
a'F',
Van A. Flans' K.inderbîbliatheek zijn nog hesr;hlkhunr

l. Drie maanden ondcr de Sneeuw.- 2. Zwatte Koo. - -. 4, Itr I Llr ll J. I ',,,,,, ,,
5. Aan de Molenbeek. - T.Karel Cogge (De Overotroonrinl rnr rlrrr ll.*, ,r tl
Jonge Vluchteling. - 13. Beter een Lap dan een Schour. . l{. llrrt..r vor t.,, ,l
(t). flans). - 15. Op't VerdronkenLand van Saaftinge. -- l(1, lrF |,- vn, ,1,.r, l t,,,,,
berg. - 17. De Zinneloozen te Gheel. -- 18. De t{ut op do llnrrlr lrr ll,,:,, ', ,,
riest. - 20. De Klok van Stuivelcenskerke. - 21. DeLrndhr,1,"r Jr l ,, r,,,.,
Feest. (8. Ha-1s). - 23. Sinterklaas in't Veerhuis. - 24. Grnp,,r nr \ r.,r,lrtL. \,,
rellingen. - 25. De Vriezenran. --. 26. Verdwaald en Tcrcchi. (ll, I tarrf ,i I r,

.jongen van West-Roosebeke. 28. De Jongeng van den Watellr, r ltl llÈ,," I

19. De KleineSmokkelaar.(A.DeCort).-3tt.p)"Verdronlcen!{tnrl. 'l , ILr \\...,
je van Brugge. - 32. Schoone Daden. - 3iJ. Een plezierige Vnrr,,,,,. r.l 11,,,,
('rapjes. - J5 Het kindje vao de zee. -- 36. ln de Moeren, - 3h. ll r'lrl lrr r,, .1,

Koifer. - 39, De Man uit de,r T"ren. -- -10. Spreekwoorden ôn Vorlrol:r, I

De Veerman van 't Zwin. - 4-1. 't Grafje in de Duinen. -- ,ltr, llr,,,,l.rlr.l,t. r,l,
gebroeders van i.Èàemdonck). - 47, Bmqge en Omgeving. -- 4B EcrlijL rlrrrrt lr,.r 1",,,,,,,
4). t-)e F.leine V'rspieder. - 51. F,en i.asrig Geschenk. -. 52. /,,rrrrler ( t",1, , ,

(13. l{ansi. - 53. Een Kerstfeest in Vlaancl-re:. --. 54. Arme Btclelnrnr. (A lt, r ,.,, ,

- 55. De Verlorn Zoon. - 56. ln 't Bosch van Houthulet. - 57. Nng (,,,,,,1 (r.
FIans) --58. UitdeOudef)or:s. - 59. DohterJennerenJenny.(.1.'l"rilln,rt,.tt
6l). Moeder Eyer.- 62. DeWeesinLonden. - 6lJ, S,nterklaasopdc llrlrlr. ., 1

l-le Kinderen van den ,/eeloods. (8. Hans). - 65. Bij de lioschkerels. (r(r. l)e ] rr,,l,
:er'v;rrr d"r SmkL-laar. - 68. De l.,andverhuizers - Ér9\. Leeuwtje Vlrr l)rr,,,,,,
i0. Vanailes wat. - 71. Nieuwsgierig Aagje. -- 72 E,et, M<,ediqcKerrrrinir,,,g,,,
73 Trouwe Vriendschap - 75. Aun de Liust. - 76. Her Bultje. (8. Hnnr). | 1 I

Fastoor van Lapscheure. - 7li. Samen r:it, - 79. De verrassing van Aurlorra^,,1,
ill Ern Pak van 'tHart. 

- 82. Vaderiandecl,r: V"rLalcn. - t]5. De ovcrwirrtrrrr,y ,,1,

Nova-Zem5la. 86. Hoogrnoed komt vcor denVal. - fl9. I-{oe SinterklaHr hiclp '1ri
In CrootenNood. (Annie Hans), - 91. Kerstmig aan Zee, -'foch berer tlrrir. l{)l
L)enk aan M,:eder. - l1û. Robinson Crusoë -lll. l-lendrik (ionci,:ncr:. - , ll(, l,:..',
Blijde Sinterklaas avond. - 717. Peter Jcannr:a (8. St"vnr). -" l')1 . [-to<,g lt"r,,, .

122 De wonderliike Z,'vaan. 123. Uir Bangc [)ng.r,. -- -- -12]'. lr.
Flinke Baanwachtster. - Iz6. De Kerele van l,arrrpernirre. {Zr,nnekin). --. 1 r.;.

Eliza's Vlu"ht. - 128, De GelaarsdeKat. - 129. D" f)ocht"r vnrr rl"n lllnr*.,,
130. ln Vacantit:. - l3l. Gereci uit d< Sneeu'rv. -- 1:12. T'innc-Le. ll{i}. l)" ll.l,lin
varr Stekene 134. Clnvr.cirr.aardig Cestralt. - 185. De Apostclbrr>klterr v,ru ltrrl el-
monde. - 136. Tijl Uilenspir:gel. 137. Oorn Tom. - 118. Alfr.,ds Vrr:rrrrtrr.. l;i(t.
l"'lathà's Avonîuton. - 110. 5t-Nilclaas te Me chelen. - f.il Kersravond vtn llcrrie. ..
112. Op 't Oud Kasteel. - 143. De fteis in de Wildernis. - 14,1. Bij de Kab(,,rters. .-.
1 15. De Spionnen op den Toren. - 146. De Jongen van Caver. - 1t7. Een Jaar van
iluis.--l4tJ. DeSchatindeDuirren,; 149. OudMoederke.(C.M"erten).; 150. De
Srnokkelaars 'on rls Z.c. (J Codde.is). ; 151. De Brand. ; 152. De Schat in de Mijn
(B. Flans). ; 15,i. l-{et Graf in 't Bosch. ; 154. H"t Berouw van den Srrooper. ; 155.
't Kasteel iloogrl.nck.; l5fi. Van de l-lut naar het Palois. ; 157. De Heldhaftigc
Mijnw-rirer.- 158. Brave [{erten. i'tocneelstukje). 

