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Nr. 317.

A" HANS

$!e $oselnwaohtetr vall, Ëikenhof.

,1.
Aan de poort van het kasreel Eikenhof ston.

Cen honderden merrschen. Mijnheer Van Belbelçe,
,de eigenaar vani Eiken,hof, werdi begr,aven. Er
waren veel kennissen gekomen uit Cent, Lokeren,
Sint'Niklaas en De,ndermonde En to,en de lijk-
stoet op den, weg kwam, sloten de meeste dorpe-
l:ngen er zich bij qan.

,A,nderen volgden op een afstand en spraken
over de gebeurtenis.

- 
Zoo ie het lcasteel gehee! verlateno zei een

vrouw. Mevrouw al lar,rg doclci en nu m,ijnheer.
En de zoon gestorve,n in Amerika. Den laatsten
van Belbeke dragen ze nu naar 't kerkhof"

- J., ,en er gebeuren vreemde d,in,gen, wan-
neer de laatste van zulk een voorname familie
eterft, beweerde Mele, een oude vrouw, die gaar-
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"" b"Lb.iae en zeer Lilg.ioorrig w.s. GieierâvonJ
zwierf een rare kerel rond het kasteel. En Ver-
vloet, de boschwachter, vroeg wat hij daar uit-
voèrde. En opeens was d,ie kerel weg; hij zonk
in den grond.

-: Meie Weet wee,r i,ets bijzonders! spotte eèri
ineisje. Die vent zal ee'n strooper geweest zijn.

:- Zinkt die in den grond) kreet Mele belee;
didd. Il< weet het van i'einand aan, wien Vérvloêr
het gezegd heeft.

- 
En hoe zag die rare mensch er d,an uit?

vroeg het meisje.

- 
Een breeden hoed, en een wijden mantei.

Voo'r mii is dat de geest va'n een der vroegere
heeren, die rond spookt.

Sommigen lachten Nel'e uit, maar anderen
luisterden gretig.

Intusschen was de lijkstoet het dorp gen'aderd.
De geestelijkheid wachtte daar met kruis en vaan-
dels. De kerk was te klein, voor de groote rne-
nigie.

Na den lijkdienst werd de zware kist naar den
grafkelder van het lcasteel geb,racht. Mele, de
lelappei, loerde over het lage muurtje van 't kerk-
h,of. Ze stootte een lcennis aan en wees naar den
anderen hoek van den muur.

- 
De man rnet den breeden hoed en den wij-

den mantel, fluisterde zij. 't Is hij, die rond het
kasteel spookte. Hij komt ook kijken...

2*

- 
Er komt een nieuwe heer, hé?

- J., hi'j staat daar geheel vo,oraan bij den
grafkelder. 't Is een kozijn van mijnheer, die ge-
storven is.

Mele lette meer op den vreemdeling aan den
hoek van den kerkh'ofmuur, dan op de treurige
plechtigheid, die v'eel dorpelingen ontroerde.

Mijnheer Van Belbeke was steed's een goede
meester g,eweest voor zijn pachters en een wel-
doener voor de armen, al zag men hem in de laat-
ste jaren weinig op straat. Men zei dat hij zijn
verdri,et over ,clen dood{ van zijn eenrigen zoon
niet lcon verzetten en daarom als een kiuizenaar
leefde. Maar hij gaf mildq 'bedragen âan den
ouden pastoor om zieken: en 'e.rmen bij te staan,

De begrafenis was afgeloûpen.
Karel Vervloet, de oude, maar nog flinl<e

boscihwachter, ging oo,lc huiswaarts. Nele, zijn
vijftienjarige kleindochter, vergezelde, hem. Zij
was een weeze, en woonde bij haar grootouders
in. Grootmo,edter was ziekelijk en Nele deed, fei"
telijk het huishouden.

Vervloet leed smart om den dood vaft z'ijn
heer, bij wien hij dagelijks was g,eweest, ook nog
toen deze ernstig ziek lag.

Voor zijn broodwinning rnoest Vervloet niet
vreezen. Mijnheer Varr Be'lbeke had zijn neef,
^den nieuwen kasteelheer doen' beloven, den
boschwachter in dienst te houd.en. Maar de trou.
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we man had verdriet, omdat de oudle meester
overleden was.

Vrouw Vervloet zat irl haar zetel bii den
haard, want 't was een koude Februaridag. Nele
moest alles van de begrafenis vertellen. Groot.
vader verwisselde zijn Zondagsche kleere'n voor
zijn wekedaagsche.

Nele delcte de tafel. Vervloet kon niet veel
eten.

- 
Q,voo1o"d"r, die vreemde man, waaïvan

ge verteld hebt, was ook op het dorp, zei Nele.
Tenminste, ik. zag een vreemdeling met e€rt
breeden hoedl en een wijden mantel. Hij keek
over het muurtje.

-- Ja dat zal de kerel zijn, die gisteravond,bij
Eikenhof was en er vân door ging, toen il< hem
aanspral<. Ik kan niet begrijpren, wat hij er uit-
voerde. I*trij leek me geen strooper toe. Maar als
zijn: geweten zuiver was, had hij voor mij toch
niet de vlucht moeten nemen.

Vervloet zei dus niet, als Mele. de klappei, dât
de vleemd,e man in den gu'ond gez'onken,was. Hij
had zijn ontmo'etinrg verteld aan René Donkers,
dlen hulp-boschwaihter. En die praatte er met an"
deren over.

Na d'en maaltijd ging Vervloet de bosschen in.
Er zouden nu wel geen stroopers zijn, maar som.
migen durfden op klaarlichten dag wel hout ste-

len, Als een arme wat [rout nam voor eigen ge'
*,1 *

bruik, liet Veyvloet d'it toe. Maar hij d,uldde niet,
dat loensche kerels er roofden, om het over de
grens, in Zeeuwschtr/laandereJr of te Antwerpen
te veikoopen. Dat waren gasten, die 'g nachts
ook stroopt'en, of smokkelden te Klinge, Sint-
Janssteen of rond Stekene.

