel
bedoelde.
- Très bien, le bon Dieu sera content! bofte de pastoor.
Dan trippelde hij vlug weg. Hij moest trouwens een uur van daar nog een tweede
Zondagmis gaan lezen.
Le bon Dieu had alle redenen om tevreden te zijp: den volgenden Zondag was er
muziek bij de processie. Door en Steven hadden zich speciaal gewasschen en
geschrobd, het haar in een spletje gekamd en den zijden foulard omgeknoopt, die ze
alleen maar voor de heen- en terugreis uit hun koffer haalden.
Zie, zoo zag heel de processie er uit: Twee meisjes in 't wit hielden een bestoven
bloemenmandje vast met doormijterde papieren bloemekes, zeven jongens droegen
een fakkeltje vóór het heilig sacrament, en er achter kwamen de
catechismusjuffrouwen met een dozijn meisjes en een drietal moeders. Tusschen de
fakkeldragers, vlak vóór het Allerheiligste, liepen de trimards, Door en Steven. Door
met het trek-
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orgel op zijn buik, en Steven met de handen gevouwen, als voor een Onze Vader.
Door hield zijn hoofd een beetje scheef, haast lijk Louiesje, en speelde gewonnen
verloren, terwijl Steven krachtig zong:
Een voerman op die aardsche baan
kwam gelaân met zijnen wagen aan,
of hij zijn paarden sloeg
of met de zweep aanjoeg,
het was al niet genoeg.

De pastoor bloosde van geluk. Niemand verstond het oude vrome lied, tenzij le bon
Dieu, die in dit goddelooze land met den goeden wil van Steven en Door al zeer
vereerd was.
De processie trok traag door de dorpstraat. Boven hen luidde het gebarsten
kerkklokske. Ik weet niet meer hoeveel strofen er in dat Voermanslied zijn, minstens
een paar dozijn. Mijn moeder zong het ook, en ze is, bij mijn weten maar éénen keer
't einden geraakt.
Het begon zelfs een beetje eentonig te klinken voor Steven. Hij was blij dat de
laatste stroof er uit was.
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- Het ander, het ander liedje, fluisterde Steven naar Door.
- Wablief? vroeg Door, die op zijn rechterkant een beetje hardhoorig was.
- Jan Smet! zei Steven luid.
Door speelde met brio, en Steven gaf lustig mee:
Jan Smet, Jan Smet,
j'heeft op zijn veste g'hèt
en j'heeft er deugd van g'hèt.

