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Nr. 563.
Â. HÀNS.

'l Hospilaallrarrelje uan trtlaldegem

I

- Bl771iç1, koop mijrn dirie laatsrte beze,ms af ,
dan kan ik naar huis... het wordt s,lecht weet, zei
een l,e'urder, d,ie op eeh Ocroberdag va,n 1854, op
een grooûe hoeve s,ûo,nd, tussrtren Sluis en Àar-
denburg, in Zeeuwsch-Vlaanderren. De man lvas
arnuoediig gekleed ern nier beschut te,gen d,en guren
Octoberwind, die o,ver de poldervl'akte blies.

- Kom maar in die kee't, zei de goedhartige
l,andbouws,te,r, dle medlelijrd,en me,t den zwoeger
voe,lde. Gij m'o,et zeker rorg ûaâr Maldegem? -

De ke,et ïyas €en ach,ter,keuken, waarin ge,kookt
\ilerd voo'r d,e hoeveb€w,ofl€ts en voor he,t vee.

De bazin begreep, dat de l,eu,rid,er een b'ezern-
,binder was va,n over de grens.

- f,7, antwoordd'e deze, ik ben norg biiina drie
uur van huis. En e'r zit strorrn in de lucÉri.
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* Ëet eersit een boterham en drûnk een kom
koffire. Dan s,taat ge kloek voor de reis'

- 
God zal het u lo'onen, bazinl

Karel Vrielink, de Maldegemsche bez'Embin'
der, zette ziclt aa,n tafel 'en weldra srnrulde hij
van het geurig tarwebrood.

't GebîurdJ niet veel' dat hij zoo vriend'elijk
,op een hofstede ontvangen werd, al woonden
l.;*in kl^nten me'estal hler in de vruahtbare po'l-

drers. Men kocht wel gaarn'e bezems, lnaar noo-
digd,e z:aoln zwetver ni;et licht binnen.-* En kunt ge uw kost nogal verdi,enen met

b'ezems bindenl vr,oeg de vrouw.
'-- Dat gaat... Maar nu doen d,e eigenaars van

de bosschiet 
".,t 

m'oeilijkhed'en aan voor bet rijs.
V/e heb,ben 'het 'recht dat vrij uilt d'e b'osschen te

halen" als we aan dren een'en vo'et een schoen en

aan dren an,dere;l een kloef d,ragen, beweerde Ka-
rel Vrielink.

Sara, de rloch,ter vanbazîn Kost'ers, die ook in
de keet was, beg'6'n te lache'fl €'n vrfo€gi

_- 'S/at vocr gekheid' is dat nu? Een schoen

aan eJen ecn,e'il voet en een klo,ef aa'n den anderen.
* Ja, dat is van uit den o'u'd'e'n tijd. 't Is al

heel lâng geleden, dat een graaf van Vlaanderen,
diie te Brug:ge wo,onde, in de bosschen van Malde-
gem kwarn jagen. Hij verdoo'lde €rgens onder
Kleit en het werd slecht w'eer en het was al

avond. De graaf zag eeî iichtje en ging e,r op
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af. H[tj kwam aan het hutj,g van een b'ezembin-
der. Daar kreeg h,ij eten en mqcht hrij op het eeni-
ge strooien bed slapen. Hij lag er \ryarm en wel
beschermd v,oor dlen kouden wiind en dlen regen,
D,e arm'e menschen wisten niet, dat hij de graaf
wa,s. 's Morgens trok de ri.jke heer een gouden
ring van zijrn vinger, o,rn d,en rbezernb,inder en
zijn vrouw te beloonerfl, Inââ.r ze wilden die'n n,i;et

aanvaarden.

- 
Met goud kunnen we niets do,en, zei de

bezernbinder. Moest ik uw ring i'n de st,ad gaan
verkoopen, dan zovd'en ze we\ p,einz,en, dat ik
hem gestolen heb en me in 't ko't steken. Wij heb-
ben n'iets anders van dioen dan rij's voo,r onrz,e b,e-
zemq maar de boschwachters va,n den graaf vev
bieden ons dlikwijls er te snijd,en of eischen er
veel geld vo,o,r.

De gr,aaf v'rro,e'g d,an nog h,et een en andte,r over
dat rijs en vertrok. De bezembinder leidde hem
ûot aan den weg naar Brugge. Drie dagen daar-
na kwam er een bodte uit h;et kasteel van den
graaf naar K'leit en gaf aan dea bezerm:bindÊr cen
perkarnent, waarop stond, d,at d,e graaf toeliet
vrij rijs te snijd,en in de bossch,en, ror aan den
derd'en knoop, aan alle Kleirenaren, draglen'de aan
den een,en v,o,e,t een kl,oef rcfl â3n den andieren een
schro'en. E.n dat is altijd zoo geblevcn. Maar nu
wirllen ze ons dat v,e,rbieden.

- Wiel vroeg bazin Kosters.
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- 
De eigenar,en van de bosschan, diip nu aan

veel verscrhillende farni,lies beh'ooren. 't Oude per-
kament is verloren geraakt. Bn dan norg, wat
ku'nnen wij, arme m'enschen, tegen rnachtige hee-
r'en droen? We zul,len het rijs moe en koopen en
d,at is dan weer zoo'veel van ons win,s,tje af, w'an,t
w'e kunnen de b'ezems mo,eil,ij'k o,prslaan. En ba-
zi'n, we hebbeir sdech,te tij'd'en gehad. f\ oo,gsten
nnis,lukt, de aardapp'el2i'ekte, de typh,us ( 1). Ik
zelf h'eb vier jaar geleden drite kindertjes droor die
ziekt'e verlo,ren.

Ja, vrouw Kostrer,s wist, dat er grroote nood
was geweest in Vlaand,eren. Bend'en bed,e{ende
mannen en vrouwe'n ware'n to'en van over d,e

grens gekomen, orn op d,e Zeeuw,sch-V'laam-
sche hoeven voedse,l te \rragen. En m;en had
scherp de wracht moeten houden flegen di'e,vren,

die u,irt armoede gingen strel,en.

