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I.

Anneke Delporte, een meisje van veertien jaar,
lag op een zolderkamertje van een ellendig huisje bij de Keizerpoort te Gent, te slapen. Ee'n ru.
we vrouw krnrarn naar boven met een kaars en
riep met haar schorre stem:
Moet i,k u weer uit uw nest halen, lui
schepsel
)
Ze rukte het rneisje aan den arm. Anneke
werd wakker.
Wat is er? vroeg ze.
Wat is er? Dât ,ge binnen vijf minuten be- moet zijn.
neden
Anneke richtte zich op.
Ik heb zoo'n pijn in het hoofd! hloeg ze.
- rQ, weer het oude liedje! Pijn in 't hoofd,
in -uw rug, in urw hals... overal pijn, om maar in
uw bed te kunnen liggen! 't Is ,zes, uur. Straks
komt vader en als ge niet sereed zijn, krijrgt ge
weer klappen en mij vloekt die vent dan u,it!
-- Ik zal opstaan, kreunde Anneke.
En niet talmen!
-Vrouw Delpo,rte liet de nu.rc staan. Zuchtend
I

.rro"id" zich waariiilc
kleedde Anne'ke zich. Z"
)i.k. Z. had heel den dag m'et koorts te bed gei"g"rr. En nu tegen den avond dwong moeder'
hu"t, op te staan. Straks moest Anneke met haar
ouders mee naar allerlei herbergen' Vader speeld. dun op een fluit en Anneke m'oest er ibij danMoeder hedelde geld.
sen.
-Zoo ging het u.rorrJop avond' En Anneke had
al jaren-zulk een ellendirg ùrestaan gehad'
Ze trok nu zonderlinge kleeren aan, een blauw
jakje, een rooden rok, en ze bond zi'ch linten om
iret"hoofd. rO, ze haatte die plunje! Ze moest
straks haar gezicht verwen. 't Was iederen avond
't zelfde. En nooit waren moeder en vader vriendelijk jegens 'haar. Anneke hield niet van hen'
l. É""ijaae andere kinderen, die brave ouders
hadden en een eelukkig leven leidden' Anneke
kon niet lezen of schrijven. Zoo onhtrndig waren
er echter vee,l in dien tijd, zoowat twee honderd
jaar geleden. 't Was zelfs een donkere tijd voor
orr" lurrd, waar vreemden baas speelden en ong
volk weinig te vertellen'had.
N1aar Ann.ken had het heel slecht getroffen'
[{aar vader was een dronkaard en een ruwe geweldenaar. En ook rnoeder kon zoo vreeselijk
tieren en schelden, dat Anneke dikwijls de vingers in de ooren storpte' Want zij had een braaf
hart en bezat veel gevoel.
De buren zeiden'mreermaals dat een meisie als
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zij, niet in dat onrfatsoenlijk huishouden paste.
Anneke was dikwijls met een vrouw uit dezelfde straat naar de kerk geweest. En ze had
gaarne geluisterd naar wat een priester er p,reekte. Maar vader had haar'verboden er nog heen te
gaan.

' Anneke rDeliporte kwam

naar beneden. Moeder had haar eten gereed gezet.
Ik heh geen honger! kloeg het meisje.
I - Al strehen ! Ge moet straks zeke,r van uw
- vallen. Du;w dat brood naa,r binnen! En
stokje
verf u goed vanavond. Ge hebt een gezi,cht als
van was. Zoo willen de menschen u niet zien!
-\
'lk kan het toch niet helpen, moecler, dat ik
- ben)
2iek
Ziek, ziek ! Ge zoudt altijd als een rijke
- in uw bed willen li,ggen!'En ik clan werjuffer
ken, 'hé, voor den kost ! Ge hebt een plezierig leven...
rQ, ik haat dat dansen ! En altijd in de herbergen waar dronken kerels zitten, die vloeken
en soms vechten.
Zoudt ge niet zeg'sen dat ge op een kasgehoren
teel
zijt!
Maar dan bromde vrouw Del,porte dat haar
man zoo lang uitbleef.
* Die zit liever in de heribergen dan gij ! mo,rde ze. O, ik ben wel geplaagd met zoo'n ventje!
En dan nog een ontevreden dochter!
3

'Waarorn

kunnen wij niet leven als andere
menschen, die een fatsoenlijk werk hebbent
Ge zijt veel te'brutaal voor een kin-i! Ge
doet daarmee wat uw vader en moeder hevelen
en daarmee uit !
Anneke had een stukje brood gegeten en begon haar gelaat te schilde,ren. Er welde een traan
in haar oog... 'O, als ze groot was, zou ze weigeren nog te dansen en voor gek te staan in die
akelige taveernen !
-* Waar hlijft uw vader toch! raasde vrouw
Delporte. Straks komt hij zeker weer dronken
thuis en dan speeit hij zoo valsch, dat ze hem uii'
Iachen e'n ten slotte op straat gooien.
Ja, Anneke wist wel dat eulks m,eer gebeurd
was. 'En dan had ze wel kunnen vluchten van
schaamte.

--

II.

ln de << Vergulde

Bo,ot ,>, bij de Schelde, zat
iDelporte,
de muzikant, die zijn dochter
Leorpold
liet dansen en zijn vrouw bedelen.
Twee sol'daten hielden Delporte gezelschap en
hadden hem mild getrakteerd.
Gij zijt mijn besie vrienden, herhaalde
Leopold
Del,porte misschien wel voor de twintigste rnaal. Il< he,b nooit zulke brave kerels ontmoet.
4

De waard trok nu en dan een orgfe naar de

soldaten.

