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A. t{ANs

DE ZWARTE BETOE.
I,

Koenraad reed langs het tanaa,i hdÈr Gent.
'Was
eern ee,nze,me w( g, want toen zeVen hoii.
dleril jaar geleden, strelcten zicli in Cost-Vlaande.
ren nog gro,ote << woestinen >> uit, zooals men de
heidevelden noemde. afgewisseld door rnoeraË.
sen en sombere bosschen.
Koenraadl was landb,ou'wer, en had een groote
hoeve, waar meiden en knechten dienden.
Maar 't was een sle,cht jaar geweest met mis.
lukte oogsten. Korenraad lcon wel tegen zulk een
verlires; hrij was welgesteld. Vecl kleinere boeren
echter stond'en' err rru ellendig voor.
Koenraad za,g d,etoren's varr Gent. l{ij maande zijn paard t,ot sp,oed aan. De dagen werden
rreeds kort. 't Was al in den namiddag, ,en Koenraad rrnoest straks nog Ûerug^
Gent zag er toen maar arnroedig uit. Er stonden, wel ,gro,ote huizen, rnelar toch rneer kleine
van hout of leem, en met stroo gedrekt. De slra-

't

-t-

ten w,aren nâuw en bochtig, onqgeplaveid, zae';
dat ze droo,r d,e vele regens van den zomlar wel
slijkpoelen geleken.
Koenrraad stalde zijn pa,ard in reen afspanning
en begaf zich toen naaï )eem cler groiote, steenen
huizen. Hij kùbpre aan, Hen di'en'stmeidl deedr
open,

raad.

Ie jufvrouw Magd,a thuis) vroleig Koen"
Ju, antwoordde hct melsje.

- 7"g h,a.ar eens, dat ik haar wil spr,eken.
--* Ik zal d,e boodschap doen, zei dre rneid, op
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zon'derlin'gen tooni.
Zij kendê ,Koenrê,ad wel.
Na eenige ;otogenblikk,en, kr:.rde ze terug.
Wilt gij hiarr €rren wacl.tten, sprak ze, e,n
ze -opende de dleuir vaneen kleinre vorork,amer.
't Duuirde recniçpn tijd, alvor,ens de rneesteres
van he't huis kw,am. Zîj was zo,owat derdg jaar
en had een stuursch gezicht. Zij keek Koenraad
niet vriend'elijk aan.
Goeden dag, Magda, zei Ko,enraad.
- Ik heet jonkvrolrw Van W,atermaal, klonk
het- stroef.
Voor mii zijt gij de zuster van mijn lieve
- Trrrida.
vroulv
En gi.j weet dat 'l'ruid,a iegen mijn zin met
u getrouwd
is.

*

3

*

God weet, dat wii

dat is zoto.

* p31 is gemeen I riep hi'j irit.
_. AIs gij uw ruwhteid toront, ga dan heen of

'Maar
- Ja,
iets nagplaten hebben, om u met ons te
nooit
verzrenên...
'Wat komt gij hier doien? vr'oe'g Magda van
nijdig.
Watermp,al
Truida i,e iiet<. .. Zii vraagt haar nu toch

-

eens een bezoek. te bre,ngen.

Neen!

- Gi'j wéig'g11 haar dio troost... Ik verborg
het- u nie t dat Truida ernstig zielc is...
Cr,

dat kan zijn... Maar zij is voor rnij een

vreemde...

'1 Is vreeselijk wat

gij zegt, hernam Koeu'

- Gij heb,t d,ezelfde oud'ers gehad...
raad.
Cuders v,alr den adel.

e:'n- boer getrronrwd.

En Truidâ is met

goede, derbare fami'lie.. '
mij...
gelukkig
met
Truida :s
Zij is een boerin geworden, hoonde N{agda
'Wate,rmaal.
van
Als gij mlj beleedigt, zoti iI< kun'nen heen
gaan... N{e,gCa. Ma,ar ik b,en hie r vo'cr rnijn
vrouw. Zii lijdt ier onder, dat e,r scheiding is
tusschen haar en u.
't Is een slecht jaa,r geweest. iré? De o,ogst
ic mislukt... Gij heht zeker geld nood,g en komt
nu zo€te broodies bakken.
lfuenraad sloeg rnet de vuirt op tafel.

Ik ben van

een,
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ik laat een schoutsknecht halen.
Ge antwoordit zoo op de bede van uw
- Wij hebben u'w.geld.niet nroodig. Ja, het
zuster!

jaar is ,slecht ,eeweest, m,aar Gocl zirj dank, wij
kunnen den 'Winter rustig afrvachten...
Ik kom ni,et, en 't is onnoodig verder te
spirel{en, zei Magda.
Ik moet d,u,s aan mijn zieke vrolrw zeggen,
dat haar zuster hardvochtig en liefdeloos blijft.
Zdg aan Truida, dat ik h-aar qenoeg haar
- vooqgehouden heb. Wat gaf, ze om mij,
plicht
toen zij u volgde? Heeft zij mij niet alleen laten
zitten? Och, 't is niet nnodig daarover nog te praten.

En gij vraagt niet, wat rnijn vrouw sch,eelt!
s,terven, zcnder ze te bezæken. Ik h,oop, dht God haar geneest, maaï ik zeg
u, da't Zelernstig ziek is.

Gij- zoudt ze laten

Ih kom niret...