Sara lachte n'iet meer. Ze va'elde medel,ijden
met den zw'o'e:g?t, die, orn e,en paar f,rank te ver-
diienen, van 's morgens vro'eig tort 's avondls laat,
d,e sitreek afli,ep, van Sluis tot Breskefls, van Kad-
zanCl ta't IJzend,ijke. En ze was blij, toen mo€-
der den leurdter \.q/at Tneer betaalde dan h,'iii vro,eg,
en hem niog ,een t,arw,ebrood en een s,tuk spek

(l) Van 18,+0-1849 heerschte er veel ellende in Vlaande-
ren, Lees daarover Nr. 536: " Hongersnood in Vlaande-
ren >.

meegaf. Op d. g,roote ho,eve had men overrvloed.
_ Karel Vri,elink b,edankre en vertrok. Hij mar_

cheerde eersit naa,r Àar.denburg, welks frrog. S,iit
Bavoto,re.n gj$s tegen de jaglndle, grauwe wo,l-
ken afstak. Na drie kwartiei stapte ,hij door de
Kaaip,oort, waarbrij echter geen kâa,i un gu;*r_
$,r gre,er_ lagen, want de vrËegere haven naar het
Zwin, dte ee'ns groore ze,ego,lf" en in d,en tijd vai
ons vefhaal - h_.1, laar f8S4 -- nog een slriiike_
rige ,inham t,ot Sluis, was r,€eds iurig g.du;pt.
Snel,ging de b,ezembinder langs de hu,i-zù, -"âr_van sommige nog doo,r hun deftig ui,tzicrh* aan
den vervlogen bloeitijd herinnerden. Maar er
woonden te Àardenbur,g t,och veel r,i,jke *r,._
niers, e1 y,ij'f jaar geledù, d,s,er den nàod gedire-
ven, had'Kar,el aan hun woningran geb,eld; oi- ..n
aaknoes te vrag,gn.

Dat vond hrij toe,n zeer vetnede,r,end, wanit hij
y?s g€n vlijEige man, die het li,efsn we,rkrc vooizijn broad. Doch honger is een sclrerp zwaard).,

Van Àarde,nb,urg wândelde Vriet,ink 
"uri È.-

de, het gr,ensdorp. En we{d,r^ ,^ÇÀi;i" àù:".i_
te, diEn zwa,en, ouden tor€n 

"rnîWria.g.-. iii;moesrt dan e,e'n zijweg nemen, waint lrûû";;o;à;
tusschien het dorp en Kleir, dat oork tot Malde-
gem b,ehioorde. Het begon nu weldra t ,.h;;;-
req €n de wind nam ii kracrllt o"u.-

Karel' hoorde de dri,e klokken van Maldegem
luirden en maakûe het kruisteekÀ..-'-
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- 
Och ja, z,e,i hij. Baron,es Pecsteen is dood.

zx wo.rdt nu z*ker naar Malduge,m ov€rgebracht,
om na drie dagen begraven te wordern, Ze was
een btrave vrioruwe. God hebbe haar zielel,

Barones Pecs'te'en, be,zat te Malidegem ee,n kas.
teeltjie maar had in de laatste jaron m,eestal' te
Brugge verbileven, in h,aar sch'oon, gloot huis;
daar was ze ook g,estorv,en. Z'e zou in d,en g'raf -
kelder bij de kerk van Maldegem b,egraven wor-
den. En voor haar luirdden than,s de klokk,en.

Karel Vrieli'nk moest nog bijna een uutr gaan,
eer hij de hurt bereikt,e, waar h,ij woonde met zijn
vrouw Melia en zijn veertienjarige d,o,chter Til-
de. De ouders had,dan in den hongertîjrd dri,e kin-
der,en verl,oren. Dat was nog altijd eeq groot ver-
driiet v,oor hen.

- Goeden avo,nd, ze'i Kar,el, toen h'ij b,innen
trad.

- Ik be'n blij, dat ge tbuis ziijt; het wordt
slecht we€r, an,twoo,rdlde Me'lia. De beze'ms goed
verkoc,tlt?

- Jawel en ik kreeg van een brave bazin nog
e,en br,ood' en ,een stuk spek rroete. Ze gaf me ook
twee frank r1€€r vo,of m,ijn dtrie laats,te bezems.
Had i,k altijd zulke dagen, w,e zoud,e'n aI gauw
nog een gei't kunnen kooprsn!

- 
Tilde is gevraagd, om in de kerk biii de

barones te ko,men b,idd,en. De rentrme'ester is bier
gew,eest. Ze hebben de barones of vilif uu'r naar
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Maldegem gebracJr,t. Dre kist sraat in het ko.ot varr
d,e kerk en zesticn meisjes moeten er den heelen
nacht rond. zitten waken.

- Ja, vad,er en om twaalf uur, kriiig€n we
koffie en koekebo,r,erhamrn en, zei Tilde.

- Hoe laat moet g,e er hee:n?

- Om z,ev,en uur. O, vader, de kist stond i,n
e,e,n sch,o,o,nen zwarten wagên... Ik heb h,et ge-
zien, En er liepen mannÀ rond met zi\veîen
koorden op h,un frak. De groote baan was van
aan het kasteel fo,t a,an de kerk ,me,t s,ûroo belegd.
De paarden hadden z:warte kleed,en over d,en rig.

- D,e ba,rones heeft al die,e,e,re verd,ie,nd; ,p.rL
V'rielink.

Moeder kookte pap en sneed het gekregen rar-
web,rood aan. Kare,l had na zijnlanle *Jrrd,.,lirrg
weer honger en zoo geibruikte het geztn nu hei
avondmaal.

Dan trok Tilde haar Z,ondagsch kleed aan.
Moeder had haar k,loefen af,g-i,soh,uurd, want
s'ch'oenern b,ezaten d,eze dttrtl mgfrsçfrs,n ni,g1,

Tilde vertriok. Ze ging al,leen. Ze was g€woon
aan de druisternirs e,il db eenzaamlteid. Miar wai
verder haalde ze nag tw.ee meisjes in, h,ier van
d'en b'oschkant, die ook genoodiig-d war€in, o,m de
waohit te houden b,i,j het lijtk der voorname vrou_
we.

Ged'rieën wandeldren ze voorti ze kwamen op
de groo,te baan, djle van_Maidegenn n"r, B.oggl
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leidt. rûIat huiverend spoedden z* zich voo6ij
de ruïne van [te,t oud Maldegerms'ch kasteel, waar

die < donlcere pu,t ,> lag. Daarin had' m'e,n heel
lang ketelaars geva,ngen gez,et 'en van honger Ia'
ten s't,erven.

De wi,nd jroeg tlet stroo op, dat h,iier voor den
l,ijksroet gesp,reid was gewo,rd,e'n. T,ilde en haar
vriend'innen spiaken. niec m,eer. Ze kwarmen on-
d'er den indruk v,an al het geh,eimrzinr[tge,

Ti,en minuten later stonden ze aîfi d'e ketk,
waa,r nog andrare meisjes wachttpn. Er waren ar-
me En rij'ker'e. De baljuw trad na een trroosj,e bui-
ten en wenkte all'en hem t'e vo,lge,n. Stil trad'en
ze Cl;e dronkere kerk b,irnnen. Ln het koo,r allben
was het l,i,cht van de vele kaa,rsen, dlie om dre kist
stro,nden. D,eze was me't een zwart kleed o,v€r-
dekt, met in het midden €€fl grorortl zilvanen kruis.

