
'T VLAAMSCH CEZIN

Yoor 't Eerst naar stad
(Novelle)

Àlarie Haaz.en trad buiten.

-'t Zal schoon rvcere zijn, mompelde ze.
Ze rvas rvat slaperig nog, geeuwde, rekte zich, en spoetlde zich dau

naar cle houtrn pomp. Lustig spoelde Marie haar gelaat af met 't koude water.
Alle vaak was nu verclwenen en tevreden zei ze :

We gaan goeô weere hên op onze reize.
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Tlvee t:u twintig jaren telde ze, cle oudste clochter van boerl<e HaazenI
ze vvas slank en toch struisch" flink van gestalte, 't gelaat vol en blozencl
nl aar ll ii I qrof .

Ivlarrc hielp cle kceien melken. Dan ging ze biilncn, waar nroeder Haazeil,
groote stapeis boterhamrnen sneed.

De br.,ci verliet zijn slaapkair:er. Het was een l<orte, dikke man, rvien:;
gesta.lte rtir lrrren van harden artreid verried. En Haazen nroest harcl lverker:,
ortt't ltoiiiii bor,en lvater te houclen. iletlen morgen vooral zagHaazen norscli.

- 
'r is rclroon \veerc voor ollzt i'cize, zei de vrourv.

- - Voor joen en folarie's reize ivil je zeggen !

Waaroiri err ga je niet rneê ?

- 
$.;.1;16lir r:ir sa ie niet meê ! herhaalde de boer verachtelijk. Waaronr

en ga ie r:ier nrr'ê ! Oritclal ik niet v.,il meêgaan, daarom eu ga ik niet meê.
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- En waarom en rvil je niet meêgaan ? hernam de vrouw, de boter-
hammen schikkend.

- En waarom en wil je niet meêgaan ! echode Haazen.'k En wille niet,
en je weet gij genoeg waarvoren da'k niet wille. Wie gaat er op 'n werkclag
voyageeren ? Rijke'menschen... en leegaards, maar neerstige boeren niet I

- Begin je weere te zagen ?

- Begin je weere te zagen ! Jaa'k... en 'k zou er over zagen'tot rnen
dood ! Dat gaat op voyage, als 't land roept achter rverk I Dat op voyaga
lijk madame van 't kasteel !

- 
'k En doe... madame gaat met heur automobiel !

- Koop ook 'nen automobiel... en zet zulk 'nen eendelijken bril op jen
neuze ei doe zoo'n beestenvel aan. Als je toch op 'nen werkdag op voyage
rvil gaan !

- Toe, toe, eet een stuite en zwijg I

- We gaan rap gedaan hên met stuiten eten, als je gij op 'nen werkdag
voyageeren wilt. En toen nog naal ien zustere, die met 'nen steêling ge-
trouwd is, lnet 'nen fieren steêling, een grasheere !

Haazen keek heel kwaad naar een botelharn en hapte er in, luid smek-
kend dah, weer nijdig zijn vrouw aanblikkend.

Toen we te Brugge moesten zijn voor die deelinge van nichte Josrfa.
heeft men zustere me wel tien keers gevraagd eens te komen ...en ze heeft
lru 'nen brief geschreven.

- Had ik 't gerveten, 'k had dien brief verbrand, gromcle Haazen, tus-
schen deh eersten en den tweeden hap in. Men ziele 'k hacl hein verb:ancl.
Dat ze hulder brieven ginder houden, die pennelikkers !

.- Ehwel, 'k heb het nu in mijn hoofd gezet eens te gaan, en 'k ga ook !

- Ehwel gaat, madame... en de r,vind van achter. Ik en voyageere niet.
't kost te vele geld !

Miel kwam binnen, de kloeke zoon, nret'mannelijk wezen en een paar
groote oogen,.die tintelden van levenslust.

- Moedere, 'k heb honger als een peerd ! riep hij vroolijk. Allez, is 't
weer al kijven, vervolgde hij minder opgewekt. En riog altijd over c{e voyage i;

- Van eigen, over die voyage ! zei de boer.: i![241, vadere toch ! Waarom zou moeder niet eeu keer naar taute
gaan !' 

- Omdat het te rverken is !

- Bah,'neu dag, wat kan dat 
'raken 

! En rnoeciere en ftIarie hên giste-
ren zoovele te lileer gewrocht. 'k zal ik nre rrandage ook ccn bectje rnee
weren als anders. Dat werk en loopt niet weg.