- Gij zijt wreed, jonkvrouw van Water
maal, wreed en hoogne,oedig
: _E" ik gehied u, mijn huis te verlaten, sprak
I

ze nijdig.
; Ja, ik zal gaan".. Goeden dpg!
Koenraad verliet de woning
Harde vrouw, mompelCe hij

-
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Koenraad'Truidn van
tn'-riten Gent bij een
W.t"t*ual ùn*.n, toen ze
nu gestorven viriendin verbleef Het was op een
Een
iachtparti,i, wâaraan Koe'nraa<l deel narn"
Koenj'onkvrouw'
bedreigde de
;;;;i;;;;'wijn
', l"t"lt' Hii werd op 't kasteel
L*^r
i*J-r"aa"
*ftak veel met Truida Zii kregen 'el'
;;d;
kaar lief.
Neen, Koenraad rwas geen edelman, maar ecn
rijhe landboluw€r, en hij beho'orde tot een voor;;;. i;;ili,e. Truida was'een w'ereze' ZijZi'jhad ee-n
-wilde
;;;J kar,akter, eenvoudig enHa'ar
-''ederig'
zusteir' Magda'
;;l-*.t Ko"*r^.di trouwàn'
*"" *""d.nà- Zii besch'ouwde Koenraad als een

Drie jaar geleden

boer.
A.l's

gij rrlet

lreerde

h,em tro,uwt,

had, ze gezegd'
kenD,en,
Truidh had daar verrdri'et

wil ik u niet meer

ov"r' Manr ze troutw-

de toch. 'En Magda hield woo'rdr' 'Flaar zuster
mocht n,iet meer' i.' h,at' h"i' komen' Ifi"gd"
*"r """f rijker dran Trui'da, want ze had veel geld
.n l*rrd gp'ëtf.l van een tante Maar Truida was
tevreden oP de Lloeve'
Zij deed ,ràg *.nige poging- o-m Magda vriende"
ûe sbemnen, dioch dit lukte niet'
lijker
'-Korenraad
had het nu weer ondarvondbn' dbt
Magda ha,rdvcrchtig'bleef '
Lii; a".a nog haastigoï pu^t boorlschappen

ên ft.'ûd to,en w,eiêr ir*orn. [)o
rrio*i rec*jg. ,tcnÊrr
"o"rd
hij zij,n hc,eve nadercie.
'l'egen,een l:oom
zag hij een gednunte. Nader.
bij gekpmen, bemerl<ie Éii *.ol m,ân, die dhar
ineengedbi<en 4at.
.'t -- Heidbar, wgt sctrreelt er] Het is koud, en
zal gauw nacht zijn I ri,ep Ku,e n,ra,ad.
De jonge man hief h,et iroofd op.
;. metIk ben zi,ek e,n niemand w;l mil helpen, zei
,nrl
matte stem.
Wa,alwoolit gij dian)
Te Brugge...
- Dat i,s ver van hirer..,
-- O, ik zal sterv,en, eer ik er ben... En ieder

weigert mij hulp...
Er is vreel rarfirroradt€... M"",r nrirel isdsl ,r
'g1gert u hulp, vriend. Sta op .. mi,jn
huis is

Cichtbij.
Mag. ik d,aar rusten? vr,oeg d,e vreejmcle_
,.
lrng.
Ja zeker...
- jonge
man stondi op, maiir hij wankeld,e op
.,De

zijn

beenen.

;
raad.

Yryld, gii zijt zeer zwak, hernam Koen_
Gij
komt z,elc,er van \y'êr...

-_ Van den Rijn...
Ik zail u op mijn paard lielpen.
*7-

Kosnr.*d deed ,âit en, ging aetf t" voeô tirtce.
F{ij had,een goe'rtr ha,rt.
* Zm, zoo, ,gG kornt vatr den Rijnl vrôùg
Koenraad. En ger zijt van Brugge...
Ik heb aan den Rijn koopmanschap ge
- rnâar ik ben ongelukkig geweest:.; èn
daan;
lceer doodarm terug,..
Fn hebt gij uw ,ouder,s te Brugge?
Mijn vad,er nog;..
. - Wel, dpn moret gij maar bij ons bli'jven, tot
gij
- -*weer beter zijt.
rGij zijt goedl roor n il en ik dlank u...
Dat is niet ,noodig... Maar wij zullen wat
zwijgen... Ook aan uw spreken, merlc ik, dat gij
afgemat zijt.
Na een kwartier bereikæn zij de grrootrel hoeve.
Een knecht kwam dadelijk toegeloopen om het
paard over te nemen.
Huibert, ik heb een passagier mee, zei dr.
- Ëen zi'e'ke, dien ilc lan,gs d'en weg vond,...
baas.
Help mij eens!
De vieemd,eling werd varr het paarti genomen...
Breng h,em ,in de blauvge kam'er, hernanr
Zor'g v,a,or hem" Geef hem eten en drinKoenraad.
ken en oen goedl bedi...
Ja,, baas, belocfde 'l{uibert.

-
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Koenraad wac haastig om naar
zijn vrouw te

galn.

,

i" de opka,rner in ebn bedstede. Ze
. Truida
richtte.zich-hgop en vfio,eg:
Magdh niet m"eegekoinen )
*- kNeen, Iieve...
Wilde
niet)
- Neen...zijZir.-wilde
niet.. Och, stoor er u
-

i:::.T"

r wii h"bb",,

"" ;;d"J

wat wij kon.