De baljiurw wees naar de stoElen, waarop de
meisj'es moÊsrten kniel,en. Zoo be'gon' naaï zeer
oud gebru,i,k, de wake brij de dtoodre ed,elvro,uw.
Dieper in de kerk bad'en ook vrouwen en man'
n,en uit het dorp of van d,e wijk: << dten Atktkerr >>,

a,rm,en, die van de nu overlede,ne baron,es dflkwirjls
aal'moez.e'n hadden gekregen en,, tegren den \f,Iin-
ter, mutsaards u'i't d,e bo,sschen, als b,randstof.
Maar tegen acht uur gingen ze he,en en d10 baljruw
$loot toen d'e kerk.

Tildle Vriel,ink bad nu mret de andere meisjes
me,e en dran w,eer stil. Late'r mio,est z,e soms te-
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gen den slaap ve,ch,t€n. Ftret was imm'ers ee,n l,ange
wake. De wind ,loeidre om d,e o,ud,e kerk en soms
ri,n'keldlen de ramen. Tussctr,en twaa,lf ,en €ern uur,
mochten de meisjes, om de b,eurt met vi€,r€rn ûeg€-

lijk in dre sacristie gaan. Daar schonk die vrouw
van d'en kost,er ko,ffie en d,iende ze koekebocer-
ha,mmen op. Na gegeten en gediro,nke,n te hebben,
kree'rd,e'n de me,isjes bij de lijtlç6r.t tierug.

Om vijf uur 's rliorgêns was de wake afge-
loorpen. Vermoeid gilngen Tilde en haar wien-
drinnen naa,r huis. Voo': d;en vo'lgenden naclrrt wa-
r,ein àndere meisjes genoarligd"

Vader cn rrroeder z.atefi reed,s bezems te binden.
Tillde vertcltle, hoe cle nactrt verlbopen was en
moest toen naar,bgd, haar kafzak, op dbn zoldet

Drie d'agen later werd d,e bar,ones b,e,grav€n.
B'ijna de gansche bevolking woornde de groo'tsehe
p,lechtigtreid bij. E:r wa,ren veel edel,l,iedren geko-
mren in prachti'ge koetsen. De baron,es was nie't
$e0rto,uw'd g,ew€est; haar brroer, baron P,ecsteen,
l,eidd,e de ro'uw. Naas't hem ging zijn goede
vriend, kanunni,k Àn,dries, pastoor van Middel-
bu'rg, ,ee,n dorp in de orngeving. D'e menschen
kerndten pastoo,r Àndr,ies w,el, e'en braaf man, die
i,n zijn jeugd vee'l te Maldegem had ve'rblleven.

Karel Vri,e,li'nk, z,ij,n y.oo* en d,odritertj€ wa.

-o_
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fen ook gek:omen, maat, als vel,e ar;m€(€n, kniel-
den ze op het kerkhof neer, want in de kerk was
geen p,laats meer.

Een zware stilt;e hing over d,e rnanitgti€, to,ên
e,indelijtk de kist in dren grafkelder neergelaten
wr€,r'd. Daarna deelde de armmeeste,r brood aan de
behoe'ftigern uit. Mel,ia kreeg er t\ry,ee. Ied,er,een
sprak over de go,edle baro,ne,s, di,e zoo li'efdadi'g ge-
weest was. Den volgenden dag vernam men, dat
ze derttg duizemd f'rank nagetraten had vo,or een
instellingten behoeve der armen.

- Wat zoude,n ze met dat greld doen? vroeg
Melia 's avondrs aan Karel.

- Ik weet h,et ntgtl Ze spr,eken van e,en \Me€s-
huis of een g,esticht v,oor o,ude xn,ensch,en. O, wa-
re zij m€est,er ge'weest over d,e b'o,sschen, w,e zov-
den niet zoo benauwd moete,n zij'n voo( ons
rijs! Ik peins, dat we het zallen moeten be-
tale'n. En ik voel daar weinig goesting voor.

Dit was nu de gr,oote zarg van den armen be-
zembin:der.

il.

't Wa,s Nov'ember gewrorden. Jegen den
avond b,o,nd Karel Vrielink in een hoek van de
hut nog b'ezetns.

- Mijn rijs is bi.jna op, zei hij tot Melia. En
van'nacht haal ik ,er ander.

-10-

* Vannacht?
O'ok Tilde, diie op een bankje z,at, keek hiaar

vader verhaas,d aan. FIet waaidre weer hevig. En
vadter wild'e dan in den nacht naar tlert bosch!

- V/el ja, hernam Kar,ei. Eergist'eren is dat
verbod grekomen, om vrij rijs te snijden. Het is
onredht'viaardig en ik o'nderwerp er mij niet aan.
We hebben al,tii,jd ons rijis kostel,oôs mogen ha-
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len. Maar liefst wii,l ik geen las,t he,bben met de
boschwachters en daaro,m ga ik 's nachts.

- Als zre u pakk,en, zalt'lem ze a in 't kot s'te-
lcn, vreesde Melia.

- 7Âo rap niet! We staan o,p ons recht. Ik
ben gebo'ren te Kl'eit en vad,er en grorotv;ad,er en
alle'n in onz.e f,amilie ziXn bezemib;indrers gewe€sr.
Elke Kleit,en:aat, dragend aan den e,ein,e,n voet een
sch'oen en aa,n den anderen een kloef, mag vrij
rijs srnijden tot aan dren drerden knoop. Ik houd
(laaraani de graa,f heeft het zoo gez*gd. En of
dat nu vijf hronderd jaar gelede,n iri, o,f Cluizend,
het blijft e,en r,e,oht.

Karel V,rielink liet zich niet ove,r,hrah,n, om
lluis te blijven. Te tien uur nam h:ij een laars,
d,ie misschien wel hondlerd j,aar oud wras, ult de
kas en s,t;ak er z;ijn r,echtervo€t in. En op die laars
er €err kloef ging hij heen.

He,t wa,s eren dlon,ke,re a\rorn,d en de wind h,uilde
d'oor h,e't woud. Maar Kar,e,l was n,i,et bevreesd,.

- Mijn viourr,r, T,ilde en ik, fllor€ten et€n en
dlus valt er te werken, mompeldie hij. trk b'en geen
hou;tdief inaar neem, wat mijn r.ct't is, Eniat
mog€n d,e heeren nie,t verande,r,en. Zlj stelen, a,ls.
ze gelid vran o,ns eischen.

Karel h,aaldie nu een kl,ei'ne, r'eedrs brandende
lantaarn van ond,er zijn vest en zoc,ht naar boo-
m'e,n,, d,ie het b,e'no,o'd,igde rijs kornden,leveren. Htj
ze:tte.de lantaarn op een beschume p,laatts en be]t2_
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gror te s,nijrden. Vlug werk,te hi,j door. 't Leek of
,er hronderden st;emrnen door het wo,ud zortgen.
Nu en dan kraaktre e,en tak en viel er e,e,n meit een
p'lof naar fs'n,sdsn.

