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HET BOSCHSPOOK

t.

- 
D.g, lModest.. . Niet t,e lang weg biijven !

- 
Dag, Modest. Voorzichtig zijn aan de Leie,

rriet in 't water vallen...

- 
Dag, Modest. .. 't Zal me varen, als g.e et,n

l,jdje weg zijt.

- 
D.g... dag...d.g...

't 'Was de groet uit bijna alle huizen van d,:
Kerkwijlc te Olsene, ,êÊI1 dorp in Oost-Vlaan-
deren aan den steenweg van,Deinze naar Kortrijk.

,En Modest knikte en wuifde en spoedde zi'ch.
voort. Hij was 't"knaapje uit'de oude Vlaamsche
afspanning << De Drie Ktro,kken > bij de lçerk, en
tevens het eenig kind op de gansche wijk. En zoo
kwam het, dat bijna alle menschen hem ook een
beetje als hun zoontje bescholrwden. Voortdu-
rc.nd, werd hij aangesproken, vastgepakt', vertroe,
ield, en oo'k bewaakt, want dichtbij vloeide de
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Leie en biina bij elk huis waren dan nog rootprtl"
ten en andere watertjes voor het vlas, het groolc
iandbouw- en handelsprodu'kt van de ganschr:
streek.

Modest had een pa}<je in de hand. Hij droeg
iret zorgvuldig. Op zijn gelaat lag een blijde
glans. Het was nog een tijdje vacantie en d,:

knaap ging voor eenige dagen naar zijn meetje.
ook zijn gro'otmo,eder. Zii woonde te Gottern. 't
Was maar een half uurtje verd'er, ook tegen de

Leie.
'TVeldra was de jongen in de e'enzaamheid. De

zon schitterde over de rivier en het Leieland. O,
clat was schoon! En witte wolkjes dreven al;
scheepjes in de blauwe lucht.

Modest keek er naar. En hii zette zich n'eer

achter een vlasmiit... Vreern'-l. hij had geen haast
m,eer... en toch gine hii zoo dolqaarne naar meel-
je en de twee ooms, die bij haar woonden. Hii
zat daar zoo rustig... En hii lçee'lç ro,nd. Naar wat
dan toch? Wel, naar de Leie en naâï het land err

naar aT de wolken. En hij zag zulke sch'oone kleu-
,ren in de natuur. Hij was nog jon,g en de men'
schen zeiden, dat hij te veel droomde. I\4aar M.r-
dest droomde niet. Hij eenoot' Hij keek zoo gretiq
naar de heele streetr< als anderen in een prachtig
prentenboek.- 

Dan deed hii ziin nakie op'en. Er zaten stulçl<en

karton in en schoenblinkdoosjes. Hij nam de dek-
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seltjes er af en de doosjes bleken potjes met verf
te zijn. Modests vader was een schilder, net als
zijn oom Triphon. En als ze werkten op de murell
van herbèrgen, winkels, huizen, dan spiedde Mo-
dest hen af. En zoo kreeg hij ook lust om te schil-
deren... 't Liefst deed hij dat stirlletjes, zonder dat
jemand het zag.

Hij begon nu ook. De Leie, vlasmijten en die
boomen gind,er, ze moesten op het karton. Inge
spannen werkte de knaap. Zijn oogen schitterden.
Zoo zat hij daar een heelen tijd. Zijn stukje was
af, of ,neen, geheel af nog niet. Hij zou het bij
rneetje wel voitooien.

Eindelijk pakte hij alles weer in. En dan stond
irij op, en vervolgde zijn reis.

Plots bleef hij weer. getroffen staan. Ginds te-
gen de Leie zat een man voor een schildersezel.
Hij droeg een breedgeranden stroohoed. Hij wa,'r
ook aan 't schilderen.

- 
Mijnheer Claus, mompelde Modest...

O, zo'o gaarne ware hij heel dicht bij hem ge-

saan om stil te kijken naar het werk. Maar hij
durfde niet. Hij had zoo'n groote bewonderinq
voor Claus.

[."aatst had er iemand in vaders herberg verteld,
dat Claus een eenvoudig boerenjorngentje was ge-
weest op 't hofstedeke bij vader en moeder tc
Vijve-St-Elooi. Maar nu kwamen veel rijke hee-
ren en dames naar de schilderijen van Claus l<ij.
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ken. En al,len zeiden, dat
rvas in de kunst.

- 
Ik moet nog veel,

Modest.

hij een groote meester

heel veel leeren, dacht

Hij was toch dichter bij gôgaan, en dan kroop
Irij door't gras, tot hij de schilderij kon zîen. Zi}n
hart honsde en zijn oogen schitterden.

tEindelijlc keerde hij even ,behoedzaam t'erug.
Aan den weg stondeen 'breedgetakte boorn. Mo-
dest legde zijn pa'kje neer en in een wip klorn hii
naar hoven. En nu kon hij nog beter het Leieland
overzien. Hii had,hier wel een huisje willen heb-
be,n. Kijk, ginder ware,n mannen aan 't vlas bezig.
'Hun roode baaien vo,nkten hel in de zon. Daar in
een meersch graasden bruine koeien en tusscher;
hen liep er een witte met zwarte plekken. En bo-
ven 'dat gro,en, rood, bruin, wit en zwart, spande
de hemel zijn blauw met blanke wolkjes.