Wat nog nooit gebeurd was, er kwamen menschen buiten om de processie te
aanschouwen. Een paar menschen sloegen zelfs een kruis: Ze deden het onbeholpen,
dat zaagt ge. Wie weet hoe lang het geleden was, dat ze nog een kruiske gemaakt
hadden. Een jonge vent sloeg zelfs een kruis met zijn linkerhand. Toen de processie
in de kerk aanlandde, liepen er tien menschen meer in de processie, aangetrokken
door de muziek en den zang van Door Katoen en Steven Dagraad.
Jan Smet, Jan Smet,
j'heeft op zijn veste g'hèt...
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En zoo voort, ge hebt het uw vader misschien nog hooren zingen.
Na de plechtigheid kwam de pastoor, met tranen van geluk in zijn oude oogen,
zijn muzikanten bedanken. Hij troonde hen mee naar zijn vervallen pastorie. Hij
moest hun adres hebben. Hij kon niet langer blijven, want hij moest nog verder op.
Hij haalde vier flesschen wijn uit zijn kelder - 't waren misschien zijn laatste - en
schonk ze aan Steven en Door.
Dat zijn gevaarlijke geschenken, vooral als ge van zulke plechtigheden komt. Op
't hof zaten ze te vergeefs naar Steven en Door te wachten. Ze dineeren bij den pastoor!
spotten ze. Maar ze wisten wel dat de pastoor mager was van gebrek en er zelfs geen
meid kon op nahouden.
Steven en Door hebben dien Zondag in 't geheel niet gedineerd. Tot diep in den
namiddag lagen ze hun roes uit te snurken in een gracht, met vier ledige flesschen
naast zich. Het was de eerste en laatste keer in dit seizoen, dat ze een stuk in hun
kraag dronken. En we kunnen het hun vergeven. Want het zou, op zulke keeren, zelfs
met een pater gebeuren.
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Toen ze weer naar Vlaanderen trokken hadden Steven en Door elk een zak vol geld
mee. Want, 't moet gezegd worden, z'hadden gewerkt lijk leeuwen, en voor dezulken
is er veel geld te verdienen in 't Fransche.
Toen ze thuis kwamen, was er natuurlijk veel veranderd. Zoo, bijvoorbeeld, was
Jantje Geernaart dood en begraven. De weduwe zat met haar dutsen van kinderen in
het weezengesticht. Het huisje stond leeg. Het was een eigendom van den disch,
waarbij er vijftig roeden land hoorden. Over een week moest het toegewezen worden
aan een nieuwen pachter. Wegens de lage huishuur heeft zoo'n dischhuisje altijd veel
aantrek. Steven trok naar den dischmeester en deed zijn aanvraag.
- Velen zijn d'r reeds voór u, zei de dischmeester, g'hebt maar weinig kans, Steven
Dagraad, dat wil ik u zeggen, maar ja, gij hebt zoovele recht als een ander om uw
kanse te wagen.
En 's avonds vertelde de dischmeester het aan den pastoor, kwestie van eens
hartelijk te lachen. Peis ne keer, Steven Dagraad!
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Maar de pastoor lei zijn pijp uit zijn mond, en haalde uit een hoek van zijn schrijftafel
een brief voor den dag, een brief van een Fransch pastoorke, in zeer schoon Fransch
opgesteld, waarin hij den Eerwaarden Pastoor van Hoogrijke feliciteerde met zijn
twee parochianen Steven Dagraad en Door Katoen, die, gedurende het bietenseizoen
geen enkele Zondagmis hadden verzuimd en de processie hadden opgeluisterd met
muziek en gezang.
De pastoor was geen klein beetje preutsch met zulke parochianen.
- Ik zou 't aan geen anderen persoon laten, zei de pastoor, dat verloren schaap is
op den goeden weg, en moet geholpen worden.
Fransche of Vlaamsche pastoors, dat zijn al confraters t'hoope. Ze helpen elkaar,
en dat is schoon. Zoo kon Steven, tegen een spotgoedkoop prachtprijsje, het huisje
van Jan Geernaart betrekken.
Hij liet een pronte hondenkar ineentimmeren, kocht een koppel groote honden, en
reed naar Oostende om haring en plaatjes.
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De menschen keken hem lachend achterna. Twaalf stielen, en dertien ongelukken,
zeiden ze.
Steven gunde hun dit plezier. Als ge maar koopers wordt! meende hij. Den eersten
keer was hij reeds meer dan de helft van zijn vischlading kwijt, eer hij den bodem
van Hoogrijke betrad. En zijn eigen dorpsgenooten waren blij dat ze weer haring en
mossels en plaatjes konden koopen. Hij had geen vischke van een hand groot voor
zich zelf kunnen overhouden.
't Gaf moed. Vóór dag en dauw kondt ge zijn hondengetrek over 't kasseitje hooren
dokkeren, en tegen 's middags klonk reeds zijn sonore stem door de straten: ‘Visch,
visch, versche visch!’
Zijn karretje was proper onderhouden. Mossels, garnaaltjes, haring, plaat en rog,
stokvisch en moluwe, 't lag elk in zijn eigen vak of bak. Het weegschaaltje was telkens
met zand geschuurd. Dat was een geheele stap vooruit bij Jantje Geernaart. Jantje's
vest stond stijf van plak en vet, en ge zaagt hem nooit zonder snotneus. Als hij boven
op zijn hondekar zat, snoot hij vaak zijn neus in zijn mosselen, wisten de
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schoolrakkers, die altijd alles hooren en zien. Daarom hadden ze al meer dan eens
‘Jantje Snot’ achter hem geroepen.
Stevens vischhandel kwam aldus in aanzien. Voor de brouwerij, waar ze er een
fijne keuken op nahielden, moest hij rijkevisch meebrengen; de pastoorsmeid kwam
den Vrijdag om rog of plaat, en 't klooster ook, dank zij de aanbeveling van mijnheer
Pastoor, had zijn zin gezet op stokvisch en mossels. Geheel de parochie kocht haring,
de boeren haalden visch tegen den Zondag, en de werkmenschen stelden het met
maluwe. Drie maal per week reed Steven naar Oostende, en telkens was hij zijn ware
kwijt. 's Zondags ventte hij droogvisch rond in de herbergen. Als de boeren, laat ze
nog hondegierig zijn, een stevig pintje gedronken hebben, steken ze op geen kwartje
voor een goeden droogvisch. De kaarters evenmin: de verliezers moeten een visch
hebben om hun nijd en hun spijt te verbijten, en de winners eten er alleszins eentje,
want ze betalen met andermans geld.
Dit venten met droogvisch is een van die ongeziene stielen, die vijf maal zooveel
opbrengen als gij raden kunt. Dat was maar de helft
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van de commercie. Want Steven begon nu ook konijnen en kiekens te koopen, die
hij slachtte en te Oostende aan den man bracht. Het was een commercie zonder ooge.
Maar ze bracht nog meer op dan de vischventerij. Geen jaar nadien was het
hondenkarretje verkocht en Steven reed met een huifkar en met een looperspaardje
naar Oostende.
- Steven, riepen de menschen, ge doet uwen oogst op!
- Hebt ge nog ne vischmarchand zien rijke worden, vroeg Steven. Als ge u
doodbeult, ja, dan verdient ge ne cent. Verdient ge er twee, ze zullen 't u nog
overjeunen.
De klagers hebben geen nood, en de boffers geen brood. Steven wist het ook. Hij
meesmuilde van geluk als hij zoo'n praat verkocht, en hij geloofde wat hij al meer
gehoord had, dat de kleinste commercie nog beter is dan een schoone stiel.
Twee jaar nadien kwam er op een uithoek van de dorpplaats, de Pinne, een schoon
huis te koop, met honderd roeden land, een buitengewone occasie voor winkel of
herberg.
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Iedereen wist dat het een koopje was voor brouwer Poenaart die, tot nut en genoegen
van de dorpsgemeenschap, alle mogelijke huisjes opkocht om er kroegen en kroegjes
van te maken. Steven Dagraad vischte er ook op. Hij haalde zijn spaarboekske uit,
goot de flesschen met zilveren halve frankskes leeg, en telde op. Als het een
schappelijk prijsje gaat, kan ik er aan.
Maar die sakkersche brouwer!
Daar moest hij raad mee weten... Hij moest. Hij brak er een nacht zijn kop over
en vond raad. Wat deed Steven? Hij ging naar brouwer Poenaard en sprak hem aan:
- Brouwer, ze zeggen dat gij 't huis op de Pinne gaat koopen.
- Ten ware dat gij het wildet koopen, lachte de brouwer fijn, niet zonder een vleugje
spot.
Brouwers hebben veel geld en kunnen zich zulke manieren veroorloven.
- 't Is zooals ge zegt, antwoordde Steven met een effen stemme, 'k zou 't geren
koopen, mijn kotje wordt te kleene, ik heb plaatse noodig.
De brouwer zette nu serieuzer oogen op.
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- Dat moet ge tegen mij niet komen zeggen, zei hij, ge weet toch wel dat ik het huis
koop. Op dien hoek is er geen herberge, en wat is ne wijk nu nog zonder herberg!
- Maar hebt gij daar geen stukske bouwgrond liggen op de Pinne? Gij zijt rijke
genoeg om een splinternieuwe herberg te bouwen, zoo met groote vensters en een
biljart.
- Nu zal Steven Dagraad mijn zaken schikken, hoor dat eens aan! lachte de brouwer.
Luister, vent. Wie op de venditie den hoogsten prijs biedt, heeft het huis.
En brouwer Poenaart richtte zich op in zijn krakende schoenen, om den
vischmarchand buiten te laten.
- Ja, dat is waar, herbegon Steven, maar ik zou u geren nog wat anders zeggen.
- Zeg op, want ik ben haastig, zei de brouwer een beetje gekitteld.
- Kijk, ge kent het ‘Kermisbier’ wel van brouwer Wolfgang, hier uit de buurt. Die
brouwer heeft me laatst aangesproken, als ik altemets geen goesting heb, om zijn
bier te verkoopen, hier op onze parochie. Gij zijt een geboren commerçant, zei hij,
en, met de politiek tewege, zal
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Poenaart er ook tusschen draaien, en ge zult veel klanten winnen.
- Politiek, politiek?
- Ja, brouwer, ze zeggen al dat ge de toekomende burgemeester zijt. Nu, wat er
ook van zij, een brouwer kan er niet van tusschen blijven, da's nog nooit gebeurd.
En de politiek kent ge, dat weet ge. Wolfgang wilde een nieuw huis bouwen voor
mij. Ik heb hem ja noch neen gezeid.
Dat zegt Steven hard en klaar in brouwer Poenaards aangezicht.
Ge zoudt nog geen brouwer moeten wezen, om daarvan niet geaffronteerd te zijn.
- Doe wat ge kunt, schiet Poenaard uit tegen Steven, en toont hem 't gat van den
timmerman.
's Anderen daags echter ging de brouwer reeds naar Steven Dagraad. Hij heeft er
een dag over nagedacht. Da's waar, die Steven is een geboren commerçant... Steven
verschoot als de groote brouwer zich door het lage deurgat van zijn dischhuisje boog.
- Steven Dagraad, zei de brouwer, ik ben gisteren een beetje haastig geweest. Ik
laat dat huis aan u.
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- Welbedankt, brouwer, zei Steven. En ik zou u nog meer dankbaar zijn, als gij er
tegen niemand wildet over spreken.
- Afgesproken, zei de brouwer.
- Hier, pak een droogvisch mee voor de kinderen, brouwer.
- Dank u, zei de brouwer, en hij stak den droogvisch in zijn binnenzak.
Ingesteld met twee duizend vijfhonderd frank... riep notaris Keizer in ‘De ware
Vlaming’. Het bleef er bij. De brouwer zat er ook bij. Hij bougeerde niet.
- Die brouwer is nog zoo kwalijk niet, werd er gefluisterd op die venditie, hij kan
't nog verdragen dat een kleinen mensch ook een penning verdient.
Bij den overslag, veertien dagen later stond notaris Keizer te roepen.
- Niemand meer dan twee duizend vijfhonderd frank.
De menschen, die er waren, keken naar den brouwer. Deze liet betijen. Dat rook
naar onraad. Notaris Keizer herhaalde traag en klaar in de richting van Poenaard,
den brouwer.
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- Een schoon woonhuis met bijkomende stalling en schuur, mitsgaders een half gemet
of honderd vijftig roeden land, staande en gelegen op de Pinne alhier... twee duizend
vijfhonderd frank.
De gemeentesecretaris, die drie dochters uit te zetten had, zat daar ook. Hij
verkeerde in een lastig parket. Hij moest het bloed uit zijn lippen bijten om niet uit
te roepen: Drie duizend frank... Maar zijn vrouw had hij niet eens geraadpleegd! En
dat was 't ongeluk. Hij stiet graag een pintje om, die secretaris, en een venditie is een
uitgelezen occasie daartoe. De brouwer, die eeuwig kooper was, en de notaris, die
met het vet ging loopen, beschonken regelmatig den secretaris. Drie duizend!
Doch hij schraapte zijn keel, en dronk weer aan zijn glas. Marie, zijn wijf, zou
hem zeker drie dagen en drie nachten uitschelden voor schaapskop en ijdeltuit, als
hij zoo iets op eigen houtje aandurfde. Nu zou ze misschien al even woest te keer
gaan... God, wat moest hij doen...
- Niemand meer dan vijf en twintighonderd frank? vroeg de notaris verwonderd.
Geen antwoord.
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- We gaan nog tien minuutjes bedenktijd geven, zei notaris Keizer, en hij bestelde
een nieuwe pint van Poenaard's bier.
Tien minuten!... De secretaris vloog plots als een bliksem overeind en ijlde naar
buiten. In vijf minuten zou hij terug zijn. Hij rende recht naar huis, om er met de
vrouw over te spreken.
- Moeder is niet thuis, zei de oudste dochter, ze is naar Madame van den dokter,
naar den nieuwen stoorkant gaan kijken.
De arme secretaris liep denzelfden weg op. Het duurde een minuut eer de meid
opendeed:
- Madame? Madame van den secretaris... Ja, ze zit met onze madame een potje
koffie te drinken in de gloriette.
- Zeg dat ze seffens komt.
Madame van den secretaris was niet zoo haastig. ‘Le grand monde se fait attendre’
hadden ze haar in 't pensionaat geleerd. En voor haren vent, wablief!
Ze kwam eindelijk uit het prieeltje, rood van verontwaardiging...
- Maak u niet dik, Marie, ge hebt precies nog een halve minuut tijd; het huis van
Désiré
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Moenaert op de Pinne is te koop voor drie duizend frank.
Maar madame wilde nooit dat haar man een zin afbrak. Zij moest hem nog eerst
deugdelijk zijn zaligheid zeggen haar ongevraagd te komen storen.
Toen ze eindelijk op haar verhaal gekomen was, en haar man oorlof schonk om
het huis te koopen, waren er vijf minuten verloopen.
- Als ik maar niet te laat ben! zuchtte de secretaris.
- Ze zullen wachten, keef ze.
Heel de parochie wachtte op madame van den secretaris. De notaris niet. Hij had
niet eens bevroed wat de secretaris in 't zeil had, als de man lijk gebeten opveerde
en wegijlde. Iets in den buik, meende hij, dat kan elken mensch overkomen.
Als de secretaris de deur openstak zei de notaris precies ‘Proficiat’ tegen Steven
Dagraad. Proficiat met uwen schoonen koop. De secretaris moest hard de deurklink
omklemmen, of hij lag er.
Zoo werd Steven eigenaar van het huis op de Pinne.
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- Daar zit wat bijzonders in dat luizenvel! sakkerde boer Sinnaeve bij Stina, zijn wijf.
- Ik heb het gehoord in den winkel, vulde Stina aan, die kerel heeft alles met gereed
geld betaald. Zelfs de brouwer ontziet dien vent. En de pastoor dan. Het is door den
pastoor dat hij dat dischhuisje kreeg. Wat gaan we nog al hooren... Ze vertelden het
rond de koffietafel, terwijl ik in den winkel stond. Vondelingen zijn gewoonlijk
begaafde kwasten, fluisterden ze. Ze meenden dat ik het niet hoorde, maar een mensch
hoort scherp aan dien kant.
De boer had er bijna spijt over dat hij dien Steven zoo bruut met een spaander hout
op zijn sterre geslagen had.
De zaak kreeg een steertje bij boer Sinnaeve.
Het begon op 't land. 't Was nog in de Oogstmaand, en overal lagen de lange reken
wiedsters in de rapen. Er wordt gezongen bij 't wieden, de paternoster gebeden, al
eens gezwegen als de boer het veld genaakt, maar meest wordt er gebabbeld in alle
tonen en over alle onderwerpen.
- Wat zegt ge nu van Steven Dagraad? begon er eene.
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Er was niemand bij van 't hof. Ze moesten zich dus niet zwichten.
Ze hebben dien kerel misdoopt, riep een andere terug. Steven Geluk hadden ze
hem moeten heeten. Want die kadee heeft geluk!
- En 't is nog maar een begin. Elkeen is kurieus waarmee hij nu beginnen zal. Waar
is de tijd dat hij naast ons kroop in 't loof? Maar we zullen 't beleven dat hij nog een
echte sinjeur wordt.
- Treesje Boone zal er wel mee varen.
- Treesje Boone? riepen ze met drieën terug.
- Ze weten weeral van niets. Het is toch gekend, menschen, dat Steven Dagraad
achter Treesje Boone loopt.
- Een schoon koppel tewege, zei er een oud vrouwmensch, een schoon koppel.
- Ze mag hem hebben, haren schoonen Steven! schoot er een meisje uit.
Dat was het sein tot een algemeenen aanval op dien gemeenen vent, Steven
Dagraad.
- Ze moet goesting hebben, die Treze!
- En zijn geld! Niemand weet waar het vandaan komt.
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- Liever arm en eerlijk, zei mijn moeder altijd.
- Hij zal zeker voor een maand op speelvoyage gaan naar Brussel...
De litanie der beschuldigingen en verwijtingen wordt plots stopgezet door een
‘Sst... Blondientje!...’
In hun getater hebben ze de boerendochter gehoord noch gezien.
Maar zij heeft alles gehoord. Elke klappei tierde het uit wat zij te zeggen had, om
zich te laten verstaan door de geheele rij wiedsters. Blondientje was gekomen om te
helpen wieden. Ze gebaarde niets gehoord te hebben en vroeg, zoo glad als een
goêndag.
- Heb ik hier mijn zonnehoed niet laten liggen?
Neen, niemand had een hoed gezien.
Blondientje keerde op haar stappen terug. De wiedsters keken haar in den rug.
- Mensch, wat was ze gauw de hielen gekeerd? fluisterde er eene.
- Zou ze iets verstaan hebben? vroegen ze aan elkaar.
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Blondientjes stap verdapperde nog. Het was geen stappen meer, het was loopen. Een
vlucht naar huis, achternagezet door het noodlot dat ze reeds zoo lang en zoo bang
voelde aandrijven. Steven trouwt... Treesje Boone, dat mooie, leepe Treesje Boone.
Blondientje liep het ijle huis door, de trap op, recht naar haar zolderkamerke, en
't bed in. Daar lag ze te huilen, diep onder de dekens, opdat niemand het zou hooren.
Het werd avond. De boer en de boerin zochten te vergeefs naar Blondientje.
Blondientje was nog geen acht jaar oud, toen ze ook eens zoek geraakt was. Ze
hadden haar gezocht tot diep in den nacht, met al de bollantaarns uit den huize, tot
aan den versten rootput, opgezweept door een wilden angst. De boerin lag bleek en
lam van ontzetting in den zetel. Als ze twee uur gezocht hadden, kwam Steven er
mee aangesleurd. Hij droeg Blondientje, zijn zusje, op zijn arm, als een groote schoone
pop. In 't wagenhok had hij haar gevonden, op de koets in slaap gevallen, naast haar
poppen. Iets van die vroegere benauwdheden maakte hun zoeken thans weer
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haastig en gejaagd. Goddank, ze vonden haar eindelijk in het bed.
Moeder kwam ontdaan bij het bed neerzitten.
- Wat scheelt er, kind?
Blondientje wilde een verontschuldiging zoeken. Ze brak in een rauw gesnik uit.
Neen, geen melk, geen honig, niets... Dat ze haar asjeblief gerust laten en alleen.
Stina zat een minuut later over haar karnemelkpap gebogen bij den haard. Ze roerde
maar, boven het vuur. Ach, en maar één kind hebben, en er zoovele mee tegen komen.
's Morgens wilde Blondientje niet opstaan. En weer dat zwijgen en schreien.
- Gij moet Bultje Adriaan gaan halen, zei de boerin tegen Andries.
Vader spande de koets in, en reed, al wat het paard geven kon, naar Zedelgem.
Het was wel een heel eind, maar Adriaantje was de beste dokter van tien parochies
uit 't ronde, en een van die nieuwe dokters uit Torhout moesten ze niet hebben. Het
moest Adriaantje zijn. Dit gebochelde doktertje kende zijn volk, kende zijn kliënten,
zoo van buiten als van binnen. Als hij u onderzoekt, dan kijkt hij tot in 't putje van
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uw ziel, plachten de menschen te zeggen. Adriaantje was spoedig bereid om mee te
gaan naar Blondientje.
Onder de hooge koetsekappe zaten ze gezellig naast elkaar: de hooge boer Sinnaeve
en het lage Bultje Adriaan. De eerste vertelde van naaldje tot draadje hoeveel hoelies
en affronten ze reeds met dat looze Blondientje hadden tegengekomen, en hoe ze nu
met haar kop scheen te spelen. De tweede luisterde en snuisterde bij zich zelf naar
den dieperen zin van Blondientjes zonderlinge kwaal.
Moeder kwam uit den stal. Zij veegde haar handen aan haar baleschort, en begon
weer met het droevige Lang Evangelie van Blondientjes buitennissigheden.
- Ik weet alles, moederke, boer Andries heeft me alles verteld.
Ze klommen naar den zolder.
- Zoo, daar ligt dat zieke Blondientje, zei Adriaantje. Vader en moeder moeten
geen tijd verletten...
Zij begrepen. Ze lieten Adriaantje alleen met Blondientje.
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Het oude vertrouwelijke gezicht met den gouden bril, die klare slimme oogskes, en
die vriendelijke plooi om de dunne lippen stemden het meest troostelooze mensch
tot rust en hoop.
Als hij haar tong gezien had, en haar pols gevoeld, zei Adriaantje.
- Blondientje, ik zie waar het hem zit. Er ligt een hard, zwaar pak op uw hart. En
dat moet er af. Dat moet ge mij eens opbiechten, dan zult ge verlicht en bevrijd zijn.
- Ik heb niets te biechten! kreet Blondientje.
- Heeft er u iemand iets misdaan? U benauwd gemaakt? Heeft er een slechte man
u iets in den weg gelegd?
Blondientje keek hem met groote oogen aan:
- Neen, neen!
Er flitste Adriaantje plots een lichtstraal door den geest.
- Steven Dagraad misschien? vroeg hij op den man af.
- Die? schoot Blondientje uit, nee, met dien mensch heb ik geen zaken. En wat
zou hij van mij willen. Hij trouwt tewege met Treesje Boone.
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Maar Adriaantje zag hoe ze verbleekte als ze dit zei, en hoe ze vocht tegen haar
tranen en tegen haar bevende lippen.
Als hij naar 't baliehek ging, het hof af, was hij blij dat de boerin nog een eind
meeliep met hem.
- Gij zijt de moeder, zei hij tegen boerin Stina, en gij zult me beter begrijpen dan
de boer. Ik zou het tegen hem niet durven zeggen. Hij zou misschien ongelukken
begaan. En, bij Sinte Lauwtje, wat zou het helpen!...
Moeder Sinnaeve was geweldig nieuwsgierig. Ze liep nog verder mee, het hofgat
uit, over den rullen zandweg, naast het bloeiende koolzaadveld.
- Het is toch niet erger met Blondientje dan je eerst gezeid hebt, menheer Adriaan?
Adriaantje schudde traag het hoofd.
- Neen, glimlachte hij. Die Steven Dagraad ligt haar op 't hart. En anders niet. Het
zal moeten slijten en genezen - Steven Dagraad staat op trouwen, naar ik hoore. Hij
kan niet te vroeg trouwen, dan zal het met Blondientje wel beter gaan. Alles moet
zijn tijd hebben.
- Ach, zuchtte moeder.
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Zij maakte zich niet boos. Zij zuchtte maar, zij, de moeder. Met eindeloos veel deernis
in dien zucht voor haar dochter Blondientje. Blondientje, haar eenig kind.
Adriaantje verdween achter de bloeiende roggevelden. Moeder ging bedrukt naar
huis. Er niet over zagen, tegen het meisje, haar met rust laten, en afwachten, met
betrouwen, en een goên Onze Vader bidden, dat heeft Adriaantje nog gezegd.
Met Blondientje werd het niet veel beter. Ze kwam het bed uit, maar liep verweesd
en versloord het huis door, uitgepookt als iemand die een groote ziekte heeft
doorgemaakt. Adriaantje kwam nog eens terug. Als hij de oogen van Blondientje
zag, die blauwe oogen boordevol weemoed, moest hij haar tong niet meer zien, noch
haar pols tasten. Hij schudde het hoofd en zei bij zich zelf: Ik meende dat het alleen
in de boeken van Conscience gebeurde, dat de meisjes konden ziek worden van
liefde. Ik heb er over geglimlacht. Maar die oude papa Conscience haalt, sakkerbleu,
nog gelijk. Die meisjes, die meisjes!
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En Adriaantje loosde een zucht van tevredenheid, dat hij vrijgezel bleef.
Moeder liep weer een eindje mee:
- Is er dan geen kruid tegen gewassen? vroeg ze.
- Ik ken er maar één.
- Toch?
- Trouwen, maar dan met een jongen, die haar geren ziet, moederke Sinnaeve.
- Och, laat dat potje gedekt, mijnheer Adriaan. Sedert dien scheeven toer met
Steven Dagraad heeft zij haar kansen verspeeld. Eén vrijer is er eens op 't hof
gekomen. Hij was tien jaar ouder dan Blondientje, en hij had het meer op het kapelletje
dan op het Onze Vrouwtje gemunt. Wij hadden het hem gepresenteerd want, een
eerlijke mensch was het toch, maar 't wijsneuzig meisje heeft hem met een
minachtenden snuit buiten gekeken. Wij hebben 't geen tweeden keer geprobeerd,
zij moet Steven hebben, Steven en geen ander.
- Hebt gij Blondientje niet te veel haar eigen zeg en zin gelaten, toen ze nog een
kind was? vroeg Adriaantje.
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- Och, mijnheer Adriaan, maar één kind hebben, hoe zou 't anders kunnen.
- Het zal zweet en bloed kosten, moederke Sinnaeve, om haar uit dat donker gat
te verlossen, zei Adriaantje ernstig.
- Hoe is het mogelijk dat zij nog haar zin kan zetten op dien dwazen lapper van
een Steven Dagraad? Hij heeft haar naar Brussel gesleept en schandelijk naar huis
gestuurd. Hij heeft in 't Fransche gefoefeld en gebatavierd, en de knecht was hij toch
maar. Breng dan een vondeling groot. We zijn d'r slecht voor beloond geweest.
Nu beet Adriaantje af:
- Boerin Sinnaeve, zei hij, voor de belooning moet ge 't niet doen. En we zijn
allemaal veel te gaarne beloond. Hebben wij niet allemale misdaan? En als we met
een kruiske beladen worden, denken we aan 't goede dat we deden, en vergeten het
kwade, dat we moeten uitboeten.
Daarop kon boerin Sinnaeve niet antwoorden. Tegen Adriaantje moest ge ook
nooit probeeren te redeneeren.
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- Troost u, boerinne, zei Adriaantje verder. Er kan nog veel veranderen.
Boerin Stina keerde met een zwaar hart naar het hof terug.
Er was nog een ander die met een zwaar hart rondliep. Ja, zooals ge zegt, Steven
Dagraad.
Elken Zondag na de hoogmis staan de blozende jonkheden op het kerkeplein te
wachten tot de talrijke struische en lachende boerendochters uit de kerk treden.
Menige boerenzoon heeft hier de keus des harten gedaan. De meisjes weten het ook
wel. Dat is de reden waarom ze zoo overdadig opgedirkt zijn. Er liggen zware gouden
kettingen om hun hals, de duimbreede oorslingers overstralen hun rond gezicht en
op het hart dragen ze het diamanten familiekruis.
Een beetje weggestoken achter de dorpspomp, stond Steven Dagraad elke week
te wachten op de komst van Blondientje Sinnaeve. Eén keer per week. Het is niet
veel. Doch voor een hart dat hoopt en opgeruimd werkt en vecht tot het goede einde
is bereikt, kan dit reeds gelden als een schoone troost. En wat een diep en heimelijk
genot was het niet te weten dat Blondientje nog altijd dol was op haar Steven. Zij
had hem
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reeds gauw betrapt achter die hooge pomp. Ze verschoot en werd bloedrood. Elken
Zondag stond hij daar. En elken Zondag loerde zij van uit het donker portaal - ze
meende dat Steven haar nog niet zag - recht naar de pomp. Dan vlug een blik als ze
buiten kwam, een blik, die een onderlinge verstandhouding was, een stil maar sterk
verbond tusschen Steven en Blondientje: Geduld, we komen er wel!
Drie Zondagen naeen zag Steven Blondientje niet meer. Dan werd het hem te
machtig. Hij trok op informatie uit. Blondientje was ziek. Doch niemand wist hoe
of wat, want Blondientje was nooit meer te zien, en de Sinnaeve's konden zwijgen
lijk de steenen.
Steven was geen aarzelaar. Hij wilde weten wat er met Blondientje gebeurde. Er
was maar één mensch, met wien hij er durfde over spreken, en die hem helpen moest:
Door Katoen.
Den Zondag achternoen, als boer Andries naar de Moubeke zijn partijtje was gaan
bollen, stak Door Katoen te Sinnaeve's de achterdeur open. De boerin zat in een
ouden bijbel te bladeren, met een spinnende kat vóór haar voeten.
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Ze keek boven haar brilglazen naar Door Katoen, schrok een beetje, en zei:
- Door.
't Was groeten en vragen meteen: Wat komt gij hier doen?
Door kan wel liedjes spelen op zijn trekorgel, maar kon weinig komplimenten
maken:
- Ik valle met de deure in huis, boerinne Sinnaeve, zei Door, om te weten hoe het
met Blondientje gaat.
- Wie heeft u dat gekommandeerd? vroeg de boerin rap terug.
- Gij zijt een slimme boerinne, antwoordde Door oolijk, ik kom hier om iets te
vragen, en gij zijt het, die me begint uit te vragen.
- Daarmee ben ik al even wijs, zei de boerin.
- Ik ook, zei Door.
De boerin voelde dat die groezige vent met zijn loopende oogen er velen bij 't vuur
zou zetten. Daarom sprak ze ronduit:
- Ik weet het toch, man. Steven Dagraad heeft u gezonden om nieuws.
- Dat mag ik niet zeggen, antwoordde Door. Hij sprak eerlijk de klare waarheid.
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- Ik mag het zeggen, en dat het een onbeschaamde loebas is, dat mag ik ook zeggen.
Ze hebben al wat goeds over hem verteld, dat hij ne fatsoenlijke mensch geworden
was, en andere rijmram. Maar dat hij nog altijd dezelfde leelijke stinkerd gebleven
is, dat bewijst hij nu, met een man uit te zenden om nieuws over een meisje, dat hij
veel misdaan heeft.
Zoo vaarde boerin Sinnaeve uit, meegesleept door haar diepe verontwaardiging.
- Allee, boerinne, gij bestaat alzoo niet, suste Door, gij moogt u zelve niet misdoen
met u zoo koleirig te maken. Gij hebt dien Steven van de steenen opgeraapt en hem
opgekweekt als een eigen kind. Gij waart een beetje zijn moeder. Ze zeggen dat Ons
Heere u beloond heeft met dat schoon Blondientje. Steven heeft leelijk gehandeld,
we weten het. Maar Blondientje was toppezot van hem. Steven heeft meer dan één
klop op zijn kop verdiend. Dat heeft hij me zelf gezeid. Maar sedert hij uit 't Fransche
kwam is hij gekeerd, gekeerd lijk een zak. En hij wordt iemand, die Steven. Bij klein
en groot staat hij op een goed blaadje. Ik weet dat hij 't beklaagt, dat hij in een zotte
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vlage met Blondientje is weggeloopen. Hij heeft kompassie met Blondientje. Dat
zegt hij niet. Doch ik zie het, want ik kenne dien Steven. Het is uit pure kompassie,
dat hij wil weten wat er met het meisje gebeurde. Niemand weet er iets over.
- Ja, treiterde de boerin, 't is maar als Treesje Boone het zal te weten komen, dat
de klokken zullen luiden. Dat Treesje is een venijn. En 't zal noodig zijn ook met
zoo'n Steven...
Het zolderluik stond open. Op haar kamertje lag Blondientje te bed. Ze hield de
lakens in haar handpalmen gewrongen van angstige spanning.
- Treesje Boone? vroeg Door verwonderd.
- Wees nu geen lullebakker, Door Katoen, keef de boerin, heel de parochie weet
het dat ze nog vóór de kermisse zullen trouwen.
- Steven met Treesje Boone?
- Schei nu maar uit, met 't onschuldig lammeke uit te hangen.
- Op mijn zielke zaligheid, zwoer Door, da's gelogen, geheel en gansch gelogen.
Ik weet dat Treesje Boone betinteld loopt achter Steven, vooral sedert hij eigenaar
geworden is van een
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schoon huis op de Pinne. Steven ziet haar nog niet staan. De menschen klappen geren,
we weten het. Maar ik weet ook dat ze van verre zullen moeten komen, de meisjes,
om Steven te bekoren. 'k Hebbe het genoeg gezien in Frankrijk. De Fransche meisjes
waren zottekonten genoeg om Steven aan te trekken. Laat ze gij maar klappen van
dat Treesje Boone! Ik weet het beter, boerinne, ik weet het beter.
- Wel, dat hij dan maar steengerust zij in ons Blondientje ook, besloot de boerin.
Ze sloeg haar bijbel toe, schoof haar bril af, en stond op.
- En nu moet ik de beesten eten gaan geven, zei ze verder tegen Door.
Door bleef nog een minuutje zitten, zonder een woord te zeggen. En intusschen
lag Blondientje te schreien in haar bed. Te schreien van zuivere blijdschap.
Door hoorde de boerin rammelen aan emmers en teilen. Hij stond traag op. Hij
ging den gevel om, in de richting van het hek, als hij een getik op de ruiten hoorde.
Hij keek achter zich om, en zag niets aan het venster. Het getik herbegon. Ha, daar
is het, ginder aan het hooge gevel-
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venster. Een gordijntje schoof weg, en een meisje, lachend doorheen haar behuild
gezicht, knikte zoo aardig naar Door, dat zijn hart er warm van werd.
Ja, dit ging Door vertellen naar Steven, dit laatste. En in 't Pintje Vol hebben ze
samen een goên gepakt, iets wat in langen tijd niet meer gebeurd was.
Den Woensdag daarop kwam Adriaantje nog eens binnen te Sinnaeve's. Zoo maar
even eens een pijpke ontsteken. Hij had in de buurt een schoenknop uit het neusje
van een kind moeten halen. Hij zag seffens dat Blondientje een heel ander meisje
geworden was. Ze knikte den dokter hartelijk goeden dag toe, en liep de beesten
voederen. Andries, de boer, was naar de markt te Torhout.
- D'r is een mirakel gebeurd? vroeg Adriaantje aan de boerin.
- Ze moet alles gehoord hebben, als Door Katoen hier geweest is, Zondag laatst.
En Stina vertelde alles wat er dien Zondag gebeurd was. Adriaantje luisterde maar,
en zei niet veel. Hij zat al op het bankje van zijn lichte koets, als hij zich nog steeds
scheen te bedenken.
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- Dank U, dokter Adriaan! zei moeder.
- Zorg goed voor Blondientje!
- Als 't maar aan 't zorgen zal liggen, menheer de dokter!
Adriaantje had al den teugel in zijn hand, doch hij hield het paard nog in bedwang.
Plots gooide hij den teugel over den voorplecht van zijn koets, en wipte weer in den
graskant.
- Neen, ik kan hier niet weg zonder nog eens vierkant mijn meening te zeggen
over Blondientje.
- Is 't niet gedaan met haar? vroeg de moeder ongerust.
- Neen 't, en God weet wat ge met dat meisje allemaal nog kunt tegenkomen als
ge er niet met vuile voeten doorgaat. Blondientje moet trouwen, en met niemand
anders dan met Steven Dagraad. Gij hebt het zelf al gezegd, dat Blondientje
veroordeeld is, om hier te zitten opmijteren. Zoo'n schoon kind! De laatste van uw
familie! En zoo'n schoon hof. Doet het u geen zeer te weten dat dit erf, dit prachtig
erf, in andermans handen zal moeten overgaan? Het gaat me noch af noch aan, en
toch doet het me verdriet aan, als ik het bepeinze. Blondientje
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zal alleen met Steven Dagraad willen trouwen. Steven heeft veel misdaan. Maar als
g'hem kunt vergeven, zal hij de beste en bekwaamste schoonzoon worden, dien ge
ooit kunt droomen. Hij heeft reeds een klein bezit, maar hij heeft vooral een paar
vaardige en wakkere armen aan 't lijf, en een kop, en een wille, die meer waard zijn
dan de grootste bruidschat.
- Jezus, Maria, wat gij zegt, Dokter Adriaan, verschoot de boerin.
- Kunt gij het anders schikken?
- En wat zouden de menschen zeggen? En dat wij hier met dien Steven op 't hof...
- Ik hoor u al afkomen, schermde Adriaantje, maar boven de klaps van de
menschen, en boven uw eigen gril en wil ten opzichte van dien pleegzoon, staat het
levensgeluk van een meisje, dat ons medelijden verdient. En dat meisje is uw kind.
Moeder greep naar den tip van haar voorschoot. Dat Adriaantje toch.
- Overdenk het goed, moeder!
En hij was weg. Ze zag hem wiegen in zijn lichte koets boven 't golvende korenveld.
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Moeder keerde traag naar huis, zwaar van gedachten, en bang voor de vele dingen,
die nog moesten gebeuren.
Den volgenden Zondag was Blondientje weer in de hoogmis. Zij had nooit zoo
verlangd naar het einde der mis als op dezen dag. Toen zij met de anderen de kerk
uitschoof, was haar blik één hunker om Steven te zien achter zijn pomp. Steven, die
Door gezonden had. Steven, die haar Zondag, haar hoop en haar harteklop was.
Steven... Hij stond er niet. Het maakte haar mateloos droevig.
Zij slenterde lusteloos den weg op naar huis. Vereenzaamd, verlaten. Zij liep altijd
alleen naar huis, want vriendinnen had ze niet. Stevens warme blik was haar beste
gezelschap op dezen weg.
Eens buiten de dorpsplaats, sloeg ze den landweg in. Een zwoele warmte stond
tusschen het rijpende koren. De weg slingert met zachte bochten door het land.
In den tweeden bocht stond Steven Dagraad. Hij was maar in de kerk gegaan,
nadat hij Blondientje had zien binnentreden. Goddank, zij was terug! De benedictie
was nog niet ge-
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heel gegeven of Steven schoof naar buiten, om Blondientje te gaan afwachten.
Niemand kwam anders op dezen weg.
Blondientje bleef staan, aardig verrast. Steven lachte haar tegen. Hij zette een stap
naar haar toe.
- Blondientje, begon hij.
Hij zei geen woord verder. Op vijftig roeden van hen af, in den eersten draai van
den weg, kwam een boer met haastigen stap. Het was vader Andries Sinnaeve. Boer
Sinnaeve stond nog met een pint in zijn handen, in De Krekel, toen Blondientje
passeerde. Hij liet Blondientje niet graag alleen tusschen het hooge koren naar huis
loopen. Daarom was hij haar spoedig achterna gestapt. Een vader mist meer dan een
moeder. Zooals ge ziet, had de vader dezen keer den nagel op den kop getroffen.
Had Steven van boer Andries een tweeden en nog harderen slag in zijn volle gezicht
gekregen, dan zou hij niet zoo zeer geschrokken zijn als bij deze onverwachte
ontmoeting. Bereid gij dan al eens een litanie vol lieftalligheden en een akte van
waarachtig berouw, die gij voor het
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aanbeden Blondientje wilt opdreunen! Ach, het gaat zelden anders in de wereld...
Het was alles behalve een lieftalligheid, die Stevens mond ontviel. Het was een
rauwe, splinterende vloek. Terwijl hij gewoon naast Blondientje voorbijging, in de
richting van boer Andries.
Blondientje schrok al even erg. Gij komt daar uw welbeminden Steven tegen, hij
stapt met den glans van een liefdelach op u af, en gaat u hardvloekend voorbij...
Blondientje verstond er geen tinnen knoop van. Ze keek achter zich om. Toen begreep
ze. Ze werd geel en groen van toorn en spijt. De boer zei geen woord tegen Steven.
Steven deed iets van ‘tête à gauche’, zooals te Namur in den armée. Vader haastte
zich tot bij Blondientje. Ze gingen met snellen pas huiswaarts. Geen woord viel
tusschen hen, geen enkel woord.
Stilte voor den storm.
De storm kwam. 's Middags aan tafel. Vader had het eerst zijn soep binnengelepeld.
Hij veegde met den rug van zijn hand zijn snor droog.
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- Dat scheen me een afgesproken spel met dien vuilen trimard, begon hij.
Ge kondt het hooren aan zijn stem, hoe hij zich moest bedwingen, om niet te
bulderen en te brieschen.
- Neen, vader, zei Blondientje stil, maar beslist.
Vader duldde geen tegenspraak. Hij sloeg met de vuist op tafel. Zijn Zondagpintjes
hadden er ook wat schuld aan. Hij schold en verweet in majeur en mineur en bedreigde
dien Steven zoo moorddadig, dat moeder sussend moest tusschenkomen:
- Toe, Andries, zwijg nu. Gij hebt nu uwen zeg gezegd.
Maar hij had zijnen zeg nog niet uitgezegd. Hij begon opnieuw.
Plets! Daar kletste Blondientjes lepel in haar teljoor. De vette soep spetterde op
haar Zondagschen voorschoot en op vaders gilet. Zij stond op, bleek, verontwaardigd,
getart. En zij ging naar bed.
In den huize was het nu een wijle doodstil.
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- Daar heb je 't, zei Stina dan, het spel is weer op den wagen. Morgen kunt ge om
Bultje Adriaan rijden.
Vader was nu nuchter, gekalmeerd.
Het woord was aan moeder. Ze had al meer dan eens gedubd over Adriaantjes
zonderlinge woorden. En nu voelde ze ineens, met een moederlijke zekerheid, dat
Adriaantjes voorstel de eenige oplossing was. Ze konden er niet van uit. Wat stond
er hun nu weer niet te wachten? Nieuw verdriet in huis, herrie, en klaps, en misschien
weer nieuwe dwaze avonturen. Het waren als zooveel spoken en dreigementen,
waartegen zij moest vechten. En vechten zou. Ze was ineens vol durf en zag klaar
den nieuwen toestand in. Het was of ze het gouden brilletje en de heldere oogen van
Adriaantje vol overtuiging zag knikken naar haar: Het welzijn van uw eenig kind,
boerin!
- We zijn nog aan de laatste statie van onzen kruisweg niet, Dries, zei de boerin
wonderlijk kalm. Ofwel zullen we Blondientje weer den berg af zien gaan, schade
en schande over ons huis en ons kind halen, ofwel kunnen we Blondientje met dien
Steven Dagraad laten
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trouwen. 't Is erg, ik weet het. Maar ik vind, dat we van twee kwalen de minste moeten
kiezen. En die Steven is de zelfde loeder van vroeger niet meer. Hij is al iets en
iemand geworden. 't Is hard voor ons om dien weg op te gaan, ik weet het. Hij heeft
ons onzeggelijk veel misdaan. Maar wie veel vergeeft, vindt veel geluk. Is 't niet
voor ons, dat geluk, het is voor ons kind. Voor ons eenig kind.
Andries, de boer, was in den beginne om hondsdol te worden. Stina probeerde
verder te redeneeren met hem. 't Was boter aan de galg. Ten slotte stond hij van tafel
op, zonder één hap van de lekkere peentjes met erwten te hebben gegeten.
Moeder zat met de gebroken potten alleen aan den Zondagschen disch. En toch
was ze niet ongelukkig. Er woonde een diepe tevredenheid in haar: zij had zich zelf
overtuigd, en zich zelf overwonnen. Zij had daarenboven, op denzelfden stond reeds,
dien venijnigen twistappel aangesneden. De kogel was door de kerk!
's Namiddags trok ze naar het kapelletje op den Koudepuid. Om raad en sterkte.
Het was goed en veilig in het koele kapelletje. Stina ging
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op het bankje zitten, langs den wand, naast een bedrukte buurvrouw, die moeder was
van een wegterenden zoon. Ze knikten alleen eventjes tegen elkaar. Twee moeders,
als zoovele moeders, beangstigd om den zoon of de dochter. Hun beegelispel was
een eender zuchten en smeeken.
Na den eersten rozekrans wist Stina reeds bescheid.
- Marie, fluisterde ze, wanneer komt Adriaantje nog ne keer naar Sarelke kijken?
- Dinsdag of Woensdag, Stina.
- Zend hem eens tot bij ons op 't hof.
Marie knikte ja.
Adriaantje kwam.
- Ik geloof dat de boer naar u zal luisteren, zei moeder. Doe het ter wille van mijn
kind.
Gij hebt Adriaantje niet gekend. Gij weet niet welk een oprecht gouden hart hij
bezat.
Hij ging den boer opzoeken, ver het land in. Ze zaten samen in een droge gracht
met hun rug tegen het suizende roggeveld. En vóór hen het schoone hof, versch
gekalkt en geteerd, stralend als een puur juweel, te midden van de weiden en kouters
die, moederlijk zwaar van
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het groen en het goud der zomervruchten, hun zachte bogen welfden tegen de diepe
lucht. Adriaantje sprak lang. Een pastoor kon 't niet schooner zeggen, zeiden de
menschen. Hij heeft eens een man bekeerd op zijn sterfbed, die drie priesters den
huize had uitgejaagd.
Moeder twijfelde niet aan den goeden uitval. Ze zag den boer met het vriendelijk
Bultje het hof opkomen. Er stonden reeds glazen op tafel, en de beste flesch Klaren
was al ontkurkt.
Andries was stil. Hij keek een beetje van de werke weg. Ge zaagt het, hij had een
besluit genomen, maar het had hem schromelijk veel gekost. Adriaantje kwam achter
den breeden rug van den boer. Zijn gouden brilletje knikte ‘ja’ tegen moeder Sinnaeve.
- Een dreupelke zal geen kwaad kunnen, mijnheer Adriaan, zei Stina.
Ze schonk den klaren genever uit. Het was zoo stil, dat ge den drank hoordet
klokken in de glaasjes. Adriaantje hoestte eens en zei:
- Laten we drinken op den bloei van dit schoone hof, en op het welzijn van
Blondientje, uw eenige dochter.
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Hij tikte met hen, en ze zeiden tegen elkaar: God zegene u.
De boer stond met het glaasje onder zijn snor. Hij dronk niet. Hij zette het terug
op de tafel.
- Stina, zei hij, dat ze nu maar trouwt...
- Andries, Andries toch...
- Ja, met dien... kom, verdimme, met dien Steven. We zullen van ons harte een
steen maken. 't Geluk van een kind gaat vóór alles.
Hij moest een krop wegzwelgen, die harde sture boer. Hij liet zijn druppel staan
en ging naar zijn werk. Moeder werd koud van aandoening en greep dankbaar de
fijne, edele hand van Adriaantje. Zij kon niet spreken. Blondientje kwam binnen met
een emmer melk. Ze zag hoe wit haar moeder was.
- Wat scheelt er? vroeg ze, wat ontzet.
- Niets, mijn kind, zei Adriaantje, Vader en moeder zijn er over akkoord om hun
dochter te laten trouwen, met...
Blondientje greep naar haar emmer melk, om onverschillig naar den kelder te
gaan.
- Sakkerbleu, luister! gebood Adriaantje.
Blondientje stak haar schouders op.
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- Met Steven Dagraad! zei Adriaantje hard en luid.
Blondientjes emmer bonsde tegen den grond. Er stortte een groote witte plas uit.
- Met Steven? stamelde ze.
- Ja, ja, gij trouwt met Steven Dagraad, herhaalde Adriaantje.
Weet ge wat er nu gebeurde? Blondientje vloog Adriaantje om den hals en gaf
hem twee klinkende piepers op zijn magere kaken... Het is de eenigste keer dat
Adriaantje gezoend werd in zijn leven. Blondientje nam vaders druppelke over en
dronk met hen. Ja, dat was een deugdelijk druppelke.
Een maand nadien trouwde Steven met Blondientje. De oude menschen vertellen
nu nog, doorheen hun smakelijken lach, hoe het kerkplein zoo vol menschen stond
als na de hoogmis, toen Steven triomfantelijk met Blondientje uit de kerk kwam.
- Da's er een die geheel zijn leven meeslag zal hebben, zeiden de menschen, die
gelukkige top van een Steven Dagraad!
Het dochtertje uit den winkel, waar de Sinnaeve's hun koffie en hun suiker kochten,
bracht
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bloemen aan, en Wiesje Wiebels veegde de schoenen. Dat was niets buitengewoons.
Bij elke boerentrouw gebeurde zoo iets.
Het bijzonderste kwam achteraan.
Het was stil, plechtig stil, als het bruiloftspaar uit de kerk kwam. Vlak vóór den
kerkdrempel stond er één, die van deze stilte profiteerde, en plots te spelen begon
op zijn kriepende harmonika. Gelijk ge zegt, 't was Door Katoen. Er werd luid
gelachen onder 't volk. Door stoorde er zich niet aan. Hij speelde met geheel zijn
accordeon en geheel zijn hart even wijd open:
Jan Smet, Jan Smet,
j'heeft op zijn veste g'hèt
Jan Smet, Jan Smet,
en j'heeft er deugd van g'hèt!

