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Nr. 336

À. HANS.

EEH BMft!TATE FEËTS
I.

D. *.d.r*e Daandeis, die alleen woonde rnet
haar rneid, hoorde gerucht in den tuin. De avond
viel teeds, maar mevrouw Daandetrs schemerde
gaarne nog wat.

- 
Dat zijn weer die deugnieten van l-am-

mers ! zei ze tot Kaatje, haar meid. Hoort ge ze
niet in den hof? Kom, we gaan zien! Neern den
stok I Ik heb hier de pook. 'We moeten ze dat ste-
len eens voor altijd afleeren.

En mevrouw Daandels en haar dienstbode be-
gaven zich gewapend in den hof.

- 
't Is bij den dikken perelaar I fluisterde me-

vrouw Daandels. Hoor maar!

- Ja... Willen we roepen, dan zullen ze wel
vluchten, stelde Kaatje voor.

- 
Neen, ze moeten een pak slaag krijgen !

Dat verdienen ze.

- Ja maar, die dochter van Lammers is een
l:rutale feehs en zoo aterL als wij. Ze zcsu terug
slaan, vreesde Kaatje
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- Vooruit, ze ,moeten 't voelen, clat het irier
verboden is te stelen. Denkt g., dui ik bang ben
van clat gespuis ?

En mevrouw Daandele duwde haar dienstbo-
de vooruit.

Ze }lwamen aan den grooten perelaar. 't Was
nu plots doodstil tusschen de taËken. D" p"r.rr-
dieven hadden onraad bemerkt,

Mevrouw Daandels onderscheidde echter toch
twee gedaanten.

- 
Kcmt er maar uit... ik zie u wel, en nu

betrap ik u ! schreeuwde ze naar borr.n. En i[
ken u...

Die tra.ee in den boom roerden zich niet.* Ftra, ge speelt stomnnen ambacht, hernarn
nlevrouw Daandels. Goed, goed... ge denkl J;;
we zulien ryeggaal. Neen, neen...-Kaatje, haal
eens gauw den veldwachter. Dieven moeten naar
het hokl
_ - _ Ja, dat is 't. beste, zei Kaatje, die geen
lust had in een vechtpartij

Vlug verwijderde ie zi.h. Maar ze was nog
rnaar een paar stappen, of, ze hoorde een gil...
fry.ç gedaanten rn"l.l"rr-dan langs h.r* lroJrbil.'t Scheelde weinig of ze liepen hiur- o*r.r.

IVlevrouw Daandels Iag op den grond en ginq
geweldig te keer. 'War 

was ie boos*! Kautje h"i.ii
haar op,

2 3

-- Wat is er nu gebeurd? vroeg de dienst-
bode ontsteld.

*- Pas waart ge weg, of die brutale feeks
sprong op rnijn rug, ih viel omver... Haar broer
liet zich oolç.zakken... en nu zijn zeweg, zonder
dat we ze eens af kunnen rammelen" Dat is zeer
jammer.

- 
Hebt ge u pijn gedaan?

-. frifgss, maar ik schrok zoo, dat ik er niet
zal van slapen.

- 
\Vs1sn het die deugnieten van Lamrners?

-- Ja... Sien en Petrus... Die Sien stookt al-
les op. Ze is erger dan een jongen!

* O, ja. Maar we hebben ze nu betrapt. V/il
ik toch den veldwaéhter halen) vroeg Kaatje.

--- Neen, neen" ". ik zei dat maar om ze uit den
boorn te lokken. II< wist wel, dat ze niet rustig
zcuden blijven wachten op den veldwachter. Ik
zou u teruggeroepen hebben. En ze zijn uit den
boom gekomen, doch op gen onverwachte ma-
nier. 't 'Was net een groote kat, die me op den
rug spyong. Maar we halen den veldwachter niet"
Dan zou ik vrouw Lammers groot verdriet aan
cloen en ze heeft er al genoeg,met dien dronkaard
van een rnan! Korn, we gaan in huis!

- 
Zao zullen ze wel Jen heelen tuin plunde-

ren, mompelde Kaatje.
Mevrouw Daandels was dien avond zorruw.



achtig van den schrilç. Ze zei altijd, dat ze moe-
.Jig rvas, maar ze verschoot zoo licht.