- 
p,g boschwacFrrt,er's zullen wel wa,rm in hun

bed liggen, dach,t d:e b,ezermbi,nd,er. D'ie wa;ndtelen
toch me,estal maar rond ais het zachte nacllten
zijrn. Ze d,oen l,iever ge,en koude op. En allem zijn
bang van wildstroop,e,rs. Ha" nu zoud'en we, als
wje ons rijs halen, rnet pensjage,rs geliijk gest'eld
w,o,rden.

Sp,oedig had Karel een voldo,enden voorraad
rijrs; hij brond h,et t,e same,n en la,adtdte het op zijn
rug.

- 
Een paar u,ur sl,apen, dan b,eze',ms binden

en ov,ermorge'n we,e,r'op gang, sprak hiiij bij zich
zelf ,

Toen hij aan d'en zoom van het bos,ch kwam,
b'leef hij versc,hrikt s'taan. FIij hoorde acbter ztch
e'en vlreemrd g'eluid. Het was dle w'ind niet; het
leek, o.f iiernand klagend sch,reeuwd,e. Zaa er e€n
ongel'u,k gebe'urd ztj'n?. Misschien me,t €,en b,es-em-
binder, die orok rijs was gaan snijden? Nog an-
de'ren hadd'en gezegd, d,at ze zich niie't aan het
bevel d,er he,eren zouden ondjerwrerpen.

Karel b'l,eef staan. Moes,t hij teru'g ke,ere,n en
hulp bied,eni FIij voe,l;d,e het toch zijrn pilicht. Hij
legde zijn bussel neer en ging weer irn ilret woud.
Hij h,oordie het geschr€,euw echte'r niet meer, Zijn
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lantaarn brandde no,g en speurend stapte Karel
door een dreef.

- 
trs er da,ar i'emandl riep hij, zoo luid hi'j

kon, maa,r alleen de wind aint'w,oo,rdde met zrjn
gebulder.

Een kwartier si'enterde de goodh,a rtige bezem-
bincller ro,nd" Fiij ontdekte n,iets.

- 
'1 Zal toch de storm ge\il€est zijn, m:een-

de hij en hij keerde naar. zi1,n bundel iijs te,rug.
Daar o,n'tste,lde trij. Een gedaante stond voor

hem. Karel stak zi,j,n litantaarn omhroo,g.
-- Ftra, het is Vrie'link! klonk het. G,e mo,et

van mij niet benauwd njn.
-_ Doika! Vu/at doet gij nu buiten? vrneg Ka-

rel, driu in de ged,aante een o,ude, zonrderl,inge
\rrouw iharkendê urif de buurt,

7,e watande alleen in eEn leeme,n hut en velen
hie cl'e,n haar v'oor een heks.

- 
Fliegt gij dat roep€n gehoo,r.d? vroeg Do,ka.

-- Ja, ik ,mreende, dat et iemand gerkwets,t was
en ben gaan z^ien.

- 
Ge zal't niemand vindren; het is de baro-

nes, dtie zoo klaagt.

- 
Maa,r D'oika, d,e brave baro,nes is begra-

ve,n.

- 
Ik weet he,t wel. Ik ben ook om €,en brood

gewe'est. Maar haar zi'el heeft geen rust,

- Fl,oie clurft ge dat zeggen \xan een vrouwe,
d,ie al,tijd zoo goed was voor d,e armen!
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- 'g Is jui,st daarom dat ze niet kan tusrt€n.
Nu weet z& eok, wart iik al lang wirst. Haar ka,s-
tee,l is ge'bouw'd op d'e plaats, waar eens h'e't ho's-
p,itaal van Maldege,m stond. 't FtrospÉtaal is ons
onrtnomen en de gr,ond verkocht. Da't i,s €en on-
recht. 't Hosp'!ç2al moet herbouwd wCI,rden. De
baron,es heef,t de,rti,g dtuizend fra,nk gegeven, Ze
zal ge'en rust h,ebrhen vo,or het er staat. O, het is
wre€d, zooals ze fla de zieken naar Brugrge ver-
voer€,n mst de ezelskar. D,e baro,n'es klaagt en ze
zal nog lang roepen.

- 
pelçx, ga naar bed! raadde Ka,re'l Vrie'link

de o,ude vrourw aan. Ge zu,lt een ztekte opdoen.
Wij hrebben d,en wind gehoord,

- 
Neen, neen, ik hoorde de stern i:n rnijn huis

en ik fii,oest naar buite,n. ',t Is de baro'n'es die
schreeuwt.

- 
Kom mee!

De oude \rrouw g,ehoorzaamde nu toch, Ze
sprak dlikwijls o,v,er een hospitaal, dat Mald,egem
vroeger zoùt beze,te,n hrebben, fiiaa,r dat, docr de
nalati,ghei,d der b,eheerders, verdureen.

- 
p;n ja, er kan wel onrechrt geb'eurd zijn,

dacht Kar,el. Ze wililen ons nu o'o,k h,e't recht af -
n,emen om vrij rij's te sniliden.

Hij stapt'e, d'iep gebogen ond,er zij'n I'ast, naast
Doka voort.

- 
Op zrj, o'p ziji riep hij eensklaps, ',l'anr
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hij zag, dat e,e,n boom uit deze dreef geweldig
overboog.

Hi,j duwde Doka weg, er volgd'e hevig ge-

kraak en d,e boom stortte neer. Maar ook Karel
vi'e,I, geraakt door e'e:n tak. Hij blieef liiggen.

- 
Vrie,lirnk, sta opl zei Doka.

Ze kte'eg geen antwioord.

- O, hij is dood! kloeg ze, Ik moet tr)et aan

Melia gaan zegge,n.
Ze stapte haastig verd'er en hijgend kwa,m ze

bij de hut. Melia was opgebleven eî luis'tterde
angpitrirg naar den wind. 7e sptong redht, toen er

op de d,eur geklopt wer'd en d'eed opren.

- Ik b,e,n het, ik, Doka, zei d,e oude. Uw
Karel li,gt in de dreef en ik pei'ns, diat h,ij dood
is van een val,l'enden tak. Hij spreekt nie't meer.

Melia slaakte een gil en bregon te wÊ€n€'n.

- 
$y'1x1 ligt Karel? vroeg ze. O, kom mee

en toon he,t me?
Titde sli,ep reeds èn de moedrer dachrt er niet

aan, ha,a,f te wekken.'

- Allleen kunt ge hem niet diragen en ik heb
ook g,ee,n kracht meer, sprak Doka. Ik zal Be'r-
Ben ro€p'en en Ma'arten...

Melia liep al vooruit. Ze m'o,est n'ietlang m-
k'en. Ze vond h'aar arm,en 'man en kni'elde b'ij hem
ne'er, Ze n'oemde z,ijn naam, doch kreeg g,eÊn ant-
\Mo,or'd. Maar Kare'trs gelaat rvas toch nog vrarm;
ç11 troen die vro,uw goied lui'sterde, hoor'db ze den
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b'ew,usteloaze ademen. O, kwamien d;e hb,lpers nu
ioch! 't Duurde nog wat eer twiee fitâllnrell v€f-
s,chen,en. Eer,s,t hadd,en ze de zorndedi'nge Doka
nibt will,en gelooven.

