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HET BEROUW VAN DEN STROOPER,

Baron Frederik van tù(/olhage zat op zijn kasteel.
De knecht meldde hem dat iemand hem wilde spreken.

- 
Iù(/ie ? vroep de baron, die ,{een gemakkeliike

rneester was,

-- Pol Van Eename,
-* O, de kerel, die niet bii mii wil werken ! En

rru komt hii zeker om werk vragent Laat hem hier I

Een nog jonge man trad binnen, Hij had een open.
eerlijk {elaat.

- 
I/1t, wat is er ? vroeg de baron.

* Ik voncl in het bosch een vrouw dood, En ik denk
dat ze vermoord is. Er was bloed aan haar hleeren,.

- Welke vrouw is het ?

- lk 6ieloof, dat ik ze dezen achternoen aan de
kèrk Eezien heb, Maar ik ken ze niel, Ze was riik.
gekleed.

En waar ligi ze ?

- Bii de Sroote dreef,
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- 
Goed, ik Sa mee, zei de baron, die ook butfe'

meester was,
Hij riep twee knechten' Het was avond aân 't wor-

den en een der dienaren droeg een lantaarn' Pol Van

Eename leidde het groepje naar de sombere plaats, En
ja, daar lag een vrouw levensloos, Ze was blijkbaar
met een knuppel op het hoofd gesla$en'
' De baron stuurde een der knechten om de $endar-
men,

- 
I(/at een schurkendaad is hier gebeurd, zei hii'

De vrouw is zeker beroofd geworden, Aan den hals
zijn indrukken van paarlen, maar het snoer is verdwe-
nen, giestolen zeker, En $een rin$en meer aan de vin-
gers... Kiik, in de hand heelt ze noS de kettin$ van
een taschje, Maar het taschje is ook weg...

- 
Arme vrouwr zoo om het leven komen, zei Pol

Van Eename. Het is toch verschrikkelijk'

- Hebt u Seen vreemde kerels in den omtrek ge-

zien ? vroe6i de baron.

- Neen, antwoordde Van Eename,

- 
De gendarmen moeten dadeliik een onderzoek

doen en het gerecht in de stad kennis gieven van deze
misdaad,

Van Eename had zijn plicht giedaan en ging naar
huis, h

Hii woonde niet ver van daar, aan den loom van 't
bosch. Ziin vrouw Lydia verbeidde hem ongeduldig.

*-- Waar blijft ge toch ? Vroeg ze blii hem te zien.
Ik ben zoo gieschrokken... 't lffas of ik iemand aan 't

4

schuurtje hoorde, Ik heb al meer iemand hoorcn voor"
tij loopen... En een uur of twee geleden was het oi er

iemand riep,

-_ De wind... of een konijnties, een haasje... Maar
toch is er in 't hosqh iets wreeds gebeurd"!

- Iets wreeds I Ziet. {e't wel ! lWat dan ?

-- Een vrouw vermoor(l...
Lydia maakte het teeken des kruises,

- l(/ie is het ? vroeg ze angstig.

- 
Een onbekende... En rijk voorzeker, want 'k ben

h.aar dezen noen no5! op de parochie tegen gekornert

cn ze zaS er een voorname dame uit,
Hii vertelde nu v'elk tooneel hij in de dreef bijge-

woond had.

-'k Ben er ziek van kloeg Lydia. Ik heb haar ge-

roep om hulp en voorzeker de rnoordenaars ook ge-

hotrrd... Alzoo aan uw eind komen...... 't Is tcch
wreed.

- Maar vergist ge u niet, vrouwke ?

- Neen.". de kinderen aten hun avondspap,
toen ik hoorde roepen... Ik ontga{ het me, omdat het
nog al waaide... Maar dan later liepen er marlnen
voorbij, Dat weet ik heel zeker, want 'k hoopte nog dat
I'et uw voetstappen waren, Eir weer later hoorcle ik
een nieuw gerueht".. Wat juist vnreet ik niet...

Lydia was zelf nog jong en schoon, en ook frisch
als een bloem uit 't bosch, waar ze geboren was, Maar
nu verduisterde vrees haar gelaat,

: Slapen de kinderkens ? vroe6i Pol Van Eenarne.
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* Ja, al lang...

- 
Toch eenkeer zien..,

Hii duwde een ziidetn clpen en nam sle iamp ,.an

cle kas. Het schijnsel viel nu op trvee beddekens, waar-
in Emerance en Joris la61en, een meisje van viif en een

linaapje van vier iaar,
Hun lokken sehitlerden als Soud, om 't {riseh, l"ilo-

zenel gelaat.
-- Pas op, Ée zult ze wekken, vermaancle l-yJra,

clie achter hem stond en vol geiuk haar lievelinÉen
a*anstaarde.

