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A. HANS.

IIE BETOIIVERDE il|ltEl|

Roger de Stelt was herder bij cle hooge Venen,
ginds ver achter Luikerland. Hij rvoonde alleen in
een hut, maar elken morgen verzamelde hij op
eenige hoeven in 't ronde de sc'hapen en trok er
mee naar de vlakte. Men noemde'hem de Stelt,
omdat hij soms op stelten liep, wanneer hij in een
moerassige deelen van de streek de kudde hoedde,
En daar hij reeds'lang was, leek hij dan heelemaal
oP een reus.

Hij had een goed hart en ,men [<o'n van den
zonderlingen kerel niets ongunstigs vertellen dan
dat hij zeer bijgeloovig was. Dat gebrek haddlen er
velen in die ,eenZame stree[<.

Roger kende allerlei oude verhalen, en hij ver.
telde ze gaarne. Dat wisten René en Jacques,
trn'ee boerenknapen. die bijna altijd samen waren
Ze zaten in dezelfde klas, maar ze zwierven ook
veel getweeën over de v,lakte of door het uitge-
strekte bosch.
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't 'Was Zateràagrni'ddag en geen school' En

René Durieu en Jacques Bellon, waren weer in
elkaars gezelschap. Ze genoten van 't schoone

Zornerweer.
René was veertien en Jacques dertien jaar' Bei-

tlen woonden op een hoeve. Jacques was altijd
een haantje vooruit. Hij durfde meer dan de an'

deren. Zijn vader was burgemeester van het klein
Waalsch dorpje. En Jacques dacht dat hij nu ook

de aanvoerder der knapen moest zijn. Hij verlo[<-

te René dikwijls tot waaghalzerijen.
Vandaag s'chenen de knapen zeer û<alm. Ze

r,r'isten eigenlijk niet goed, wat rnet den langen
rniddag te doen.

- 
Ginder zit Roger, de Stelt, korn we gaan

naar hem toe, zei Jacques Belion.
En René Durieu vond dat best.
De herder had een lommerrijk plaatsje gekozen

cnder een boom. Hij bi'eide een tr<ous... Raar, hé:
voor een man, maar herders deden dat wel meer.
En Roger zou zi,ch anders vervee'ld hebben. Lezen
kon hij niet. Hij kende geen letter zoo groot als
cen zijner sitelten. Nooit was hij naar school ge-
'rl,eest. Tellen deed hij op zijn vingers. En schrij-

och, dat kwam nooit voor. Zijn ouders
\.ïaren dood, een broer zag hij nu en dan, want die
r*'oonde als knecht op een hoev". Andere familie
bezat hij niet. En aan wien zou hij dus geschreven
irebben?
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- 
Zoo, jongens, komt ge me een beetje gezel-

:chap lhouden? vroeg Roger.

- J., antwoordde Jacques, en hij liet zich in 't
gras neer, naast den herder.

René deed hetzelfde.

- 
Voor wien breit ge toch altijd kousen?

vroeg Jacques.

- 
O, voor de boeren en boerinnen van 't dorp

Ik r"erdien er wat mee, zei Roger. Dikke, warme
icousen voor den Winter, En sterk!

Roger was fier op zijn werk.

- 
Nu zou ik geen kousen v.rillen dragen, be-

weerde Jacques, die, evenals R-ené, blootsvoets
\^ras.

-'t 
Is zomer! En warm vanciaag!hernam Ro-

ger.

- 
We konden wel eens gaan ztremmen, meen-

de Jacques. In de beek zal 't nu lekker zijn.

- 
Maar ga nooit bij den ouden watermolen,

waarschuwde de herder.

- 
Is het daar dan zoo diep... vroeg René.

-- Niet om de diepte is het er gevaarlijk, maar
om heel iets anders, zei Roger. lk zal het u eens
lertellen. I'k weet het van grootmoeder, die nog
ieefde, toen ik zoo oud was als gij. De molen
werkt niet meer. Niemand wil el wonen. 't Is een
."pookmolen. Lang geleden woonde daar Hubert,
.le molenaar.

- 
fl6g lane geleden? vroeg Jacques. 
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- Ju, hoe lang! vijftig of honderd jaar... of
nog meer. Ik weert lhet niet. En wat doet dat er nu
toe, als het echt gebeurd is) En 't is waar, wat ik
u vertel. Hubert verdiende een stuk brood, niet
te veel, toch oolc niet te weinig. Hij kon leven met
:zijn vrouw Catherina en zijn dochtertje en zoon.
De molen werd echter oud. En het rad moest her-
steld worden. Hubert wacthtte nog, want 't zou
ve,el kosten. Had hij nu maar e,ilken dag l<unnen
malen, dan zou hij meer verdiend herbben. Ce
weet, dat bij zwaren regen de beek overstroomt
e:n wild is. Dan moest Hubert het rad vastleggen.
I.r'ant 't zou stu'k geslagen worden door den
stroom. En soms in den zomer, als 't lang droog
vr'as, h.d de bee'Iç geen water genoeg om Èet wiel
te doen draaien. Toch gromde Hubert niet.

Op zekeren dag kwam er een brief. Er was een
oom van Hubert gestorven. Die had in Haspen-
gouw gewoond. Dat is ver over Luik..En Hubert
:noest daar bij den notaris komen om de erfenis
De oom had geld nagelaten.

- 
Vrouw, nu worden we rijk, zei Hubert.

Onze goede oom heeft v66r hij stierf, aan ons
gedacht. En met het geld laten we een nieuw rad
maken en zullen we heel den rnolen en ook ons
huis hersteilen. En het overige sparen we voor
den ouden dag.

