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I.
I

- Bazin, koop mijn drie 'laa'tste bezerns af, dan kan
ik n'aar huis... het wordit dlecht weer, zei een [eur-
der, drie op een Decernberdag van' 1854, orp een grote
hoeve stond, tussen Sluis en Aardenburg, in Zeeuws-
Vlaanderen.

De man was a'r.moedig gektreed en niet bescthut tegen
de gure wind en sn€euw, die over de poldervla;kte
hlies.

- Korn maar in de kee't, zei de goedfrrartige land-
bouwster, die medelijden rnet de zwoeger voelde. Grij
rnoet zeker nog naar Maldegem ?

De keet was een acthterkeuken, waarin gekookt werd
voor de hoevebe'wo,ners en voor het vee.

De Bazin begreep dat de leurder een bezembûqrder
was van over de grens.
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- Iu, antwoo'rdde deze, ik ben no,g bi.jna drie uur
van huis. En er zit storrn in de luclat.

* Eet eerst een boterharn en drink een korn koffie.
Dan staat ge kloek voor de reis.

- God zal rhet u lonen, bazin !

Karel Vrielirlk, de Maldegernse bezernbin'der, zette
zidh aan ta{e'l en weldra smr.rllide hij van het geurige
tarwebrood.

't Gebeurde niet veel, dat hij 176 vriendeli'jk op een
hofstede onûvangen we'rd, al woonden zijn klanten
meestal hierr in de vructhtbare poltd,ers. .]4en kocht wel
gaarne bezerns, rr.aat rrodigde zo'n zwerver niet licht
binnen.

- En rkunt ge uw rkost nogal verdienen rne't bezerns
binden ? vroeg de vrouw.

- Dat gaat... Maar nu doen de ei'genaars van de
bossen ons moeilijrkheden aa,n voor het rijs" We heb-
ben het recht dat vrij uit de bossen te lhalen, als we
aan de ene voet een sdhoen en aan de andere een kloet
dragen, be,weerde Karel Vrielink.

Sara, de docrhter van bazin l(osters, die ook in de
keet was, begon,te lachen en vroeg :

- Wat voor gekheid is dat nu ? Een schoen aan
de ene voec en een kloef aan de andere.

- Iu, dat is van uit de oude tijd. 't Is al h'eèl lang
geleden, dat een graaf van Vùaanlderen, 'die te Brugge
woonde, in de bossen van Maldegem kwa,m jagen. Hij
verdc,olde ergens onder Kleit en ,het werd siledht weer

en 'het was al avond. De graaf z.ag e,en lichtje en ginrg
er op af. Hij kwarn aan het hutje van een bezern-
binder. Daar kreeg hij eren en mochr, hij op het enige
strooien bed slapen. Hij lag er war,rn en wel bescftrerrnd
voor de ko'ude wind en de regen. D,e arrne rnensen
wisten niert dat ,hij de graaf was. 's Morgens t'rok de
rijke heer een.gouden rin'g van zijn vinger, om de b,e-
zembinder en zijn vrouw te h,elonen, rnaat ze wilden
dien niet aanvaarden.

- Met goud kunnen we niets doen, zei de bezern-
bin'der. Moest ik uw ring in de stad gaan verko,pen,
dan zouden ze wel peinzen dat ik hern ges,tolen hetr
en me in 't kot sterken. Wij hebben niets anders van
doen dan rijs voor onze bezems, maar de troswachters
van de graaf verbieden ons dikrvijùs er te snijd,en of
eirS€n eï veel geld voor.

I)e graaf vroeg dan nog het een en ander over clat
rijs en vertrok. De bezem,b'inder leidde hem tor aan
de weg naar Brugge. Drie dagen d.aarlta kwam er eên
trode uit het kasteel van de graaf naar Kleit en gaf
aan de bezembinder een perkament, waarop stond,
dat de graaf toeliet vrij rijs te snijden in de bossen,
tot aan de derde krno,op, aan allle Kleirtena,ren, dragen-
d-e aan de ene voet een kloef en aan de andere een
schoen. En dat is altijd z,o gebleven .Maar nu willen
ze ons dat verbieden.

- Wie ? vroeg bazin Kosters.

- De eigenaren van de bossen, die nu aan vee,l ver-
c,
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schillende farnilies 'behoren. 't Oude perkament is

verloren geraakt. En dam nog, wat kunnen wii, arme

mensen, te,gen machtige ,heren doen ? We zu,llen het
rijs moeten kopen en d'at is dan weer zoveel van ons

winstje af, want we kunnen de bezerns moei'lii| gf'
slaan. En bazin, we ,hebben slechte tijden gehad. De
oogsten mislu'kt, de aardappdlziekte, de typhus (i)'
Ik zelf heb vier jaar geleden drie kindertjes door die
ziekte verloren.

Ja, vrouw Kosters wist dat er grlote ,ru)od 'was ge'
weest in Vlaanderen. Benden bedelende mannen en

vrouwen waren toen van nver dê grens geko'men, om
op de Zeeuws-Vlaamse hoeven voedsel te vrage-n. En
rien had scherp de wacht moet€n houden tegen dieven,
die uit armoede gingen stelen.

Sara lachte niet meer. Ze voel'de medelijden met de

zwoeger, die orn een paaï frank te verdienen, van 's

morgens vro€g tot 's avonds laat de streek afliep, v3n

Sluii' tot tsreikens, van Kad,zand tot lJzend:ijke' En
ze was blij, toen rnoeder de leurder wat meer betaalde
dan hij oio"g, en hem nog aen tarwebrood en een s,tuk

spek meegaf. Op de grote hoeve had men overvloed'
' Karel ùrielink bedankte en vertrok. Hii 'marctr'eer-

d.e eerst naar Aard,enburg, welks hoge Sint Bavotoren

ginds tegen de jagende, grauiwe woilken afstak' Na drie

(1) Va'n' 1840'1849 heerste er aeel ellend'e in VIcmru

d,eren.

kwartier stapte hij door de Kaaipoort, waarbij ecùrter
geen kaai en geen water meer lagen, want de vfl)egere
,haven naar het Zwin, de eens grote zeegdlf en in de
tijd van ons verhaal -'het jaar 1854 - nog een slijke-
rige inharn tot Sluis, was reeds lang gedernpt.

