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Nr 212.

A. HANS.

BEL(}OilH!E HA&ST$MHEFTE

I.

Ik hoor'leven aan de deur, zei Bertha, een
der ciochters van weduwe Lc,os. de ibazin der Ber-
lçe,nhoeve.

't\Vas guur weer op een Herfstavond.
De menschen van de boevderij keken verwon-

,derd op. Arme kinderen traden binnen"
Niemand van de huisgenooten kende ze.

- 
Moeder doet zoo ïaar, zei cle oudste van de

kinderen. lVe zijn bang. Moeder wil niets meer
izeggen. En ze draait zoo aardig met de oogen.

- 
ffis6v waar woont ge dan? vroeg vrouw

Loos.

- 
In een wagen...

- 
O, sprak Bertha, ilc heb in de boschdreef

een wagen zien staan. Die is van middag aangelco-
men. 
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_- En waaris uw vader? vroeg de boerin aan
,de ou'dste, die een zusje droeg.

* Ik weet het niet. Hij js al een paar weken
weg.

_- En wat doet ge voor çrrerk?

- 
Vader is scharenslijper Nu moesten rve be-

delen. Moeder zei, dat ik den wagen naar Leuven
moest rijden, naar een tante Moeder lag ziek te
bed En ze doet nu zoo raar.

l)at vertelde het oudste meisje. Ze heette
.|anna.

- 
Ik zal eens mee gaan zien, spral< Bertha

tr-,oos. De kleine kinderen moeten maar zoo lang
hier blijven.

Janna vergezelde Bertha. cli': een goedirartig
meisje was.

De iboomen zwiepten in clen wind. Zwarte woi-
ken dreven aan. 't Zou wei een stormachtige
nacht vr'orden.

In de boschdreef hing reeds de duisternis.
,Daar stond een oude klein€ r;vôg€il. Aan den

graskant graasde een ezel.
-*- rDat is uw wagen, hé) vroeg Beriha.
_ I--rq, . .

- 
'We zullen eens naar moeder kijken.

Bertha stapte op het s,maile trapje en duwde
de half glazen deur open.

't TTas donker in den wagen. Bertha zag rliets,
maar hoorde iemancl zwaay ademhalen.
2

-" 
'lilaar staat er een larnpje) vroeg Beitha.

- 
Op het kasje, antwoordc{e Janna.

- 
Steek het eens aan.

Het kind maakte licht.
En toen schrok Bertha. Achter in Cen wjigen,

op een ellendig bed, lag cle rnoeder varr cle bedei-
kirrderen. En Bertha vreesde .lat ze steyvend was'

-* Moeder is erg, heel erq ziek, slrrak zr-: tot
Janna.

- 
V16u\ /, ik kom u hetrpen, zei ze tot de

kranke.
Maar deze scheen het'niet te hooren. Ze hijgde

van b,enauwdheid.
Bertha wist eigenlijk niet, wat te beginnen.

Hoe kon ze àeze verlaten, stervencle vrouw nog
helpen )

Ze besloot om.den dok:er te sturen. Maar
het dorp was een kwartier van hier. Etr ze wilde
de ongelukkige'niet alleen laten.

Ze legde Janna uit, hoe deze naa:r het dorp
rnoest gaan. .

- 
Vraag daar, waar de clclkter wolnt' sprak

ze. En t"g àun den dokter, cllt Bertha Loos hem
'vérzoekt in de boschdreef te kornen. Onthoud
gocd mijn naa'm!

Jannra vertrok. Bertha voncl een emrrler en ze

schepte water in een nabije beek' Ze verfrrschte
dan het voorhoofd van de zir-]re'



Ze ljet ook wat. frissche rucht in dr:n wagen,waar het vreeselijk b"do*ptîo".'
Hoe ellend ir ,7,u_ er hier àrl", "jit ïVelk een ar_moedig leven leidJen a"r" *""""i"" rZou de dokter nog hulp [""""î'Leden?
Bertha dacht v.an niei. tvlu.r-r. wilde haarplicht doen en al 't mogelijk;-il;;.ven om eenleven te redden "f du"ï"i'-nïitrirr",, te ver-zachten.
Geduldig wachtte ze. Fn 'i duurde wel een halfuur, eer de dokter met Jannl ,r"rr"h".r.
- 

O, 't is dan tocli waar d*' gij hier zit !sprak de dokter tot B.rtho.- ,tî"k 
me zoo,nvreemde boodschap.

Hij toog zich over de vr,,uw.

- 
Een hevise a-anval van benauw{heicl, zeihij. Dit mensch 

"l,""ri 
l,"i- ";;;;ili"rr,.

- 
Is het dan gee,n sterven, dokte;? vroegBertha.

- 
Neen, neen... Maar zcnder goede zorgen,zou het op den duur met h.u, *irlJopen. Als weze willen redden, k-an ze niet in d"r.r, wagen blij-ven in zoo'n eng hokje

, - 
'O, 

_dokter, ze mag bij ons gebracht wor-den sprak Bertha dadeli"lk. 
r ---- c-

-: Op uw hoeve zou de vrouw natuurlijk heelwat beter liggen, rrraar 't b"rt ,u"r. =" in fr"t gri_
huis te Leuven. Daar krijgr =* j;ill'" verplêging
welke ze noodig heeft.
1

'lt

il
r

- 
Qn2s knecht zal inspannen en er haar heen

brengen.