* En Magda weet dat ik ziek
ben)
Ju, natuurlijlc..._M;; i"i^Ë*, haBr
- gevoelt ge u nu,, Truida
nier.
Ho,e
)

9, dle ho,orts is minder,..
- Daar
ik blijdie .;-"
- Maar ben
dat Mugda ,"o-t*ra blijft...
*- Lk heb ze alle,J kalm
u"**U;
"'--'*.'
En ze beleedigcle

- O, d-at geefr-mij ul
Zii
- ongetukkig. zii )iiniets.
zerve
ià;; -d;,
in haar groot h";... ";;*

ff:,$lt,

maakt zich
met al

;; ;;;î;

Wel

wat...
- Dan mo,er
gi1' rustig blijven
liggen,
^_-:ur$' zuster tobben...
ov_e_r

en niet

Koenraad zag Uoch d,at
zil.n vrouw tranen af_wegde.

-'* 9

.--

* En moeder, die ,ons al-r,ijd liefde
snikte

'leerde!

ze.

Gij doet 'wat uw ,moeder u voor hieLl,
Trui*la. lVe,es nu maar stil". cl,an zult gij spoedig herstel{en...
Bren'g Elsje nog eens bii mij.. .
*- Even dan... ni,et l,ang, wan't gij moogt tt
niet vermo'eien.
Koenragd ,ging n,aar het ruime wo,onvertrbh,
waar het tweejarige kindrje bij te,en rne id speelde,
De klteine was blij haa,r vader te zien en drrib'
belde naar hem toe. Koenratrcl nam zijn rneisie
op en kuste het. Hii bracht het bij de m,oeder, di,e
Elsje voi liefd,e zoend,e.
En dlat Magda,ons kindje ook niet zien wili
- Truida.
kloeg
1t Zal later misschien 'wel veranderen.
-De kleine babbeld,e tot rnoeder. Maa'r Koenraad
bracht htet dan wee,î np4ar de woonkamer teru,g.
Hij zat dan een tijd naast de bedistedier en verterld,e van den uitgeputtren .reieiger, dien hij meegebracht had.
O, dlat er gqed voor hem gez,orgdl worde !
'En- laat e,almoez,en brenlgen bij d,e a.rmen, zei
Truida.
Koenra,ad m'o,est dan naa'r'buiten, om t,oezichc
te houd,en op 't avondlwerk.
bij hern en zei:
Htiibert, d,er knecht,

-tffa

* B**p: sij lrËbt een Ê:evô,â.lij,L*n ke.rol irr

huis gehnald.
-* V/garnrnr de.nkt gi:i drat I
Toèn ik in 't voorjaqr ,;t Cent wocnde, iii
de < Gouden Kro,on >>, kwam hij daa,r dikwijls.
En hij wâs,e,en l':stige broed,,er, veel tu lustig zoo,
{*, 4. waardi hem ,soms a,an de deur zette. Hij
{non,k en speelder.. ik d,enk; dnt hij een jonker is
die al zijn geùH verLoerelo.rd heeft.
ffis"âr zijt gij n,iet ,mis, Ilui,bert)
*- Neen, ne,€,n, ba,as... Hij is wei veel vermagerd
vel over db, heenen nll -- (rnaa,r ilc herkpn zijn-gezicht.
Gij i<unt gelijl( hebben, rnaar nu is hij ziek.
-'t
Ja... hij vie,l ,als,een schotelvod op bed
nereï en hij rilde va,n de koorts. Ik heb heà w"rm
toegedekt. Maar zi{n het geen stre,ken?
'Wat
bedo,elt gij )
- Een list, zich zoa ziek ie houden, om
vaJl- op te staan ,en ûe stelen.
ngcht
\)7el n€en, gi{ zijt te ,wantirouwend. Die
jongen
wankeidb op zij,n beenen. 't Kan zijn,
dht hij een I'os le-ren acht,er zich hereft, maar n,u is
hij een sukkelaar.
Zoo'n kere,l ve,rditent,geen medelijden. Zijn
- d'oor dleurrn en vens,t,ers ggoien,...
geld
æ,rwijl er
zoo veel m,ensch,en ,arrnoede hebben"
Stil, Huibert I Wij. Ii,elpen Wie we kunnen,
--

ll

--

maâ,ï dËt mag me niet beletten toh drien dompe
Iaar op te nernen. Zo,rg vo,nr hem en aeg hem nietg

van zijn i4erblijf te Gent. Als hij beter is, zal ik
wel eens rnet hem praien.
\{q, dan zal het wel bl,jken, dat ik gblijk
heb 'en die jonker de lustige Lieven is, zooals ze
hem toen te Gent noeindçn.
Maar hij is een Bruggeiing, zegt hij.
- Juist, baas! Lustige Li"o"n kwam vatl
maâ,r speelde te Gent zijn parten...
Brugge,
Nu, 't kan zijn... In elk geval wil ik, dat
hij hier goed\behand'eld wondt.
Koenraad bezocht schuur en stallên. ,Hij was
een goede meester, maar eischte. dat i,eder zijn
plicht deed.
Dan, avondmaald,q hij in de woonlcame,r en zat
rnog een tijd bii Truida, die thans rutstig sliep.
Alvorens naar bed te g,aan, wildle Koen,raad
nog eens naar dlen gast kijken en, hij begaf zich
naar de blaurare karner, die naast het verblijf der
knechten gebourn'd wa,rs. In die blauwe kamer
herbergde men reizendei passanten, dire, nachtver-

blijf

vr'oegen.

Koenraad wês ver,haa,sd la'araai te hooren in
de blauwe kamer.
Wat is dat nru) mompelde hij ontevred'en.
-I-{ij luisterde aan dlie deur,
Ja, ja, jonlc$ Lieven, ilç herken u wel...