Hubert ging op reib. 't 'Was ver naar Haspen-

I

g(ruw. eatharina weende, toen haar man vertrok.
F.',n ze zei, dat hij voorzichtig rnoest zijn.

- 
Ging rhij te voet ) vroeg Jacques.

- 
\alssllijk! Een rijtuig had hij niet. Ze zeg-

ge'n, dat er nu ginder beneden bij Luik wagens rij-
cien met vuur; hier zien we die nu nog niet. En in
Huberts tijd was er van eigen ook, geen kwestie
van. Ja, de molenaar ging te voet. En hij moest
onderweg slapen bij de boeren. Hij zou wel een
rv,eek afwezig zijn. De zoon kon in dien tijd ma-
len. Nu, om 't 'kort ,te vertellen, Hubert kwam
ciaar in het dorp van Haspengouw bij den nota-
ris. Doch hij had wel kunnen schreien van teleur-
stelling. Hij kreeg maar twintig lçronen.

- 
Hoeveel frank is dat? vroeg René.

---:- Dat zou ik niet kunnen zeggen, maar in elk
geval niet veel, 'hernam Roger. Hubert thad op
trvee honderd kronen gerekend. Hij zag echter het
testament en er stond twintig kronen verrneld en
clus loog de notaris niet.

Hubert was lcwaad.

- 
ffisgsi ik daarvoor zoo'r' reis doenlbromde

hij, toen hij terug keerde. Oom had me wel meer
l<unnen nalaten, dan dat belachelij'k sommetje.
Een nieuw rad koopen... ik kan er he,t oude nog
niet mee herstellen. Wat zal Catharina ook zuur
I;ijken.

Men had Flu,bert een korteren weg gewezen en

5
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Hij zag daar in de streel< een vreemd ding
't 'Was een soort van rtoren met vier draaiende
rvieken. Er stond een net thuis bij.

-'Wat 
is dat? vroeg Hubert aan een boer.

Vanwaar komt gij, dat ge me zooiets
vraagt! zei de boer.

- 
Van de'Hooge Venen. En bij ons zien we

zul'k een raar kraam niet.

-'6 
h een molen, om graan te malen. En oolc

zaagt hij hout.

- 
Een molen! Il< heh ook een molen, maar die

werkt met water op een rad, sprak,Hubert.

- 
Cl, ja, zei de boer, dat is een watermolen.

Doch daar staat een windmolen, De wind blaast
in de zeilen van de wieken en van binnen draaien
d,oor een as de maalsteenen en in een bijgebouw
bewegen ze de zager'.

- 
Dat moet ik beter bezien, besloot Hubert.

Hij stapte naar den windrnolen toe en vroeg
aan den mulder of hij eens binnen mocht kornen
't Werd hern toegestaan en Hubert belreek al;les
aandachtig. Hij bleef bij den vriende'lijken baas
tan den windmolen overnachten.

iDen volgenden morgen vervolgde hij zijn reis.
En hij was nog triestiger.

- 
Had oom me meer geld nagelaten, dan zou

ik oolc een windmolen la'ten bouwen hebben op
de hoogte bij de beek, zei hij bij zich zelf. Als het
water te wild is, dan waait het hard. En hoe lustig
6



zouden de wielken draaien en hoe veel geld kon
trij verdienen. Maar nu met mijn twintig armzali-
ge kronen!

Flubert wil'de dien dag thuis zijn en stapte snel

voort. Maar tegen den avond was hij nog ver
van zijn woning.

Uit een zijweg kwam er een groote kerel, zoo

lang als ik, ging Roger voort. lJij droeg een wij'
clen man,tel.

- 
Goeden avond, kameraad, groette hij.

- 
Goeden avond, antwoordcle rHubert' N4aar

hij was toch wat bang van dien vreemden vent.

- 
Nog zoo laat op wandel, hernarn de lange

k.:rel.

- J., ik keer van een reis terug en moet naar
cle Hooge Venen.

- 
Wel, ik ga ook dien kant uit en ik ben biij

gezelschap te hebben, want ge weet nooit, wiell
ge in donker onrtmoet.

'{Teldra waren beiden in gesprek. En Hubert
l;ad geen vrees rneer. Hij vertelde, waarom hij op
:eis was geweest en hoe diep teleurgesteld'hij te
rug keerde. Hii sprak ook over den windmoien"

- 
En ge zoudt ook zoo'n wlndmolen willen)

vroeg de vreemdeling.
-_ Willen, gaarne genoeg, maar ik zal er niet

nreer aan denlcen, want,'k zou hem wel met steen
tjes uit de beek rnoeten betai':n. ' ' :

B

* Ge kunt zullc een moien krijgen, beweerde
rre vreemdeling.

- 
En rhoe dan) vroeg l-lubert.

-- Er is iemand die u wil helpen. Men spreekt
veel kwaad van hem, maar 't zijn dommeriken,
die dat doen.

- 
Wie is dan die brave mensch?

-_ Hij kornt dikwil'ls bij de heksen, op Makral..
lenplein.

- 
De duivel! riep Hr.rbert verschrikt uit.

- 
Satan heet hij. De rnenschen noemen hem

clen duivel. Maar hij is een brave gast.

- 
l(s61 gij hem dani

- 
Heel goed.

- 
En ge vreest ihem niet !

- 
Wql neen I 'V/aarom 

zou ik bang van hem
zijn) hernam de vreemdeling. Hij is gedienstig.
helpt vlij,tige mensChen als gij...