Fol trok de deur weer toe,

- 
't Zijn Engelkens, zei hij, Ik zau ze wel eens

lr,'illen wakker maken om hun gesnap te hooren.
.-- Pas op, dat ge durft ! Als gij aileen meester

waart, zaudt ge ze nog veei meer bederven,

- 
En nu doet moederke 't al gienoeg, h6 ? Wei ih

zolt ze.niet gaarne rûissen vor:r al het goud 'rân ,len
baron.

- 
Die doode vrouw had misschien ock kincleren,

zei Lydia.
*- O, het is erg...
* Jan wreed ! Menschen kunnen slecht zijn !

* Konden ze den rnoordenaar toch vinden I Hij
verdient een goede straf...

De vrouw bracht 't avondeten op. Dan baden ze.

- God hebbe haar ziel ! bad Lydian aan de vr'f,uw
denkend. O, Pol, en dat is in ons bosch geberrrci !

6
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En dat gerucht aan ons huis... Ik ben benauwd van-
nacht...

- Kom, kom... dat is van de zenrLwen... En 't {e-
rucht... ge verbeeldt u dat,

-- Neen, neen, die moordenaar is hier lanSs geko-
men,,.

Ze rilde bij die gedachte.

- trk zal éenige gebeden voor de arme ziele lezen. ..
hernam Lydia, Welk een vrouw kan ze wezen 1...

En Lydia knielde neer op den steenen vloer 't oog

{ericht op 't irruisbeeld aan den muur en bad.



II.

Pol Van Fename was vroeg op, De ochtendschemer
la{ nog over het woud.

De man maakte de kachel aan. Dat deed hij elkerr
rnorgen voor zijn vrouwtje, Al spoedig zong de waier-
ketel, Lydia verscheen nu ook.

- ITas u er nog wat onder gebleven! zeiPol.

- 
Och, ik heb toch zoo onrustig geslapen... En ik

heb zoo akelig.gedroomd...

- Dat is altiid zol, îa zulk nieuws...

- Ik heb in miin droorn geweend dat de tranen over
rnijn wangen rolden... Mijn kussen is er nat van ! O,

ik droomde dat de gendarmen u mee deden, Pol !

- Als de moordenaar toch niet I

- Ja...
Pol lachte luid.

- En gij natuurlijk vol verdriet. . . Dat versta ik t. ,.
__ Ik stond daar met de kinderkens en zag u Saan...

b',n ze staken u in een donker kot.,.
_* Ge hebt de nachtmerrie gehad, kincl ! 'Wasclr

u een keer goed. Ge zijt nog niet heelemaal wakker !

En drink dan een potie koffie. Ik. zal ze eens rap op-
schenken, Wel, daar hoor ik onze kapoenen ook al.
We hebben te veel gerucht {emaakt. Hoor ze eens
schetteren lljk de vogels op een zom*ochtend I

I

De kinderen kwamen op hun bioote voeten naar de

keuken geloopen, en vroegen aan hun ouclers een kruis-
p. Dan hurkten ze zich rond de kachel, en sriaterden
cat het helmde door de kamer.

Pol had zijn vrouw een wenk gegeven en Lydia be"

çjreep wel, da! ze nu over den moorcl en haar droornen

z,wiigen moest,

- Ik Sevoel me als een koning ! riep Pol vroolijk.
Tusschen zulke schelmen... en gioed.als brood. 't Is
als in dat liedeke, dat ik in 't dorp hoorde...

** ZinS het eens, vader, vroeg het meisie.
En 't klonk ontroerend bii dit tooneeltie :

Door mijn woning
Speelt een zonnig licht,

'k Voel me een kleinen koning,
In miin girooten plicht.

Van Eename had een schoone stem... en hii hieltl
van zin5ien.

Lydia maakte 't ontbijt klaar, en weldra zaten allen
rond de tafel. Daarna ginpi Pol 't bosch in. Hij be{af
zich naar de plaats.

Gendarmen liepen stampvoetend in de dreef om zich
te verwarmen. 't Was een frissche herfstmorgen. Er
waren al nieuwsgierigen De doode was no5! niet we{-
gebracht. Men wachite op het gerecht. Pol sprak wat
met de giendarmen. Daar kwam de baron met zi.jn
zoon, Kwaad keek hii naar Van Eename,
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. - êii staât hier weer. Moet Ée niet werken ? vrôefi
h.ij.

-- Meneer de baron, ik ben mijn eigen meester en
ce dreef is vrii voor't verkeer, antwoordde pol ver-
cntwaardigd.

- Gii ziit een vent zonder opvoedind, snauwcle cli-.
['aron.

.-- ï/at belieft u, meneer de barcin ? Berr ik van
slecht gedragi ? Durft ge dat herhalen dat de gienclar.
rnen het 6ioed hooren ?

--- Ga weg !... Gij moogt hier niet staan, Ik ben de
<;hef van de politie en heb het recht de menschen r/âp
cieze plaats nu te verwijderen.

_ 
Van Eename begireep dat de baron als burgemeesler

dien maatre6iel nemen kon.
* Had gij dat seffens {eze{d, hernam hij. Maar^

bet is daarvoor niet noodig ie*and eerst te beleedigen.