Snel ging de bezembûnder langs de huiizen, waarryan
somrnige nog door hun de{tig uitzicht aan de vervlo-
gen bloeitijd herinnerden. Maar er woonden te Aan-
deniburg toch veel rijke renteniers en vijf jaar gele-
den, do,or de nood gedreven, had Karel aan hun wo,-
ningen gebeld, om een aalmoes te vragen.

Dat vond hij toen zeer vernederend, want ihij was
een vlijtig man, die het liefst werkte voor zijn brood.
Doch honger is een sdherp zwaard.

Van Aardenbung wandelde Vrielink naar Eede, het
grensdorp. En weldtra za'g hij in de vert'e de zware, oud.e
toren van Maldegem. Hij moest dan een srnalle zifweg
nemen, want hij woonde tussen het dorp en Kleit, dat
ook tot Malde'gern behoorde. Het begon nu rveldra te
schemere'n en de win'd nam in kracht toe.

Karel hoorde de drie klokken va,n Marldegern lui-
clen en maakte het kruisteken.

- Och ja, zei hij. Barones Pecsteen is d,ood. Ze word,t
nu zeker naar Maldegem 'overgebracht, om na drie
dagen begraven te worden. Ze was een brave vrouwe.
God hebbe haar ziele !

Baroires Pecsteen bezat ts Maildegem een kasteeltje
maar had in de laatste jaren meestdl te Brugge verble-
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ven, in haa'1 sdhoon, groot huis; daar was ze ook ge-

storven. Ze zo'a in de grafikelder bij de kerk van Mal-
tlegern trograven worden. En voor haar luiden tùrans

de klokken.
Karel Vrielinrk moest nog bijna een uur gaan, eer

hij de hut bereikte, waar hij woonde met zijn vrouw
Melia en zijn veertienjarige dochter Tilde. De ouders
hadden in de hongertijd drie kinderen verloren. Dat
was no,g altijd een groot ver'driet v'o'or hen.

- Goeden avond, zei Karel, toen hij binnentrad.

- Ik ben biliij dat ge thnris zijt; ihet wordr s echt
weer, antwoordde Melia. De bezems goed vetkocht ?

- Jawel en ik kreeg van een brave bazin nog een
brooid ern een stuk spek rnee. Ze gaf me ook twee frank
meer vootr mijn drie laatste bezems. I{ad ik altijd
zulke dagen, we zouden a'l gauw nog een geit kunnen
kopen !

- Tilde is gevraag orn in de kerk hij de barones
te komen tridden. De rentrneester is hier geweest. Ze

heb,ben de krarones om vijf uur naar }4aldegem ge'
bracht. De kist staat in het koor van de kerk en zes-

tien meisjes moeten er d,e hele nacht rond zitten u'a-
ken.

- ja, vader en om twaalf u,ur krrijgen rve koffie en
koekelmterhammen, zei Tiùde.

- Ifoe laat moet ge er theen ?

- Om zeven uur. O, vader, de kist ston'd in een
schone zwatte wagen... Ik 'heb het gezien. En er liepen

mannen rond met zllveren koorden op hun frak. De
grote baan was van aan het kasteel tot aan de kerk
me,t stroo belegd. De paarden hadden zwarte kleden
over de rug.

- De barones heeft al die ere verdiend, sprak Vrie-
link.

Moeder kookte pap en sneed 'het gdkregen ,rar,w€-
brood aan. Karel had na zijn lange wandeling weer
ho'nger en zo gebruikte het gezin mu het avondmaal.

Dan tro'h Titlde haar Z,and,ags lileed aan. \{oeder
had haar kloefen arfgesch-uurd, want schoenen be,za-
'ten ileze arme mensen niet.

Tilde vertrok. Ze ging alleen. Ze was gewoon aan
de duisternis en de eenzaa,rnheid. Maar wat verder
haalde ze nog twee meisjes in, hier van de boskan't,
die ook gen'odigd waren ,om de waoht te houden bij
het lijk der voorrra,me vronwe.

Gedrieën wandelden ze voort ; ze kwarnen op de
grrlte baan, die van Maldegem naar Brugge leidt. Wat
lrurverend spoedden ze zicb voorbij de ruine van het
oude N{aùdegems kasteel, waar de << donkere put > lag.
Daarin had ,men rheel lang ketelaars gevangen gezet
en van honger ilaten sterven.

De wind joeg het strioo op, dat hier voor de lijk-
stoet gespreid was geworden. Ti,lde ,en haar v,riendin-
nen spraken niet rneer. Ze kwarnen onder de indr,uk
van al het geheirnzinnige.

Tien minuten later stonden ze aatr dre kerk, waar
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nog and,ere meisjes wadhtt€n. Er waren arme en rijke-
re. De baljuw 'trad na een poooje buriten en went<te
allen hem te volgen. Stil traden ze de donkere kertk
binnen. In het koor alleen was I'ioht van de vele kaar-
sen, die om de kist stomden. Deze was met een zwart
kleed ,overdekt, met in het midden €en groot, zilveren
kruis.

De baljuw wees naar de stoelen, waa op de meisjes
moesûen knielen. Zo begon îaar zeet oud gebrui;k, de
wake ;bij de dode edelvnluwe. Dieper in de kerrk ba.
den ook vrouirren en mannen uit het dorp of van de
wijk : << den Al<ken >; armen, die van de nu overle-
den barones dikwij'ls aa,knoezen hadden gekregen en
tegen de Winter muts,aardls uit d,e borsrsen, als brandstof.