-- Maar hij vraagt de ziel. .., zei Hubert

- 
rDaar den,ken menschen als wij niet aan. We

\, ragen goed te leven op de ,wereld, lekl<er te eten
r-:n te drinken. Aan vrouw en rkinderen te kunnen
e;even, wat we kunnen. Als gij een windmolen
iradt, ge zoudt niet meer zoo s,uklkelen.

Ze waren aan een grooten eikenboom geko-
rnen.

-- Wel, denk er eens over na, zei de vreemde
n-lan. Ik rrroet nu dezen weg op. Vandaag over
cen week, zoo laat als nu, ben ik hier terug. ,t Is
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iniddernadht. Witt ge eên windmo'len hebben,

Lo,m dan hier. En wees verstandig. Laat u niet
t,ang mal<en door flauwe praatjes. Goeden avond'

De zonderling verdween. En Hubert stâpte
alleen verder. Toen het begon te liihten, kwam
hij aan zijn woning. Catharina was altijd vroeg
op. En ze zag haar man naderen. Blijde ging ze

hem te gemoet. 't Was niet om de erfenis, maar
omdat ze'Hubert gezond en veilig terug zag.

- 
God zij geloofd, dat Hij u op de reis be'

rvaard heeft, sprak ze. Ge hebt heel den nacht
gemarclheerd en ge ziet er vermoeid uit. Eet en
slaap dan wa,t.

De vrouw vroeg nog niet naar het gelà. Ze zag
c:chter, dat Hubert zoo droevig keek.

- 
Wat scheelt er u? vroeg ze dan.

-'t 
Was de moeite niet waard, om die erfenis

ie gaan kloeg! Hubert. Ik heb maar twintig kro-
nen gelcregen, nog niet genoeg om ihet wiel te
hers'tellen. En we hadden zulke groote plannen.

- 
Wees daarom nie't treurig, zei Catharina.

We he,bben tot hiertoe ook geleefd en God zal
c,ns verder helpen. De kinderen worden grooter.
En we zullen stilletjes vooruit gaan. Tevreden-
heid is toch het beste.

- 
We zullen altijd sukl<elaars blijven ! riep

Hubert spijtig uit. O, ik heb in Haspengouw eeîr
molen gezien. die met den wind gaat.

Hij vertelde daarvan.
l0

- Zoo'n mol,en zou ilr ook willen, wenschte
hii.

- 
Maar als we dien nu niet kunnen latenrbou-

rven, helpt 't wensche2 niet, zei Catharina.
Hubert durfde niet over den vreemdeling te

cpreken, die het middel kende, om rtocrh ."r, wlrrd
molen op te richten.

- 
1261 ons blijmoedig voort doen, met watwe bezitten! hernam Catharina. Zoo veel men

schen'hebben het moeilijker dan wij.'t Speet de molenaarsvrouw, dat haar man zoo
ontevreden was geworden. Maar ze hoop; ;;;qrt wel over zou gaan.

_ Dooh Hubert l"iep twee dagen te mokken. Erlçwam een storm.. Ër, het ,"g""rrd, g.weldig. De
beek zwol en leek 

""r, *o"rie rivier. Door den
fellen stroom kon Hubert niet *.t"rr.

- 
Had ik nu eer windmolen! zei.hij. Hoe lus_tig zouden de wieken draaien !

- - 
Toe, toe, de beek zal weeï gauw rustig wor_

clen, troostte zijn vrouw.
Het woeste water voerde rotsbrokl<en mee, diehet oude molenrad nog meer beschadigden.

- 
'1 Wiel zal nietLeer kunnen dlaaien! zeiHubert kwaad.

- 
We zullen het laten hersteilen. .tVe 

betalen
nu een deel en de rest later. De timmerman weet,dat we ons best doen en zal wai g.a"fa i"ÉU"î,
bemoedigde Catharina hem. 

- o--

il



- 
In plaats van vooruit te gaan, raken we in

de schuldl kloeg Hubert'- - 

- 
De kinderen worden grooter en zullen meer

verdienen, herna'm de gedui'dige Ca'tharina'
rMaar Hubert zwier'l-ontevreden rond' Hij had

r".n- rtrt. Hii dacht aan den vreemdeling' Hij
;;;';;;i'dÀolen krijgen' Doch 't was van den

'i"i""f.'. En die zou zlin ziel vragen' Dat was

.tg... ffn""r die vreemdulittg lachte eÏ mee' < Als

;: il;;;d hebben in dit l&"" >>, had hij gezegd'

2" *"à.f.,e zidh ongerust' 't Was een akelige

*."t. En Catharina had dien brief en de twintig

krorr-en liever niet ontvangen'-'- 
S;;" zag de vrouw hem achter een boschje z-i1-

,"; ; d;i. g"d.thten' De handen aan 't hoofcl'---ô.,h"ti". 
ir."htt. haar man op te vroolijl<en.

Hubert werd dan echter kwaad'- 
ioo naderde de avond, waarop Hubert den

vreemdeling weer kon on'tmoeten'- 
Toen h"i donker werd, zei de molenaar:

- 
Ik rnoet iemand gaan spr"ken"' en zal pas

-org"r, ochtend terug lçeeren' Vraag nu niets" '

ik t"l u later a'lles vertellen'
En eer C'atharina tijd had iets te vragen' was

Hubert de deur uit.

- 
Uw vader doet zoo raar, sprak de mulderin

iot haar'kinderen. Ik moet hem achterna; als ik

laat uitblijf, gaat dan te bed'

t2

- Wil ik u vergezellen, moeder) vroeg dc
7.OOn.

- 
Neen, neen, gij moet over uw zuster waken,

antwoordde Catharina.
Haastig_ sloeg ze een doek over het hoofd en

vetliet ze het huis. Ze snelde den weg op. Na eentijdje bemerk.te ze de gedaante van haar man. Zedurfde niets te r.ggur. Ze zou zien wat Huberi
wilde.