- Ga ! schreeuwde .le baron.
Pol trok de schouders op en verwijderde zich,

. - Een oproermaker, een slechte kerel ! zei de
baron tot de fendarmen. Een kerel dien ge i" l" g*
ten moet houden, giendarmen, Hii wil niet werken voor
raii. En waar leeft hii van i

Door de laan kwam de postbode. .. De baron zag
lrem en wachtte op ziin brieven.

De- baron nam zijn stukken in ontvangst. .. Dan keer_oe hii met zijn zoon naar 
-het 

slot terîg. Onderwe5ie
z,aEhii de brieven na. Eensklaps riep hij verbaasd uit;* Lees dit eens !

Hij Éqf ziin zoon een kort briefje over. Het was niet
gleteekend en luidde als volgt :

<< Aan mijnheer den burgemeester-baron en 't ge-

> recht,
<< Dezen avond hoor ik van Pol Van Eename, dat

)' een vreemde vrouw in het bosch vermoord ligt. Miin
>> Efeweten verplicht me, u te ze{{en dat ik te voren in
> 't bosch hout raapte ... en daar Van Eename zelf
), een voorname dame den weg za$ toonen. Het was in
>> de Kapelledreef, die op de kasteeldreef uitkomt.

<< Een halven nacht heb ik er liggen. op peinzen,
> of ik clit zeggen moest, Ik schrijf het nu nog en
::. brenÉ den brief naar de post. Ik geloof dat het mijn
plicht is' 

Een die niet zwiigen kan >>

-- Is dat ernstig ? vroeg de zoon van den baron.

-- Zeker, is dat ernstis... In zoo'n misdaad rnoet
men alles opnemen, antwoordde zijnvader, En treft t:
niet nog meer nu de vreemde doenwljze van dien I,'an

Eename ? Wie was gisteren de eerste en de eerrige
rrieuwsgierige bij het lijk ? Hij I T/ie had cie vrouw
ilezien I Hij I Hij wist dat ze er voornaam uitzag. T(/ie
\!as er dezen rnorgen al dadelijk bii ? Hij ! Wie sprak_
gisteravond over den moord aan dezen briefschriiver ?
I{ii ! En dat moet gebeurd zijn vô6r het vinden van het
lijk. Jammer, da! de brief niet feteekend is. Maar we
hebben een ernsti6i spoor.

*--. O, papa, Varr Eenanre een nroord plegen, 't Zorr
ai te etg ziin' 

- r I
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III,

Het gerecht was op het dorp, Heeren uit de stad
Twee gendarmen kre6ien bevel Van Eename te halen
I)ie moest het eerst ondervraagid worden,

Zebe{aven zich naar de kleine woningi bii het bosch.
De kinderkens speeiden buiten en Lydà zat voor heI
venster te naaien, toen de giendarmen op de deur toe
traden, Vrouw Van Eename verbleekte en begon over
al haar leden te beven.

- Waar is de man ? vroe{ een der genilarmen,

- Hii is niet thuis... Ht is naar ôert, o* een be_
Lirling te doen.

- ït/at moet hij betalen ?* Pol is een levering van kolen gaan voldoen. Hii
komt met den trein van twee uur teÀg... Maar waer_
onr rnoet hif komen ? Toch niet voorlien moord ze_ker ! vroegiLydia angstig.* Ik weet het nief. Dus met den trein van twee
tuur keert hii terug ?

--" Maar zep dan toch, waf is er ?

-- l(/e weten het niet.
De gendarmen giingen heen,

- Och, mijn angstig ',roorgevoel... hernam de vrouw

*t2*

zeer verschrikt. Wat kan er toch gebeurd zijn ? \7at
moeten ze van Pol hebben ?

De gendarmen brachten de boodschap en men be-'
sloot teSen twee uur een glendarm naar het station
te zenden, teneinde Van Eename dadelijk naar hier te
brengen... Men kon intusschen een huiszoeking bii hem
cioen. Dat brielje was immers een ernstige beschul-
diging, welke een spoor kon aanduiden, << Van Eena-
me heeft een slechten naam, beweerde de baron en
sleelt hazen. Hii is ook oproerig >.

Dat was Van Eename niet. Maar hij wilde niet bii
cLen baron werken en ja, hii had wel eens een haasie
gevanEien,

De heeren van hef Serecht begiaven zich naar het
bosch. Onderwege kwamen zeLydia en haar beide kin-
clerkens tegen.

- Waar Êaat Êii ? vroeg de baron,

- Och, meneer de baron toch, ik ben zoo on6ierust...
Er is daar een 6iendarm 6ieweest, om naar Pol te vra-
gen...I7aarvoor is dat ? Ik heb al heel den dag zoo'n
siecht voorgevoel.