't'Was allemaal zoo scho,on. En dan dat hofste-
rfeke met zijn lekalkten rnuur en groene'deur en
vensterluiken en grijs stroodak. ,

Maar zoo geraakte Modest niet te Gottem. Hii
scheen niet aan zijn Meetje te denken. Doch hij
hoorde een ,klokje. 't Riep ergens op een ho'eve
het volk naar huis voor 't,noenmaal. En de men-
schen stapten door weiden, over wege,ls en langs
akkerlianten.
' iModegt liet zich uit den boom glijden. Mijnheer
Claus werkte toch voort. Die dacht aan geen tijd.
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De lsnaap nam zijn pakje op en zij,n karton mel
't landschapje en stapte voort...

t-ret vras een heerlijke morgen voor hern ge-
rvêest. Op zijn wijk was hij het eenige kind, heJr-

ben we al verteld. Hij bezat dus geen kamerad,en,
om met hen te spelen. Hij was altijd oncler groote
rnenschen en die hadden toch druk werk voor hei
ciagelijksch brood. Dan was Mod,est alieen, en Lrij
zat ergens neer en.keek om zich heen. I-lij werd
cen droomer, meenden de menschen... Maar hij
sufte niet. Hij genoot van de rnooie natuur. F-n

we zagen al, dat hij een drang had, orn vader eu
oom na te d,oen en. te schilderen. Zoo verveelde
hij zich nooii. De jonge knaap kreeg zijn land
zeer lief.

Nu was hij spoedig bij Meetje, een vriend,elijkr:
vïouw, de moeder van zijn vader. En ze verwel-
komde hem hartelijk. Ze hield zooveel van den
knaap. De tweê ooms waïein niet thuis. Modest
z,ou ze's avonds zien en nu op Gottem vreerncle
clingen beleven.

Na 't eten wefkte Mod,est zijn schilderijtje af.
Meetje kwam buiten zitten. Ze stopte kousen.

Tebegon dan te vertellen. Dat kon ze zao boeie'nd.
En Modest luisterde naar haar verhalen. -[a, hij
rvas gaarne te Gottem, ook een dorpje in het zoete
Leieland.

--6-

II.

Grootmoeder had dan werk in huis. Modest
drentelde wat rond. Eensklaps hoorde hij op d,en
w'€g menschen praten. F{ij was geen luistervink,
rnaar wat hij hoorde, trok nu zeei zijn aandacht.

-- Jr, 't is zeker waar... mijn jongen heeft het
5ïezien ! Al lichtjes die op en neer gaan, zei een
vrouw.) 

- 
Maar mensch toch!... Wat rnag dat zij,n)

vroeg een anclere

- 
'1 $peskt in 't hosch. En anderen weten hei

ook wel" Er wordt al rne,er over geklapt.
Zoo stonden daar op de dorpub^.n rlie twee

vrouwen te praten.
Anderen kwarnen bij hen. En die wisten ools

nieuws orrer de schoklcende gebeurtenis. Velen
hadden gezien, hoe in 't bosch, zoodra lt 'donker
rvas, Iichtjes c,p en n,eer gingen. Ze daaTàen uit
d'e boomen tot tesen den grond en dan rezen ze
wieer. En zoo ging 't altijd maar d,oor, omhoog,
ornlaag, omhoog, ctrnTaag... 't Kon niets ander.s
zijn dan tooverij...' 

- Ja, ja, zei een oud vrouwtje, dat is de dui-
vel, die zoo verdwaalde reizigers in 't bosch wil
JnLk"n oïl"i'ze te doen versrnooren in een,moeras.
'I- Heb het mijn grootvader nog hooren vertellen,
hoe hij eens verdoolid was bij âvond. Hij tr<wam
van Deinze. En 't smoorde erg. Ge kondt geen
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hand voor uw oogen zien. h4aar otr),eens berner],;t:
grootvadel een licht. Hij rneende dat hei van ,eer:.

I.ofstede was, langs waar hij naar zijn huis moest
gaan. Zoo hij trok op't iichtje af... en't gins
altijd achteruit, leek lr.et... ûpeens vri-;.s 't weg,
maar grootvader tuirnelcle in de l,ei"=.' 

- Josefa toch! riep ,re.-. cl:i. llrisiei'eniie vrou-
wen.

-J", 
ja, z.ao gebeurclr': het. '1" Was el,n tr.r,ovr:r-

Iicht, een stalkaar.-*, die grootvai{er n ieieir:ir:[e en
rraar de Leie bracht. Ceir,:k!,;ig I<,cr.r g:"c.:atvii=r: r.::rl
tiit 't water geraken, maa.r hij 11/:rs a'rr-) rieerlij]t-'
l'an zijn baan afgedwa.ald, c{ert h!.j nlet r:neer ko,r:
herkennen, waar hil' stonrJ. E,n hi; di.ri:fie nici:
meer voort te gaan uit vre,es weer ii'r d,e i-.,c r:l t.r:
Luimelen En den heelen nacht b,leef hrj cla.a:r rir:-
ten, zo'o nat als hij was.

*'1 \V6s om ziekte op te :loen, rleende e,:r rle:
omstanders.

t_ Hebt ge clat van ii-,v gro tvad,er zelf g;-
hoord? vroeg iernand a.an d.e oude vrouw" 'k
Peinsde, dat hij vroeg gestorven v/as en *ij henr
nauwelijks gekend heLrt.

- Jr, maar ik weet het dan toch van een lio-
zijn. Gelooft ge 't missch.ien niet?