. Deze stapte snel door en Catharina had moeitehem te vo_lgen. 't '!Vas ..r, heele todht. En tenlaatste raakte de molenaar ,toch ."r, 
"irra;. voor.

_ Ergens uit een torentje ,t""g :i.i twaalf uurEn kort daarna hoorde Cutlr"ri", 
-rt"**"rr. 

Z"sloop nader en zag onder ."r, boom t*". g"duurr-
ten.

- 
rfluf,s11 is daar, dacht de vrouw.

Ze kroop over den grond o* ,riu, gezien te
worden en toch bercr te kunnen luisterei. Ze had
het gevoel, dat een vreeselijk g"rrr; h"", ;l;;:noot bedreigde.

Ik_ krijg dus den windmolen en een huis er-bij, nu itk mijn naam op het p.rt u-""t gezet lheb?
boort ze haar man zeggen.

- 
De duivel houdt ,iy., *.ood. II< kom hier

voor rhem, antwoordde de ander.

- 
En wanneer wordt de molen gebouwd?

. - 'Morgenavond wordt er aan ib.gonn"n. Enin drie nachten zijn molen en huis .rrottooia. À[
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cle derde nacht de wieken niet draaien voor dat de

h"^" f.*.it, verlies ik het recht op uw ziel'--- 
Iu dat geschreven? vroeg'Hubert'

- Ja... Er t.k.n nu rnaar oP mij'

-Àt, 
gij dan de duivel zelf ? vroeg Hubert'

- 
WLf"'", ja! Ben ik niet van 't eerst af vrien-

delij'k geweest?

- 
Muar hoe moet ik het aan mijn vrouw zeg'

g*nl ..roug Hubert. Ze zeil van den windmolen

niet willen hooren.
-_ l-3a1 dat aan mij over! herram cle duivel'

Catharina beefde over al haar leden' O' het was

n"g-"tg"t dan ze gevreesd had'- Nu wist ze de

o,r.".rh"îd. Om een windmolttt te krijgen had haar

man zijn ziel aan den duivel verpand'
Voot rijkdom in het'leven zou hij eeuwig on-

gelukl<ig zijn'' CathJrina liet niet merl<en clat ze hier was'

Haar man had toch geteekend en de koop was

gesloten. Diep bedroefd ging ze naar huis' En on-

i.*"g b.d te. Toen kwam er wat licht in haar

zoo donker geworden geest.

Als de wiek.tt niet draaiden, voor de haarl

kraaide, zou de duivel zijn macht verliezen over

haar man.

- 
It< zal H'ubert redden, besloot Catharina'

Ze keerde naar huis terug en legde zich te bed'

Wat later hoorde ze Hubert thui* komen. Zij deed

of ze sliep. En toen het dag werd stond ze op'
l4

De molenaar was te opgewondett geweest om
le slapen. Hij liep heen en weer.

- 
Ha, Catharina, zei hij, i'k ben zoo straks

lhuis gekomen. En ge zult nu wel nieuwsgierig
zijn om te weten wat ik gedaan heb. We hebben
ciilkwijis hooren zeggen, dat er in 't bosç'h, bij den
vijver, een sc'hat verborgen is. 'h Had gedroomci
waar het juist was, en ik hoopte nu het ge'ld te
vinden. 'Helaas, de droom is bedrog geweest. Ik
heb uren gegraven, maar niets gevonden. 't Is
treurig.

Catharina schudde het hoofd. Ze zei echter
triets en deed gewoon haar werk. Maar ze was
zeer treurig. Hubert, vroeger zoo braaf, hedroog
naar. Och, ja, hij was imrners in de macht van
c!,en booze-

In den voormiddag klopte een oude man aan
.le deur. Hij was gekleed als een pelgrim, die hei-
lige plaatsen had bezocht. En hij vroeg wat te
eten en te drinken.

Catharina gaf hem melk en brood. Toen de
pelgrim verzadigd was, zei hij:' 

- 
Vrouwtje, ik ondervind, dat gij van uw aï-

moede aan armen kunt meedeelen, en daarvoor
zult gij beloond worden. Ik weet, dat ge in moei-
lijkheden verkeert en uw man gaarne een wind-
rnolen zou he,bben. Welnu, de Engelen zu,llen in
cirie nachten zulk een molen bouwen en een huis
ciaarbij. En ge zult verder zeer gelu{<kig zijn.
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Catharina sprâk geen woord' De pelgrim ging

ir"; b; trorï begtu"p we'I, dat hij een dienaarf

i.r, d.r, duivel of 'de duivel zelf was' Ze moest

;i;;; dat de molen en ihet huis eerliik verkre-

gen waren
Hubert veinsde gemeen.

- 
D"n[.t ge dat iL i"tt geloof van wat die oude

kerel beloofi zei hij. 'fi/ij een molen en een huis

krijgen!
Catharina haalde de schouders oP.

- 
Gij gelooft het ook niet, hernam de mulder

"l'och it hét vreemd, dat de pelgrim weet, hoe ik
naar zoo'n molen verlang. Wie weet wat er ge-

beurt! We zullen het afwachten.
Catharina had Hubert wel kunnen toeroepen,

dat hij valsch spralc en zware zon-de bedreef. Maar
ze moest zwijgen. Haar man mocht niet merken,
ciat zij het geheim lkende. Hij zou haar dan kun'
nen beletten zijn ziel te redderr.

Zoo wer'd het avond. Catharina ging te bed
Hubert bleef nog op.