Kaatie beweerde, dat ze veel'te goed was voor
de derrgnieten.

Een netgekleede jongen klopte op de deur en
trad binnen.

't 'Was Ernest, de zestienjarigen zoon van
cien koopman Blaak, die daar naast op een villa
weonde.

--- Mevrouw, onze hovenier rneende, dat hij u
in rlen tuin hoorde gillen en ik kom eens hooren,
of er iets gebeurd is, zei hij.

---- Ja, jonge heer Ernest, ik heb gegild, ant-
wo-,rdde mevrouw Daandels, en ze vertelde, u"at
er zoo juist gebeurd was.

*- Dan zal ilç eens naar dat gezin Lammers
roe gaan en die deugnieten de les lezen. zei Er'
nesl op gewichtigen toon.

-* Och" laat dat maar, vroeg rnevrouw.
Maar Ernest groette en vertrok. En hij begaf

zicir toch naar een huisje, dal een ',,ijftal minuten
verder in het veld stond.

Nu lclopte Ernest niet. Binnen zaten een vrouw
en twee kinderen, De laatsten moesten juiat
thuisgekornen zijn, want Ernest Blaak hoorde
hun moeder kijven, omdat ze zoa laat waren.

Het drietal keek Ernest verwonderd aan.

-- O, jonge heer Blaak, zijt gij het? vroeg
vrouw Lammers. 

4

_- Ja, ik ben het; En weet ge waar die twee

deugnieten vandaan komen)
Hii wees tuo' ât-uroott' grove Sien en den

o..l t.rrg"rder Petrus''--" 
fiËUU eî ze ilt" "itg""oerd' 

jonge heer? " '

vroeg vrouw Lammers ongerust'
"î Ë;;.; hebben ze gestolen bij mevrouw

D.und"lt... En dat is strafbaar'-Ze weten het wel'

Ik kom hun eens '"ggt"' 
aut ik den veldwachter

,ul-ro.P"r,, als dat nog gebeurl. 
t-"": 

ùoo, h.- "tt''i 
spotte Sien' Hii nra-at 1et

.lu ""r, 
oude h"*'i-l' dui t* hof' grootvadertje?

Of zijt ge een gendarm?
* Nog too t""kt riep- Ernest.beleedigd uit'

_. M.l, zijt gij onze baas misschien? vroeg

Sien.-'-: 
Sien, zwijg! gebood moeder'.

-_ Voor dien'priatjesmaker zwijg ik niet!"'
Hii denkt zeker, i"t Ëii de baas..van 't dorp is'

o*at, zijn vader in een auto rijdt'*":-o,'it 
zal naar den veldwachter gaan' nu

n. ,oo rprt"kt, b"'ttl* feeksl Ïernam Ernest'

"'M;; ;;;;; d'J Jir'*iils <<de brutale feeke>>'

Ze wilde d.t "*-Ernest 
niet hooren' En vlug

iJË^;;n"* uto t" a"*a" hem naar de deur'

ii.- "ot"g.bl.t"t 
*us' Sien had veel macht'

- 
BuitenLi;; "' W"t hebt gij hier te vertel-

.len, pocher!
Ernest was onthutst' Ën toen Sien een bezem
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ham en naar hem toestak, ging de
Blaak vlug heen.

Thuis vertelde hij aan zijn ouders
de,

jonge heer

het gebeur-

* Gij behoefdet niet naar vrouw Lammers
te gaan, zei de heer Blaak. Ge moeit u altijd te
veel met wat u niet aangaat.

- 
Maar, vader, peren stelen... dat mag toch

niet?

- 
\fssn, maar mevrouw Daandels kan zelf

klagen bij vrouw l-amrmers. Gij treedt zoo dik-
wijls eigenmachtig op, Ernest. Ge moet dat af.
leeren.

De jongen zweeg, want vader hield niet van
tegenspraak.

Na den maaltijd zaten mijnheer en mevrouw
Blaalç alleen in de kamer. Ernest, zijn broer Gust
en zijn twee zusters Leonie en Mathilde maakten
boven hun echoolwerk.