-

*1?*

Nu rit,gij ni,et nieer aqan de wijnLroes, hé... Ë,n
la'at d,e d'obhelsteenen niet meer 5ammelen.
,ge
'Waar
zijn de goudvinkjes gebl,even?
j'onker, die vagel:ond, is geworden.
Een
- _;
Als hij betielr is, kan hij met ons mes-t voeren !

spotte een, and,er.

._ Jr, d,an n,oermen. we hem à"r, varkene-

graaf, hernam Huibert.
Ver,ontwaardtgd tradr Koe,niraadj binnen. De
knechten schrokken
huis betoond? vrpeg hij.
De zieke kqerk angstig ndar d,e mannen,
Och, 't ri,s den grap,je, sprak Huibert.
-- Zulke gïappen
duldl ik niet. Het is laf een
. ikry:kg te bespotten. Gaat h,een,t beval d,e boor.
De kneahten verlieten de kamer.
_ - Vriend, lig maar rustig, zei Koenraad tot
jon'kman..Zil zullen ,-. ,rilt meer plag";;
den
i;;
spijt mij, dat h,et gebeurd is. tr-lebt ge geen honger of dorst?
Dorst ! zei de zieke.
-Koenriaad bracht hem een b,eker wijn.
En hij
zat bij zijn gast, tot d,eze insliep.
D:,boer g:n,g in de keuken en be,strafte dp
,knechten.
twee
Er was nog le,en derd,e, e,en oudene.
Frans, zei Koenraii
hem. ik draag u op
-

ï

V,oor drien zieke te ?'orgen.

i-iij ma'g'ttig m*i'r g*-

plangd word,sn.
^ :: Neen, clat zijn dsrnnre streken, sprak F'rtrns'
jonOeh, Huib,ert en Kl,aas hebberr een heketr aan
Lcru. Et zijn toch goede jonkers' En als dleze mis
gelo,open i*, drn zal hij nu- wel'wijzer Eeworden
iij". W."s rge,rurst, lraas, de arrne dclolaar zal
rustig slapen'
TJ"t, d. b.a, weg'was' zei lluibe'rt, dat er hier
wel veel spel gemaakt 'werd van zoo n verboe,rneldbn landlooPler.
" Zorg gij maar, drat gij geen landlooper
wordt, wede,rvo'er Frans.
Gij moret uw m'ondl houden I schreeuwde
Huibert.
Zwijg zelf ' 'Denk aan de vrouw die ziek
is, vermaande Fir'ans. Gij irebt altijd te veel
praats...
* ffi6's1 ik u mijn vuist in uw lron'ie siaan !
dreigde Huibert driftig.
p1s!6rer dat niet.
-Koenraad hcrord.e het lavzaai en keerde teru.q.
Wat is d,at nu) r'rci:g hij.
-Hij ru)*te l"luii:ert tsïug, die rnet opgeheven
hand' v6ôr 'F rans st,ond.
-:- Och, baras, Huibert stu:ft wat op I zei de
oudste knecht.

*-14-

t

zijn.

..

L,n gij verqeet dat er

Évsee

ziekèn

in h'uÉs

Die landlooper wondt beter behande'ld dan
'wij-! kreet ,Ffuibert.
Zo,o, drenkt gij dat) Ais het u hier niet be- kunt gij heen gaân, hernam
valt,
Koenraad k,alm,
; O, 't is goedl Werk genoeg!
Huibert begon te vl,o,eken. Ma., dat druld e de
bcer niet. FIij greep dren onbeschoften kerel vasf
en zette hem buiten.
Vannacht slaapt gij in i{e schuur! beval hij.
-Huibert ve,rdhveen. Den
volgendien môïge;
vrceg hi-i om zijn lo,on.
Werk gen,oeql zei
--1- Gij m.oet weten wathij.gij doet, sprak Koen_

raad.

De kerel vertnok.
-:.j :,:.f

,,'

t:r

II.

- Dien morg€n vo,elde Truida zich nog beter,
dan den vorigen av,ond, rnalar z-e m,oest toch tc

bed btrijven.
Koenr'aad gine dan ,eens n6aï zijn gast zien.
Deze lrad heellijl< gerust.
Goed' geslapen ) vroeg Koenl,aad.
- Ja... lk zal vanda,ag verder
kunnen reizen,

.-_-o
neen"'

-15

- Jawel...
Gij wilt weg, hé!
*- Gii zijt te goed voor mii...
Ik ,begr.ijp hret wel.". Gij wilt weg omdBt
dc-knechten u bespot hebben
O, heer, ik ben zoo beschaamdJ... Een van
kende me... en 't is l\raar... ik heb
veel geld roekel,oo's verteerd.
Daarover praten wij nu niet. Cij zijt rnaijn
- €n gij blijft tot gij uw reis rkunt voo'rt zetgast
ten. lk zie wel, dat gij rrrog koo,rts hebt. Straks

die- mannen

komt,e€n mleestqr op de hoeve en hirj 2srl 6,sk eens
naiar u zien.
Maar ik heb geen geld...
- Dat is niet noodig... Gij zijt nu onder mijn
- Gij moet nu wat eten en drinken.
hoede.
Ko,enraadl haalde bro,odl en melk, maar Lieven
kon niet veel gebruiken.
Ziet gij wel dat gi; nog niet bet,er zijt, sprak
de-boer. ,Gij blijft ru'stig liggen en niemand zal
u nog last aan dopn.
Maar ik ve'rdien dire spotternij. . . Ik heb
los- e'n liederlijk geleefd...
Nu spre,ken we daa,r niet ove,r.