- 
Ik wil toch eens zien, of er iets gebeurt, zei

ht1.
Catharina sliep niet. Eensklalrs hoorde ze een

groot gerucht, alsof er rotsblok'ken over elkander
rolden. Wat later'kwam Hubert binnen geloopen.

- 
Qs1'|rarina, het is toch waar, wat de pelgrirrr

zei; spralr hij. Er worden steenen en hout aange.
voerd en Engelen zijn aan 't werk.
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* Engelen) her'haalde de vrouw.

- Dat zal toch'wel, maar ik heb niet wel dur
ten kijken. We zullen binnen blijven.

Zoo verliep de nacht. 's Morgens lagen daar de
grondvesten van een huis en stcnd er het onder-
stel van een molen. Over dag werd er ec'hter niei
gewer,kt en er was bij den bouw niets te zien.

De zoon en dochter waren ool< verwonderd. De
vader verteide hun, wat de pelgrim beloofd had

- 
Moeder, zij:f ge ni,et blij) vroeg de dochter

r,pgetogen.

- 
't Is al zoo vreemd, antwoordde de vrouw.

L,aat ons afwachten.
Weer werd het avond. En weldra hoorden Ca-

tharina en Hubert geklop en gehamer.

- 
De Engelen werken voort, zei de mulder_ O,

rnorgen staat alles er misschien al ! De pelgrim
heeft toch de waarheid gesproken. En wuuro-
verheugt gij u niet?

Laat ons wachten, lherhaalde Catharina
weer.

's Morgens zag men den molen en het huis
Maar aan den kap waren nog geen wieken en op
de woning moest nog het dak gclegd worden.

-'We 
worden rijke menschen, juichte Hubert.

- 
Zal rijkdom ons geluk brelgen ) vroeg zijn

vrouw.
*_ O, gij zottin, wat scheelt u toch! bromde

Hubert. Ge sukkelt liever in armoede voort.
l7



- \ile waren niet arri.t.

- 
Hebt ge dan liever niet een flinken wind'

molen, dan een watermolen met een versleten
rad!

- 
Met dien watermolen hebben we altijd ons

brood verdiend.

- 
Ge spreekt onzinnig en ge zoudt me boo.s

rnaken!
Catharina zweeg. Ze mocht niet laten hooren

dat ze het bedrog kende.
De derde avond brak aan.

- 
Nu moet ik handelen, zei de vrouw bij zich

zelf. O, Hubert mag niet merken, dat ik wegga.
De rnulder, moe van twee nachten wa'klcer te

liggen,. sliep in.

- 
God helpt me, dacht de molenarin. Er, Hij

zal me verder helpen. Ik moet Huberts ziel red
clen. Ais de wieken niet draaien, wanneer de haan
i<raait, dan verliest de booze duivel zijn recht.

Catharina ging zacht aan het bed van haar
?oon, die vast sliep. De moeder zegende hem met
een kruis. En hetzelfde deed ze bij haar dochter.

- 
{1ms kinderen, mompelde ze. O. Gôd sta

me bij om uw vader te redden.
Toen verliet ze het huis. Ze zag zwarte man

nen op den mo'len,kap en anderen die het huis
clekten met leien.

Catharina sloop snel naar den molen, besteeg
trap en ging binnen. Van onder haar schortcie
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Laalde ze een koord. Ze bond de as vast, waaraan
nu de wielcen bevestigd werden. AIs de as nier
riraaien kon, moesten oo[< de wieken roerloos
L.lijven.

De nacht verliep. Hubert werd wak[<er. Buiten
riep men hem. Haastig verliet de mulder zijn bed.
De duivel wachtte op hem.

- 
ps mdlen en het huis staan klaar, zei hij.

Het is nog niet licht. Er komt wind op. De wieken
zullen dadelijk draaien, nog eer de haan kraait.
Nu zijt ge een rijk man. En ieder zdl u benijden.
Maar uw ziel ibehoort mij toe.

Hubert heefde toen toch. 't Was of hij eens-
klaps begreep, hoe diep ongeluikkig hij zou zijn.
Rijkdom ja, maar vrees voor de eeuwigheid.

't 'lVerd licht in het Oosten !

- 
De wieken moeten draaien! riep de duivel

Maar ze bewogen niet. En eensklaps kraaide
cle'haan, die uit zijn hok was getreden. En in den
omtrek antwoordden andere hanen.

- 
De hanen kraaien en de wieken draaien niet.

Ge hebt uw recht verloren, zoo staat het beschre.
ven ! sprak de mulder.

De duivel gaf een grooten scirreeuw. Hij ver.
dween. Maar terzelfdertijd stortten met groot ge
druisch molen en woning in. Daar lag àn ,h"op
gruis. Toen werd het stil...

Hub_ert sprong van schrik in zijn woning.

- 
Catharina! riep hij.
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Nu pas merkte hij, dat zijn vrouw niet binner,
was. Angstig liep hij naar het puin. Daar tus..
rchen balken iag zijn vrouw. Ze opende nog everr
<Je oogen. en zei met zwakke stem:

- 
Hubert, il< wist alles... ik was u gevolgd

naar den eikeboom... Ik wilde u redden... ik was
in den molen geklommen en had de as vastgebon,
den... Ik bleef er bij de wacht houCen, o*, .1, h.t
touw brak, de as met mijn han,Cen tegen te hou.
clen. Ik wilde uw ziel redden. O, Hubert doe boe-
te... Bedenk dat het u niet,baat rijkdom te gewin
nen als ge schade lijdt aan uwe ziel. Bekeer u..

Catharina sloot de oogen en stierf Weenend
lag Hubert bij haar neer ge,knield.

- 
O, wat heb ik gedaan... ii<. slecht mensch!