- Neen 't, 't en loopt van eigen niet weg, ,t moet gedaan worden, her-
nam Haazen koppir.

- Laat ons eten, Marie is daar ool(, en Jules, de werkman rnet zijn wijf,
viel de boerin ir . En 'k rnoete mij haasten voor ci,:n trein !
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--'k Wilde dat je hem miste, wenschte de boer.

- Ah, 'k ga toeu achter den automobiel van het kasteel, plaagde de

vrouw. ,Allez ! 't is schoone, vervolgde ze boos, ge weet, clat ik sleure en
zwoege van 's uchtends tot 's avonds, heele Zondagen thuis zitte, als je gij
bolt en kaart, ci'heiligdagen ook, da tk haast-je-zeere naar de eerste misse
foope, en toen op alles let, als je gij jen eigen amuseert, en nu zit je te zagen
over die kleine reize ! Ah ! die mannen, ze peinzen maar op hulder eigen,

.eil een wijf, dat is goecl om te werken ! Maar met je goesting of niet, ik ga
op voyage.

- Bah, gaat... gaat zeerè !

Haazen bromde iets tusschen zijn tanden.

Moetler en dochter Haazen bereikten de kleine statie, die op clit oogen-
Llik gehcel verlaten was.

- Ze slapen hier nog allemale, geloof ik, ,zei de boerin.

- Ze zijn albinnen, moedere, antwoordde Marie.

- AIs ze rrtaar niet vergeten te komen.

- Bah, z<lùn ze wel. Dat gaat hier al percies.
Beiclen zetien zich op een bank tegen den muur.

- Als we nu maar niet missen vandage, hernam vrouw Haazen.

- S/e hên een mond, moedere...

- fa. maaf op den trein spreken ze meest Fransch.

- Vlaamsch ook.

- .le kent gij nog eeri beetje Fransch van de schole.

- 'k Heb 't al lange vergeten. Maar ze gaan ons genoeg verstaan.i
Iedereen voyageert den dag van vandage.

- Heb je 't gelcl gereed voor de kaartjes ?

- 't Zit in rniin zak.

- Houcl het in jen hancl, 't gaat hier al rap.
Het loket werd geopend.

- Haast je, Marie, pak de kaarten, sprak de boerin zenuwachtig.
Het meisje ging naar het loket en zei : 

,

- Meneere, wil je ast je blieft twee kaarten geven voor Gent, weg erl
\\'ee re.

- Wel jaa'k, mijn kind, antwoordde de statie-overste, die ook kaartjes-
sever \Mas en vandaag in een goede luim verke-rcie. Iier zijn ze, 't is samen
zes irank dertig.

- Zie, dat je ze niet verliest, vermaan le vror:,'r Haazen, met eerbied de
kaartjes beziende. En peinzen, dat die kleene brokjes papier zoovele geld
kosten. Steek ze in jen portemonnaie, kii'.1. En steek jen neusdoek boven
jen portemonnaie.

De deur der wachtkamer vloog open.
* Voyageurs voor Brugge, voyageurs pour Bruges, schreeu:','de de por-

I5



I6 ' T VLAAMSCH GEZIN

tier, die solciaat geweest was eu eli.:e gelegenheid aangrelp ont tc toonen, clar
hij zijn Fransch nog kencle.

- is tf ook de trein voor Gent '? \rroeg vrouw Haazen.

- Jaa't, bazinne, nraar- r'erandere-tr te Brr-rgge... changei li l3;-Lig,cs, tli-
je... Pak cle vitesse !

-Watisda?
- Ah, de rtitesse is tle vitesse, ccn trein clic uiculi'ers staat.,. itcilir'cioor

van Bruges op Cand... err cie banlieur: staat eil<e vijï star;p"en stiile.

- Gaat clie eerste trein rap ?

-- 'k GelooT het rvei !

- 
'l{ Bc'n schoulv van zulke frr,.ins I

- Schot-tl ! Er zal ciaar geerr ongeluk. ger'n inaih(iLli'rtr-- gclreure;r.
Attention I gincier kclrnt julcler konr,ooi I

De trein stornide binnen. Eeu garcle sproug vlug vair ck- losrrrri:ink en
opende voor onze reizigsters een portier, tenvijl hij zei :

- Allez, nioeclerke crr jonge dochtere, rap crin !