- 
O, vanavond behoeft lat niet meer. Mor-

gen is het ook nog goed, hernam de dokter. 't
Wordt nu boos weer. lk zal tl:-uis wat halen om de
benauwdheid te verzachten. Maar er moet van-
nacht iemand walcen. En dat meisje is nog een
kind.

De dokter wees op Janna

- 
Ik zal wel bij de zieke !:lijven, dokter, ant-

woordde Bertha, zoné,er aaruelen.

- - O, dat ware edel van u.

- 
Maaï dokter, als het nu gaat orr iemands

leven tc redden ! Kunt gij hier wat biiiven, dan
loop ik gauw even over en weer naar huis.

-- Ja. En dat meisje kan eigenlijk de genees-
middelen halen. Ik zal een briefje meegeven voor
mijn vrouw. 'Dan behoef ik niet heen en terug te
loopen.

Janna en Bertha vertroklien samen. Aan den
hoek van de dreef, begaf Janna zich naar 't dorp
en spoedde Bertha zich naa:'huis.

Ze vertelde het heele geva!.
_- Wat ge u allemaal aarrtrekt! bromde Pau-

line, haar zuster. Laat den wagen naar 't dorp
rijden en dat de burgemeester zich met de kwestie
benr:oeit.

- 
iFoei, hoe kunt ge zoo onbarmhartig zijn!

vermaande Bertha. :Die kinderen zijn in hun angst
5



naar ons toegeloopen en nu zouden we alles op
een ander schuiven!

- 
Er kan wel :lk:l dag ï,edelvolk op de hoe,ve-komen! snauwde pauliie Di" .,ruil" kinderenin huis! En dat eene heeft,ir,"" ,.lrreiei,, da. hoo_ren en zien verging.
Zoo erg was het nir..i, sprak nu vrouw

tr-,oos. En Bertha heeft gelijl.. **-[.o.ren die ar,mevrouw helpen.

- 
Als Bertha zin heeft om den heelen nachtjn dien viezen wagen te zit,rr:n, moet ze het zelfweten. Zekan dan die l<inderen meenemeit. Ze

i:11.", 
i1d.T. wagen toch hun stro"rrk h"bb;,

Lrromde t-aullne voort.
Laat ze met hu:,r oudst: zusje op de voute-

kamer_slapen! Al die lçinderenirr'a"., wagen, isvoor de zieke vrouw te benauwd, f"ir".raî
Ëiertha.

,. - 
Maar ik raak ze niet arn, verzekerde pau_

Irne.

- 
Dan zal ik ze te bed brengen, spralc de

moeder.
Pauline w_as getrouwd, e,r woonde met haar

man en kinderen op de hoeve in; nu haar va_der overleden was, hielp haar *., ,r, het be_drijf.
Victor, zoo heette haar ..chtgenoot, ha.,l zich

voor zaken.naar Antwerpen moet"" b"g.;;;;;
zou dezen avond terug kÀeren.
6

Pauline speelde dikwijls 'e veel baas in huis.
Dan zweeg Bertha rïlaar, oln den vrede te bewa-
ren.

Doch nu sprak ze haar zusïer tegen, uit mede-
iijden jegens de arme schapen, die zoo schuw
naar al deze vreemde menschen kelçen. En ze
was blij, <Iat moeder zich ooi' barmhartig toonde.

_- $sftha, zult ge niet barg zijn, vannacht in
dien wagen? vroeg vrouw Loos

- 
Wel neen, moeder! Wie zou er irr de dreef

komen? En dicht bii woont de brave Joos, de be-
zembinder. Als ilç hard moes: roepen, zou hij mij
hooren. IMaar er gebeurt hier in de streelc nooit
iets... Ik ben heelemaal niet bang.

- 
Ge lijkt wel gek!voer Pauline lveer u't. De

burgerneester kan voor die rnenschen ?:orgen.

- 
Hij woont tw[ntig rniiruten ver aan clc an-

dere zijde van 't dorp, merk,e Bertha op. Is het
nu zoo eïg een nachtje op di,r arme vrouw te pas-
seni Morgen wordt ze naar Leuven gebracht.

- 
En wat moet er dan met die kirtderen ge-

ber:ren) vroeg Pauline. Wi,t ge ze hier weken
houc'ien misschien? Ons hof zou wel op een be-
delaarsgesticht lijken.

- 
De burgemeester za: maatre.geleir ne-

men.

- 
Dat lcomt allemaal "arel terecht, sprak

vrouw Loos.

- 
We zullen hier nog plrzierige dingen beie-

7



ven, ratelde Pauline door. .\ls andere zw.rvers
hooren, hoe goed hun soort van volk hier ontvan-
gen wordt, krijgen we veel van die gasten op ons
dak!

- 
Pauline, wat toont ge u nu toch ongevoe-

iig ! berispte ,moeder haar orrdste dochter Uw
man zou anders pratcn. En i1c we€t, dat ook uw
hart beter is dan de taal, welLe gij nu spreekt.

Bertha had het een en an.-ler ittgepatt in een
mandje.

- 
Moeder, ik ga, zei ze lk zal dan het oudste

meisje sturen...

- Ja, ja... En als Victor van zijn reis terug is,
komt hij nog wel eens kijken.

- 
Neen, moeder, denk dat maar niet! zei

Pauline vinnig. Victor zal ve;l te moe zijn om nog
naar dien wagen te loopen, cn spoedig te bed lig-
gen.

Bertha vertrok, en begaf zich vlug naar den
wagen.

De d,okter gaf haar onderrichtingen voo " den
nacht. Hij vroeg ook of ze niet bang zou zijn.