-159. Krrel de Coede. - 160. Na
veef arr<,ntrr'.n. - 161. - Cered door een aap. - 162. )an Brevclet. -_ De slag <ier
C,ulden sporen. - 151 Van rlen rloocl gered. - !6,< - Het Bochelj<,nqetyr: (J. Melaerts)
'I 16 - D'Too'enaa-. - lfi,: Van.lrie roovers. -.16{l Een jonge held -- 1(i9 }acob
Van Arr' 'elde. - 170. p)- overwinr,rng va,n Ka,el. - 171. Cenoveva 'an IJrabani. -172. - Ë.n avontuurlijk,'reie" -- 17,1 De strijrJ met den wol/ -* 174, F-,en vreeselijl:e
avond. - 775 De gevluchte sianf. 776, ln de Vliegmachine. -iticht u vo,'r K.inderbil.l otheek tot A. llanr'-Van der |l4er:len, Contich.

A. HANS' KINDERBTBLIOTI{EEK

A. HANS.
Nr. 204

Hnn Angstige Nacht

[-lltgave A. Hans-V"ern Cer Meulea, Contich.

Prijs : 60 centiem.



Nr. 204.

A. HANS

EËfl AilËSTI8E trAOIIT

I.

Elza, het veertienjarig docht..rtje van den mo-
lenaar Batens, kwam uit school.

Verleden jaar was moeder gestorven. En nu
toondre Elza zich een flin'l< huishoudstertje. Ze ver'
bieef alleren met vader in het molenhuis. Bertha,
haar oudste zuster, was getrouwd en woonde in
de stad, en Gerrit, haar broer, cliende te Antwer-
pen als soldaat.

Er was anders wel een meid in het molenhuis,
nlaar veertien dagen geleden was ze naar haar
zieke moeder teruggekeerd en tle molenaar had
irog geen nieuwe dtenstbode kunnen huren. Mei-
den kwamen niet gaarne naar den eenzamen mo-
len, zoo ver van 't dorp.

Elza spoedde zich voort. Ze moest het brood
voor vader snijden en koffie opschenken. En op
Cezen Decemberdag viel de avond vroeg. .)



Tot halverwege het molenhuis was Elza bij de

kinderen van boer Blanke. 't Groepje praatte vroo-

ir1k.
Plots bleven de kinderen sta:rr' Op een berm

zaten drie mannen. Ze dronken uit een flesch, die

ze elkaar'overreikten.
De kinderen keken nieuwsgierig naar hen' E'r

i<.wamen weinig vreelmde menschen langs dezen

kant.

- 
Maakt dat ge weg korrr-t, riep de kleinste van

de mannen.
Ftrij had een gr'of gezicht rnet een roode plek

boven het linkeroog en zag er ongunstig uit'

- 
Wees niet zoo boos, zei een der anderen tot

den kleinen man met de roode vlek. Di'e kinderen
zijn braaf. En ze kunnen ons zeggen welken weg

we moeten nemen naar de staC.

- 
f,s1st naar het dorp, antwoordde Gustje, 't

zoontje van boer Blanke. Aan Ce kerk staat een

ln.g*ijt.r. De baan naar de stad is recht over den

toren.

- 
En hoe ver is het dan naar de stad, vriendje.

- 
Twee uur...

- 
Dan moeten we opstappen' mannen''t Zal

gauw donker zijn.
Ja, we gâan, sprak de kleine man met'de

roode vlelc boven 't oog.
De kinderen vervolgden hun weg.

- 
Zeker leurders, meendte Elza Batens.

4

* Ôf kooplui. Ze zijn misschien naar ons hof
qeweest om te hooren of vader geen koeie,n of
r,'arl<ens ie koop heeft, zei Gustje.

- 
iDie kleine vent zag er een kwade ui,t, be-

weerde F'rancisca, een zuster van Gustje.
Weldr,a moest Elza het groepje verlaten.
In de vert.e zag ze den molen van vader. De

wieken zwierdlen en schenen Elza te wenken.
Vader. keek al door een molenvenstertje naar

.ien weg. Hij wuifde naar zijn dochtertjl. EIza
ftzias nu in zijn eenzaamheid zijn troost.

F-tr"! meisje had van school will'en gaan om hee.
lemaal het huishouden te doen. Mà, dht wilde
mulder Batens niet.

Leer nog maar, had hij gezegd. Het komt u
iater te pas. En we moeten ons thuis ibeùrelpen :
we spartelen er wel door.

- 
Dug vader, riep EIza, toen ze beneden den

rnolen stond. Ik zal voor het eten zorgen.
Batens knilcte vriendelijk en ,trok ziln wit be-

stoven hoofd in.
Elza trad in huis. O, wat was het vroeger toch,

prettig om uit school te komen! Dan w."hite mo"
,ier op haar ! En nu leek de woning zoo doodsch.

Eiza had veel geschreid om *o.d"r, dood en
ciie verlatenheid. lVIaar dadelijk ioch srak àe zelf
f.iink de handen uit de rnouwen.

Ën zoo deed ze ooi< nu. Er was nog vuur in de
Lachel. Het meisj,e stookte het op. Ze vulde den
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wpterketer * ?i';.r::i tr",u;îi:fi:'1,:tl . :
het blauwgîiÏ'itï;;er kon va'der ftomen eten'

o"t"rï,^ïJk,,"tht' oaste oP den molen'
-'àî,ari, p, ".* "niJ' ff :'J:f,,ffi ;:ll$::i:l -

rie. Hii vroeg naar .,E "1"-ï^'*"t waren.'i. il;"":i*:l sraan sewe-est' Y"ri'L" molen""ËJrr-ttttf uurtje later keerd" Itll I

terug. En toen ;r,Jiri' i" t"""ht' eten' Die was

nlg"+i,t*Ï''ft #:Ï::#":::
soldatendienst terug keerde' 

bleef Elza eerr"î-*"bavid vertrokktn was' r

tiid alleen Z" 'Ji*i"-dt 
kt*"r op' stak de lamp

.à,, .' sl9o1 oi"tîiîj""' oÎ1, î#;,""""'L:î:
:"T:tî""Jh i:ll-ix =":"'.TtlT'*"i'" r* "l

De mulde' ;;;';i;i hii q'tachel en rookte

een pijp' t'i "J'" 
}i"ï"*ui'a' Nu pas had hii ge-

i;b*':t"lË 
ixA ii *rmi,,. pl:fîlï:

rnoedertie' En
i:iJi".,, kennissen' dat hij zoo v(

"î 'ii" 
d'ochtertie kt:'"'g' u'1 avondeten' Ën

Stilaan werd het tijit- voor n€

Lr,u dekte * î j:,irj}, "r.r"n,.
Y $l"iii;;;;;u 

""i;"' 
"'o"g 

Batens'

(,

Hij deed open. Een arme vrouw vroeg om een
slaapplaatsje voor den nacht. Haar stem lçlonlc
l;.iagend.