- '{ 15 toch voor Brugge ? vroeg cie boerin.

- Zij gcrust, \,*te kunncn niet verciolen, allt\\roor-dcie cle t',,achtel .

De treiulvachter klvant de kaartjes knipltel.

-, Te l3rugge velancicren, zei hij. De trein voor Geut kolti o1,. 't eerste
sl)ool-, maat haast juitler als je te 13rugge aaul<omt, ri'aut claar.is u:et rrelc
tijd te vcrliczerr.

De afstand naar West-Vlaander-cns hoofdstad \vas ilict ver i:n tveldra
stoontde de trc:n de i,i.el sieriijke maar sombere spoorhalle \ran Brugge binnen.

- A1 \uaar l1u ? \,roeg vrou\\' llaazen. Wat een yolk, u.'at ern l'olk !

Wc 3;aair iricr tk.ileu, Ànraric.

-- We'n rioen. nroedrre. El'i nreisje vroeg aan een statieman \['aar tle
treirr voor (lcnt stoncl.

-- [)oor den tunnel, klonk het kort.
--- \À'atbliett '/

- i)oor clen tunnel.

- .41 rvaar is dat ?

- À'laar: zii ie gij doof ? Kruipt daar onderr den grond !

- Je zijt beleetd, hernam Marie boos. Ga je me nu zeggen. waar tle

trein voor Gent is, ia of neeu ? Wit' peins je dat je voor hebt ?

De man stond een oogenblik verbluft. Dan ttrees liij den tunnel aan er'l

zei, clat ze clie tra-ppen lnoest afgaan en de trappen aan 't eind \l/eer op.
Marie voncl nu den nreg, en toen de reizigsters op 't eerste perron krva-

nren, klonk het al dreunend : Pas op ! Attention !

Met luitl gegil vloog een Iange trein binnen.

-- Voor Gent, menheere ? r'roeg Marie aan clen ontiercltef.

- Dezc trr:in hier !

Reizigers stapten af, anclete op. en cle meesten wareil gejaagd. zoodat er



,-f VLAAMSCH GEzIN L/

een oogenblik ec'n hevig gedrang was, lnaai vrou\! en dochter Haazen von-
den toch plaats, ofschoon de eerste 't hoofd schudde en berveeide. dat aiies
hier te geu'eldig ging.

- Zet ie hier, noedertr, 'k ga eert beetje met jen clcchttr klappell, klo;rk
het uit een andere afcieeiing.

iy'tarie zag cicn spreker eens met haai- fellen blik aan en ke:k dan iraa:'
Sttiterr'. 

tirirr zctte zich iir ben'cging, dc drie hoogste torens van Bruggc ver-
schenen even. vercJu/enen wcer, iret Minnervater cn 't Begijnhof schoten vlu{
voorbii. c'le i..'afdens rolcien sneiler en rcldeir dra in volle r.aa,rt iarugs ilt
iech ir lijrr.

- 
't Is rvreecl, 'r is t,reecl, r'iep d,.' boelin v,erbaa-.rl uit. We worden ge-

schud als 't kaf in dcn molen. is Cat nu cle tesse, u'aarvan Lottis van de
statie sprak ?

_- De vitesse, troedere, verbetertie ÀAarie.

't Landschap \\ras scirilderacl-itig. \Meeldig lagen de akkers te biekken in
ric zornerzon, en clc uaarstige arbeiclcr guurie zich ttrurt'éliiks licn iijcrr ctti
't rolleircl gevaarte eveil aan te blikken.

..--- Er ligt 16çl veie land in de rvereld. merlçte de boerin venr.c.uclcr.C op.
En zeggei-1, ciat. iecler stukÈke een eigenaar en eeh irâchter heeft, en ciat er vooi-
elk lapke besprr;ken u,olt',t \\'at er gtza;,irl r:i gr,;-llaltt rllr)ct i"'ûitiLit Zie i:
gij nu een roê grond zontJer vluchteti, À4arie',j Gcen een, gerrn ecr. Zit, claa;
is een parochie. IJr-rp ! zc is ai \\'rcic \\/eg:::::::::::::, ! 't iLiin r-liirgen, i :iiri r--iiu1.1tii,

tl zao rap tL' rijrictt | 'k \\/ildr', dat t.t,..t Lij or':; rras !