- 
Wel neen! sprak Bertha. Dieven komen

niet naar zooin arrnoedigen woonwagen.,. En
trouwens, er wordt in otrze streek niet gesto-
len... Ik heb mijn ,breiwerk rnee en ook 't noodige
om een kopje koffie te zetten. Er is daar een lclein
vuurstel, waarop ik rvater ken koken. De nacht
zal nog gauw om zijn.
I

._ Morsrn o.ht"ttd zal ilc liier bijtijds zijn. En
,lan kunnen we de zieke veivoereR.

-- Moeder zal den knecht met den huifw'agen
sturen, en er een matras en;kussen in leggen.

Janna verscheen nu ook rnet de geneesmidde-
len. De dokter bereidde ee I drankje en goot er
rvat van tusschen .Je lippen der zieke.

Bertha bracht Janna een "^ndje weg...

- 
Kijk, ginder is het licht van ons huis, z,ei ze.

Ga er nu heen... Ge moogt daar slape'n-

- 
En zou moeder beter worden) vro-:g het

meisje.

- Ju, ja... Bicl voôr ulry moeder. De goede

Cod zal haax genezen...

.|anna ging alleen verder. Ze was een arm'
verwaarloosd kind, en ze voelde eige:rlijk niet,
dat ze Bertha wel eens had mogen bed'anken.

Janna kwam beschroornd op de hoeve aan.

-_ Ha, zijt ge daar, zei t'rouw Loos vri'ende-

lijk- Nu moet ge u eerst eel)s wasschen en de an-

dere kleinen ook. Kom met rnij mee!
Pauline keek norsch. Ze bracht hac.r" kinderen

te be'd... Ze hoorde den wind door de boomen
loeicn.

- 
Vis16. moest gezorgr;l hebben eri thuis te

zijn Het wordt boos weer, zei ze bij zich zelf' En

hil rroet een heel ei'rd te vcet gaan van de sta-

tie... 't Is een goed uur van hier...

9
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Toen Pauline in d" i<euken terug k.,erde, zaten
de kinderen uit den woonwagen te eten.

Vrouw Loos vroeg het een en ,rnde; aan.
Janna, maar kreeg slechts h.ilve antwoorderr.

De groote klolç in derr hoei: sloeg zeven uur.*- Victor blijft lang *"g, "pr.L moeder.

- 
Als hij den trein van Lalf zes genomen had,

moest hij hier al zijn. Zekev te lang in de stad ge-
treuzeld en dan met den treii.. van negen tlr, Èo-
men.

- 
Negen uur te Poelaarci ..

- J., dat is te tien uur pas hier. Vrcl te
laat..

- 
Hij hhd veel boodschappen.

- 
Hij praat overal te la:rg... Hij moes[ beter

op zijn tijd passen.
Pauline was van avond in een boos humeur.
Toen de vreemd,e ki'nde;:r n gegeten hadden,

zei vrouw Loos tot Janna:*- Nu is het tijd om lekker te gaan slapen...
Ze hoopte, dat Pauiine zi'.h nu minzamer too-

nen en de arme dutsen naat: de voutekamer bren-
gen zou. V1aar haar oudste clochter maatr<te er
gee'n aanstalten toe.

Vrouw Loos leidde dan zelve dc kinderen
heen.

Ze bleef vrij lang weg. Eir toen ze r.r.eer in de
keuken trad, veegde ze een il:âan weg.

- 
Er zijn toch ongeluki<ige menschen in de

t0

wereld, sprak ze. Mijn hari doet pijn, als ik die
bloedjes, in hun bed zag... 'Waar dooit hun va-
derl

- 
Die moet een lafle keyel zijn, o:n zoo zijn

gezin in den steek tc laten!
-- Maar dat kunnen dic scliaapjes niet hel-

pen. Ze zijn erg te beiiiagen. Misschicn zal de
burgemeester ze in een gesticht helpen.

- 
,T)aarom hadden we ze dadelijk naar' het

dorp moeten sturen...

- 
\sgn, Pauline, we hel,ben hier een goed

werk te doen.

- 
Goed werk, goed werl.:.... Ieder moet voor

zich zelf zorger,.

- 
Uw vader dacht er oo!; anCers over. Hoe-

veel arme menschen heeft hii geholpen.

- J., maar hij vseroj mel ondank beloond.

- 
Soms wel, maar dikwr;ls heeft hrj veel ple-

zier gehad van zijn hulp. Denlc ee'ns ,'ran Peter
IVIinne. Die werd overal veijaagrJ als werkman,
omclat hij dronk. Vader w.ist, dat Pei:er in den
grond toch een goeC karakter had. Hij nam hem
in dienst, al begonde Winter. Hij sprak veel met
herr, en rvel zes maal haalde hij Feter uit de her-
berg. En de man heeft den .lrank gelar'en en 't is

u, i,, een gelukkig gezin. Vrouw Minne zei me
laatst nog, dat ze dat geluk aan uw vader te dan-
ken heeft. Ën, Peter gaat eli'en Zateràag uw va-

il



ders graf verzorgen uit dankbaarheid.

- 
Dat is er nu zoo eens een, moeder ! Maar

Flip Muinke heeft van vade, geld geleend ,:n het
nooit terug gegeven.

- 
II( weet, Muinke is niet eerlijk.

- 
En daarom zeg ik, dat ieder voor zicn zelf

moet zorgen.