*- Och, ,er wcrrlt veel .reit:ld...
De man verwijderde zich en haalde de schou-

ciers op.
In 't groepje vertelde rnen nog rneer spo,okr{e-

I
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ocrried:cnissen. En ft,{oiest iuisierele gretig toÈ,

- Ja, ja, zei een vlouw, er gebeuren sôrns rari
ciingen. ilç heb hooren veriellen 'dat er in een hrais-
je moeder en haar kind zielç lverden. En in den
riacht verergerde het zoo, dat de man naar 't dorp
ging om Cen do,kter te halen. Ze kwameln sarnen
terug. In de meersch bil' de Leie zagen ze een vuur
Lrranden. En er zat een vrouw bij met een }cindje
c,p haar schoot.

-- Mensch, wat c{oet ge daar} HeL,t ge geen
iruis] riep de do}<ter.

AI met eens was de vrouw met haar kind vèr-
clwene'n. En het vuur doo:rcde uit. Verschrikt gin-
gen de dokter en de vader naar huis. En ze von-
d,en de vroi-rw en het kirrdje dood.

-'Dan 
warerl het zeker hun zielen, di,e bij dat

vuur zaten) vroeg .|osefa.

- 
Dat zal wel zijrr.

- 
En ik weet van iernar:d, die o1l een nacht

van een trouwfeest Lvr'am, verhaalde een andel.
Hij was welgezind en ilep te zingen. Hij moest
r',:odlij cell 1.:erl;ha,f e.i:. .:i:.q tr''rsschen cle jlçyuisen
-een 

i.raa.,''sje itrl:arr,.-i,::n. lh.il ]i':;i ,r,:rns hooren zeggen,
,:iai., ais Rj: ri.aillr diai to{}1.. rr];-:.i.r-,1,s !r,/ j,es, c{ie op urv
v'ir'gel' l,vsann zit:e;-1"

- 
Ik wil dat nu toch eens probeeren, zei hij.

E,n lrij siak rij:l î/irrirJii. ,-lit. L',e kaars klvam naar
I:ern toe. En de vent wei.cl zoo ,benau.wd, dat hij
raïl lveg iirp. I.-Tij ke":k et,res om..L)e ]<aars volgd,e



rrog altijd. Wat maaLte de man beenen. Zweetend
kwam hij aan zijn huis. De man spïong binnen en
srneet de'd,err toe. Boern... er werd een zwaye
slag op de deur gegevein. De rnan keek eens be,
vend door 't dakvenster en hij zag de kaars terug
gaan. Ja, dat zijn al vreemde dingen. En ik zeg,
lerat alles gerust, wat u gerust laat.

- J., ja, dat is 't beste ! klonk het.

- 
Ik ben bij donker 't liefst in huis, oordeeldc

Josefa.
Zoo stonden ze elkaar van die onzin,nige en

clwaze vertellingen te doen en eigenlijk bang te
maken. Ieder sccheen zuik een fabel te kennen,
een akelige historie.

Maar 't ergste van al was nu toch, dat er te
Gottem een boschspook zulke toeren uithaaide"
Het liet voorzeker di,e lichtjes op en neer dansen.

En de menschen waren er onrustig over. Dr:
pastoor hoor'de van de geschiedenis en lachte er
mee. En hij bestrafte hier en daar inenschen orn
dat bijgeloof.

,Maar 't hielp niet: de koppigsten zeid,en, dat
er altijd spoken waren geweest en er altijd zou-
den zijn. En dat geloofden de meest,en ook.

Modest was dichter bij 't groepje ge,Lbmen en
iuisterde gretig naar die verhalen. Hij hoorde 'i:
voll< zoo gaarne vertelle,n. Maar dit was toch lvai
griezelig. Dat nu zoo'rt spook dicht bij zatl

- t0-

Meetje wenlcte hem te komen, ze had hem noo-
dig' :

- 
Modest, trek eens wat eten voor de konij'

rlen, vroeg ze. Daar aan den grashant.

- J., meetje... Maar weet ge, wat ze op den
weg vertellen ?

-'t 
Zal wel niet veel bijzonders zijn.

De knaap spral< over 't spook in 't bosch.

- 
Och,"jongen, dat is domme praat, ge rnoet

er nie't naar luisteren, sprak de oude vrouw.

- 
Ze zeggen toch, dat ze de lichtjes gezieu

hebben...
__ Nlisschien een sterre, die fel blinkt of de lan'

t;rarn van een boer.

- Ja maar er rn,oeten veel lichtjes zijn.
, -- Van een rnaken ze er twee en drie en dan
een dozijn. Zet het uit uw hoc,fd.

Modest sneed gras aa,n d,en kant. Maar hij
dacht toch voortdurend aan' die zonderlinge ver-
telling. Zou hij vanavond ook eens durven kij-
lcen ?

I-iij r:ernsde voortdurertci aan het boschspook. 't
'Was wonderlijk dat de menschen er niet eens met
rronkel Camiel en nonkel Triphon over kwamen
spreken...

Och, veel dorpelingen dachten zoo vreemd over
hen.

En weet ge hoe at l<waml Die menschen za-
gen, dat de gebroeders van alles maakten en dat
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ze boeken bezaten. Ze konden m,eer dan anderer.,
omdat ze be,kwamer ,en slirnmer war,en en zich
c'ntwihkelden.

Ze teekenden en schilderden. (iaom Camiel
dichtte en schreef en oonl Triphon *ir:g overatr ;n
d,e streel< landschappen schilderen in huizen en
herbergen. De menschen noernden h,ern wel eens
de Rubens der streek. ,De vader van Modest schil-
derde ook. Geen wonder dat de.knaap vader en
com navolgde, en ook gaar,ne rnet verf omging.