- !7elk voorgevoel ? vroeg de onderzoeksrechter
haastiS, vernemende dat het de vrouw van den ver-
ciachte was,

- 
Dat er iets giebeuren zott....Ik droomde vannacht

iiat mijn man aangehouden werd.
De heeren wisselden een blik van verstandhouding,

- De bewlizen komen, zei de baron.
*- Voorzichtig, waarschuwde de rechter.*13-



Hif vroeg aan Lydia om mee terug te keeren,

- Maar waarom toch, meneer de baron ?

- 
Iù(/e moeten eens bij u zi,jn.

Nog ongeruster vol6ide Lydia, aan elke hand een

kleine, En weldra stond men voor de nederige woningl,
De heeren deden een huiszoeking,

- Hoe laat i,* uw man giisteravond thuis gekomen?

vroeg de onderzoeksrechter,

- Rond acht ure, meneere, antwoordde Lydia...

- 
V66r of achter den moord ?

--- Achter... Hij bracht me 't nieuws !

-- En was hij lanS weg Seweest ?

'*- Den heelen achternoen... Hij is altijd op de traan,
lrrijnheer ? Maar waarom vraagt ge clat ? Ge ziet hem

niet als den plichtige aan, hê ? Zeg het dan !

- Niemand zeg dat...
.- Hier !...'kreet de rechter,
A.an den muur hing een kadertje met de woorden;

< God ziet mii. Hier vloekt men niet >>, in roode let-
ters onder een oo5!, dat in een driehoekie was gesteld

Van achter dat liistie haalde de magistraat nu een
bundel banknoten ...

-_- Papieren geld... Is dat van u ?
* lflat is dat ? vroeg de vrouw ontsteld en zooveel

hebben wii niet, En zat het daar achter. Maar dat lran
niet zijn !

- Ge hebt Eezien, dat ik het er van daan haalde...
Vist gii niet, dat het er stak ?

* Neen, ik, miinheer I En dat weet Pol evenmin!*t4-;

Ik versta er niets vaî zaoveel geld bij ons ! Dat rnoet
iemand er achter Sestoken hebben.

Lydia was nu zeer bleek gieworden.

- 
Is er iemand bii u geweest, vroe{ de maSistraat,

*_ Neen...
*- En waart gii altijd thuis ?

-*- Tot een kwartier {eleden... Ge kwaamt me te-

Éen...

- 
Dan zo:u er in dat kwartiertie hier iemand moetetr

binnen gekomen ziin...

- 
't Venster van de slaapkamer stond open.

Dat is zoo den geheelen da$... Hoe dat geld daar
krrmt, weet ik niet en Pol evenmin. Dat zweer ik u...

Lydia brak in snikken uit... en liet zich op een der
biezen sfoelen neervallen. Ze nam haar kinderen bil
zich. Dc kleinen begionnen ook te schreien, maar de
heeren zetlen hun onderzoek bedaard voort, In huis
vonden ze niets verdachts meer" Dan begaven ze zich
naar stal en schuur, In 't 't laatste Sebouw dedén ze
<rpnieuw een belangrijke ontdekkinS. Van onder bos-
sen stroo haalde de rechter een knuppel,

- 
'1 lfi/apsn, zeihii. Er kleeft nog bloed aan... Zie

clie vlek I

.-* Waarliik ! riep de baron ontdaan. Vraagt ge nog
meer bewiizen ? Daarmee is die ongelukkige ver-
rnoord, En dan te denken, dat de moordenaar kalm bii
het liik kwam staan... Zulke huichelarij !

- O. dat gebeurt dikwijls, verzekerde de magis-
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traat, Moordenaars lcomen meermalen naar hun slacht-
fers zien...

- 
lffaar is uw man nu ? vroeg de rechter aan Lydia,

* Naar Gent, rneneer... Dat heb ik aan den gen-
darmook fezepd.

- I(/at is hij daar gaan doen ?

- Een betaling... Van geleverde kolen... Mijn man
doet handel en hij heeft aan boer Vincke een wagon
kolen verkocht. Die had hii met wat krediet gekocht
enhii is ze nu {aan betalen,

- 
Had de boer ze al voldaan ?

- Ja, verleden week...

- 
En uw man ging ze nu pas betalen ?

-'1 $flas zoo afgesproken...

- 
\il/onderliike samenloop van omstandighec{.en

rnerlete de baron op, Misschien is hij de paailen vau
het..snoer aan een heler gaan vers jacheren...

- Ja; dat is mogeliik... We zullen hem aanhouden.
.. iLr Aln bew'l.zen genoeg.

De rechter had den knuppel achter zijn rlu{ verbor-
gien en vertoonde dien nu aan Lydia,

- Hebt ge die.lr stok nooit gezien ? vroeShij, Er zlL
bloed aan en ktj laS in uw schuur !"- Ïs die arme vrouw daarmee vermoord I kt:eet
Lydia.ln in onze schuur ! Ha, gisteravond heb ik daar
gerucht gehoord, Ik zei't nog tegen mijn rnan nlaar
hii wilde het niet 6ielooven ! Hii'lachte noS met mij !