Een der soldaten hracht het gesprek op geld.
Delrporte ,brabbelde toen over den slecht"" ti;a.
Er was niet veel te verdienen. Hij had ibetere àagen gekend, toen hij de kermissen bezocht. .Hij
'kon muziek maken, maar
ook komedie spelen en
de'menschen doen lachen, dat ze schudàen. Hij
vertelde dat hij nog vroeger lclerk *", g"*"""1
bij een notaris en blufte o,p zijn geleerdÈeid.
,Hij hon inderdaad goed lezÀn en schoon
schrijven.
Maar nu zijt ge platzak, he) vroeg de oudste van de soldaten, eigenlij'k een sergeant.
Ja...
Ik wil u wat ge,ld leenen, hernam de krijgs,
'We
man.
moeten zoo'n goeden vriend wat helpen in den nood.
AI was Delporte d,ronken, vo,or dat aanbod
had hij to,ch ooren. En de s,ergeant liet hem eenige zil,verstukken zien.
Zijn die voor ,mij ? vroeg
- Ja... als g'e me een kleineDelporte.
schuldbekentenis- teekent. Ik vert,r,ouw u, wel, mraar zaken zijn
zaken, hé) Ge kunt immers go,ed schrijven...
rEen pen... een pen!
riep Delporte, die begeerig naar het geld keek.
,De se'rg,eant haalde een papier
te vo,orschijn en
_
had in een leeren tasch ook schrijfpa,pier. En met

-
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bevende hand, maar to'ch met zwîer, zette Delporte zijn naam er' en maakte er een grooten
krul, onder.
E.t ,r., kreeg hij de zil'veren stukken rDadelijk
wilde hij uit dankbaarheid de twee soldaten trac'
teeren.
ô; sergeant stak het papier in zijn tasch' Zijn
makker Jerl'iet 'de herberg. Maar weldra keerde
hij met eenige krijgslieden terug'' lEn deze grepen Delrporte vast.
'Wat
' --: rQ, is er nu) vroe'g deze'wutdelen' dat zal
we gaan samen ""ns
ons deugd doen! beweerde de ser'geant'
iEn DJ$orte werd meegesleurd"
Ze h"lbtb"t he,m vast, zei de'waard tot een

klant.
-

Wat heeft hij misdreven? vroeg de burger,, die pas was binnen getreden'
':-'O, dà soHaten hehben den kerel dronken ge-

maakt en hem een dienstverbintenis in het leger
als
doen teekenen. Delporte zal taat oplii'ben'
als
hebben
hem
hii;".h;", *ordt. 2e wilden
muzikant bij de troePen'
.- iEn heeft hij geteekend?
kreeg
t". .. Ze li.i"" hena geld zien en dat
schuldbeeen
hij,- als hij zijn naam zette onder
i."",."it. Hii d""d het, maar de schuldbekentenis
is een dienstverbintenis' Delporte mag een Paar
jaar soldaat sPelen'_
6

ffi3a1 dat is eigenlilL gemeen bedrog,
merkte de burger o'p.
Zeker! De wervers kijken zoo nauw
- Ze m'oeten mannen aan,brengen en ronÈ
diet...
selen ze op allerlei manieren.

Is dat die muzikant, wiens dochtertje
danst?
,
Ja. En zijn vrouw bedelt. O, er is niet veel
verloren aan den gast. 'Een eerste vagebond...
Slim geno,eg, al liet hij zich nu bedotten! Ik geloof dat hij van goede afkomst is. Maar een
dronkaard, hé, die reeds van alles uitgestoken
heeft.
Vrouw Delporte wachtte nog altijd ,op haar

m,an. 't Werd s,teeds later, ze bromde en schold'
Zonder muziek kon Anneke niet dansen. Er zou
vanavond niets verdiend worden.
_- Als utw vader thuis komt, ransel ik hem,
dat het stof uit zijn kleeren vliegt, verzekerde de
moeder.
tEindelijk klonk er een stap en werd de deur
opengeduwd. Een buurman trad binnen.

Willem, is er iets met Leopold gebeurd ?

- vrouw Delporte haastig.
vroeg
'
Wel mensch, ze hebben hem soldaat geIk weet het van mijn zoon, die bevriend
maakt.
is met den sergeant. Hij ontmoette het troepie
dat uw ventje meeleidde.
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Wilt ge zeggen dat Leopold zich verbon'
den heeft bij 't leger)
* Ja, rnensch, bij de Oostenrijkers, die nu
de baas zijn in ons Iand en gedgrig aan oo,rlog

Wat kunnen mij de meneche,n schelen ?
Ze- zijn valsch en jaloersch...
'- Jaloers,ch van u, o, neen, vrouw Delporte!
Toe, ga maar weg! Als ge zulk nieurws

voeren, nu hier, dan daar. En uw Pol neag bij de
troe,pen blazen.
Dus, hij laat mij in den steek,
- lHij moet wel. Hij zal ,er nu nog geen erg
in -he,hben, want hij was stomdronken, toen ze
hem meevo'erden. En zoo hdbiben ze hem laten
teekenen ook.
-- rNu begrijlp ih u! 'Maar dat is valsch.
Toch telt het... Ze ztJlen hem niet meer
loslaten.
lf,n als hij weigeit te dienen? vroeg vrouw

Detrporte.
-- lDan ranselen ze hem af, tot hij om genad<
smeekt.
Die donamerik, die uil, die ezel ! ,raasde de
En wat m'oet ik nu doen?
vrou\M.
Leer zelf op een trompet spelenl
- Ge spot nog met rmijl I'k zit nu 'met de ge.
- peren...
braden

Wel, vrouiw, zoek ander wer'k. Ge kunt
en schuren ! Is me dat ook een leven

wasschen

voor een meisje... Haar mee trekken van de,eene
kroeg naar de andere, tot een stuk in den nacht.
De menschen spreken er schande ov€r.