Vervloet I'iep in gedachten. lHoe zou het gaan
rnet den n,ieuwen meester? Deze heette mijnheer
Van Kalkegem, Drie maal had Vervloet er meê
gep,raat en de n'ieuwe heer behandelde hem hoog.
moedig. Dat had mijn,heer Van Belbeke nooit
gedaan.

Op het kasteetr warerr de knechten cn meiden
gebleven. Vervloet ging er eens'heen.

Juist kwa.m mijnheer Van, Kalkegem uit het
voorname huis.

- fl3, Vervloet, ik moest u juist hebben, zei
hij. Ik vertrek vanavond naar Gent. Binnen vier
'weken kom ik hi'er wonen met rnevrouw en de
kinderen. Maar morgen' stuur ik een opzichter,
die het bevel zal voeren. Gii en de anderen hebt
u naar zijn orders te gedragen. Goed begre-
pen, hél

Teleurgesteld en verbaasd keek Vervloet miin-
heer Van Kalkegem aan.

- 
Bevalt het u niet? vroeg deze"

- 
Ilr heb hiev vijftig jaar gewerkt, en de laat-

ste twin,tig jaarr over de boaschen het opztcht go'

*5-



had, tot grcote tevreden,heid van mijnheer Van
Belbeke, sprak Vervloet.

-- Tut, tut. .. geen nuttelooze praat ! viel mijn-
heer Van Kalkegem hem in de rede. 'Wat ge vroe-
ger gedaan hebt, gaat mij niet aan, maar nu zult
ge han'd'elen zo,oals ik gebied, als g,e hier wilt blij-
ven. Dus ge wacht uw bevelen van den nieuwen
opzichter af.

Mijnheer Van Kallcegern wendidei zich af.

- Hartelooze mân, mompeld,e, Vervlo,et. Ver.
driet over den dood van zijn oom, heeft hij niet.

De boschwachter ging n,aar huis. Buiten het
hek stond.mijnheer Van Kalkegem nog" En 6ii
praatte m.et den vreemdeni man, die hier rond
zwierf.

- 
lulag ik niet wandelen waar ilc wil? vroeg

àeze.

- 
Dez,e dreef is mijn eigendom... en ik ver-

bied u hier te vertoevenr! riep mijnheer Van Kal-
kegem uit.

-_ Ik ben geen rooverr of moordenaar! hernam
de ander.

Mijnheer Van Kalkegem zag den boschwach-
ter en zei:

- 
\lglvleet, ,als deze kerel op mijn goed blijft

rond zwerven, haalt ge de genrdarmen.
** Hoogmoedige dwaas! zoo scholdide vreem"

deling Vanr Kalkegem uit, die zich nu verwij-

â"rd", "i'il"t itil d"" orrL.i.*i* .*roo, 
"eLeniiigvan den boschwachter.

Vervloet zag het gelaat onder den brecden
hoed. Het had een goedige, rnaar droevigg uit-
drukking.

- 
Dat is geen, slbcht mensch, dacht de bosch-

wac[rter.

- Vriend, zei hij, ik heb u gisteravond ook
gezien. En toen liep ge yeg. Nu zwerft ge hier
weer. Ik mistrouw u niet.... maar het is to,eh zon-
derling...

- 
Dat ik wandel? Heb ik iemand iets mie.

daan?

- Zulks mag ik niet zeggen.."

- 
Die heer is een neef van mijnheer Van

Belbeke, David Van Kalkegem?

- Gij kent hem dus...

- Ja... em hij heeft nooir ged,eugd... Hoe
kon mijnheer Van Be:lbeke hem 't kasteel over
geven,?

- 
Er is gee'n, andere familie m,eer...

De vreemdeling'haalde de schouder'e op.

- 
Goeden &g, groette hij, ên plots v€r-

trok hij.

- 
Eèn rare vent, mompelde Vervloet, maar

hij ziet er geen, slechterik uit. En ik loop zou
gauw nrie,t naar de gendarmen.

De boschwachter l<eerde naar huis terug. Hij
zweeg tot zijn vrou:eî tot Nele ,over de hou-
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ding van d.t ,ri"rr*en meester' Waarom zè iltt
al te bedroeven?-- ù;; oolg"rrd"tt dag kwam de nieuwe "p4&-
ter. Het *.* ,r.g ""r,lotg" 

man'; hij heette'Frits

Martens.-Dadelijk 
verzamelde hij het personeel en ver-

waan'd keek hij de mannen aan'

- 
tt ben hilr nu de ni'euwe baas, zei hij' Mijrr-

heer Van Kalkegem heeft me gezegd' dat de boel

,"., .rr"r*au'rloouil is. Er moet dan heel wat ver'

l"à"t"". Ik zal dat in de eerste dagen nagaan'

maar iederen moirg'en komt elk van u hier op het

Ë;;i;; d" ord-"rr. En ih eisch stipte gehoor'

zaamheid.- p", klonk haast vijandig' Niemand zei iets'

Frits Martens gelastte den ouden boschwach-

t i aun met hem mee te gaan' om het gansche

i..rago"a te toonen' Et tp 'dien tocht keurde

M.rËt" a'lles af. De boombeplantingen waren

"i., 
g".a.Het water iiep sle-cùtt af in de grachten'

iJi"t;t een haag te dik, daar moest er afraste'

ri"î f..*"i o* he-t wild binnen het bosch te hou-.ilu;;; 
;g ,r."1 -"*' had de nieuwe toezichter

aan te merken.
Vervloet liet hem Praten'
gii t"t eind van de wandelin! zei Martens:

-l H., is hier een veïwaarloosde boel"'

- Wii hebben.ttija ijverig gewerkt' snauwde

Vervloet toen toch ,ïË'_

-- O, dat kan zijn, maar dan op ouderryel.
sche manier. En het zal nu veranderen... Ik ga
naar 't kasteel. Gij kunt wat rusten, want om
negen uur begint ge uw ronde en voor heel dcn
nacht. lk zal opletten. Strooperij mag niet bo.
staan.