Vraag het maar. .. Zehebben dien knuppel daar gelegcl
om aan Pol de schuld te geven,

- t6 -

* Maar ze! na... o, ilt smeek het r.1.". gelooft ge

dat miin man plichtig is ? kermde de .rrouw, toen ze
za!, dat de uragistraten zich wilci:n verwiideren.

- \Vii weten het niet. .. Er zijn bewilzen, teë,en

hem... antwoordde de rechter,

- Bevtijzen 'iegen hem ! Wie durf t die schandarige
ieugiens vertellen ! Pol, een moordenaar ! O, mijn arme
kindekens, rrijn dufskens, daf durven ze \!an uw vader
peinzen ! Goci in den Hemel weet dat Poi iot zoo iets
r,nbekwaarn is ! Maar men wil ons in 't ongeluk bren-
gen ! O, meneer... dat zuit ge toch niet doen, hé....
Mijn man meeleiden... O hii zau't besterven ! En il,
ook !

De heeren verwijderden zich.
Nof eenigen tijd lioorden l,; h.et gekerm van de arme

-[.ydia, die nu door nieuwsgierige dorpelingen omrirScl
lverd,

En 't gerucht deed de ronde.

- 
Pol Van Eename u'ordt van den moord verdacht !

-- Pol Van Eename ! herhaalden velen. en ze sch.rd-
cien 't hoofd en beweerden, dat het valsclie laster was
en hij niet in staat was tot zoo'n misdaad,

Anderen daarenteglen mompelden, dat die vrijbui-tet
toch van iets moest leven en rnisschien rnaar zoo5le-
r;aamden handel dreef om de rnenschen te rnisleideir
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IV.

' De trein stopte in het klein station, De eerste d14
i fstapte was Pol Van Eename.

f)e gendarrn ging dadelijk op hern aT. en zei t** Ge moet met mij rnee gaan...
Pol keek verbaasd op,

. - Spreekt ge nu om te lachen of meent ge dat ?
xroeÉhij. Lydia's middagpot is giereecl, 

"n *iyn ..ruug
rarnmelt

* Ge giaat met mij mee naar 't gemeentehuis. 't par_
ket moet u spreken.

* O, 't parket ! Waarom dat niet seffens gezeid ?'l Parket wil me hooren als getuige : omdat ik die a:me
vrûuw ginder {ezien heb.."

Beide mannen trokken den steenweg op.
Eenige merrschen zagen hen, En ze riepen : < Daai

is de moordenaat ! ,>

.- Wat! schreeuwde Pol, mij voor den moorclenaar
houden ? Is dat waar, 6iendarm

- Men zegt het.
De tranen sprongen Van Eename in de oogen.* Ha, dat is het ! riep hij woedend, Ik ben Sevan.

g,:-n, En weet mijn vrouw dat ? En miin kinderiiens ? .

Ttleten die, wat ze van hun vader durven zeg{en ?
Ik ga nief mee.

*t8_

'- .Als ge niet mee$aat, doe ik u de boeien aan'

*t 
lif:lffî;r, rammelen. De gendarm haalde de

bqeien te voorschijn. Ais een razenée spronf Fol over

het veld weS' Hij wilde thuis ziin en weten, wat Lydia

en de kinderkens gehoord hadden en oî' ze bedroefd

waren. Hijgend kwam hii bii zijn woninS'

Hij stormde binnen. Lydia zat aan tafel te schreien

met de kinderkens naast haar'
*_ O, God zij geloofd, ze hebben u toch los$elaten !

juichte de vrouw' Arme Pol, wat moet {if in die oo-

genblikken toch geleden hebben' Hoe durfdew ze het !

- 
Ze hebben mij niet los$elaten ! antwoordde de

man op woesten loan. Ze zonden een $endarm op mii

rif, liik op een moordenaar ! Maar 'k ben weSseloopen'

- Vlucht ! O I ze zullen met velen ziin en $e zult

rr;ets kunnen doen | -
-- Ik vlucht niet, ik ben onplichti$ |

- 
Maar ze zullen dat niet willen $elooven ! De

heeren van 't gerecht ziinhier $eweest en hebben geld

gevonden.
=_ Hier"geld gevonden ! riep Van Eename ver-

schrikt.
De vrouw vertelde nu alies van de som, den tlntciek-

ten bebloeden knuppel... van 't gansche onderzoek. De

jonge man scheen haar eerst niet te begriipen' Dan

l'rak hij in tranen uit.
_- O, iemand wil ons ongeluk ! kreet hij. \7ien heb
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ik dan toch misdaan ? Lydia, ze willen ons ongel,"rk.
En er zullen erge dingen gebeuren,

-. O, ik had er wel 't. voorglevoel van... De nren-
schen kunnen toch slecht zijn t Maar vlucht dan i .Ze
zullen u meedoen.

En Lydia begon weer te snikken en te jammeren

-- Mii meedoen... weg van u... en de kinclerkens!
siamelde Pol, Maar neen, dat kunnen ze niet.,.