- 
Als er op de wereld geen naerstenliefde

meerwas, zou het er treurig uitzien. Ge rnoogt
niet zelfzuchtig zijn, Pauline. Ge hebl het nu
goed in uw'leven... 'Waar g- kunt, moet ,ge ook
minder bedeelden een handje toe steken.

- 
Zoo kweei<t men lui"rards, moefer.

- 
Veel menschen geraken buiten eigen

schuld in moeiiijkheden, door ziekte of tegen-
slag... Christus leert ons derr naaste te beminnen
en bamhartig te zijn...

Pauline a,ntwoordde daarcp niet. Zr; ruttelde
in het vuur.

- 
Victor zal maar te tien uur thuis zijn,

sprak ze dan. En de wind steekt nog meer op.
Straks regent het misschien, dat het giet.

Jr, 't werd een storm en irij 'wijlen was het of
het huis schudde van 't gewekl daar buiten.

Pauline werd ongerust...

l2

il

f
f

n.

Victor Deklerk 
- 

<ie man van Pauline lsss 
-had dien middag te Antwerpen veel iroodschap-

pen gedaan. lHij trad een he:iberg binnen om wat
te etep. Aan een ander tafeltje zaten i:wee man-
nen. Ze leken wel vagebonden. Een var! hen
was toch beter gekleed. Van onder een vilten
hoed golfden lange lokken.

- 
Dat moet een schildet zijn, dacht Victor.

Maar het lijkt rne toe, dat h:j meer in de herber-
gen zit dan voor een schild+rij

Hij hoorde de twee mann.en praten. De schil-
der bleek wat dronken.

- J", ja, zei hij, was mijn braaf moedertje
blijven leven, ik zou goed voor haar gezorgd heb-
ben. Ilc zag ze zoo gaaïne . Ze is veel te vroeg ge-

storven. Gij hebt ze gekend, hé, Karel?
De andere zwerver i<nikte.

- 
tWilt ge haar portret ecns zien) vroeg de

schilder.
Hij haalde een stuhje krijt uit d.en zak en tee-

kencle op de tafel in eenige oogenblikke:,'r een

vriendelijk gelaat.
Victor'keek'oolc eens.

- 
Was zij uw moeder? vroeg hii.

- Ju, antwoordde de schrlder. 
'Wat zegt ge et

vanS

- 
Ze moet een goed m.nsch geweest ziint- 
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- 
Goed! O, mijnheer... 'r beste vrouwtj.: van

de wereld. Ge ziet het dus ook op haar gezicht...

- J., ju...

- 
Ik wil u daarvoor tra.iiteeren... Wie mijn

mocder prijst, is mijn vriend,...

- 
O, neen,.trakteeren moet ge me niet doen,

hernam Victor Deklerk haasrig.

- 
Ik heb geld... Gisteren verdiencl...

__ En vandaag opdrinicen-,. AIs ik zoo'n
rnoeder gehad had, zou ik haar nagedacirtenis be-
ter rn'iilen eeren. Gij moet eeo felle schil;ler zijn...
En in plaats van te werken vrees ik dat ge uw
tijd verluiert, en uw ,geest en uw lichaam ver-
woest. Ik zeg het, zooals ik het meen, omrtrat ik
dit vriendelijk gelaat van uw moeder zie...

De schilder keek Victor lvat vreemd aan.
_- Ge hebt gelijk, zei nij. Ik 'ben een niet-

w,aarcd. En moedertje heeft riikwijls om mij ge-
weend.

- 
En toch volhalcit ge in het kwaacl. ,

*- 't Is die vervloekte 'dran'k. .. En de drank is
een duivel

- 
Dat is waar, bekendl' de ander,: zwerver,

die er ouder uit zag. Ik heb Èr al tegen gevochten,
maar altijd weer krijgt die d'ankduivel rne in zijn
macht.

- 
Ais ge vsilt, kunt ge hern overwi:lnen.

Vriend, gij ziet eï geen stadsmensch ui't, zei Vic-
tor tot den gezel van den schilder.
l4

- 
Ik ben van den buiten'

- 
È" wat doet ge in de '*tad?* Niets...

- 
Wij loopen rond van herberg tot herberg'

,rert.lde Ée '".itild",' trk ben alleen op de wereld'

;t"i-;;àertje dood is, maar Karel' nriln Kama-

,"uJfri"r, l-r".ft v,tt'w en kiirderen en ik heb hern

,ruo -iddog nog gezegà, dat hij een lafaard is' om

ze in den steek te laten'

- 
Maar voor u is het ooh laf uw kunst le ver-

woeriten in den drank, merls"e Victor op'

- 
Js1, tut, met mij mo':t n:emand zicir be-

moeien!bromde Karel'"'ïl;;";Jà. ti"tt af en sta;'rrcle voor zich'

- 
Waar zwerven uw aj:me. vrouav' en kilrde-

ren) r'roeg Victor toch nog'

- 
D.ig..t u niet aan, boei!

- 
flsTgboer zegt ons w3Ïe dingerr' sprak de

schilder, die niet boos werd'-- 
i-ti: blikte naar 't p-ortret en l:egon te weenen'

M.ot het waren dronkemanstranen'
Victorzettezichweeraatrzijntafeltje.Karel,

,1" ;;tI.; .,u,, d"" schilder'' gluurde nu en dan

traar hem.--- 
Plor" zei hij tot den schilder:

- 
Ik trek er van door!

- 
Dan ga ik mee!

'- Neen!4" :en vriendt-n meer)
- 

L\n \^/e geen vrrErru'-: 'uvv!' 
15
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* '1 Is beter, dat we niet samen rrrerven. De
een zet den ander tot drinlre rl aan en we zijn twee
nietwaards.