I

brengt...
'1

Zal mijn schuld nog zijn, dat uw man

- dronken laat maken
zich

l

en dan nie,t me'er weet,

wat hij teekent.
De buurman vertrok.
Annelce had met verbazing het nieuws gehoord en ze was blij. Ze zou nu niet meer moeten dansen. Ze kon geen medelijden gevoelen
met haar vader. Ze had hem niet lief. Altijd was
ze banq geweest voo,r den ruwen man.
Cij zijt tevreden, hé? vroe,q
Del- en van nijd gaf ze Anneke een vrouw
porte
klap om de
ooren.

Wat heh ik misdaan? vr,oeg het kind.

- Ge denkt zeker heele dagen in uw bed te
Iiggen?
Moedrer, ik wil werken. Ik zal bii andere
mens,c'hen
gaan wasschen en schuren.
Voor een paar duiten ! Ha, neen, ik wil
'We
-

meer verdienen dan dat!
zullen ,ons wel verhuren hij kermisvolk en dan moet ge niet alleen
dansen maar kunsten maken ook.
Dat doe ik niet, moeder!
- Wat! Ge m,eent nu baas te spelen over mii,
- uw vader weg is. 't Zal niet waar zijn!..,
smdat
o

Kru,ip

in uw bed, 't leven zal nog heel anders

wo,rden.

Anneke wiesch de verf van haar gezicht. Wat
wâs ze tenger en mager in dat dunne kleedje !
En onder de linten en strikken leek haar gelaat
wel droevig. Een opgesmukt martelaresje, was
Anneke De'lporte.
Ze keerde naar haar zolderkamertje terug. En
huiverig 'lag ze dan ,onde,r de dekens. Ze sliep
niet dadelijk in: ze dacùrt over het geheurde.
Wat zou er nu geschieden... Meetrekt<en met
een kermisreiziger ,,van dorp tot donp?
Neen, ik doe het niet, besloot Anneke.
Moeder
mag me slaan, zoove,el ze wil, maar zulk
een leven haat ik nog m,eer dan dansen.
lEens in de kerk had ze hooren preeken over
den Hemel. En Annegke wenschte dat een Engel
haar z,ou komen halen en daar brengen...
iEindelijk sluimerde ze in.

III.

Den volgenden morgen, toen Anneke nog
vrouw Delporte zich naar de groote
wacht van de soJdaten. 't Duurde een heelen tiid
en ze had al veel geraasd en gescholden toen ze
binnen qelaten werd.
,Ze kwam in een zaal, waar nog allerlei jonge
slierp, bega'f

rnannen zaten, m,eest jonge gasten, o,olc aangeworven voor den dienst.
.iMaar Leopol'd Delporte was reeds vrij oud"
Hij qpron,g oip van een ,bank toen hij zijn echtgenoote bemerkte en zette een droevig gezicht.
Vrouw Delporte begroette he,m met een flinke
oorveeg.

' - Ezel! riep ze uit. U zoo laten bedriegen!
Er werd luid gelachen en Leopold lrijnsde.
:: Kan ik het hel,pen dat ze me een pa,pier
doen teekenen) vroeg hij,
't Zoa rnij niet gebeu,ren, kinkel. Ha, ze
komen gis'teravond zeggen, dat ge sotdaat zijt
gemaaht.

-- '1 Is Waar...
J", 't is waar, gro'ote uil. Moest ge da,ar.- altijd
voor
zoo bluffen op uw geleerdheid"
dwaasl<,opt Zoo'n sergeant leidt u bij uw neus'
wil! Met uw drinken... dat kornt er van!
Maar ik blijf niet bij 't leger. fluisterde
Delporte.
Ik zal wegloopen.
Op uw zokken, zeker t Ja, ze zullen u laten loopen... Gister hadt ge moeten weg loopen, toen die valsche kerels bij u kwanaen. Ge
waar hij

hebt geld gekregen. Geef af !
Neen ! Ik moet het houden.
- O, zoo... en Anneke en ik mogen op de
-=
kom bijten ! schreeuwde vrouw Deiporte nog
boozer.

- ll

I'k moet mee met het regirnent, ik weet
- waarheen. Ik kan toch niet zonder geld zijn I
niet
Als ze u,van ons we,g sleuren, moeten ze
u ook d,en kost geven! Maar ge wilt dat geld
weer verdrinken. Geef het hier...

om het geld dat ge g.k.g"n hebt, vervolgd"
vrouw Delrporte tot haar man.
Ik mag het niet afgeven.
--- V/elke leugens zult ge nog verzinnen,?

\/ys,n'lytje, laat herm die puu. rilrr.rstu,kken
s,prak de jonge soldaat. Een krijgsman rnoet iets op zak hebben. Toe, twee jaar zijn
rarp orn. En ik zal wel een Lreetje op hem letten.
Ik zou zeker nog mecielijden moeten gevoelen met dien lammeling, hij moet geld op zak
hebben. En ik zal van den wind leven...

,Del,porte weigerde.
Als ik deserteur, he,b ik het noodig, zei hij
zaôht. O, gel,oof me, ik zal weer gauw bij u terug

behouden,

zijn.