Vervloet zweeg weer. Maar in zijn hart war
wrok.' 

- Kon ik een andere betrekking krijgen,
wenschte hij. Doch wie zal mij op mijn leeftijd
nog aannemen? Voor jacht- en boschwachterc
kiezen de heeren liever jonge kerels. Ik zal nu
mijn broodje zuur verdien'en.

l1il.

Nele kwam schreiend thuis Flaar grootvader,
di,e den ganschen nacht op ronde geweest was,
en nu in den morgen wat geslapen, had, stond
juist klaar om naar 't kasteel te gaan en ziji
(< orders >> te halen.

- 
Kind wat is er? vroeg hij ontsteld, en ook

\rrouw Vervloet schr'ok erg.
De vïâag moest daar buiten verstaan zijn,

want de deur, die nog op eerr kier stond, werd
geheel open geduwd en Frits Martens riep ver-
toond:

Wat er is?'Die meid is een dinevegge..,
dat is er! _q*



De boschwachter werd driftig

- 
Mijn" kleinkind e'en dievegge! herhaa!-

de hij.
* Hr, zij is uw kleintr<in'd,... En zij geef t het

voorbeelcl, van hout te stelen in het bosch!

- 
Çre61v6dsy ik was om brand,hout [e'

gaan, snikte Nele. En mijnheer Martens kwam
van achter de struiken en wil'de me slaan en, toerr
Iiep ik weg. Hii riep me na, dat ik een dievegge
was en hij me n'aar de politie zou brengen.

.- Waag het e,ens, mijm kleinkind aan te ra-
ken! sprak Vervl,oet dreigend. Vijfti,g jaar lang
heb ik brandhout uit het bosch mogen halen. Dat
behoort bij mijn loon. En gij zoudt mij dat ver-
biedenl

- Ju, ik ver.bied het! trk zal aanwijzen, wa.Etr

en hoe veel hout er geraapt mag worden, maar
ieder zal niet grabbelen naar hartelust. Hout ha-
Ien... we kennen d,at! En het verkoopen, hé!

'Vervloet kreeg den gloed in 't gelaat.

- 
Gemeene vent! schreeuwde hij. Mij betich-

ten van oneerlijkheid !

- 
Ge vergeet zeker tot wien ge spreekt !

- 
Tot €en verwaanden kirecht, die zich ver-

:eldt lcasteelheer te zijn. W"g... of ik smijt u
aan de deur.

- 
'1 Is goed, spotte Martens, rnaar hij vertrok

t,och, want de oude man stond klaar om de blaas.
pijp naast den haard vast te grijpen.

-to-

- bi. .iiu*iuii"g! zei Vervioet. A,iie d*g",
tart hij ons. Maar nu Nele wilien slaan uo âl;
voor een dief uitscheld,en, die hout verkoopt, dat
verdraag i,k toch ni,et. En ik ga om geen ôrderst

- 
Kalm, suste'zijn vrouw. Wind, u niet op!

Ge zoudt ongelukken, doen!

- 
Die vent zou er me toe brengen...

- 
Weeis verstandiger dan hij. De volgende

week kornt mijnheer Van Kallçegem, en die zai
rede verstaan.

- 
Wetr neerr, hij is juist als de kerel, dien hij

op ons dak heef,t gezonrdren.
Vervloet raasde Dog êên tijd door over Frits

Martens. In denr namiddag begaf hij zich naar
het bosch. Hij Frad er gisteren gesn,oeid en van-
daag deed hij het weer. Martene, vertoonde zich
niet.

Den volge,nden mo,rgen keerde Vervloet ech-
ter n,aar het l<asteel terug. ,Hij begreep dat hij toch
moest gehoorzarnen, wilde hij in drienet blijven.
He,t was zijn kostwinning.

* Snoeien gelijk gisterenr! snauwde Martens
en hij wendde Vervloet den rug t,oe.

- 
Hij wacht tot de volgende week, om clan

kwaad van mij te spreken bij mijnheer Van Kal.
kegem, dacht Vervloet.

Hij begaf zich naar het bosch. Toen hij daar
werkte, verscheen weer de jonge vreemdeling
met den breeden hoed en den wijdjen, mantel.
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- 
Vriend, g. ,*"rit waar ze u niet zien wii'

len, zei Vervloe,t. Maar ik zal niet naar de gen-
dâirmen ga,an, hoorl

- 
Dat weet ik ! Daarvo,or hebt ge een' te goed

hart. Ik woon nu niet ver van hier, bij vrouw
Daal'...

- 
Op dat hofstedeke tegen de kreek)

- J., ik maak schilderijen. Maar ik word als
naar Eikenhof getrokken. Is mijnheer Van Kal-
kegem al terug?

- 
Neen, hij komt de volgende week.

- 
De nietwaardl

Vervloet kreeg rreeds spijt over zijn inlichting.
Misschien had die vreemdeling wel slechte be-

.doelingen tegenr den' nieuwen meester.

- Bah, dat mijnheer Van Kalkegem voor
zicÈr zelf zo.rgt ! mornpelde de boschwachter.

- lr.fu, ik ga verder, zei die schilder. 't Ig vo'or
u beter, dat men u niet in gesprek ziet met den
man, dien ze hier als roover bekijken.