-- Kom binrien, sprak de mulder.
Iiij was een goedhartig man.

- 
Ik moet heele dagen bedlelen, zei de vïouw.

Ik ben te oud om nog werk te vinden. En ik kan
niet altijd in dezelfde streek blijven. Dan worden
de menschen het geven moe.

Ze leek ineengekrompen van ouderdom. Een
vuile kapmantel hing om haar kleine gestalte en
een fladdermuts zakte diep over de grijze lokken.

Huiverig kroop de bedelares bij het vuur.

- 
Eet wlat, zei Elza, die ook medelijdbn voelde

rnet de dompelaarster.

- 
Ge zijt eerr braaf lcind, God zal't u loonen,

wtat ge een arm mensch doet, sprak de vrouw.

- 
Ze lcan in 't achterkamertje slapen, zei de

inulder.

- 
Clch, als 't u belieft ! smeekte de bedelares.

trk ben zoo vermoeid.' Ze hield haar versleten kaprnantel aan.
Gretig at en dronk ze en dair keerde ze terug

naar de,n donkeren hoek bij het vuur.
Ze vertelde, dat ze van Gent was, maar heele

dagen rond zwierf. Haar man was lang dood. Hij
had haar ongelukkig gemaakt door alles op te

'irinken. Op den duur werkte hij niet meer. Ze



trad drie groote kinderen' maar die gaven niets om

iiÏti:kl;nî'ïff,';" tocb zoo zijn! dacht

Elza. - , achterkamer
Eiza stak een kaars aan om in 'Ce

het bed gereed *uâikiî ï.'nro"u de bedelares

'r:os Iilêe rc ga?l ?l"ir..ir, verzekerde ze' zoa

,.J"?;,îXii*-3'i-iË;"ùËl' 
c"d zar u rpo

neq'-' 
' kaars op de tafel' Uit een kast

Elza zette de :

t"T""ïtFl:iî,"' 
liggen "1' ":"-Ïioe 

dame' zei

d";;i;;;'. ll. 
''r""o"*"::! op stroo' ersens rn

,:en schuur' En "l'iîaË"îitt"' 
is dat koud' lk

.zal niet t."* *"JTË;;:'E " sloor als ik' is betet

d ood' 
vro uw hiet*i;ïÏ"*l', f:j =ffi:,'ff iïtî:

tvat aan een spo

""îH"Ïn"r"I:"b..,'o'* zet't3 
'lvel 

dadeliik clie 
'

rnuts weer ,""h;ï;îàt t*i"i" had een roode

vlek boven t'"t ii"ftt"og g"'itt' En op eens kreeg

,.' "" """a"rling 
vermoeden,^-^nblik stil stond"-'" 

t-W"t of haar hart een oogel

'-î:ffi"i ïtr*",::'* Ë:' I: :S" 1i'h1î
i'rouw in de kr

haar Plaats bij het vuur rn'

B

De muld,er moest nu even na.ar den stal, waa.'
hij varkens en konijnen hield. Elken avond ging
hij zien of alles gesloten was.

Vlug volgde Elza hem.

- 
O, vad,er, zei ze, ik ben zoo geschrokken.

- 
\f,/sa1vsn kind)

- Ik denlç dat die vrouw ons bedriegt, dat ze

een man is.
-- ffi61a1 wat steekt ge nu toch in uwÀoofd!
-_ l_.uisrts1t, vader...
En Elza vertelde van de drie mannen aan de'n

weg. De kleinste van die drie rnanrren, een bru-
tale kerel, had een roode vlek boven het linkeroog.

-- En ik zag bij die vrouw ook zoo'n vlek, ver-
volgde Eiza. En ze heeft zulk een zware stem. Ze
schrok zelf toen haar muts scheef zakte. Ze ruikt
ook naaï drank en die mannen dronken uit een
flesch.

- 
Wel, kind, nu ge dit zegt..., herinner ik mc

cle drie mannen ook gezien te hebben... Ik keek
uit den molen. Ze trokken over den Moerweg. Ik
hield ze voor kooplui. 't Zijn misschien w,el die
',/en... En die eene kan zich als vrouw velkleed
heLrben, orn l-rier te slapen en vannacht voor de
anderen de deur te openen.

-* O, vader, wat moeten we <loen? vroeg Elza
angstig. De anderen l<unnen hier dicht bij zijn.

- 
C), als die vrouw waarlijk een man is, zullen

de anderen niet ver zitten. Maar we moeten eerst
9



::\;'":**,"Jq-Ïi:f r*ïfi*i'#
i**'r: - 

"l 
: .'x*,5: ffi:*,;"i1 

ï* '"*tr,,de zwaksren... *i #;; d" rlÎ"î,eeïen vril. lk
ïî î hî lî*::j:l'trË"Ljï5:; du"'i"
zal den aPPel vat

if'ïtilî' l1:l i::ll*"tr, herhaarde Elza

. "r*orrd",d' . /raag nu niet rrerder I Doe wat ik

- J-., i^"' v 
oeen tild verlrezen...

"*Ë.,X"ui1".1',i"-""*d"^;u,":11:.l",.T*.5ii;
wi.îtîi"d d" molenaar binnen

;"gfff:ioa,p eten! zei hii. Laat 'i"" of 8È

r,3ng€rr kunt'_^rst 
EIza een appel toe... en dan de

r#U:::::;'J; î** i".* in den schoot oP

- O' g" 'i1t"io'h 
Ë"' b"'"-Tfr'ii"lli'"""

- 
Een aPPel is gezond' hernt

AIs hij op is grâan we slapen' 
, antwoordde de

- Ja, g.t"'t" ' ik ben moe

Ï.edelaies' - r-::l^ Flza d,e vrourd in de

En kort daarna leidde Elza

slaapkarne '' #iâ.;'" i"'"î ot"tîi;"';s' 
Nu weet

;ïï:t; * î;:i '#i:i'JJli'i' *'ùu'

l0

- 
Hoe dan, vader!