Wel zeker, en ze laten u dan ,kalm rond
- om te spélen ! Deserteurs worden doodgegaan
schoten.
Ze zullen me geen tweede *aal .rangerr,
- slim ben ik wel...
zoo
J., slim! Klets daar maar niet over. Met al
uw- slimheid zit ge nu hier tusschen al die domrne knnranten...
'Och, een beetje soldaat spelen ie zoo erg
niet, moeder, sprak een jonge man, die er fatsoenlijk uitzag.
I-lij had het uniform reeds lang aan.
Vrouw Del,porte keer naar hem.
Bij u thuis zagen ze zeker liever uw hie,len
- uw teenen ! spotte ze. Ge zult ook een brave
dan
jongen geweest zijn.
O, om mij treurt niemand.
- Ge zult het ook niet waard zijn... Maar ik
_heb geen zaken met u. Pol, ik vraag u nog eens

-t2-

I

Ge

waard.

ziet er s,terk uit en ge zijt uw 'kost

Al dat gekwetter verveelt me ! kreet vrouw
Delporte.
Ze greep haar man bij den arm en schudde
hem heen en weer.
d)e anderen kwamen er in kringetjes rond
staan.

l3s1 me

die- vernedering.

los

! bevai Delporte, kwaad over

Het geld! tierde zijn vrouw. En rap nu,
Gij blazen en toeteren bij den troep,
nietwaard!
plezier maken, goed eten en drinken, hé, en ons
in de arm,oede laten! O, groote lafaard!
Op al dat lawaai trad een officier binnen.
Vermeu,len, wag ist das) vroeg hij, een
mengelmoes, van Vlaamsch en Duitsch sprekend,
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in haar nijd, haalde ze het zieke Anneke uit haar

want hij was een Oostenrijker' Was moes die
frau hier) vervol,gde hij.
fl3, een overste! riep vrouw Delporte'
- eens aan dien vlegel van mijn vent, dat hii
Zeg
zijn
-Dehandge'ld aan mij geeft.
ofificier keek toornig, omdat hij zoo bru-

bed.

Uw vader bij de soldaten en gij onder de
ik schuren en wassch,en... maar't zal
niet waar zijn! bromde vrouw Del:orte. 'lVe

dekens en

taal aangesproken werd.
Wàs toet gij hier, hat nichts zoe machen
.:ij de soldaten... Gij rnoês fort gehen! beval hij.
!ee11 gaan ) Maar niet zonder duiten !

- F{eraus!
-_- Er aus... Ja, de zilverstukken er aus, uit
zijn z,ak. 't Is al valsrch rgenoeg om een eerlijke

vrouw haar man a,f te nemen en hem een solda'
tanfrak aan te trekken. Gij met al uw goud aan
uw lijf, vraag niet, hoe ik eten moet, hé! Blijf
met uw manieren in uw eigen land!
Vermeulen, zooals de krijgsman heette, die
vrouw Del'porte al tot kalmte aange,maand had,
nam haar nu bij den arm.
*- Ge moet naar huis van den officier, zei hij.
-- Geld wil ik! huilde ze.
Maar eenige andere soldaten verschenen en
in enkele oogen;btikiken stond vrouw Delporte
orp straat. Ze raasde en tierde trog, tot een
schouisknecht ze dreigd,e mee te zullen nemen
naar de gevangenis.
'Woedend
keerde ze t,oen naar huis terug. En

-
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gaan straks naar ,een kermisreiziger.
Neen, moeder, dat doe ik niet! verklaarde
het- meiaie.
Vrouw Delporte h*e.rn op A.nneke te slaan,
En het kranike kind viel in zwijm. Toen kalmeerde de feelcs. Ze l:racht Anneke bij en hielp ze
weer te bed...
'Den volsenden dag mroest l-eorpolcl Delporte
naar Brussel, waar hij bij een regim,ent als muzi.
kant ingelij'fd werd.
Vermeulen kommandeerde de soldaten die de
nieuw aangeworvenen begeleiclden.
Anne,ke bleef lang ziek. Haar moeder bedelde
in de stad en orp den Lruiten. Toen haar dochtertje eenas, srprak vrouw Delporte weer van de
kermis. Maar Anneke wilde er niet van hooren.
Eindelijk s,temde de moeder er in toe, dat het

meisje ander werk zocht. Anneke hielp dan in
een winkel en zoo verdiende ze een stu'k brood.
Maar moeder verkoos te blijven bedelen. Ze was
te lui om te werken.

-
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IV.

goot ik het water uit, dan u er van t'e laten drin-

Kaatie Verrneulen kwam opgewonden haar
woning binnen, achte'r Sint-rMaartenskerk te
Ieperen.

O, rnoeder, zei ze, er loopt zooveel volk

- <le Markt. Ze zeggen, dat de 'Wandelende
naar
is.
Jood er aangelcornen
De 'Wandelende

Iood ! herhaalde vrouw
ver'lbaasd. Ia, ik heb gehoord, dat hij
Vermeulen
in \/laanderen rond reist... En zou hij nu in deze
siarl ziin"
'l!1361 wie is die Wandelende Jo'od, moeder? vroeg het meisje.
;lk zal het u vertellen" Toen Jezus veroordeeld was om ge'kruisigd te worden' moest hii
;ijn kruis naar Golgotha draqen.
O, ia, daarvan hangt een schilderii in de
't
krttis, hé moeder?
kerk" Was een
*_ ,J., en Ons^vaa!
Heer moest er ver mee gaan.
't Was eïg warm. Jezus ging onder dat kruis gebulct. Er stonden veel menschen te kijken. Sommiqen hadolen medelijden, rnaaï anderen lachten
en spotten. Aan den weg woonde een zekere
Ahas,r'erus. Hij kwam juist met een kruik water
van de hron ,en keek ook naar den treurigen stoet
maar voelde geen deernis. Jezu,s vïoeg herm een
dronk water.
Ga we'g! schreeuwd:e Ahasverus. I-iever
16
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ken

!

lDat was leelTjk, hé, moeder, zei Kaatje.