En de vreemdeling tr,ok dieper het bosch in.
:- Ha, hij wo,ont bij vr,ouw Daal, mompelde

Vervloet. Hij zal den kost verdienen met schil-
deren. Maar waarom wordt hij naar Eikenhof
getrokken zooals hij zegt? Hij moet Van Kalke-
gem haten. Hij steekt het niet weg. Ze hebben
vroeger zeker ruzie gehad. 't Ziin mijn zaken
niet. Vare mijn,heer Van Kalkegern een goede

-\2

theester, ik zôu. hern Verwittigen, Nu trek iL rng
niets aan...

Vervloet's karakter veranderde door die ver-
bittering.

En de boschwachter had ook ai geen plezier
meer in zijn werk.

III.

Mijnheer Van Kalkegem woonde nu met zijn
vrouw en kinderen op den Eikenhof. Ee,rgisteràn
waren ze,aangekomen. Vervl,oet moest den tuin
voor het lhuis wat veranderen. Mijnheer kwanr
bij hem.

- Zeg eens, man, mijnheer Marten,s is niet
over u tevred,en, sprak hij.

. - En ik niet over hem, zei Vervloet wat vi,n-
nrg.

- Dat is een brutaal antwoord.

- Martens zoekt twi,st. Niemand kan iets
goed,s doen voor hem. Err dan mij van diefstal be-
schuldigen.

- Oveh dat hou,t?

- Ik heb altijd mijn brandhout in het bosch
mogen halen...

- Voortaan zal mijnheer Martens die zaak
regeien en hij heeft groor gelijk. dar hij hier
ord'e brengt in allerlei wantoestan en. Hoor eene,
gij moet gehoorzam.l 
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I3"lb"k" *"i b"i"oi,i u in .li"tttt te houdet't,
maar daaraan is natuurlijk de v'oorwaarde ver-
bonden, dat ge u fatsoenlijk gedraagt en vlijtig
het u ,opgedragen werk verricht.

- 
Vroeger deed mijnheer hi'er niets zonder

er rnij over te spreken, tenminste in het park en
het bosch. En nooit heb ik ,an'd'ere betrangen ge-

diend dan de zijne.

- 
Haal geen oude koeien uit de gracht! Mijn-

heer Martens is na rnij de baas en ik wil geen

kwaad van hern hooren. Ge m'oet dat eens goed
in uw koppig hoofd prenten.

Vervloet zei niets,meer. De' n'ieuwe heer ging
in huis.' 

- 
Veïwaande vent, gr'omde Vervloet. Vo'or

hem zijn wij minder dan zijn jachthond. O, wââr'
om is rnijnheer Van Belbeke te vroeg gestor-
ven !. ..

In den tuin speelde René, de kleine jongerr

van mijnrheer Van Kalkegem. Hij kwam bij Ver-
vloet en zei:

- 
Mijn bal is daar op een dak gevallen. Haal

er hem eens af!
Vervloet nam een lad,der, die met den ver"

huisboe{ was meegekomen. Hij klom er op.
Maar pl,ots icraakte het hout; de ladder viel in
stukken. Gelukkig kon Vervloet zich nog aan de
goct vastklernrnen. Mlaar hij verkeerde toch in
gevaarlijken t'oestand.

*. 14-

René keelc eerst verbaasd en verschrikt, maar
toen begon hij te lachen.

- 
$1çu1e rakker... moet ge nu lachen! rieu

Vervloet.'Flaal den'knecht uit huis.
René zag ziin, vader en lçrçet:

- 
Papa, kom eeng zien!

Mijnheer Van Kalkegem verscheen om den
hoek en werd, plots ook vroolijk'

- 
'Wel, hij hangt daar als een oude, droge

haring! spotte hij. Wat zijn dat nu voor stre'
ken...

- 
Moet itrc d'en nek breken I schreeuwde Ver'

vloet.

- 
Wat doet ge ook met uw stijve beenen op

een ladder!
Mijnheer Van Kalkegelr!. haald,e eenl andere

le'er en bevrijdde zoo den armen boschwachter.
die zeer grimmig keek'

- 
Ik moet mijn bal hebben... die' Iigt op het

dak! sprak René.

- 
Ik ga met mijn stijve beerren er rniet mee';

op! zei Vervloet.

- 
Is dat een antwo,ord... Ge ziet hoe ver-

waarloosdide boel hier is, snauwde rnijnheer Van
Kalkegem, en hij wees op de gebroken ladder. En
dan z,ou rnijnheer Martens geen or'de rnogen bren-
gen in den verwaarloosden romrnel!

--- De ladder is met uw verhuisboel rneege
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komen. Onze, ladders zijn, beter! verzekerde de
boschwachter,

- 
Zwije, brutale kerel! En haal den bal van

't dak!

- 
Neenr! Me uitlachen en beep,otten, als ik

voor uw kind in dat gevaar verkeer...

- Toe, zoo'Ix dik gemetste vent zou wel op
zijn pikke,ls terecht gekomen zijn. Haal dien bal
van, 't dak!

- Neen, zeg ik!

- 
P6p zen'd ik u weg!

- 
O, goed! Ik ben geen hond, die voor u

lrruipt. Dat heeft mijnheer Van Belbeke zaliger
ons nooit geleerd.

- 
Martens zal uw loon brenge,n. En binnon

een week kunt ge 't boschwachtershuis verlaten.
Ha, ge hadt gemeeqd hier als een rentenier .te
kunnen ieven,, zooals ge bij mijnlheer Van BeI-
belce hebt gedaan, die nrooit zal geweten hebben,
hoe hij bedrogen en bestolen werd'!

- 
'TVat! schreeuwde Vervloet, rood van drift.

Hij greep een stuk h,out van de gebroken lad-
der en d,reirgend naderde hij mijnheer Van Kalke
gem, die nu bang u'erd ,en, weg liep, met zijn
schreeuwend zoontje aan de hand.

- Ellendeling! raasde Vervloet. Mij voor dief
uitrnaken ! Wat zouden ze nog uitvinden om mij
te sarren! Ik ga weg...'och,'t is goed. He! yas
zoo geen leven çneer!