- 
Denk aan alles wat ze vonden !

- Dat heeft de moordena-ar hier gebracht ! En dat
geld... O, hii moet sluw en laag ziin. Zijt gii uit uw
huis geweesf ?

Lydia vertelde, hoe zij ztch. even verwiiderd had...
om nader nieuws te hooren, De kinderen crnklerrr.len
a.ngstig lrun vader. Ze begrepen wel niet alles, maar
rvisten, dat de politie heni wilde wegdoen...

- 
paar ziin de gendarmen ! riep de vrouw, door.

het raarn blikkend, Nu is het te laat ! Doe geen geweld,
Pol ! srneekte ze, Dan maakt ge het nog er6ier.

Pol trad brriten.
Een oogenblik stond hij daar met strak vtezent \.ton-

kenden blik, gebalde vuisten. Zijn vriibeidszucht sloeg
heftig op... ook ziin Qevoel voor recht ! En nu zou
rnen hem tusschen çiendarmen opleiden, als een b,;ef,
als een misdadiger, als den moordenaar van die jon{e,
arme vrouw, wier verrninkt liik hij ftezien had, tcr-
wiil deernis doar zijn hart sneed. En pol voelde aan-
cirang am zich op de gendarmen te werpen, uitschr*eu-

^20*

wend dat de verdenking alleen reeds een schrc,melijk
cnrecht was.

- Ga mee, doet niets, zei Lydia weer,
7,ij had altijd veel invloed fehad op haar echtge-

noot en ook nu viel eensklaps de woede,

- 
Ik zal rneefaan, sprak Pol,

Hij kuste zijn kinderkens,

- Vader kornt rap weert verzekerde hij.
Dan drukte hii zijn vrouw teSen zich,
-- Houd u kloek ! fluisterde hij. Verlies geen rnoed

e.n zor{ goed voor Emerance en Joris... O, miin lieve-
lingen !

Van Eename werd weggeleid, geboeid nu ! Hii h.:or-
de nog even zijn kinderen schreien, En de tranen
stroomden over zijn wan6ien.

Van Eename werd op het 6iemeentehuis verhoord.
Iiii kon 't niet verklaren hoe dat geld en dien knuppel
in ziin huis kwamen, De mo':rdenaar moest het daar
gebracht hebben... Ly<iia had gerucht gehoort aan 't
schuurtje.

- Maar het geld was in huis, ze|, de rechter.

- Iemand moet het daar verdoken hebben, t,.ren
miin vrouw uit was.

De bewijzen waren bezwarentJlt$rr Van Eename
rnoest mee naar de stad als gevang1ene... Hii weende

En in ziin huisie was er vreeseliik verdriet.
Maar 's avonds kwam de barones, Ze troostte Lydia

I)e baron, zei ze, was misschien te haastig 6ieweest,*21 
-



L)e barones kende Pol Van Eename en geioofde niet
dat deze een moord zou plegen...

Lydia moest moed houden...
Het gerecht deed moeite orn den schrijver van clen

brief te ontdekken, Maar dat lukte niet.
Het vernam dat de vermoorde dame aan het station

af$estapt was. Ze moest op een kasteel een u:ur ver'
der bij kennissen zijn... En dan zoo aan haar eind
kornen, Het was vreeselijk,

Er kwamen vreernde heeren. En de doode wercl in
een rouwkoets we$gebracht om in de stad begraven
te worden.

In <le dagbladen schreef men over cle misdaarl. En
men beweerde dat de mocrrdenaar Selukkig spoedig
c,ntdekt was.

Maar Lydia wist dat Pol onschuldig was. Ze .et-
irouwde op God; die de waarheicl aan het licht kon
brengien,

-22*
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v.

'Jlwee weken warerl verloopen, En nog altiicl zat
Pol Van Eename in de gevangienis. '

Het was een wilde nacht. Lydia hoorde den storrr.
ioeien. En ze kon niet slapen. Ze dacht aan Pol... Ze
Lad voor hem.

De kinderkens waren in de rust.
Eensl*Xaps schrok Lydia. Zehoorde schoten. Er werc{

zeker in het bosch gestroopt. trc! had dat ook wel eens
gedaan. Hij ving gaarne een haas, Maar Lydia had hem
van dat Sevaarlijk werk a{gebracht en hem gezegct

cat hij c1e wet rnoest gehoorzamen...
Na eenigen tijd hoorde Lydia een gebons tegen de

d,eur. Ze stond op en kleedde zich.
Aan de deur werd gekerrnd. Lydia deed open. Een

man kroop binnen.

- 
'k Ben geschoten, zeitij... De iachtwachters heb-

ben me geraakt...
Lydia schrok. Deze rnan rvas lVilde Frans, een qe-

weldige kerel, die dikwiils voeht. Ieder vreesde hem.
lvîaar het medelijden overwon,

Vrouw Van Eename hielp hem in huis. Ze haalde
een matras en legde die op den vloer, lù/ilde Frans



qvas in de borst gewond. Bloed zijpelde door de klee,

'ren,

- O, loop om den dokter kermde de strooper Ik
gevoel me zao slecht...