Maar tegen aoht uur gingen ze heen en de ba[juw
sloot tnen de kerk.

Tilde Vrielrink bad nu met de andere meisjes mee
en dan weer stil. L,ater moest ze sorlxs 'tegen de s,laap

vechten. l{et was imrners een tlange wake. De wi,nd
loeide om de oude kerk en sorns rintkelden de ralnen.
Tussen twaalf en een uur, mochten de meisjes orn de
beurt rnet vieren tege{lijk in de sacrirstie gaan. Daar
schonk de vrouw van de koster fi<offie en diend,e ze

koekeboterhammen op. Na geget€n en gedtonken te
hebben, keerden de meisjes bij de'lijkbaar terug.

Om vijf uur 's rrlorg€ns was de wake afgelopen. Ver-
moeid gingen Tiùde en haar vriendinnen naar ilruis.

Voor de volgende nacht waren andere meisjes genb-
digd.

-8*

Vader en moede,r zaten reeds bezems te binden. Ti[-
de vertelde, hoe db nacht verlopen was en moest toen
naar bed, haat kafzak, op zolder.

tr)rie dagen later werd de barones begraven. Bijna
de ganse bevotking woonde de groorse plechtigheid bij.
Er waren veel edell,ieden gekomen in prachtige koet-
sen. De trarsnes was niet getro,uwd geweest; haar
broer, baron Pecst,eern, leidde de rouw. Naast ùram ging
zijn goede vriend. kanunni,k Andries, pastoor van Mid-
delburg, een dorp in de omgeving. De rnensen ken-
den pastoor Andries wel, een braal man, die in zijn
jeugd vecl te Maldegem had verbleven.

Karel Vrielinlç zijn vrotr,w en,docihtertje waren ock
gekomen, ma,ar ails vele affnern, knie,ld,en ze op het kerk-
hof neer, want in de kerk was ,geen plaats meer.

Een zware stilte rhing over de menigte, ûoen einde-
'lijk de kist in de grafketrder neergelaten werd. Daar-
na dee,lde de armrneester brorod aan de behoeftigen
uit. Melia kreeg er twee. Iedereen sprak over de goe-
de barones, die zo ,liefd,adig geweest was.

De volgende dag vernam men dat ze dertig duizend
frank nagelaten had voor een instelling ten beftroeve
der armen.

- Wat zouden ze met dat geld doen ? vroeg Melia
's avouds aan Karel.
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- Ik $reet het ,niet ! Ze spreken van een weesihuis
od een gesticht vo'or oude mensen. O, ware zij meester
gerveest over de bossen, we zouden niet zo benauwd
moeten zijn voor ons rifs ! Ik peins dat we het zuùlen
moe,ten betalen. En ik voel daar weinig goesting voûr.

Dit was nu de grote zorg van de ar'me bezernhinrler"

il.

't 'Was einde December geworden. lfegen de avond
bond Karel Vrielink in een ho,ek van de hut no.q be-
zems.

- Mijn rijs is bijna op, zei hij ,tot Molia. En van-
nacht frraal ik er ander.

- Vannacht ?

Ook Tilde, die op een bankje zat, keek haar vader
verbaasd aan. flet waaide weer hevig en vader wilde
dan in d,e nacht naar het lros !

- Wel ja, [rernarn Karel. Eergisteren is dat verbod
gekornen, om vrij rijs te snijden. Het is onrechtvaar-
dig en ik onderwerp er mij niet aan. We hebben al-
ti,jd ons rijs kosteloos rnogen halen. Maar liefst wil
ik geen last hebben met de boswachters en daarorn
ga ik 's nachts.

- Als ze u pakken, zullen ze u in 't kot steken,
vreesde Melia.

- Za rap niet ! We staan op ons recht. Ik ben ge-
boren te Kleit en vader en grootvader en a,llen in onze
famiilie zijn bezembi,nders geweest. Ellke Kleitenaar
d'ragend aan de ene voet een schoen en aan.de andere
een k'loef, mag vrij rijs sniliden tot aan de derde knoop.
Ik ,houd daaraan; de graaf lheeft het zo gezegd. En of
dat nu vijf honderd jaar geleden is, of duizend, het
blijft een recht.

Kare,l Vrie'ink liet zich niet ovethalen, orn thuis re
blijven. Te tien uur stond hij op en duffelde zich
warm in een kaprnantel en'nam een lanrtaren. flet was
wild weer. Dikke sneeuwvlokken vielen,nee,r.

- Tot straks, zei rhii ,tegen zijn vrouw, die meeging
tot bij de deu'r.

FIet was een donkere avond en de wind huilde diool
het woud. Maar Karel was niet bevreesd.

- Mijn vrouw, Ti,lde en ik moeûen eten en dus valt
er te werken, mo,mpelde hij. Ik ben geen ho'utdief,
maar neem wat mijn reoht is. En dat mogen de ùreren
niet veranderen. Zij ste,len, dls ze gelrd van ons eisen.

Karel haalde nu een kleine, reeds brarrdende lanta-
ren van onder zijn vest en zocht naar b,omen, die het
benodigde rijs konden leveren. Hiii zette de ,lantaren

op een besohutte plaats en begon te snijden. Vlug
werkte hij door. 't Leek of er honderd sternrnen door

-10- - 1l -



het woud zongen. Nu en dan kraal<te een tak en viel
er een rnet een plof naar beneden.

- De boswachters zu,llen wel warm in hun bed lig-
gen, dacht de bezernbinder. Die wandelen toch meest-
a,l rond als het zactfte nach'ten zijn. Ze doen li,ever geen
koude op. En allen zijn ban'g van wirldbtropers. f,Iao
n'u zouden we, als we ons ri,js ha'len, met pensjagel's
gelijk Eesteld worden.

Spoedig had Karel een voildoende vo,orraad rijs ; hij
bond 'het samen en laadde het op zijn rug.