*16*

Vervloet verliet Lret kasteel. Zljn vrouw schrok
van zijn uitzicht, toen hij binnen trad.

- 
O, wat irs er gebeurd? r'roeg ze.

Vervloet vertelde alles.

- 
Hoe onrechtvaandi,g en laf ! hernam zijn

vrouw. Maar nu hebben we geen broodwinning
meert

- Jawe'l! riep Vervloet uit. Ik zal ziin wild
uit dre bosechen halen en het verkoopen te Gent.
De s,chavuit heeft me tot zijn, vijand gemaakt.

- 
\fssn, Karel, niet stroopen... Daarvoor zijt

gij de man niet.

- J., stroopen! En mossels halen aan' de
Faal en ze uitleuren. En brandhnut verkoopen.
Mijn kost zal ik wel verdien'en...

Vrouw Vervloet zweeg. Ze hoopte wel, dat
haar man katrrner zou worden"

Een uur later bracht een meid van 't kastee!
het loon. Er was een briefje bij, waarin mijnheer
Van Kalkeg€m Vervloet meldlde, dat het boech-
wachtershuis aan 't eind der maand leeg ùoest
zijn.

Vrouw Vervloet weende. Maar haar man zei,
dat hij wel een ande,re woning zou vinden en dbn
kost ook.

's Avond's ging Vervloet uit. Hij begaf zioli
langs eenzame weg'en naar e'en hut, die naar den

kant van Stekene stond" Daar woonde Peter, de
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beruchtste strooPer uit
vrouw bij den haard.

de buurt. Hij zat met zijn

- 
'Wien, we daar hebben! zei hij. De boach

wachter van Eikenhof ..'

- 
Niet meer, antwoordde Vervloet.

- 
Zi* gij er weg?

- J",'s"dlrt vandaag. De nieuwe heer is geen

meester om te dienen...--- 
V"t"t""t'vertel'de wat er all'emaal gebeurd was'

- 
En nu word ik strooper, vervolgds Ver'

vloet.

- 
Ha, n,iemand beter dan gij weet het wild

te zitten, sprak Pieter vroolijli

- 
M.at gij zoudt het voor mij moeten vel-

koop.rr... ik"Ë.n te oud om nog overal r'ond te

,jouw"n. I'latuurlijk (houdt ge iets voor u'-'-i" 
waïen het spoedig *"t', maar toch bl'eef

Vervloet no/g €eïr heelen tijd pratenr Pieter .wi'ct
een goed, hui-sje voor hern' Het stond dicht bij de

h,oeve van Yr'ouw Daal' Ftrij zou het voor een

prikje kunnen huren''- Eindelijk stapte Vervloet op' Hij hoorde wel

.*r, *t.rrchuw.nde stem, die lhem zei' dat hij

verkeerd handelde. Maar de oude man was te

verbitterd, om er naar te luisteren'
ni; ti;" huis stond Nele'

'*- Sluupt gij nog niet? vroeg Vervloet'

- 
Ik was ongerust, grootvader" ' O' groot'

yader, sme,ekte het 
aisl; 

ge zult toch niet stroo"

pen. Ik wii ook hard meewerken".. en rn€t u mee,
trekken om te leuren.

- 
Toe, kind, moei u niet met die dingen!

bromde Vervloet.
Hij wilde aan zijn vrouw niet zeggen waar hij

geweest was. Knorrig legde hij zich te bed.

v.
Op 't dorp had men ve,e'l over Vervloet ge-

praat. En men keurd'e het streng af, dat mijn-
heer Van Kalkegem dien ouden boschwachter
had afgedankt.

Vervl'oet had een hondenkar gekocht en leur-
,{e met mossels, die hij aan een kleine haven, aan
de Schelde, iir 't land, van F{ulst, kocht. De men-
schen gunden hem en Nele, die haar grootvader
hielp. gaarne de klandizie.

Maar ze zeiàen dat het toch een nrager kostje
pou zijn. Vervloet vertelde niet. dat hij nog goede
winstjes had. Hij stroopte en Pieter verkocht het
wild Vrouw Vervloet kon er haar man, nie,t af-
brengen en Nele d\:rfde er niet meer over te pra-
ten, want dan werd grootvade,r boos.

René Donkers, d,e hulpboschwachter, was in
Crienst gqbleven en fleemde Martens. Hij had aan
dezen meegedeeld dat Vervloet wild stroopte in
de bosschen van Eikenhof. Mijnheer Van Kal-
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kegern werd ingelicht en gebood alles in te spân,
nen om Vervloet te snappen.

Op een d,onlceren avond was Vervloet weer
uitgegaa'n. Nele ston'd angstirg buiten. Als gnoot"
vader zoo, laat het huis verliet, vreesde ze altijd
dât men hem dood z,ou terug brengen,.

Plots vernam ze een stem. Het meisje kroop
achter een struik weg.

- 
Hij is er van do,or, hoorde ze René Donkers

zeggen, die zeker het huis had, moetern bespie.
den, en bij wien Martens nu kwam.

- 
p6p moeten, we hem van avond vangen.

We hebben nu ook de jachtwakers van mijnheer
Bierens. We zullen 't Uilenboschje emsin,gelen
en dan raakt Vervloet in den val. AIs hij weg-
l,oop,en wil, spaar hem dan niet. Leg hem met een
schot hagel neer.

Zoo sprak Martens.

- 
Kom nu, hernam hij. De anderen wachten

ons.
De mannen vertrokken. Nele beefde van angst.

Ze moest naar 't bosch, orrn gr,ootvader te, waaï-
echuwe'n.

Nele sneldb weg..

Vervloet was in 't bosch. Hij had een lichtbak
Het schijnsel trol< de hazen aan. En als het wild
in de klaarte kwam, moest het in de uitgezette
strikken vast gerak"l. 