Ze tlach'r aan r1e ruzie van dezcu it,crgcrl L'n vervolgdc :

- 
\/3(gi er1 zcu niet ureer kijven, uls i^ ciat al zag.'!< Ga hcrl zcp-gen,

toch ocli< een kccr een groot volrage tc ticc'ri. Wie tltuis irlijît. ert zi':t aiEe-
Iijk niet nret al !- Maar, &la.rie. r'u heb it glec-n iiougelt:'l 'k l-{'.'[: stuiten
en eiers in lnen pander.

- O, neen-ik, lncedele, 'k en heb gecu hongerê.

- 
Doe lijk ik en eet er eentje lcgen den hongcre tlic lronlt, i/an r-lal

schr"rciden en schokken geraakt de buil< ijciel.
En vrouri,i Ha.azen I-raalde eenige ciil:tie bote;:ltaurrien r:ï-l r'cu kopFei

cieren rrit haar korlje.

-- Waar gaan r,vij t.le eipellen snrijten ? vrtleg ze"

- 
Op cleir g-rorrci.

- Jamaar, nrag dat, gaan ze daarop uiet reclameeren ?

- 
Maar neen'z. Iedereen doet dat.

foloeder eu rlochter aten.

-- Smaakt het? rrroeg de spotter van zooeven, ziin lioofci bûr'tll 't schot
stekend. -

- 
Ç2, riek het ! antrvoordde Marie boos.

- Je zilt gij nog een dulle ! \Mat heb ik tiiisclaan ?
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Hct meis.lc r,vas r.r'ijs en keek cioor het venstertje.

-- En rirag je rran jen vrijr:r tegen geen joukntan sprekcu ?

Maar icen de fl:.uwc kerel, die geestig lvilde zijn, doch velr.elend lt as,
[rrrrnerkte. r-iat hij geen anirvoorcl niccr klijgerr zou, zclte hij zir:h \,,'rcr neer.

- Ken jc gii clierr vent ? vroeg rnoecler Tluisterend.
Bah. nrrit-ik.

-- 't is een stouterik !

- Bah, u'zijn el alzoo vele op rlen trciu, en't beste is er niets tegen te
zeqgtn, ze zrvijeen toen ool<.

-'r 
Is n()g \vaar lAi,'k verschiete... r've rijden over't \'.'Atcr\i.

De hnrgtte is kloek. 't Is een vaart.

-- Zijtt r'r alhier ook vaalten ? De rvereld zit toch aarclig ineen.'t Moe-
ien algclijk ieilr koppen zijn, ciie dat al besticren. Vaclere mùest bi1'ons zijn.
Als ik het henr al vertelle, ie gaat spijt hebben, maar ie gaat 't niet willen
zeggen algelijk. Ja, ie is een beetje koppig. tttaat 't is toch een goede, bestc
riran. Zic nc keer, Mar.ie, dat is een groote hoisteê ginder ! En hoeveel bees-
tcn in tlen nreelsch I De trein staat nieuwers. Dat is algelijk lastig voor de
:nenschen r.;an clie parochies.

. - Jatnaar, er passeeren genoug treirrs. die aan alle st:ltics staart.'t I:
liik al rrrrzen karit. Er ziin d.aar ook vitessen.

- i{h. ja, 't is waar ook.
:\an nlen gtzichtcrincler verscheeu een stacj..
-- Zit eens, Malie, zie eens I riep vrou\41 Ïlaazen opgeu'onc1ell.

Dat is Gent, rnoedere !

- 
ûent ! Ha I Gent is grootl

En cle boerin ging recht staan oni beter naar de torens boven die zr,varte
nrassâ, zooals de stacl .zich nop; afteekende, tc kunnen zien.

- 
\tse naclcren rap, hernarn rnoecli:r. Als er nu maar" entlvit aan cie statie

i.s. of anders verdolen rve ginder.

- 
Ik heb 't adres en kan den r,veg- vragen, moeclere.

- 
Maar zie ne keer, zie ne keer, ivat treins ! kreet vrou\{. Haazen, toen

::c voorbij een depôt van locomotievrn reed. En kolen, zie ne keer... dat noet
lan €en grooten marchand ziin... of zou het van de statie zijn ?

- 
't Is voor cie cluivels van de treins !

- 
Ah. ja, dat moet geld kosten, rnaar de treins hebben een qoô klandi-

zie. alsân vele volk. Zoûn we nu aau de statie ziin ?

-- Ja, rnoedere, we moeten el af .