- En mijn vader veel verdriet aangedaan!
vervolgde
de jonge man toch.
Dan zal dit alles u een les zijn Maar
- ik veracht u niet. Ik heb u hier binnen
vriend,

*x6---

gebracht, om u tpr helpen en ge verlaat mijn huis
niet, a:lvorens ge geheel genezen zijt.
Eerr uur later lcwam de meesterr
een dbkley * die dle v,rouwe ,bezocht. De- boer leidde
hem to,en roo;k bij ll.ieven. Er ,ra 't onderzoek,

zei de trneester:
Hum, hum... zwak... uitgeput... Ja, ja...
- uitgeput...
zwak,
I Hij rmorct rusten, nietwaarl woeg Koen.
raad.

ja, rusten... Zwak... uitgeput... rus- J.,
ten...
veel rusten...
En wat mag hij gebruiken)
- Niet vee,l... neen, niet veel... Vandaag

-t veel...

mrorg'en me€r. .. Zwak.. uitgep-,t..1
maan
niet
ve,el eten om te beginne"...'Wijr,
Ja,
nie

drinken...

Op zijn reigenraardigen toon gaf de meester
eenige voo,rschriften.
En Lieven bleef wel veer,tien dagen op de hoeve. Vrouw Truida wâs ,€or op de been dan hij,
al _rnoest zij ook nog zeer vo":rzichtig zijn.
'l.ieven w_erd goed,
verple,egcl. Hij àt orrurd.g
.in dle
woonkame,r in een zetËI. En Koenraud ;;
Truida mer,kten weù, dat hij van een goede famiIie 'wa's. Ze zagen het aan zijn manier.r,
.r, hoo,r_
den het aan zijn taal.
Lieven zei, dat hij zijn vader verlaten had, om
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op avontuur te gaan, ]\4a,ar vce I vertelcle hij niet
van zijn huis. Hij scheen daarover mindbr tprââkzaam nu dan vïoeger.
Koenna,ad verrnaand,e hem te werken €n vro,olm
te leven. ,Op 'een morgien verrtrok Lieven. Ko,enraad gaf hem een r,eirspenning'rnee.
Mijn vader zal u alles teirug betalen, zei
Lieven.
Neen,'dat wil ik beslis'. niet, rzlerzekerde
Koenraad.

III.

De dagen ,gingen voorbij. Truida moest zich
nog in acht nemen, maêrr werd toch elken dEg
sterlcer. En,einclelijk kon ze weer eens naar Gent.
Ze rced z,oo goed te pa,ard als haar man. Ze
klopte a,an d,e d,eur van haar zuster's huis. De
rneid d'eed open. Maar Magda liet zeggen, dat ze
Trr.lida niet v,'i,lde zien. Wee]. was ,ssn poging t,ot
verzoening misl,ukt.
En weer v,erliepen de dagen. 't Begron vroeg te
V/interbn. Ë,n 't was,bitter guur weer. Er heerschte veel a,rffiorede. En de oogst was midlulit! Men
had graan uit gn'dere landen r{oen homen, do,ch
dit kostte duur.
K"oenraad had c,o'k leen goe,Cen in,slag gednan.
bij hetgee" hij
H;i hieip vee{ mer1"

ï1*ry1.r.

;iehen. Ër wqrd bnrni gêb"*cirt rl*^r ,uii* irutù*"r
in de omgeving. En vo:.-r,r veel eeld koeht Koen-

raad dan w1e€r gra,an.
H,et vrioor, het sneeuwde soms en in Vhanderen sti,erven menschen van h,onger.
In het Ltosch v,an Eve,rgem, zat ,op ieen avond
een g:ro{e,p lmann.ei'r rond een reusachtig vuuf. Ze
hadd,en bij boeren levensmidd*1.r, g*uJofd, maar
ze vond'en te weinig orm zich flink te voeden.
't Waren hongerlijders uit de streek, en dre e.llendb had ze 'ruw gemaakt. Mcn noemde hen de
<< Zwarte Bende >>.
Een jonge rman krwam bi'j hen.
-- Nog eBn opeter, zei de overrste der Zwarte
Bende. Bij ons is geerr pLaoats voor u. Wij zijn
al met te velen voor den ,buit.
I'k heb 'u van rniddlag op uw tocht giezien,
- de vreemdieling.
,Maar ik weet een volle
sprak
schuur.

den.

Waar) klonk het drarielijk uit alle mon-

_-

G,aat maâr rnee... 't Is een h,oeve, waar ik
vr,oeger ged,ir,nd heb. lDe boer is een kole,nbijter.

De Zwarte Bende sprong op. Huibert grijnsde. Want hi,j was het, die deze wanhopige l;de"
19ar- de boerderij v,an, Koeniaad zou b,rengen.

Flij handelde uit

wraa,l<.

Snel stapten de

iïï:oorr.

't Was naiht,

tôeir ze db boerde'rij tatt Ko"t'u.d .n Ttt ida berei,kten. Maar diaar was een wacht. Koenraad
wist wel, dat hij voop dieven ;noest oppassen.
Frans wekte vlug zijn baas en zei, dat àe Z.war'
te Bendre daar was.
Koenraad krwam buiten. En ondanks de duisternis, bremerkte hij die mann€n'
fvtsnsshen, wat wilt gij? vroeg hii.
- Uw gftIern, gierige korenbijter! riep de
der Zwarte Bende.
hoofdmam
ffinnsn, ik ben geen korenbijter. Ik dèel
- êan d,e Ê,rmen. En ge kunt altren een imaatje
mee
graan krijgen.
Cij geeft niets wegl riep iemand.
-Koenraad he'rkende de 'stemHuibert, gi,j zijt daarl hernam hij. Gij weet
dat ik geen gman verberg. Vandaag heb ik nog
uw rn,oeder geholpen.
Leugens, leugens! raasde Huibert.
- Mânnen, luistert ni'et n4ar dien lastreraar,
Koenraad.
hernam
Maar de bende drong roP. Ko'enraad, Frans en
nog oen ,knecht wilden het hek sluiten, doch ze
werden ove,rmeeste,rd. Koenraad liep nog won'
den op. Hij zond Frans weg om de menschen in
't ronde ter hulp te ro'epen. De bende storrnde
naar de schuur.
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* Wij

moeten licht hebben! schreeuwdc ët

een.