- 
Een vrouw d,ie iets'in haar schoot opvangt,

Coet de knieën verder van elkaar zoodat haar rok
of voorschoot zich uitspant en e,en man nijpt de
kni'eën sarnen. 'Welnu, die zoogenaamde bedela-
res trok ook dte knieën bij ellsarar uit gewoonte.
En de kerel is hier met slechte bedoelingen. De
d.rie gasten zijn op ron'de om te stelen. En ze heb-
ben een sluw plan. Hij, die nu bij ons is, moêt, als
wij slapen, de deur openen... en zijn kamaraden
l-.innen laten. En dan zullen ze mij overvallen en
me dwingen mijn geld te geven. Ze wilden u doen
.gelooven, dat ze naar de stad gingen. Ze vonclen
het ze'lcer ververlend, dat ze gezien waren.

- 
O, vader, ware David nu maar hier! spral.

Elza.

- 
Elza, ge zijt een moedig rneisje en ge moet

me helpen. Ik kan niet weg, want dan moet ik u
,rlleen laten. En dat durf ik niet. Ga naar boer
Blanke en vertel alles. Ën vraag dat hij met zijn
zon€n komt!

- 
O, ja, vader!

- 
Maar de twee an'dere schelmen die hier dicht

bij verdoken zullen zitten, mogen u niet zien,
want dan krijgen zij achterciochr. Ik zal u door 't
zijraam neerlaten. Sluip op handten en voeten
door 't hazelaren boschje naar 't rnolenpad. En ga
zoo nâar den weg. Moesten de kerels u toch he-

il



merken en ook v-astgrijpen, schïeeuw dan luid' Iis

laeb mijn geweer.
Elza maakte zich vlug gereed'
't Molenhuis stond eenzaam' En d'e drie man-

,r"o o-.rr konden ook nu, als ze lont roken' den

;-;i;""t overvallen en hem gelrl afpersen' Zelfs

ui" u" de vlucht narnen' zor.r het jammer zijn' dat

ze ontkwamen. Zulke deugnieten behoorden aan

dre poiitie overgeleverd te worden'
Èaten, liet zijn dochtertje uit een raarn zakken'

En Elza kroop door het boschje naar het molen-

pad.
Ze bleef even op den grond liggen, want ze

hoorde zacht Praten.'
Onder den molen, tusschen de palen van het

vo,etstuk zaten blijkbaar de twee andere schelmen'

Elza beefde wel, r'r.laar ze wilde moedig en dap'

per zijn. Ze stonC nog ni'et rechi, rùant dan kon ze

g"ri"" worclbn' Op handen en voeten kroop ze

i.., d"r, weg. En dan zette ze het op een loopen'

De muldet schoof zacht den grendel op de deut

d,er achterkamer, waar de vermeende bedelares

zich bevond. Hij hield zijn geweer gereed en zond

een gebed tot God orn hulp en bescherrning'

II.

Boer Blanke hadt een groot gezin. De jongsterr

als Gustje en Francisca gingen nog naaï school

l2

lVlaar_op de hoe_ve werkten clrie stcn ook Sies, de,t """h;-;;;;'ir:;'"iiffi::T i::gr.oote boerderil.
Men had hei

wat te praten 
î: î:'#Ëif;H'5: ;Lîfi: ;:îverwonderd over dit laa-r À"i".f.],

- Is er iets
,{ad"ri,'Ë, ;;;'Èri""ilî1ï i#:es vro uw Blanke

- Neen, nee,
E]za. n, maar er is een dief bij onsl zei

_ Ieder luisterd
Ek" 

"1L". 

.-rçr'rê verschril<t toe. VIug vertelcle

T;, 5"i1ir$: 
drie gasten oorc gezien, deerde

Li"d;J;"i iËi 
zoon, mee. Ze kwamen uit de

te verricht"r, hualJ,Sis 
me nos zelfs af *"t;il;

- Laat ons ,*.r,kJï. ir.if,u""n 
tijd verliezen, sprak boer

""s.{yrJbJîri5'":il"x'ii"ffi _""t""aiiir.ï.,mee. I'k neem het geweer. gaan met mij

- En ik miin tà*Ui;ï, sprak Toon.
- En ik 

".n do*.hri"g;i;; s,ll. n., die fiet.
l:T" i;}":fi ffiî# ;:f ;Ï':io.,a *ui tî
!"; fi:nruY#:':1:'" no3djs is, hernam d*
E" d";;;;.;il"" rnee, om d: kerels t" b;;;;
gevaarri jke:;;J;;:"":il:"firi"::;;ftji;""X,_

t3



d.ie twee onder den molen' De derde zit al in 't

net. nrr ze met die vi!Ë""Ëlt. had geen vrees meer' nu ze

g,oot". *'T"'- ï::*";.::iJ' tiî #.iï ffi ,

il:"Xt:"il** ï;Ë;;;;; *o"ht!" niet mer'

L.t, rct eï zou g"ùtt"t' want dan liepen ze rra-

tuurlijk weg'
' - îii;; k,lp",, i:, ":"i:*: Ëï îîj'îL"Ï;":
molenPad' Sies I
;iil'ii;;" b'u"d"'-de staliantaarn

Plots liet hrl ;ï"ù schijnen Tegeliik hief hii

'tt-*;n',n;L"r:1""T',,"o hii. Jolî:ns' roer u niet

of ik ào'""h de hersens uit uw''\oP'

De twee "'J;"';î;às 
wilden overeind k''

men."* :Brijr maar tf i:;,,iî"*"ilii"îr'uI ":i
Sies. We koiner

- 
Maar *tt ïiri *Jt "ttm"lde 

een d'er mannen'

crie thans de groep zag' 
>rdde de knecht.'^ 

- 
U binden als varkens' antwo<

- C)ns ui"aËir'iùîi*i'do"" niets"' We zijn

arme men'"h""' die een verre reis doen' En we

ziin hier uttt'ool""l'"'ï"i'"" den wind te slaper'"

'- We t"llJo " een betere' slaapplaats bezor-

gen, beloofdt ;i"" i;^""a' hier eene ziekte kun-

r:{en betrapp""'-'' Is geen weer om buiten te lig'

gen.
l4

De twee mannen konden geen tegenweer bie-
'jen. Een probeerde het nog, maar stoortte ver-
vaarlij'k zijn hoofd aan een balk van den molen-
staart.