Ja, Modest verioefd€ gaarne te Gottem. M".t-
je's huis stohd er zoo frisch in de open ltrcht en
erom heen golfde liefelijk het land naar de kron-
kelende Leie.

Oom Triphon maakte muziekirrstrumenten,
{oedelzakken, fluiten, pianos en zelfs kerkorgels.
Camiel hielp hem er bij.

En wat keek Modest toe als oom Triphon g,oo-
chelde, van alles uit een hoed toovurdu. D.t ïr"
cloor ocrns hehendigheid en rapheid. Maar dornme
menschen dachten er anders over.

De ooms hadden ock een trapwagen gemaa.i[<t,
om met Meêtje de streelc oond tà rijJen.

- 
Allemaal tooverij, fluisterden divaze, be-

krompe,n menschen, en ze }çeken wantrouwend
naar de knappe broed,ers. Denl< eetrrs, e,en eenvol!-
dig man als Camiel, die 't kleermaken geleerd hani,
maar dichten las in allerlei talen! tr-lij had toch
nooit hooge scholen bezocht. Neen, dat was niet
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zuiver, vertelden dommeriken, die bij een dik
L,oek aan tooverij en zwarte'kunst dachten.

Maar er waren €r in 't rônde natuurlijh ook, die
verstaridiger oordeelden en de broeders eerden en

bewonderden. En dat verdienden nonkel Camiel
e rr Triphon.

rDe troeders bleven steeds welgezind. Vooral
Iriphon was een vroolijke guit. Hij kon de stee-

,r.r, do"tt lachen door zijn grappen' zeiden de

menschen. Geen wonder dus, dat Modest gaarn'e

op Gottem vertoefde. Hij had d'us bekwame obms.
M*t dat erlcenden zekere àwaze menschen niet'
Ze prevelden.on'der elkaar, dat die gebroeders ze-

ker met tooverij omgingen. Ja, er waren toe:l
veel bijgeloovige lieden. Als ze iets niet begrepe3,
sleepten ze er maar dadelijk tooverij bii... Ze
rrertrouwden de boeken niet, omdat ze zelf niet
ko,nden lezen of schrijven.

III.

lHet werd avond. lEn veel rnenschen van Got-
tem gingen in de richting van 't boschj'e. Modest
volgde hen. Hij was toch zo'o ni'euwsgierig, maar
echetr ooil< wat bang. Gelukkig ston'd,en er hier
meer dorpelingen.

En allen staarden naar het bosch.

- 
Daar, daar! schreeuwden er vier, vijf tege-

lijk. 't Licht... 
l
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Een vrouw liep gillend weg, een andere volgde.
Niemand durfde to,t aan het bosch gaan. En Mo-
cest l<eek zijn oogen haast uit. ja, d;aar blonken
de lichtjes ert ze rezer' en daald,en en ïezen weer
cn zalçten opnieuw, langzaarn als treiterend. Dat
duurde een heelen tijd. Toen verdwenen ze. 't
'Was uit vooï van,avond. C), wat mocht dat'betee-
Içenen ? l

Modest sloop naar huis. Zijn oorns waren er
nog niet. De knaap vertelde aan Meetj'e, vrat hij
gezien had.

- 
Och, jongen toch... 't is een sterre of een

Iantaarn. En s,oms zien ze glimwormen voor stal-
I.aarsen aan en tooverlichten. Ge moet die domme
tlingen niet gelooven. Toe, 't is tijd orn te gaan
slapen...

En Meetie gaf Modest een krr.isje. Maar nog
L,ng dacht de jongen aan de geheirnzinniee licht-
jes, die daar daalden en rezen irn 't donkere bosch.

's Morgens verteld,e hij het aan zijn ooms. Ze
lachten hem uit. En toen zweeg Modest maar.

Doch's avonds stonden de menschen weer naar
die lichtjes te kijtr<en en opnieuw verschenen ze.

't'Werd onverdragelijk, zoo'n boschspoolc...
Een vrouw'zei, dat men het verdrijven moest.

-- Als het daar blijft, zullen er eyg,e dinsen ge-
beuren, beweerde ze. Een ongeh;,k of schad,e aan
beesten. Die tooverij beteekent altijd iets slechts.
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' ,*- 't lioschspook komt om bôôze toeren té
spelen.

Allen keken de vrouw wat angsti'g aan.
\&'e rnoeten 't spo,ok verjagen, hernarn ze.

- 
Maar ho,e] vroeg er een. Ge kunt zulk een

spook nie,t zien. 't Is onzichtbaar. Alleen door de
iichtjes weten we, dat het spook er is.

- 
O, rn,et geweld kunt ge niets doen, sprak de

vrouw. Maar er is een ander middel.
,De vrouw stak haar mageren wijsvi'nger op en

vervolgde.

- 
l63i ons nu allen in beêvaart naar 't bosch

trekken met kruis en vaan. En dan zal het spook
vluchten.

,Dit plan werd ciruk besprol<en, en he,t vond
bijval. Maar de pastoor mocht het niet weten; dic
zou zulk bijgeloof verbod,en en de dornme lieden
bestraft hebben.

,Men haaide het kruis en een vaan van een ver-
eeniging. En in de schem,ering wer'd een stoet
gevormd.

Modest had wel wille,n meegaan, uit nieuwsgie-
righeid, doch Meetje hield hem thuis.