Toen reden de bebloemde boevers, met de glanzende en gekoeketiende paarden vóór
de verschgeschilderde boerenvoituren naar de Hooge Rookers toe.
Uit de laatste voiture wenkte een vroolijke hand naar Door Katoen. Door kwam
nader. Een boerinnetje leunde naar buiten en nam
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Doors harmonika over. Twee andere handen trokken den speelman de koetse binnen.
Daar stonden er nog van het dorp, die er hadden willen bij zijn. Maar op zulke
dagen doen de boeren het liefst op hun eigen.
.......
Gij die vreest, dat het na zooveel horten en stooten, mogelijks niet zoo vrij en
vreedzaam ging tusschen den boer en den schoonzoon Steven, gij slaat er naast. Het
ging perfekt tusschen hen.
Want iemand, dien ge met een houtspaander op zijn kop hebt geslagen, ziet ge
nog te liever, als eenmaal alles weer goed geworden is.
En met Steven en Blondientje was het een hemel op aarde. Daar twijfelt ge toch
niet aan. Het ging met hen, zooals in 't sprookje: Ze waren gelukkig, leefden lang,
en hadden veel kinderen.
Van 't varken met zijn langen snuit gaan we zwijgen. Want ze hebben bij ons al
mizerie genoeg met de varkens.
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Rare vogels uit de dorpskooi
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HET WAS weer Passiezondag.
De parochianen hadden hun stoel naar den preekstoel gekeerd, en wachtten met
veel spanning de lange litanie der ondertrouwers af, die telken jare op dezen zondag
van den preekstoel rolden.
De oude pastoor trok eens gewichtig aan zijn purperen stool en begon: ‘Bannen
van den huwelijken staat: Dominique Braine, jonkman uit Roeselare, met Philomena
Bruyne, jonge dochter van alhier, eerste ban...’
De andere bangenooten werden niet meer gehoord. Zoozeer trof het nieuws de
geheele kerkgemeenschap: Philomena Bruyne... sakkerdjoes, Mientje, Mientje Bruyne,
die trouwt!
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Mientje Bruyne was de jongste dochter van Francies Bruyne, den kerkmeester.
Siestje Bruyne, zoo de menschen plachten te zeggen, woonde met zijn twee zonen
en zijn twee dochters in een lang wit huis, dicht bij de kerk. Achter het dak bolde de
kruin van een eeuwenouden lindeboom, en naast het huis hingen de takken van een
majestatischen notelaar over het hek. Keekt ge doorheen dat hek, dan zaagt ge een
kraaknet neerhof met sneeuwwitte hennetjes, waartusschen een kalkoen en een pauw
floreerden, terwijl de duiven om een til cirkelden, die als een houten kasteel met
torens en penakels ineengekneuterd was. Achter het neerhof lokte een pracht van
een boomgaard, en daarnaast groende een welige tuin achter een hooge geheimzinnige
haag. Alles zoo verzorgd en voornaam, alsof het een heerenhof was.
Siestje Bruyne bezat daarenboven vijf schoone huizen met veel akker- en weiland,
mitsgaders een schoon ossenboerderijtje in de Leegte en een klein hofstedeke naar
't Vloetemveld toe.
Als de werkmenschen 's Zondags na de achturenmis, daar voorbij kwamen, loerden
ze even door 't traliewerk van het breede hek. Zij moes-
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ten 't vel van hun kneukels slaven, om eigenaar te worden van een klein huisje.
Moeder moest de patattekens tellen. Buiten de kermisweek kwam er nooit iets anders
dan taai roggebrood op tafel. En dan mocht er geen kind een groote ziekte krijgen,
of ge waart plat geruïneerd.
- De wereld is slecht verdeeld, zei er een, 't is al voor den rijken vrek, en de arme
Lazarus mag kribbe bijten.
- Zwijg, met zulken klap, ge zult gij nog sosjalist worden, zei een ander.
Ze loerden eens naderbij, ze stopten een versch pijpke op en sleepten hun
zondagschen stap weer verder over den witten kiezelweg. Dit hof was voor de armen
een steen des aanstoots. Voor anderen was het een prooi van begeerte. Zoo,
bijvoorbeeld voor de zonen en dochters van welgestelde burgers en boeren. Ze waren
jong. Ze verlangden naar een eigen nest. Velen onder hen mochten nog aan geen
trouwen denken bij gebrek aan een post. Hier was geld en goed in overvloed. En
twee zonen en twee dochters.
Maar ach, welke zoons ook, en welke dochters! Ze liepen u voorbij met een gesloten
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gezicht, en de wind moest in een zeer gunstig gat zitten, om van hen een drogen
goendag te krijgen.
Narden zocht altijd iets met zijn oogen tusschen de steenen en Ieften was een
sterrenkijker. Fietjes gezicht was scherp als een kapmes. Het kon u benauwd maken,
als dit lijkbiddersgezicht u tegenblikkerde uit de diepe mantelkap. Mientje was ronder
en vriendelijker, ze had zelf iets van een blos op haar wangen. Ge zaagt ook dat ze
lust had om elken goendag met een lentelijken glimlach terug te betalen. Ze moesten
ervan op de hoogte zijn te Bruyne's, want Mientje zaagt ge nooit alleen op straat.
Fietje liep er naast, met edelgestrenge manieren, om Mientje in de koorde te houden.
En daar rolt Mientje van den preekstoel! Jezus-Christus, daar gebeuren nog
mirakelen. Zelve de doorbrave Zuster Marie, op haar zwarten kloosterstoel, trekt van
alteratie aan haar nonnekap. Mientje trouwt, Mientje Bruyne! Inderdaad, Fietje zit
alleen naast Mientjes leegen stoel, recht en star. Er schuift geen glim over dit
marmeren gezicht als ze haar zuster hoort in den ban roepen. Ze hoort het aan als
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het jaargebed en den boetepsalm. Zuster Marie ziet Fietje gaarne zoo zitten. Een
beeld van waardigheid. Als er ooit een asemke roeping in haar opsteeg, zou ze een
gedroomde kloostermoeder zijn.
Mientje Bruyne... met Dominique Braine. Wie is die Dominique? Wie heeft er
ooit dien Dominique gezien?... Het pegelen en piekeren begon, dagen aan een stuk.
Er werd nog zoo gauw geen antwoord gevonden al bezat het dorp een paar
klappeien met genialen speurzin.
Hoe zat het ineen? We moeten van voren aan, van heel ver beginnen om er te
komen.
Narden en Ieften volgden nu al een heelen tijd de lessen op de Academie te Brugge.
Eerst hadden ze 't schrijnwerken geleerd bij een uitstekenden Brugschen meubelmaker.
De meubelmaker, die in oog en hand ook een beetje kunstenaar was, loodste zijn
twee begaafde leerlingen naar de Academie. Een nieuwe wondere wereld ging voor
hen open: Pharao's pyramiden, Nabuchodonosors paleis, de schijfwerper, de
schilderijen van Memling, de weid-
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sche preekstoelen en koorgestoelten... Het was een ware openbaring.
Vooral de preekstoelen, koorgestoelten, biechtstoelen, altaren, deuren en
kerkmeubels, kortom, het minste houtsnijwerk, lei beslag op al de aandacht en al de
liefde van hun rijk temperament. Een leermeester had het subiet in den neus. Hij
ontdekte in Narden en Ieften een diepen artistieken aanleg voor alle houtbewerking,
gaf hun raad en richting, en ontgon dit zeldzame talent. Thuis, bij Siestje Bruyne,
was het spoedig te zien. Vader Francis kreeg een nieuwen zetel met ingesneden
bloemwerk in de rugleuning, en in den zwaren eikenbalk, die de zoldering van de
beste kamer schraagde, korven de broers de namen en data van ouders en voorouders,
omkrinkeld met de sierlijkste krullen en zonderlingste figuren. Stond er ergens een
oud beeldje, op een schouwke of in een boomkapelleke, dan rustten Narden en Ieften
niet, tot ze het beeldje uit de nis mochten halen. Ze hielden het in hun handen als een
relikwie, ze tastten met hun gevoelige vingeren naar de golvende lijnen, en glimlachten
naar het beeldje, zooals
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kinderen doen tegen een uitverkoren stuk speelgoed.
Nu kwam er regelmatig een ijker uit Roeselare op het dorp. Die ijker klopte op
zekeren keer bij Meneer Pastoor aan, met de beleefde vraag of hij eens het oude
Antoniusbeeld mocht zien, dat op den sacristijzolder zat weggestopt. De pastoor was
een brave ziel, die alles wist over den nood in lijf en ziele van zijn beminde
parochianen, maar niets afwist van beelden of schilderijen. Hij zond den ijker naar
den kerkmeester Francis Bruyne. De kerkmeester was zeer vereerd met dit bezoek.
Ha, over het Sint-Antoniusbeeld! Het was al acht en zestig jaar weg van de parochie
naar een buurdorp, waar ze nu ook, ten gerieve van mensch en dier, Toontje met zijn
zwijntje dienden. Maar Narden en Ieften konden den minsten trek en krinkel over
het beeld opgeven, alsof ze 't zelf gemaakt hadden. Narden haalde zelfs een plank
naar den werkwinkel, nam een houtskool uit den haard en schetste het Antoniusbeeld
zoo perfekt op de plank, dat de heer uit Roeselare er vlakweg van verbijsterd stond.
Narden moest het op een stukje papier teekenen.
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- Voor mijn zoon, zei de ijker, mijn zoon Dominique, hij maakt een lijst op van al
de oude kunstbeelden uit onze streek. Hij zit daar de helft van zijn tijd op te verliezen.
- Weet ge wat, zei Ieften, we zullen een copie van dit beeldje in lindenhout snijden
voor uw zoon.
- Mensch, hij zal u den hemel reiken. Wanneer zal het klaar zijn?
Nu was het vader Francis, die besliste:
- Zondag over acht dagen is 't hier kermis, we hebben toch geen eigen volk noch
andere overkomste. Kom gij dan maar met uw zoon het beeldje halen.
Wat nog nooit gebeurd was, er leefde een groot verlangen naar den kermiszondag
in dit huis: Fietje schrobde zelf de zoldering met kostbaar zeepsop, Mientje bakte
een oven appeltaarten, waarvan de geur alleen u bijna deed flauw vallen van begeerte.
De Braine's kwamen. Het was een waarlijk feestelijke dag. 's Avonds trokken
Narden en Ieften een eind te voet mee naar 't naaste station, en ze droegen elk een
pakje ten gerieve van Meneer Braine en diens zoon. Dominique: een

F.R. Boschvogel, Zandstuivers

98
pakje met nog enkele respectabele stukken appeltaart, en een ander pakje met nog
drie pond druiven, van die zware, blauwe, ach, hemelsche druiven, die ge alleen te
Bruyne's kondt vinden.
Een diepe en echte vriendschap was hiermede bezegeld en beklonken. Dominique
kon zelfs vader Francis Bruyne er toe overhalen zijn zonen te laten meegaan naar
Londen en Parijs, waar ze het vooral op het British Museum en op het Louvre gemunt
hadden. Deze reis deden Narden en Ieften in eer en gezag stijgen op het dorp, waar
alleen de burgemeester en de baron zich de weelde konden veroorloven van een reis
naar het buitenland.
Dominique werd de groote vriend van den huize. Regelmatig kwam hij naar de
Bruyne's, en liep met Narden en Ieften de schilderachtige hoeken van het dorp af.
Nog al iets waarbij het verstand van het simpele dorp bleef stilstaan. Wat is er in
Gods naam toch te zien aan wat boomen en torens in de vage verte, en een oude
vermolmde kaveete van een huis, met een leelijke schuur en benepen zandwegeltjes
met slordige graskanten.
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Op de zware tafel van Bruyne's zaten Dominique, Narden en Ieften naar de boeken
en platen te kijken, die ze van hun verre reizen hadden meegebracht, en vader Francis
bloosde van trots over zijn zonen.
Het bleef er niet bij. Dominique vond Mientje een aardig en gezond meisje. Hij
wist hoe rijk ze was, en welke glans er in haar oogen leefde, als er oude beelden en
teekeningen werden bovengehaald.
Ge weet waarop het uitliep: Dominique Braine met Philomena Bruyne, eerste ban.
Mientje was thuis het straalke zon geweest. Buiten haar jongen lach en haar guitig
woord was alles rust en ernst in dit huis.
Eens dat Mientje te Roeselare woonde, werd de lucht nog drukkender. De beide
zonen bleven nu voor goed thuis en brachten hun dag door in den werkwinkel.
Die werkwinkel was hun heiligdom. Geen vreemd mensch zette er ooit een voet
binnen. Ik ben er eens tot op den drempel geweest met mijn schoolkameraad. We
durfden geen voet verder zetten. Er hingen printen aan den muur en er stonden twee
werkbanken, met daarboven
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voor Narden en Ieften elk een volledig stel schrijnwerkersalaam.
Ik heb er niet zoo erg veel meer van onthouden, want onze jongenszinnen stonden
enkel en alleen op die reuzige vleeschkersen gespitst, dicht bij dit atelier. Met één
zulke vleeschkers zat uw mond vol.
Te Bruyne's lieten ze het fruit schandalig lang op de boomen of de struiken staan.
Tienmaal daags liepen ze voorbij de aardbeziën en kersen, zonder ooit de stekende
stemmen uit het sprookje te hooren: ‘Pluk me, pluk me!’ Wij hoorden ze des te
sterker. We weten niet dat we als jongens naar iets meer gewatertand hebben, als
naar Bruyne's fruit. Bij 't verhaal van 't Aardsch Paradijs, dachten wij allen aan dien
wonderbaren boomgaard van Siestje Bruyne. Met het verschil, dat het voor ons
allemaal boomen met verboden vruchten waren.
Vaak hebben wij woedend van hunker zoowel als van verontwaardiging, moeten
aanzien hoe die hatelijk dikke varkens, grollend en knarsend van gulzigheid, de
afgevallen appels en peren opvraten: de roode calvijntjes, de malsche kattekoppen,
de gele oogstappeltjes, de Lauwtjes-
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peren, de Brugsche meisjes, de suikerperen en de Filippen. Wij hebben het moeten
aanhooren dat Fietje tegen kozijn notaris, die haar complimenteerde met die
prachtexemplaren van varkens, doodgewoon antwoordde:
- De menschen weten niet hoe kloek en gezond het fruit voor de beesten is.
Wij hadden willen een gat boren in de haag om er door te roepen:
- Luizige, vrekkige gierigaards!
We deden het niet. Om dit hof immers hing er een stilte en een ernst als een
ondoordringbare en onschendbare omheining. Eén keer hebben wij wild en hard met
steenen tegen de dikke varkenskoppen durven smijten, zoodat ze zot en schreeuwend
tegen de boomstammen aanliepen. Maar daarmee ook hadden wij de plechtige
heimelijkheid van dit hof geschonden. We stonden daar alsof we een heiligschennis
hadden begaan. We liepen als ontsnapte galgebrokken, de straat op, om ons in de
eerste de beste gracht te verstoppen. Wat zou er gebeuren? Fietje kwam op den
deurdrempel staan. Een oogenblik maar. Zij zei niets. Doch op dit oogenblik maakten
we het vaste voornemen ons leven te bete-
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ren. En we kwamen overeen deze schurkenstreek te biechten.
Dat de menschelijke zwakheid iemand zeer ver kan brengen, bewijst het feit, dat
wij later zelfs inbraak durfden plegen.
Ze hadden ook druiven in een serre staan. Een druiventros viel buiten onze begeerte.
Dat was rijkemenschenfruit, niet voor gewone stervelingen. Alleen enkele
gunstelingen en notabelen deelden mee in dien bijbelschen overvloed van Bruyne's
blauwe druiven. Ze werden in een vaste orde besteld: mijnheer de onderpastoor,
madame van den dokter, de leeraar in de kunstgeschiedenis te Brugge, Mientje en
Dominique, enkele voorname burgers, en eindelijk kozijn notaris, voor wien het
mooiste aandeel werd overgehouden.
Kozijn notaris was misschien in den negenden of tienden graad lichamelijk
maagschap met Siestje Bruyne. De Bruyne's hielden dit verwantschap hoog in aanzien:
Kozijn notaris, zeiden ze. En ge kondt duidelijk hooren hoe graag ze het zeiden.
Kozijn notaris was een eerbaar en charmant man, die er schik in had zijn zonderlinge
verre verwanten gelukkig te
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maken met zijn beste en trouwste vriendschap. Kozijn Francis, zei hij, kozijn Leonard,
kozijn Ivo en nicht Sophie. Terwijl uw dorpsgenooten u Sissen, Narden, Ieften en
Fietje heetten. Ge kunt het verschil met uw ellebogen tasten.
Toen Siestje Bruyne het tijdelijke met het eeuwige verwisselde, nam Fietje het
bewind over huis en erf in handen. Die handen waren stevig en aarzelden nooit. Zij
was het, die het leven in en om dit huis op een vasten leest schoeide, en het zijn plooi
en regelmaat schonk, die het een geslacht lang zou bewaren.
Op vasten datum werd het fruit geplukt: De Sint Janskersen nooit vóór Torhout
feeste, al vielen ze af van rijpheid, geen enkel aardbezie voor Sint Pieter, al waren
de musschen en merels reeds met de helft op den loop. Te elf uur werd er
gemiddagmaald. Wel vijftien jaar lang 's Zondags te half elf.
Elken Zondag, toen wij na de hoogmis uit de kerk traden, zagen wij Ieften uit zijn
hek komen en naar de kerk stappen, om er zijn kruisweg te doen. Pas een uur na de
hoogmis stond bij ons het middageten klaar en Ieften was al aan 't kruiswegen om
zijn konijnenkop of zijn eindje
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worst te verteren. Hoeveel jaren aan een stuk Fietje Bruyne 's Zondags om beurten
konijn of worst heeft gebraden, kon zij best zelf zeggen. Ieften at onveranderlijk den
kop, een schouderstuk en het ingewand van het konijn. De worsten waren lang en
zwaar. Het spek was blank en ongeregeld van het zuiverste varkensvet. Zaagt ge hen
een plak van een varkenszijde snijden, om op hun vierurenbrood te leggen, dan hadt
ge gezworen dat het scheerzeep was.
Dat moet u niet verwonderen, want ze kweekten omtrent een vol jaar aan hun
varken. Fietje vertroetelde het varken en het kon mooi op zijn rug liggen met zijn
kromme pooten in de lucht. Het liep haar achterna als een lam. Zij gaf het een naam:
Bertje of Boutje. De eerste twee weken van 't jaar liep Fietje altijd viesgemutst. Want
niet in Slachtmaand, doch in de tweede helft van Nieuwjaarmaand, op Toontjes
Maandag, te half acht stipt, werd het varken gekeeld. Korten tijd daarna zat een nieuw
biggentje in 't hok, en het spel begon van voren aan. Heette 't pas geslachte varken
Bertje, het volgende werd Boutje gedoopt. Het verdriet van het vorige varken was
nog te versch om denzelfden naam
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aan het nieuwe biggetje te geven. Het moest uitslijten bij Fietje en genezen. Boutje
moest Bertje doen vergeten, het volgende jaar was Bertje 't soulaas om 't verlies van
Boutje... En zoo voort, want dat heeft vijftig jaar en meer geduurd. Zoo ziet ge dat
elk mensch zijn sentimaliteiten heeft, zelfs dat Fietje Bruyne, dat door geen enkel
gevoel te vermurwen scheen.
Narden en Ieften hadden niets, in de huishoudelijke pap te brokken. Al beweerde
Narden ook dat geen mensch beter de bloemkoolen kon bereiden dan hij. Dat had
hij in Parijs geleerd. Telken jare, in den bloemkoolentijd, herhaalde Narden de rijmram
van die koolen tegen Fietje. Fietje sprak er geen half gebenedijd woord op, en kookte
en stoofde haar bloemkool op de oude beproefde manier. Bij een paar geburen kon
Narden echter zoozeer over pot en pan gaan redekavelen, dat ze hem als een lastigen
pannezetter aanzagen. Wat hem den lekkeren bijnaam van Panne Bruyne bezorgde.
Fietje was reeds een heel eind in de dertig, als Siestje het hoofd neerlei. Ze was
een pezig, houterig vrouwmensch geworden, kaarsrecht, te
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recht, en daarom stijf. Ze verloor stilaan den diminutieven naam van haar patrones,
want niets was nog klein of lief aan haar, om Fietje te heeten. De menschen zijn hard
maar rechtvaardig. Ze heetten haar: Fiete!
Er kwam bij ons eens een Pater op school om te zien wie met hem wilde meegaan,
om negertjes te doopen of chineesjes te koopen. Hij vertelde dat de Chineezen, door
den klank en de kleur van de uitspraak, aan hetzelfde woord een heel andere
beteekenis kunnen geven. Dat was geen nieuws voor ons. Als we zeiden: Fiete
Gevaert, die suikeren nieuwjaarsherten, lekkerstampers, eierkoeken en gestoofde
winterperen verkocht, dan had dit woord een veel malscher uitdrukking dan het
nijdige: Fiete Bruyne.
Ze wist het, die sluwe Fiete! Ze had het gehoord hoe bot en bietebauwig de
menschen zeiden: Fiete! Het was een nieuwe reden om de menschen nog min te
vertrouwen en nog meer te haten.
Zeker. Fiete wist het. Fiete wist alles. Fiete wist wie er vrijde of een kindeke
verwachtte, wie er 's Vrijdags den kruisweg ging, welke kinderen luizekoppen hadden,
wie er moest er-
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ven of tot over den kop in de schulden zat, wie er wormen of flerecijn had. Gewoon
alles wist ze, dat vrouwmensch.
Kort na vaders dood opende ze een winkel. Dat zagen de kruideniers van het dorp
met leede oogen aan. Hun vrees was van korten duur. De waren en de klanten waren
allebei beperkt. Fiete verkocht alleen beste koffie, cichorei, suiker, bloem en vermicel.
De klanten kondt ge in drie kategorieën indeelen: primo, de pachters, die verplicht
waren bij Fiete te koopen, secundo, de deelgenooten in de druiven en de peren, tertio,
de klappeien, die een stukje van hun zielke zouden riskeeren om een paar nieuwe
zonden van hun evenmensch te ontdekken.
Fiete houdt winkel om er haar eigen kruidenierswaren uit te verdienen, meenden
de meeste menschen. Fiete wist beter: haar winkel was de luisterpost, waarin ze de
minste geluiden der kleine dorpswereld kon opvangen.
Narden en Ieften lieten Fiete betijen. Zij zaten gevangen in de zalige drukte van
hun kunstambacht. Hun arbeid was kunstwerk. Zij werkten voor hun eigen plezier
en niet om den broode. Ge gingt bij hen een schoon trouwbed
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bestellen, want ge waart van zin binnen de zes maand te trouwen. Wel, dan mocht
ge er u aan verwachten dat het bed een jaar na uw trouw werd thuis gebracht.
En dan ligt er reeds een kleine snotter in de wieg. Ge stondt op het punt uw hart
te luchten, en die lamme schrijnwerkers eens goed de les te lezen, maar ge deedt het
niet. Al uw wrevel smolt als sneeuw voor de zon, bij het zien van dit prachtige bed:
de flanken en ruggen der bedsponden waren in bloeiend bloemwerk gesneden. Het
maakte uw huis rijk. Ge waart blij dat ze er zoo lang aan gewerkt hadden, en nog
een heelen tijd moest ge af en toe de deur van uw beste slaapkamer openstooten, om
dit glanzende bed te bewonderen.
Houtsnijwerk, dat was hun leven. De kruislieven heer die op Goeden Vrijdag bij
de kruisvereering gebruikt werd, was een kunstwerk van Narden. Het was uit één
stuk gesneden. Wij, de misdieners, moesten het kruis elken Witten Donderdagavond
gaan afhalen. Ik herinner mij nog goed, hoe we dat fijne sprekende gelaat van den
stervenden Christus steeds opnieuw moesten bekijken. Ge kreegt een grondeloos
medelijden