De reizigers stapten uit.
--Laat ik jen arm vasthoudcn, of ik verdoie, zei de boerin angstig. lVat

::en volk I 't Is lijk ecrr omlnr.gang. Ah,r'aar moeten ute nu ?

- Ëitchtc cloor !

- Ï-xor-icl rire vastc, Marie, men hocfcl draait. zwicttt je, daar staat een
trein.
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-- I-iij kan
Marie lachend.
't i,olk volgen.

-- Je zijt gij toen nog niet cicnt.
À,loecler en clochter bereikten clen uitgang. Marie gat tic helt valt eilt'

kaarties. ze rvist lvel hoe 't hoorde.

- lk zie nroeie al, riep ze verheugd.
Een vrour.r', op staclsche rvijze gekleecl, kr';ani lachend naar cle reizigstels

i.oe.

-- Ah, gc zijt claar I riep ze. Weigel<onlen !

- 
Wannecr ga jc c1eure.. zeggell ze er bij ons bij, schreeuuide vrou\l

Haazen cpgervcltlen. Dag, Seia... iioe stei ie hei ? ia. ja, ri;e ziin varteigen
gckoneri, rraâr 't is een eendelijke grriote vûyagg.

- Bah,'t en is tocli zoo verre niet. \ù/ii hebben vcrleden rvcek ecit i'o}:â-

tc guri;rln rrlll I\arttt'n r'll Dillaiil

- 
[]ar is aern't anderc eincl var-, cic u'er.elcl zeker-e ! Als le dat gewoil,,

zrjt. cr is't al rrit'i.
-,- Wc l1::an de tiarn liakkcn, 'ii rvone nog al verre vâl.l hirr. Er:ri liwartier.

is r-l;-t uo i'e ? O, g.ij steeiingen. lachte vrou\À' Haazen. À4aar allez I

n'c'zijn cil vûyâ[i;c, ,,r'e pl',kl<en de trant. À5.aar er staan nog geen paarden \roûr.

-- [,]e trams rijcien hier zonder paarden, @ntr.r,,oordde lachend \Irû111"\'

Haaztns zuster Sefa, uraar ciie in tie stacl josepirine genoemcl rt'crd.

- Fioe zonder paarden. er staat algeliik geen vuurcluivele rroren.

- Ze i{aalr rret clectriek. Zie cr daar een.

- F{. Barbara ! zie toch eens, Marie... zonder vuurciuivcle en zondet'
paarclen... 't Ziin groote clingrn... vader nroest dat zien I h,.'rtrai.r cle boerritl

no€{ meer opgeu'onden.
De tram bracht het drietatr naar een stille

waren door de even hooge, in denzelfden stijl
zen.

Josephine stapte nret haar << otrerkomste > af en bleef voor zulk een stiivc
rvoning staan.

- 
We zijn er, sprak ze.

Marie bekeek het gebouw en dacht piotseling aan vaclers hoeveke tneT

den vrooliiken, rvonnigen boomgaarcl, waar op 't frissche, groene gras licht
en schaduw speelde. En Marie voncl het hier in deze rvijl< vatl 't groote Gent
veel cloooclscher dan ginder te lande. Moecier bleei opgewotlden'

- 
fign schoon huis ! riep ze.'k Durve bijkans niet iiinnerlkornen. En

zoo grocrt... je zoudt er in verdolen !

- 
ja maar', 'k en u'one hier niet alleene,

hu urti.

- \Moon ie met twee families hier ?

ïg

algelijk op de steenen uiet komen, lluedere, antrvoordde
Ie moet niet schoul zijn. 1ù'e gaan er ri'el geraken, als ute

'uvijk, u,aar- cie straten eentonig
gebourvcle, kazernachtige hi'ri-

zei Sefa. 'k Heb een stage ver-.
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--.lt,Dat i.q stadsnode. Er ajn liuizen waar ze met drie en vierfamilies
leven. De huislruur is hooge, 'k betale hier alle jaren duist Trank.

- Maar 't en is geen waar zekere !

-'t Doet, 't is waar. Miclden in cle stad vragen ze viiftien honderd, twe,:
cltiisi, drie tot viii cluist Trank eu nog ilteer.

- \roor één huis !

- Ja, en cliku'ijls een klein huis nog, een r'vinkel met eenige srnalle ka-
nters,

-- H. Barbrra ! dat is al aarclig in stêe. En hoe hebt je dat kunnen ge-
rt'OOn'u'lOrtlun'/

- 
Bah. clat gaat rap genor-g. Laat ons naar beneclen gaan, stclde Sefa

VOOr.