Ze narnen Vrielink op en dtoegen h,€fi tlââr
huis. Me'lia w;ilesch hert gelaa,t met \Mat€r w aajn.
Karel o1ænd'e even d'e oo,gen.

- Wait is er? stamelde hij... O, ja, db boom.
Mijn rug do,et zeer...

EEn der mann,en zei, dat hrij den dokte,r zov ,

halen. Ti,lde was wakker g,ew,oird,ern en daalde
van d'e,n zaild'er, Z,e vers,ch,rok hevig, torêlr z.E yz-
der daar zoo b''leek zag li'ggen in zijn bed'.

Na een uur kwam d,e dtokter. Hirj onde,rzocht
Vrielink een heelen tijrd en zei toen:

- 
Hiij is erg gewond,bin,nen in den rug. Hier

kan hij n,i'et genezen. Hij moet naar hm hospi-
taal te Brugge.

- 
O, Kare,l ur,eg dto,en uit ,huis! jammerde

Melia.

- $y''ees tevrede,n, dat hij te Brugge iin het
Sint-Jan'sgasth,uis vo,or ni,ets go,ed kan verrp,leegd
wordre'n, hernam d'e d,okter. G,e m,o,et nu verstan-
dig zij'n. MEt een zaft j'e is hij ni,et te h,elpe,n.

- '1 Ftrospritaa,l moest hier staa,n! b,etrveerde
Do,ka, dtie in d,e lr,u,t was g'ebleven.

- 's I,s hi,er nu niet en durs zulûe'n we V,rielÏnk
gaar Brugge I'atén vo'eren, hernam de dloknrer. Ik
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g;eef h€,rn ireûs, waarvan hij tort morgran zal sla-
o,en, zondier pij,n te vo,el,e,n.

- 
En za'l Kar,e'l te Brugge ge'nezen? \rroeg

Melia.

- Dat peins ik wel. IJ,reel ze'ker ka,n ik het
niet ze,ggen. Brlij'f,t ihij hi'er, dan Zonr er geen hoop
fflss1 y,ll,n. De wond,e al buit'en is ni,et groot, m'aar
uw man is van bii,nnen erg gekweûst. Om zeven
uur zal de kar bier.al zij,n.

- De ezelskar, diie schokt en dravert! zei,Do-
ka. E,n Malde,gem heef,t zelf ziin hospi,taal ge-
ha'd.

- 
Gij m,et uw dwaze vert'erls,els, gronde de

dokter.
Hij vroe,g om \ /ater en mengd,e een poed,e,r in

het glas en liet Kare'l dfu uirtdriinken. Dan ver.
trok d'e g,en,eie5hee,r, nrorg ,e,ens verzek€f,e,nd, dat d,e

gew,ornrde spoedig zou slapen.
Het gek,reun hield op,'want Vribli,nk \Mas nu

do,or het p'o'eder bedtwelmd. Angstig wachtjten
Melia en Ti,lde op den morgen. Zij enDaka za-
ten t'e bidden bij d'en haard. De man,nen \Maren
h'een gegaan.

-
tt'Was al negen uur geword;en, toen een h,uif-

ka,r, do,or een eze'l getrokken, v,o,or het hutje stil
hietd. Een man, met grof gelaat, stak d;e d'eur
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op,en. Hij leurd'e met morssels, niaa,r was ook aart'
gi*r"rn, om de artne ztek'en te v€rvoe'ten. De

leme,enten Mald,ege,m, Àdtegem en Sint Laureins
lladden het recht, kranken en gewon'dten kost€-
l,oos in h,e,t Sin,t Jatns hospi,taal.iin Bruggg te latert
v,erpl'egen. Dit geibeurdle r'ee'ds vele honde'rden
jaren [ang. Ma:air wat een m,a,rte,l'ing, eer de pa-
iienten i,n-het gars,thui's \Mar,en. Drie uur lang la-
gen ze op e,e'n $o'ort van b'e'r,ri,e in een kar, die over
d,e oneff,en ste'enen scho,kte. De koorts, die hun
b,evin,g, laaid,e dan op als vuur. 's Zom,ers was
het onder de huif soms stikkend warm en 's'Win-
ters blie,s de koude wind droor sp'l'eten en zelfs
dbor gat'en van h'et zeil' Dikwijrls srti'e,rven de zie'
ken, doo,r al dat lijden v6ôr ze te Brugge aan-
kwamen.

_.. Is Karel gereed? vro'eg de nr,os'selman aan
Melia.

- 
Hij ligt in zij,n bed; hrij kan niet opstaan.

O, dat ik hem ûu weg moet do,en! kloreg de

vtouw.

- 
Ik heb hrie,r het brrie'fj'e van dren burgemeeq-

ter. En ik mag niet vEe,l tijrd v,erletten. Ik moet
vandaag nog naar Filipp,ine om mo,ssiels.

-_ Dat de d,okter hem hier kon vetzorgen!

- 
En dan moeit de grem'eent,e hem betalen.

Dat ziet ge van hier, al's het t'e B,rugge niets kost!
De heeren op het s'tadhuis zijn voor het pro,f,ijt.
Ha, Karerl slaap,g nro,g, v,crvrolgde de mossel,m,an
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in h,et bed speurend. Het is het best. $/e zullen
hem iin d'e d,eken drraaien. Gre,ef zijn kleeren los
m,e'e. En help me n,ut

Ook Trirlde rrle,@sf d'e,n vo'erman €n moed,er bij-
sta,arn om Vrie,link i'n de kar te dragen.

- 
M"g ik m,ee rijden naar BruggBl woeg

M€llia.

- 
Neen, neen! gromd,e d,e ruwe kere,l. Xk hoor

niet gaar,ne al d'at geklaag. En ge kun,t gi,nder
nLi;ets d,oen ! Z'e zouden u aan de po,ort van het
trrospirtaal latten srtaan.

- Maar ik kan ,o,nd,erw,eg,e Karel met zijn
hoo,fd in mij,n armen laten rustren.

- 
p'x,1 is te zwaar voor den uel. Er rijdt

noo'it i'e,ma,nd mee.

- 
O, het is d,ikwrijls hard arm te nj'nl jam-

merd,e Melia.

- 
VCIor een gewondlen bez,embinde,r zullen

ze g'sen str,oo l,e'ggen op de ba,an, om d,e sch,okken
te v'erzacltten. Dat doen ze w,el voor ee,n doode
bar'ones! spotûre die voerman. En nu zijin we weg!
vervolgdle hij.

- O, Kare'l, Karel. God beware en gsn€ze ul.
riep lvlel,ia.