* _

Vervloet wachtte op ut wild. Hij kende het
bosch. Flots doofde hij de vlarn. Hij had eeir, ver-
dacht gerucht vernomen. Roerloos bleef hij staan.
Ja, er naderde,n men,schen. Ze kondelr, hem niet
verrassen, al sÏ'open ze stil voort.

Een der vreernde boschwachters moest goede
oogen hebben.

- 
Daar staat d,e stroope,r! riep hij. Man, geet

u overl
Vervloet spr,ong weg. Men had hem d.an toch

ontdekt. Martens sch'oot. Vervloet was niet ge-
raakt, maar bij hem hoorde hij een kreet... Een
man do,ok op.

- 
Hier, pak vast... help me... we moeten

cntkomen! fluisterdre hij.
Vervloet herl<ende ondanù<s de duisternis d€n

vre,emden schilder. Maar deee hief ee n meisje
van den grond.

- 
Jul* n1"1, of ze grijpen u ! hernarn de

schilder.
Vervloet vr,o€g niets. Hij vatte het meisje aan

en, d,oor den schilder bijg'estaa'n, droeg hij het
heen door de heesters.

't 'Was een angstige, moeilijke vlucht.

- 
l-trier, zei Vervloet. Kom in deze stnriken.

Daar kunnerL ze ons niet zien.
Hij kende immers zijn bosch. Ze l<ropen tus-

schen de heesters. Het meisje roerde zich niet.
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Dichtbij hoord. m.n d* wach,ters. 't 'Tû., M.r-
tens, die nu zei:

- 
Ik moet hem geraakt hebben, want hij

echreeuwde.
Ja, dat hadden ze allen gehoord. Ze zochten

niet in de heesters, maar volgden de dreef.

- 
Ze zijn weg, zei Vervloet na een tijdi van

spannend wachten. Maar wie is dit meisjel 
.

- 
Nele, uw kleindochter...

- 
Watl Is zij geraakt door het schor)

- Ja... ilc vrees het. Ze schre,euwde...

- 
O, als ze haar vermoord, hebbe'n, dood ik

ze allemaal, die valschaards! Nele! jammerde de
oude man...

- 
lssl ons haar vlug naar huis brengen. Mis-

echien is ze alleen bewusteloos. Ik ontmoette ze.
toen ilr van 't dorp kwam. Ik vroeg wat ze zoo
laat op den weg deed. En toen vertelde ze, ëlat ze
gehoord had, hoe Donkers en Martens met and,e
ren u zouden vangen. 't Braaf kind wilde u
verwittigen. Ih ging met haar mee. We zagen
uw licht en kwarnen er o,p af. Maar het licht
dbofde uit en kort daarop viel het schot.

- 
Voor mij en het trof onze arme NeIe! kloeg

Vervloet. O, die moordenaars!

- 
Ve zullen Ne'le op de hoeve van bazin

Baal brengen, zei de schilder. Anders schrikt uw
vrouw te erg, en ze is immers ziekelijk.

Vrouw Baal ontsùelde toch ook, toein men dât

-al-

bleeke, roerlooze meisje binnen droeg. Haar
dochter, met wie ze samen woonde, weee den
weg naar db voutel<amer, waar men Nele te beci

legde.

- 
Goddan,k, ze leeft nog. .. Ze is'alleen' be-

wusteloos, zei de schilder.

- 
Er is bloed aan haar mouw, zei vrouw

Baal.

- 
Nele, mijn kind... niet sterven! jammerde

Vervloet.
Het scho,t had, den,rechteram getr,offe'n. Vrouw

Baal stelpte het bloed. Vervloet liep o,m den dok-
ter, di'e Jadelijk mee kwam. Hij vreesde niet voor
Nele's leven, maar de arrn kon lam blijven"

- 
En alle,s dloor mijn koppirgheid! zoo be-

schuldigd,e Vervloet zich zelf. Hoe dikwiils heeft
Nele rne gesmeekt niet te stroopen. En mijn
vrouw dan,! En ik wilde niet luisteren. Nu lcun
nen ze me in de gevang'e'nis -steken.

- 
166'11vaart zal h,et niet loopen, spralc de

dokter. We zwijgen over 't geval. Maar gij zijt
geen man om te stroopen, Vervloet, al lrebben
ze u onrechtvaardig behandeld'

- 
Dat Nele lam zal ziin door mijn schuld'

- J., dat zou eïger zijn, maar het is nog niet
zeker, hernam de dokter.

Bazin Baal gi'ng vrouw Vervloet irrlichten.
Nele bleef op de,hoeve. En als een gebroken man
begaf Vervloet zich naar huis. Zijn vroul'f rÇf:
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weet hern niets. Ze zag welk een berouw hij
had. Sa.men'baden ee voor Nele's heretel.

Den volgendbn dag loerden Martens en Don'
lcers cp Vervloet. Ze zagen hem heen, en weet
loopen" Maar hij was niet giewond.

- 
Hij heeft geschreeuwd ,om ons te bespot-

ten, meen'de Martens. Den volgenden keer zul-
len'we beter opletten. Nu kunnen we niete be-
wijzen.

Ze vermoedden de waarheid niet. En vrouw
Baal, de schilder en de d,okter zw,egen"

V.

Mijnheer Die,mens was nog een ouderwetsche
notaris. De nnenschen lachten wel eens om zijn
klêedij, trnaar ze'hadiden hooge achting voor zijn
eerlijkheid.

N4ijnheer Di'emens kwam op de hoeve van
vrouw Faal, d'ie alleen thuis rvas.

Nele vertoefde in e,en hospitaal te Sint-Ni
klaas, waaï men haar beter kon behandelen. Op
het dorp wist rnen dat niet.