- 
Ho., naar ltcnCrlerr ?

- 
Naar cle keuken !

-- Doe ie gij fteuken in clcn kelclere ?

- Ja, ik ivorrc in ecn kclclerkeuken.
Nietir,ve vi'rltazinq- van vrou\v Haazrn, toen ze in cle kelderkeuken zat.

--'î Is liik cle rnollen in clen groncl... en je en ziet van de rnenschen
tticts als hun be enen... zi.J:, Malie. L'l' passeeren een Daar schoenen rnet een
brokke brilrke ! zei cle bocrin luicl lachencl. Wel, O. L. Vrouwe van Dadizeele.
i,i'at ga:in \\,e no*- hooren en zien. O, gij steêvolk.!

Seiri zrfte koffie en vrooliji< koulencl verliep de morgen snel voor ons
cl ri eta l.

- 
Fl{ru late kont 't rrannevolk ? vroeg \/roulv Haazcn.

- 
f1'r1 beetjc achier den tl'a,a.lvcn. en ten tvveeën moeten ze weer op hun

bureau ziin.
_ \i/elrlra tratl Seia's man. rnijnhcer Vcrtommen, binnen. Een kort manne-

tje met een rt--'nri gezicht en op clen nerrs een nijper, rvaarachter de oogjes
riof str-rrtri'-'ri

-- I-la. oiize familie van West-Vlaanderen ! riep hii wel vriendelijk,
ilrar t('(uiiik irfir,at hesclrerrnerrd.

- 
Schoonbroel'c, we hên ie algelijk gevonden, hé. zei vroll\\, Haazen.

We h^,'n ir ::i:\'onclen. ..,ogel, al zit je diepe in een kelder !

- 
Err tlat ir; nichte Marie I 't Spijt me, dat ik alzoo een schoone nichte

niet et:l iici' leeren kcnnen. hr,'rnarr Veitommen.

- 
l-|6y,11 ioch ne keer-. Sefa I

- Dral rs Albelt, zei Maclzirlc Vertomrnen.
--.{h. jen zoue I 'k Ca ne l<cel zieu urat dat is... een steêmannetje vait

papiei'. oflo.'cl een, clic zen bcerenafkornstc nog toont.

- 
[Jonioui' ! grot'tte een jongelinq van ongeveer twintig jaar, met een

i;nap r,riieriijh en netjes gekleecl. Matante en nichtje...'k ben kontent kenni:,
:-tct tt tu tntlien.

En hartelijk schuclde hij de boeriu eu hare dochter de hand.

20
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- We gaan eteq zustere en Marie, cloe lijk thuis als 't u belieit, zer
Madame Vertommen.

- Jaa'k, jaa'k, verzekerde vrouw Haazen. De soep zit al lank in men
ne!12e....

- Je gaat nroeten niezen, matante, schertste Albert, de zoon.
Vrouw Haazen lachte wee{ opgewonden.

- Te (len-c steken ze de soepe in ulder mond, hernam Albert.

- Ah, dat steêvolk is geestig...'t zijn farceurs !

- Eet je ot.rk rnet jen neuze, Marie ?

Een nieuwe schaterlach van vrollw Haazen, zoodal de keuken van haar
luid ha, ha, ha, van hoog naar laag overslaande, weergalrnde.

Albert wilcle rret alle geweld vroolijk zijn en bij zijn tante vond hij
heel veel bijvai. Vrouw Haazen lachte zoo dikwijls, dat ze zich ten laatste
in haar soep verslikte. Albert sprong kwasi verschrikt op, haalde een hand-
cloek, bond ciien zijn moeie onder de kin, zette zijn hoed op, stormde de trap
op. roepend :

- Nen cloktoor, twee doktocrs, tign doktoors !...
Vrourv Haazen kon maar niet kalm worden, want Albert wekte nog meer

lraar lachlust op, tot ze eindelijk schreeuwde :

:-Houd toch op-.. mijnkele, mijn buik... houd op ! Ah, die Gentefiaars
zijn farceurs, ze ziin toch geestig

Marie kon niet lachen. Madame Vertommen bracht aardappelen, vleesch
en groente op.-- Matante, pak een stuske paardenbiefstuk, ge weet dat we dat in de
stad veel eten, hé, begon de zoon des huizes weer. Gisteren waren 't honden-
hespjes, eergisteren kattekotteletten en als 't Zondag is, trakteert moedere
ons lijk nu op peerdenbiefstuk !