De kar vertrok. Tilde stapte er achter. Het
meisje kon no,g geen afschei'd nem,en van vader.
Nu en dan z,ettte d'e ezel er den dlraf i,n e,n h,et wa-
gentje botrste vervaarlijk op de ru,we steenen.
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- Riid toch trager! Vade,r zal aoo vecl af.'
ztren van het scholCke,n! smeekte Ti,ldte.

- Als ge niet achterblijft, sla ik u met de

zweÊpt dreigde de onbarmhartige mosselman.
Toch bleef het dio,ch'te,rtje de e,lilendige kar

vrs,f,gen, het ma'rtel,tuig voor zieken e'n gewondbn-
Haar m'oed'er moc'ht het wel zeggen, da,t h€t soms
erg hard w,as, arm te zijn. D,e overfrreid benoo'nde
ge,en diee,rn,i's met de zieken d,ie niet in scaat waren
zelf d,oktter e,n gien€esmidde'len te betalen. Àfschru-
welijik wa,s dit vervore,r en meermal,en haddcn
voorb,ijga,ngierr,s turs,schen de bosrsch'en, die de,n ou-
den weg bezoo,mde'n, uit de hospitaalkar gejam-
mer en kreten van pijin gehoord.

De rnosseltman zat op de voorbank en s'ltiep in.
De ezxl kende d,en w,eg en oiok de gewoonten van
zijn meest'er, wan,t na een and,erhalf uur b,leef hij
âân €€n herb,erg, het << Halfwegeihuis >> staan. De
vo€rma,n ontwaakte ern sprong ui dle ka,r. Hier
zo'u bij een borrrel ge,never drinken.
, 

- Wel, zij,t ge daar nog! schrr,eeuwde hij tot
Tittrde.

- O, laat mij e€ns tot,bij vader kli,mmren.

- 
En hrem wakker maken, znadlat ik van

hier tot Brugge niets h,oo,r dan gekl,aagl

- 
Ne'en, ik zal vader niert w,ekken.

De r,'loerman grromde ilog €0n$'efl s,tapte de hler-
b,erg binnen; hs,g deerde hem niet, als hij het

'l"ijde,n van gew,o,nden of kranken verle,ngde, zijn
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glas genevet moest hij in elk geva,l hebben. Tilde
klom op het karretje. Ze haorde gekreun.

- Vader, zei ze, ik ben hi,er bij u.
Vriel,iink was wakker en voeldle weer pÉ,jn.

- Vy'aar ben ik nu? vroeg hij.
* In de ho'spitaalka,r.
* Ik wil niet naar Brugg€! lr,srnam de be-

zembinder heftiger.

- 
prs doiktrer z,ei, d'at ge and,ers niet ku,nt ge-

nezen,

- Ik heb dor,st; geief me w:ater!

- 
Ik ga er om.

Til'de trad de herrberg bin,nen.
.=-- Vadrer is wa,kker en heeft do,rs,t, zei ze tot

den voerman.

- Zie't ge we,l, dat ge h,ern g,ewekit hebt.

- NEen... hij was al wakker...

- [s dat een d,ochtertje van den ziel<el vroeg
de waardin.

- Ja. Z'e \oopt al van Maldegem to,r hier
m,€€.. . Ze mag to'ch niet in h,et hospitaal binnen.

- Kind, 'k zal een glas \Ma,ter hal,en u,it den
pu,t, sprak de vrouw rnedelijdend.

- 
En dan,ke,ert ge naar hu,is terug, hoo,rt ge!

beval de mosselman.

- lk mag toch op de baan lo,open, als ik wil!
Daar hebt gij n,ie'ts over te zeggen.

- Wat een franke mond! Ge mo'et niet pein-
zen, dat ge in de kar zullt terug ,ri,jden!
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- Dan keer ik te \roe,t w€er.

- 
Koppigaard! Zal uw vad,er rapper gen€-

z'en, als ge na,ast d'en ezel draaft? En merk ik,
dat ge van acht,er aan de kar .hangt, dla,n krrijgt
ge e,en trek van de zw'eep,

Tilde bracht het water naar haa,r vader, die
gretig dronk.

- [rs voerman moi€t t€,rug rijden naar huis.
Ik wÉl bij moredet zijn! zei Vri,e,l,i;nk met matte
s,ttem, w,el,k,e h'et d,ochrt'eftje zoo vr,eemd toeklotrk.

'Het was juis't also,f e'r iernand a,nders sprak.
rDe voerman kwam buiten en joreg Tri,lrd,e rran

de kar en zei haa,r weer, dat ze naa,r huis moest
gaan. Hij ho,orde, d,at. Vrielin,k sprak en keek
dan ornder de huif.

- Ge moet m,e naar hui,s breng,en, stameldc
de b'ezembiin'der. Ik wil bij Melia zrijn.

- $y'el, 't is goe'd! Ik zal het doen, â,n,twoo,rd-
de de voerman.

Hij joeg den ezel voorr en mormpelde:
Da't ik naar d'e zieke,n rrrroost luis'teren, de

heeren zoaden me rap rnij,n postje af,nemen. Àr-
men wordien t,e Brugge verpleegd; dat kost de
gemeente gee,n duit.

Hij reed drus vo,o,rt in de rictr,tiing vân de s,tad
e'n Tildie bleef naa.st d,e kar. So,m,s hoorde ze van
onder de hui,f een gil. Dan schreeuwde haar va-
der van pijn. Ftret s,need hraar droor het hart. De
voerman zat weer half slapend orp d,e ba'nXc. Vec[
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verkeer was er hier niet. Brugge h,ad toen weinig
hand,e'l e,n g,een n'ijverheid.

De kar kwarn vootr;bij het kasæel van Male,
dat vr,oeger aan d'e graven van Vl,aand,eren toe-
behoord'e. T,i,lde zag de f,o,r,ens van B,rugge. Nog
een half uurr ên vader z'oio in het hospita,al zi.j'n,

De voerman werd ,nu he,lder wakker. Hij
moest oppassen; nabij de stad was het toch wat
drukker. Hij hoorrd,e achter zich gissn grekreun
meer €n keek om.

- Vriieliink, hoe is het? vroeg hi,j.
rMaar de gekwetstie antwo'o,rdlde ni,e,t. De voer-

man boog zich d;iep'e( ofld,er de huif. H,ij betast-
te het gelaat. Het was koud.

- 
Hij is dood geloof ik, zei de man, even

ontsteld.
Hi,j liet &n ezel stil staan en klorm van d'e

bank onder bet zeil. En ja, toen zag bij, dat
Vri,e,link bl'eek was en hirj kon gee'n ad,em meer
hooren.