Mijnheer 'Diemens zat n,eer op e,en stoel en
zette zijn hoed op den grond,

-*- Vrouw Baal, ik moet u iets vragen, zei hii.
Is ïret 'waar, dat de schilder, die hi,er woont Ber-
nard Vink heet?

_ Ju, mijnheer. ._ 
A4 _

'- Z,66 Lreet hlj niet ! hat is een r"lr"lh.
haam.

Vrouw Baal schrok geweldig"

- 
Maar mijnheer de notaris, is hij dan een

bedrieger? kre,et ze.

- 
N'een, neen, maar ik zit hier zelf versteld,

clat zoo'n jonge,n z'oo dlwaas kan zijn. Ik ben er
waarlilk paf van. Denk toch eens... die Bernard
Vink is Bernard Van Belbeke".. en, hij kornt
me dat niet zeggen, 'hoewel il*. hem op 't Eiken-
hof kan brengen als de rechtrnatige ,eig,en,aar.

- 
Maar rnijnheer de, ,notaris, wat ge nu toch

zegtl

- 
D" waarheid... We meend.en dat hij dood

was... Dat bericht is uit Amerrka gekomen. Mijn
heer Van Belbeke wilde het n*iet vast gelooven,
en hij heeft mijniheer Van Kalkegenl maar het
vruchtgebruik gegeven voor tien jaar... altijo
nog hopend, dat zijn zo,on kon terug keeren. Ik
zou dat allemaal aan Bernard zelf rnoeten ver-
tellen.

- 
Ik zal hem hatren. Hij is aan 't schilderen

ginder bij de kreek.
Weldra tradl Bernard binnen.

- 
Gij zijt Bernard, Van Belbeke, zei de no-

taris.
De schilder ontroer'de.

- J., dat is .ur'a,ar, bekende hij.

- 
Als jongen kwaarnt ge niet go,ed oeve,reen
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nret iriry vàder,.. Cij .rr"rtroLt inet eèn dwâcêtt
hop naar Amerika. Uw vader liet u uw kop uit-
werken, om het zoo te Do,êrrlên,.;.

, . - 
Maar hij schreef mij, dat tk *"g ,moest

blijven, dat hij me niet ineer wildë kennen.

- 
Daar geloof ik niets va'n...

- 
Ik heb die brieven nog...

- En wi'e echreef dan' aan uw vader, dat gij
dood waart?

- Ilc weet er niets van'... Ik woonde ginder
* 2h -".

zeven jaar. Ik besloot toch terug te.keeren. En
toen ik hier aankwam, lag rnijn, vader op hct
doodsbed. Hij zou den volgende'n dag begraven
worden. Ik stonrd bij het l<erkhof. Niemand her.
kende rme. En il< moest wel denken, dat mijn va-
der me versto,oten had, want ik zag den opvolgeT
mijn neef David, die altijd een valsihe jongen is
geweest.

- Vreemd, vreemd, zei d,e niotariç. Waarom
kwaamt ge niet naar mij?

- 
!(/26ytoe) Ik hield me voor de verstootene.

En 't is w-aer ik heb vader veel verddet aange
daan. Moedier stierf toen ik een,kind was. Ik zou
me dus onbe'kend1 houden.

- 
En toch werdr ik ingelicht, hernam de no-

tar{s. Door 'mijnheer Lamsens,,, ..

- Ik ontmoette hem te Sint-Niklaas. En hij
was d,e eenige die me herkende. Ik vertelde hem
van mijn leven, en ik vroeg hem te zwijgen.

- 
p3n' heeft hij 't verstand gehad mii te ko-

men vçrtellen, wie rBernard Vink is en waar hij
woont. Want, jrong€n, uw vader heeft u nict ont-
erfd" Dadelijk kunt gij op Eikenhof als de mees.
ter. Uw neef kr,eeg het maar voorloopig. Als er
na tien jaar geenr,nieuws van u kwam, zou hij de
eigenaar zijn. Dat is deurgdelijk beschrevcn. En
nu is er nrieuws van ui... Ja, ik zie in u de trekken
van mijnheer Van Belbeke. Maar ge hebt papie'
rên. Toon ze mijl ,--?iI_



Bernard begon, t,e we,enen.
* O, rnijn arme vader! En dat ik hem niet

rneer rnocht zienl snikte hij. Maar we zijn beiden
bedrogen geworden.

- Ja... En ik heb een vermoeden. Jongen,
tr:on mij al uw papieren!

Bernard deed het e'n de notaris bezag ze.
.- Deze brieven, waarin uw vader u schrijft,

fcl:at ge verstooten zijt, zijn niet van uw vader,
verlelaarde hij. He t schrift is rneesterlijlc nage-
rnaakt, maar mij zuilen ze niet bedriegen"

Na een tijdje hernam de notaris.

-- Bernard, korn mee! En gij, vrouw Baal,
zwijgen!

-' O, zeker! Maar wat zullen we nog hooren!
*- Wacht rnaar!
De notaris en Bernard begaven zich naar het.

kasteel. Mijnheer Van Kallcegem was thuis.

- 
'Wat komt gij hier met d'ien zwerver doen

dien ik r::ijn landgo,ed verboden heb? vroeg hij
nijdig.

- 
Die zwerver kan u hiet landgoed verbie-

den, mijnh'eer, want hij is de zoon van mijnheer
Van Belbeke, Bernard, uw r:eef. En ge weet, dat
hij onmiddellijle in ziin rechten treedt.

h4ijnheer Van Kalkegem verbleekte.
__ Wat is dat voor bedrogl riep hij uit.
__ Stil, stil... Luister! Er is bedrog ,gepleegd.

Ce hebt gelijk! vervolgde de notaris. Wilt ge dat

heti gerecht uitmaakt, ,wie, aan Bernarrjl in Ame-
ritr<a schreef als zijn vader om hem te verstoo-
ten, en wie daar iema,nd uit Amerika aan mijn-
heer Van Belbeke liet rneld,en, dat Bernard orrlr.
treden was? Dat is natuurlijk gebeurd om te ver.
hinderen, dât Bernard de erfqenaam van Eiken
hof zou zijn.