F.R. Boschvogel, Zandstuivers

110
met den gekruisten Jezus, en ge hadt seffens uw akte van berouw willen opzeggen.
Ook een fijnen wandelstok had Narden gesneden. Het handvat was een aapje, dat in
zijn kop krabde en zijn langen staart in een spiraal om den stok wond. 't Grootere
werk liet Narden gewoonlijk aan Ieften over.
Het scheen alsof Narden en Ieften twee verstarde kluizenaars zouden worden,
totaal opgeslorpt in den hartstocht van hun edel kunstwerk.
De menschen vertelden grappen over het versteende hart van Narden en Ieften.
Elkeen meende dat zij niet vatbaar waren voor al de dwaze dingen, die 's menschen
jonge jaren beroeren.
En toch kwam er een einde aan die gelukzalige onverstoorbaarheid van de
gebroeders Bruyne. Ook hun beurt kwam waarop zij moesten ondervinden dat geen
mensch ontsnappen kan aan de donkere vreugden en smarten der liefde.
Het is begonnen met Ieften.
Ieften was de jongste van 't nest. Hij ging naar de dertig. Het was in den hooitijd
en het raam van den werkwinkel werd open gezet, om
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een koeltje te vangen. Ieften sneed een engelkopje in het kapiteel aan een kolom van
een kleerkast, als een blijde stem door het open raam naar binnen fladderde. Daarna
het ellendig gezaag van Fiete's requiemgeneun. Daarop weer die wonderbare stem.
Het zinderde door de stilte van den werkwinkel als de consecratiebel door de kerk.
Ieften vergat het engelkopje en loerde door het open raam. Lotje van den burgemeester
stond, met haar teenen mandje, in een bleekblauw zomerkleedje tegen Fiete te praten,
die aardbeziën plukte. Lotje was nu al een paar jaar thuis van het Spermalie, een
Brugsch pensionaat. Ze was pas de twintig over. Maar een engel uit Gods hoogen
hemel, dat was ze, zoo goed en zoo schoon. Ieften zat met zijn oogen gevangen in
haar lentelijke schoonheid. Hij keek op Lotje, en was op slag smoor verliefd.
Zijn handen stonden niet meer naar het houtsnijwerk. Hij moest zijn snijmes
neerleggen. Lotje speelde in zijn kop, in zijn bloed, in zijn vingeren. Lotje Linde!
Hij moest iets geweldigs doen om zijn bloed te bekoelen. Hij greep den riek en trok
naar het hooi.
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De rust was het hart van den armen Ieften ontstegen...
Ze bouwden bij ons, gedurende deze maanden een nieuwe kerk. De kerk, zoo
stond er bij zuster Ursula op het bord, is het huis van God. Zij is ook het huis van
alle parochianen. Er was daarom een vrome drukte op het dorp. Er was steeds volk
dat naar het voortschrijden van het bouwwerk kwam zien. Elkeen was met de kerk
bekommerd, elkeen wilde haar groot en schoon. Het bouwen schoot vlug op. In een
paar jaar was ze kant en klaar. In de oogen van de menschen uit ons dorp, die haar
uit de verte zagen oprijzen, stond ze daar als een glanzend schrijn op den zachten
heuveltop.
Op Maria Half-Oogst zou de eerste processie uit de nieuwe kerk treden. De heeren
van den kerkraad vonden dat de processie navenant moest zijn. De baron van 't kasteel
had een heel stel fakkeltjes cadeau gedaan, en nu was er van het kerkbestek nog juist
geld genoeg om een nieuw baldakijn te laten maken. Mijnheer de onderpastoor kwam
naar Bruyne's en bestelde 't baldakijn. Hij teekende met een stuk krijt op de tafel hoe
het er moest uitzien. Toen hij in
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het vuur van zijn uitleg achter zich omkeek, stond Fiete daar nog alleen.
Narden en Ieften waren reeds naar buiten.
- Ze zullen 't wel in orde brengen, zei Fiete tot den verbluften onderpastoor.
De jonge onderpastoor begreep de les. Hij moest het aan hen overlaten. Zij zouden
het wellicht tienmaal mooier maken, dan de trage fantasie van een braven onderpastoor
het zich kon voorstellen.
- Mag ik u iets vragen? begon Ieften tegen Narden toen ze op het punt stonden het
baldakijn aan te vatten.
- 't Vragen is vrij, zei Narden.
- Laat mij 't baldakijn alleen maken.
Narden dacht na. Niet lang.
- Ja, zei hij.
Hij vroeg niet waarom. Ze pluisden elkaars geheimen niet uit.
Een baldakijn! Het is een gewaagd stuk om in een eenvoudig schrijnwerkersatelier
van een boerendorp een baldakijn te scheppen. Maar de liefde maakt een mensch
soms geniaal. Ieften werkte aan het baldakijn met een zorg en een vlijt, of er zijn
zielezaligheid van afhing, 't Ge-
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buurte sliep nog als hij reeds aan 't kloppen was. Op de vier hoeken sneed hij de
beelden uit der evangelisten en boven het malsche bruin van de kroonlijst riep hij
een gouden pelikaan in 't leven.
Hemel, wat was dat een gebeurtenis toen de oude gebogen pastoor met den zwaren
last der fonkelende monstrans, waarin het Allerheiligste blankte, uit de kerk stapte
en plaats nam onder het nieuwe baldakijn. Het oogenstreelende kleurgewemel van
de processie vervaagde en verdween bij de pracht van dit heerlijke baldakijn. De
menschen die voor hun huizen op een stoel knielden, rekten zich hoog uit om het
baldakijn te zien naderen. De gouden pelikaan zweefde in een zilveren wolk van
wierook. Er lag geluk en trots in ieders oog. Achter het baldakijn schreed Ieften met
een fakkeltje. Hij zweefde eveneens...
Toen hij het huis van burgemeester Linde zag, waar de burgemeestersvrouw en
de dochter, de dochter Lotje, met hun beste stoelen op de stoep zaten, voelde hij het
fakkeltje beven in zijn hand.
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Lotje zag Ieften niet. Maar daar gaf Ieften niet om. Zij hing met haar klare oogen,
waarin een oneindige tevredenheid straalde, aan het schoone baldakijn. Zij was een
kunstlievend kind, ze kon klavier spelen, zij kon schilderen en bloemen borduren.
Zij was de eenige in Ieftens oogen, die precies kon oordeelen over de kunstwaarde
van zijn kunstgewrocht. En Ieften zag hoe zij één vlam van bewondering was. Wacht
maar, Lotje, dat is maar het begin! Op het eigenste oogenblik schoten een dozijn
nieuwe plannen in Ieften op. Hij voelde zich tot ware kunstmirakelen in staat. Om
Lotje te winnen, het frissche Lotje dat daar vóór hem zat als een der teedere
Lievevrouwkes van een Memlingschilderij. De pastoor droeg het Heilig Sakrament
het rustaltaar op. Ieften knielde neer. Achter het altaar wentelde het golvende
landschap naar een vertelselblauwen hemel, waarin witte wolken zeilden, onbestemde
verten tegemoet. Ieften hoorde de freele stem van Lotje die het Tantum ergo meezong,
en boven de neergeknielde menigte stond het zware baldakijn, hoog en heerlijk, stout
en trots als Ieftens nieuwe groote droom. Ieften beleefde
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het schoonste moment van zijn leven, het toppunt van zijn levensgeluk.
Op elken bergtop begint de bergaf. Van Ieften was het een al te vlug dalen, een
sprong in den afgrond.
Dat kwam zoo: Na de processie moest het baldakijn in den hoogen kerkbeuk
worden opgehangen. Er was elders geen plaats vrij, en in de sacristij kon men het
ook niet zetten, want het kon niet eens door de enge deuren. Het baldakijn werd
opgetrokken met een dikke koord, die over een katrol door een kruk werd
opgewonden. Hoog tegen de flank van den zijbeuk werd het aangehaakt. Reeds twee
maal hadden ze het geprobeerd, Ieften en de smid. Weer draaide de smid de kruk,
het baldakijn schoof rustig omhoog. Ik heb niet kunnen achterhalen hoe het kwam,
maar de smid liet ineens de kruk los, toen het baldakijn nog moest in de zware
muurhaken geduwd worden. Het donderde naar beneden, op nog geen handpalm van
Ieftens kop, vlak op zijn rechtervoet. Het baldakijn was gaaf en ongeschonden. Want
als de Bruyne's iets hadden ineengetimmerd, dan moest ge er met een voorhamer op
slaan om het
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uiteen of kapot te krijgen. Maar Ieftens voet, dat was andere muziek. Ze moesten
Ieften naar huis dragen, want zijn voet was toegetakeld, alsof al de pezen
overgesneden waren.
Maanden en maanden heeft Ieften naast het raam gezeten, met zijn voet op een
stoel. Hij zat verweesd naar de duiven te kijken, telde de uren af, en moest elk
oogenblik de snerpende pijn verbijten, die door zijn gehavenden voet sneed. Twee
vreemde dokters zijn er gekomen, ze hebben wild vleesch uit den voet weggesneden,
beentjes uitgehaald, gewrongen en gekorven als beulen. Met het bittere gevolg dat
Ieften er een afzichtelijken mankepoot van hield. Hij had het den dokter uit de keel
gewrongen: ge zult nog jaren met dien voet sukkelen, Ivo.
Ieften was geen leelijke jongen. In zijn eigen oogen was hij nu een monster; een
manke vent met een loopend been... Adieu, Lotje, het kan niet zijn, het mag niet zijn.
Als Ieften er aan dacht, dat Lotje met een onvolkomen man zou gestraft zitten, kreeg
hij de koude koorts.
Ieften brak met Lotje. Het was nog maar in zijn verbeelding tot een verbond met
haar gekomen. Kunstenaars bestaan alzoo: zij teren soms
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op een geheim verbond des harten... Hij brak met Lotje. En zij zou 't nooit weten,
hoezeer een vurig kunstenaarshart naar haar had verlangd. Het zou Ieftens teere
liefdedroom blijven, de nasmaak van een gouden geluk, die echter een heelen tijd in
toom werd gehouden door de gegronde vrees dat het op een goeien dag zou bekend
worden, dat Charlotteke Linde ging trouwen met een advokaat of een apotheker. Het
was een ongegronde angst: zoo ver is het nooit gekomen. Onze Lieve Heer wilde
niet zoo wreed zijn. Hij riep Charlotteke Linde naar het klooster. Ze keerde terug
naar het pensionaat, waar ze haar jonge jaren had doorgebracht, en trok het witzwarte
kloosterkaproentje op.
Als Ieften dit nieuws vernam, was het de eerste keer, sedert dien treurigen
processiedag, dat hij een zucht van verlichting en vertroosting kon loozen. Hij voelde
zelfs een traan in zijn ooghoeken kruipen, van geluk, omdat Lotje naar het klooster
trok, weg uit het dorp, niet met een anderen man, doch naar het offer en de
eenzaamheid van het klooster. Zijn eigen vereenzaming zou hij thans deemoedig
dragen. Lotje
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kwam nooit meer weerom. Duizenden meisjes die vóór haar op de banken zaten,
hebben iets van Zuster Isabelle's goedheid en van haar liefde tot het schoone
meegekregen.
Ook Narden heeft zich laten beetnemen door de liefde. Veel later dan Ieften,
misschien wel tien jaar later.
De baas uit 't Nieuw Boldershof stierf en liet een jonge, schoone weduwe na,
Pauline Populiere. Het was een welgezind, bloeiend vrouwmensch, een weduwe
zonder kinderen, die het Boldershof met bijhoorende akkers en weilanden in eigendom
bezat.
Narden moest er een bed leveren, dat reeds vóór den dood van Paulines man besteld
was. Hij timmerde 't bed ineen, herstelde de kroonlijst van de schouw, en gewaardigde
zich, zelfs een nieuwe deur aan 't konijnenhok te timmeren. Hij bleef er de
vierurenkoffie drinken. Pauline had een zondagsche koffie gezet, sprak de hesp aan,
en zette suiker op tafel.
Het was er zoo wonnig in die nette keuken, zoo goed en zoo warm met hun beiden
samen bij die milde tafel, dat Narden plots verlangde naar de innigheden van het
getrouwd leven. Hij
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was reeds een eind in de veertig. Zijn tijd was afgemeten. Hij mocht er geen gras
laten over groeien. Te meer dat hij mogelijke concurrentie vreesde. Zoo'n bekoorlijke
rijke weduwe was er toe in staat om een vol dozijn mannen te verleiden.
Narden, die zijn zondagnamiddagen vroeger altijd in rustig wandelen doorbracht,
trok nu elken Zondag naar 't Boldershof, op een tien minuutjes van 't dorp. Hij dronk
veel, werd loslippig, en vergat menig keer de hoogdunkendheid van zijn huis. Als
een doodgewoon mensch lag hij over de toonbank geleund, om tegen Pauline, de
weduwe, te lachen en te zwetsen. De oogenblikken, om zoo knusjes alleen met haar
te kunnen babbelen, waren hem zeer karig toebedeeld, want talrijk waren de mannen
die graag eens babbelden met dat flinke, bazige vrouwmensch.
Nog erger werd het als de langgevreesde mededinger opdook. Gustje Watervalle,
de beste bakkersbaas van het dorp en van vele dorpen uit den omtrek, die daarenboven
tien jaar jonger was dan zijn mededinger.
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Narden zag het aankomen. Hij was de eerste die het in 't oog kreeg. Spoedig wist het
elkeen. Wie in een herberg te vrijen gaat, hangt zijn liefde aan de groote klok. In den
loop van één en dezelfde week moest Narden het drie keer hooren.
- Ze zeggen dat Gustje Watervalle de nieuwe baas van 't Boldershof zou kunnen
worden.
Dat zeiden ze tegen Narden om hem te netelen en op te hitsen. Want het was een
publiek geheim dat Narden kandidaat nummer één was. Pauline had het reeds een
paar keeren laten blijken. Kwestie van Nardens rijkdom natuurlijk. Narden was er
nog zoo zeker niet van. Tien vogels in de lucht is nog geen levende vogel in uw hand.
Hij vreesde Gustje Watervalle's radde tonge en zijn jonge bliksemde oogen.
Den volgenden Zondag zaten Gustje en Narden weerszijden de kachel in de herberg.
Gustje zat geen beetje op zijn gemak. Hij begon het te voelen dat zijn haring niet
braadde. Hij keek giftig naar Narden, die met veel zwier vertelde hoe hij bloemkoolen
leerde bereiden te Parijs, zoo met een witte saus en met peper. Gustje zat
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met een vroolijken aanhang van booze plaaggeesten rond hem.
- Narden Bruyne heeft u de kaas van 't brood gehapt, tinsten ze.
't Eene woord bracht 't andere bij. Tot Gustje, wiens geduld en zelfbeheersching
op en weg was, er ineens uitflapte:
- Panne Bruyne! Leelijke boffer!
De Bruyne's waren op hun tonge niet gevallen. Narden kaatste even scherp terug:
- Hoofdvleesch!
Waar Gustje Watervalle dien malschen lapnaam opgedaan had, kan ik niet zeggen.
De twee verliefde eksters begonnen nu op elkaar te schelden als schoolrakkers,
tot groot jolijt van het herbergpubliek, dat in grooten getale was opgekomen om te
genieten van Nardens en Gustjes vrijage.
Als twee vechthanen waren ze recht gerezen. Gelukkig dat de kachel tusschen
beiden stond. Als de litanie van hun plezante scheldwoorden uit was, herbegonnen
ze van voren aan.
- Rot stinkend hoofdvleesch! spuwde Narden.
- Vuile zwarte panne! schoot Gustje terug.
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- Meelzak, trogschreper, gruisschijter.
Gustje zag er tegen op om nog verder al zijn schietgebeden te herhalen. Op de
platte kachelbuis stond een pan water te warmen. Hij had ze vast zonder dat hij het
zelf goed wist, en sloeg er mee op Nardens kop.
- Daar heb je nu een panne, groote messieur! beet Gustje.
Narden had, niettegenstaande den onverwachten bons en het doopsel van water,
nog koelbloedigheid genoeg bewaard, om over de kachelbuis heen, Gustje over de
kachelbuis heen, Gustje een harden klets in 't gezicht te geven.
- En dat is er een op uw heilig hoofdvleesch! spoog hij terug.
- Laat me door, siste Gustje met een grooten vloek er bij, om op Narden toe te
schieten.
Maar hij vond Pauline op zijn weg, die hem met een kloek gebaar den weg naar
de deur wees.
- Voor ruziemakers is er geen plaats in mijn herberg, zei ze.
Op den volgenden Zondag moest het jaarlijksche bolling zijn in 't Boldershof.
Bolling om haring en waaltjes, bolling om droogvisch, bol-
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ling om zwijnepens, zoo heette het toen. Er was keus genoeg. Nog onder den indruk
van wat er gebeurd was, besloot Pauline, de bolling uit te stellen. Een eerbare weduwe
moet op de eerste plaats voor hàar goeden naam zorgen.
Ze werd echter door geestige grappenmakers tot de orde teruggeroepen. Want den
volgenden Zaterdag kon het gansche dorp in ‘De Gazette van Brugge’ lezen:
Jaarlijksche bolling in 't Boldershof, om een panne hoofdvleesch!
Aldus werd Narden de eenige kandidaat. Er moest een ongeluk gebeuren, om
Pauline nog te kunnen kwijtspelen, meende Narden. Zoo zeker was hij van zijn stuk.
Ieften kon het goed verdragen dat Narden zou trouwen. Ze spraken er eens over,
in den werkwinkel, als Fiete er niet bij was.
- Als gij maar uw werkbank niet laat leeg staan zei hij eenvoudig.
- Wees gerust, Ivo, antwoordde Narden, wees gerust. Ik kom hier werken zooals
voorheen.
Fiete had het nieuws in haar winkel vernomen. Ze was razend. Ze was vast besloten
een stok in 't wiel te steken.
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Nog denzelfden namiddag legde ze haar baleschort af, bond een verschen blauwen
voorschoot om, en trok naar 't Boldershof.
Pauline meende dat Fiete, als toekomende schoonzuster, eens kwam kijken waar
haar broer zou huizen en kluizen.
- Wat geluk van u te zien, Sophie, zei Pauline, en ze bood Fiete een stoel aan.
Fiete zag den stoel niet eens. Ze begon op te spelen en te verwijten, zoo reke en
schellebellend aaneen, als een wekker die afloopt.
- Gij snelle tante, gij peinst van uw leegen poot op ons geld en goed te leggen,
maar ge zult er nevens zijn, gij vuile madonna!
En vele zulke vijven en zessen.
Het maakte Pauline kregelig. Ze liet Fiete uitrazen. Nee, ze had het bezit van de
Bruyne's niet noodig! Ze zweeg, deed voort aan haar werk, en liet Fiete alleen zitten,
tot ze van armoede naar huis moest gaan.
Toen Narden 's anderen daags kwam, zat Pauline aan een bloemkool te plukken.
Narden had een pot teer mee om 't onderste van den buitenmuur te teeren. Hij zette
den teerpot op de kachel, die glanzende nieuwerwetsche kachel,
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de trots der herbergbazin, tot de teer smijdig genoeg zou zijn om uit te strijken. Hij
ging bij Pauline zitten en begon weer zijn lesje op te zeggen over de bloemkoolen
en die witte saus met peper. Pauline zat gekitteld. Meer, ze zat te kroppen, en wachtte
't gepaste oogenblik af om haar wrevel en spijt uit te spuwen. Ze kreeg er geen
gelegenheid toe. Narden herkauwde aldoor zijn bloemkoolen.
En toen gebeurde 't ongeluk: Ineens liep de teerpot over. Narden sprong toe, greep
den teerpot, maar verbrandde zoo geweldig zijn vingers, dat hij den teerpot moest
laten vallen. Vlak op den kachelboord. De teer gutste over de nikkelen kachelborst,
leekte op den glanzenden voet en kroop serpentig over 't verschgeschuurde vloertje
tot een boozen zwarten plas, terwijl de teerpot balsturig naar den hoek van de keuken
rolde, met een smerigen drets er achter. Ge zoudt nooit kunnen gelooven dat er
zooveel teer in zoo 'n onschuldigen teerpot kan. En veel teer was er noodig voor 't
Boldershof, want het was een lang en breed gebouw.
Het heele huis stonk naar de teer.
Pauline vloog gebeten recht.
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- Zijt ge niet beschaamd, pannezetter? schoot ze uit. Ge zit hier te wauwelen over
bloemkoolen en vergeet uw eigen zaken. Bezie me dat, bezie mijn stove, mijn keuken!
Heel mijn huis is geschonden.
De zware krop, die ze een heelen nacht gebroed had, barstte nu uit in een wilde
huilbui.
- Gij zijt de schuld van mijn ongeluk, gij en Fiete, die leelijke, vuile Fiete. 'k Had
haar gisteren moeten buiten smijten. En zeggen dat het nog maar een begin is.
- Maar Pauline, Pauline toch! suste Narden.
- Ja, ja, Paulient gij maar, ik ben 't al moe, kale mijnheer.
Pauline voelde zich sterk tegen den onthutsten en stoffelachtigen Narden. Haar
lamentaties stegen nog een toon hooger.
- 't Is een lekker voorteeken, kreet ze. Zulke suikertante thuis, die u wil
koejonneeren en ophitsen, en hier een pannezetter achter de stove. Dat zal een plezant
leventje zijn.
Narden kon er geen plaaster op leggen. Pauline steigerde als een kwade hengst.
Ei, Narden begon zelf kwaad te worden. De Bruyne's waren
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niet gewoon van iemand iets in den weg gelegd te worden. Narden voelde hoe 't hier
zou verloopen, als hij ooit trouwde met dat balsturig en katijvig vrouwmensch, die
er nu eerder een feeks dan een schoone vrouw uitzag. Hij raapte zijn teerpot op,
stapte naar buiten en trok regelrecht naar huis, zonder nog één keer om te zien. Hij
ging den werkwinkel binnen, en zei tegen Ieften:
- Dat zal niet gebeuren met die trouw, Ivo.
- Elk zijn menge, zei Ivo, en schaafde verder, zonder ooit zijn blik op te slaan.
En daarmee was het uit. Er werd geen woord meer over Nardens blauwtje gesproken
bij de Bruyne's. Op het dorp, daarentegen, werd er een week aan een stuk gekakeld
en gelachen over het liedesfaljiet van Panne Bruyne.
Narden en Ieften trokken het zich niet verder aan. Ze stonden weer onberoerd en
onverstoord bij hun werkbank. Ze sloten zich op in den ivoren toren van hun zalvende
kunst, ver van het looze en booze gedoe der menschen. Ze sneden hun bloemen en
penakels met nog grooter zorg. Daar lag hun roeping. Zij waren tot geen ander doel
geschapen. Ze bevroedden het en berustten
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er in. De stilte in hun werkwinkel was weer goed en vroom.
Het leven ging zijn eenzamen gang. Als een vaste onveranderlijke tredmolen. Fiete
floot verder elken voormiddag te elf uur, als de soep uitgeschept stond, het fruit
rijpte, de koe kalfde, de noten vielen van den noteboom, en elk jaar stipt te half acht
op Toontjes Maandag schreeuwde een gekeeld varken. Het scheen of dat leven voor
de Bruyne's een eeuwigheid zou duren.
Niets is min waar. Want het leven is een rook. Het staat op de tabakpotten
geschreven.
Mientje was de eerste die het liet steken. Niemand die nog Mientje noemde op het
dorp. Uiteroogen, uiterharten, zeggen ze bij ons. Er werd alleen verteld dat ze 't niet
te best stelde met haar Dominique. Hij was antiquaire geworden, verkocht een schat
van beeldjes, borden en plateelen in Engeland, waar ze verslingerd zijn op onzen
antiek. Hij verdiende geld lijk slijk, maar goot meer dan de helft van 't gewin door
zijn onbluschbaar keelgat. Het leven te Roeselare is niet goedkoop en Mientje zat
meer dan eens op droog zaad. Te Bruyne's wilden ze
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er zich niet van aantrekken. Mientje had haar deel gekregen en moest het er nu maar
mee stellen. Mientje was echter de laatste om ook maar één klachtje te uiten. Ze was
ook een Bruyne, en de Bruyne's klaagden nooit. Mientje kwijnde weg van een geheime
ziekte. De dokter zei dat de stadslucht haar benadeelde. Ga terug naar dat zuivere,
luchtige dorp op dien schoonen heuvelhef, zei hij tegen Mientje. Maar Mientje
schudde neen, en bleef te Roeselare. Ze heeft den winter daarop niet kunnen uitmaken.
‘Wij bevelen in uwe gebeden, Philomena Bruyne, zes en veertig jaar oud,
echtgenoote van Dominique Braine, overleden te Roeselare’, riep de pastoor. Zuster
Marie zat daar ook, stokoud en sufferig. Ze had Mientje weten trouwen. Ze was er
van geschrokken: ‘Dominique Braine met Philomena Bruyne’ 't was of ze het weer
hoorde roepen... Het leven is een rook.
Mientje liet een zoontje van tien jaar achter.
- Laat het kind naar hier komen, schreef Fiete naar schoonbroer Dominique, het
zal niets te kort hebben, en we zullen het deugdelijk en treffelijk grootbrengen.
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Dominique antwoordde: Ik kan zonder dat kind niet leven, het is mijn eenige troost.
Fiete was zoo zeer gekrenkt door dit antwoord, dat ze Dominique net buitenkeek,
als hij eens met het kleine, tengere Polke Braine naar ons dorp kwam.
Twee jaar nadien stierf Dominique. Doodgedronken. Geen enkel Bruyne trok ter
begrafenis. Het kind werd bij zijn verwanten grootgebracht. Veel jaren later hoorden
we nog eens spreken over Pol Braine. Hij was voerman geworden.
Zulke tronk, zulk jong: Pol dronk al even gulzig als zijn vader. Hij zag naar de
suikeronkels en de suikertante niet meer om. Geen Nieuwjaarskaartje meer. Te
Bruyne's werd er nog eenmaal over Pol Braine gesproken. Ze kwamen overeen nooit
iets van het familiebezit aan dien lapper over te maken. Want hoe meer hij erfde,
hoe meer hij zou drinken en hoe rapper hij er aan moest. Na deze overeenkomst werd
er gezwegen over Pol en over Dominique. Ook bij de menschen. Alleen nog onder
de kerkgewelven waar de herinnering aan de dooden lang blijft leven, klonk het elk
jaar nog eens:
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Vrijdag te acht uur jaargetijde voor Francis Bruyne en dochter Philomena.
Van het trio, in het lange witte huis met de linde en den notelaar, was Narden de
eerste die er het bijltje bij neerlei. Hij heeft zich letterlijk dood gehoest. Vaak hebben
wij hem zien staan, den gebogen rug tegen den gevel geleund, verscheurd door zijn
wreede hoestbuien. Hij moest recht zitten in bed, zelfs om te slapen. Als hij vijf
minuten durfde neer te liggen, moest hij er op staanden voet weer uit. In de
zomernachten hoorden de geburen hem brullend van het hoesten door den tuin loopen.
Vijf jaar na Mientjes dood blies Narden zijn laatsten adem uit, gelukkig nog in de
Nieuwjaarsweek. Anders zou het varken misschien niet stipt op zijn tijd geslacht zijn
geweest.
Ieften leed veel onder 't verlies van broer Leonard. Hij voelde het vooral in den
werkwinkel. Ze hadden ongeveer vijftig jaar samen gewerkt. Narden bij het eerste
raam, Ieften bij het tweede. Nu stond Nardens werkbank verweesd en verlaten. De
schaaf en de boor lagen er nog, zooals Narden ze, na 't laatste gebruik, had laten
liggen. Wij meenden dat Ieften nu

F.R. Boschvogel, Zandstuivers

135
het schrijnwerken zou laten varen. Het tegendeel was waar. Het was of hij zich in
dat oude werkhuis wilde begraven, in dat eenzame hok vol doode eenzaamheid...
Vroeger werden er weinig woorden gewisseld, nu moest het er wurgend stil zijn...
Doch hoe moest het u verwonderen, als ge langs de haag achter den werkwinkel
gingt, meer dan eens zonderlinge gesprekken te hooren.
Ieften werkte toen aan die wonderschoone lijkkandelaars, die enkel voor den
hoogsten koordienst gebruikt worden. Hij stond met zulken kandelaar in zijn handen,
teekende er de witte ringen in, en sneed aan de opengespreide vleugelen van de drie
engelkopjes die den voet van den kandelaar vormden.
- Zijn de vleugeltjes niet te zwaar, Leonard? hoordet gij Ieften vragen.
Stilte.
Het antwoord van Narden kondt gij niet begrijpen. Ieften begreep het wel.
- Zouden de twee vleugelpunten elkaar wel genoeg raken, Leonard?
Weer de stilte, de stilte van den dood.
Daarna opnieuw Ieften:
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- Akkoord Leonard, akkoord.
Wie het hoorde, schudde zijn hoofd en zei: Ieften suft. Geloof het niet. Ieftens hart
en geest hadden met de jaren aan rijkdom en diepte gewonnen. Ieften voelde wat wij
niet voelden, omdat onze zinnen te grof zijn, en ons hart te troebel. Ieften voelde de
bestendige aanwezigheid van Narden aan. En daarom was het goed en gezellig voor
hem in den werkwinkel. Daarom bleef zijn hand onverzwakt en onvermoeibaar.
Elkeen moest het getuigen, toen hij voor Fiete dien wonderschoonen kerkstoel uit
best vreemd hout gesneden had.
Fiete heeft er maar drie jaar deugd van gehad. Omdat ook haar beurt gekomen
was om het poortje van den dood in te gaan. Zij was de tweede van het drietal. Ze
gingen dus in de orde van hun leeftijd. De eene stierf na den andere met een vaste
tusschenpoos van vijf jaar. Het was of het geschreven stond.
Ook in het sterven, als in het leven, onderhielden ze de strengste regelmaat.
Fiete was in haar laatste levensjaren doof en dempig geworden. Ze liet haar winkel
vervallen. Als ze een emmer voeder naar het varken