- Een paar uur slapen, dran bezems binden en over-
lnorgen ï{eer op gang, sprak hij bij zich zeilf.

Toen hij aan de zoom van lret bos kwam, bleef hij
verschrikt staan. Hi'j hoorde aohrter zich een vreemd
geluid. flet was de wind niet ; het leek of iernand kla-
gend sihreeuwde. Zoiu er een ongel'uk gebeurd zijn ?

Misschien met een bezembinder, die oolk rijs was gaan
snijden ? Nog anderen hadden gezegd 'd.at ze zicih niet
aan het bevel der heren zouden onderwerpen.

Karel bleef staan. Moes,t hij ter,ug keren en hulp
;b,ieden ? Hij voe,Ide het toch zijn p'lichrt. Hij l.Sd*
zij'n ibussel neer en ging weer in het woutl. Hij hoor'
de het gescht'eeuw echter niet meer. Zijn lantaarn
brandde nog en speurend stapte Karel door een dreef.

- fs daar iemand ? riep hij zo iluinl ftrij kon, maar
dlrleen de wind antwoordde met zijn gebulder.

Een kwartier slenterde de goedhartige bezemtrinder
rond. Hij ontdekte niets.

- 't Zal toch de storirn gerreest zijn, meende hij en
keerde naat zijn bundel rijs terug.

Daar ontstelde thij. Een gedaante stond voor [rem.
Karel otak zijn lantaarn omhoog.

- fla, het is Vrielink ! iklonk het. Ge moet van mii
niet bena,uwd zijn.

- Dcka ! Wat doet gij nu b,uiten ? vroeg Karel, die
in de gedaante een oude, zonderlinge vrouw herken-
de uit de buurt.

Ze woorrde a'lleen in een lemen hut en velen hiel-
den haar voor een heks.

- Hebt ge dat roepen gehoord ? vroeg Doka.

- Iu, ik meende drat er iernand gekwe'tst wa6 en
ben gaa'n zien.

- Ge zult niemand vinden; het is de trarones, die
zo klaagt.

- Maar Doka, de brave barones is begraven,

- Ik weet he,t wel. Ik ben ook om een brood ge-
weest. Maar haar ziel heeft ge€n rust.

- [Ioe dmrft ge dat zeggen vaTr een vrottw die al-
tijd. zo .qoed was voor de arme,n !

- 't Is j,uist daarom dat ze niet kan rusten. Nu weet
ze ook, wat ik al ilang wist. Ilaar kasteel is ge,bouwd
op de plaats waar eens het hospitaal van Maldegem
sto'ndi. 't Hospita'a[ is ons ontnomen en de grond ver-
koc,ht. Dat is een onrecht. 't Hospitaal moe,t herbouwd
worden. De ,barones lreef't dertig duizend frank gege-
ven. Ze zal geen rust hebben voor het er staat. O, het

- 
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is wreed, zoals ze nu de zieken naar Brugge vervoerell
met de ezelskar. De barones klaagt en ze zal nog lang
roePen.

- Doka, ga na r ,bed ! raadde Kare'l Vrielink de
oude vrou,w aan. Ge zu:lt een ziekte op,iloen. We heb-
ben de wind geftroord.

- Neen, neen, itk hoorrde 'de sûem in mijn huis en
ik rnoest naar buiten. 't f,s de barones die schreeu'wt.

- Kom mee !

De o,ude vrouw gehoorrzaamde nu toch. Ze sprak
dikwijls over een ,hospitaal, dat Maldegem vroeger zou
bezeten ,hebben, tnaar dat door de nalatigheid der be-
heerders verdween.

- En ja, er kan wel onredht gebeurd zijn, dacht
Karel. Ze wilùen ons nu oolk het recht af,nemen om rijs
te snijden.

Hij stapte, diep gebogen onder zijn last, naast Do-
ka vo,ort.

- Op zij, op zij ! riep hij eenskitraps, want hij zag
dat een boom uit de dreef geweldig overboog.

Hij duwde lloka weg; er volgde 
'hervig 

rgekraak en
de boom stortte neer. Maar odk Karel viel. geraakt
door een tak. Hij 'bleef liggen.

- Vrielink, sta op ! zei Doka.
Ze kreeE geen antwoord.

- O, hij is dood ! kùoeg ze. Ik moet her aan Melia
Eaan zeggen.

Ze stapte thaastig vet'der en hijgend kwa,m ze bij

de hut. Nlelia was opgebleven en luisterd'e angstig
naat' de wind. Ze ,sprong recftrt, toen e'r o de de'ur ge'

klopt werd e'n deed open.- 
Tk ben'h'et, ik, Doka, zei de oude. Uw Karel ligt

in de dreef en i[<. peins dat hij dood is van een va'll'en'

de tak. Hij spreekt niet meer.
N{elia slaakte een giù en bego,n t'e wenen.

- Waar ligt Karel ? vroeg ze. O,'korn 'mee en toon
het rne ?

Tilde sliep reeds en de ,moeder dadht er niet aan
haar te wdkken.

- Alleen kun't ,ge hern niet dragen en ik ,hetr ook
geen kradht mee,r, sp'rak D'oka. Ik za'l Berten roePen
en Maarten...

lfelia'liep a{ vo,oruit. Ze moest niet'lang zaeken. Ze
vond haar arrne man en knielde bij hem neer. Ze. nroefll'
de zijn rtaarlt, doch kreeg geen antwoord. Maar Karels
gelaat was toch nog warm; en tûen de vrouw goed
luisûerde, hoorde ze de bewusteloze adernen. O, kwarnen
de he(pers nu toch ! 't Duurde nog wat eerr twee rnan-
nen versohenen. Eerst hadden z.e de zonderlinge Doka
rriet rvillen geloven.

Ze narnen Vrielin,k op en droegen hern naar ftruis.
Mella wies het gelaat met water en azijn. Karel open"
de even de ogen.