- J"! Jezus was zoo verrnoeid ,dat hij even
- den muur van Ahasverus' huis leunde.
tegen
Maar de wreede man verbood dat ook. << Niet
>> verbood hij.
zijn
kruis
nam
weer op en keek AhasJezus
verus aan.
Gij zu,lt geen ru,st vinden, sprak Hii. Ik zal
rusten,
maar gij zult over de aard'e wandelen,
ik
tot op het eind der dagen uit den Hemel weer
rus,ten tege'n mijn huis!

keer.

Ahasverus verbleekte bii dien bïik en deze
woorden. Maar hij deed dan of hii er niet om ga;f.
De jaren o'.11!spen. Ahasverus werd een oude
man. Zijn vrouw, zijn vrienden en geburen stierven, maar hij bleef leven. Ziin kinderen werden
oud en overle'den voor hem. Ahasverus verlangde naar den dood en de rust. Maar er was geen
rust voor hem.

Nu ondervond hij de waarheid van Jezus'
woorden. De rnenschen werden bang van hem
en schuwden hem. Hij verliet de stad, maar ovêral scheen rrren bevrees'd van hem. Ahasverus

sprong in zee: de golven wierpen hem teru,g op
het land. Hij wierp zich van een rots, doch werd
in zijn val niet gekwetst. Hij sneed zich met een
5nes. Hij wondde'1]r,,f"1pijn, verloor bloed,

r'âoch stierf niet, Neen, hij ,kon niet sterven' En
: zoo onderging hij zijn straf, om'dat hij Jezus be,spot had. En nu zou hij in onze stad zijn!
O, moeder, willen we eens gaan kijlcen,
rnaar àe markt? vroeg Kaatie.

** Ja...
Vr'ourw Verm'eulen

en Kaatje verlieten

lhuisje.

frun

'Wandelende

Dus moeder, dan heeft de
Heer gezien) vroeg het kind'
Ons
.Jood

.* fi6, ja, natuurlijk!

'De Maikt was dichthij en het krioelde er van
metrschen.

We geraken er niet door, zei vrouw \'/er-

meulen.
staan.
der-!

Hij zal ginder te midden van het volk
[;61

ons door den hoop drumnrren, moe"

Neen, kind, dat gaat niet. Ge zoudt onder
den voet geraken of versmacht worden- We zullen hier wachten.
lEr kwamen soldaten en die maakten baan. Ze
gingen den Wandelenden Jc,od afhalen. De kommandant van de stad wilde hem in zijn groote
woning ontvangen.
,En nu hadden vrouw Vermeulen en Kaatje
geTuk. De soldaten moesten langs hun huis terug
keeren. Moeder en kind s'poedden zidh naar hun
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woning .n LeLen doof een bovenraam. 't Duurde
niet lang of de kleine stoet verscheen.
Een oude man stapte tussahen de soldaten, die
den weg vrij hielden voor hem,. Een officier ging
'Wandelende
naast den
Jood en spra'k met hem.
gevangen
gen'omen ? vroeg
hij
Wordt
vrouw V'ermeulen aan Joos, den lbuu,rman.
Wel neen, meî's,ch... Wat ge nu den'kt! De
komrnandant
wil he,m eens hooren vertellen en
aan
noodigt hem
tafel. 't Zal er fijn zijn. Lekher
eten en drinken. De Wandelende Jood ontvangt
veel eer, zooals he t te Brugge, NieuilïPoort,
Veurne en elde,rs geweest is. Daar hdbhen ze
hem ook gevierd.
1|\r[s61 bu,ur,man, hij is toch zoo slecht ge- voor Ons Heer, mer,kte Kaatje op.
weest
Ju, dat is \^y'aar, hernam Joos. Hij heeft er
echter veel b,erournr over en deed danig veel boete. En hij kan zoo schoon vertel'len, heb ilc gehoord. 't Is van dien verren tijd en uit het Heilig Land. Hij was op de Markt al bezig met spreken, toen de sol'daten hem haalden. Er stonden
vïouryven bij te schreien, zoo r'oere'nd verhaalde
hij over 't lijden van Christus.
O, ik zou dat ook willen hooren, verzelcerde vrouw Vermeulen.
Wel, hij blijft eenige dagen te leper. Hij
- in de heriberg <<De 'Wolvin>, op de markt.
logeert
De zonderlinge bezoeker was nu in het v,oor-
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name huis van den kommandant. V.ei mert.
schen bleven in de omtrek staan, toch op een afstand gehouden door de soldaten.
Nu,, in die dagen hadden de Ieperlingen geen
drul< werl<, want de stad was stil en doodsch...
Op d. mar,kt stond de groote, prachtige lakenhal, die wel aan den ibloei van vroeger eeu\ r'en
herinnerde, maar waarin nu geen enkel stuk lâ.
ken meer verkocht werd.
Handel en nijverheid lagen stil, zooals overal
in het land, dat door vreernd'en bestuurd werd,
die weinig om het vollc gaven.
En andere vorsten vochten in Vlaanderen dikwijls hun oorlogen uit tot groote schade van de
bennoners.