Door dit weer naar het dorp ! En haar kinderen
aiieen laten... Als ze wakker wenden en schreiden en
uit hun bedje kwamen en Wilden Frans zagen...

Maar weer zegevierde het medelijden, Haastig sloeg
Lydia een doek ô- 

"n zeliep, door den huiienden win<i
naar het dorp. Ze keerde met den dokter terug, De
qewonde was nog bii zijn zinnen.

De Seneesheer onderzocht en wiesch de wonde. Hij
verbond ze dan,

Hij verklaarde dat Frans niet vervoerd kon wor,
clen. Lydia zei, dat hij hier kon blijven. Hij laS foec{
r,p die matras.

* O, haal mijn vroll"v ! stamelde de Sewonde,
En weer trok Lydia er op uit" Zekwam na een half

uur terugi met Griet, de vrouw van T7ilden Frans.
Griet was mager en had al veel armoede geleden.

- 
Dat komt er nu van ! fiep ze tot haar man. Al-

ti jd dat stroopen... Maar werken hebt ge nooit gedaan!

- 
Stil, zei de dokter, nu Sieen verwijten, Uw man is

rrnstig ziek. Er is toch veei hoop op genezingi. Maar
er moet hier rust zijn.

I)en volgenden dag krararn cle baron met genelarmen
En \J(lilde Frans w-erd even ondervraaga. Èii bekende
rn het bosch te hebben gejaaSd. Hij ontmoette jacbt_
rvachters en schoot naar hen. Ze schoten terugi en Fr"aric
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werd getroffen, Hij had nog kunnen vluehten tot hier
De baron zei, geen harde woorden en bleef niet lang.
Wilde Frans lag rneer dan een week ziek, Hii sprak

weinig. Hij werd door Lydia beter verpleegd dan door
Griet. Dikwijls moest Lydia Griet aanmanen geen rl-1-

zie te maken,
Iflilde Frans keetr< telkens naar de kinderen. Deze

kwamen bij heur en babbelden. Ze vroe6ien of F-rans
hun vader zou terug halen. Ze toonden henr c..-rk Pols
portret, En dan had de zieke menigmaal de trnnen in
de oogen,

Op een namiddag riep Frans eenshlaps :' 
- 

Lydia, ga om den baron !

Griet was uit om ergens te wasschen.

- 
\ùflat moet de baron hier komen doen ? vroe$

vrouw Van Eename,

- Ge zult het hooren ! Hii nroet kornen.I En Frans vroeg het zoo dringend, dat Lydia {ehr.rrr-
zaamde.

De baron kwam een kwartiertje nahaar.
-_ rù(/at is er ? vroeg hii aan den Éiewonde.' 
- Vrouw Van Eename is zoo goed voor mr en ik

l-en een schurk, sprark Frans, Ik heb die vrouç in hel
bosch vermoord !

-'- \Vat !

De baron schrok. Lydia was bleek geworden... Ze
vouwde de handen. .. Ze dacht aan Pol.

- En ik wil niet lanSer zwijgen, vervolgde lililde
Frans, Lydia verzorgide me beter dan mijn vrouw. Eq

-25-



die kinderen ook hebben mijn hart gieraakt. .. Ze.spre.
ken altiid van hun vad,er. En ze zullen hun vade, teruÉ
krijgen ,

* T7el, zeg alles, zei d,e baron ontroerd,
'$flilde Frans' vertelde, dat hij de dame in 't bosch

cntmoette, Hii vroeg ze geld. De dame zei, dat ze Éeen
luiaard hielp. Frans werd kwaad, Hii wilde haar tasch
(;ntnernen, De danre vetweerd,e zich.* En foen voerde er als een duivel in me, zei Frans.
Ik ben altijd een vechter geweest, Er mocht zich nie_
mand tegen me verzetten. Ik sloeg rnet een knuppel,
7e viel, ze was dadeliik dood. Ik roofde alles, En tàen
werd ik benauwd. Ik vluchtte. Ik zag pol Van Eenarne
in de dreef. En ilr kreeg deleelijke Ee<lachte de schuld
cp hem te werpen, Ik ver.borg den knuppel 's avonds jn
zijn schuur... Maar'k was nog niet gerust. Ik had ai
clat geld... en 'k wilde pols schuld nog b*z*aten...
Ik schreef den briel en toen doolde ik Jen volgenden
dag hier rond het huis. Lydia en haar kinderJn qin_
6len weg, En ik sprong binnen en verborgl een deel van
het geld aehter het kaderke.Iiç wist wel, Jat het gerecht
het zou vinden... O, ik ben slecht gieweest. Maar hier
cp deze matras hetr ik veel liggen pnin *n... Ën ik voel-
rJe, dat ik het geluk brak van brave menschen" À{ijn"
heer de baron, voer me naar het kot. Daar moet ik
eiin !