F.R. Boschvogel, Zandstuivers

137
droeg, moest ze halfweg het hof den emmer neerzetten, om te kunnen uitblazen.
Ieften had op een paar punten van het hof enkele einden boomstammen gezet, waar
Fiete nu en dan neerzeeg, om uit te rusten. Alleen aan het breede straathek kon ze
nog bewonderenswaardig lang blijven rechtstaan, als ze een klappei wist aan te
klampen, die haar het laatste nieuws uit de parochie verkondigde. Met haar grove
baalschorte om, het stijve witte haar in de tanden, verschrompeld en vergrauwd, de
knuistige handen op de heupen en den stalemmer naast zich, kondt ge Fiete daar
soms meer dan een uur zien staan luisteren en vezelen. De laatste week vóór haar
dood stond ze daar nog.
Ze werd getroffen door een beroerte. Mijnheer pastoor kwam haar berechten. Ze
kon nog biechten. Maar met groote moeite. Vóór de absolutie zei ze tegen de pastoor:
Ik schenke voor de kerk en voor de armen... Ze moest het met groote poozen uit haar
keel wringen, toen ze aan het woord ‘armen’ gekomen was, bleef haar stem voor
eeuwig stokken. Ze viel achterover in bed. De pastoor gaf haar vlug de abso-
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lutie en het heilig oliesel. Toen Ieften in de kamer kwam was Fiete reeds dood.
Van het schenken aan de kerk en aan de armen is niets in huis gekomen.
- Fiete zal dat wel niet gemeend hebben, zei Ieften, ze ijlde reeds.
En het heele bezit bleef onaangeroerd, ongebroken en ongeschonden.
Kort nadien kwam er een nieuwe pastoor op het dorp. Het was een sterke en
wilskrachtige vent. Hij vond het bedroevend dat de kerk reeds zoo zilt en verbrokkeld
was. De bonte kerkramen moesten grondig gewasschen en in nieuw lood gezet
worden, de kerk herschilderd, het orgel hersteld, en de toren gelapt. Twee honderd
vijftig duizend frank, wees het bestek uit.
- De kerk is ons aller huis, sprak de pastoor op zijn preekstoel tot zijn beminde
parochianen, daarom zullen wij allen samen het herstel en de verfraaiïng van het
kerkgebouw bekostigen.
Er werd mild gegeven. Maar tweehonderd vijftig duizend frank is een groote som.
Er waren nog tienduizenden te kort. De pastoor ging er met Ieften over spreken.
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- Toen uw zuster stierf, was ze van plan een schenking te doen aan de kerk, zoo liet
ik mij vertellen, begon de pastoor. Zij heeft er geen gelegenheid meer toe gehad. Ge
weet, hoe uw vader de schoonheid van het kerkgebouw behartigde. Wat heerlijk
goed werk zoudt ge thans kunnen doen, als gij bijvoorbeeld een deel van den
overblijvenden kerkschuld, of, beter nog, den totalen schuld wildet overnemen.
Zoo sprak de pastoor lang en breed. Ieften liet hem zijn sermoen uitpreeken en zei
toen gezapig:
- Ge kunt het schoon zeggen, mijnheer pastoor, maar ik kan niets geven, niets. Ik
kan niet, ik mag niet.
De pastoor zag dat het gemeend was. Hij redeneerde niet verder. Hij had zijn tijd
voor vele andere parochiale nooden en smarten vandoen. Hij kreunde zacht, toen hij
opstond, een groote hoop was in hem gebroken. Hij had zoo moeizaam en nauwkeurig
berekend en bereid hoe hij het hart van Ieften zou kunnen raken. En als een versteende
zondaar zei Ieften: ik kan niet, ik mag niet.
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Ieften gaf twintig frank in de kerkschaal. Meer niet.
Dat had zijn redenen. Ieften durfde zich zelf het recht niet toekennen het
familiebezit merkelijk te verminderen. Daar hij de jongste was, had hij nooit geen
vinger moeten uitsteken naar al wat geldzaak was. Hij wilde het nu evenmin. Hij liet
alles liever met rust, wat rustig was. Daarbij, de kerk was hem sedert lang niet meer
zoo sympathiek. Was Francis Bruyne geen eerbaar kerkmeester geweest? Waarom
heeft het kerkbestuur niet eens het voorzitterschap der kerkfabriek aan Narden of
Ieften aangeboden? En waarom dragen ze het schoone houten baldakijn niet meer
in de processie? Het is te zwaar, zeggen ze, sedert de processie verlengd is. Of er
geen twintig felle boerezoons op dit gezonde dorp zijn, die het om prijs willen rond
dragen, vijf maal den processieweg ver. Wat dragen ze nu voor baldakijn! Vier
stokken met wat goudbrokaat omspannen. Kan er iets kleiner en magerder zijn?
Neen, mijnheer Pastoor, Ieften kan niet geven. En gij hebt bewezen een zeer wijs
man te zijn. Want tegen een Bruyne wordt niet gere-
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deneerd. Als ze eenmaal hun ongelijk inzagen, klampten ze er zich nog wanhopiger
aan vast, en dan was de minste kans verkeken. Diep in het hart van Ieften stak nog
een andere reden. Hij liep met een plan rond. Maar daarover wist niemand een woord.
Was Ieften dan geen vroom, christelijk en godvruchtig man? Mensch toch, hij was
veel vromer dan gij en ik. Als hij tegen u stond te klappen, en de beêklok klopte, dan
nam hij onbeschroomd zijn muts in zijn handen, en bad den Angelus. Geen enkelen
Zondag heeft hij zijn kruisweg verzuimd, thuis lag ‘De godvruchtige Landman’ op
't schouwtje, beduimeld en versleten. En elken avond kondt ge het zachte geneun
hooren van de Bruyne's, die hun paternoster baden.
Al de Bruyne's waren zoo. Zij konden echter niet verdragen dat er iemand raad of
richting gaf aan hun godvruchtige praktijken, al was het zelfs een priester. Daar
hebben ze van den goeden God niet altijd gelijk in gekregen. Bleef Fiete niet stikken,
toen ze op haar sterfbed eindelijk ook iets wilde geven? Net of de goede
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God wilde zeggen: We zullen 't wel stellen zonder uw centen, Sophie!
Na den dood van Fiete stond Ieften alleen. Hij moest voortdoen met een meid.
Ieften kreeg een uitmuntenden oppas. Hij werd nog dikker en ronder. Hij begon er
waarlijk wat jonger uit te zien. Iets van den durf en de kracht der jeugd was in hem
opgestaan.
Het mysterie werd spoedig opgeklaard: Ieften maakte plannen voor het bouwen
van een nieuw huis. Hij haalde de vergeelde academiebladen uit den ouden koffer,
dien ze in hun leerjaren meenamen naar Brugge. Hij zat rood van inspanning en
genot over de strenge gevelversieringen, de moeilijkste trapmodellen en
balkinsnijdingen gebogen. Hij teekende schouwen met houten cariatieden en deuren
met weelderige looverkransen. Het moest een pracht van een huis zijn!
- Wat zien we? Ieften wordt jong en fleurig sedert den dood van Fiete, fluisterden
de menschen achter zijn rug. Hij zal zoo waar nog trouwen.
- Trouwen. Met wie?
- Met die meid.
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De menschen weten altijd alles. Och arme, er stak nog geen schijntje waarheid in
hun plezante veronderstellingen.
Ieften wilde een nieuw huis bouwen zooals hij droomde, een huis dat zou geboorte
en gestalte geven aan zoovele schoonheidsvizioenen, die hem een heel leven lang
beroerd hadden. Nog uit den tijd van Charlotteke Linde. Charlotteke, dat hij in zijn
kuische droomen zoo trouw was gebleven.
Het huis zou er komen. De zomer naakte, het steen was besteld, er kwam een
wagen kostbaar hout op het hof gereden. Ieften liep met een meter door den tuin,
zocht nog een laatste verbetering aan zijn plan, en liet een metselaarsbaas komen.
Om den hoek kwam een andere baas kijken. Hij had truweel noch schietlood bij.
Alleen zijn akeligen zeis.
- Ieften, zei hij, de vijf jaren zijn om, de vijf noodlottige jaren.
De meid hoorde Ieften kermen in den werkwinkel. In den hoek stond al jaren en
jaren het houten borstbeeld van den profeet Isaïas. Ieften zat op den kaalkop van den
profeet. Dubbel toe
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gebogen van de pijn. De meid liep den dokter halen.
- Is dat serieus, mijnheer? vroeg Ieften.
't Was de eerste keer, dat er een dokter aan zijn lijf tastte.
- Een operatie, zei de dokter, ik moet u naar Brugge voeren.
- Is het serieus? vroeg Ieften opnieuw.
De dokter zag dat Ieftens gezicht alleen van de pijn en niet van den angst
verwrongen was. Ieften was een kalm en manhaftig mensch. De dokter wist het.
- Ja, Ivo, het is serieus, zei hij.
- Rap, zei Ieften tegen de meid, rap, ga kozijn notaris halen.
De meid wipte op haar fiets. Kozijn notaris was al een week met verlof op zijn
villa. Hij was daar subiet. Hij was met de fiets van de meid gekomen.
Kozijn notaris zag dat het werkelijk ernstig was met Ieften.
- 't Is in den buik, zei Ieften.
- Met een kleine operatie zullen ze dat wel arrangeeren. Over een paar weken zijt
ge hier terug, troostte kozijn notaris.
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Maar Ieften keek met een tragen blik naar alle zijden. Het was een deerniswekkende,
gebroken blik. Als een vaarwel aan dit werkhuis, waar een leven lang stilte en geluk
had geheerscht.
- Ik kom niet meer terug, kreunde Ieften.
- 't Zijn precies dezulken, die zoo spreken, die terug keeren, zei kozijn notaris, nog
steeds geruststellend.
- We voeren nuttelooze klaps, zei Ieften. Haal een stuk papier. Het ligt in den
lessenaar naast de schouw op de kelderkamer.
Ieften dicteerde. Kozijn notaris schreef. Op het papier werd zwart op wit gezet dat
het roerende en onroerende bezit van de Bruyne's op enkele kleinere eigendommen
na, door Ivo Bruyne werd geschonken aan kozijn notaris. Ieften zette er zijn
handteekening onder.
Er ronkte een auto het hof op. De meid bracht een pakje linnen aan. De dokter
stopte het onder een bank. Ieften stapte in. Kozijn notaris ook.
Ieften keek nog eens door het achterste kijkruitje van den auto. Weer met een
armen droe-
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ven blik, hij zag het lange witte huis, en den hoogen linde, en den schoonen notelaar.
En den werkwinkel.
Kozijn notaris zweeg. Hij eerbiedigde het zware verdriet van den vermorzelden
Ieften.
De auto schoof zacht door het stille dorp. Het was de eerste keer dat Ieften in een
auto zat.
Ze hebben hem een week nadien teruggebracht met een auto. Met een akeligen
auto, een lijkwagen. Ieften had een lastigen en pijnlijken doodstrijd gehad.
Het geslacht Bruyne was uitgestorven.
Achter het lijk stapte kozijn notaris.
En de pastoor zong weer: In paradisum.
Want ook voor deze zonderlinge zielen zal de goede God een plaatske in zijn
paradijs hebben opengehouden. Mijn moeder zei: Ze waren niet als de anderen, ze
hadden ook zich zelf niet gemaakt. En God is barmhartig.
Nog staat daar dat oude witte huis. Maar de notelaar is reeds verdwenen. En er
stoeien kinderen door den boomgaard.
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Liete Mande
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BAAS KRAEKE was, met tijd en boterhammen, van een kleinen bakker, een groote
bakker geworden.
Zijn huis stondop een kruisstraat, een beste ligging voor al wat commercie is. En
dat te midden van een groote wijk, ergens langs Klerken, Zarren, Staden, ge weet
het misschien niet liggen, zoo precies in het hartje van Westvlaanderen. De
Beukenhage heette de wijk. De menschen stelden het er goed. De laatste strooien
dakjes verdwenen, en elk jaar kwamen er kraaknette huizekes bij, met het montere
topgeveltje naar de straat, een zoet schaapke in 't weiland er naast, een varkentje in
't zout, en een hoop witte hennetjes onder de jonge appelaarkes.
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En een bakker op den hoek, die het beste brood van 't heele Vrijbosch verkocht.
Baas Kraeke's bakkerij bloeide, zijn hof en beesten bloeiden en zijn huis ook, want
hij bezat de vier schoonste dochters, die een vaderhart maar wenschen kan.
De dochters werden groot en struisch, en het geluk werd met den hoorn des
overvloeds over huis en nering uitgestort.
Vier groote dochters en geen zoon!
Wat doet ge nu, als ge een groot huis hebt op een kruisstraat, een goed beklante
bakkerij, een oude brave en doove knecht die omtrent al het land- en stalwerk
verricht... en vier fleurige dochters?
Zeker, zooals ge zegt, een café openen. De zoon van een ossenboerke, op een
sprongske van Baas Kraeke's, een schoolmeester, besprak lang en ernstig het vraagstuk
van den naam der nieuwe herberg. Het moest iets zijn dat zinspeelde op de vier
dochters, den trots van den bakker. En zoo werd op het uithangbord een vierlobbig
klaverke geschilderd met den dichterlijken titel: Het Klaverke van Geluk. Die
schoolmeesters hé! Het café draaide en floreerde als een

F.R. Boschvogel, Zandstuivers

152
kermismolen. Baas Kraeke's dochters werden beroemd en het eene na het andere
blaadje van het Klaverke werd geplukt. Marie trouwde met haar schoolmeester; Anna
met een vlaskoopman uit Staden, die bloosde van geld en bloed; Amelieke met den
bakkerszoon uit het dorp, waar het ook herberg en bakkerij was, een gestrooid stalleke
dus.
En Rosalieke, het vierde blaadje van het Klaverke van Geluk? Ja, dat was andere
peper!
Rosalieke was niet naar 't Kortemarksch pensionaat geweest, als de andere dochters.
Waarom? Omdat ze er geen lust toe had. Het leeren verveelde haar, en dat is
begrijpelijk ook. Land en stal, daar was ze thuis, en daar kon ze haar jonge dolle
krachten laten uitweisteren. Het maakte haar gezond en welig, vol en bloeiend als
een hortensia.
Zij zette alleen den Zondag een schuchteren stap in de herberg, maar was linksch
en onhandig tegen de jokkende jongens, ze zat liefst op haar doode gemak bij het
kaarttafeltje, het spel van troeven en bieden te volgen. Het was of al het zotte
herberglawaai tot haar niet doordrong,
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ofschoon er in haar oog een zekere verlegenheid, een sluimerende onrust hing.
Op een hemelschen Meidag lag Rosalieke in het vlas te wieden, dat fluweelige
vlastapijt, het schoonste tapijt dat de Zomer over de glooiende kouters ontrolt. Een
hemel vol jong goud en het getierelier der leeuweriken boven uw kop... De wereld
is een paaschkerk waarin een orgel speelt, en Rosalieke met haar breeden schoonen
rug naar de zon, de weelde van haar blonde haar in een dot boven 't hoofd en haar
pootige handen in 't vlas... Ge mocht de grootste azijnpisser zijn, van uren in de
ronde, en toch moest ge vloeken in uw eigen van puur geluk, als ge daar zoo langs
voorbij liept.
Daar kwam nu juist een zonderling getrek uit de verte: de scharesliep. Het afgedakte
stootwagentje knerpte met zijn smalle wielen in den grindweg, en de piekhond, die
er onder liep, blafte naar Rosalieke.
Ou... stop!... riep de scharesliep naar zijn hond, en ging achter de twee tramen
hangen, om het gespan te remmen.
- Meiske, ne goeien dag! roept hij.
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Rosalieke kijkt even op. Ha, de scharesliep die om de twee jaar naar de wijk komt,
en bij hen in de schuur slaapt.
- Dag scharesliep! zegt ze; en gaat wat overeind zitten.
Ze zijn immers zeer vertrouwelijk met den scharesliep, hij kan zoo geweldig schoon
vertellen, haalt telkens zijn harmonika uit het wagentje te voorschijn, en speelt zoo
mooi lijk een koster in een trouwmis.
En nu ziet de scharesliep ook, dat het hier zoo geweldig schoon en goed is.
- Rosalieke, roept de scharesliep, wat zijt ge een bloeme van een meiske geworden!
Zij bloost maar en lacht, en kijkt hem aan. De scharesliep heeft in zijn leven net
zooveel meisjes gekust als kersen gegeten. Overal elders zou hij als een vorsch over
de gracht wippen, en haar een kus op de malsche wangen klinken. Doch hier blijft
hij staan en kijkt haar zoo maar aan. Zoo warm en vreemd, dat Rosalieke hem
verbaasd aangaapt... Hij is een rijzige schoone jongen, nog geen dertig, donker als
een Bohemer, heel anders dan de jongens die zij hier kent. Hij is als uit edel hout
gesneden. God mag
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ook weten uit welken koolkrop het zwervende zooi gekropen komt!
- Tot vanavond, Rosalieke! roept hij.
- Ja, zegt ze.
En ze werkt ongerust voort. Waarom verlangt ze nu naar den avondstond? Hoor
de koekoek roepen, Rosalieke, en 't weerke is een paradijs. Waarom verlangen naar
den avond??... Is het hier niet goed?
...En hij vertelt maar weer, hij speelt harmonika in den lauwen deemster, die naar
jasmijn geurt, en zingt dat uw hart smelt als honing in uw boezem.
Rosalieke schept dieper in den pappot dan vroeger, en foefelt een snede kaas
tusschen de boterhammen voor den scharesliep. Rosalieke, dat stil waterke van Baes
Kraeke. Zij verstikt in haar eigen gedachten, en durft niet direct in d'oogen van den
scharesliep kijken. Ze spoken en karbonkelen in het duister, om u van uw stoel te
doen draaien.
Ja, Rosalieke!... Want de Meimaand is niet alleen de maand der Lieve Vrouw. Ge
weet er misschien allemaal over mee te spreken. Waar-
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om zou ik er nog vele schoone woorden aan verspillen?
Er werd een gat in den nacht gebabbeld en gezongen en gespeeld, en Rosalieke
lichtte hem weer uit met de lantaarn. Hij zag dat de lantaarn wat beefde in haar hand.
En achter de schurepoort heeft hij haar voor het eerst gekust, de echtste kus van
heel zijn leven. Rosalieke heeft zich niet tegengeweerd, och nee, ze heeft hem
teruggekust. En op slag is zij een heel ander meisje geworden. Och, het mirakel der
Meinachten, waarover de liedjes zingen...
De scharesliep bleef 's anderen daags nog tot tegen den middag op de wijk hangen.
Elk huis had steeds iets te slijpen voor hem. En bij Baas Kraeke had Rosalieke zelfs
de tuinschaar uit den hoek gesleept, om den scharesliep wat langer aan 't werk te
houden. Zoo bleef hij 's middags nog eens in den kost bij Baas Kraeke.
En dan weer verder?... God weet waar. Het was een doffe middag, en de
babbelzieke scharesliep zweeg als vermoord. Aan den overkant van den disch zat
een meisje, zoo kapot als een gebroken pot.
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Maar wijl ze nog aan tafel zaten, kwam een wagen het hof opgereden, nog één...
twee volgeladen wagens spaanders uit het Houtland. Een week te vroeg... Bijna al
het mansvolk was nog op dreef, met zetels en tapijten, en daar het juist de laatste
drie dagen vóór de jaarlijksche begankenis waren, kon Bakker Kraeke geen minuut
van zijn oven weg. Het hout was een week te vroeg gekomen, een ware tegenslag.
- En toch moet het hout gelost worden, zei Rosalieke. Zouden we den scharesliep...
- Kijk, zoo ver had ik niet gedacht, sloeg Baas Kraeke toe.
De scharesliep en Rosalie hebben samen het hout gelost, een geheelen langen
blijen namiddag. Gij hebt het niet gezien hoe vlot en vroolijk het ging met dit jonge
paar lossers, Baas Bakker! Gij stondt bij uwen oven. De knecht kroop dien namiddag
alleen in 't vlas. En moeder Kraeke bestond maar om eeuwigdurend ja te knikken,
aardappelen te schillen, en brood te verkoopen in de bakkerij.
- Nu moet nog het vat wijn getapt en versneden worden, vader!
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...Zoo vond Rosalieke - wat was ze nu ineens vernuftig geworden! - het eene na het
andere werk uit voor den scharesliep... en voor haar.
Zoodat het begankenis werd en de scharesliep bleef, om met de kleine kermisdagen
op zijn harmonika te spelen in de herberg. En Rosalieke, die sidderde van ontroering,
als alle meisjes, wanneer ze harmonikagespeel hoorde, zat er niet verre van af.
Al de dochters waren weer thuis, er werden worstenbroodjes verkocht, korf na
korf; er was muziek en dans en gezang, en Baas Kraeke was de koning te rijk.
Dat zijn gevaarlijke momenten in een menschenleven: volledig gelukkig zijn.
Zie wat er gebeurde. Den Maandagavond der begankenis liep Baas Kraeke eens
zijn achteruit over. Ge kunt nooit weten, er is veel vreemd volk op den hoek en een
konijn is gauw gestolen... Hoorde hij daar geen gerucht? Hij trekt de deur open, en
in den halven donker staat de scharesliep met Rosalie in de armen. Ze hadden, in
hun zaligen roes, het gevaar niet hooren nader sluipen.
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- Foert, gemeene scharesliep! briescht Baas Kraeke.
En het wagentje rolt, met den jankenden piekhond, die schoppen krijgt, kriepend
en kermend het hof af.
- En gij, naar uw bed! tegen Rosalie.
Den geheelen nacht loopt Baas Kraeke om het erf. Als die loebas van een
scharesliep het eens in den bol moest krijgen, den geheelen bazar in brand te steken.
Dit gebeurde niet. Maar 's morgens wachtten ze te vergeefs op Rosalieke, bij Baas
Kraeke. Ze durfde niet opstaan. 't Is zeer verstaanbaar! meende vader, als er nog wat
schaamte in het kind zit. Hij ging naar boven. Doch de vogel was gaan vliegen. En
dat had Baas Kraeke niet gezien.
Rosalieke was er vandoor, met den scharesliep... Rosalieke het vierde blaadje van
het Klaverke van Geluk.
Zoo was het laatste lobbeke van dit geluksklaverke geplukt. En enkele weken later
is het uithangbord bij Baas Kraeke er af gevlogen. 't Was uit met de herberg.
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Na een paar maanden was Rosalieke met haar scharesliep getrouwd. Baas Kraeke
heeft er zich niet tegen verzet, op voorwaarde dat zijn dochter geen voet meer over
den drempel van het vaderhuis zou zetten. Zijn schande en schaamte was grooter
dan zijn vaderliefde.
Maak u verder geen te groote zorg om Rosalieke. Zij kwam uit het land der
zwervers en plantrekkers. Schud er een in zijn hemd uit, in 't harteputje van Frankrijk,
plegen ze daar te zeggen, en hij komt thuis als een heer. Het zwerven zit hun in 't
bloed, en het fatsoen noch den welstand van een Baas Kraeke kan er iets aan
gebeteren.
De wittebroodsweken gingen voorbij in een zorgloos zwerven en gelukkig zijn.
Maanden waren het, en geen weken. Ze aten bij de barmhartige boeren, sliepen in
mijten en schuren, speelden en zongen op de kermisdagen in de kroegen en hofsteden,
diep in Frankrijk, waar de menschen te bewegen zijn door een klagelijk airke uit een
harmonika, en een vooizeke over den amour...
Als er een schaduwzijde bij kwam - en een schaduwzijde komt bij elk stukske
geluk! -
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dan was het de eeuwige hang van den scharesliep naar den Franschen pinard.
Rosalieke spaarde en gaarde desniettemin een goeien cent, meestal buiten de wete
van haar Broerke Zonderzorg. Wat zeer noodig bleek te zijn. Want na jaren bont
avontuur rolde 't scharesliepgetrek weer de wegen op, naar het Noorden. Ze
verwachtten een kind, en kochten een huizeke.
Te Brugge in een verloren straatje.
Het kindeke kwam, Polke, en de scharesliep stiet alleen zijn gespan over de wegen.
Hij kwam om de drie dagen thuis. Die drie werden er vijf. Dan alleen nog den Zondag.
De scharesliep stonk naar den drank. En de boeren werden met den dag gieriger, zei
hij, en veel werk was er ook niet meer. Hij dronk 's Zondags in de kroegjes, moest
den Maandag nog een stuk van zijn nadorst verdrinken, en dan weer den Dinsdag,
vooruit.
Armoe is de eerste reden tot ruzie in het huishouden, zeggen ze bij ons.
De ruzie ging haar gangen, ofschoon er nog een teer blond meisje in 't wiegske
lag. Onder
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het verzakte dak van dit huisje van miserie zaten ze op zwart zaad.
Ik zie u vóór die kleine huisjes staan, verleid door den charme der oude Brugsche
steegjes. Gij plant uw schilderezel op het graspleintje, tusschen de schamele
kinderluiertjes, die er op den bleek liggen, om u te verdoezelen in de romantiek van
verschoten kleuren en gebroken lijnen.
Gij zit daar met een maag die nog stooft van 't lekker eten, met een pijp in den
mond en den nasmaak van een Rodenbach in uw keel... Doch denkt gij er wel eens
aan, wat spel van ellende er achter die grauwe gordijntjes woekert!
Het armste schuifje uit de rij was dit van Rosalieke. Het was nu al Rosalie.
Armoede, verdriet, wroeging... En twee kinderkes, die krijschen als vogeljongen,
om eten en drinken. Haar vent is ver weg, de buidel is leeg, en ge zijt te koppig om
den Verloren Zoon te spelen. - Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. - Gij zijt te
eerlijk om te stelen, en sedert uw amoureuzen zwerftocht is alle lust tot werken naar
de vaantjes... Wat blijft er u anders over dan naar de Oude Markt te gaan, en er een
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kloeke rieten mande te koopen, een mande met twee oorlappen... En dan weer de
wegen op, tuk op buit, verstrooiing en geluk.
Rosalie herleeft, ze heeft haar vaarwater teruggevonden... De wegen, de verte, zon
en wind... Ze gaat den boer op.
De kinderen moeten het 's middags stellen met wat koude pap en een boterham
met niks er bij. De Papnonnekens, die doorbrave zielen zijn, houden ze wat op school,
naast hun weesjes, en stoppen, tusschen vier oogen, nog een boterham met confituur,
of met een hapje kaas, in de mondjes, die steeds maar geeuwen van den honger.
Zoo zijn de kinderen opgegroeid.
Vader zoop. En moeder zwierf.
Moeder!... ze was een vrouwmensch van over de veertig, als wij ze hebben leeren
kennen. Om de maand kwam ze naar ons dorp, met breeden kloeken stap, uit het
zand en uit de diepe bosschen van den schoonen Brugschen Heirweg. Als wij op den
achterkant van onze lei verstolen teekenden aan ventjes en wijfjes, stond Rosalie er
steeds bij. Maar wij wisten niet, dat zij ooit
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zoo'n lieven naam gedragen had. Liete, zeiden wij, Liete Mande!
Ze stond daar geteekend met haar drie wezenskenmerken: met haar versleten
zwarten zonnehoed, waarvan de twee platte kanten langs haar verweerde kaken
drilden; haar wijden rok, lang en uitgewaaierd als van een Zigeunerwijf, en haar
mande, met de twee oorlappen.
Ze ging van hof tot hof, kwam 't onzent langs achter in het deurgat staan, en haar
klare kloeke stem hoor ik nog opgaan: Bazinne, ne goeien dag... Onze Vader, die in
den hemel zijt...
Waarom waren wij altijd zoo vol schrik voor haar? Waren het haar pootige handen,
of haar bonkig lijf? Of was het haar reputatie als tooverheks?... Eens zijn alle wijven
van een wijk haar met stokslagen op 't lijf gevallen, omdat ze de kleine kinders had
ziek gemaakt, betutterd en betooverd.
We hadden vrees en ontzag voor haar en zeiden zoo schoon tegen haar, als tegen
masseur op school: Dag Rosalie!... Om een oogenblik later in den draai van den weg,
achter het haagje, als venijnige katers te gaan razen en roepen:
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Liete!... Liete Mande!... Sliep, sliep, scharesliep!...
Op zekeren keer heeft Liete ons te pakken gehad. Ze kwam met een effen gezicht
naar ons toe. We zetten al den mond op, om weer als Djeezekes te gaan opdreunen:
Dag Rosalie. Doch zij liet er ons den tijd niet toe. Ze bleef plots staan en snauwde
ons tegen: Als er nog een van u durft ‘Liete Mande’ roepen, steek ik hem met lijf en
ziel hierin, en 'k giet hem uit, te Brugge in 't water.
Ze sloeg haar mande open, en 'k zag in 't hoekske mijn plekske waar ik zitten zou,
als Liete me bij mijn schabbernak zou stekken.
Ik heb in heel mijn bewaarschooljaren nooit meer geschrokken als toen.
We hebben het een half jaar uitgehouden zonder roepen, en we liepen Liete uit
den weg. Allengskens was de bekoring te groot geworden, om er nog aan te weerstaan.
Doch ik heb nooit meer achter u geroepen, Rosalie, nooit meer!
Dat kwam zoo: Ik kwam eens thuis van school en zag Liete met haar hoofd op
den arm, tegen den deurstijl van ons kamerke leunen. En
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schreien. Mijn grootmoeder zat in haar zetel te naaien: Zij was een heilig mensch.
Geen sukkelaar ging ongetroost van haar weg. Wat ze zei, kon ik niet verstaan. Ik
was in 't achterkeukentje gemuisd, en werkte stil mijn boterhammen naar binnen.
Maar Liete hoorde ik, door haar tranen heen, vertellen hoeveel slagen ze kreeg van
den scharesliep, jammeren over haar twee verlaten dutskes van kinderen, en al de
droeve mysteries van haar ellendig bestaan verklappen.
Heel haar leven vertelde ze. Ik was toen pas tien jaar, en veel was er, dat ik niet
snappen kon, doch ik werd vervuld met een diep en schoon medelijden. Ik had er
kunnen bij schreien.
Moeder ontdekte me in mijn schuilhoek, ik vloog met een lap om mijn ooren naar
buiten. Sedertdien riep ik nooit meer achter Liete. Kwam ik haar tegen dan zei ik
ook geen Rosalie meer. Ik knikte en keek vriendelijk naar haar. En zij zei warm en
gemeend: ‘Dag mijn braaf manneke!’ Ze wist wiens kleinzoontje ik was.
Het beterde niet met Rosalie. Wel integendeel. Ze zong op kermis en bruiloft, en
wat over haar verteld werd, was niet altijd van 't beste. De honger jaagt den wolf uit
het bosch... God
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moge 't haar vergeven. Ze was een verlaten trouw, en de scharesliep trommelde haar
regelmatig af, toen ze geen geld meer kon afdokken.
De kinderen werden tien, twaalf jaar, vochten roor de eer van hun moeder, en
trokken haar tegen den avond te gemoet.
Meer dan eens was Liete feestelijk aangeschoten, en wilde de kinderen alleen naar
huis zenden met de mande mee, de mande met een stuksske spek, een kant brood en
een handvol karotjes. Maar de kinders wilden niet alleen, naar huis. De jongen droeg
de mande aan zijn arm, en hij en zijn zusje, ze grepen moeders grove handen, en
leidden haar mee.
- Toe moeder! zei Pol, de pronte jongen.
- Kom, moeder! zei Marietje, het blonde meisje.
Liete zong nog in den roes van den drank.
Het was akelig om aan te kijken... om er bij te schreien, die zatte moeder tusschen
haar twee ernstige kinderen. Toe, moeder. Kom, moeder...
Rosalieke, het vierde blaadje...
Maar als ge het aangedurfd had, met Liete te spotten, zouden de kinderen u de
oogen uit den kop gekrabd hebben. Zoo lief was hun nog die
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gekke moeder. Want zij, en zij alleen wisten, hoe vaak en hoe hard het slagen regende
op moeders rug, als vader thuis kwam.
Ge kondt al zeggen wat ge wilde over vader, ze trokken het zich niet aan, ze
keerden u den rug toe, en lieten u staan.
Doch geen kwalijk woordje tegen moeder! Alsjeblief!...
Op een boerenbruiloft waren ze eens bezig met Liete te treiteren en te bedotten,
een hoop beschonken mansvolk.
De jongen en het meisje kwamen het hof op, en zagen wat er gebeurde. Zoo wit
als een laken, van nijd en spijt, is die jongen van twaalf jaar dan op den naasten boer
gesprongen, en heeft hem het gezicht open gekrabd. Nu sloegen ze allen op den
jongen, het meisje sprong er tusschen, Liete sloeg met haar sterke vuisten op de
zware boerenruggen, het heele hof liep samen. Het verhitte boerenvolk trommelde
het bedelgespuis van het hof.
Liete's jongen was zwart en blauw geslagen. Liete brieschte als een dolle leeuwin.
Een der kleine boerenkinderen liep langs de varkenshokken. Ze ijlde er naartoe,
bezeten door rooden
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wraaklust, en slingerde het kleine kindeke in een waterput.
Er kwam een gerechtelijke aanklacht. Een advocaat pleitte tegen de brutaliteit en
straatschenderij van een verloopen bedelares, die haar weldoeners met misdaden
betaalde, en derhalve een publiek gevaar was voor de maatschappij...
Liete zat op een bankske tusschen de gendarmen. En ze schreide... schreide.
Rosalie, het vierde blaadje van het Klaverke van Geluk...
Volgens artikel zooveel werd Rosalie Kraeke, echtgenoote van... tot opsluiting in
een tehuis voor misdadige vrouwen veroordeeld.
Als ge arme mensch zijt, zonder advocaat.
De kinderen belandden in een Weezengesticht.
En hier zou het vertelsel eindigen, als ik, eenige jaren geleden, Rosalie niet had
ontmoet.
Ik ben steeds verliefd geweest op de Brugsche Godshuizekes. Eens liep ik, weer
op zoek naar de oude gezellige geveltjes, over een gebocheld bruggetje en zie, vlak
vóór mij, achter een speldenwerkkussen, een schoon oud vrouwken zitten, net,
vriendelijk, het sjamooizen voorschootje