De optocht v,ertrok. De vrouw, die het plan
voorgesteld had, droeg d.e vaan en stapte vooroil
nret groote passen.

Maar dichter bij het bosch vertraagcle ze merk-
baar en allen ded,en als zij. Ë,ensklaps waren de
lichties daar weer en gingen op en n,eer, als op
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vorige avonden. ieder ontstelde.
Daar kwamein eenige stoerre bo,erenkerels,

- \p6'1 is dat) vr,oeg een van hen. Waar gàât
ge heenl

- 
'1 Bssshspook ve'rjagen ! klonk het.

- 
Welk boschspook?...

- 
Kijk, ,gind,er tusschen d,e hoomen. 't Laat er

tooverlichtjes dansen en dat is al eenige avond'en
zoo.

Die kloe,ke gasten woond,en aan den rritkant en
krdamen alleen 's Zondags op het do"p. Ze had-
Cen 't verhaal van 't spook nog niet gehoord.
Maar wel tien menschen tegelijk vertelden het
,hun. En de jonge,ns zâ'gen d'e li,chtjes ook.

- 
Ç'331 met ons mee! zei de vrouw, die dc

vaan droeg. 'lVe moeten 't spook verdrijven.
't Leek haar veilig zulke flin'ke mannen in derr

st,oet te heibben. Men kon nooit weten, wat ei
gebeurde.

De boe,rengas,ten sehoten in een lach; En ze
babbelden even met etrkaar.

- 
Blijft maar hier! riep een van hen tot den

heelen stoet. 'Wij zullen het boschspook eens vast
grijpen en een goede ramm'eling draaien. 't Zal
rap gedaan zij;n, met d'e tooverij in 't bosch.

- 
Maar ge zult het niet vinden I riep de leidster

van het troepje uit. Zoo'm spook is onzichtbaar.

- 
Laat ze doen ! klonk het:

- 
Onzichtbaa,r! h,e,rhaalde een der boerenjon,.
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gens. Ô, gij domrne Lloranten. .. ge zi1t r"k", ,r"g
van den ouden tijd, to'en ze aan hei<sen, weer-
rtolven en waterspoken g,eloof'den. Ik ben verder
geweest dan Gottem en Cen Leiekant. trk heb ai,r
soldaat vele nachten Gp rt"acht gest,aan en no,oi't
spoken gezien. En w,e zulle,n het bosch ,eens rap
zuiveren.

De zonderlinge bedevaar'ders keken vol bewon
dering naar den d,apperenrkerel, die als een vell-
l:eer riep:

- 
Kornt, rnannen, we gaan er op los !

lD,e boere,ngasten vertrokk,en. Lichtjes dansten
vroolijk op en neer. En d'e kerels stapten er mer
groote schreden recht op toe.

- 
'!7e pakken 't spook saïnen vast,.zei er een.' 

- 
Wacht, ik zal eens een ferrnen knuppel snij-

den. Zoo de mensch,en de vrees op 't iijl jagen,
clat mag toch ,niet zijn.

- 
En de parochie overhoop zetten.

Plots tuimelde 't lichtje neer. 't Was een kaars
in een uitgehold'en beetwortel, lve,ll<e gaten in den
v,and had.

Twee mannen, de boschspo,ken, rnaa,ï twee
grappenmakers liepen weg. En d,e boerenjongenr'
iierkenden ze als Camiel en Triphon, de oorns r,;,n
Modest. Met hun beiden'l<onden ze,niet op teg3n
die groep kloeke gast,èn en dus was 't besie ,r,**,
san den haal te gaan, orn een pak slaag le cnt-
Icpmen. Luid klonk hun lach.



Ën nu schaterden de boerenjongens het ook uit.
Z" metLt.n hoe de spokerij in elkaar zat. Aan
clen beetwortellantaarn was een lang touw beves-

tigd en dit hing'oveï een tak. Door het te treklçen
en te vier'e'n ,hadden de twee gebroeders de kaars
laten rijzen e,n dalen. En door de gaatjes leelc het
c,f er verscheid,ene lichtjes waren.

,De boerenzon'en ûâITlerl'd'en lantaarn mee naar
de bange bedevaarders, die in spanni'ng stonden te
wachten.

- 
Hier is uw boschspook, riep een der gasten

en hij toonde den beetwortel.

- 
Maar dat kan niet zijn, stameld'e de vrour,v

met de vaan.

- 
'k Zal't u uitleggen, hoe het wel kan zijn,

hernam de boerenzoon.
En allen hoorden het verhaal en d,e nàmen cier

kiuchtspelers. En daarvoor hadden ze zich angstig
qemaakt en waren ze in optoch't naar hier geko'
men!

Eerst was i'eder geweldig kwaad. Zoo iets dur'
ven '-iithalen ! 1De rnenschen vcor den gek houden !

Dat ver'diende strenge straf, beweerden ze.
Maar vlug werd de stoet ontbonden. En be-

sr:haamd slopen de lieden langs binnen,baantjes
en wegels of over akkerlande'n naar huis. 't Was
cf. ze ald,us wilden verbergen, dat ze er ook bli
\ô'aren gewe,est.

Modest zat bij Meetje, toen oom Camiel en
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Triphon binnen traden, vroolijk en lachend.
Waar'om hebt ge zoo'n ieute) vroeg N{eetje.

En ze vertelden het, wat ze eenige avonden in
't bosch hadden gedaan.