- Wat is er ? stamelde hij... O, ja, de boom. Mijn
rug doet zeer...

Een der mannen zei, dat hij de dokter zou halen.

-t4- -15-
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De har aertrok.
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Tilde was wakker geword€n en daalde van de zolder.
Ze verschrdk hevig, toen ze vadbr daar zn bleek zag
liggen in zijn bed.

Na een uurr kwa,m de dokter. Hij onderzochr Vrie.
l.ink een rhelle tijd en zei troen :

- Itij is erg gewond. ibinnen in de rug. Hier kan hi!
niet genezen. Hij nrroet naar her hospitaal te Brugge.

- O, Karel weg doen uit huis ! jamrnerde Me,lia.

- Wees tevreden djat rhij te Brugge i,n het Sint.Jans-
gasthuis voor niets goed kan verplieegd worden, her-
na'm de dokter. Ge rnoet nu verstandig zijn. Met een
zalf.je is ,hij niet te rhel,pen.

- 't ffospitaal moest hier staan ! beweerde Doha,
die i,n de hut ï/as,gebleven.. 

- 't Is hi,er nu niet en du,s zullen we Vrielink ,naar
Brugge laten voeren, hernam de dotkter. Ik geef hem
iets, waarvan hij tot morgen zaI slapen, zonder pijn
te voel,en.

En zal Karel te Brugge genezen ? vroeg Melia.
Dat peins ik well. Heel" zeker [<an ik het niet zeg-

gen. Blijft hij hier, dan zou er geen hoop meer zijn.
De wonde al trui,ten is niet groot, maar uw man is van
binpen erg gel<wetst. Om zeven uur za,l de kar hier
al zijn.

- De ,ezelskar, die schokt en davert ! zei Doflra. En
Maldegem heeft zelf, zljn thospitaal gehad.

- Gij met uw dwaze vertelsels, gromde de dokter.
Hii vrneg om water en mengde een poeder in het



glas en liet Kareil dit uitdrinken. Dan verrrok d" gp-
nee'dheer, nog eens verzekerend dat de gewo,nde spoedig
zou slapen.

Ftret gekreun hield o,p, want Vrielink was nu âoor
het poedter bed,weilmd. Angsitig wachrlten Melia efl T,il-
de op de morgen. Zq en Doka zate.n te bidlden bij de
haard. De mannen waren ,heen gegaan.

't Was al negen uu,r ge,wrorrden, toen een huif,kar,
door een ezel getokken, voorrhet thutje sti{ rhield. Een
ma,n rnet erof gelaat stak de deur open. Hii leurde
met mossels, maar was ook aangewezen om de arrne
zieken te vervoeren. De gemeenten Maldegern, Ade-
gem en Sint Laureins ihadden rhet redht, kranker,r en
gewon'den kosteloos in ,het Sint Jansho,spiraal in Erug-
ge te laten verplegen. Dit gebeurde reedis vele honder-
den jaren lang. Maar wat een marteling, eer de pa-
tienten in het gasthuis waren. Drie uur lanig lagen ze
op een soort van berrie in een kar, die over de onef-
fen stenen sdhorkte. De koorts, die hun bwing laaide
dan op als vuur. 's Zomers was het ,onder de huif soms
stikkend wariln en s Winters ,tilies d,e ko,ude wind doror
de spleten en zelfs door gaten van her rzeil. Dikwijlb
stierven de zieken, door al dat tijden v6ôr ze te Brug-
ge aankwamen.

- fs Karel gereed ? vroeq de mosselman aaïr Melia.
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- Hij ligt in zijn bed; hij kan niet opstaan. O, dat
ik hern nr.r weg moet doen ! kloeg de vrouw.

- I1k rheb hier het briefje van de burgerneesûer. En
ik rtrag ni,et veel tijd vedetten. Ik rnoet vandaag nog
naar Pi'lippine on rnossels.

- Dat de do,kter hem hielko,n verzorgen !

- En dan moet de gerneente them 
'betalen. Dat ziet

ge van hier, als het te Brugge niets kost ! De heren
op hei stadhuis zijn voor het profijt. fla, Karel slaapt
ncg, vervo'lgde de rncsselmalr iin het bed speurend. Het
is best. We zul,len hern in de deken draaien. Geef zijn
l<leren lors mee. En help me nm !

Ook Ti,lde moest de voerrnan en moeder bijstaan
om Vrielink in dre kar te dragen.

- Mug ik rneerijden naar Brugge ? vroeg Melia.

- Neen, neen ! grorr'.-de de ruwe kerel. Ik hoor niet
gaarne al dat qeklaag. En ge kunt ginder niets doen !

Ze zouden t aarr de p,oort van het hospitaal laten staan.

- NIaar ik kan onderweg Karel met zijn hoofd in
rni'i:r armen laten ru'sten.

- Dat i,s te zwaar voor de eze,l. Er rijdt nooit iemand
mee.

- O, het is dil<wijls hard arm te zijn ! jamrnerde
Melia.

- Voor een gewonde bezernbinder zullen ze geen
stroo leggen op de baan, om e schokken te verrzach-
ten. Da,t doen ze wel voor een dode barones ! spotte
de voerman. En nu zijn we weg ! vervolgde hij.



- O, Karel. Karel. God beware en gen€ze u ! riep
NIelia.

De kar vertrok. Tilde stapte er adhter. Het mpisie
kon nog geen afscheid nemen van vader. Nu en dan
zette de ezel er de draf in en het wagentje botsre ver.
vaarlijk op de rurwe st€nen.

- Rijd toch trager ! Vader zail, zo veel afzien van,
het schokken ! srneekte Tilde.