- 
Voorzichtig ventje, waarshuwde Sies. Ge

krijgt ee,n bloedbuil zoo...
De twee zwervers werden stevig gebonden, al

beweerden ze de braafste menschen van de wereld
re zijn.

Elza was naar het huis gegaan. 7e klopte aan.
Haar vader deed op€n.

- 
Alleen) vroeg hij, teleurgesteld.

- 
O, neen en het meisje verteld,e wat er aan

den molen gebeurde.
Batenls opende nu de aohterkamer. De ver"

rneende vrouw zat halverwege door het raam. De
vermomde dief, had bemerkt dat er onraad lvas

- 
Te laat ! riep de mol'enaar. Geef u over.

Hij wilde den vluchteling grijpen, maar kreeg
een stamp van zijn rechtervoet. En de schavuit
'r/ror]g zich ge'heel door het raam. Hij was buiten,
eer de molenaar van zijn verrassing bekomen was.

De schelm had zijn valen kapmantel achterge-
la,ten.

Batens snelde naar buiten.

- 
Een der di,even ontvluoht! schreeuwde hij.

De zonen van boer Blanke hielpen zoeken,
nraar het was te vergeefsch.
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De twee.gevengenen werden in huis gebracht'

Efl""ft""f."tia" tt"" dadelijk' J"' h:l 
'waren 

twee

van de drie mann"", *tlkl 's namiddags aan den

rveg hadden gezeten'
Nu zaten ze gebonden op een stoel' Ën ze be-

weerden niets misÀan it hubb*-tt' T"t was toch

.,..''' boev"r rtru.'k e"" schuilplaatsje onder clen

ffiË" ;';;;i.;;' Ze hadden r:iets gestolen en

;;h;"; it vrijheid gesteld te wcrden'
"'":6;;; 

"uid. 
burgemeester over beslissen' zei

i.uer Blan'ke.'Ï";;;;ande 
zijn kar in' Twee.zonen van den

Lr"J, """a.ï 
d" g""ttg""tn naar 't dorp voeren'

- 
Sies kan hitr Uii it Utij""n tot morgen' spra}

Blan'ke tot den *oltt*'' ie weet nooit wat die:

gevluchte schelm nog uitvoert' r r

De gevang",,*"--J'"tden opgeladen en de kar

ieed heen' 
en hij uit zijr'

De burgemeester bromde eerst to'

bJ ;";d" g"b"ld' Hij kalmeerde als hij hoorde

rvat er aan de han'd was'

-Zoo,zoo, 
twee dieven, zei hij toen hij bene-

den was gekomen.

- 
We zijn geen dieven! klonlE het van de kar'

Ge moet kunnen bewijzen wat ge beweert' 't Is

,".r, "i.a 
verboden buiien te slapen. wij hebberr

geen geld, om in een hotel te logeeren'- l'ô" i"bt ve.l drukte, hernam de burgemees

ter. We zullen op 't gemeentehuis eens verder pra-

r6

ten. Rijd er mâar naar toe, jongcns. I,k zal de gen-
darmen,hal,en.

De veldwachter werd ook geroepen. En eçnige
nieuvy'sgierige dorpelingen die het gerucht hoor-
den, kwamein eveneens zien.

De twee gevangenen zaùen wcldra op een bank
in de politiekamer. 't Zagen er twee hoeven uit.
Ijij somrnige menschen staat het slecht karakter
als op het gelaat geprent.

Twee gendarrnen tastten de aangehoudenen af
en vonden in dc zakken alierlei dieven,tuig.

- 
Dat is -uw gerief, zei de burgemeester.

- 
't Is ons alaam, beweerde een der mannen.

.- Om in te breken en mensc.iien neer t,e slaan,
hé)

- 
Neen.'We werken bij'smeden en w,e zoeken

t:aar werk.
De burgemeester had van Blanke 's zonen reeds

irernomen wat er allemaal in het molen,huis se-
i:eurd was.

- 
Z.g ons liever eens wie de derde kamaraa,cl

is, zei hiç.

- 
Er is nooit een derde bij ons geweest, loog

.:en der boeven. Ik weet niet wat al fabels ge daar
vertelt...

De twee gevangenen hadden geen papieren- Ze
beweerden in een stad, ver van daar, gewoond te
hebben.
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De hut van Roos Son!<'

l8
l9

De gendarmen en d'e veldvachter brachten ze

in de dorpsgevangenis Het on'der:zoek zou morgen
voortgezet worden.

- 
't Is een schandelijke onrechtvaardigheid !

schreeuwde de brutaalste van de twee.

III.

Elza was naar bed g,egaan. Haar vader en Sies,
de knec,ht van boer Blanke, bleven op. Elza lag
,-'en heelen tijd Wakker. Ze vond het zulk een ang-
stigen nacht. Hoe konden er toch zulke booze
rnenschen zijn.

Ëindelrijk sliep Elza in. Maar een uur later
schoo,t ze plots wakker. Er was lawaai. En er
klonk een schot. Wat mocht er gebeuren?

- 
Vader! riep EIza bevreestl.

De mulder kwam dhdelijk ibij haar.
-_ \X/ees niet bang, zei hij. Er is geen gevaar

meer!

-'Wat 
was er dan, vader? vroeg Elza.

- 
Die gevluchte boef 'kwam rnet andere lcèrels

terug en ze wild,en de deur inbeuken. Ze meen
rjen dat d,e twee gevangenen thier nog waren en
r'ischten z'e terug. Ik schoot do,or 't dalçvenster en
Sies riep, dat hij de gast'en met den dorschvlegel
zou bewerken. Ze troklcen er toen van door. Maar
we blijven uiaakzaam.



