
ROND IEPER

Pieter Francies De Puydt woonale op een hofsterle nabtf de gemeente passen.
ilale, tussen Ieper en Roeselare.

Kort na zijn huwelijk was ziJn vrouw ziek geworden en na de geboorte van
twee dochters, werd ze zo zwak, dat ze ganse dagen te bed moest blijven.

En op een schone Lentemorgen was bazin De Puydt gestorven.
Twee kleine meisjes, Rosa en Maria, waren moederloos.
Dat was nu aI achttien jaar geleden.
De kintleren waren groot en vlijtig, zoilat er geen huishoudster of melil nodig

was. Ze beminilen oprecht hun vailer.
Maar sinds dr dootl zijner echtgenote, zag de boer alles maar rlonker in
Zijn oude vailer woonrle bij hem in.
Maar de knechten en werklieilen verbleven buiten ile hoeve. Baas De Puyilt

verkoos de stilte van zijn eigen huisgezin.
Sommigen hadtlen ele pachter aangerailen zijn beilrijf te laten varen en rusfig

op het dorp te gaan wonen, want aan de midtlelen ontbrak het hem niet. Toch
wilde hij vân geen rentenieren horçn

Het was enige dagen na Kerstmis.
Het gezin De Puydt zat in de keuken.
De boer was Juist binnengekomen van ziJn werk.
Rosa, een schoon meisje van twintig Jaar, en haar negentienJariEe zuster

Maria, hailden het avondmaal gereed gezet.
Allen plaatsten zich rond de tafel.

- Zoilus, morgen gaat ge naar de rnarkt te leper? vroeg de boer.

- Ja, vader, antwoorilde Rosa. Men zegt, dat ile boter een goede prijs doet.

- Het is over de boter niet, dat ge zo bezorgd zijt, hernam de pachter, maar
veeleer over de gouden ketens en oorringen, welke ge kopen zult.

- Oh vader, we zijn u zo dankbaar voor uw goedheitl ! riep Marie vleiend.

- Ja, ja, gromde De Puydt, het is eigenlijk fel tegen mijn goestinS. W^t
moet ge met gouden ketens en oorringen doen ?

- Ze zallen ons schoon staan ! juichte Rosa.

- Al nieuwigherlen ! mompelde De Puydt. Wat zegt gfi er van, grootvatler ?

- Al nieuwigheden ! herhaalile de grijsaard. In onze tijd hoorilen we daar
niet van en het ging er niet slechter om.

- Maar ilie vrouwen op de schiklerijen in de kerk droegen ook Juwelen,
en ilie prenten zijn wel ilriehonileril Jaar ouil. Dus toen droeg men ook al gouil-
werk, sprak Maria.

Op ileze kraehtige bewijsvoering wist ile boer niets te antwoorden dan :

- 't Betekent niets, al ilie nieuwigheden.

- Ik ben tegen juwelen, zei ile grootvader. Kleedt u gelijk uw moerler en
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grootmoeder. 't Is het beste. Ze tanen braal en eeenz&arl Ze baiklen al die
nieuwigheden niet noilig.

- Och, het ls nu een afgesproken zaak, viel de boer ùn. Grootvailer, laton we
er nu niet veriler over babbelen. Rosa en Maria zullen, al dragen ze Juwelen,
toch brave en nederige meisjes blijven. l{e zouden best iloen vroeg te gaan
slapen, daar het morgen vroeg dag is.

- Mag Toon ons wegbrengen, vader ? vroeg Bosa

- Ja, tot tegen de stad. Maar hU rnoet seffens terugkere& want er is veel
werk. Het is druk nu. Morgenavond zal ik hem rnet de kar u te gemoet zenden.
Ge zult dan niet ver moeten gaan. Doch keert tijilig terug, met al dat slecht volk
op de weg.

- Dat zullen we doen, beloofrle Maria.

- Het is toch maar aan de andere kant van leper, dat de bende vaa Salem-
bien huist? vroeg Rosa.

- Ik weet het wel, antwoordde vader, maar in't Noorden rooft en moordt
Bakelandt en wij zitten hier tussen die benden. Als ze alle twee wat nader komen,
worden we van beide zijden getergd en dus is oplettendheid het beste.

Reeds om zeven uur stonden de dochters van De Puyilt te Ieper op de markt
Hun boter was spoedig verkocht.

Ze hadden vatler zolang lastig gevallen, tot hiJ er einilelijk in toestemde,
ziJn dochters een gouden halsketen en oorringen te geven.

Bliide gedacbten vervulden de meisjes, terwijl ze zlcb voortspoeilileu door de
straten der grijze stede.