F.R. Boschvogel, Zandstuivers

172

F.R. Boschvogel, Zandstuivers

173
om, een paar bebloemde kloefkes, een wit pijpmutske boven het onberispelijk spleetje
dat het gladgestreken haar juist in het midden doorsnijdt, en achter haar een roomgeel
huisje met groene luikjes.
Het vrouwtje hield op met speldewerken, ze keek me aan, goedig en aandachtig.
- Ik weet wie ge zijt, zei ze tegen mij.
- En gij?... Rosalie.
- Ja, zei ze, kom binnen.
Het zag er lief uit binnenshuis. Ze woonde in bij haar dochter, die naaister was
geworden. Ze was met kleederen naar huis. Haar man was machinist, en er joelden
drie zonnige welgedane kinderen over den vloer.
- En Polke, de jongen?
Toen blonk er een traan in het oog van Rosalie. Niet van verdriet, ach neen.
- Hij is missiebroeder bij de Capucientjes, en zit in den Pundjab.
- En de scharesliep, Rosalie, uw man?
- Hij is treffelijk en schoone gestorven, zegt ze, in 't hospitaal. Hij was overreden
door een auto. Zijn gespan lag in gruizelmenten, in een gracht. Sedert dien toer op
dat boerenhof was
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hij braaf en verstandig geworden, en had een schoon ponkske gespaard voor de
kinders.
Ik zoek tevergeefs in hoek en kant naar de oude mande... Doch dit behoort tot het
verleden. Ook de armoedigheid is een stuk verleden. Alles is hier anders, en zoo
kraaknet...
De dichters zeggen het, en ge zoudt dezen keer gaan gelooven, wat ze zeggen:
God is goed voor de zwervers!
De dochter komt thuis, en er luidt een klokje achter een rij Godshuizekes...
- 't Lof, Menheere, 't lof bij de Begijntjes, zegt ze.
En ze haakt haar mantel uit een eikenhouten kastje...
Ik loop een eind mee naast haar. Zij is gelukkig en vertelt. Vertelt maar hoog boven
het heldere gelui van het klare klokje nog even kloek ter tale, al is zij klein en schraal
geworden.
Geen Liete meer, zelfs geen Rosalie...
Doch weer Rosalieke, het vierde blaadje uit het Klaverke van Geluk.
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Zuster Marie
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HET IS een klare morgen.
Zuster Marie sleept haar ouden stap den zakkenden weg af, naar de Sinte
Godelieveschool. Onze Lieve Heer vertoont een der schoonste bladzijden uit het
bonte boek der wisselende seizoenen. Het golvende land is donker. Want het is herfst.
Maar boven dit land staat de pracht der menigvoudige boomen van het Houtland.
Midden in het dorp, vlak vóór de huizen en afspanningen, begint het reeds met oude
linden, die uitloopen in twee rijen eiken, naast den weg. En links en rechts, en vóór
u, waar de dalende kouters weer overeind gaan staan en naar de donkerbeboschte
einders klimmen, trekken de achtkanters, eiken en esschen hun schuine, rechte of
grillige lijnen tegen deze
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wondere verte. Deze verte en de glanzende hemel er boven, is klaarder dan een
kinderoog. Het helderste herfstlicht rekt alle horizonten open, en doet een
menschenhart verlangen naar verre en vreemde heerlijkheden.
Gij moet blijven staan aan de laatste linde van het dorp, om uw blik te verzadigen.
Maar Zuster Marie loopt u voorbij. Zij heeft geen behoefte om even op te kijken.
Zij komt hier elken dag voorbij, al jaren en jaren. Ze loopt voorovergebogen, en bidt
aan haar zwaren paternoster:
‘Voor Sander, met zijn loopend been... Het wil maar niet genezen. Mijn beste zalf
heeft gefaald. Maar Gij zijt sterker dan alle zalven en kruiden. Genees Sander. Elf
kinderen, en 't eerste doet pas toekomende jaar zijn eerste communie. Voor Sander.
Onze Vader...’
Zoo verademt ze even aan elk tientje, om haar intentie op te zeggen. En dan bidt
ze weer onverstoord. Elkeen die haar voorbij loopt, knikt haar hartelijk toe: ‘Dag
Zuster Marie!’ Geen mensch, die haar niet kent. En zij wijst ze allen thuis met haar
gullen goendag: ‘Dag Lowie, Dag Stiene, Dag Free...’ Ze is mis-
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schien wel eens zóó zeer opgenomen in haar gebed, dat ze verstrooid terugknikt en
luidop zegt: Wees gegroet, Maria! Geen mensch neemt het haar kwalijk.
Aan de kromming van den weg begint een nieuw tientje.
‘Voor Fieltje, het was gisteravond zoo schrikkelijk ziek. En zoo'n braaf engeltje
is het. Neen, Ge moogt al de engeltjes naar den hemel niet halen. Er is al zooveel
zwart verdriet onder de menschen. Laat Fieltje blijven leven. Voor Fieltje. Onze
Vader...’
Maar Fieltje heeft het laten steken. Ge kunt het al van verre zien. De grauwe luiers,
het geperkte beddegoed en de bruine dekentjes hangen naast het krottige huisje te
wapperen in de vroege zon. De vensterluiken zijn dicht, en het is angstig stil om dit
huisje. Zuster Marie steekt regelrecht binnen.
- Zuster Marie, zegt moedertje. Zucht moedertje.
Ze moet bovenmenschelijke pogingen aanwenden, om haar trillende lippen in
bedwang te houden, om niet hard aan 't huilen te gaan.
- Lowiesje, ach Lowiesje.
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Zuster Marie zegt niets meer. Zij gaat naar den hoek, waar het wiegje staat met het
witte vooltje op, hetzelfde vooltje waarmede Lowiesje haar Eerste Communie heeft
gedaan. Zij neemt het vooltje weg.
- Ach, Fieltje, gij schoon, schoon engeltje! zegt ze.
Lowiesje kijkt geboeid. Zij is een nog zoo jong moederke. Zij hoort Zuster Marie's
stemme wankelen, en daar blinken tranen in de oogen van die oude non. Lowiesje
kan haar eigen tranen niet meer de baas.
- Fielke, ons Fielke, kermt ze. En ik had Zondag laatst zoo'n schoon sajetten
bloezeke voor hem gekocht.
Ze zakt op een stoel naast de tafel neer, en laat haar moede hoofd op de armen
vallen. Om te kunnen huilen. Zuster Marie laat haar uitschreien. Ze wacht lang.
- We zullen dezen namiddag eens komen kijken met de kinderkes, zegt ze, rond
vier uur, Lowiesje. En gij moet uw koerage in uw twee handen pakken. Gij hebt nog
twee zulke schoone bloeikes van kinderen, Toontje en Merjan-
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neke. En een goeden man, Lowiesje, een zeer goeden man.
- Hij is naar zijn werk zonder eten, snikt Lowiesje door haar tranen.
- Onze Lieve Heer heeft het kindeke naar den hemel gehaald, Lowiesje. 't Zal er
beter zijn dan hier. 't Zou toch een ziek en zuchtig manneke gebleven zijn.
- Ik weet het, zucht Lowiesje, 't was een deerlijk stekkertje. En toch heeft een
mensch nog altijd hope, Zuster Marie. Ik heb alles gedaan wat in mijne macht lag,
opdat het zou mogen kloek en gezond opgroeien. 'k Heb het nooit gezeid tegen mijnen
vent, dat ik mijn beste konijnenmoere heb verkocht, om een groote keerse te offeren,
toen ik mijn kerkgang deed. Ze lag dood, heb ik gelogen tegen hem... Het heeft toch
niet geholpen.
- G'hebt wel gedaan, Lowiesje. Het zal niet verloren zijn van die keerse, ach neen.
Ons Heere zal 't u weere jeunen in uw andere kinderen. En Fielke zal lachen naar u,
van uit den hemel, Fielke, dat witte, schoone kindeke.
Ze schudt het oude hoofd, Zuster Marie, en gaat naar buiten. Ze laat een moedertje
achter,
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alleen, met het doode wicht in het verstomde en verkilde huis. Fielke, het witte, teere
kindeke van den dood.
Buiten klimmen de leeuweriken en schalmeien verre kinderstemmen. Zuster Marie
stapt wat vlugger door. Ze vat weer den paternoster aan. Het zooveelste tientje. Voor
Lowiesje, dat daar achterblijft in dat troostelooze hok.
Dan moet ze nog eenmaal binnen te Fleter's. Djeentje heeft eergisteren eikels
geschud. Hij is uit den boom gevallen: het been is versplinterd. Zuster Marie kon er
niks aan verhelpen. Een uur vandaan moesten ze een dokter halen. De beensplinters
staken door het vel. Ze konden Djeentje een kwartier ver hooren moorelen en tieren
van 't zeer. Djeentje is 't vlugste uit haar klasse.
- Hier Djeentje, een boekje met letters en woordjes. Gij zult ze wel meester kunnen.
Morgen kom ik eens luisteren.
Zoo geraakt Zuster Marie dan toch aan het schoolpoortje. De twee jongere zusters
zijn er reeds. Het klokje schelt en de kinderen gaan in de rij staan. Al de kinderen
van het Beloofde Land, dat verre beruchte dorpsgehucht.
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Dat ze van kleuren houden op het Beloofde Land, kunt ge seffens zien aan het
kakelbonte vertoog van vermiljoenen sjerpen, roomkleurige mutsen, groene kousen,
beschilderde klompen en aan den overvloed der goedkoope katoentjes, die schetteren
van de stekendste kleuren.
Zuster Marie gaat de rijen langs. Ze moeten hun handjes toonen. Het is stil. Een
paar worden er verwezen naar de schoolpomp, om de handen te schrobben, en Betje
Winde moet haar ooren gaan uitboren.
- Foei, zegt Zuster Marie, 't zijn lijk ovens van de zwartigheid.
Dezen middag zullen ze met een heelen troep bengels vóór Trientje Winde's huizeke
gaan staan en luiden als klokken: ‘Sliep, sliep, sliep, Betjes ooren waren vuil!’
Tot Trientje Winde ze uiteengiet met een emmer water. Maar in 't vervolg zal
Trientje wel meer oppas besteden aan Betje's ooren. Zuster Marie kent het probate
middel om het volkje van 't Beloofde Land wat fatsoen te leeren: ze moeten eens
uitgeslepen worden door het kleine zooitje van den hoek.
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Dan staat er nog een jongen in de rij, wiens klompenleder afgeslagen is.
- Haal 't gerief, zegt Zuster Marie.
Op de vensterbank van een hoog kijkuitje staat het nagelbakje met hamer en tang.
Zuster Marie klopt het leder weder vast.
Als alles nagezien is, gaan de kinderen in hun klasse.
De ronde vuistjes liggen op de lessenaars, de doendige oogen zijn neergeslagen.
Van bengeltjes zijn het plots allemaal engeltjes geworden. Het is een oogenblik heel
stil - ge kunt den wind hooren blazen tegen de vernepen ruitjes.
- En dan dreunt Zuster Marie's klepper voor het gebed.
Na de catechismusles komt het prettigste uurtje van den voormiddag. Neen, het
is geen rekenen. Zuster Marie laat die kleine kopjes niet veel rekenen. Het is lettertjes
leeren.
Lettertjes leeren bij Zuster Marie! Op school bestaat er niets heerlijkers.
Naast het bord hangt een bakje. Het is geverfd en vernist in blinkend zwart. Daar
steken de lettertjes in. Ze liggen naast elkaar, op lage stapeltjes. Zuster Marie heeft
er uren en uren
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aan gewerkt: ieder letter apart op een proper stukje papier geteekend, zwart op wit,
dan netjes geplakt op houten schijfjes, de klinkers, de dubbele klinkers, de
medeklinkers en de dubbele medeklinkers.
De kleuters helpen, met hun hunkerende kijkers, die leuke lettertjes uit het bakje
halen. Ze zitten daar innerlijk te krieuwelen van tintelend verlangen: welke letter
komt het eerst?
Och, er zijn almachtig veel letters. Letters met krullen en steerten als garnaalpooten,
dikke, ronde letters, met dikke buiken en hooge bulten, letters met wipneuzen en
weerhaken gekruld als zwijnestaartjes, lange, magere slungels... Ge zoudt er in
verdolen. Maar Zuster Marie doopte ze met een eigen naam en faam. En zoo kunt
ge niet missen. Ge herkent ze als uw eigen kameraden. Kijk, daar haalt Zuster al
nummer één voor den dag. Traag en plechtig zet ze het lettertje op het bordschuifje.
Met toegesnoerde mondjes verbeiden ze het teeken van den klepper, om dan luidkeels
uit te barsten in een hoog gezang:
Meisjoengens puppe p.
En d'r komen er nog
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Holje bolje oo!
Brokke taarte t!