- 
Dat is wat andlers, mompeldE de vorer-

man. Ik \il'e,e't, wat er me tre dôren sta,at.
HÉj joeg dten ezel op €n de kar b,oûste we€r

vorort. Tilde kofl ze niet mieer b,ijrhoud,en. Toch
vol'gde ze norg. De kar re'ed do,or de Kruisploort
'en de vo'€r,rnân hield v'oor een bakke'rswilnk'el stil.
Hij krodht €r een botelrkoek, b,ee;t er €en st'uk af
çn klom w,eer o,nd€r d,e huif. Hij duwde dl.en d,bo.
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dr eenige kruimels in d,en mond en sitak hem de

re$t va.n de koek irn d,e rechterhand.
À,ls e,en ziek,e reeds stierf buiten het grondfe-

bibd van Brugge, nam me,n in het hospiitaal het
lijk niet me€r aan, en moest de voerrnan het te-
rug brengen na,ar Mal'd,ege,m. Dan kre,e'g hiii ook
geen betaling van trret gasttrruis. Overleed dle lcran-
ke echter op het ge,bied der stad, dan aanvaard-
d,e hert h,ospitaal d'e,n dtoode w,el e,n liet hem be-
graven. Àan dien voerman werd het loon uitbe-
taald.

Vniel'ink was gestorven op het gebied van
Sijsseele of Sinte Kruiis. En d'us had de v1o€f;man
moeten ûerug keeren. Maar hij wilde qijm vcsr-
tiien stuivers ontvange,n €n in het hoopitaal zijn
bekomste eten sn d,rinken aan boterhâûrrD,€n €tr
biet, zo'oals de voorwaarden I'uididen. En daar-
om laad hij een grove list ver,zonnen. Hiij zou
,nu be,w,er,en, dat Vrielrink aan de Kruisp,eelt nog
leefd,e en van honger had geklaagd. En daaro,m
kocht d'e voerma,n een boterkoek voor fum. Vrie-
link at er v,an, filââr dtat was bem z*l<er slbcht be-
kom,e,n, dat h'ij zoo korrt daarop sti€'rf.

.- En ik kan den winkel aanwijzen, alo ze
me niet gelooven! mompe,ld,e de bedrieger.Ik zal
me hee,l v€rwonrd,erd to,o,ne,n, als de b,r,oedbrs Vrib-
Itink uit de kar nemen en zte,n dat hirj djood' is en
zegge,n, dat hij aan de Kruispoort ttôg leefdb.

D'0 voer,man had in dten winkel even mo€t€n
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wachten. Ë'n nu hij van o,ndbr de hruif teru$
k,e,e,rde, srtoûld Tilde daar w'eer.

- Maak u vo,o,rt! s,nauwde dle ruwe kerel.

- Ik hoor vader niet m,ee,(! kreet het meisje.
'Waarom zijt ge ond,e,r dte wijte gew€est? Is hij
dood?

- 
l\d2x1 ne'en, neent

- Ik wil hern zien !
7* klo'm op de kar. Eenige menschen b,leven

staan en de voerman durfde tlet k,irnd nu niet te-
rug druwen. Tildte kr,oop onder het zail.

- 
Vadter ademt niet m,ee,r... en h,ij is al koudt

gilde zæ.

- Maar dat kan niet zij'n. Hij heef't dbar
j'u'ist va,n ho'ngpr geklaagd en ik heb een bo'ter-
ko,ek voor hem gekocht en hij heef,t er in gebe-
ten, Ioog de vo'er,man.

Ti,lde schreiide luid en de mensah,e,n vro,egen
wat er gebeurd was. Een rijtuig, dat door de
poorr't was genad,erd, s'top,1,e. E,en prirester, diie dg
samensc,holing zag, s'tapte uit.

-- Is er e,e'n ongel'uk gebeurd? vroeg hij.
Het was pastoor Àndri'es van Midd,e,lrb,urg, die

te Brugge fiiio€st zijn. Wel, dat is de h,osp,irtaal-
kar van Ma,ldeg,em, vervo'trgde hrij.

Hij keek naar binn'en. Tild,e kende hem en
schreiide:

- 
O, mijrn'lreer de pasto,o,r, vader is dood.

De vo,erman wilde mijn,heer Andrie,s aok zijn
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leugens wijs maken' De priester zegende den

ov,erl,e'd'en'e eî zeli

Hii;; firà, 
'i" 

iit'" koetJ en trachffe haat

rc troosten.* 
Ëiid;- ôno Lieve Vrouwe kerk verrees het

"*â'.'grtnt"it 
dt't-ti zooveel -e€uw€n 

ktanken

ffi"u.h.;b;iËa. Ë.nigt broed'ers. haalden den

doode u'it de f"t. O-t 
"?€rlrlâ11 

ve'rtelde nogmaals

zijrn leuge'ns.

- G€ef hem zijn l'oo'n' zei pastoo'r Àndries'

dl, *a-;;itirtA *as' Laat een dlok'ter on'der-

zocken, o,f die g.*onat we'rkefi'jk g'esto'rven is'
--bi, 

bleek hei geval' De brave pastoo.r lttl
Middelburg, zou zijn bood::htPqtt rn cle stao

;;;;à=*.1" dag. âo.n- Hij wild'e zich nu met

de'n armre'n brturtb-i"der bemleien'-In h'et hospi-

;; t;;;dr" "ltiji tt"ige -d'oods!'ist'on 
geleed'

ii*.,t-À"aties kocË't .'ttt'I Hij-lj.tl Vrielihk daaç

in naar Mal'degem l,to"o'nttt'-Hij reed mert Tilde

""*"ir. Hrt *rt een d'roevige ta-ak' drib hij og

zich narn. Hij tnoes'f Melia îertel{en' d'at Karel

gestonr"en was en mlen straks d'e'n doode zort

Ëo.n*.n. De goe'dhart'ige priiester- troos'tte' de wc-

fi;;; gt? ËJa voor-de begraf'enis en ook' om

t j'.;-;;tten- tijd l'eve'nsmidlelen te koopen' De

""J. 
p"f.a kwam in de hut en sprak nu tbt hcet

A"Albt ;t., tt.i- notpitttt'' clat vroe'ger op het

ô;J;; h.o krtnu.f,.,j"tolu' De pastoor luis-



terdte aand,achtig. En die overlevering trof he,m.
Er moest to,ch een red,en v,oor zijn, dit de zi,eû<en
van Ma,ldieg,ern kos'teloos in het Sint Janrsrlrtospi-
taal ûe Brugge ver,pleegd mochten woirdre,n.

Trorern h'eer Àndries flâar Midd,e,lburrrg terrug ieed
zei bij bij ztch ze,lf :

- !,sn,6l'2agheef,t het me diep geurro,ffen, welk
een_marte,ltuig die hospitaalkar van Ivtraldegrem
is. Ik wil dÏre gânrsch€ kwestie eens go€rd o,rr,àbr-
zoeken.

III.

_ Miijnheer À'ndries hield w,oord. Hij deed een
la'ng o,nde,rz,o,ctk,en om,trd,ekrte d€ vrergretàn geschie-
d,enis van Maldregems hospinaal.