Kaatje Verm,eu,len bleef nog uit het ràam kij-

ken, terwijl moeder in de keuken voor

het

avondmaal ging zorgen.
De stadskommandant, ook een vreemdeling,
onfving den \Vandelenden Jood zeer vriendel'jlc.
Hij noodigde hem in de eet'kamer. Een bediende
nam den mantel en den hoed van den gast over.
De Wandelende Jood droeg een kleedij die o'p
deze van een krijgsman gelee'l<. Zoo heel oud
zag hij er niet uit. Er waren te leper grijzer en
meer gebogen lieden dan hij.
Ik hoorde van uw komst, zei de kornmandant. Zet u neeï aan mijn tafel, gebruik't avond'
maal met mij en vertel me van trw lotlgevallen.

;

Ik danL u, voor de êer, wel'[. ge me b,ewijst, sprak Ahasverus. lk verdi en ze niet. Ge
kent mijn misdrijf te Jeruzalem.
* Maar ge hebt er veel boete voor gedaan.
En ik doe nog altijd boete, heer.

- Ge bezoekt vele landen, niet ,waar?
- 'C), ik heb over de heele wereld gewandeld,
in landen, waar znararte menschen wonen, in

landen,- vvaar groote woestijnen liggen en het
brandend heet is, ook in landen waâr vreeselijke
koude heerscht. En nergens vind ik rust, nergens
heer.

De Wandelende Jood liet zi'c[ de spijzen goed
smaken en Iedigde ook menigen beker wijn. En
intusschen vertelde hij van Jeruzaiemi zijn geboortestad.
gesien'en zijn disciIk heb dikwijls
- be,nreerde hij enJezus
pelen,
naar Ons Heer geiuisterd.
IVIaar rk gelootde ntet, wat hr3 zegde, ongeluRkrge die ik was. Lk zag hem zrjn rntrede doen op
een ezel; het volk juichte en het wierp palm,bladeren op de straat .Maar een week later eischte
het den dood van Jezus. Judas Iskarioth verried
Jezus ên leverde hem aan de soldaten ov'er.
De Wandelende .fooci vertelde ook van Pontius Pilatus en Herodes. De kommandant luister'Was
dan ook vreemd een man
de aandachtig. 't
te ontmoeten, die al zeventien honderd jaar oud

waa'

-

2r

-

Ahasverus kon vlot spr.k"n. Flii was ook te
Brugge en in andere steden van Vlaanderen ge'
*""ii. En overal had het volk zich verdrongen
om hem, te hooren.
,Burgemeesters en schepenen' voorname inwo,r"r. .,lodigden hem op het stadhuis en in de rijke woningen.
,Fn nu sprak heel lePer over hem'

v.
Kaatje Vermeulen bleef geduldig -uit het raam
den Wandelenden Jood' !-'
kijken, in de hoop
^Girrd..
mo'est de menigte toch
riËn, t.rog keeren.
wachten.
ook
- -Maar.eensklarps
snelde Kaatje naar beneden'
pf66dsr, zei ze, oom Paul is daar"'
--

--waar?
.-- Oip straat... Hij

keek naar on€ huis' Hlj
zal er nlet binnen durven komen' O, moeder'
mag ik hem roerpen) Hij zal zeker honger hebben...
Ju, kind, haal uw oom hier'
-MoJd", zua'htte. Die PauI was de broer van
haar man. M,aar hij had weinig gedeugd' Hij liep
met sle,chte kameraden. En dikwijùs leed hij gebrek, want niemand te leper wilde hem nog in
diens,t nernen. Dan k'vvam hij zijn broer en
schoonzuster orn hulp smeeken. Eind"elijk verliet
hij de srad.
_ 22 _

Vrouw Vermeulen had in lansen tiid, niets
van hem gehoord. Ze zou hem' echter nogmaals
ontvangen.

Kaatje trad met"haar oo'm lbinnen. En moeder
keek verwonderd op. Oo,m Paul was in soldatenuniform en zag er lrnap uit. 'Ioch scùreen hij nog
verlegen.
fuslsv, nu heh ik waarlljk miin leven gebeterd, zei hii. ïk heib verleden iaar dienst genomen in het leger en ben reed's sergean't. Due
moet ik flink opEepast hebbe n" l'L kom met enleele dagen verlof .
ziit se harteliik welkom, sprali
- 'Dan
vrouw
Vermeulen. Uw b'roer zal oolc tilii ziin.
'lVat later trad vader Venmeu'len binnen.
Kaatie was hem reeds tegemoet gesneld en had
verteld dat oom Paul er was.
En vader beEroett'e harteliik ziin broer. Men
zat lang aan tafel. 't'Was al vrij laat'en Kaatie
keek reeds uit slaperige oogj,es, to,en men buiten rumoer hoorde. 't 'Was de 'Wandelende

.food, die door soldaten omrin'gd, naar ziin

gasthof op de markt eeleid werd, dioor het volk
omstuwd.

Kaatje kon vocrr Ahasverus toch geen geneeenheid voelen. Hij rdas zoo slecht geweest
voor Jezus. Maar moeder zei, dat hii oprecht
berou;w de zonden vergeven werden.
'
Ja, dat ondervind ik ook, sprak oo'm Paul,

-
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Maar ilie groote ,eeribewijzen zijn toch oolç al
te dwàas. De'Wandelende Jood moest zich deemoedig veibergen, dat vind ik.
lDen volgenden morgen wilden moeder Vermeulen, oom Faul en Kaatje toch eens' naar de
markt gaan om Ahasverus te hooren spreken.
Vader moest naar zijn werk. Hij was klerk op 't
stadhuis.