Zuster Marie schuift ze nu dicht tegen elkaar aan. En het hooge koor herbegint, nu
vlug naeen: meisjoengens puppe p, holje bolje o, brokke taarte t. Poot!
Het spel is op den wagen. Daar gaan ze! Het eene woord na het andere:
Korte djakke j - appeltje trappeltje a - twee beentjes n - jan!
Meisjoengens puppe p - oe, doet de deure toe, - lange djakke f - poef!
Drie beentjes m, ou, de groote hond zegt bouw, twee kotjes w - mouw.
Het is een spelletje geworden. Ze lezen vlugger dan ze 't vermoeden kunnen. En
als mijnheer de inspecteur komt, en zijn hoogen zijden, zijn lange pandjas en zijn
wandelstok met zilveren kruk in Zuster Marie's handen heeft overgeleverd, moet hij
altijd het eerst van al weten, of ze nu al woordjes kunnen lezen. De grijze man schudt
er zijn wijsgeleerd hoofd bij. Hij is te verstandig om Zuster Marie een nieuwe methode
op te dringen. Hier is haar methode de beste, groote heeren paedagogen, want hier
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leest elk kind dat een sikkepitje hersens heeft. De kinderen weten het, dat mijnheer
inspecteur er zijn deugd in heeft - wat is er dat een kind niet weet! - en ze kelen uit
alle macht, als op een kermis. Ge kunt het hooren tot ver over 't Beloofde Land:
stomme prinse h - ee, dubbele tee - brokke taarte t - heet.
Bij 't lettertjes lezen is Zuster Marie niet graag gestoord. Maar daar vragen ze op
't Beloofde Land niet naar. Gisteren nog vloog het oude klassedeurtje, dat zoo
voorzichtig behandeld wordt, met een nijdigen smak open, en Treze Bakker kwam
op den drempel staan, jankend en kermend als een geslagen hond:
- Om de liefde Gods, Zuster Marie, kom gauw, kom toch gauw. Wiesten smijt
heel de menage door de ruiten.
Zuster Marie klopt op de deur van Zuster Martha, die weet wat zooiets beduidt.
- Ik ben al weg! zegt ze tegen Treze Bakker. En naast de ritselende haagjes, loopt
ze, ja loopt ze nog, die oude Zuster Marie. Ze moet niet vragen waar Treze woont.
Ze kent den weg op haar duim, doorheen den doolhof van modderwegeltjes. Ze heft
haar nonnenkleed hoog op,
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zoodat haar onderrokken wijd uitzwieren. Ze scheert over de vuile plassen naar het
huis waar die baldadige vent alles kort en klein slaat. De menschen gluren achter de
grauwe gordijntjes. Ze kennen dat spelletje: Een haastige ziekte, een ongeluk of een
ruzie. Zuster Marie kijkt naar niemand om. Haar witzwarte nonnenkap waait breed
open, en haar roode wollen onderrok wappert in den dollen wind. Ze heeft iets van
haar vroegeren stap terug. Toen ze jong was. Toen ze stapte als een kurassier, zoo
de menschen plachten te zeggen.
Ze gaat recht naar het vernepen huizekotje van Treze Bakker. Het huisje kruipt
lijk in den grond. Van ver hoort ze het geklinkklank van buitelende potten en pannen,
daarna het rauw gevloek van een zatte stem.
Ze steekt resoluut het slepende deurtje open en blijft een wijle in het deurgat staan.
Wiesten heeft zoo pas het broodmes uit het tafelschof gerukt, en kerft en kleunt nu
scherpe hoeken in den tafelrand. Zuster Marie gaat naar hem toe - Wiesten hoort het
niet eens - en grijpt onvervaard naar het wreede broodmes. Nu ziet Wiesten dat het
Zuster Marie is. Hij vloekt van
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verschot, maar bijt rap zijn vloek af, en zwelgt de helft terug. Het broodmes rolt over
den vloer. Zuster Marie legt het mes op tafel. Ze zegt niets. Ze gaat achter de tafel
zitten en kijkt Wiesten strak aan. Wiesten weet met zich zelf geen weg. Hij steekt
zijn handen in zijn broekzakken, en kijkt door 't lage raampje. Hij is beschaamd.
- Wiesten! zegt Zuster Marie dan.
Wiesten keert zijn dronken gezicht naar Zuster Marie. En dan ziet hij al de scherven
en stukken om zich heen liggen. En die groote loebas van een vent, die met zijn kop
tot tegen de ingezakte, wormstekige balken van de zoldering reikt, krijgt tranen in
zijn oogen. Tegen den veldwachter heeft hij gevochten. Hij heeft in den bak gezeten,
omdat hij twee gendarmes in een boordevolle gracht heeft gesmeten, tot groot jolijt
van geheel het Beloofde Land. En hij staat daar nu, verweesd en beteuterd te kijken,
en kinderachtig te doen, die groote lanterfanter.
Zuster Marie spaart hem van alle verdere sermoenen. Wiesten, zegt ze. Dat is heel
haar ser-
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moen. Toen hij in haar klasje zat, zei ze: Wiestje. Toen smeet hij nog geen ruiten
kapot.
- Ga naar je bed, ge zijt niet goed, zegt Zuster Marie kalm.
Wiesten wil ook wat zeggen. Doch hij breekt zijn tong over zijn eigen woorden.
Hij schudt zijn razenden kop en gaat in het muffe kamertje daarnaast in zijn bed
kruipen.
Zuster Marie staat met een zucht recht, en bekijkt den lamentabelen bazar van de
kapotte menage, de gebroken ruitjes, en de verminkte tafel.
- Heere Jezus, die smerige brandewijn en die vuile jenever... heel 't huis stinkt er
naar.
Ze raapt geduldig de scherven en potten van den grond. Ze trekt de tafel recht, en
schuift het kastje weer op zijn plaats. Ze raapt de blaaspijp op, zet ze in den haard
terug. En dan wringt Treze Bakker zich naar binnen.
- Is hij gekoeld? vezelt Treze.
Zuster Marie doet teeken met haar vinger dat ze moet zwijgen. Een zwaar gesnurk
komt uit het kamertje. Treze gaat op een stoel zitten, en bekijkt haar klein
huishoudelijk bezit, dat daar vergruisd vóór haar voeten ligt. Ze zit daar met
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haar handen in den schoot, als een Moeder van Smarten.
- Ach, Zuster Marie, zucht ze, anders een perel van een vent. Maar ze hebben hem
zat gekregen. En dan bezit hij zich zelve niet meer.
- Laat hem uitsnurken, zegt Zuster Marie, hij zal wel sussen.
En eer Treze tijd heeft om te bedanken, is Zuster Marie al weer buiten. Waar ze
voorbij komt knikken ze eerbiedig: Dag Zuster Marie! In kleine troepjes staat het
volk samen, blij dat er weer iets gebeurd is.
Dwars door het Beloofde Land gaat ze terug naar school.
Op dit Beloofde Land hokt een halve parochie samen in een troep stolpen, die
meer dan honderd jaar oud zijn. De oudste wijven van 't gehucht hebben ze nooit
weten bouwen. Brikkebakkers, trimards, ketellappersvolk en pensejagers. Ge riekt
de armoede aan elk deurgat, en de venten stinken naar den brandewijn. De wijven
glimmen van de pommade en blikkeren van de kleuren, als vlaggen tegen 't onweer.
Ze glarieoogen naar iedereen, die niet van de hunnen is. De vreemde is er een
indringer.
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Zuster Marie niet. Zij is geen vreemde voor hen. Zij hebben hun puntjes van 't Geloove
bij haar geleerd, en hun lettertjes: Meisjoengens puppe, p. Vier en veertig jaar staat
zij in hetzelfde schooltje. Ze was hier nog geen volle twaalf jaren, als de jongens en
meisjes, die ze in haar eerste schooljaar had gehad, reeds trouwden en kinderen
kregen. Op 't Beloofde Land trouwen ze vroeg. Ze wachten zelden tot ze twintig zijn.
Zij haasten zich om uit het armtierige ouderlijke nest te springen. Maar ze loopen
van de klaver naar de biezen. Want armoede is evenzeer troef in 't nieuwe als in 't
oude nest, en is daarbij een eerste en onuitputtelijke bron van vechten en krakeelen.
Daar maken ze nog zooveel geen zeer hoofd in als wij. God schept den dag, en de
mensch schept zijn geluk. Het leven is te kort om het te verknabbelen in zielig
chagrijn. De wijven strijken wat nieuwen glans aan 't haar, koopen een nog bloemiger
katoentje, en de venten betrappen wel ergens een buitenkansje om de mizeries van
elken dag in een ferme pint te versmooren.
Ze zijn thuisgebleven van school na hun eerste communie, en zoo omtrent vijftien
jaar later,
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zijn hun kinderen daar al op school. Het leven staat niet stil. Ze komen het letterkoor
aanvullen, het letterkoor van Zuster Marie: Lange djakke, f!
Zoo heeft Zuster Marie het in den laatsten tijd al meer dan eens beleefd, dat de
kleinkinderen der discipelen uit haar eerste jaar op de Godelieveschool toekomen.
- Hoe heet gij, mijn manneke?
- Sander.
- Zeg ne keer schoone: Ik heet Sander, Zuster Marie.
- Ik heet Sander, Zuster Marie.
- Sanderke Fleter? Sanderke Pitte? Sanderke Stumke?...
- Sanderke Peere, Zuster Marie!
- En hoe heet uw moeder?
- Katrientje Katriesse, Zuster Marie.
Kijk, Sanderke! Ziet ge dat plekje daar, op 't tweede bankje links, vlak bij dien
schoonen bloempot? Daar heeft uw moederke ook gezeten, en uw grootmoederke,
uw metje ook! Precies op datzelfde plekje moogt gij nu ook zitten, Sanderke.
Het leven gaat rap zijn gang.
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Het is eens gebeurd dat Mijnheer de Inspecteur in Zuster Marie's klasje kwam, als
zij er niet was. Er zijn inspecteurs die, in zulk geval, een groot verslag zenden naar
Brussel. Dan komt de hoofdinspecteur af met een pak dikke papieren, ondervraagt
de zusters en de kinderen en laakt het verregaande plichtverzuim van meester of
meesteres. Dit is 't geval niet geweest met Zuster Marie. De inspecteur hield de
kleuters zoo lang bezig tot Zuster Marie daar terug was. Zeker, daar zijn ook
menschelijke inspecteurs.
Kwart voor vier staan de kinderen in een lange blijde rij, om naar Fielke te gaan
kijken. Zuster Martha gaat met hen mee. Zuster Marie blijft op school. Zij moet haar
stappen sparen. Ze hebben geen bloemen mee voor Fielke, deze kinderen van bij
ons. Zij worden alleen zeer zwijgzaam en hun stap sleept wat zwaarder en trager
over het kasseitje naast het huisje, waar de laatste margrieten in zaad staan. Zij gaan
door het voordeurtje binnen. Ze kijken aandachtig naar de witte roerloosheid van
Fielke. Ze heffen hun groote klare oogen op en kijken in Lowiesjes roodgekreten
oogen. Zoo doen ze dikwijls, want geen maand gaat voorbij of ze moe-
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ten naar een dood kindeke gaan kijken. Ze helpen het kruiske pinten met sneeuwwit
papier en dragen het kruisje of het slipje als het kleine kistje naar kerk en kerkhof
gaat. Er staat een bosch van kleine kruisjes op het kerkhof. God, wat werden op dien
uithoek, den hemelhoek van het kerkhof, al moedertranen gestort...
Wat stiller gaan de kinderen naar school terug.
Zuster Martha en Zuster Aldegonde binden een verschen voorschoot voor en
stappen naar 't dorp, naar 't moederklooster. Ze bidden hun kleine getijden.
Zuster Marie laten ze achter. Er beginnen heel wat andere getijden voor haar.
In een klein kamertje van de Godelieveschool zitten ze met vijven te wachten:
drie moeders met een kind, die tateren als eksters, een angstig jong meisje en een
oude vent, die luid aan zijn vuile pijp zuigt. Ze wachten tot de deur wordt opengeduwd
en Zuster Marie zegt: Kom maar af.
Een moeder, met een wicht op den arm, staat op en volgt Zuster Marie naar de
belendende kamer. Het is een klein witgekalkt vertrek. Zelfs
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de onderste ruiten van het raam zijn gekalkt. Want ze geven uit op de speelplaats.
En de kinderen moeten hier niet binnenkijken. Hier is immers de apotheek van Zuster
Marie. Er zijn enkele schappen tegen den muur getimmerd, met aarden potten,
flesschen en doozen op. Er hangt een vieze lucht in dit vertrek. En het kan er zoo
onheimelijk stil zijn. Zuster Marie heeft al het potje zalf genomen. Moeder stroopt
het armpje bloot van het kind. Het schreit niet. Het kijkt naar een blinkende doos op
het schouwke. De voorarm en de vingertjes zijn één rauwe vleeschwonde, als
melaatsch. Zuster Marie hapt vlug de vuile etter weg, bet de wonde, en zalft ze met
haar wonderbalsem tegen alle huidwonden. Ze doet het wat traag, als met vrome
gebaren. Want ze denkt, bij dit werk, vaak aan haar moeder. Uren ver uit den omtrek
was ze gekend om dien wonderbalsem tegen wonden, die niet willen genezen. Alleen
op haar sterfbed heeft ze het geheim verklapt tegen haar dochter. Anderen mochten
het niet weten. Moeder vreesde dat het recept in dokters handen zou geraken. En die
zouden er veel geld voor vragen aan den armen mensch.
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- Wat een groote jongen! boft Zuster Marie tegen het manneke, dat zich zoo kranig
gehouden heeft. Voor zulke groote jongens heeft Zuster Marie wat wegzitten.
Ze gaat naar het schouwke, en haalt een boterspekke uit de blinkende doos. Het
kind zegt ‘danke’. Moeder dankt evenzeer. Maar Zuster Marie is hen al voor, steekt
de deur van het wachtkamertje open en roept: De volgende!
Het meisje komt. Ze is misschien zestien jaar.
- Wat scheelt er, Stefanietje?
- Mijne duim, Zuster Marie.
Ze toont haar duim. Ze heeft er een doorn in gekregen, toen ze gras ging sikkelen
voor de konijnen. De duim is dik en donker rood. Zuster Marie houdt de hand vast
en onderzoekt den duim. Ze voelt hoe de hand van het meisje beeft.
- Daar steekt een doorn in, Stefanietje, zegt ze.
Het meisje kijkt de Zuster met verschuwde oogen aan.
- Moet ge er in snijden? stamelt ze.
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- Ja, zegt Zuster Marie, die doorn moet er uit, die leelijke doorn.
- Och nee, snijd er. niet in, Zuster Marie, smeekt het meisje stil.
- Dan moet ge dood, Stefanietje. Weet gij het niet meer kind, van Margrietje Vinke?
Ze was in drie dagen dood...
- Snijd dan maar, Zuster Marie, zucht Stefanietje, en ze knijpt haar schoone oogen
dicht.
- Oogkes open, Stefanietje! Zie ne keer zulk fijn mesje, nog geen haarke dik. Ons
Heere was er erger aan toe. Met die plompe geroeste nagels. Kijk maar eens naar 't
kruis, Stefanietje.
Intusschen snijdt het vliemscherpe mesje door den kwaden duim. Zuster Marie
hapt behendig het doorntje weg, laat de wonde goed uitbloeden, en legt er een gepeld
blaadje van haar bloempotje op, dat al zooveel wonden en booze vingers heeft
genezen. Ze verbindt den duim en lacht tegen Stefanietje.
- Hoe lang heeft het geduurd, meisje? Nog geen vijf minuutjes.
Dan komt de oude man met zijn loopend been. Het is een vuile stinkende wonde.
Het kan Zuster Marie niet deren. Jaren geleden, dat was
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heel in 't begin, toen ze hier dokter speelde op 't Beloofde Land, moest ze naar een
hoek van de tafel grijpen, om niet flauw te vallen bij zulken reuk. Nu moet ze lachen
om die groene manieren. Tegen alle geuren en reuken is ze opgewassen. Heeft ze
niet een maand lang een gezin opgepast, dat aan de Zwarte Pokken leed? En in een
ander gezin heeft zij de luiers gewasschen, de vrouwenrokken en de broeks der oude
venten...
- Hoe kunt ge al die kwade reuken verdragen? vroeg haar eens iemand.
Zuster Marie glimlachte. En ze antwoordde met die simpele woorden, die alleen
begenadigde menschen spreken:
- Dit is de geur van heiligheid, vriendschap!
Een antwoord om hooggeleerde theologanten te beschamen.
Een andere moeder komt wat kruiden halen tegen de gal.
De laatste moeder heeft kruiden noch balsem van doen. Ze komt op het lage
kerkstoeltje zitten dat tegen den wand staat. Ze komt haar smart uitschreien bij Zuster
Marie. Haar moedersmart om een verloopen dochter, die de
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schande is van haar moederlijk leven en van het geheele huis. Het ligt daar al weken
en weken op haar hart, dat loodzwaar pak van groot verdriet. Daareven zat ze nog
te babbelen met de anderen of er geen haarke in de boter zat. Ze durft tegen niemand
haar hart openen. Nog tegen geen priester. En toch moet dit pak van hart hart, toch
moet ze spreken. Ze zit daar nu zoo schamel en nietig, beschaamd zelfs. Maar haar
verdriet is grooter dan haar schaamte.
- Och, Zuster Marie, ik moet het u allemaal eens vertellen, van ons Filemeentje.
- Ja, Filomeentje, knikt Zuster Marie.
En ze zegt niet wat ze denkt. Dat kwieke, aardig Filomeentje, dat elk jaar het groote
prijsboek meedroeg naar huis. Ze was de eerste geweest in den catechismus, tegen
al de leerlingen van geheel de parochie. En als mijnheer de deken de jongens kwam
ondervragen in de kerk, moest hij nog eens van den ouden pastoor weten, wie dat
meisje was. Filomeentje, de eer van hun Godelieveschool, Filomeentje Broecke.
In dezelfde school heeft Filomeentjes moeder mogen hooren, dat haar kind de
eerste was, boven allen. Haar oogen waren nat van geluk.
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Nu zit ze te schreien van schande en smart. Het wordt een oogenblik heel stil in dit
smalle vertrek. In het kamerke van soelaas, zooals ze op het Beloofde Land zeggen.
En dan fluistert Filomeentjes moeder al de donkere buitensporigheden van haar kind.
Ze Auistert stil. Als in een biechtstoel. Niemand anders mag het hooren.
Zuster Marie luistert naar het lange, droeve verhaal. Ze kan er niet in meespreken.
Ze knikt alleen maar eens, meewarig. Ze kan niet genezen. Ze kent tegen deze kwaal
maar één remedie: de tientjes van haar zwaren paternoster. Straks, als ze weer den
langen heuvelweg opklimt, naar huis toe, zullen de bollen schuiven door haar
vingeren: Een tientje voor Filomeentje; het kind is zoo ver verdwaald. Wees gij voor
haar een goede moeder, Maria. Neem haar bij de hand en breng haar terug...
- Gij moogt den moed niet verliezen, gij moogt niet. Wacht een wijle, zegt Zuster
Marie.
Ze komt terug met een beeldeke, een ingelijst sanctje. Er zijn gouden sterretjes op
de binnenlijsten geplakt.
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- Voor de kinderen? vraagt Filomeentjes moeder.
- Neen, zegt Zuster Marie. Voor u. Ik kan u niets anders geven. Let niet op de
sterretjes en blinkende papiertjes, doch schouw naar het printje.
Het is een oud verschoten printje: de Moeder Gods met den dooden Lieven Heer
op haar knieën. En daaronder: ‘Aansiet of er een smerte is aan de mijne gelijck’.
- Om bij uw bed te hangen. Het zal u troosten, moeder.
Filomeentjes moeder gaat verlicht en gesterkt naar huis.
En ook Zuster Marie gaat naar huis.
Zij vult haar zwarte nonnenkabas met leege zalfpotten. Zondag maakt ze nieuwe
zalf. Die potten wegen zwaar, vooral op een langen lastigen weg. Een mensch blijft
niet eeuwig jong en sterk.
Hoe oud schat gij Zuster Marie? vragen de menschen aan u.
Gij leest den ouderdom op haar vervallen gestalte en in haar moeizamen gang.
- Vijf en zeventig jaar, zegt gij.
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- Neen, zeggen ze tegen u, ze is er nog geen vijf en zestig. Maar ze heeft gewerkt
voor twee. Het is een mirakel dat ze het nog zoo lang kan uithouden.
- Maar dat mensch is op en af, zegt gij. Die lange weg en dat Beloofde Land
vermoorden haar. Er zijn toch jonge nonnen genoeg die haar stieltje kunnen
overnemen.
- Ja, doch er is maar één Zuster Marie.
- Ze houdt het geen jaar meer uit.
- Dat zeiden ze reeds tegen haar voor vijf jaar in het klooster. Maar... Inderdaad,
de pastoor zei: Gij zijt nu zestig jaar oud. Gij hebt veertig jaar lang het kleine schooltje
gehouden op 't Beloofde Land, en den dokter gespeeld. Gij zult nu op het dorp blijven
en wat helpen in de Spellewerkschole. Daar kunt ge zitten en rusten, en nog een
schoonen en welverdienden ouden dag hebben.
Tegen den pastoor moest ge niet gaan discuteeren. Hij zei: Ge zult. En dat wil
zeggen in zijn taal: Gij moet.
Zuster Marie kroop in de Spellewerkschole. De meisjes van twaalf jaar, die gisteren
hun Eerste Communie gedaan hadden, zaten er he-
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den reeds gebogen over het kantkussen, en moesten het zaagske, het kobbeke of het
koekske leeren maken. Zuster Antonia zat aan den eenen kant. En Zuster Marie aan
den anderen. Samen dreunden ze elken dag tien lessen van den catechismus op, met
net het dubbel aantal vragen en antwoorden van nu. ‘Welk is de allerzaligste leering
onder alle wetendheden der wereld?... en zoo voort. Dan bad Zuster Antonia een
paternoster voor. En als Zuster Philomena, die wonderschoon vertellen kon, in haar
klasse daarnaast, het verhaal begon van Christophorus, den heiligen reus, of de
historie van Jozef en zijn broeders, of voorlas uit ‘Virginia of de Christelijke Maegd’,
werd de tusschendeur opengezet...
Het was voor een oude, vrome non een droomschoon leven. Voor Zuster Marie
was het een pijnbank. Ze voelde in haar beenen den hunker naar het stappen op den
heuvelweg, het rhythme van haar veertigjarenlangen marsch hing er in. Zij hoorde
elken dag het liedje in haar ooren tuiten van haar letterkes lezen: meisjoengens puppe
p, holje bolje oo, brokke taarte, t, poot. En den eersten Zondag na de achturemis
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stonden wel vijftien moeders aan de kerkdeur om haar af te wachten: Och, Zuster
Marie, ons Janneke heeft den oorlap. Zuster Marie, mijne vent is met een kwaden
vinger van den steenoven gekomen. Zuster Marie, ons Gustje heeft een zware
kanteern. En ons jongste heeft deze week vier keeren in de stuipen gelegen. Ze hingen
haar aan de rokken als kinderen, en kwamen een heel eind mee, tot aan 't klooster.
Zuster Marie moest naar haar cel gaan, en op het lage stoeltje zonk ze neer, en
schreide lijk een kind. Dat schoone Beloofde Land, en haar zieken, en haar letterkes.
En morgen moest ze weer in die saaie, sloopende spellewerkschole... die folterende
gevangenis.
De derde van de Evangelische raden echter zegt: volkomen gehoorzaamheid.
Zuster Marie zweeg. Dat belette niet dat Moeder Melanie zag, hoe Zuster Marie
eerder verviel dan opknapte.
- Gij zijt het nog niet geheel gewoon, in de spellewerkschole, Zuster Marie, zei
Moeder Overste.
- Alle begin is moeilijk, glimlachte Zuster Marie.
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- Met een beetje geduld komt het zeker wel in orde, Zuster Marie, zegt Moeder
Melanie.
Het kwam niet in orde. Zuster Marie werd bleek en week. Moeder Melanie sprak
er over met mijnheer Pastoor. De pastoor was verleden week nog op 't Beloofde Land
geweest met de Generale Berechting van den biddag. En overal zeiden ze het vlakaf
tegen hem: ‘'t Is niet schoon van u, mijnheer pastoor, dat gij ons Zuster Marie
ontnomen hebt! We kunnen ze hier geen dag missen op 't Beloofde Land. Ze is nog
goed te pas, en ze zou het nog jaren uithouden bij ons. Ze verkankert en verwelkt in
die spellewerkschole’.
De pastoor moest zijn parochianen van 't Beloofde Land gelijk geven. Hij was
geen koppige, eigenzinnige pastoor. Hij zei tegen Zuster Marie:
- Maandag aanstaande kunt ge weer naar 't Beloofde Land gaan. Ze hebben u
noodig ginder. En God zegene u, Zuster Marie.
Zuster Marie kon niet spreken van verschot. En van geluk.
Op 't Beloofde Land liep de vreugdemare van huis tot huis: Zuster Marie komt
terug!
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Den Maandag morgen kwamen ze haar met vijftig, zestig menschen tegemoet: de
wijven met kleine kinderen op den arm, de jongens en de meisjes die weer het
letterkoor zouden opdreunen, de venten met krukken en manke beenen... Ze kwamen
allemaal rondom haar staan, en ze wisten met hun blijdschap geen weg. Ze zeiden
maar: Dag Zuster Marie. Welgekomen Zuster Marie!
- Ge maakt er veel te vele komplimenten aan. Gaat naar uw huizen, en doet uw
werk! zei Zuster Marie een beetje hard.
Maar ze moest zich ommekeeren. En de Beloofde Landers hebben het gezien hoe
ze haar grooten rooden zakdoek uit haar rok foefelde, en aan haar oogen wreef.
Mensch, mensch toch. Daar is maar één Zuster Marie...
Dat is meer dan vier jaar geleden:
Nu gaat Zuster Marie naar huis. Achter haar krommen rug staat het golvende land
in rooden zonnegloed. Het festijn var den herfstavond. Onder haar slependen voet
ritselen de herfstbladeren.
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Zij gaat traag, gelaten. Een mensch blijft niet eeuwig jong en sterk. Zij heeft een
schoonen tijd gehad. En een schoon leven.
Onder de zware linden, bij den ingang van het dorp, zitten een paar oude peekes
het einde van den dag te verkeuvelen. Ze tikken met hun steenen pijpke tegen de
blinkende klip, en zeggen met al de hartelijkheid waartoe oude menschen in staat
zijn: Goeden avond, Zuster Marie. De klok klept den Angelus, en de moeders roepen
naar hun kinderen voor de avondpap. De rust van het dorp wandelt u te gemoet.
Op het Beloofde Land zitten ze nu in de kleine huisjes de Octoberlitanie te bidden.
Een heldere kinderstem bidt voor, en allen neunen haar achterna: Behoudenis der
kranken, bid voor ons, Troosteres der bedrukten, bid voor ons... Er zijn moeders die
bij deze litanie aan Zuster Marie denken. Onze Lieve Vrouwke zal het deze vermetele
moeders wel vergeven. En hoog in eere zal deze arme kloosternon stijgen. Want zoo
zeer gelijkt zij op de moeder Gods, dat ze Zuster Marie met Haar beginnen te
verwarren. Ik weet niet of het in de geestelijke boeken staat opgeschreven. Maar ik
meen, dat
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dergelijke graad van deugd, de kloosterlijke volmaaktheid benadert.
........
Zoo was één dag uit het leven van Zuster Marie. Zoo was heel haar leven.
Ze was langs vele omwegen in dat kleine pasgestichte dorpsklooster gekomen...
Elk jaar, nadat de mei geplant en de oogst onder dak was, trok het armoevolk uit
onze streek naar den Poperingschen hoppepluk. In dichte drommen kwamen de
mannen, wijven en kinderen, over den ouden heirweg, van tegen Brugge ons dorp
op. Ze deden den tocht in drie dagen. Onderweg sliepen ze in de schuren, en leefden
van de barmhartigheid der boeren, waar ze voorbij kwamen. Ook uit 't Beloofde
Land trokken er telken jare een heele troep hoppeplukkers mee. Onder hen was
Weduwe Bekeman, met haar dochtertje, dat ongeveer twaalf jaar oud was. Thanske
heette het meisje. Ook kinderen konden met hun vlugge vingertjes flink de
hoppebelletjes happen, en heel wat verdienen. Sommige ouders lieten hun kinderen
thuis. Uit respect voor hen. Want wat zij op 't hom-
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melveld en in de schuren, waar ze sliepen, te hooren en te zien kregen, was niet van
't beste.
Weduwe Bekeman kon zich deze voorzichtigheid niet permitteeren. De winter
was lang en hard, en vragen en bedelen lagen niet in haar aard. Ze hield haar kind
onder het plukken, dicht bij zich, zocht het gezelschap op van eerbare menschen en
liet 's avonds de schuur links liggen. Ze had in een winkeltje een edelmoedige vrouw
gevonden, met een heelen tros kinderen. Weduwe zooals zij. Ze vond er een plaatsje
in een bed op zolder. De kinderen moesten voor een paar weken maar met drieën
samen kruipen. Thanske vond er een meisje van haar leeftijd, Sidonieke. Een stil en
teer kind. De meisjes sliepen in één bed en makkerden uitmuntend samen. Sidonieke
ging ook mee naar den hommelpluk, en een hechte, duurzame vriendschap werd de
hunne.
Na een paar jaar ging de weduwe Bekeman niet meer naar den hommelpluk. Ze
hertrouwde met een weduwnaar, die op een klein postje woonde, een osseboerderijtje,
aan de anderen kant van 't dorp. Er waren vijf kinderen. Er was veel werk en veel
zorg. Maar de angst voor de
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bete brood was voorbij. En geluk vond ze nog op den koop toe. Ze was een kleine
boerin geworden. Een kleine boerin heeft een gelukkiger leven dan een groote boerin.
Want zij is eerder tevreden, en is milder en edelmoediger dan de rijken.
Ze hadden 't nieuws van haar trouw aan de goede vrienden uit het Poperingsche
laten weten, met hernieuwden dank ‘en ge kunt nooit weten, dat wij u van zijn leven
ook nog altemets plezier kunnen doen’.
Er kwam een lange brief terug, met veel verhaal over het huiselijke wel en wee.
En ook om te laten weten ‘alsdat mijn dochter Sidonie zoo aardig ziek is, ze ligt
altemets een halve ure aan een stuk van haar zelven. Ze heeft veranderinge van lucht
noodig en kloeke gezonde kost. Want zulke plage moet gevaarlijk zijn in 't opkomen
van een jong meisje. Ze zou voorzeker in uw boschstreke goed gedijen. 't Is daarom
dat wij u durven vragen, ofdat onze dochter voor eenigen tijd bij u zou mogen
inwonen. Wij zullen alles vergoeden, want wij hebben de kwade jaren achter den
rugge. D'oudste twee zoons werken
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in daghuur bij de boeren en d'andere worden zeere vlugge...’
Sidonieke kwam naar het ossenboerderijtje, dat met zijn rug tegen de flanken van
een donker sparrenbosch lag. Ze speelde en sliep bij Thanske, leerde werken en
lachen, en trok ter schole, met den blijden hoop kinderen, die zeer preutsch waren
met dat vreemde, weeke kind.
Het bleek weldra dat dit teere Sidonieke een vlug verstand en een zeer goed hart
bezat. Ze was het haantje de voorste in de hoogste klasse.
Op zekeren dag was Zuster Andrea uit het kleine klasje weer ziek. Dat nonneke
was oud, en leed aan 't hart. Ze moest af en toe een week te bed liggen om weer op
adem te komen. Het was de gewoonte, dat de flinkste meisjes uit de hoogste klasse
om beurten een halven dag voor het kleuterklasje zorgden.
- Sidonieke, kwam Moeder Melanie zeggen. Gij zult morgen voormiddag voor de
kleintjes zorgen.
Het meisje kon bijna niet slapen van geluk en verlangen. Ze lag aldoor te denken
wat ze zou uitrichten bij het kleine volkje. 's Morgens
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was haar programma tot in de puntjes opgemaakt.
Het werd een onvergetelijke voormiddag. Ze deed de kinderen bidden voor een
ziek broertje, zette lettertjes op 't bord, teekende ventjes en bloempjes, vertelde een
oud vertelsel dat ze nog uit haar moeders mond had gehoord - van de zes zwaantjes
- en zong met de kleintjes hun leuke liedjes. Ze was als een moederke, zoo bezorgd
en begaan. Ze had haar roeping ontdekt. Het was haar en de kinderen of ze reeds
maanden en maanden in dit klasje stond.
Moeder Melanie kwam eens loeren of er geen revolutie was, wat in zulk geval
nog al eens gebeurde. Het was er stil en goed, zooals bij Zuster Andrea. De kleintjes
waren in de wolken. Moeder Melanie monkelde van geluk als ze 't zag. Ze zei een
schietgebedeke en ze wierp het vischnet uit.
- Doet ge 't geren, Sidonieke?
- Ja, Moeder Melanie, zei Sidonieke, en haar oogen glunderden van een nieuw en
onbekend geluk.
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Ze deed nog een eindje voort met de lettertjes. Moeder Melanie stond in een hoekje
van de klasse te luisteren.
- Zuster, zuster!! riepen de stemmetjes der kleinen.
Ze deden druk in al hun ijver, en ze klapten met de vingers.
Zuster, zuster... tegen Sidonieke. Moeder Melanie kwam uit haar hoek te voorschijn,
tikte op Sidoniekes schouder en fluisterde in haar oor:
- Hoort ge niet hoe ze ‘Zuster’ zeggen tegen u, Sidonieke?
- Ja, ik hoor het, glimlachte Sidonieke.
- Ze hebben gelijk, die kinderkes, zei Moeder Melanie traag. Gij zoudt een goede
zuster zijn.
Sidonieke schoot een malsche kleur. En Moeder Melanie las in haar oogen, dat
het haar gelukkig maakte.
Sidonieke mocht nog terug komen in het kleuterklasje. En de kinderen klapten in
de handen, als het haar beurt was.
De rest is als van zelf gekomen.
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Sidonieke was achttien jaar oud als ze haar blijde intrede deed in het klooster, waar
ze nog maar met vijf nonnekens waren. Ze had gedurende haar laatste jaren in de
wereld een rond sommetje verdiend als ‘bovenmeid’ bij Mevrouwtje van 't kasteel.
Zij wilde niet ijdelhands in 't klooster gaan. Maar mevrouwtje van 't kasteeltje
bekostigde den geheelen uitzet en den geestelijken bruidschat. Zoodat Sidonieke alle
verdiende centen, tot den laatsten stuiver toe, aan moeder kon afgeven. Aan moeder,
die ginder verre in het Poperingsche, nog steeds haar winkeltje openhield.
Een jaar later lag Sidonieke onder den blauwen pelder, het klokske luidde, en een
stokoude kanunnik gaf haar den naam van Zuster Marie. Dien naam kreeg ze te eere
van mevrouwtje van 't kasteel, barones Marie, Alfonsine, Geneviève, Hélène de
Quérincourt de Landeghem... De rest ben ik vergeten. De lieden uit ons dorp noemden
dit hooggeboren mensch, dat dezen pompueuzen naam voerde, mevrouwtje van 't
kasteel. Doodgewoon dus, zooals ze Mietje van 't hoekske, en Manske uit Den Oceaan
zeiden.
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Mevrouwtje had veel geld en goed geschonken om de nieuwe kloostergemeente te
stichten. Haar adellijk wapen stond in de kleurramen der kapel, en haar portret hing
onder 't kruisbeeld in het kloostersalon.
Enkele maanden later werd Zuster Marie met nog twee andere zusters naar 't
Beloofde Land gezonden, waar een nieuwe school geopend werd.
Het was een lastig begin. Doch Zuster Marie hielp er den moed in houden. En met
veel afferende liefde en heilig geduld kwam de school ten slotte tot grooten bloei.
Op het Beloofde Land kwam weldra een nieuwe gave van Zuster Marie voor den
dag.
Naast haar voorliefde voor kinderen, had Zuster Marie een bijzonder zwak voor
al wie ziek of zuchtig was. Zij moest kunnen helpen, zorgen, verplegen en genezen.
Ze hoorde en ze zag op dezen hoek van ellende honderd zeeren en plagen, die ze
ook in den verren thuis had hooren noemen. Die kwalen riepen namen van kruiden
op, die moeder thuis bij elke ziekte wist te noemen. De goede kruiden van moeder
aarde, die geslachten ver het
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heilzaam geneesmiddel waren geweest van kleinen en grooten. Het zoeken naar
kruiden zat Zuster Marie in 't bloed. Zooals haar eigen moeder deed, liep zij weldra
gebogen over de aarde, plukte camille en smeerwortel, alsem en kattesteert. Ze
kweekte salie en anijskruid in het kleine tuintje van de Godelieveschool, en toen haar
moeder gestorven en begraven was, kwam ze terug uit het verre Westlandsche
gehucht, met pottekes zalf en balsem en met vele recepten. Haar moeder had al haar
wondere geheimen ovérgemaakt aan haar dochter. Ze was bang dat anderen deze
geheimen zouden kunnen bemeesteren, en er munt uit slaan. Van geslacht tot geslacht
waren deze heelmiddelen binnen hun familie gebleven. Het had hun geen rijkdom
bijgebracht. Wel drukke zorg en ondankbaarheid op den koop toe... Maar daar mag
een christenmensch niet naar omzien.
Zuster Marie begon met zweren en nagelkoppen te genezen bij de kinderen, en
een maagzieken vent uit de buurt. Spoedig kreeg ze den naam dat ze alle ziekten kon
genezen en even spoedig kreeg ze een talrijke en zeer verscheidene clienteele.
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Als het zoo ver was, kwam de barones naar de Godelieveschool.
Dat was een groote gebeurtenis. De kinderen waren al 't schoolpoortje uit. Ze
kwamen plots teruggestormd en kreten vóór het hek: Zuster Marie, mevrouwtje komt,
mevrouwtje van 't kasteel!
Inderdaad, te midden van een stofwolk dokkerde het adellijk koetsje nader. Het
zwarte koetsje in glanzend lakwerk, met den ouden koetsier op den lagen bok, die
den zeemkleurigen poney mende. De heele parochie kende dit koetsje. Was er in een
klein huisje met een groot nest kinderen, al te veel ontbering, dan hield het koetsje
stil vóór de deur. Mevrouwtje stapte uit met haar rieten korfje, en daarachter de
koetsier die een pot boter, een mand haring, een stapel brooden en een pak kleeren
binnendroeg. Naar 't klooster reed het koetsje elke week met een vracht eten voor
Zuster Treze, die de suikerziekte had. En als er te Bamistijde groote jacht was in 't
goed van 't kasteel, reed het koetsje weer uit met spijs en drank voor de mannen van
de klopjacht, al kleine pachters van mijnheer den baron.
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De menschen zeiden het juist: Mevrouwtje is een engel op aarde. Haar leven is geven.
Het koetsje kwam nader. Zuster Martha zette rap rap een potje beste koffie, en
haalde de bebloemde Amitié-tasjes uit, die klaar gezet werden in 't voorkamertje, dat
uitzag op het zomersche land, met tegen den einder den rijzigen slottoren, boven den
groenen gordel van boom en struik. Het was een heerlijk uurtje. Met Mevrouwtje
was geen mensch op zijn ongemak. Er hing altoos een waas van goedheid en
gezelligheid om haar. Waar zij kwam, was er geluk.
Mevrouwtje kwam informeeren naar de zwartste armoe op 't Beloofde Land. Ze
moesten haar ook met geuren en kleuren al de pittige dingen vertellen, die op 't
Beloofde Land gebeurden. Zuster Marie voerde hierin 't hooge woord, daar zij van
lieverlede in de intimiteit van vele gezinnen gedrongen was. Zij moest steeds weer
op haar zieken terug komen. Mevrouwtje moest het kamertje zien, waar ze haar
zieken ontving, rook aan de potjes zalf, tastte in de kruiden en onderzocht het linnen.
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- Fijn, Zuster Marie! zei ze gelukkig. Daar is alleen nog heel wat te kort in uw
apotheek, en linnen is er ook niet genoeg voorhanden.
Geen week nadien hield het koetsje weer stil vóór de Godelieveschool. De koetsier
bracht met gemeten passen, zeer voorzichtig een kistje fleschjes en potjes binnen.
Zonderlinge apothekerij, die Mevrouwtje uit Brugge had gehaald. Ook een heelen
korf versch linnen en sneeuwwitte verbanden. De messchen hadden allemaal een
nummer gekregen boven de vreemde geleerde namen, die op het etiket geschreven
stonden. Er waren namen bij, om uw tong te radbraken. Namen als vloeken. Zuster
Marie heeft ze nooit geleerd noch onthouden. Ze hield het bij de nummers, die
Mevrouwtje gegeven had: fleschje zeven, fleschje vier, enz. Op een briefje had
Mevrouwtje bij elk nummer de gebruiksaanwijzing opgeschreven. Er waren zelfs
een paar flesschen bij met doodskoppen op, die heel alleen op 't bovenste schapke
moesten staan.
Daarmee was Zuster Marie's apotheek op slag veel rijker en krachtiger geworden.
Vaak kwam Mevrouwtje nog terug, want het Beloofde Land lag haar nauw aan 't
hart, ook wel