Lermde hij.
Zijn zoon en dochter kwamen naar buite n. Ze

ontstelden vreeselijk. Met hun vader droegen ze
moeder naar binnen. Maar Caiharina was dood
Op haar gelaat lag een glans van vrede.

Hubert vertelde, welk kwaad hij gedaan had"
En in zijn wanhoop liep hij heen. Men heeft hem
nooit terug gezien en zegt, dat hij in een ver
bosch als kluizenaar leefde. Caiharina werd be-
graven. De zoon en dochter vertroklken toen ook
naar elders. En de ùolen bleef verlaten en ge-
schuwd.

Zoo vertelde Roger de her.der, aan René en
Jacques,
20

j Ett jongens, nu spookt het aan dien molen'
,beweerde Roger. Moest ge daal' in de beek zwem-

men, dan zou een waterduivel u'bij de teenen ir'
de diepte trekken.

Jacques begon luid te lachen'

- 
Wat dwaze praat ! riep hij uit. Zoo iets t;

lielooven, voor een groot rnensch ! 't Is dom,
Roger.

Nu weri de herder toch wat br:os.

-Zegt 
ge dat, omdat ik zoo lang verteld heb?

vroeg hij.

- 
O, ik hoor die oude verhalen wel gaarne.

Maar vader zegt ook., dat ge met uw hoofd vol
spokerij zit.

- 
Zoo, zegt uw vader dat!

- 
Roger, 't is onnoozel te gelooven, dat e'

rvaterduivels in de beek zitten! Een rat soms. Ja,
maar die vlucht voor ons weg !

_ o, ben ik onnoozel!

- 
Vader, zegt dat ge veel kinderen bang

madkt!

- 
p31'svl vader maar zorgt Jat de heksen zijrr

hoeven niet betooveren!

- 
Gij lijkt wel ,betooverd, dat ge zulke dwaas-

heden uitkraamt.

- 
Ga maar weg, Jacques Bellon ! sprak de irer

der beleedigd.

- 
O, ik ga weg als ik wil en ik blijf als ik wil.

En ik herhaal, dat ihet dom is als een oliekoek, orn
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ons altijd voor duivels en heksen bang te makeni
En als ge er zelf schrik van hebt, zijt ge een flau-
we kere,l.

't Was niet schoon van Jacques zoo tegen Ro-
ger uit te vallen, al was deze waarlijk veel te bij-
geloovig. En de herder nam kwaai zijn staf en
deed of hij den knaap een slag wilde geven. Jac
ques sprong op.

- 
Loop me na met uw lange boonenpersen,

zoo ge kunt! spotte hij.

- 
Wacht maar... 'k Zal u vinden! dreigde

Roger.
En hij bromde tusschen de tanden: << Vertel

dan voor zoo 'n deugniet >>.

II.

René volgde zijn vriend.

_- :- Ge moogt Roger zoo niet uitlachen, zei hij.
Ik hoor hem gaarne vertellen.

- 
Ik ook! Maar hij moet niet zulke domrne

dingen zeggen!

-'1 
f(sn toch waar zijn...

- 
Dat er waterduivels in de beelc zitten !'lVees,toch wijzer! Vader lacht er ook mee.

- 
Ce kunt niet weten!

De jongens dWaalden over de vla[<te. Ze kwa
men aan een bosch. Een oude vrcuw was er bezig
bessen te plukken. De knapen kenden z" wel. Hei
22

was Pauline, een weduwe, met eên gebre'l<l<ige

dochter. Ze moest hard werken om wat te ver'
dienen en zonder de hulp van liefdadige men-
schen, zou ze toch nog dikwijls zonder brood ge-

weest zijn.
Zoo was ze nu bezig bessen aan 't verzamelen,

rvelke ze aan een koopman verkocht. Maar groote
noeveelheden kon ze mert haar bevende handen
niet verzamelen.

- 
Pauline, zei Jacques, 'we zullen u eens wat

helpen.
De oude vrouw keek wat wantrouwend, wan-

ze werd dikwijls door kinderen geplaagd.
Maar Jacques 'meende, wat hij zei. En ook

René was dadelijk 'bereid. een handje toe te ste
ken.

- 
Dat is braaf, zei Pauline. I,k ben al zoo moe,

- 
Wel, zet u wat op het mos, wij zullen uw

rnandje wel vullen, sprak René.
De arme weduwe mocht rusten. De knapen

plukten ijvérig de purperen bessen, die docr àen
Loopman in de s,tad verkocht v*erden aan gelei
mâkers.

Maar met die kleine besjes een mandje te vul-
len, vraagt veel tijd. En lang waren de jongens
liier bezig.

De zon zonk al stilletjes weg, toen het mandje
vo,l was. Maar nog nooit had Pauline zulk een
xoeden oogst meegnomen als nu. En vriendelijk
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iredankte ze René en Jacques . ze ging welgezinr:{

naar haar hut.

-1. Ik ook, zei Jacques. W-ee.t gie,wat' we gaan

zwemmen. D" ,orr'hetft heel den dag op het wa-

;;;;;;h"r,"o.r, het zal niet koud zijn' al wordi

het avond.

- 
Wel, ja, een bad zal deugd doen, meende

c'ok René.
Ze verlieten het bosch.

- 
En nu gaan we eens zwemmen aan den

cu.den ,betooverden 'rnolen, hernam Jacques'

- 
\Vsaysm daar? vroeg René.

- 
Dan zal ik morgen eens aan Roger zeggen,

i'oe veel ik om zijn waterduivel geef'

- 
l-361 ons dat niet doen, maar naar onze ge

wone plaats gaan.