Hij verliet snel de herberg.

- 
Nu is hij kwaaC beweerde de ,,childcr tot

Victor Deklerlc.

- 
Hij zou kwaa.d op zich zelf 'nnoeten zijn,

om zoo zijn gezin aan zijn lot over t.e laten.

- 
Hij heeft van d:e vlagen. Als de dra"lidui-

vel hem te pakken krijgt, loopt [,ij van moec.ler en
kinderen weg...

- 
En waar leven zij van?

-- Ik weet het niet..

- 
Gij hebt toch te veel rrerstand orn zullc een

bestaan te leiden. lk zeg het u uit medeliiden.
Ge kunt u toch niet geiuklcig gevoelen"

- 
'k Weet het wel... Maar de drank, de

drank...

- 
Dat is geen verontsciruldiging. Een kloeke

kerel als gij moet tegen het booze kunnen worste-
len.

- 
Gij zijt zeker een soo.rt van geleerde)

- 
Ikl 'Wel neen!... Ik ben landbouwer. En er

is niets geleerds aan wat ik zeg. Ik bemin mijn
vrouw en kind en we,'l< met lust voor hen. En ons
huis is voor mij een paleis.

Victor sprak nog even met den schilder voort.
Maar te drie uur moest hij bii een notaris zij.r. Hij
nam dus afscheid van den schilder.
r6

* lk zal veel aan uw wCIorderi peinzen, be"
loofde deze.

- 
Ge zoudt eï beter riaar hannlelen, ant-

woordde Victor.
Hij ging de straat op.

- 
't Wordt schuw weer, mompelde hij. Toch

zal ik maar den laatsten treirr l<unnen nemen. De
eigenaar is pas orn vijf uur thuis en ilc m,oet vol-
strekt bij hem zijn. Pauli'ne is echter niet alleen.
Ën van wat regen en wind ,,en ik niet ver-;aard.

Plots zag Victor den vricrrd van den schilder
terug. Karel kwam naar hem toe.

- 
Mijnheer, 'se hebt gel;jk, zei hii. Ik ben

een lafaard. En ge hebt me gevraagd lvaar mijn
vrouw en kinderen zwerven.." Die vraag brandt
nu op rnijn geweten... Ze zullen ergei'rs tusschen
Aarschot en il-euven zijn... En ik ga ze opzoe-
ken...

- 
Doe dat, vriend, spral.; Victor harteliji';. Wil

ik uw trein betalen?

- 
frifssn, neen... ik fieb rtog wat ggld. ', 'Was

voor ,genever bestemd. Maar gij hebt me een fer-
men slag op mijn hart gegeven en dai dssl rns
cleugd. Iir ibedanl< er u vocr al wa.r ik eerst
kwaad.

Ge wilt dus den trein naar Airr schot ne-
men)

- Ja...

- 
Er is er een te vijf uui'... 

l7

#
#



- 
Dan ben ik er straks mee weg...

Karel knikte en verwijderde zich. Hij begaf
zich naar het station... Op de De Keyzerlei ont.
moette hij een kennis.

- 
'Wel, 

Karel, wat geluk u hier tegen 't lijf te
loopen! riep deze uit. 7.oo tt: Antwerpen)

- Ja... 'Maar ik vertrek weer...

- 
Hoe laat i

- 
Te vijf uur.

- 
Maar het is nog geen drie. We zullen er

eerst een pakken. I.k trakteer...

- 
Och, neen...

- 
Lust ge hem niet meer )

- 
De drank is slecht voor mij.

- 
Wat flauwre praat! Toe, voot'uit... we

moc{en eens klappen" Ik heb u al zoo lang niet
meer gezien. En wat wilt ge hier nu twec uur
loopen ronddolen.

- 
Een glas dan...

- Ju, j....
En de tzriend, die er ee!1 ruwe gast uitzag,

troonde Karel mee.
Na het eerste glas voigde een tweedr.', dan een

derde... En te vijf uur zat Karel nog in de her-
berg...

Toen bleek zijn vriend plots haast le hebben.
FIij vertrok.

Karel voelde zich eensklar:s eenzaâm... En in

r8

den geest zag hij zijn vroun" en kindei'en. Toen
werd hij kwaad op zich zelt.

- J., ik ben een groote, lerrleene l..rfaard, ver-
wee': hij zich zelf . Ën nu v,.rtrek ik... Niemand
zal me nog houden.

Lang wachtte hij in het sta!ion...

II I.

Bertha 'Loos zat in den wagen te l:reien. De
zieke vrouw lag vcel kalmer nu en scheen inge-
slapen. He'; middel van den ilokter hielp. M.lar cle

kranke had niet bemerkt, dat haar kinderen weg
\varen en er zich een vreemCe bij haar bevo:,'d.

Bertha luisterde ook naar den wind. De wagen
euchtte, maar stond toch noq str:vig op Ce wteletr.

Plots schrok'Berthi,. Er rverd op de detrr ge-
bonsd. Deze uras niei stevig gesloten en barstte
open.

_ Hei, wat voor volk hcirben wij hier? kl,onk
lrei.

l"wee mannen gluurden binnen.
-- Geen man in, dit hok) zet er een. Zeker in

het bosch wild aan het stroopen ! Dan zullr,n we
zijn temgkomst eens afwachten, en kijker, hoe-
veel hazen en konijnerr hij mee heeft.