Àr'nold van Mal;d'eg,em, e,en ed,e,l,r,nan en kaniun-
nri[< te Doo,rnik, had in d,e jaren lZ00 te Malde-
gem een ho,spirtaal gebou,wd en gaf h,et m'et liande-
rijen aa,n de brelrrèerd,ers van het Sint Ja,nshospi-
taa,l-te Brugge, die er zo,rg zovd€,fl voor dragôn.
In dat hrospiitaal mochten de arme zireke,n îan
Maliliegem, Àdeg,srn en Sint-Laureins, kos,teloos
v_,erp'l'eegd w orrden. G,edru re,n d,e eenige e€uw,en ging
d,it goed, maar toen ltieten de beheirders re, B,I,ugI
ge het Maldergems hospi:taal vervallen, al on,w,ii-
gen ze dle i,nko,msten dler land,erijen.

De gebouwen wa,ren in 1600,-zeker ook dbor
ooflbg€n, in zulk e,en sl,ech;te,n staat, d:.att er g€en
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oati'eLnrte'n rneer konden verbùijvern' Er werd; een

'h;;;;;;;-e.Àttkt en de pachrt'er.had tot p'licht'

àe ziel<en n"aar het Sint-Jans'hospi'taal t€ vervo€-

i*. iGài€rn werd€n hoeve en land verkocht en

v,etre'e,s op dite p,laats e'en kasteel' De geme€nt€

zo,r'gde vôor het Yerv'oer der ziek'en en we wre'Ûe'n

nu, hoe dit geschiedde.
Maar dat was toch de bedoeli'n'g ni€t g€'\M€est

trr, à.tt edelmoedigen kanunni'k Àrnold' Waar

zou zrjn testam'elnt gebleven zïjn?--pitË.on 
A,ndries Zocht er na'ar e'n e'irnd'elijk

werd het irn d,e archierren van he't b;isdom D'oor-

niik gevondie'n. D,e he,er Andiries vro'eg n'u in naam

drt !.-r.ttten Maldegem, Sint-L.aurei'ns en Àde-
g.*i aaû de BrugscÈe burgerltij'k'e Go'dsh'uizien'

àie ook Sin,t Janrs h,o,spitaal beilrieerrden, t€rugga-

v€ va'n Mald,egems gasthuis. De kwestiie kwam
v'oo,r d,e rechtb-ank. Met het tes'tament korn pas-

toor Andries droor e,en adlvic,kaat l;aten bew'ijzen,

wat kanunnik Àrnold vo'or zijn stichting nagela-

ten had. En dire bezt'ttingen wa'r'en a'an het Sint
Janshospitaal gekomen.

Zeve'Âjaar lâng b'leef het geschi'l vo'o'r de recht-

ba,nk vrtt Btoggu hangen. In 1864 werrd een

mi,nnelijk,e schikling getroff'en. De burgerlijke
Godshuizen van Brurgge bertaalden aan Ma1de-
gem 290.755 frank, aa'n Àdegem 77.000 f'rank,
en aa,n Sint La'u,reins 68.000.

Baron Pe'cs,teen scho,rlk d'en grond' voor het
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nieuw hospitaal. Het kasteel dezer famiilie stond
immers op de plaats van het vro,€g€f, gasthuis.
Zoo wi',NClen die edelmoediige ei'genaars meewer-
ken tot herstel van een onrecht, w'a,ara,an zij tach
ge,en schuld hadden, al hebben bijgeloovige lie-
den lia,ngen tijd bewe,erd, dat Clte zi'e:|. dler barone,s
in het w,oud over dat onre,cht k,lioeg. Op 22 Àpril
1868 werd in tegenwoordlgheid van kanunnik
Àndries en baro'n Pecsteen de eerste sæen gelegd'
van het nieuw hospi,taal da,t in 1871 voltooïd
was, tot groote vreugdie d'er bevolking. De ezels-
kar moes,t niiet m'ee,r rijden. Met het ge,ld van ba-
ro,ngs Pecsteen bouwde men een gest,icht voor
oude l,ieden. Doka kreeg er een plaa,tsje en was
gelukkig.

Alrs men van Eekl,oo Maldege,m nad,ert, ziet
men r,echts vân de baan, even v6ôr men d,e kom
,bereikt het horspita,al, waarvan w€ hier de merk-
waardi,ge geschi.eden,is vertelden.

Toen h,et trrospitaal gebouwd werd was Tilde
reed's een en twintig jaar Ze had haar moeder
ftllink geho'lp,en om het brood te verdtien en. Ze
maakten toe,n geen bezems meef en ze hadden dus
geen las,t van de ni'euwe bepaling over het rije.
Ze gi,ngen na va,derrs d,ood dichtie,r b,ij het dorp
won,e,n en zetten, geh,olpen do,or pastoor Àndries,
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eên wiini@itj,e op. Ti,lde l,eerde ook f'link naaien
'e'n v,ervaardigdie klee,ren voor veel kl'an,ten.

La:ter trouwde ze ffiet een kle,ermaker en ze

ï-:"ï'î-:""1 _
De heer Victor Delil'le, d'e bekende letter-

ku'nd'irge t'e Maldtegem, heeft ofls h,€'t eerst de ge-
sctr,iedeniis van het hospitaal verteltd. Hij behan-
delde d,eze geschiedenis ook in zij,n boek: << De
Stem ui,t lr,et Wo,ud >>, waarin m'err vreel over h,et
m,erkwaa,rdig Maldege'm ka,n ltezen,

Mald,ege,m ligt tu,srs,chen Ge'nt en Brugge, d;rie
uur gaans van d,e laa,tst,e stad, maar nog in Oos,t-
Vlaanderen. Na een half uur wandelen in Noor-
del[jke richrting krom,t m'en te Stroobrugge, aan
de Ne,d'e,rlandlsche gr,en,s. De baan l,oopt voort
over Eed,e naar Àard,enburg, Draaibrug e'n Bres-
kens aan de Scheld,e. Een tra,m ve,rbindt Matlde-
gem mert Br,esk,ens, de trein met Gent en Brugge.

Maldegem telt nog twee and,er,e parocihies Klei,t
en Do,nk.

M,evr,ouw Courtman,s, de bekende Vlaamsche
schrijfster, h,eeft te Maldeg,€m g€woond en ligt
er begraven. Een s'traat is naar haar genoetmd. Ze
sch'r'e,e'f ond'er mee( over d,e Klei,tsche b;ez,embin-
ders, h,aar prachtig boek: << Het geschenk van den
Jagter >>. O,ok andere romafls spelen in d'eze streek.
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Da,t Àd,egem en S'int Laureinrs ook schadeûooc
werdren geste,ld vo,or h,et verdw,enen hospiitaal,
'komt door dat deze &orpen vro'eger tott het ge-
bied van Mald,egem behoord'en en ûosn ook geno-
te,n va,n Arnolds stichting.

Àdegàm li'gt nab.ij de groote baan, tusschen
Ee,krloo en Maldegem en Sint Laureins bili de
Nedcrland,sche grens.

EINDE.