- A[s ge niet achterrblijft, sla ik u met de zweep T

dreigde de on,barmhartige mosselfnan.
Toch bleef het dochtertje de ellendige kar volgen,

rhet marteltuig voor zieken en gewonden. flaar moeder
mocht trret wel zeggen, dat het sorns erg hard was arm
te zijn. De overheid betoonde geeh deernis meir de
zi,eken die niet in staat waren zeilf dokter en genees-
mid'delen te betalen. Afschuwelijk was drir vervo'er en
meermalen hadden voorbijgan$ers tussen de bossen, die
de oude weg bezoornden, uit de hospitaalkar gejammer
en kreten van pijn gehoord.

De mosseltman zat op de voorbank en sliep in. De
eze'l kende de weg en ook de gewoonten van zijn mees-
ter, want na een anderhalf uur bleef hij aan een her-
berrg, het < Halfweghuis >> staan. De voerrnan ontwaak-
te 'en sprong van de kar. flier zou hij een borrel drin-
ken.

- .Wel, zijt ge daar nog ! schreeu,wde hij tot Tilde.
- O, 'laat me eens tot bij vader klimmen.
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- En hem wakker maken, zodat ik van hier tot Brug'
ge niets hoor dan geklaag !

- Neen, ik zal vader niet wekken.
De vo,erman grornde nog eens en stapte de iherberg

trinnen ; het deerde hem niet, als hij het ili'jden van
gewonden of kranken verlengde, zijn glas genev'er
moest hij hebben.

Tirlde klom op het kar,retje. Ze hoorde gekreun,.

- Vader, zei tc, ik ben hier bij u.
Vrielinrk was wakker en voelde weer pijn.
- Waar ben ik nu ? vroeg hij.
- In de rhospitaalkar.

- Ik wil niet naar Brugge ! hernam de bezemtrin'
der heftiger.

- De dokter zei, dat ge anders niet kunt g€nezen"

- Ik heb dorst ; geef me water !

- Ik ga er om.
Tilde'trad de herkrerg binnen.

- Vader is wakker en hee,ft dorst, zei ze tot de voer-
man.

- Ziet ge wel, dat ge hern gewekt hebt.

- Neen... hij was at wakker...

- Is dat een docÉrtertje van de zieke ? vroeg de waar-
d.in.

- Ja. Ze looprt al van Maldegem tot hier mee,.. Ze
mag toch niet in het hospitaal binnen.

- Kind, 'k zù een $las water halen uit de put, sprak
de vrouw medeli'idend.



- En dan keert ge naar huis terug, hoLort ge ! be-
val de mosseknan.

- Ik mag toch op de baan lopen als ik wil ! Daar
hebt gij nietrs over te zeggen.

- Wat ee,n franke rnon'd ! Ge moet niet peinzem
dat ge in de ,karzult rerurg rijden !

- Dan keer ik te voet weer.

- Koppigaard ! Zal tw vader rapper generzen a,ls
ge naast de ezel d,raaft ? En merk ik dat ge van achter
aan de kar hangt, dan krijgt ge een trek van de zweep.

Tiùde bracht het water naar haar vader. Deze dronl<
gretig.

- De voerrnan moet'terug rijden naar hui,s. I,h wil
trij moeder z:ijn ! zei Vrielinlk rrnet matre srem, we{.rke
het dodhtertje zo vreemd toeklonk.

IIet was juist of er iernand anders sprak.
De voerman kwarn ,bulten en joeg Tilde varn de kar

en zei harar weer dat ze naar rhuis moest gaan. Hi,j
hoorde dat Vrielintk sprak en keek dan onder de huif.

- Ge moert me naar huis brengen, starnelde de be-
zembinder. Ilk wil bij Melia zijn.

- We,l, 't is goed. Ik zal het doen, antwoordde de
voer[nan.

Hij joeg de ezel voort en mompelde :

- Dat ik naar de zieken moeft luisteren, de heren
zou,den rne rap rnijn postje afnernen. Armen worden
te Brugge verpleegd; dat kost de gemeente geen duit.

Hij reed dus voort in de richting van de srad en

.)o
ôo

- 

li 

-

Tilde bleef naast de kar. Sorns ,hoord.e ze van onder
de huif ryn git. Dan schreeuwde ,haar vader van pijn.
Het sneed haar door het hart. De voerman zajt r,veer
half slapend op de bank. Vee,l vet'ke,er w,as er hrier
nie't. Brugge had toen weinig ha,ndel €n geen nijver_
heid.

De kar kwam voorbij het l<asteel van Male, dat vroe-
ger aan de graven van Vlaanderen toebehcorde. Tilde
zaE de torens van Brugge. Nog een half uuï en vader
zou in het [rospi,taal zijn.

De voerma,n werd nu helder waklcer. flij rnoest cp-
Passen t luUj de stad was her todh wat drukker. FI"ij
hoorde achter zidh gee,n gekreu.n meer en keek om.

- Vrielinrk, ,hoe is het ? vroeg rhij.
Maar de gekwetste an,twoof,dde- niet. De vo,erman

boorg z_ich dieper onder de huif. Hij lietas,tre her ee_
laat. Het was koud.

- Hi'j is dood geloof ik, zei de man, even onts;teld.
IIij liet de ezel sril sraan en klorn varr de bank on_

der het_ zeil. En ja, roen zag hij dar Vrieli,nk bleek
was en hij kon geen adern meer horen.

- Dat is wat andbrs, mo,mpe,lde de voerrnan. Ik
weet r4iat me'te doen staat.

Hij joeg de ezol op en de kar horste weer voor:t.
Ti,lde kon ze niet m_eerlbijlhoude,n. Toch volgde ze nog.
De ka' reed door de l(ruispûorr en de voeiman ihieiâ
voor een bakkerswinkel stirl. Hij k-ocht er ee;n borer-
koek, beet er een stuk af en klorn weer onder de huif.



Hij duwde de dode enige kruirnels in de mond en srak
hem de rest van de koek in de reohterhand.