Vrouw Haazen wierp mes en vork neer, leunde ver achterover en schok-
te van het lachen.

- Albert zij-de niet beschaamcl, riep Madame Vertommen boos. 'Ze
zoûn wel puinzen dat waar is I

- Maar tante toch, we weten genoeg, dat Albert dat maat om te lachen
zeet, sprak Marle haastig.

Vader Vertommen sprak niet veel. 't Scheen wel, dat hij een ruim deel
van dit biizonder maal naar birlnen wilde werken, want hij at vlug door en
liet de anderen babbelen. Hij zag den verwijtenden blik van zijn echtgenoote
niet, of gebaarde toch zoo.

- Albcrt zocht u,eer naar nicuwc grappen.

- 
je rnoet ook een keer komen, zei vrouw Haazen.

- {ioecl, niag ik ntijn vriencl meebrengen ?

- Maar ja...

- We gaan uw boomgaard leeg eten.
Marie voncl haar neef een fiauwen kerel.
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Eindelijk vertrokken de mannen. Ze zouden heden hun familie niet meer

terug zien.
Albert nam weer den handdoek en hield zich ol hij weende, waarover

moeie zich weer uitbundig vroolijk maakte, terwijl Marie zonder vreugdt
lachte. Dan maakte de jongeling een komieke buiging, wierp de boerin err

het meisje kushandjes toe, waarna hij eindelijk heenging, met 't gevoel, dat
hij een zeer grappig mensch was. Maar zijn gezicht werd thans donker, want
Albert zag op tegen den langen, vervelenden middag van bureelwerk, als
tegen een berg.

Sefa leidde dien namiddaghaar gasten door de stad en menig keer riep
vrouw Haazen: 'k Wilde dat vader hier was | 't Zijn groote dingen !

. Ze wilde nog eens in den << eletriek >> en om haar zuster genoegen te
doen, reed Màdam Vertommen inet haar familieleden heel tot Meulestecle
en vandaar naar 't Park.

Vrouw Haazen en Marie zaten weer in den trein.

- 
't Is te rap gepasseerd, 'k heb vele plezier gehacl, zei de eerste.

- Bah, ja, 't is wel geweest, nraar 'k en zon r.iet geerne in de stad
\vonen, antwoordde Marie.

- We zoûn 't niet gewone worden, maar Sefa heeft algelijk een schoon
leven. Niets te doene, vast geld, twee kosiwinflers ! En rvij, 't is slaven
van 's uchtends tot 's avonds ! 't Is in huis, in den stal, op 't land {e u'erken
dat je zweet ! Vle hên wulder nooit gedaan.

- 
Fr en gaat algelijk niets boven den boerenstiel, moedere ! \Me ziln

vrij, en we woncn gerust !

- Die Albert is een geestigaard,'k en heb in een iaar zoovele nict gp-
lachen als vandage. 't Is een geestigaard, 't is een geestigaard,'k en heb van
z'n leven zoo'n geestigaard niet gezien !

- Och moecier...

- 'k Zegge da'k nooit zoo'n geestigaarcl gezien heb, heb 'k nooit zoo'n
geestigaard gezien, nog nooit van men leven... alzoo'nen geestigaard ! 'k
Ben kontent, dat ie ne keer komt. we gaan toch nog een keer hertelijk lachen.

Albert meende zqker, dat hij 't schuchter meisje, overbluft had. Mari..
vond hem flauw.

Ze sprak over iets anders. Zonder buitengewone ontmoetingen kwamen
onze reizigsters thuis. Lieflijk rees de dorpstoren op en blij begroette Marie
hem. Miel, de zoon, stond buiten aan de poort der boerderij een pijp te roo-
ken en van den schoonen avond te genieten.

- Ah, je zijt daar ! riep hij. Is 't al wel gegaan ?

- Eerste klasse ! antw'oorclde vrourn, ll.aazen. Je moet ook ne keer,naar
Cent gaan !

- En men nazaard ?