- 
]!1s61 waarom zoo iets uit te halen? vroeg

Meetje.
En de broers vertelden het. Ha, er waren dwa-

zen, die hen van tooverij verdachten, omdat ze
allerlei konden vervaardig'e4 en Lroeken lazenl Ze
hadden nu eens willen toonen, wat al dat hijge-
loof waard was. Nu zou en 'de menschen toch wel
begrijpen, hoe belachelijk ze zich aanstelde,n door
aan spoken te gelooven.

Meetje bromde wel wat, maar lachte dan ook.
Ze hield veel van haar jongens en deze waren
zoo in-go,ed voor'moeder.

En Modest had ook plezier over dit verhaal.
Nu werd er in het dorp nog m,eer over de spo-

i.:en gesproken.

- J., ja, zeiden de vers,tandi'gsten, Carniel en
Triphon hebben de bijgeloovigen ,eens een goede
les gegeven. Wie nu n,og aan spoken gelooft, is
aartsdom.

Een paar dagen late,r, op een Zondagmorgen,
kwam de vrouw, die de bedevaart aanqeraden en
cle vaan gedragen had, uit de kerk. Ze za,g Tri-
phon en de woede kwam weer boven, noq meeï
toen ze merkte, dat eenige rnenschen spottenC
r,^aar haar keken.
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- 
't Is schandalig, wat ge gedaan hebt I

schreeuwde ze naar Triphon.
Deze bleef voor haar staan en luide spral< hij:
(( ilr, file licii;es, o, g.j ricmn c koe,
Gij liept daarnaar rnet kruis en vane toe >).

Toen maakte de vrouw zich rnaar weg. Tegen
zoo'n grapp,enmaker konCt ge niet op!

IV.

,llaa hai h4o'jesi in z in j: 13;i r,ji.-^rlei eigi::,aar"
dige ontrnoetinge,n. in de afsparrning thu[ kwa-
rn,erf c:i v'eel rirenschen, C:e ::i: jrun ,::aJ.r_en ver-
handelden of er na de mis wat poosden. En Mc,-
dest hoorde er allerlei verhalen en le,erde zoc dr:
gewoonten der streek l:ennen. Ai die rrlaiii.!:n
waren zijn vrienden. Ze brachten iel,.kers e:1
speelgoed mee.

Op school hield Modest 't meest van teekenen,
nlaa.r' ji;rst niet, 111;,11 hi1 er mroest tecl{.enen: stijve
figuurtjes- cp _nritjes rnet recht,e *r, ""h..o* lilr-r-
t,ies... Hi; teekende liever de Leie en de olrr*;;_
te.n, hofstedekes en de bocrnen. F"4aar de meester
was dan ontevreden. Tellcens tcch weer v3rrasi{jhij Modest rnet een ander weyk dan op ,t borrJ
stond. En op zekeren clag rnas zijn genJulcT ten
cinde en stal< hij den k""ap aan de deur.
. De_rneester praatte rnet vader en rnoer-{er en hii
hoorde, hoe de knaap die natu'r t "*""J"ral." Ëï
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toen liet hij Modest doen en hij rvas overtuigd,
ciat hij later nog van den knaap zou hooren.

Van Olsene ging Modest naderhand te Deinze
<rp school. I-lij wou zoo gaar'ne naar de Acadernie.
i-{ij mocht niet van den best',rurder. Hij kon het
toch niet laten. Hij wilde leeren schilderen. En hij
sloop stil naar de Academie. O, daar ging zijn
hart open.

Maar, o, wee I 't kwarn natuurlijk uit. En Mo-
clest wercl ,in een i<las opgesloten, toen het tijd
w,erd vonr de academle. Hil kon ni'et stil blijven
zitten en vluchtt,e door het raam. En d,at bracht
nieuwe straf.

'En daarna moest Modest vader helpen. Hij
echilderde ook landschappen ûp muïen in h'.i:zerr.
En het bi'eek, dat hij in al die jaren veel geleerd
i,ad. Men bewond,e'rde zijn werk.

À4a:rr Modest voeicle, clat hij rneer kon.
Een kennis van z,ijn vader, familie van den

grooten schilder Claus, beloofd,e Modest eens mee
tr, zirlien nerrr,en naar dien meester.

--_ Dan i.noet ge hern uw o*,erk eens toonen en
l:ooren wat Claus er van zegt, sprak hij.

In spanrting wachite Modest d,at bezaek af. El
ernCelijk mocht hij naar Astene, waar Claus
'.voorn,de. B'evend trad Modest binnen. Claus liep
in zijn at,elier ron.d op klornpen en met een flu-
nveelen vest aan.

Hij bekeek Modest en vroeg:
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- 
Wilt gij schild,er worden, kunstschilder?

Verlegen knikte Modest.

- 
Maar weet ge wel, dat het een moeilijke

ioopbaan is, jongen) hernam Claus. Velen [jjen
bittere armoede. En moogt ge van huis )

'Mcidest vertelde, dat hij vader hielp, maar in
zijn vrijen tijd schilderde, wat hij gaarne zag. En
Claus glimlachte ibemoedigend. H,ij dacht i.k..
aan zijn eigen eenvoudig huis, en zijn strijd.

Hij bekeek het werk van Modest.

- 
Luister eens, zei hij dan, ge mo,et een tijd

niet meer schilderen, maar veel teekenen. Kijk de
natuur af. Dat ,is uw $r,oote leermeester. En kom
,dan weer met uw werk terug.

BIij vertro,k Modest. Claus moedigde hem aan,
v'oort- te gaan. En naarstig werkte fri";. E" bij een
tweede bezoek toonde Claus zijn groàte tevréden-
heid.