'Er waren veel' menschen op de markt, vôor
het gasthof << De Wolvin >>. Dit werd zoo genoemd, omdat mren er, na den Spaanschen tiid,
toen leper verlaten was geweest, een wolvin
met haar iongen in den haard vond.
Ahasveru's liet een tiid op zich wachten. Eindel;jk verscheen hij voor een open bovenraam.
De meniete juichte hem toe.
Ahasverus wenkte dan om stilte. En hii begon te s'preken.
Die 'Wand'elende Jood kent goed Vlaamsc,h
merkte
c'orn Paul op.
,Hii
zal alle talen geleerd hebben, meende
--'
vrorrw Vermeulen. Laat ons eens luisteren.
Ahasverus beson te vertellen" Met luide, dui'
delijke stem verhaalde hij, hoe hii schoenmaker
was te .leruzalem toen Jezus daar en in het HeiIie Land rond wandelde.
Plots beEon de man zich op 't hoofd te slaan.
rQ, iï< hdb me .al 'zooveel gegeeseld!
gehreeuiwde
hij. 't Is om boete te doen, daar ilç
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naar Jezus niet wilde luisteren en Hem zoo
wreed behandelde.
Ahasverus beschreef daarna den tocht van
'En
zijn kruis droeg naar den Calvarrebcrg,
die
Jezus
omgeven door Ro'meinsche soldaten en bespot
door, het volk. Hij betreed zijn schuld toen, hij
r,yeigerde water te geven en Hem te laten rusten tegen zijn huis.
Het volk luisterde zeer aandachtig. F.n velen
weenden. Er stonden veel voorname personen
en geleerde lieden. En allen hoorden even be'
langstellend toe.
Zoo was het ook in andere steden en insgelijks op andere dorpen geweest.

Vader Vermeulen drong door het volk. Hij
kwam den Wandelenden Jood uitnoodigen op
het stadhuis, waa"r 'burgemeester en schepenen
he.rn plechtig wilden ontvangen.
't Is of die stem van Ahasverus en zijn
gebaren me bekend zijn, sprak oom Paul.
Toudt ge hem dan nog ontmoet hebiben?
vroeg Kaatje's m:o,eder.
7 Niet dat ilc weet.
Ahasverus was van het raam, verdwenen.
Hij zou n,u naar het stadhuis gaan, doch wilde
eerst'wat drinken.

.,,.

Het volk verspreidde

-

zich.

Wel, manneke, ik herhen u, zei plote een
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vroufw dir ,roo, oom Faul bleef staan. Gij rmarirt
bij mijn man, toen hij te Gent als soldaat aan-

geworven werd, Leopold Deliporte heet hij.
- O, o; sprak oo,m Paul. Ik herinner het me.
Ge wildet zijn handgeld helb,ben en ik trachtte u

te kalmeeren.

,Over eenigen tijd he,b ik gehoord dat mijn
man van 't leger weggeloopen is, hernarn vrouw
Delporte.
Dat is zoo. Hij deserteerde...

- ,Hij m,oet door Vlaanderen zwerven...
Kennissen
hebben het me gezegd. En de loebas

is niet naar mij en mijn dochtertje weergekeerd,
maar nu zoek ilc heur,.
Vlaanderen is groot, vrouw.
- Ik zal hem toch vinden. Ons in den steelc
- Ik ben al te Brugge geweest en aan den
laten.
zeekant.

'

Vrouw Delporte had bedelend het land afge-

loopen.

Mijn vent is 'bij een troerp komediespe- gewees,t, dat weet
ik, hernam ze. Maar hij
lers
kreeg ruzie en trok alle,en verder. Hij zal weer
straatmuzikant zijn.
ri'Plots was het o,f Paul een schoh kreeg. Hij
"Delporte
wenkte \rrouw
ter zij..J,e en fluisterdê
even".tot haar. Dan keerde hij bij zijn schoonzuster en Kaatje terug"
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laat ons nog een oogenblik bliiven, zei
zien misschien nog wat -vreemds'
hij.
"- We
Wat dan? vroeg vroufw Verrneulen...

Maar ze kreeg geen nader antwoord'Daar is dL Wand'elende Jood, hii gaat
- het stadhuis', srp'rak oom Paul' [-et nu goed
naar
+i tt g.loof dat ilc- goed geraden heb' Ik kende
die stem en gebaren.
Vrouw Delporte was door het volk gedron'
gen en spïong op Ahasveru's toe' Ze rukte ziin
iruts en à"t, tiio pruik af' Het volk staarde vernaar haar.
schrikt
-{Hu, wegloorper, flu hdb ik u vast !
vrouw DelPorte'
schreeuwde
Menschen, ruk iie zottin van'mii! tierde
Ahasverus, die eenslclaps zeer bang scheen'
Zottin, zottin ! Ha, ge wilt m'e niet meer
kreet vrouw DeÏporte, - die nu haar
herkennen,
vervolgde ze' h.oe
*"" i"t"u zag. Menschen,
lbedriegen!
Dgze g-ast-i-s miin
ii""i *Ë ,r-roo laten
vent, een nietwaard, een dronkaard' Mii en
liet hli in-den steek"' HÛ noemt
-lfr,'u* lçind Uw
Wandelende Jood is Leo'pold
;;";;; ;.ttin.
Delporte. Hij heeft vroeger in de komedie voor't
Ahâ"verus gespeeld. E t .to doet hij dat in
groot

!

Ze liegt, ze liegt! Sla ze dood!