Hij

d,rong met anderren in huis, rakelde hei
vuur in den haard op en stak een talckebos aah,
Hij liep er inete naar de ,schuur.
Truid,a zat beVend' in de slaapkamer bij haar
kind.
Nn *"u er lïcht. De inannen zoclrt.n zaki<en en
wild vlogen ze 'op h,et graan aan.
,O, die korenbijterl huilden de mannen.
Zooveel graan en wij vergaan van honger.
Niemand lette nog op dlerr brandenderr talc.
Ieder wild,e zooveel rnogelijk Fooven. ,Huibert
deed ook naee. Koenra,ad was in huis rnoeten
vluchten.
Brand! klon,k het.
-De vlam van den talc had zich aan st,roo meegedeeld ,en het vuur ve,rspreiddte; zich snel in de
echuur.
Men sleu,rde de. zaklcen graan naar b,uiten, en
moest zich haasten.
Niemand keel< naar den brarrd orm. ]Vlen wilde
den buit in veiligheid bnengen
Lieden ,uit 't rond,e kwamen toegelo,open. De
schuur was reeds een vuurpoel,
Menschen, helpt ! riep Koenraad, die zich
- moeite op de b,een hield, v.rant men had
met
hern
gesla'gen en gestamtl

,, _

he vijvrcr wqs didlt gevï.otr€n lVlen 'kroeg rnBejMen ksn
ii6,k 'watet. En wat hielp het darr
'og.
zelfs hct vee niet nreer bereikcn, dat in, de vlanrm,en omkwam. ,Htst was een vneeseliik t'ooneel.
En no.g erger werd het. Het vuur sloeg naar dp
lyoning over. De boeri'n ren haar k'indi en dle mei-

dcn moesten vluchten,
De roover s àer Zxvarte Bende wa'nen verdweneir. Veel grâan brandde op. En in dîen nacht
werd Koenraad arm. Land læzat hij nog, ni,aar
de gansche hoeve was een puinhoop. De boer en
de boerin moesten naar een lrut van e,en, buurman. En Koenraiadttag er ernstig ziek.
De, 'r,v'raak van Fluibert was vreeselil'k ge\Meest,

tv.
Lotje, de meid vsn MagCa van Watermaal,
kwam verschnikt thui,s.
O, j,onkvroutw, zij waren bezig een man
op te hpn,gen, zei ,ze. lemand die buiten de stad
geroofd' heeft. Hij is van dre Zwaxte Bendb. Ik
hoorde zelfs zeggen, drat hij met andieren de hoeve vân mijnheler Koenraad in brand heeft gestoken.

Vertel

da -aan.

een,s alles

wat gii weet, drong M.g-

En Lotje had op strpat goed, geiuisterd. Ze
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wist, dat Koenraad en Truidn veel aplmo€zên
uitgedeeld hadd/en, maar toch voor korenbijier"
uitgescho,ldbn werden. iEn een bende lr"d ae
h"e-

ve overvallen.
Magda zei niets and,ers dhn:
- kti., zorg dar gij nooit spreekt ov,er het
rneel d,at bij ons op zolder ligt.
O, neenr jonkvrouw.
. -.!!aar Magda zei geen enk"-l w,oord van me_
delijden met h,aar famili,e. Zij blie,ef .rrun hro.lvochtig.
De dlienar,en van
gnaaf ma.akten jacht op
_de,n
àe Zwarte Bende, die
het Iand onveilig "r""êLË
Zoo h.adlden ze oo,k Huibert gevat .r, hJ* aan
de
galg gehangen.
Flnige.dagen gingen voorbij. Magda bekom
m,erde zich n,iet otm llaar zuster.
't Vas avond.
too,r* rklopte op de deur
van Magda's huis. tr
Ze,was *o* .r, Ce horrg., iJterde haar. 't 'lVas Truida. Lotje deedi
l"ikj;
in de deur open ,en vïo€g wie er was. "ei
.l: O, Lotje, ik ben hJt! kreundler Truid,a. ,[,aat

mij

binnerl.

De m,eid liet Truidb in huj,s en riep haar
meee'
ter,es.
llagd,a kwam in de gang.
YqÈ-kornr gij doen)"vr W ze norsch.
- qMagda, weet gij wat er"bij ons gebeurd
. :De Zwarte
is]
Bende t""ft U*"a,
-

-- zJ ---

["ti"f*. O;;;

hebben
hoeve is'weg, ons vee omgekomen' Wij
bij ,arme lieden in
u.""-it"f" ;;t. Wij wonen
geËen hut. Koenraa.dl werd droor de nnannen
meer"
eten
geien
"
wond en ligt ziek. We hebben
op
trekken
aandacht
gij
d'e
moest
Waaïom
- zoo veel we;g !e geven !
u doo,r
Er w,as zooveel gebrek!
- En de menschen moesten goed v'an u spre- hé! hoonde Magda'
ken,
O,'Etdaaraan hJbbttt wii nrsoit gedacht'
+"tA honger geleden" ' En nu is de
Mugd"trood bil ons. O, heb medelijCenl
Ik kan u, niet helPent
- O, ik sf,nre€k l, oà brood voor mijn kind
dtnt Magda, denk aên v'ader 'en moeder"' Wij

zijn

zusters !
Dat verg,at ge toen ge mij alleen liet, sprak
Magda hard.
O, neen' nleten... Hoe dikwijls vr-oeg. ik'
dat wirl (weer'verzoend z'oud'en zi'jn? Magda help
ùi;" man is zie'k en mijn kind wordt zoo

-i;f

zwak!