- 
Rikus, ge zijt veel te haastig in u*' oor-

deel, zei Bertha, die dadelijk gerust gesteld was,
l9



want ze herkende twee boschwachters var:r het
kasteel.

- 
Wel, Bertha Loos, zii gij hier? vroeg Rikus

verbaasd. Ik hield u voor e(in van die zwerfsters.
Wilt ge nu in ecn wagen reizen?

Bertha vertelde, wat haai aanweziËhei<i hier
beduidde.

- Juist haar vader zaliger. sprak de a rdere
boschwachter, die Peter Min:'.e heette, en van wie
vr'ouw Loos dien avond gesl roken had.

- 
En zijt ge niet bang? hernam Ritrius.

- 
Waarom zou ik bang zijn? De w-ind rnaakt

me niet benauwd.En de wagen staat zeer goed be-
schut.

- 
We zullen vanrracht ori onze roncl.e hicr irog

wel eens langs komen, l;eloofde Rikus.
De mannen gingen heen en Berth-a deed het

deurtje weer dicht. Maar eeu. der raampjes stond
op een kier, om toch frissche lucht binnen te la-
teir.

Bertha breide voort. De zieke lag nu vrij rus-
tig, al ademde ze nog te zw'aar.

Bertha had van haar ouders zo'oveel liefdadig-
heid gezien. En zij voelde ook altijd medelijden
met ongelukkigen. Ze verhref zich echter nooit
op h.ut werken van ,barmhrrrtigheid, maar bleef
steeds bescheiden en nederig.

De tijd kroop traag voorhij. De wind voerde
de slagen van een klok tot hier
20

- 
Tien uur op den torell van het kaste:I, zei

Bertha.
Ze zette nu wat lçoffie. Die drank zou haar

verkwikken en den slaap yerdrijven.
't 'Water zong in den wagen. De wind huilde

voort. En als Bertha eens door het vensiertje keek
zag ze de takken van boomen en struiken in hef-
tige beweging.

Eensklaps meende ze een ander geluid te hoo-
rçn. Ze trad buiten . En ze c,ntroerde. -. Ze meen,
de gekerm te vernernen. Of was het de wind, die
f loot )

Neen, het was niet de w,nd, maar een men-
schelijke stem. Er moest zeker iemand in nood
verkeeren.

Bertha nam een lçoen besl';it Ze zou gaan kij-
ken. Ze bond haar .loek ovelr' 't hoofd. Ze moest
nu de zieke wel even aileen raten... Vlrrg ging ze
in tie richting, vanwaar ze het gekerm geiroord
had... En nogmaals ]rlonik d e }<laagtoon...

Daar lag iemand. ..

- 
'Wat hebt ge? vroeg Bertha.

Ze kreeg geen ander anlwoord dan een ge-
kreun.

't Was te donker orn den gevallene te onder-
scheiden. Bertha zag toch, dat het een Inan -was.

-- Kunt ge niet opstaan) hernam ze.

Ze narn den ongelukkigc bij den arm, doch er
was in het lichaam geen beweging te krijgen.

2l



- 
Waren de boschwacl,ters nu maar in de

buurt I spral< het meisje. ,

Luid schreeuwde ze:
_- Rikus.., Peter!
't Bracht de verlangde hulp niet.

- 
Dall moet ik gauw naar Joos, den bezem-

binder loopen, zei Bertha bij zich zelf.
Ze ging naar de hut. Dactelijk kon ze de l.,ewo-

ners 
- Joos en zijn vrouw Dina 

- 
wekken. De-

ze waren verbaasd in hun nuchtrust gestoord te
rvorden.

Bertha deelde hur, mee, wat er aan de hand
was.

Dina wilde omstandig weten. waaronr de doch-
l:er van boerin Loos 's nachis in dien woonwagen
zal.

- 
Onderwege zal ik het wel vertellen. Kornt

nu eers,t mee! drong Bertha aan"

- 
Ik zal mijn kruiwagr,n halen, spralc Joos.

Die rnan zal te zwaar ztjn om l:em te drageir'
Gedrieën stapten ze op. En Berthr verÀaalde

dan, dat ze bij een zieke vr'ruw waakie" die mor-
gen naar 't gasthuis te Leuven moest.-. 

Ze kwpmen bij den gevallene, die nc'g kreunde
en met vereende krachten, konden ze hem op den

kruiwagen leggen.

Joos voerde en zijn vrouw en

steunden den bewustelooze'
De wagen was het dichtst bij

22

Bertha onder-

en dus gtngen

ze daarheen. 't Kostte moeite het zware lichaam
binnen te sjouwen.

- 
O, 't is Victor, mijn schoonLroer! riep

Bertha ontroerd. ui'r. Hij is naar Anitwerpen ge-
weest en zeker met den laaùsten trein ter.rg ge-
keerd.. .

-- Een tai< zal hem op het hoofd gewaaid zijn,
meende Joos. Kijk, bloed in zijn haar... Het is
zulk geweldig weer ..

- Joo's, loop toch rap ofiî den dok*er ! smeek-
te Bertha. En tDina, ga gij het trhuis zeggen. Toe,
helpt me... Ik zal intusschcrr de wonCe urtwas-
schen.

- 
Zeker zulleir we u helpen, verzelcerde de

bezembinder. Kom r/!.ou\ r, gàen tijd verloren !

v.
Vlouw Loos en Pauline zaten nog op. Ze

rvachlten op den terugkeer van Victor.
Pauline had nu toch berouw over haar on-

,barmhartigheid jegens de zwerverskinderen. Ze
was echter te trotsch om het aan moeder te be-
icennen.