- 
1,,,,,,,,,,,,,,,1',1""^, *" t*u*men aan den molen! be

sliste Jacques, die weer haantje vooruit was'

Orrâ.r*.g trachtte René hem nog van dit plan

af te brengÀ. ;."q,t"s zei, dat hij een flauwe gast

was, om Rog"r" dwazen praat te gelooven'

Ze kwamen aan den molen' Het was een ver-

'yull* gebouw. In de spleten en gaten van Cen

verbrok*kelden muur groeiden allerlei planten'

Het oude rad hing verhakkeld, zonder planken' irr

rle beek.

- 
Er is hier een wijde kom om te zwemmen'

zei Jacques' En we kunnen aan het wiel hangen
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- 
lk ga hier niet in 't water ! sprai< René. Ilç

rvil wel aan 't bruggetje.

- 
En ik zwem hierl besloot Jacques.

- 
Doe het niet !

- 
Ge zijt zoo flauw als Roger zelf .

__ Aan het hruggetje kenn,en we de beek.
--- Ik wil hier zwemmen! hernam Jacques.

- 
Ik niet !

- 
rDan ga ik alleen !

En 't duurde niet lang of Ja,:ques plaste in 'i
water.

- 
O, 't is lekker lauw! riep hij. Ën waar zit die

.raterduivel nul Ik ben dadelijk aan ',t wiel! Kom
er toch ook in, koppigaard

Eensklaps slaakte Jacques e:n gil. En tegelijk
verdween,hij.

René schreeuwde van schrik. Hij durfcle niet in
de beek te gaan om zijn vriend te helpen.

Maar daÉt verscheen Jacques weer boven. Hij
proestte even en schoot dan in een lach,

- 
De waterduivel trok aan mijn teenen, riep

hij, maar ik heb hem een stomp op zijn kop ge
geven, zoo dat hij rap vluchtte. Kom er toch inl

René begreep dat zijn vriend hem voor den gek
gehcuden had. En hij aarze'lde nu. Hij zou toch
ook gaarne een bad nemen. lVeer klonk een kreet
en dcck Jacques onder.

- 
Kom rnaar vlug boven, een tweede maai

zult ge me niel vast hebben ! riep René. 
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Zijn vriend verscheen'echter niet. Wat
den die enkele minuten lang!

- Jacques ! riep René.
Maar er kwam geen antwcord. René

rran schrik te weenen.'Zelt durfde hij niet
'beek gaan.

- 
Nu heeft de waterduivel hem toch

kermde de knaap.

duur,

begolt
in de

vast !

Hij liep weg om hulp te hal*:rr.. De hoeve van
boer Deleu was niet ver af. Hijgend kwam René
er.aan. Annette, de dochter vroeg verbaasd wal
er was.

- Jacques Bellon verdrinkt in de beek... bij
den molen... De waterduivel 5e.eft hem gegre-

pen! stamelde René buiten adem.

- 
Ligt Jacques bij den molen in de beek ?

vroeg Annette ontsteld.

- Ja... Hii is onder gegaan...
Annette wilde vlug een knecht uit den stal

roepen. Juist keerde Roger de herder, die ook
schapen van deze hoeve hoedde. met een deel der
kuCde terug. Annette deelde hem mede, wat Re
né verteld had.

- Jacques bij den molen in de beek ! riep Ro
ger uit. En ik heb hem nog tegen het gevaar ge'

waarschuwd.

-- O, ga hem helpen I

- 
I ZaI niet meelbaten.

26

- Ge kunt niet weten. Toe, R.oger, heb mede-
lijden! smeekte het meisje.

- 
Medelijden genoeg... Maar aan den moleni

Vooruit...
En Roger spoedde zich heen. René, die van

het hijgen in het gras neeïgezonken was, stond
ineens op €n volgde den herder.

Roger kwa'm aan den molen.

- Waar is hij gezonken? vroeg hij aan René.

- 
Daar bij het rad...

- 
De waterduivel ,kan ook mij meetrel<ken

in de diepte. 't Zij dan zoo, maar il< zal den jon
gen hélpen.

En de lange herder stapte in de beek. Het water
reikte hem eerst tot aan de knieën, dan tot aan het
middel, en bij het rad tot aan den hals. De herder
bukte zich en tastte in ',t ronde. In vreeselijke
spanning volgde René al zijn bewegingen.

- 
Ik vind hem niet! riep Roger.-D" *.t.,

duivel heeft hem mee ! Er is niets àan te doen !

- 
O, zoek nog! smeekte René...

Roger dook nu onder, hoe bang hij zelf ook
was, -in zijn ùijgeloof. ,Hij kwam *"", tor"n, err
stond recht. En toen,hij het water van zijn g"ri"ht
ge\Mreven en adem geschep'1 had, zei hij: < Ik
Àan hem niet vinden >>.

Daar kwam een man ..r, d"r, overkant.

- $oger, zoekt ge Jacques Bellon) vroeg hi!.

- Ju, Frangoist
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* IL heb er h"- ol uitgehaal,i.

- 
O, leeft hij nog! schreeuw,{e René

- Ja... Hij is zoo jr-rist bij bewustzijn geko-

rnen. I-{ij ligt in 't molenhuis.
Wat was René blijde. Hij liep naar het brugge'

tje, een heel eind van hier, en geraakte zoo aan
c{en overkant. Dan begaf hij zich langs den an-
cleren oever naar 't molenhuis.

Roger die toch in de beek siond, was er ge-

makkelijker gekomen.
,Het molenhuis was een ruine. Het dak had

nreer gaten dan pannen. In den rnuur waren
scheuren en openingen.