Truida was lop de 'knieën gezonken en stak

smee,kend d,e handen uit.
Ik heb zelf ge,en bro'od, zei N4agia'
- Jawel, jawel, ik ruik drat ge pas gebakken

hebt.

Magda werd hang dat men
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dit ook op

ctraat

zotr merken. fun Londen h"ng.tige lt"du"
atad haar huis ook brestormen.

mêer

"it

dc

Gij zijt nnisl Ik heb in langen tijd niet
gebakken. 'Er 'is hier geen m'eel in huis.

Lotje moiet moeitei doen om voor ons eten

te"

koopen.

Ik
- Zwijg
tocht dirong Magdla aan, bang, dâù
het- op st,raÊt zou $ehoord worden, al was de
ruik versch brood, Magda ! kreet Truida,

zware deur gesloten. Ik heb geen brood of m,eel,
vervolgde ze. Al,s ik brood ,êr lrieêl heb, mag het
in steen veranderen. ,Ga heen en vertel daarbuiten die dwaasheid niet van versch brood. Ge
zo,udt booze lieden ook tegen rnij opjagen.
Magda opendb onbarmhartig dle detr,r.
Magd,a, God v,ergeve hel u, stamelde Truida,- dier n;ulop stond'en heen ging.
Magda sloot de deur en angstig luisterd,e ze.
Zou niemand het geho,ord hebï:en van het versch
broodl. Ja, vier heerlijke brcod,en, pas uit .d,en
oven, gehaald, lagen in dle kbtrken te geuren.
't Bleef stil op straat. Magda ging naar achte;r. Zïi zou nu bro,od snijd,e,n. Maar h,oe schroX<
zet 't Bnoo'd d,at ze ,opnam, was in steen vêrâh.
derd" En oolc de,andere bleken steen.
Magdh hadi het im'mers gezegd': << Als ik broori
en merel heb, mag ailes in steen verandehen t >>
Dat was nu gebeurd.
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* tot'io, haai ot*il bcv*i Je mcostotéÉ.
'Manr
de meid kwam v'erschrikt v'an boven

re-

rus.

J*ornkvrouw, het meel is hard als kleine
steentjes, sprak ze.
Lotje had ,ook de vne,esetrijk" vervloeking ge'
hoqrd. Zij durfde in dit huis niet meer te blijven
en vluchtùe heen...
Magda had honger. Zij wist wêa,r ze vopr veel
ge,ld meel kon koopen. Z\i giirg er om. Maar toen
ze 't mee] in hrris bracht, veranderde het ook in

--

steen.

'lVeenena{

zonlk Magda nu op de kni,eën en ze
smeekt'e Go.d,rom genade. Het was geenr opfl:cht
berouw-, maar alleen vrees voor honger.
Zau ze nu ellen'de lijden met al haar ge'ld)
Vleesch was er ni,et me,er in de stad. Magda haaldb boonen, doch oork deze werdien Bteen, toen ze
in 't noodlottig huis geb,racht werd,on. Als waanzinnig liep Magdh weg. Zij vr,as bang alleen in

huig...

V.
De moederliefde. all,een gaf d,e ,alrme 'fruida de
kracht om de,n langen weg naar huis af te leggen. Zij zou dan steirven rnet man en kind. K,oenraad had ps,g wel land, maar niemandi wilde dit
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n,u koopen. Iedler hieùdl zijn geld bijeen,owr voedsel te hal,gn, e,n velen dedren het. om te woekeron
met gra6n.
Aan het'kanaal nard,erde,oen ruiter.

Zrit gij dat, vïdu{lve Truida} vroeg hij.
- Ja ! antwoordde de ongelukkige.
.Ik ,ri,jd u tege,rnoret om r.l n'aar huis te bren- hernam dre vrdetndieling.
gen,
Wie zijt gij dan?
- Lieven vanrHeidonk.
- Ik ken u niet...
- Lieven, die als een landioopelr bij u ,op de
- werd gebracht en er in zijn ziekte, zoohoeve
veel liefdler ond,ervond.
O, van Bruggel

- Ja... lVlaar l<om, ik zal u op mijn paard hei- . Zoo d,eed rrw brave man ook naet mij. En
pen..

ik danl< God, dtat ik u nu o,ok een dienst kani be.
wijzen. Ilc ben birj heer Ko,e'nraad geweest. En ik
weet alle's.
Lieven hielp Truidh 'op het paarcl. O, dat was
voor d'e arme vrorrw een grootre ve,rlichting in
haar vermoeidheid.
J", wij zi,jn ongelukkig geworden, zet

Truida.