Als een eireke reeds stierf buiten lhet grondgebied
van Brr.lgge, nam men in her hospitaaù het lijt< niet
meer aan en rnoest de voerman het terug brengen naar
Malde,gern. Dan kreog lhij ook geen ,beialing"van het
gasthnris. Overleed de kranke edhter op het glebied der
stad, d'an aanvaarde het hospitaa,l de âode ùel en liet
hem begravem. Aan de voerman werd het ,loon uitbe-
taa!d.

^V-rielinrk 
was gestûrven op het gebied van Sijsseele

of Sint Kruis. En dus thad de voerrnan ïrnoe,ten terug
keren. Maar hij wilde zijrn ysg*gien st,uivers onûvanl
gen en in ihsl hospitaaù zijn bekomste eren en drinken
aan boterhammen en bier, zoals de voorwaarden luid-
den. En daarom had hij een,gro,ve li,st verzonnen. Hij
zou nu ,beweren dat Vrielink aan de Knr,ispoort ,ro[
treefde en van honrger ,had geklaagd. En daarom kocht
de voerman een boterkoek voor hem. Vrieùi,nk at er
van, maar dat was hern zeker slecht bekornen, dat hij
zo ko,rt daarop stierf.

- En ik kan de winkel aa,nwijzen, als ze me nier
gelc,ven, rnompelde de tredrieger. Ik zarl me heel ver-
wonderd. to,ne,n aùs de broeders Vrielink uit de rkar ne-
men en zien dat hij dood is en zeggen, da,t hij aan de-Kruispoo,rt 

ïr0g'teeide.
De voerman had in de winkel even moeten wachten.
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En nu hirj van onder de h'uif teru,g keerd'e, ,stond Ti[-
de daar weer.

- Maak u voort ! snauwde de luwe kerel.

- Iik hoor vader niet meer ! rkreet ftret meisje. Waa,r-
om zijt ge onder de wijte ge,r,veest ? Is hij dCI,od ?

- Maar neen, neen !

- Irk wil rhern zien !

Ze klorrn op de [<ar. Enige mensen btr"even s]taan en
de voerman durfde het kind rnnr ni'et terug duwen. Till-
de kroop onder het zeil.

- Vader adernt nie,t meer... en ,hij is al kotrd ! gilde
ze.

- Maar dat kan niet zijn. Hij heeft daar jui,st van
,h nger geklaargd en ik heb een boterkoeh voor hem ge-
ikocht en hii heef,t er: in gebeten, liro,g de voerman.

Tiltrde schreide luid en dê mensen vroegen wat er ge-
beurd was. Een rrij'tmig dat door de poort was genaderd,
stropûe. Een pries,t,er, die de sarnemscholing uag, stapte
uit.

- Is er een ongeluk geibeurd ? vroeg hij.
tlet was pastoo,r Andties van Middeilibrurg, die te

Brugge moest ziin. We[, d,at ib de hospittaalkar van Nlal-
dç9"*, vervoilgde hij.

Hij keek naar binnen. Ti[de kende he,rn en schreide :

- O, mijnfireer de.pastoor, vader is dood.
De voerman wiLde mijnheer Andries ook zijn leu-

gens wijs maken. De pries,ter zegende de ovedledene en
zei :



- Rijd voort naar her h,ospitaal.
Hij nam Tilde in zijn koers en rrachtre haar re rroûs-

ten.
tsij de Onze Lieve Vrouwket'k verrees het oude gast-

huis, dat al zoveel eeurr{en kranken had gefirerbergd.
Enige broeders ha,alden 'de dode uit de kar. De vo,er-
man vertetde nogmaals zijn leugens.

- Geef hern zijn loon, zei pastoor Andries, die ook
genaderd was. Laa,t een dokter onderzoeken of de ge-
wonde welkelijk gestorven is.

Dit bleeh het geval. De brave pastoor van Middel-
burg, zou zij,n boodschappen in de stad op een a,nde-
re dag doen. Hij wilde zich nu mer de arme be,zern-
trinderr bemoeien. In het hos,pitaal stonden altijd enige
doodskisten gereedr. Heer Andries kocht er een. Hij
liet Vridli'nk daarin naar Matldegem vervoeïen. Hij
reed met Tilde vo'oruit. Ifet was e'en d,roevige ûaak,
die hij op zicih nam. [Iij rnoest Melia vertelilen dat
Karel gestorv,en was en men straks de dode zou bren-
gen. De goedhartige pries,ter trûostte de weduwe en
gaf eeld voor de begrafenils en ook om in de eers,te
tijd levensrniddelen te kopen. I)e o,ude Doka kwam in
de hut e,n sprak nu tot heer Andries over het hospi-
taal, dat vroeger op ,het gebied van het kasteel,tje stond:.
De pastoor luisterde aandacrhtig. En die overilevering
trof hern. Er rnoest toch een reden voor zijn, dat de
zieke'n van llIaldege'm koste,l,oos iin het Sint Jansrhospi
taal te Bnugge verpleegd moclr,ten worden.
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Toe,n heer Andries naar Middelb'urrg terug reed, ze,i
hij bij zicJr zell z

- Vandaag ,heeft het me diep getroffen, welk een
marteil'tuig die hospitaalkar van Ma,ldbrgem is. Ik wil
die ganse kwestie eens goed on'derzoeken.

III.

Nfijnheer Andries hield woord. Hij deed een lang
onderzoek en ontdekte de vergeten geschiedeni,s van
Maldegems hospitaal.

Arnorld van Maldegem, een ede'lman en kanunnik
te Doo,rnik, 'had in de jaren 1200 te Maùdegem een
hospitaal gebourvd e'n gaf het met landerijen aa,n de
beheerders va,n ,het Sint Janshospitaal te Brugge, die
er zorg zouden voor dÏagen. In dat hospitaal rnocf,rten
de arrne zieken van Mald,egern, Adegern en Sint.La,u-
reins, ,kosteloos verpleegd wo,rden. Ged{urende enige
eeurven ging dit go€d, maa.r ,toen lieten de beheerders
te Brugge het Maildegem:s lms,pitaal vervallen, al ont-
vingen ze de imkornsten der landerijen.