Elza had geen zin meer. in bed te blijven' Ze

H;d;;.r'î" k*;; in de warme keuken'

- 
Zetwat koffie voor ons' vÏoeg haar vader'

De molenat' *"àt* met Si'es over het gebeur

tot'r, 
rnoesten dus nog- meer deugnieten in den

omtrek zijn. 't Leek wel een bende'

EIza was blii t""n de morgen Snprak'
David 01. k'""fi'k;;' itij n'a op he't dorp

.ri 't een en ""dt;" 
ottt a"tt roerigen naclrt ver-

nomen.
Elza ging met Sies mee' En aan Blanke's hoeve

vond ze haar g"t"l'"htp naar 
'school'

Daar moest "';;;;'iijl "tl"u 
vertellen en d*:

1".;lî;; keken "tt' 
h* als -een 

heldin'

Maar wat later î;; dt vel'dwacht'er Elza ha-

ien. Ze moest ;ï;J*ntel:uis getuigen' Ze

zag daar de twee gttutgt""nen verklaarde ze dui"

cleliik t. h"rktn"5t;' ô;Ë i" f<inCeren van Bla'nke

i:;;'à;;;;;ld "" 
zejîôen' dat.het cle trMee man-

nen waren, die it"t nog een derde aan den weg

hadden gezeten' 
r. Er was nooii"*ô" 

ï*-u" schelmen bleven lieger

".Ji"oa" 
bii hen geweest' beweerden ze'

"'-M;ii* 
Batens Ë*t"t nu vertellen' wat er nog

later in den nacht gebeurd was'

- 
!{6e1 g. t'i, hoe die verkleede vent uw

vrien'd *', t"i i"-Ë"u"t"tester' Hij wilde u ve{

iossen.
/0

Die mulder kan liegen z,ooveel hij wil, maar
in'ij hadden geen kamaraad, hield de spraakzaam-
ste van de twee vol.

En de andere loog even sterk als hij.
De gendarmen zouden nu trachten den ge-

vluchte te ontclekken. Ze had'Cen in den molen
cl'en achtergelaten rnantel gehaald en hingen dien
i',an den mullr van het gemeentehuis. Misschien
kon iemand het klee'dtngstuk herk'ennen. Mien
weet nooit, hoe men €en spoor vindt.

Toen de school uit was, gingen de lcinderen ook
n.ar den dievenmantel kijken.

- 
Dat is de mant,el van Roos! riep een meisje

van den Boschkant.

- 
Welke Roos? vro€g de veltlwachter, die dit

iroorde.

- 
Roos; die in het bosch woont.

__ Roos Sonk, z'ei een grootere knaap, die ook
iian clie afgel,egen zijdle van het dorp woonde.

rl)e veldwachter deel,Ce aan "J,en burge meester
mee, urat hij gehoord had.

- 
Roos Sonk, zei de burgemeester. Dat is die

bcdelvrouw.

- J., ja, nu weet ik het wel, antwoordde de
';eldwachter. Ze verkoopt kruiC aan den apothe-
l.;er en bedelt.

- 
De dieven kunnen wel haar mantel wegge"

haald hebben.

- 
Van zoo'n arm mensch!
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- 
Omdat ze een mantel noodig hadden.

-:l!1s61 
burgemeester, al die oude mantels lij-

ken immers op elkaar.

- 
Kinderen zien soms scherp. Ik zal eens met:

Ce gendarmen spreken en die kunnen Roos Sonk
cndervragen.

Een kwartier later vertrokken twee gendarmen
n,aar het bosch. Daar aan een dr':ef stond een ver-
vallen leemen hut, de woonplaate van Roos Soirk.

De gendarmen klopten en traden binnen. Bij
<ien haard, waarin een houtvuur brand'de, zat een
man van ongeveer dertig jaar. Roos zelve lag oo
een leger van mos en was met vodden gedekt.

Ze richtte zich half op en zei:

- 
Gendarmen... 'Wat komen zij hier doen.

Vijt?
De man bij den haard scheen verschrikt dool

,lit onverwacht bezoek.

- 
Wat moet ge van moeder hebben? vroeg

I'ij.

- 
Zijt gij de zoon van Roos Sonk) We hehben

u nooit gezien, zei een der genclbrmeir.

- 
Ik ben veel jaren weg g.:weest. Ilc heb in

Amerika gewoond.

- 
En sedert wanneer zijt ge terug?

- 
Een week...

- 
En niemand weet dat)

- 
Ik heb geen tijd om uit re gaan, ik moet

moeder verplegen. Ze is ziel<.
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, - Bogr, whar ir- q* kapmanfell vroeg de gen.
darm die het woord deed.

- Aan den nagel nevens den haard. Wat hebtgc van.mijn mantel noodig) Wrl dle b"rg.;;;;;,
hem misschien voor een nieuwer, ,r.rr.rif"r,

- 
Maar de mântel is er niet, Roo" I__ Waar kan hij dan zijnf 

'l;ijt 
hebt ge hemr4Je,er ergens anders'gehangen )-- O, die oude, rosse màntelt Ik heb hem giste-ïern aan een armen landlooper gegeven, want i,kga een nieuwen voor u koàp.r, iro"dur l

, -.-- ?o*merik,_mijn mantel *"gg.rr".r, bromde
t.le ouCe vïouw. Zijt_-ge.r* rr"rr,uià f*iir. 

-

- 4h ge nu toch een nieuwen krijgt!
- 

En ge zijt zoo aïm als een o.i .tr.r, Arnerik:rlerug gekeerd! Ce zult den nieurar.n m.rt"l zekerbetalen met sparappels uit h;;;;""h
u"r,?" 

gendarmen- i,adden ;iÈ;.;-;"en aangeke-

Die onverwacht teruggekeercle zoon v:rn Roos,Sonk was een kleine *;; .; il; llr, ,ooot" ,rl.,kboven het linkeroog.
Roos was kwaad.

- Hoe kan ik uitgaan, als ik genez€n ben, zon-d'er manrel! kloeg ,". Ci; ;;;1";poen! Twin_
l:T ,,""r is hij we8 gelvees,r, veivolgd,e ze tot degendarmen. En nooit iets van zich ïaten hooren !Arm als een kraai 5:lt til; 

Çq"g' î" nu heeft hij:nijn mantel verkocht onr drinl<geld te hebben.
23



Dat fabeltje van weg gev€n is van eigen niet
waar.