O, hoe ingespannen arbeidde Modest. En ein,
delij'k mocht hij naar de Academie van Antwer-
1ren. Er zat een hardne'kkige wil in dien jongen.

ïVeld,ra zou Mod,est een,s zijn werk 
-ten" 

toon
stellen. 't 'Was te Kortrijk. Hii wachtte in span-
ning af, wat de kenners zoudenzeggen... En d.r,
kwam het nieuws: men bewondÀrde zijn werk.
En miinheer Victor Deliile uit Maldeg.*, hud ,ijr,
schilderij: <<Maartzon >> gekocht. En àat mo.digi"
3gr. 

't V.olgende jaar zond hij een schilderij <<be
Kantwerksters >) naar d,e te,ntoonstelling te Am-
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sterdam. Ëen Hollander kocht het.
En daarna wilde hij exposeeren te Brussel. Het

was een stu,k, da.t een eendenpark voorstelde. Het
werd zorgvuldig in een kist gepakt. Modest ont-
;rï,oette een jutvrouw, di,e veel aan de l-eie zat t:e

schild,eren. Ze wilde ook een doek naar Brussel
sturen.

- 
Kom er eens naar kijken, vroeg ze.

En Modest ging mee naar 't kasteel, waar de
jufvrouw verbleef. Het was ook een sehilderij met
eenden. Maar de eend, die heelemaal voofaan
stond, was anders dan de overigen, la,ng niet zoo
god.

Modest zei het eerlijk.

- 
Ik vind het ook, antw,oordde de jufvrouw,

maar ik mag er niet aan raken. Mijn leeraar heefi
ze er.op gezet. 't Is het eenige, dat niet van mij
is. Zeg eens, die leeraar is van den keurraad te
Brussel. Hij moet dus oordeelen over de schil-.
der,ijen. Kom eens naar Gent, waar hij woont; ik
zal u aan hem voorstellen.

Den volgenden dag begaf Modest zich naar
haar huis. De jufvrouw was hem vooruit gereisd.
En ze had verteld, dat die eend Modest niet be-
liel en zij het met hem eens was.

Toen Modest binnen trad, keek de leeraar hem
niet vriendelijk aan. 'Wat, verbeeldd,e die jonge
rnan zich? Hij durfde i,ets af te keuren van een
leeraar. Modest liet z,ijn werk zien.
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- ôe moet nog veel, veei, v.ei i.ererr, ,"i d..
Ieeraar verwaand. En ik kan u te Bru,ssel niet steu,
nen. Ge exposêert te vroeg. Dat zullen de andere
h.eeren ook zeggen.

De jufvrouw keek medelijdend naar Mod,est,
die bedrult heen ging. Wat nu? Hij had veel zin
de kist weer uit te pakken. Maar neen, hij zou ze
toch naar Brussel sturen. De moeite was gedaan

:" 4" kist stond gereed o,m naar het station ge.
bracht te worden. En ze vertrok.t. En to,en k*Àun't nieuws uit Brussel. In spijt va,n den nijtligeri
ieeraar werd de schilderij zeer bewonderd ", Ë"r,
kunstkenner kocht ze! De jufvrouw kwam Mo
dest geluk wenschen, êll Zê lachten beiden om den
slechten profeet, die zoo boos was geworden cm
€.en eend, die meer op een kip geleek.. . .

V.

En Modest Huys 
- 

want zoo is zijn volle
rraam 

- 
werd een benoemd schilder, van wie nu

,orachtige ,doeken hangen in de rnusea van ons
Jand ,en van den vr,e,emde, ,t,ot in ,Arnerika toe"

Hij woont th,ans in het Zonnehuis te Zulte"
We zijn met:hem naar,.Gottem geweest, naar het:
huis, waar zijn nu zallige Meetjl w.:onde en we
h.ebben oo,k zijn ooms Camiel en Triphon ont-
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rn,oet en ,gaarne naar hen geluisterd... ook naar
't verhaal van 't'Boschspook.

Omdat Modest Huys zijn Lei'land zoo lief heeft
en het als kind met dat werkende volk leerde ken-
nen, schildert hij het zoo gaarne.

MODE.ST HUYS

't Is de bedevaart en kermis te Machelen, waar
hij als knaap heen ging. t' Zijn de vlaswerkers,
die hij vroeger en nog bezig ziet. 't Is de over-
,otrooming, als db lleie buiten haar oevers treedt,

-25-



g_elijk ge het op het plaatje ziet. En de hoeven en
rie_oogsters, de vier jaargetijden...

Later zult ge het levà v.r, d*r"n kunstenaar
nog m,eer begrijpen.

VI.

_ Modest l-luys heefl veel gereisd, om ook in an_
dere landen te schild"r"n. Mu., 't li,efst *", hiy ir.,
Vlaanderen, in 't L,eieland, en ook wel op d. h;;_
'uels en in de dalen van Tiege*, Orà.rruurd",
Ronse.

Daar leerd,e hij zijn vrouw kenrren, die ook een
iiunstenares-is_, prachtig het leer bewerf.t "" g."._
ne de muzi,ek beoefent.

iDe naam van Huys als schilder werd, meer en
rneer bekencl. Uit Amerika vroeg men hem on:
Iid van een keurraad te zijn. Hij Èon er niet heen,
om d,en verren afstand. Uit vele stoden in Errropu
kwamen uitnoodiging,en om aan tentoonstellin-
gen deel te nemen.