Een bezembinder sleaterde over de markt.
Pieter De Meyer, zo heette de man, deed weinig moeite on ziju waar te

verkopen.
Met bezems leuren, als er op een gemakkelijke wfize aan gouil te komen was !
Neen, hii stouil in dienst vau Bakelanilt en loerde naar iets, dat voorileel

zou opleveren.
Daar viel zijn oog op de dochters van De Puydt, die juist een gouilwlnkel

verlieten.

- Ha I mompelde de rover, laat ik die meisJes eens ln het oog houden Ze
komen van een gouilsmid. I{at hebben ze daar verrlcht ?

Bosa en Maria gingen naar de afspanning r IIet Wapen van lepor p, om er
op de betaling van hun boter te wachten

De lVreyer stapte ook de herberg binnen, uette zlch aan een tafeltte naast
het hunne, besteltte een glas bien

Na een goede teug gedronken te hebben, veinsde hiJ een rtutje te doen, maar
spitste de oren.

De beide meisjes aten een boterham, want de reis en al ilat slenteren in de
stad hadden hen hongerig gemaakt.

loen het brood verdwenen lvas, haakle Rosa een kleia doosje voor de dag.

- Maria, sprak ze, ik moet ze nog eens bezien.

- IVel wat denkt ge er van?

- Ze ziin schoner dan ilie der andere meisjes. Zie eens welk prachtig kruis !

- Ja, en ile keten is fiju.
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- \ilat zal men ons ben{ilen ! Zie dat kruis zal oprecht schoon rtaaa op mltn
borst. En dan ile oorringen !

- Maar het kost geltl genoeg ook ! l{at zal vader zeggen ?

- IIet is wat boven onze rekening; maar dat komt iloor de dure tijil, zegt
de goudsmid.

- Ach, enige kronen meer kan toch niets maken.

- VIel, vader zal wat grommen. Maar hiJ zal toch ook elniUgen met zo

schoon te vinden, nietwaar ?

- We mogen ook wel van 't schoonste hebben. Vailer ls er rijk genoeg voor.
Ir9at kunnen hem die kronen maken !

- En ilenken, dat al die dure juwelen ln zulk een klein doosie kunnen !

- Kwam de boterkoopman nu maan

- IVe hebben tijtl genoeg. Al onze boodschappen zlln geilaan. En ik ben
toch te moe, om seffens te vertrekken.

Het duurde nog wel een half uur, eer de koopman ile herberg blnnentrail.
Verscheidene boerenilochters wachtten op hun gelil en ieder wilile het eerst

betaalil zijn.

- Niet allen te gelijk ! rlep de koopman. Wie het hardst schreeuwt, moet
het langst wachten.

Zeg Doka, vervolgde hij tot een dlkke boerin, ilie hem aan de mouw trok,
zljt ge misschien bevreesd, ilat ik geen geld genoeg heb ?

- Vader zal kijven als ik zo lang wegbliif. Ge komt ook een half uur over
uw tilil.

- Als ge nlet tevreden zijt, moogt ge uw boter aan een ander leveren !

Ik zou me zeker moeten in 't zweet lopen, om u geen ogenblik te laten wachten,
en dat voor uw slechte boter ! rnorde de inan.

De Meyer rnaakte van al dat gerucht gebruik, om stillekens tle herberg te
verlaten.

- Ha ! mompelile hd. Er is hier een goede slag te slaan. Juwelen en gekl
van geleverde boter ! Ik zal die meisjes volgen en hen op een eenzame plaats
van al die schone dingen beroven. Hun vatler is rijk genoeg, hebben ze gezegd.;
ilus kan hij itat botergekl beter missen ilan ik en wat de iuwelen betreft, voor
enige kronen heeft hij er andere.

De rover wachtte tot de zusters buitenkwamea. Hii volgde hen ilan, veln.
zende zijn bezems te koop aan te bieilen.

Maria en Rosa trokken de baan naar Passenilale op. Er was nogal veel volk
op de weg, maar de meisjes bleven toch alleen.

- Straks zal de weg wel wat eenzamer worden, ilacbt ile bezembiniler, en
dan kan ik mijn slag slaan.

Nu en dan ging hij een huisJe binnen.

- Ziin er geen bezems noilig ?

Soms verkocht hii er een. Maar wat maakten hem die enkele stulvers, als
er zoveel gouil te krijgen was.

In de verte naderde een huifkar.
De meisjes wezen er naar.
Men was nu halverwege leper en Zonnebeke.