't 'V7as nu al over tienen.
-- Zou Victor den iaatsten trein onh gemist

hebben) zei,Pauline angstig.

- 
Het is een uur gaans ',ran de starie, kind...

- 
Hij kon al hier zijn...
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- Vlsl dien wind zal hij niet zoo ïair stap-
pen..." _- Hij heeft den wind in den rug, n:oeder. "

- 
Of de trein heeft vcrtraging...

- 
In de stad blijven zou hij niet doen. Als er

maar geen ongeluli is geberrrd. 't Is ie Atrtw'er-
pen zoo druk met het gerij'..

- 
\riis161 is voorzichtig...

- 
Ik ben toch bang.

Pauline luisterde of ze het hek niet hoorde pie-

pen Maar alleen de storm huilcle om de hoeve'

Èt in den stal knarsten kettingen waaraan het

vee gebonden r,vps. De dieren schenen ook on-

rustig.
Zwaar tikte de klok.

- 
Nu hoor ik hem, zei hazin Loos.

- Ja... en haar dochter sprong op.
E, werd op de deur geklopt. Pauline ging vlug

opeir doen.
Nlaar ze zag de geriaante 't-an een vrouw'

- 
Ge moet niet verscl:ietr:n, klonk hei. lk

ben het, Diana, de bezernbin'dster' Bcrtha heeft

me gezonden. El is iets met Victor Dekierk'

-] E".t ongeluk! kreet Fauline' O, is Victor
doodi

- 
Neen, neen... Een beetje gekwet'st van een

talc.

- 
'Maal waarom komt luj dan niet mee ) 't Is

erg, hé? hernam Pauline schreiend'
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Moeder stond ook al bij haar. Dina vertel,:ie nu,
wat ze wist. Ze lion eigenliji,; niets zekers over de
verwonding zeggen.

- 
O, ik ga rnee! riep Pauline ui't. Het zal wel

heel erg zijn...
En dadelijk vertrok Z€ rrlr:t Dina...

Bertha was dus alleen bij de zieke vrouw en
haar gewonden schoonbroer gebleven.

Ze wiesch de wonde var, Victor en trachtte
het bioed te stelpen met er:n handdoek, dien ze
meegebracht had.

Even opende Victor de oogen"

- 
Mijn hoofd! kloeg hil"

- O, Victor... hebt ge ':'ijn? De dokter komt
dadclijk. Ge laagt in de grocte dreef, zei Bertha.

Maar de gewonde echcen haar nret tc ver-
staar-i. 'Hij srloot, weer de oogen en kreunde stil.

De deur werd ge,rpend. Bertha keek op, in de
meening den dokter te zien. Maar ze schrok Daar
stond een vreemde man, rnet' doni<er gelaat.

- 
'lVat is dat hier allemaall knorde hij.

- 
O, doe me geen irwaaci I smeekte Bertha. Ilc

verpleeg een zieke vrouw. En nu is er oek ie-
rnand rgewond, dien we hier gebracht hebb",n...'- Ge moet van mij niet bang zijn.". Die zieke
claar is mijn vrouw... Ik ben eert, ellendige
lafaard...

.Het was Karel, die toch te Aarschr:t aangeko-
25



men en dan den weg naar l--euven opgewandeld
was En door navraag veïnam hlj lange waar men
een ezelswagen gezien had.

Karel bekeek den gewonde.

- 
Het is de man uit Antwerpen! sprak hij

verwonderd.

- 
Mijn schoonbroer, zei Bertha'

- 
Een braaf mensch...

- 
o, ja... Ge kent hem)

-- nli- heeft vandaag m€:i mij te Antwe:pen
gesprolien- 

- Ja, hij kwam van Antwerpen..'

- 
iHil he"ft rn" ecn lafaard genoemd cn hij

had gelijt. Hij vroe3, waar miin vrouw en kin-

d;;; r*i"rrr"rr' En âa.t brarrdde op mijn lq't"'
iooit ging ik weer clrinken"' Ik had hier eer kun-

;"; ;tj;. Maar hoe komt gij in onzen r'r'agen' juf-

vrouw) En waar zijn rnijn liinderen?

Bertha vertelde het in 't kort

- 
C), hoe goed van u! helnam Karel ont'

roerd. Vr""*dé menschen lrare-n beter voor mijn

gezin dan ilc... Ik schaam me Maar voottaan geen

drank meer I-'ôi;4 
en Pauline veïsci't.nen' Err de jonge

tr;; kniel'de weenen<l bij haar man' Dina en

Bertha Tremoedigden haar'
Weldr:, kwamdn nu ook de dokter en Joos'

D. g"t".rheer onderzccht de wonde' en legde
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e'en verband. Maar hij kon nog geen uitspraak
doen. Victor zou veel rust moeten hebben.

Er werd besloten den wag.en stil naar de hoeve
te rijden. Pauline zat naasi Victor en liet zijn
hoofd op haar schoot ieunen. Karel spand* den
ezel in. Joos en Dina Içeerden naar hun hut te-
l'ug.

De dokter en Berther stapien naast Karel.

- 
Vriend, uw vrouw rnoet goed verpleegd

worci.en, anders steyft ze, zei de geneesheer tot
Karel.

.-_ Dokter, ik ben een slecht mensch, bekende
de scharenslijper. 't Is al de drank. Nu e,r dan
liep ik voor eenige rveken i:aar de st."d... IVIaar
't zal niet meer gebeuren.