- 
Ernest meende het goed, orn mevrouw

Daandels te helpen, zei mevrouw. Hij heeft een
sterk gevoel van recht.

- 
Dat weet ik, maar hij treedt dikr,r'ijls te

driest op. Burgemeester, veldwachter en anderen
moeten de orde handhaven... En als er bij me-
vrouw Daandels gestolen wordt, moet zij een
klacht indienen. Jongens behoeven niet voor po-
litie te spelen.

6
7,

- ù. hebt gelijk... Maar zeg eens, di. tin'
Ceren varr Lamimers verwilderen geheel.

-* N{et zoo n dronhen vader lcan het niet an'
ders. . .

'* 't Is een ongelukig gezin, en ik voel altijd,
cial liet van ons niet genoeg is die lieden te belçla-
gen. We zouden ze beter helpen.

-- La,rnmers is een onverbeterlijke dronkaard.
F-lij luistert niet naar ver/rnaningen.

- 
Maar als we de kinderen elders konden

brengen...

- 
Hoe?

_- Sien is nu veertien jaar, groot en sterlc. Als
ik eens een dienst voor haar zocht, zei mevrouw
Blaak.

_- Begin daar toch niet aan. Die brutale feeks
in een dienst".. ergens in een fatsoenlijk huis.
lVlen zou vragen wie ge daar binnen hebt ge-
bracht I Hoor eens, de burgemeester moet zich
rnaar met dat geval bemoeien... Ik heb het drulç
genoeg, en gij ook... Laat ons geen moeilijkhe-
,J,::; op den hals halen!

En mijnheer Biaak nam zijn avondblad op.
Mevrouw gevoelde zich onvoldaan. Ze zou zoa

g'aarrle die verwaarloosde kinderen van Larnmers
reCderr I Maar haar man oordeelde andere. Toch
bleef ûrevrouw over het plan denken.



il

Mèotot * Daandels had dien nacht slechi g..,
slapen. Het kwam door den uitgestanen schrik.
De weduwe was brom'merig, toen ze beneden
kwam, waar Kaatje de tafel had gedekt.

- 
Die stoute kinderen van Lammers hebben

me een slechten nacht bezorgd, sprak ze. Stralcs
zirl ik eens naar hun rnoeder gaan ! Ze moeten uit
rnijn tuin blijven!

- 
Wat zal het toch helpen, mevrouw! Klaag

licver bij den veldwachter of den burgemeester,
zei Kaatje.

- 
Neen, dat wil ik nog niet. Ik zal 't nng eens

irrobeeren bij hun moeder.
En na 't ontbijt begaf mevrouw Daandels zich

naar het huisje in 't veld. Vader Lammers was
op het stukje land v66r zijn woning aardappelen
aan 't uitdoen. Sien raapte ze op.

-_ D.g, 'mevrouw, groette Lamfners, die wel
beleefd kon zijn, als hij nuchter wae.

-- Ila, Sien is aan 't werk. Dat is beter dan
peren te stelen, zei de weduwe.

Ze zag het brutale gezicht van het meisje en
werd weer nijdig.

- 
Gisterenavond kondt ge vluchten, maar

een volgende maal zal ik u zoo niet laten weq
loopen. lh ben nog niet bang voor dieven en dan
zeker niet voor een brutale feeks als gij. Komt

I

se nog in mijn tuin, dan ransel ik u, dat ge naar
huis hinkt! sprak ze driftig.

__ [Vlsvvçuw, wat is er gebeurd? vroeg Lam-
mers. Ik weet van niets.

- 
Uw lcinderen komen dikwijls in mijn tuin

fruit stelen, en gisteravond deden ze het weer" '
Maar gij laat ze ook als wilden rond loopen' G,e

zit 's avonds in de herberg. Ik moet me eigenliik
nog meer boos maken op u dan op uw kinderen'

- 
ru drink ik gaarne een borrel, stelen doe ik

ni.et on ik wil het ook niet van mijn kinderen!
zei Larnmers.