T)e gebouwen waren in 1600, zeker ook door oorlo-
gen, in zulk een slechte staat, dat elgeen pa,tie,rrten
meer konden verhlijven. Er werd een hoeve van ge.



maakt en de pachter had tot plicht, de zieken naar
het Sint Janshospitadl te vervoeren. Nadien we,t'den
hoeve en land verkooht en verrees op die pl'aats een
kasteel. De gemeente zor'gde voor rhet vervoer der zie-
ken en We weten nu'hoe dit geschiedde.

Maar dat was toch de bedoeling niiet geweest van
de ede'lmoedige kanunnik A notrd. Waar zou zijn tes-
tarnent geblleven zijn?

Pastoor And:ries zocht er rl'aat en einderlijrk werd het
in d'e ardhieven van heû bisdlom Doornlik gevonrden. De
heer Andrires vroeg nu in naam dler gerneenten Mal-
degem, Sint Laureins en Adegem, aan de Brugse bur-
gerlijke Godshuizen, die ook Sint Jandhospitaa,l beheer-
den, te,ruggave van Ntraldegems gasdhui{s. De kwes,tie
krwam voor de rechtbank. Met het testament kon pas-
toor Andries door een advdkâat lâte,n trewijzen, wat
kanunnik Annold voor zijn stidhting nagel'aten had.
En die trezittingen waren aan ,het Sint Janshospitaal
geknmen.

Zwen jaar lang bleef het gesdhil voor de rechntrarnk
van Bru,gge hangen. In 1864 werd een miinneli,ike
sdh,ikking getroffen. De ,burgerlijke Gorddhuizen van
Brugge betatatlden aan Matrd,egem 290.755 frank, aan
Adegem 77.000 frank en aan Sint Laureins 68.000 fr.

Baron Pecsteen sdho,nk de gron'd voor het nieuw
hospitaal. Het kastee{.l dezer farnitlie storrd irnmers op
de plaiats van het vfoeger gasthuis. Zo wifid,en die edel-
moedige eigenaars meewerken ,ûo,t herstel van een on-
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recht, waaraan zij to,ch geen sohuld hadden, al hebben
bijgelov,ige lieden lange tijd beweerd, dat de zie[. der
barones in [ret woud over da,t onredht kl*g.

Op 22 April 1868 werd in tegenwo,ordi$heid varr
kanunntik Andries en baron Pecs,teen de eers'te steen
gelegd van ,het nieuw hospitaal, dat in l87l voiltooid
was, tot grote vr€ugde d,er bevolking. De ezeùskar moest
niet meer rijden. lVlet rhet geld van baro,nes Pecsteen
bouwde,men een gestioht voor oud'e lieden. Doka kreeg
€r een plaatsje en was geluJckirg.

Als mlen van Eekloo Maldege'm nader"t, ziert rnen
rechts van de baan, even v6ôr men de kom bereikt,
het ,hospitaal waawan we hier de merkwaardige ge-
schiedenis vertelden.

Toen ihet hospitaa'l geb uwd werd was Tiùde reedb
€en en twlntirg jaar. Ze had haar moeder flink gdhol-
pen om het brood te verdienen. Ze maakûen toen g€€n
bezems meer en ze 'had'den dus geen 'last van de nieu-
we bepaling over het riis. Ze gingen na vaders dood
dichter bij het dorp wonen en zetten, geholpen door
pastoor Andries, een winkeltje op. Tildts 'leerde ook
fllink naaien en vervaarrdi$de kleren vo'or veel klan,
ûen.

Latû tro'uwde ze rrlret een ktleerrndker en ze kregen
een bloeiende zaak.



De heer Victor Delille, de bekende l'eitterkurndige te
MaÛde,gem, heeft ons het ee,rst de geschiedenis van het
hospitaail verteld. H,ij beha,ndeltde deze gescih,ied,enirs oo[<.

in zijn boek : < De Stern uit he,t Woud >, waarin men
vedl over het mertkwaardige Mald,egem kan lezen.

Maddegem ligt tusse,n Genf en Brugge, driie uur
gaa,ns van de laratrste stad, maar nog in Oost.Vlaande.
ren. Na een hailf uur wandelen irn Noortdelilike rich-
ting komt men te Stroofrrrug.qe, aart de Ned,erlands€
grens. De baan loopt voort cyver Eede naar Aarden'
burg, Draaibrug en Rreskens en de trein mert Gent en
Brugge.

Mald{egern te'lt no'g twee andels, paro'dhies : Kleit en
Donk.

Mevrouw Court,mans, de tlekend,e Vlaannse schrijf-
ster, heeft te R4aûdegern gewoond en li,gt er begraven.
Een s,traaf is naar haar genoernd. Ze schleef ornder meer
over de Kleitse bezern'binders, haar pracilrtig boe[< :

<< Ftref gescùrenk van de jager >. Ook andere romans
speile,n in deze streek.

Dat Adegern en Sint f,,aureins ook schadeloos wer-
den gesteld voor he,t verdryenen ,ho,spitaa[, krornt door
daf deze drorpen vro,eger'toÉ hert getried van Mahdegem
behoorden en toen oo'k gencrten varn Arnoilld's stidhting.
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Drukkerij Bracke, \{erreren - Tel. EOS.IO

Adegem ligt nabij de grote baan, russen Eehloo ern
Ma'ldegem en Sint Laureins bij de Neder{andse gren6.

EINDE.

Het wolgende boekje lneet :

T}E T/EEilIEVEN VAN ETE,T XI.ODE NAT-,

Bilt More en d,e ueed,ieuera vun het Rod,e llsl,. Een
geweldi.ge strijd, d,ie slechts uitgeuoch,ten i,s al,s d,e
laatste man bezw,eek.