René sprong binnen. Jacques was al gekleed.
maar zat nog suf op den vloer, tegen den wan'd.

._ Ja, ja, iù< kon hem net biltijds redden, zei
tJe man, die François heette. I'k was daar op de

hoogte hout aan't hakken, toen ik een schreeuw
hoorde. Ik zag een jongen op den oever... Gij
,raarrt het dus, René. Ik wilde naar hier lcomen

cm te zeggen, dat ge op deze plaats niet mochl
zwemmen, omdat er kolken zijn bij het rad' Dan
iioorde ik weer een schreeuw en een jongerr liep
vi'eg. <( Er gebeurt een ongeluk >>, zei ik bij me
z:elf. En ik spoedde me nog me:r. lk zag bij lret
iad bohbels op het water en i}; vermoed'de da't

daar iemand gezon'ken was. Ga..rw in de beelç en

ine vastgeklemd aan het wiel, want de draarl<olk
::ou mij ook te sterk kunnen zijn. Ik zocht onCer
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'ryater 
"",1 Q"d.zij dank, ik voelcle dadelijk e..n li-:haam. lk haalde Jacques boven en kreeg hem

aan den kant. Hij was bewustejoos. In l.,Jt ,no-lenhuis heb ik hem gerold en zoo bijgetr<reqe".l;,
het was tijd. Onvoolzichtige. jongens, cm hier tezwernmen. Door de felle strooming, al:, de beekovervol is, en de.diepten bil. het ,ud, =ijr, ". g;_vaarlijke draaikolken, die ..r, -"rr*"f, griip."'.r,
mee voeren naar heneden.

-. J*, draaikolken, zei Roger. Ik heb het i.iejrngens anders gezegd, *uui d. kapoen duæ
.iachte me uit.

En de hei.der wees naar Jacqrres.

- 
Waterduivels zitten ." hi"r, hernam Roger.

François liet Roger praten.
-_ René, zei hij, we zullen Jacques tusschen

ons innemen en zoo naar huis doen gaan. I{ij
moet bevreging he,bben, dan zai zijn ,bËed b"tel
stroomen.

Annette en nog een knecht van de hoeve wa_
ren daar ook. En ze verblijdden zich over de red-iing.

, Dl ouders van .[acques schroklien, toen ze alles
hoorden. Fiun zoon werd gauw in bed u""*piFralçois ,kreeg een flinke"b"loorr,;rrn van ,boer
.Bellon.

.'s Anderdaags kwarn René al vroeg naar zijn
vriendje zien. Jacques was heelemaal beter"
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- 
Hii gaat rnee naar school' spralc de burge'

*""","r.''Firj i""f, gisteren een goede les ge'had

il"*"tfilf. moet hij den onzin van Roger niet ge-

i;;;;. 'ùaar als âi. ht'd"t van sevaar spreeki

en dat op zijn manier uitlegt, k-unt-ge aannemen

a", "î,"ih Ëts orrveiligs is' Enbrj den mo'len zijn

J"i at."if.oilren. Dwaze menschen mal'^en er een

rvaterduivel van. Nu, Roger heeft getracht u te
redden, vervolgde de vader' En Jacques' ge moet

i;; "; schoollen som geld brengen en hem vu-

rig bedanken.""R;;rhaalde 
nu, wat de herder over Hubert

verteld had.

- 
Dat is een oude legende' hernam boer Bel'

ion, die zooals men weet ook burgemeester was

b"'*oLn is in verval geraakt-over twintig jâal'

t"." *"faer Bernard, Jierf' 'Hij was zeer gierig

;;;;;had zijn *"1.:l in langen tijd niet her'

l,a"fa. Hij liet g..r, ftmilie na' En de molen was

het overnemen niet meer waarcl' vooral sedert in

d"t orrrt*t een stoommolen gebouwd is' Zoo is

;;;;;; ;"" de beek een ruine maar seen betoo-

,,"taï-"f.n. Toch kunt ge uit het verhaal van

il;;; ;" Catharina iets leeren' Voor rijkdom

;;;; à" ti.l niet verderven"' En dat doen er

;ff;;-;ï" ;oor bedrog, diefstal' onrechtvaardig'

h"id,'s"hraapzucht, hàrdvochtigheid geld verza-

;;Ë". ,ù;oi.rb"id verdiend brood' smaa'kt goed'

Na schooltijd gingen René en Jacques naar
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Roger. En Jacques had spijt over zijn grove woor-
clen.

- 
O, ik dacht daaraan niet meer, toen ik u

u'ilde redden, zei de herder. Pauline had me ver-
teld, lho" ge haar hielpt bessen plukken. En toen
rn'as ik niet meer boos.

Roger was tevreden met de belooning, want
hij wilde een nieuw pak kleeren koopen.

- 
En nu niet meer aan den inolen zwemmen,

-'ermaande Roger. Draaikolken... Jawel... ik
'reet wie u aan de teenen trok...

Roger zou men den onzin niet meer uit 't
hoofd praten en toch was er in zijn verhaal van
Hubert veel waarheid... Velen komen in het ver-
ierf door de jacht naar geld.

EINDE.
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IN APRIL

De spreeuwen erl zwaluwen komen;
Ei, nu moet de winter wel gaan,
En zien wij op weiden en velden
De kleurige bloempjes weer staan.

:

'De koestrende zon schiet haar stralen;
Nu is 't rnet de koude gedaan
En lacht ons de lichtblauwe hemel
Weer helder en vriendelijk aan,

En als met de zon en de vogels
Is 't oolc met al 't andere op aard; 

-Al moet gij soms dulden en lijden,
Ook vreugd toch weer ziet ge u bespaard.

(Gouverneur).