- 
En gij beschuldigt mij claarvan? kreet Van

Kalù<ege,m, d|e nog ze,nuwachtigeï werd.

- 
Het gerecht kan het uitmaken en ik weet

toevallig, dat Martens, u$/ toezichter, een, reis
naar Amerika heeft gedaan.

- 
Hoe kan die rnan hier bewijzen, dat hij

Bernard Van Belbeke heet) sn,aur.,de Van Kal-
legem.

- 
O, dê papieren zijn in orde. Het gerecht

zal dat erkennen. En dus, veilgens den laatsten
wil, kom ik u melden, dat Bernard Van Bell,eke
onmiddellijk Eikenhof opeischt. We geven u tijd
lot morgen om ons te melden of ge gewillig heen
gaat, dan, wel of we het gereclit moeten. aan,spre
ken. Kom, Bern,ard...

Bernard keek zijn neef aan.

- 
David, g.e zijt altijd valsch geweest... We

waren samen op de kostschool... Maar zoo rnijn
vader bedriegen, het is verachtelijk! sprak hil'.

Toen ging hij met den notaris mee"
Den volgenden morgen vond. d1e notaris een

hriefje in zijn bus. 
4,,



Mijnheer de No,taris,

Ik onderwerp me aan ooms laatsten wil.
Heden' verlaat ik Eikenhof en ik zal Ber;
nards rechten niet betwisten, overtuigd dat
gij dan ook alles laat rusten.

D. Van Kalhegem.

:- Hij is ban'g... hij bekent schuld, zei de no-
taris.

Hij begaf zich met dit ni'euws naar Bernard en
deze wilde zijn ,neef niet laten vervolgen.

VI.

't Dorp was in rep en, roer. De zoon Van mijn-
heer Van Belheke leefde ûog, wâs terug en werd
de neeester van Eii<erntrof. VIen hadi wel gaarne

meeï gewetenr vam de vreemde geschiedenis en
Mele, de klappei, liep snuffelend rond. Maar de.
notaris en \/rouw Baal zwegen.

Mijnheer Van Kalke,gem vertrok en nam met
zijn vrouw en lcinderen ook Marten's mee...

Vervloet hoord,e het n'ieuws, ,en ontroerde 9r
.r.r,. Hij rnoest er meeï van weteni en ging naar

Eikenhof.
De notatri's en, Bernard, kwamen juist uit huis.
De boschwachter trad nader en vreemd keek

hij naar den schilder.

- 
'Waarlijk, nu ik u goed bezie, zijt gij mijn-

Fg0-'

heêr llernârd; zei hi;, i-io. iL u n,iet eer herkeiid
heb. Maar wie zou zoo iets gedacht hebben I Ik
zag mijnheer zaliger zoo dikwijls om u we,enen.

- 
Had hij maar alles geweten, sprak de nota-

ris. Mijnheer Bernard kwam te laat, maar Ver;
v'!oef, tôenrhij hier zijn neèf zag en'zich onrecht"
vaardig behandeldl wist, is hij niet tot geweld
bvèrSegaan.

Vervloet boog het hoofd.
._- En ik deed dat wel, bekende hij. Uit haat

werd ik strooper. Maar ik heb er al veel om gele-
den. En Godt zij dank, onze lieve Nele zal geheel
genezen en geen lammen arm hebben. Maar itrc

ben beschaarnd over die dagen.
.- Gij weet ook, Vervloet, dat mijnheer Ber-

nard nu heer van Eilcenhof is, zei de notaris.

- Ja. Mijnheer heeft bepaald, dat mijnheer
Bernar'd alles zou erven, moest hij de eerste ti,en
jaar terug keeren" Maar wie zou dat rnogelijk ge-
aeht hebben! Er was een doodsbericht uit Ame
rika gekomen.

- 
En dat had Martens afgezonden, die in

Amerika was. Hij moest dien leugen, schrijven
voor Van Kalkegem. En d,eze schreef naar per.
nard, dat zijn' vader niets me,er van hem wilde
tveten !

* Om zelf eigenaar te worden! Hoe kan ie-
mand zoo slecht zijn! sprak Vervloet.

*- 'lr



* Ik b"r, hi"r vertroLken omdat ik van t*d*.
studeeren,rnoest en liever schilderde, zei Bernard..
Ik handelde slecht doonnijd,ig weg te loopen. En
ile zwi,erf koppig rond in Amerika. Ik leed: eerst
armoede en, schr'eef om geld. Toen [<reeg ik dien
.brief, dat vader me verstootte.

_- E€n brief van Van Kalkegem, die all,es
van'uw vad.er hoord,e, sprak de notaris.

- 
ffi661 ik verhardde mijn hart en liet niets

meeï van me hooren, 'hernam Bernard. Toch
irreeg ik berouw. Ik kwam teru,g. Helaas, vadet
lag over aarde. Ik besloot toch i'n den omtrek te
blijven, al m,oest ik wel gelo,oven, dat ik verstoo-
ten was, toe'nr ik mijn neef als heer op Eikenhof
zag. Ik wilde me onbelkendrhouden. Maar wat heb
iir mijn goeden vader verkeerd' beoordeeld!

Bernard vroeg dan aan, Vervloet om weer in
dienst te treden. f-loe gelukl,ig gi,ng de oude
boschwachter het goede nieuws aan zijn vrouw
vertellen.

Het vro,e,ger huis werd weer betrokken en nog
grooter was de vreugde, toen Nele genezen terug
keerde.

Donliers mocht in zijn betrekking blijven. Mar.
tens vertoond,e zich nooit meer.

Ë,INDE.