-E:"* tegen den avond 
- 

't is nu viiftien jaar
geleden 

- 
kwam Modest Huys -r.r, ,iir, ..blia,Hij had met lusr geschilderd.

, Plots. werd hij erg somber. 't Leek hem of hii
lçoorts_ krees. En alles om hem heen had =or,nrar,e lcleur. 't Scheen of de avondzon d,en hernel
en de streek m.et ,bloed verfde.

Huys vreesde onpasselijk te worden en zette
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zich neer. 'Wat kan dat nu ioch zijn ? Een voorge-
r.oel, dat er een ongeluk lvas gebe-r'J.

Weer stond hij op. Misschien iets thuis niet in
crde. Hij was gejaagd het te vernemen. Hij na-
Cerde zijn woning en ontmoette geburen. Die ke'
lren heel gewoon en knikten hem toe. Zoo er een
ongeluk voorgevallen was, zouden ze anders zijn.
En neen, er was thuis niets bijzonders.

Mevrouw Huys zag echter wel, dat er haar man
iets scheelde. Modest wilde haar niet ongerust
rnaken. Zijn angstig gevoel bleef nog. Misschien
ziekte of ongeluh bij moeder of familie? Er moest
iets wezen.

Huys keek een dagblad in. F,n hij schrok... Nu
wist hij het, wat hem de onrust in 't bloed had
gejaagd: Hij las een bericht, dat er oorlog dreigde
in Europa. Van die ramp had hij het voorgevoel
gehad.

En de oorlog,kwam, ook in België.
'Dat was een vreeselijke, een treurige tijd.
Huys treurde met zijn vriend Claus. 'Want 

die
voorname schilder was zijn vriend geword,en. En
Claus bewonderd,e het werk van Huys.

Lang duurde die oorlog. En op 't einde werd
hij nog 't wrèedst voor de L,eiestreek, want aan
de kleine rivier werd vreeselijk gestreden.

Olsene viel door'de kanonnen in puin. En met
soldaten kwamen er ook veel burgers om 't leven,
door granaten en stikgas.
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In de Leie dreven doode soldaten. Er lagen er ,in
de velden en hoven. Zoo was hei ook te Mache-
len en te Deinze.

T/e heb'ben het 'puir: van'Oisene gezi,en, en .de

graven allerwegen, tot men de dooden op kerkh.r-
rên verzamelde. Er was zooveel rouw, ook in de
sireek tusschen Leie en Schelde, te Tiegern, iri-
gooigem, Castre en vooral te Avelgern, waar'
gansche gezinnen samen den dood v,onden.

En hoeven lagen,in puin, molens waren olrlvcr
geschoten. 't Was overal treurnis.

De tijd,en beterden.
Modest Huys woonde langen tijd te Wakker,,

't dorp, waar men zoo gaarne zingt, oolç dicht bli
cie Leie.

Nu staat zijn lief huig te Zuh:. E.n rloor het
gr'oote raam van'zijn werkzaal, ziet hij ver over
de streek.

rMeester Claus is gestorven. In aanwezighei.l
van de Koningin werd een gedenksteen onthuld
in de nederige woning, waar hij geboren werd. "tr"e

Gent is er voor Claus een standbeeld.
Er ziin veel schilders aan de Leie. Als ge de

gelegenheid hebt, bekijk dan schiiderijen.
Die van Modest Huys zijn als vertellinsen urt

't mooie Vlaamsche land.

EINDE.
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(Naar schiiderij van
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de Leiestreek.
Mc,dest Huys).



Cv,erstroo.rning in,cle Leiestreek.
(Naar schilderij van Mcdest Huys).



EE,N VRIEND VAI\ HUYS.

Mod,est Huys heeft een prachtig p,ortret geschil-
derd van zijn vrirend, Stijn Streuvels, een onzer
l:este schrijvers. Zijn echte naam is Frank Lateur
en hij woont te Ingooiqern, in dat rnooie land, oolc
door Huys gesChilderd. Hij was eerst bakker te
Avelghern. En zonder clat d,e boere,n dit u'isten,
,l',eek L.ateur al hun doen en laten ,af en schreef er
.clan thuis schoone verhalen over, die gaarne gele-
zen worden. Frank liet zijn brood wel eens ver-
branden, want zijn hoofd wâs van zijn boeken vetr-
vuld. Als er een vreerndeling in 't d,orp kwarn 

-'t is mi| ze_lf gebeurd __ en hij vroeg waar Stijn
Streuvels woonde, dan z,ei rnen: << Dien naain ken
ilc niet >>. Streuvels had op schc.ol heel veel gcieelcl,
en zoodra hii ,r.tr zijn ouders rn,r=cht, trok hij in de
bakkerii. Maar in zijn'eigen tijd las en sturl"eerde
hij. Nirnrner ging hij riaar de herL'erg; al zijn geld
werd aan lroelcen besteed. En ,eindelijk begon hij
zelf te schrijven en de bakker van Avelghem is
een beroernd letterkundige geworden, wiens boe-
ken ge weldra lezen zul;t. Nu is Streuvels. geen
,bakker meer, maar woontlhij op een lieve villa,
r< 't Lijsternest >>, ginds te Ingooigem, waar zijn
vri,end l-tr':go Verriest, pastoor was. Hugo Verriest
wag een uitrnun,te,nd nedenaar, ,en ,ook dichter en
schriiver. Veel ,spra'k hij over Guido Gezelle, den
oom van Stijn Streuvels, Vlaande,rens tresten dich-
ter.