En kwaad greep hij Sien vast en sloeg haar om
.le ooren, dat het lçlonlc. Sien rukte zich los en
liep weg. Een eindje verder bleef ze staan en

schold mevrouw Daandels uit.
-- Die kinderen zijn 't verdriet van miin le-

vsp I cprak Larnmers" Wat zal er van terecht ko-
men...

-- Ge zoudt mceten beginnen met u zelf at
te ranselen, -wedervoer mevrouw Daandels. Gij
zijt 't verdriet van uw vrouw en 't ongelulc van
uw kinderen. Wat lcan er van een gezin gewor'
den als de vader een dronkaard is en zulke slech-
te voorbeelden geeft?

- 
Een dronkaard, een dronkaard, percies...

- 
O, neen, gc: ziit geen dronkaard zeker!...

h,laar er valt met u niet te'praten... dat weet ik
al lans. Kort en -1T,6rr-j* kinderen nos iq



mijn tuin zitten, da-n ga ik naar den veldwachter.
Mevrouw DaandelJ.keerdu t;;;g. Een kluitaarde vloog haar om de ooren. Z. f."..f.;. ô;;;achter de haag stond Sien, die h*" torg uitstak,zoo ver ze kon.

,\" i"_ mijn geduld uit! bromde mevrouw
l-raandels. Kaatje moet naar den veldwachter,..
tlc ben veel te goed.

Ze spoedd. ii"h naar huis.

- Kaatje, gebood ze, ga dadelijk naar her ge-meentehuis en rzraâg "i d. velàwacht.r 
"Jruwil ko,men. Die Sien is zulk een brutale f".i.-u,dat ze me uitschold en *"t urra" gooide. Nurnaak ik een eind aan dat geear.

Ge hebt wel gelijk, -Jrrror*, zei cle clienst_
bode.

_, Kaatje sloeg haar doek om en verliet het huis.
lvlaar mevrouw riep haar terug.

- Laat het maar, 
"prak z"l.- Niet orn den ,,r"ldwa"hter gaan ?. . . vroeg

Kaatje.

- Neen 1

- 
Maar mevrouw, hoe kunt ge 't laten ! Ver_

manen helpt nier bij zulk volk.__ Ik wil het toch nog eens afu,achten.
Kaatje rnoest g.hoorr.l*en, maar'ze voncl. clat

mevrouw te zwak was.

jfi++
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Sien hacl een tijd rondgeloopen cn vertoonde
rzich toen weer aan haar vader.

* Ha, zult ge nu werken of niet) schreeuwde
Lammers.

- 
Als ge rne niet elaat...

**- ûe hebt nu uw kletsen beet, en zorg, dat
ge uit den hof van mevrouw Daandels blijft.

- 
Ze kan al haar appels en peren niet op...

Dat gierig spook!
-- Stelen moogt ge niet doen... En zwijg nu!

Iiaap die aardappelen op.
Moeder bleef irr huis. Ze moeide zich niet met

't ge'.ral, al had ze daar binnen wel gehoord, wat
mevrouw Daandels zei.

Maar wat baatte het te brommen? Sien zou
een brutaal antwoord geven en haar rnan trok
partij'voor de kinderen, zoodra moeder ze be-
strafte. Dat kwam door zijn drinken.

Petrus ging nog naar school. Toen hij 'e mid-
clags thuis kwarn, vertelde Sien haar broertje, dat
rnevrouw Daandels geweest was.

- 
Ze had veei praats, vervolgde Sien. Ze zei,

clat ze niet bang was. Maar gisteravond schreeuw-
c{e ze toch geweldig, toen ik op haar rug sprong.
Ik moet er nog o'm lachen. Ha, we zullen eens
zien of ze niet hang is. llc heb een plan in mijn
iroofd.

- 
Wat dan ) vroeg Petrus, die altijd Sien be-

wonderde.
il



- 
Wacht maar... ik moet er Trôg over nadet't'

ken... Maar we zullen plezier hebben! Ha, dat
spook is niet bang! En ze krijgt er ook vall, om'
dat door haar schuld vader me geslagen heeft,

Neen, Sien voelde nog geen berouw.
Ze werkte ook dien narniddag naast haar va-

der. Maar tegen zes uur ging Lammers heen. De
herberg lokte hem weer,

III.