F.R. Boschvogel, Zandstuivers

221
omdat haar goede Zuster Marie daar zoo wat de plak zwaaide.
Op een van haar bezoeken bracht mevrouwtje het heuglijke nieuws, dat nu ook
de kinderen der Godelieveschool uitgenoodigd waren, om met de schoolkinderen
van het dorp, de plechtige Prijsuitdeeling bij te wonen.
Deze prijsuitdeeling was de groote kinderhoogdag: een kermisfeest op 't kasteel,
daags voor 't groot verlof.
Heel het Beloofde Land - van af de snotters met een tutter in hun gezicht, tot de
oude kromme petten en metten - was dien morgen op de been om de Godelieveschool
te zien optrekken. In een lange rij stonden de kinderen opgesteld, gewapend met het
schoonste bord uit de menage, en met den mooisten lepel, die ze dapper in de vuistjes
knelden. Den ronden vertinden lepel, dien ze gister tot in de avonduren hadden
geschuurd en geblonken, tot het echt zilver was. Het Beloofde Land had eergevoel
genoeg om te zorgen, dat hun kinderen op het teerfeest mochten gezien worden.
Het leek een echte processie. Want de jeugd van het Beloofde Land was omtogen
met alle
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mogelijke kleuren, vendeltjes en strikjes. Met al de pompadoertjes en katoentjes die
te vinden waren in de koffers en kommoden van 't Beloofde Land, gebiesd, gespikkeld
en gebloemd.
Over de kronkelende grintwegjes, die hun zachte bogen door 't groenende land
schrijven, slingerde de kakelbonte optocht naar het kasteel toe. De moeders bleven
zoo lang staan te gebberen en klappeien, tot het laatste roode strikje achter een bult
van den golvenden weg was weggezakt.
Mevrouwtje stond haar jonge gasten af te wachten aan de poort van het kasteelpark.
Dit was haar schoonste dag van het jaar. De groote feestzaal liep bomvol kinderen.
Het joelen en jubelen der honderden kinderen schalmeide doorheen alle gangen en
zalen van het kasteel.
Als het uur gekomen was om het feest te beginnen, kwam Mevrouwtje met haar
hooge invités, den grijzen pastoor en moeder Melanie incluis, op de voorste rij zitten.
Onder den voorhang van het theater zaagt ge dozijnen paren gelapte en getapte
kinderschoentjes staan trappelen van ongeduld, smachtend naar het teeken van Zuster
Philomena. Drie maanden aan een
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stuk hadden ze geleerd en herleerd: hun tooneeltjes en liedjes, hun dansjes en
gebarenspelletjes en de onmisbare fabeltjes van Het Zwijn, De Zweep en De
Leugenaar. De nummertjes van het feestprogramma werden, bij helften, geleverd
door de zusters en door Mevrouwtje. De kinderen speelden en zongen hun simpele
stukjes, en tusschenin zong een bekende operazangeres uit Gent elk jaar opzettelijk
voor dit feest aangeworven, de sentimenteelste fragmenten uit Rossini, Verdi, Schubert
en Schumann. De kinderen zaten daar rood en dik hun lippen en tongen op te vreten,
om het niet uit te proesten bij het jodelen der kristallen tremolo's en het slingeren der
opgezweepte sopraanstem van die zonderlinge zangeres. Ze waren goed op 't hart
gedrukt, dat lachen met dergelijk artistiek gezang, waarvan ze geen verstand hadden,
dom en boersch is. Maar omdat het verboden was, konden ze hun lachlust des te
minder bedwingen. Zuster Treze had haar bril en haar zwartsten blik opgezet, om
elk schandaal te beletten. En toch waren er steeds kinderen die het plots uitschaterden,
tot groote ergernis van Zuster Treze, die leelijke vuisten maakte.
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Het is nog eens gebeurd dat ook Zuster Marie moeite had om haar voornamen ernst
te bewaren. De kinderen zagen haar met hoogrooden gelaatskleur naar buiten gaan.
De zangeres had ook zoo schril gejodeld, dat Zuster Marie elk oogenblik vreesde
haar als een leeuwerik te zien opstijgen in haar romantische verrukking.
Er was echter ook een clown. Het jonge publiek brak schier de zaal af van de pret,
als het tipje van zijn langen rooden neus door het theatergordijn boorde. Het was als
't luiden van een feestklok, wanneer ze allemaal schreeuwden in koor: August, August!
En een clown die dan nog goocheltoeren kon uitrichten op den koop toe!... Het was
bijkans te veel voor zoo'n eenvoudige dorpskinderen...
's Middags picnicten ze allen samen in het park onder de groote kastanjen. Er
stonden boordevolle ketels Spaansche pap op hen te wachten. Geelgouden Spaansche
pap waarvan de geur alleen reeds jonge lekkerbekken deed watertanden. In lange
rijen schoven ze aan met hun borden. Een paar kinderen stonden met een behuild
gezicht toe te kijken: Ze hadden hun bord gebroken! Mevrouwtje liet voor hen een
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bord komen met het adellijk blazoen op, door bloemkes omkranst. Iedereen kreeg
een vollen schep Spaansche pap, en vier korentenboterhammen. Wie daarna nog een
plaatsje in zijn maag over had, mocht opnieuw aanschuiven, en kreeg weer zijn bord
vol. Het joelen en lawaaien viel een wijle stil. Er was alleen nog het gerucht van de
drukwerkende lepels te hooren en het welige slurpen aan die Spaansche pap, die de
hemelsche rijstpap met gouden lepels in de schaduw stelde.
Te midden van dit Breugelsche schilderij zat Mevrouwtje met de zusters hartelijk
mede te eten, bij een houten tuintafel. En haar zonnig gelaat straalde als dit van een
heilige.
Na den middag begon de prijsuitdeeling. Maar een zonderlinge prijsuitdeeling:
Mevrouwtje hield koopdag.
Dat ging zoo: Een groot kraam stond opgesteld in de buitengalerij van het kasteel.
Een reuzenkraam. Het bezweek bijna onder de vracht van kleeren, dekens, spreien,
schoenen, sjerpen, kapelines, kousen, wanten en ander breigoed, poppen, ballen,
prijsboeken en machtige stukken peperkoek. Mevrouwtje zelf leidde
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den dans. Zij haakte een schoon kleed van het kraam, toonde het aan de kinderen en
het bieden begon.
- Twintig bons!
- Dertig bons!
- Veertig bons!
Wie het meest bood, kreeg het kleed.
Zoo ging heel het kraam er aan.
De bons kregen de kinderen van hun Zusters gedurende den loop van het jaar. Er
waren bons te krijgen voor den catechismus, voor de tafel van vermenigvuldiging,
voor het zwijgen, voor de werkzaamheid, voor het gedrag op straat, voor het opletten,
enz. Mijn tante is eens met driehonderd vijf en tachtig bons naar Mevrouwtjes koopdag
geweest.
De prijzen waren juist geteld. Er waren net zooveel prijzen als kinderen, zoodat
het kraam totaal uitverkocht werd.
Na den koopdag was het kinderfeest ten einde. De honderden kelen zongen nog
eens met brio: Veel voor ons Mevrouw, en ze mag er wezen; veel voor ons Mevrouw
en ze mag er zijn.
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Het hartje vol hemelsche blijdschap, het buikske vol Spaansche pap en kermisbrood,
de handen gevuld met een rijken prijs, zoo trokken ze heen. Zegezingend, alree
verlangend naar de volgende prijsuitdeeling. Thuis deelden ze mee in de vreugde.
Veel kinderen immers hadden een van hun korentenboterhammen weggestopt, of
droegen wat Spaansche pap mee in hun bord voor moeder, drie kwartier ver.
Mevrouwtje deed hen uitgeleide tot aan de kasteelpoort, en keek met tranen in de
oogen de gelukkige kinderen achterna... Och, zij had geen kinderen.
Jaren en jaren heeft Zuster Marie het Beloofde Land binnen de gouden poorten
van dit sprookjeskasteel geleid. De kinderen van weleer, die den eersten keer meetogen
naar Mevrouwtjes Koopdag, had ze reeds grijze haren zien krijgen.
........
Zoo naderde Zuster Marie stilaan de zeventig. Ze was doodop, versleten. Zelfs
een kind moest het opvallen, dat zij het laatste dropje olie uit de levenslamp
opbrandde. Ze had steeds meer tijd noodig om den weg af te leggen, en kwam
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vaak op school, als de kinderen reeds hun morgengebed hadden opgezegd. Niemand
wilde haar beletten weg te blijven van het Beloofde Land. Want dit zou haar
genadeslag zijn. Alleen de pastoor, die zelf zoo stokoud geworden was, dat hij van
't dorp niet meer geraakte, durfde nog eens te zeggen tegen Zuster Marie:
- Zult gij dan tot uw laatsten dag dien beeweg gaan?
- Ja, als het God believen mag, tot mijn laatsten dag, antwoordde Zuster Marie.
Het kwam zoo ver dat zij met een stok moest gaan. Neen, dat was geen gaan meer,
dat was strompelen. En dan moest ze onderweg nog tweemaal rusten. Ze had twee
huizen waar ze dagelijks pleisterde. De jongere nonnen, die met haar les gaven op 't
Beloofde Land, wilden haar bij den arm leiden.
- Neen, zei ze, ik wil niet gesleept worden.
Tegen de menschen, die dat hompelen en strompelen van die straatoude zuster
over hun hart niet konden krijgen, zei ze:
- Ik moet in beweging blijven. Ik ga wel lastig, maar ik heb er geen deer van. Als
ik thuis
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blijf, word ik weldra kreupel. Wees maar gerust, het is best zoo.
En ze probeerde nog te lachen. Maar als ze alleen was, verschrompelde haar oud
gezicht soms van de last en de pijn.
In school bleef ze meestal zitten op een hoogen leunstoel. Ze zat naast het
letterbakje, en schoof nog onvermoeid, zooals voor vijftig jaar, de lettertjes in het
bordgleufje... Meisjoengens puppe, p.
Ook in haar verpleegkamertje bleef ze meestal neerzitten. Soms zoo lang, dat de
laatste klient haar moest overeind trekken, en haar stok in de hand duwen.
De menschen van 't Beloofde Land waren overeengekomen, om Zuster Marie op
school te laten. Ze zouden voor hun ergste ziekten den nieuwen dokter halen, en hun
krakeelen maar uitvechten.
Op een stormachtigen herfstdag echter was er toch een vrouwmensch, die niet van
zoo'n goeden wil was als de anderen. Haar man, Loden Pense, zoo heette hij, was in
zwijm gevallen. De gebeuren werkten met koud en nat, genever,
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brandewijn en azijn. Maar Loden bleef liggen waar hij lag, en gaf geen kik meer. Ze
liepen om raad naar Zuster Marie. Ze gaf hun fleschjes mee, zei wat ze te doen en
te laten hadden, en bad seffens met de kinderen een paar tientjes voor dien sukkel
van een Loden Pense. Hij was nog geen zestig jaar oud. Hij liep alle beevaartplaatsen
en kermissen af: Godelieve, Margriete, Toontje, Blasius, Lauwtje, Korneel en Klaaije,
om te bedelen. Hij was blind en mank. Hij zat in een kerkportaal of langs den beeweg
met zijn schoteltje te smeeken. Heb toch kompassie met een armen blinden man. En
dit stemt onze vrekkige streek tot geven. Loden kwam telkens met het volle ronde
sommetje naar huis. Hij durfde er geen pint bier noch een druppelke klaren van
afhouden. Tot het laatste centiemeke ging de bedelfooi in de handen van zijn wijf.
Van zijn wijf. Leite Jammer, een dik vadsig vrouwmensch, die te lui was om bij de
boeren te werken. Ze loog en bedroog haren vent op schandalige manier, en zat met
suikergoed in haar zakken. Maar ze kon zeemen en jesemijnen als een kwezel. Loden
verdiende daarenboven nog
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heel wat daghuur, met bij de boeren koorden te gaan draaien en manden te vlechten.
Leite was om uit haar vel te springen van ontzetting, als ze zag dat niets helpen
wilde met Loden. Ze liep waggelend naar de Godelieveschool, gooide de deur open
bij Zuster Marie, en klaagde steen en been:
- Loden mag niet doodgaan, Zuster Marie. Wij kunnen Loden niet missen. Hij
mag niet doodgaan.
- Ga den dokter halen, zei Zuster Marie. Want ik heb al gedaan wat ik kon.
- De dokter kent er niets van, niets, keelde Leite voort. Gij moet mee, Zuster Marie,
gij moet, of ik sleep er u naar toe. Gij kunt mirakels doen, gij! Gij moet mee.
Zuster Marie ging mee. Leite liep voorop. Zuster Marie vocht met haar korten
asem tegen den nijdigen Bamiswind. En het was zoo almachtig ver, heelemaal op
den overkant van 't Beloofde Land. Haar nonnenrokken waaiden breed open. Die
razende wind, en haar jagend hart... Ze moest alle stappe rusten. En toch wilde ze
niet rusten. Ze stiet zich zelf vooruit, traag maar gestaag.
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- Ach, God sta ons bij, zie me daar Zuster Marie nog sukkelen, lamenteerden de
menschen, neen, we zullen haar niet lange meer hebben.
Ze waren kwaad op Leite Jammer, dat vuil wijf, dat meer durfde dan zij allen
samen. Lene Pietjes, een bazig, forschig vrouwmensch, kon het niet langer aanzien.
Ze ging buiten, en riep naar Zuster Marie:
- 't Is moordenaarswerk, Zuster Marie, ge moogt niet, ga terug naar school. Loden
is toch ne vogel voor de katte.
Zuster Marie schudde met het hoofd en deed teeken naar Lene dat ze haar moest
laten betijën. Ze kon geen woord spreken, zoo rats had die bullebas van een wind
haar den asem afgesneden.
- Neen, ge moogt niet, Zuster Marie, ge komt toch te laat. 't Is een kwartier van
hier.
Maar Zuster Marie ging onverstoord verder. Lene kon het niet opkrijgen. Ze sprong
naar het lage schuurtje. De wind klapte de deur hard open. Lene rukte haar kruiwagen
buiten, sloeg den band over haar schouder, en rolde haar kruiwagen tot bij Zuster
Marie.
- Ga d'r op zitten, Zuster Marie, gebood ze.
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Zuster Marie was doodop. Ze liet zich gezeggen. Ze pakte haar nonnerokken samen,
en streek neer op den kruiwagen. Lene gooide haar klompen af, en liep barvoets met
den kruiwagen over de smalle wegeltjes. Zoo rap dat de linten van haar blauwen
voorschoot achter haar aan wapperden. De menschen kwamen allenthenen buiten
staan en riepen: Dag Zuster Marie. Dag Lene! Ze moesten hun best doen om niet
luid te lachen. Kinderen, dronken venten en oude wijven werden al eens met den
kruiwagen vervoerd. Maar een Zuster!
Zuster Marie had niet veel tijd om haar blik op te slaan. Ze moest zich met beide
handen aan de randen van den wiegewagenden kruiwagen vasthouden, want Lene
zwierde maar door, recht naar het krot van Lode Pense, zonder mensch of beest te
bezien.
Toen ze daar aankwamen, was Loden reeds dood. Leite lag te huilen in haar bed...
Lene voerde Zuster Marie terug naar school. Als ze dicht bij het schoolpoortje
waren, hoorden ze de kinderen spelen. Ze hadden hun speelkwartier. Zuster Marie
zei:
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- Ik dank u, Lene, God zal 't u loonen. Gij moet mij niet verder meer voeren, de
kinderen moeten het niet zien.
Zuster Marie voelde zich zoo slap en lamenadig, dat ze een half uurtje moest gaan
rusten.
Na school wilden de jonge nonnen hun Zuster Marie niet alleen laten. Zuster Marie
protesteerde. Het hielp niet. Ze werd zelfs gispig en bitsig, iets wat meer gebeurde
in haar lastigen ouden dag. Ze riep er den heiligen kloosterregel der gehoorzaamheid
bij. Doch haar medezusters zagen beter. Ze bleven wachten tot de laatste client buiten
het poortje was - een jongen met een perel op zijn oog - en zeiden toen:
- Kom, Zuster Marie.
Zuster Marie bleef nog een poos neerzitten. Ze moest bijwijle snakken naar een
hapje asem, 't Was of die dolle wind nog steeds haar longen uitwrong. Ze kwam
echter weer wat bij.
- Komt, zusters, zei ze nu zelf.
Ze hielpen Zuster Marie rechtstaan, namen haar nonnenkabas, en schoven hun
arm onder haar hooge schouders.
Zuster Marie deed wat vreemd.
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Laten we eerst nog eens in het kapelleke van Onze Lieve Vrouwke van Lourdes gaan,
zei ze tegen de zusters.
Ze gingen in de kapel. Er brandde nog een stompje kaars, dat wat teeder licht gaf
in den vromen deemster van deze stille kapel. Zuster Marie ging op het bankje zitten,
waar de kinderen gezeten hadden, en de menschen die hier op beevaart kwamen.
Daarna gingen ze naar huis. De wind was gevallen en het was een avond vol rood
en goud. De zusters voelden dat Zuster Marie zwaar leunde op hun arm. Ze spraken
niet. Ze baden. Alle drie baden ze. Hun eeuwige Ave's. De jonge nonnen voor Zuster
Marie, opdat ze haar behouden zouden mogen in 't klooster brengen, de oude Zuster
Marie nog tientjes van haar paternoster voor dat uitgezwakte meisje van Blomme's,
dat wegteerde en voor een moeder, die gisteren een kindje had gekocht, dat in de
stuipen lag... Wees gegroet Maria.
En achter hen tegen het bloeiende avondverschiet, stord de hooge Godelieveschool,
en lag het Beloofde Land met zijn groene haagjes, zijn
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witte geveltjes en verzakte stroodaken. Het Beloofde Land, waar ze met leede oogen
hun Zuster Marie zagen wegsleepen.
- Ze komt niet meer terug, zeiden de menschen.
Ze dachten er aan, dat ze vroeger nog gezeid hadden: Zuster Marie geraakt niet
weg van ons, ze zullen haar van 't Beloofde Land moeten wegsleepen.
En een paar moesten in huis gaan. Ze konden het niet meer aanzien. Ze gingen op
een stoel zitten en voelden hun oogen nat worden.
Halfweg zegt Zuster Marie.
- Ik voel me onwel, laten we hier wat binnen gaan.
De nonnekes sleuren haar een nietig huisje binnen. Het huismoedertje gilt van
verschot als ze Zuster Marie's gezicht ziet, een grauw en ingevallen gezicht.
- 't Is niets, 't zal wel passeeren, zegt Zuster Marie.
Moedertje haalt vlug den besten stoel uit den huize. Zuster Marie zit naast het
scheeve tafeltje, en leunt met haar elleboog op het tafelblad.
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Er zijn kleine kinderen in huis. Ze komen nader. Zuster Marie knikt naar hen, en
probeert tegen hen te lachen.
- Wacht, ik heb nog een suikerbol, zegt ze.
Ze scharrelt haar zwarten voorschoot op, en gaat wat schuin zitten om in den
diepen nonnenzak te tasten.
Maar ze tuimelt omver en ligt languit op de roode ticheltjes van het korte keukentje.
- Zuster Marie! roepen de zusters.
Ze wasschen haar gezicht, ze willen haar wakker schudden.
Zuster Marie geeft geen kik meer. Zij is bij den Heer.
Zij heeft bij de armen geleefd. Ze is bij de armen gestorven.
........
De lucht zat vol zon en al de boompjes van 't kerkhof bloosden van de herfstkleuren,
als ze Zuster Marie's uitvaart hielden.
Heel het Beloofde Land was er, met al zijn sukkelaars en al zijn ellenden: de
kinderen, de wijven en de venten, de bochels en de krukken en een blinde aan de
hand van een kind. Ze gingen zwijgend achter hun goede Zuster Ma-
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rie, stom van smart, zooals wij allen gaan achter het lijk van onze moeder.
Toen de pastoor zijn De Profundis gebeden had boven het open graf, waar diep
de schamele doodkist lag, wilde hij een woord zeggen tot de menschen. Hij wilde
op dezen gewijden grond den lof verkondigen van die heldhaftige Zuster Marie.
Maar hij stokte reeds in zijn eersten zin. Hij schudde zijn witgrijs hoofd en stamelde:
Beminde parochianen, laten we bidden tot God: ‘Geef ons nog zulke Zuster Marie's’.
Hij sloeg een wijwaterkruis over het volk en ging vlug heen.
Achter hem was luid gesnik.
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