- 
Moeder, zwijg... i,k iben geen drinker! be-

rveende Vijt..
--- Ge zijt een brave jongen ! In twintig iaar

Itebt ge nooit gevraagd, of uw ::noeder eten had.
En nu zijt ge zeker van plan hier 't een na 't an-
der van mijn arrn rommel,tje te 'r,erkoopen... 'Wat

is er nog meer weg buiten mijn mantel)

- 
Maar niets! Zoo'n spel r,m dat rosse, ge

iapte prul, het is belachelijk.
,De gendarmen lieten de tqee praten. Zoo W,is^

c,en ze dadelijk, wat ze van Vijt Sonk rnoesten
denken.

- 
Welk een iandlooper was dat) vroeg nu een

Jer gendarmen.

- 
O, ik weet het niet. Een sukkelaar die haasi

qeen kleeren aan zijn lijf had.

- 
En ik heb ze,ker overvloed van kleeren I riep

Roos uit. Heel mijn kleerkas dient nu tot deksel"

-'Maar 
wat kan e,en man met een kapmantel

;ioen ? vroeg de gendarm aan Vijt.
-- 't 'Was hem gelijk, wat hij droeg, als het

maar tegen de koude beschutte. Had ik geweteri
dat :noeder daarover zeo'n drukte zou rnalcen, ili
had het ding aan den nagel laten hangen.

- 
Ge moet eens -""g..r, ,rao. h.i dorp.

. - 
Waarom?

- 
p31 zult ge daar hooren..,
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- 
Is er ie'ts gebeurd? vroeg R.oos. Heeft mijn

brave jongen al weer iets uitgestoken,?

- 
De burgerÀeester wil eens met hem spreken.

- 
't Is goed; ik zal me gereeci maken, zei Viit.

Hij verliet het kamertje. Maar de gendarmen
vertrouwden hem niet. Ze volgden hem en zage.l:.

clat d,e man door de achterdeur wilde verdwijnen.
Ze grepen hem vast.

- 
Ha, ge gaat op de vlucht, sprak een van hen'

trs het gewFtell niet gerust?
-- Maar wat wilt ge van mij,l vroeg Vijt woe-

dend.
Viug boeiden de gendarmen hem.
Vijt bcweerde dat dit gemeen was. Hij werd

rneeg,evoerd door de achterdeur. Roos merkte er
nieis van.

Vijt wilde uitleg hebben over zijn aanhouding.
De gendarmen lieten hem brorrrrnen en leidden
irem naar het dorp.

De verschijning van den gcvang'ene maâkte
tiaar ophef.

Enkelen hqrkenden Vijt Sonk al haddten ze hem
rn al die jaren niet gezien. En ze wisten te.vertel.
len dat hij als knaap al niet ge-deugd had.

Ee burgemeester luisterde met aandacht naar'
cie rnededeelingen van de gendarmen.

- 
Sonk, gij zijt als vrouw verkleed bij mulder

Batens gekom,en en ge gaaft er u als een bedelares
uit.
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-'Wat 
voor onzin vertelt gij nu! riep Vijt bru'

taal.

- Ju, ja, onzin! Ge wildet bij dbn mulder ste-

tren. Ge zoudt nu maar best doen alles te beken-
n.en.

Ik beken niets, want ik heb niets misdaan.
De burgemeester toonde hem den mantel.

- 
Ik heb dien mantel aan een landlooper ge-

geven, hiel.d Vijt vol. Die vent za'l hem gebruikt
hebben om zich te vermommen. En nu krijg ik
de schuld.

D; zoogenaarnde bedelares had een roode
vlek boven het linlceroog, net als gij.

- 
O, dat kan wel zijn! Er loopen er meer met

vlekken op het gelaat.
De twee andere gevangenen werden bij Viit

Sonk gebracht. Ze zeièlen dat ze hem niet kenden.
En Vijt betuigde ook bij hoog en laag, dat hij de
t"wee ker,els nooit ontmoet had.

De drie mannen werden opgesloten.
De burgemeester ging eens naar Roos en vroeg

of haar zoon den vorigen nacht thuis was geweest.

- 
Neen, antwoordde de vr,ouw. Ik weet niet

n'par hij gezet'en heeft. Was hij misschien wiki
aan het stroo'pen) En is hij betrapt of verraden)

De burgemeester verhaalde hetge'en er in het
molenhuis was gebeurd en hoe men daar den
mantel had gevonden. De velcirvachter die clen
burgeme'ester vergezelde, liet den mantel zien.
26

* J., dat is de mijne! ri,ep Roos uit. lk ben blij
hem terug te hebhen. Ha, begiiit Vijt weer zoo?
Berg hem dan maar gauw eïgens op, want ik heh
al verdriet genoeg van hem gehad. 't Is erg dat
een moeder zoo over haar zoon nroet spreken.

De burgeme,ester keerde naar het dorp terug.
Il.oos was teleurgesteld, dat de veldwachter den
rn,antel weer rneenam. Maar die ,iiende nu als be'
wijsstuk en de vrouw zou hem pas later terug
krijgen.

Vijt werd weer verhoord. De burgemeester ver-
telde hem wat zijn moeder gezegd had over zijn
afwezigheid in den nacht.

- 
Ewel ja, ik heb een haasje gestroopt, loog

Vijt Sonk weer. Maar in het molenhuis ben i'k niet
geweest.

In den namiddag moesten Elza Batens en de
kinder,en van boer Blanke we,er op het gemeente-
lruis lçomen. Ze,herhenden Vijt als dàn kleinste
van de drie mannen, weike aan clen weg zaten. .

- 
Hij was het, die ons wilde rrueg jagen, zei

Elza.
En de anderen bevestigden dit.

- 
Als ge nu naar kinderpraat luistert, kunt ge

t alles laten wijs maken, bromde Vijt Sonk tot
den burgemeeste,r. Ik herhaal dat ik nooit bij die
twee landloopers geweest ben.

Toon, de zoon van boer Blanke, die de drie ka.
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hlarâden eveneens gezien had, kwam dan ook
getuigen.