-: Ik hoorele van een ko,opmarr te Brugge wai
er gebeurdi was m,et uw hoeve, 't Ie echandelijk.
Maar veel menschen- eijn rerl,el,oos door al die
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ik blij' da" ik u helpen kan'
Ik ben naalGent gewecst om voedsel"'
- ik 'kr'eeg er geen'
maar
Er i's al 'eten bii ur thuis' zet Lreven'
- O, is dat waar?
- J-., ;; ;; zal geen gebre!'^ meler ziin' trolw
=ik bij u genezen w'as' wilde ik niet
Tr,ridu',-i*n

ellende. O, wat ben

over'mijn
;*|;;'*i. li b'"" IL ias te besch'a'amdouders'
Va'
van ad'ellijke
;.ff;; iL b"" d* 'oot
veel
m
he
heb
der was ridder t't" H"idonk' ren ik
gestorven' Ik
lang
al
is
;";;;;J";"
'vt"a"'
een groote som
leefd,e ,ei rnaar o'p los' en met
[n .rrader tntsto]en' trok

Ik ver'

ik weg'
;"dt
en werd
;""tÉ dat g,eldl te Ge'nt en itt'kRijnland'
naar huis'
dt;d;;. 'Ë'W., zi'ek ook en wilde
ik als een
zou
;ran'
de hulp van uw
-""tl."a"r l,angs
Nooit
ziin'
dlËt *"g bezweken
iurrlioop",

ik in riw huis behandeld werd'
;i;k-;ileten,"ho'e
-U;;J""erachtte rnre
niet'en ook gii hielpt-mij'

God zii dank'
i" dtî*g"' vond ik mijn vader zie'k'
ik kon h"* tog clm vergiffenis smeeken 'êrl verVade'r is
;;k;;", dlat iÈ geheei veranderd w'as'
een rijk'man

wioek gJ,t"'"'u'n' Ik ben nu
""J"a""
it heb het v'aste vrooïnern'Èli' ve)eù hulp te be-

"r,
rondom mij'
wiizen
"'':--O,-ho*

g'.l.rkkig' dat gij tot o'+s geko:men

zijt, sprak Truida.
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Ik had geen rust meer, toen ik van al uw
ongeluikken
ho,orde.
Zij kwamen êan dle hut. En daar was nu overvioed van voedsel. Koenraad begreep al, drat
Magdâ we er h,ard was gew,eest, marar man en
vrcu,w* spraken ni,et over haar.
Lieven liet den volgenden ,:lag den heelmeester
voor Koenraad komen.
--* Hum, hum, zei de zonderlinge man. Wonden niet erg... zwral<te... rusten en ,eùen... won,
den niet 'erg... zullen, genezen. .. maar rusten
en eten.. "
Lieven li,et uit Gent bete,r bedd'ego,ed Lomen.
Er werdr in de hut veel opgeknapt.
Maar de dankba,re Biugg"ling wilde nog mie€r
doen. Hij zou Koenraads hoeve herbouwen, en
ook voor e.en inspra,n en vee zorg€n. K,oenraad had
veel weiden en ],and, en in betere tijden, kon hii
't geleende geld terug hetalen Maar tot aan 't
vo,orjaar mo,erst hij Lievens hulp aanvaard,en.
, Ik doe ;j,egens u, zooals gij jegens mij geCaan hebt, zei de Bru.ggeling"

't Was een',guËe dag, maar in de hut zat men
w',3.rm.

Een bedelares klopte.pan de deur. Men liet ze
binn,en.
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nend.

Magda

!

krreet Truida, haar zuste,r herken'

__ Eindelrijk vind ik u, zei Magda' lk heb u
zo,o ,lan,g geaocht. O, er is eien vl'oek op mij' Help
mij...
Gij hebt nood, Magda ..
- Ik bedel o'm brood, wan: t'e Gent kan i'k er
- krijgen" 't Verêndert altrj'd in steen"' 't Is
geen
om mijn hardvochtigheid en leugens'

wat 'er gebeurd was, toen
verj:'agd had'
wreed
ze haarr zuster zoo
O, laat ons bi'dden, dat God dien vloek weg
- van u, zuster, zei Truida.
neûïe
Zij knrielde îêër €r bad. En het gebed der rechtvaaràige werd verhcord. Be.;end nam Magda
brood --*r, ,urt in h,aar hand'en L'leef dai broo'd" '
De vloek'was weggenomen.
beleed haar havdheid- Zij nam Koen'
Magda
tfruida en hun i<ind mee nêar lr,a'a'r groot
raad,
huis te Gent, m,a'a,r zorgde cok voor de hutbe'
En

,Magd,}a verteld'e

woners,

En toen 't voorja,ar kwam hieip Magda met
Lieven van l-leidonk om vooï Koenr'aad een
groote hoeve be bcruwen, \4/aar 't geluk terug
keerd'* ,e,n nu c.rk de vreugd'e u"oonde om de ver'
zoening.

De nCItrd week uit Vl'a,nnde'ren.
Lieven van,Heidon;k hield r,.'oord en
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be,steedde

*n i**i va,n zijn in,kornsten
ouden, aieken *u ur-*n.

fot

bil.stand. van

Ër werden oo,, d,e lroeve lrân
Kr:erxryd en
Truida .,r",r, Li'.I*r.,, -;;;;.*ïi"
iil*r,

veel van, tante M,agc.,
d'erij verbtre,ef.

.ri;-;;;ji"

hielden

"o de bo,er-

_ Het verhaal r.an de
den is zeer oud.
Te Ste-^n,okkerzeel b.ewaari
nlen steenen bro,o_
de,n en evenz,oo r" Dokk;;

; ,;" ?*ilnJr"*
l"'^Ë.;.ir""a,
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den laatsten

tijd

verschenen vele nieuwe

herdrukken. Vraag ze bij uwen boekhandelaar ofwel aan A. Hans-Van der l\{eulen te Contich.