De baron was cliep bewogen,
** Het is 6ioed, dat g,e de waarheid spreekt, zei hij,
Dan stak hii Lydia de hand toe.
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* Vrouw Van Ëenarrtê, ver6ieel me, zei hij oprechi,
* O, Pol komt vrij I snikte Lydia,
*-* Ja... Maar ik heb ook schuld, Ik heb uw man

'rerkeerd beoordeeld, ornclat hij niet bij mij wiide.wer-
ken, Dat kon ik niet verdra{en. trk was trotsch, Ik
lren dikwijls onrechtvaardig. DaI zal veranderen.. . En
nu zr)rg iL cladeJijk voor de bevriidinÉ van uw man,

*- Kinrlerkens, vadet keert weer ! iuichte Lydia.
Wil<le Frans laS te.weenen.

- Bid voor mii ! srneekte hii. Ik heb zooveel kwaacl

1iedaan...

- Ja, ik zal voor u bidden. God is barmhartig.
antwoordde Lydia.

De baron spoedde zich heen. Zijn vrouw had l,ern
dikwijls over Van Eename gesproken, die toch nooit
\Jan slecht gedrag was geweest, En de baron had in
tlie weken ook nagedacht. I{ij was harcl geweest voor
Pol Van Hename, h4.aar de ltevorijzen dan...

Nu was hij blijde over de bekentenis van F'rans,
De heeren van het Serecht kwarnen nog dien zel[-

den dag. Ze verhoorden den gewonde. Deze herhaaide
ziinebekentenis, En hii ze1, dat er nog van het gestolen
geld onder den vloer van zijn stalletje zat, Griet wist
er niets van...

Wilde Frans, die nu zoo gedwee was, kon thans

','ervoerd worden. In een gerij werd hij naar huis Se-
t,racht, De rechter zei tot Lydia dat haat rnan vandaag
zou weer keeren,
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l4.un ,rond het geld en de pa-relen van het snoer in
de schuilplaats van den stal, Griet kwam aangeloopen.
7e had het nieuws gehoord, <<. O, ze7 ze, sedert dien
rnoord is miin man nooit meer rustig 6ieweest. Nu vreel
ilc waardoor >,

Ze schold Frans luit, Deze werd naar de stad ge

voerd.' 't Was al donker toen Pol Van Eename zijn huisie
binnen trad. Maar moeder had de kinderen opSehou-
den,

- Vader ! vader ! klonk het...
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Het huisie uan Pol Van Eename.

liflat een weé.erzien ! Er werd gelachen en geweend.

- lfeer thuis ! Vrii ! Onschuldig bevonden ! O,
weer thuis I zeiYan Eename bewogien,

Hij bracht dan later zijn kinderen te bed. En de
,,,uders dankten God voor deze uitkomst.

Den volgenden dag kwamen de baron en de barones. .

En het werd verzoening. De baron bekende Van Eena-
rne verkeerd beoordeeid te hebben, Hij wilde dat goed
inaken, En hij zou Van Eename geld ieenen om den
handel uit te breiden... Hii wilde het ten geschenke
geven. Doch dat aanvaardde Van Eename niet. Lee-
rren wel, om fiink de zaken aan te pakken...

Allen op het dorp waren blijde Pol weer te moÉen
begroeten als vrii man, Ën de baron hield woord : hij
was nu een Soede meester,

In het huisie van 't bosch woonde het geluk.
\ù7ilde Frans stierf in het hospitaal van de gevan.

{enis. Zijn einde was boetvaairdig.
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Ida springt glaarne in de koord . En ze kan het $oed
ook ! Haar vriendinnetjes moSen lan$zaam of rap

clraaien, Ida mist niet spoedig' Ze sptin$t soms tot
lweehonderd.

Moeder heeft haar clikwiils verboden zoo dikwiils
aichtereen te dansen, want clat is slecht vnor cle {e-
z,ondheid.

Eens was lda weer aan 't touwtje springen,
r 

- 
Ik kan 't langst van allen springen, zei ze, ZieL

rnaar !

De meisjes, die draaiden, telden. Ze waren al aan

honderd, en lda danste nog,

- 
O lwat kan ze het lan{ volhouden t zeiden de

lriendinnen,
Ida gevoelde zich fier. Nog wild,e ze niet uitscheir{err.

Ze zaS bleek en snakte naar adem. De draaisterf jes

werden moe, maar lieten de lcoord ook nogl niet los.
Eensklaps viel lda. Haar mond stond wif d open en

lraar borst ging op en neer, Ze werd purper in haar

{ezicht,
Eenige 6iroote menschen kwamen toegeloopen Ze

droepien Ida in huis,
De verschrikte moeder zond om den dokler, Dez,e

kwam spoedig, Hii gelukte er in, Ida weer bii te bren-
gen. Maar het onvoorzichtig meisie is noS lang ziek
gebleven, Vader en moeder verboden haar nu streng
nog touwtie te sprinSen

EINDE,
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