- Hier zie, en moecler gaf hei:r ern schocne, houten oijp.
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_' Hondertj clttist keer beclankt. .. een pijpe van Gent, ah ! lve gaan er

Zondage uit snrooreu dat ze rookt lijk een schoutt'e.
Boer llaazen zat in cle kcuken. Den ganschen dag was hij in goede Stem-

:ning gelr'eest. naar nu meende hij weer norsch te ntoeten zijn.
: Atr, z.e ajn claar, enze maclâms, ze ziin daar, ik ben moe van lverken.

- 
Ën urulder van te voyagreren, viel moeder in. Dag, vaclere I Hier, wc

hên aan jou gepeinsd en ze legde een flink zakmes op tafel. Is dat niet wel i'
r/roeq' ze.

- 
()rn dat te koopen en moet je naar Gent niet gaan. Tyteleers op de

plaâtse r,trkoopt dat ook.

l,icfclijli le'r-,s '-tt, 
dorpstoren op.

- 
Ga je haast zlvijgen, oi ik rloe 't mes weer mee, als ik nog 'ne keer

naar Gent ga. Vele complemeuten van de lamilie en jen zusters zone komt
e'J rls.

- 
Ie mag ginder blijven.

- 
Ie gaat 'n kameraad ntcr:brengen.

-, Tivee steêlingen, die gapen van den hongere en hier ulder buik komen
vutrlen en ons toen nog voor stomure boeren gaan verwijten. Dat die neuze-
nlâkers, die grasheeren maar te Gent blijven.

- 
Allez, vadere, toog nu ne keer, ciat je blijde zijt met je mes, want je

zijt er blijde mee, hernam vrouw Haazen.
De boer bromde nog wat, maar toen moeder van de reis vertelcle, luis-
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terde hij rnet belangstelling, stelcle zel[s rrragen, doch eindigcie rnet de op-
rtrcrking :

-'k Zou dat al rvilien zieu, 'k zou dat rviiien zicn. ntaar op 'nen weke-
tiag op voyage gaan, dat is goeu voor riik volk !

Marie gevoelde zich rnoe, toen ze le bed ïag. Ze clacht aan de stac!,
nraar herhaalde bii zich zelve, ,,lat ze er niet gaarne wonen zou.

Dat is een schetsje uit 't leven vall vool den oorlog. Maar- sedert is ci
hr.rel urat veranderd. ltroeveel buitenlieden van West-\/laandereu l'erbleveil
tijdens hun ballingschap in Nederlancl. Frankrijk, Enselanci !

Moeiiijk.
Iledieude. - Mrjniieer, uw vrou\\'vraagt door cle telefoon cf u korlt etcn.
Patroon. -- Iluik eerst eeirs urat r1e not schaft.

of Was zoo.

- 
Ziet gij ciie ciame ?

-- Ja rvat is er valr ?

- 
lVarc het niet qe\\rcest van drie r,voordies. ciie zc verleCeu iaar 2e,.,

clan rves ik nu zoo rijk als cie zee diep is.

-,- Maai hoe kwarn clat ?

- Wel, haar vaCei bezat u'el cirie nreiaaiiat-irieken en vier koolmijnen.
lk kon zeker tien rnillioen in een slag krii gen nraar clie rlaurc ciaar. de c.locliteL
rvas laf genoeg onr het te beletten

- 
Èoe clan toch ?

- 
Wel, il< vroeq of ze rntt rn,..,r''lrir: it.(lii\\'cll (lt tr t.i(1: ilii : ,r \ecii.

gii, iclioot )>

Emr lrleinen lvenk.
Ecn reizigéltrtoest op ecn bilici i<oucieir :ivcnd ceu gelriiuten tijci in cen

klein station doorltrengen en eing binnen zitten rvaai'ccn Icl<lier rruurtie
branclcie. I{ij had allen tijd en }iaalcle ecn sigaar vooi rlcn ciag rtr:r .ic.n tijcl ccn
rveinig te vc'rkorten. Juist kn'alr cle portier binnen cn de reiziger zei. met rlerr
vinger wijzende uaar een bor:,-ijc. clat in't lokaal hing << Verbt.,den hier re
t'ookcti >>.

- lk onclerstel da? dit verboci hier niet strens lvorclt gehanclhaalcl ?

- O, neen, neneer, zeide cie portier mct nadruk, ze geven hier zooveel
voorschriiten, en hij wees op hr.t borclje dat er oncler hing eu \i.aarop stond :

Het is het personeel ten streugsfe verboclen drinkgelcl aan te nemen.
Hj.j kreeg er.
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