BOER DIE STERFT

Een oude boer lag te sterven. Op de voutkamer, in de zure lucht, stond
zijn bed. De dag ging al naar den avond, en die boer lag, uit de diepte
van zijn kaf-zak, onder de sargie die grauw en groezelig was, te kijken. In
de sargie haakten zijne donkere knekelvingeren, en hij merkte het een
oogenblikje, en dacht: 'Daar, ik maak al mijnen pak'. Maar hij keek,
de vlakke glazerigheid zijner oogen boven de geel-gespannen huid zijner
juk-beenderen, en niets bewoog over zijn voorhoofd of aan de zwarte inzakking van zijn mond. Hij zag de hooge sponde, en daarachter zijn geel
kasken met de Lieve-Vrouw erop en de kommekes. De muren waren
blauw-gevlekt van zilt en de roode tegels van den grond vochtig in hunne hoeken. Hij had allang geene vrouw meer, en zijne kinderen waren
allen weg. Nu kwam er van tijd tot tijd een oud wijf, Daar dacht hij ook
aan, terwijl hij naar zijn kasken keek, en dan naar den stoel. 'De stoel
staat scheef', dacht hij. Hij zag dat het late licht in richelkens lag over
de biezen der zate. Toen voelde hij wat koude aan zijn schouder. Waar
bleef het wijf nu? Hij deed geen moeite om wat dieper onder de deken
te komen. Hij wist wel dat hij te sterven lag.
De avond werd grauwer en grauwer. Weldra was er zelfs geen glimpje
licht meer aan het porceleinen wijwater-vat. Dat zag hij ook. Hij zag
daarnaast, de prente van zijn Bertha hare Eerste-Gommunie. Daar was
nog een glans over. Wat stond er weer op die prent? Hij zocht er een
tijdje naar in zijn hoofd. Hij wist alleen nog: zijn Bertha had nu al elf
jongens. Daar was ook zijn Domien, maar die was in Amerika. Maar hij
was toch getrouwd met een meisje van het dorp. Zij heette Felicita. Zij
stond aan zijn bed: 'Hoe is het nu met u, vader?' - 'Wel', antwoordde hij,
'een beetje beter dan van den duivel bezeten'. Dat was lastig om zeggen;
zijn mond wilde niet goed meer open. Hij keek een keer op zij, daar waar
Felicita moest staan. Maar zij stond daar niet. "t Is waar ook', zei hij,
zich bezinnend. Hij keerde zich moeilijk op zijn linker-kant, naar den
muur toe. De sponde kriepte. Hij haalde zijn arm onder de sargie, want
hij kreeg werkelijk kou. Hij smekte met zijne lippen, want zij waren zeer
droog.
Toen keek hij tusschen den muur en zijn bed. Daar was het al goed
duister. Er lag een lijn stof op den kant van de zij-plank van zijn bed,
en dat was haast wit. Hij gevoelde zich góéd liggen nu. Zijn eene knie
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