Ju, hij was er bij ,en had nog 't gemeenste
gezicht, verklaarde Toon.

- 
Allemaal leugens! beweerde Sonk. Ze heb"

l;en me hier op het dorp nooit kunnen verdragen.
Daarom ben ik over jaren weggetrokken. En nu
spannen ze weer al tegen me samen.

De gendarmen waren dien namiddag ook op
ronde g'eweest. En ze hadden aan den Boschkant
een witrdstrooper ondervraa-gd. Ze dachten wel,
ciat die met Vijt in kennis was. Iegen den avond
lrrachten ze hem bij den burgemeester. Hij kon
inlichtingen geven.

De wildstrooper, zekere Van Doore, vertelde
dan:

- 
Ç'is1g13vond is Vijt Sonk bij mij gekomen.

Ik zat in mijn huis met Piet Dotrw... 'We waren
v66r Vijt naar Amerika ging, zijn kamaraden.
Vijt vroeg nu van ons een diensl. Hij zei dat twee
vrienden door mulder Batens opgesloten waren
r:n hij ze daar wilde gaan bevrijden. We moesten
hem helpen.We gingen uit vrie,n,lschap mee. Maar
de mulder schoot zijn gewreer af c-n toen liepen w:
w1eg. 't Is het best, cle waarheidr te zeggen.

-- En heeft Vijt u niet vertel'd, wat hij zelf in
het rnolenhuis gedaan hacl) wilo:{e de burgemees.
ter weten.

-- Neen!
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- 
To", als ge de waarheid wilt zeg,gen, houC

dan niets achter !

- 
Vijt heeft iets geklapt over een mantel.

- 
Ge zijt niet oprecht...

- 
Ewel, ik zal dan alles zeggen, wa,t er van is!

Ik heb spijt naar Vijt geluisterd te hebben, maar
hij sprak zoo schoon vocr onze hulp.

En Van Dcore bleek heel goed te weten, dat de.
clrie' schelmen den molenaar hadden willen be-
ïooven.

Vijt werd voor hem gebracht. Hij scheen ont,
stel'd Van Doore hier te zien. Deze herhaalde zijn
verklaring. Toen kreeg Vijt Sonk een vlaag van
.roed'e.

- 
Ewel ja, zei hij, ik he,b me als bedelarr,s ver.

kieed en vroeg aan Batens er te ;nogen overnach-
ten. Maar die verklikker daar de.rgt ook niet. Hij
en Piet Douw wilden met ons een bende vormen

nacht konijnen weggehaald op een hoeve te Weer
beek.

- Ge liegt! schoot Van Doore uit.
Maar de burgemeester begreep dat er een goed,e

vangst gedaan was geworden.
Uit het verder verhoor bleek Jret dat Vijt Soni<

uaar zijn streek was gekomen, ;net het plan aan
het hoofd van een dievenbende te staan. Hij had
de twee schavuiteni d,aarvoor, uit Gent *L.g.-
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bracht. Ën Van Doore en Douw zouden ook van
de partij ziin.

'1i4... de eerste tocht mislukte deerlijk, door d'e

oplettendheid van Elza Batens.
Douw werd 's avon'ds nog aangehouden. En de

burgemeesber lipt den volgenden morgen de vijf
deugnieten naar de stad brengen'

Elza Batens moest eenige dagen later met haar

vader en boer Bla:nke naar Gent' om weer te ge-

tuigen.
En eenige maanden later herhaalde ze haar ver

klaringen voor de rechtbank.
Het bleek dat de tw19e kerels, rlie aan den molen

gevangen waren genomen' al meer in de gevan-
genis hadd.en gezeten. En ze moesten er opnieuw
heen. Ditmaal met Vijlt Sonk, Van Doore en
Douw.

Roos kreeg haar versleten mantel terug. Maa.
ze wtronde niet rneer in 't bosch. Ze was ziekelijk
en de burgerneester had ze in een gesticht ge

plaatst. Daar had ze een goede verzorging, al

was ze er niet dankbaar voor, want ze bromde
heel,e dagen.

Op ilen molen bleef het voortaan rustig. Toch
d,acht Elza nog dikwijls aan dien akeligen nacht.
vooral wanneer vader laat bleef matren en zii zoo
eenzaam in huis zat. O, wat rniste ze dan haar
goe'de moedler. Ze was blij, toen broer Gerrit van
dienst thuis lcwam. Hij hielp vader; die n':
30

's avonds bij zijn dochtertje kon blijven. Gerrit
wil'de niet dat zijn vader nachtwerk verrichtte.
Hij, de jonge ,kloeke zoon, kon dat beter.

Na zijn invrijheidsstelirig vertoonde Vijt Sonk
aich nie,t meer op lt d,orp of in het bosch. De men.
schen hadd,en er g,een spijt over.

Later vernam de burgemeester dat Vijt als va.
gebond naar een kolonie was gevoerd.

Zoo moest het eindigen met iemand die al irr
zijn jeugd verwilderde.

EINDE.
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DE MOLEN-S

Vroeger waren er in Vlaande:,en veel rneer mo-
lens dhn nu. Men breekt er voortdurend af en
inaalt rnet drijfkracht van stoorr,,, gas of electrici-
tcit.

Maar de molens me,t hun zwaaiendel wieken
sleren ons landschap. Vlaand'eren zou veel van
::ijn schoonheid vertroren hebben, moesten alle
molens verdwenen zijn. We hebhen ook zeer oude
molens, die er al honderden jarer staan. Vrienden
vern d,e rnolens doen hun best, om er veel te he-
houden. Zekoopen ze.

Op 12 Augustus 1928 wobnden we een feest'bij te Knocke-aan-Zee. Het feest van den molen
op het ge,hucht Kalf, die nu ook behouden blijft.

Hij staat op den ouden Graaf Jansdijk, reeds in
,le middeleeuwen gelegd om Noord-Vlaanderen
tegen de zee te beschermen.

F{et voetstuk van dien molen is gebouwd met
kepers van de Sultan, een schip dat in 1892 vooy
Knocke verging.

Vroeger stonden er ook veel inolens op de wal-
l.:n onzer steden.
' Laat ons hopen dat Vlaanderen nog veel rno-
lens mag ibehouden.
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