Karel verhaalde, hoe Victor Deklerk hem cioor
zijn vraag in 't hart gegrepen had. En do,:r die
na"astenliefde van Bertha was de man nog meer
getroffen geworden.

- 
Ik zal uw vrouw kostcioos in een horpitaal

te Leuven helpen, beloofde de dokter. En als gij
u dan een goed echtgenooi betoont, wordt ze
voorzeker nog spoediger beter.

Victor werd te becl gebracht De dolcter schreef
de noodige maatregelen volr. Hij zotr deir vol-
genc{en morgen terug keeretl Pauline waahtc bij
haar man en Karel bij zijn vrouw.

Bertha kon -wat rust nemen. 't Zou morgen
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een druki<e dag worden, want ze wilde ni':r' dat

haar zuste, hott.*"rk zou rlcefl, zoo lang ze Vic'
tor moest verPlegen.

's Morgens was de doktrtr er al vroeg' 'Flij gaf

goede hoop.
De L.t""ht spande den iouifwagen in orn de

zieke vrouw naar Leuven Le vervoeren' Bertha

bezorgde een goede matras en delçen's'

f"i"t o"rgelelde zijn vro''w. l)e kinderen lçon-

den tot zijn lerugkeer op de hoeve blijven' 
-

b" storm *^, b",la.rd ett de kleinen speelden

op cl,en boomgaard. Zoo hinderden ze Victor
niet.

Pauline wist nu, hoe Bcrtha het gelcerrn van

Victor gehoord had.

- 
O, waart ge niet in den wagen geweest, de

arme Victor zou heel den ::acht buiten gclegen

lt"Ul"" en 's morgens zeke'' 'dood geweest zijn'

sprak Pauline.

eenvoudig.-- : En"ik, die u thuis wikle houden en den wa-

g"r, n* h"t d"tp sturen, h:rnam Fauline' llc zei

;i"";;""d tot ,rro"der dat ieder maar voor zich

zelf moest zorgen'.. tn nu heb ik van anderen

,""t..f hu$ Àtvangen' van Bertha en Joos en

Dina, .run dln dokter" '"'j;: 
P""ti"" had spijt over haar onbarmtrartig-
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heid. Ze toonde zich zeer vriendelijk jegens de
Icinderen uit den wagen.

Na den middag l.-vramen de knecht en Karel
terug.

Bertha toonde Janna, hoe ze den wagen moest
schoonmaken. Ze bezorgde ook wat beddegoed
en linnen. En 't zag er 's avonds daar binne r heel
anders uit.

Vrouw Loos zei, dat Karel nu maar ,,.oorloopig
bij de hoeve moest blijven. Janna kon er miJdag-
eten voorihet geziir komen halen. En Bertha zou
het meisje wat huishouding leeren.

De scharenslijper $/,as z.îer dankbaar voor al
die vriendelijkheid...

Victor beter<ie vlug. De clokter had eerni ge-
vreesd, dat zijn hersens ;cuden geraakt zijn.
Maar dit bleek gelukkîg niet het geval.

Na een week mocht hij ai weer naar buiten...
En Victor had met Karel e:n heel gespr,ek. Hij
beschouwde den scharensli;per als een bescher-
meling, dien hij op den goeden weg moest i:ehou-
den.

Karel zou zich met zijn wagen te Aarscho't ves-
tigen. Zijn kinderen kondei't er naar s.chool gaan.
De omgeving was groot gonoeq om Karel dage-
lijks werk te bezorgen. Als luj er 's morgens vroeg
op uit trok, kon hij 's avonds terug keeren. Ot zao
noodig was er gelegenheid om eens een nacht in
een schuur te logeeren 
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Aldus konden de kinde;en een goede opvoe-
cling krijgen en latcr in de stad bezigheid vinden.

Karel teekende een ver'';'ntenis geen aicohol
Irrt:cr te drinken.

Zijn vrouw was na eenige ."veken voldolende
ht'n;teld om het hospitaal te verlaten.

Ilet werd voor haar een rr:der leven. Zekwarn
[]r'rtha, vrouw Loos en Vic:cr hedanken. En ook
Piitrline, die zich zoo goed voor de kinderen be-
toond had, na het ber.ouw over haar onbarmhar-
tiglrcid.

'De familie trok nadr Aarschoi. En vr,rolijk
,slt'r'1-r Karel scharen en messen...

l,irter hoorde hij eens, dat de schilder in een
zirr rrcloozengesticht zat.

I',rr Karel dankte God e.r de familie van de
ho.'v,.', dat hij voor zooveel ellende bervaard was.

Zijn kinderen kregen ee,. behoorlijke opvoe-
dirr{-r. de woonwagen werd verkocht en de scha-
rcnslijper bezat eerr net h".risje, met wat lanci,
waar .fanna ijverig rverkte.

Nrr en dan bezocht ,le farnilie de hoeve, waar
zc altijd hartelijk ontvangen werd.

Nrr eenige jaren liet Karel het scharenslijpen
sta.ur. Door haai vlijt had Janna een zaakje opge-
richt. Ze kweekte en verkocht groenten. En door
spairrzaamheid kon de famili,e nog een stuk land
kooyr,,n. Er werden groenten gevraagrl voor fa-
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briel<en, waar men ze inmaakte. Overal i,n 't ron-
de breidde zich de moesteelt uit. Karei hielp nu
Janna. En ook de andere kinderen werkten mee.
Zoo ging de familie flink vooruit.

De naastenliefde van Bertha en Victor en den
dokter u'erd heerlijk beloond"
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