Ahasverus.
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raasdo

Maar daar verscheen Paul Vermeulen in
zijn uniform.
\Jgsn,, bedrieger, die vrouw liegt niet,

sprak

hij. Gij zijt Leo,pold Delporte, deselteur

uit 't Oostenrijksch leger!
tk ken u niet, sta'melde Ahasverus nog

- ontsteld.
meer

Maar ik u wel! En als sergeant van 't leger- neem ik u gevangen.
Het volk keek verbaasd tog. De schout en
zijn dienaren s,nelden toe. Paul Vermeulen legde ziin getuigenis af. Ahasverus loochende nog.
Zijn vrouw gaf hern een paar klappen en
schreeuwde:

Z"g nu maar de waarheid!
-Ahasve,rus moest mee naar het stadhuis. De
bu,rgemeester schrok geweldiig, toen hii 't ver-

haal hoorde. Had m,en zich zoo laten be,et nemen? Leopold Delporte werd ondervraagd. Hij
hield vol dat hij de Wandelende Jood was. Men
bedreigde m,et de pijnhank... Toen bekende hij
zijn bedrog...
Dit nieuws vloog door de stad. De bevolking
was woedend. Zoo bedroge,n worden! En dat
die schelm het Heilig verhaal van Jezud dood
durfde misbruiken om geld te verzarmelen en
een lui leven te leiden!
Leopold Delporte werd op een kar naar Gent
gevoerd.

In heel Vlaanderen sprak men weer over
hem. Men lachte met overheden en voornarne
personen, die den av'onturier met zooveel eer"
bied ontvangen hadden.
Te Gent werd Leopold Delporte voor desertie en heiligschennis tot de galg veroordeeld.

VII.
Een kairelaan van St Baafs had opgemerkt,
dat een armoedig meisje zoo vroom in de kerk
zat te bidden. Nu hoorde hij dat zij het dochtertje was van Leopold Delporte, die zulk een valsche rol had gespeeld.
De Kapelaan besloot eens met haar moeder
te gaari spreken. Vrouw Delporte was terug te
Gent. Ze lag ziek te bed,. Ze had den vorigeyr
dag haar man bezocht in de gevangenis.
Leopold Delporte toonde berouw. Hij had
niet gescholden en zijn vrouw niet's verweten.
Dat greep haar aan. Ze wist dat Leopold van
goede familie was. Hij had een heel ander leven
kunnen leiden, en zij droeg ook schu,ld aan zijn
verval.

Nu versoheen de ka;pelaan in haar huis. Hij
sprak over Anneke. Het kind was in een slechte
orn'geving braaf ge,bleven.
Hoe komt dat) vroeg hij aan vrou,w Del'
porte. Ge moet ze vroeger toch 'beter opgevoed
hebbên" En ge kunt ook op den go,eden weg terugkeeren en hehoorlijù< leven met uw kind. L,aten we daarover eens praten.

Anneke is braaf, omdat ze one kind niet

is

I-riep vrouiw Delporte uit.

Wiens kind is ze dan?

- ï7e hebben haar gestolen in het Land van
'Waas.
- Ze was toen vier jaar.. . Ze zat aÏleen te
bij Beveren... En we nahaar
mee.
Mijn
men
man wilde zoo,nn kindje
opleiden orn kunsti,es te maken en te helpen bespelen voor een hoeve

delen.

steld.

lEn de ouders? vroeg de kapelaan ont'

'O, we hetrben ons van hen niete aange- ! We reisden toen door naan, Antwertrokken
pen en bleven wel' een jaar eiver de Schelde.
Anneke weet niet beter of ze is onze dochter,
al heeft ze ons nooit bemind. Maar miinheer de
Kapelaan, ik heb berouw. Zoek haar ouders I
De hoeve staat tusschen Bsveren en Vracene,
rechh van den weg, als ge naar't noorden stapt.
Een witte hofstede. Geef Anneke terug, aan
haar vader en m.oeder... als ze nog leven ! O, ik
ben slecht gewees't...
Anneke was nu' aan 't werk in de buurt. De
Kapelaan liet haar halen en vertelde wat hii vernomen had. Vreemd luistrede het meisje toe.
* O, ns wêêt ik waarom il< deze menschen
nooit kon beminnen! snikte ze dan. Mijn arme
ouders... Maar ik ga vand'aag nog naar Beveren. ..
lk zal u helpen, beloofd,e de karpelaan.

-

De

Ehrrrgerneeeter schrolË

(bladz. 28).

'lVat zijt ge slecht ! riep Atrn"k" to,t vrouw

Delporte.

Stil, fluisterde de kapelaan, ze heeft berouw.
Anneke kwa,rn nog eens op 't zolderkamertje,
waar ze zooveel geween.d had. Ze zonk op de
knieën.
,Q, God, had ze, dat ik vader en moeder
toch terug vinde!...
Bid voor rnij, zei bij het afscheid vrouw
Del,porte.
Ik ben slecht geweest.
--. ilk zal voor q ibidden, beloofde Anneke
vriendelijker.
De kapelaan gaf het meisje goed geleide. En
op de hoeve tusschen Bever'en en Vra,cene vond
Anneke haar ouders terug, die zoo lang hadden
getreurd en nu God dan'kten.
Veel volk s'troo,mde naar Gent om de terechtstelling van Leorpold Detrporte te zien. De avonturier, die zoo veel iberoering in Vlaanderen gewekt had
wânt dat is echt gebeurd
werd
- gehangen, na zijn ontmaskering
aan de galg
te
Ieper en zijn proces te Gent.
Vrouw Delporte stierf iboetvaard,ig in een
gasihuis,.'En Anneke werd kloek en gezond in
het ouderlijke huis. Ook in andere landen heh
ben avonturiers zich wel voor den Wandelende
Jood uitgegeven.

EINDE.