- Veriluiveld, bromde De Meyer, toen hij zag, ûtt de kar stllhielil. Het spel
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is verloren : ze kruipen er in en de kar keert terug. Illaar lk volg : wlo weet welhe
goede dienst ik mijn kapitein kan bewijzen ?

In de verte reed de kar. De bezembintler haastte zich.

- Die gasten wonen ver, mompelile hil. Maar wat geduld en wle weet, welke
goede slag wii binnenkort slaan.

Einilelûk reeil de kar op een ziJweg en hield stll op het hol vau De Puyilt.
Een kwartier later stond de rover biJ de deur.

- Geen bezems noilig ?
Rosa kwam naar voren.

- Gisteren hebben lre er nog drie gekocht. Maar zo ge honEer hebt, kom
binnen, ik zal u eten geven.

- Heb ik u niet te Ieper gezieu ? vroeg Maria.

- Het is mogelijk. Ik kom van de stad.

- Ge hebt zeker in < Het Wapen van leper D gezeten ?

- Ja, ik heb daar een glas bier gedronken. Ik verging van de dorst.

- Moet ge nog ver ?

- Naar Eoeselare.

- Dat is nog een goeile wandeling.

- Zeker ! Maar zo is mlJn beroep.

- Van waar komt ge ?

- Van Zatren De streek ls daar arm. Het is alleen met de bezems, dat we
wat kunnen verdienen,

- Maar, vroeg nu de grootvailer, hoe gaat het tn uw streek met het Frans
gespuis? Hebt ge er nog al veel last van ?

- Zwrlg, baas, zwijg. De gendarmen en soldaten laten de rovers lopen, doch
Jagen de deserteurs op. We beven ilag en nacht.

- Ja, deserteurs worden ook hier opgejaagd, ael Rosa.

- Hebt gij geen broeders ? hernam De Meyer dan, aan ziin doel denkenrl.

- Neen, antwoordile het meisie, en ik ben blij ook. Het moet wreed ziJn,
als men zijn broeders naar het leger ziet vertrekken !

* 'k Zou het ook geloven, riep De Meyer uit, op een toon, alsof hf er alles
van wist.

Hii bleef nog een tijiue babbelen, trok dan het hof af. Achter een elzenbos
gekomen, bezag hij ile hoeve aandachtig.

- Hm ! mompelile hij, ilat zal wel gaan. Over de haag recht naar huis. Men
verwacht hier ook geen slecht volk; de deur zlet er maar zwak uit. Geen zonen
in huis. Ik heb ze horen spreken van vader, dat is de boer. Die oude sukkelaar
in zijn zetel telt niet mee. Het is nu nog te weten, of er knechten en meiden ziJn
Ha, ginds loopt een vrouwtje. Die zal miJ alles vertellen.

- Goede dag, groette ile rover vrienileliik. Ge komt toch zeker van ile
markt niet ?

- Van de markt, jonkman ? Van ile markt te leper ! Dat kunt Ee alenkeu !

Ik heb geen benen meer.

- lVel voor een mens van uw jaren, stapt ge er nog al fiel over. 'k Hoop,
ilat ik binnen veertig jaar ook nog zo struis mag zijn als gii, antwoorilile de
bezembinder, iloch ik vrees het, want ik verslijt mijn benen zo tù9.

- Jz, bezembintler is geen eângenaam beroep.
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- Geluhltg dat er nog goede lioden op de werelil zrjn, zoals ilaar op dle
hofstede.

- Ach, bij De Puydt, brave mensen en goed voor de armen.

- Is er daar geen moeder meer ?

- Neen, de bazin is al achttien Jaar dooil

- Achttien jaar, sprak de rover na enig nailenken Ook schiJut het nogal
een plezierig huishouilen te zijn. Ze komen goed overeen.

- Goed overeen, ilat wel ! Maar een plezierig huishouden nlet. lwee doch.
ters, een stokoude grootvader van rond de negentlg en dan de boer.

- Maar er is toch meer volk in huis zeker ? vroeg De Meyer met gevelnsde
verwonilering. Zulk een grote hofsteile.

- Ja, de baas heeft werkvolk genoeg:, maar allen slapeu thuis. ZeUs ile koe-
wachter woont bij zijn moetler.

- Ik hoor u gaarne klappen, zel lJe Meye& maar ik moet voort.

- Moet ge nog ver ?

- Naar Roeselare.

- 't Is nog twee uur van hier.

- Ik weet het en daarom ga ik rap door. Goeden dag, moederke.

- Alloh, goe reize en veel geluk op de baan.

- Dat is een welbestede dag, mompelde de schelm blij. Ach, het is een
klnilersBel om De Puydt's geelvinkjes te halen. Dat mogen we niet lang uitstellen.
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