Weer was 't avc,nd. Kaatje had de lamp aan-
gestoken. Ze zou nu de blinden sluiten. Maar
plots gaf ze een gil. Er keek een man door 't

'venster Mevrouw Daanclels zag hem nu ook.

- 
Een landlooper ! kreet ze.

En van landloopers was ze doodsbenauwd.
Maar de landlooper ging niet heen; hij bleef

door 't raam starenl Hij boog zijn hoofd heen en
\veer, als wilde hij de weduwe treiteren en hii
scheen te glirnlachen.

Kaatje was den tuin ingeloorren en mevrouw
l)aandels volgde haar.

. -- We moeten naar mijnheer Blaak l. zei ze.
Ik ,-lurf niet in huis terug... Ë,n als de landlooper
vet'trekt, komt hij misschien vannacht terug...
Kaatje, roep over de haag Mijnheer Blaalc zal
ons hooren' 

lz -

*- !k durf niet roepen... de herel komt
voorzeker in den tuin !

f)e dienstbode verborg zich achter een struik.

- 
Maar we kunnen hier toch niet blijven !. . .

jammerde de weduwe.
_* Stil toch, mevrouw, ik geloof dat ik hem

'"ï
_
Le

irijna
misschien van ailes i kreun-
het niet uit. Er is daar een
we kunnen in mijnheer

dan

Kaaije, waar zit ge dan?
Hier... Korn bij mij, en zeg niets meer.
zatqn daar een heelen tijd en durfden zich
niet verroeren.
Maar hij steelt

de mevrouw. Ik houd
gat in de haag...
Blaaks tuin geraken.

Bevend zochten ze de opening en toen ston-
den ze in den hof van de buren. Mevrouw lclop-
te op de achterdeur en verlvonderd deed de meid
van mevrouw Blaak open.

Opgewonden deed de weduwe Daandels
haar verhaal. De koopman en zijn echtgenoote
lcwamen uit de kamer, ook de kinderen. Ë,n Er-
nest wilde dadelijk naar'buiten, om den vreem-
den irerel bij de lurven te pakken. Maar zijn
vader ging mee. Vô6r het huis van mevrouw
Daandels was nidnrand te zien. Mijnheer Blaak
en Ernest gingen binnen, speurden in alle ka-
mers en doorzochten oole den tuin. Mewouw

t3-



Daandels en Kaatje kwamçn dan ook" Er bleek
niets gestolen.

-- Maar de deugniet kan terug keere.n ! jam-
merde de weduwe.

Ernest zou een tijdje blijven tot gezelschap.
IVlevrouw Daandels was zeer zenuwachtig. Ze
zei, dat ze nog nooit zoo geschrokken was als nu.

De avond bleef rustig. De landlooper zou ze-
lcer al naar een ander dorp getrokken zijn. Ernest
ging naar huis. De meid van mevrouw Blaak was
orn boodschappen geweest naar het dorp en ze
wist te vertellen, dat de landlooper ook bij ande-
ren door het raam had gekeken. Maar als men
br.riten kwarn, bleek hij verdwenen.

*_ Dus is hij nog op het dorp, zei Ernest. 'We

moesten hem gaan zoeken en aanhouden!
*- Blijf gij maar rustig binnen, sprak vader.

De veldwachter kan hem opsporen.
Maar toen Ernest naar bed ging, zei hij tot

Gust:
' *- Morgen is het geen school... we zullen
sarnen dien vagebond zoeken. Hij slaapt natuur-
lijk ergens in een schuur.

-- En als we hem zien?
* D,an pakken we hem vast en rbrengen hem

naar 't dorp.
-* Zoudt ge durven?
** Wel ja. Ë,n dan toon ik eens aan den veld-

_t4_

wachter, hoe hij hier de
Caat ge mee?

- Ja.

- 
Maar zeg niets aan

der bekijkt rne nog als een

orde moet houden.. 
"

vader of moeder. Va"
kleinen jongen.. 

"

IV.

Den volgenden morgen' na het ontbiltt tt*-
ken Ernesi en Gust er o.p uît, Ze zoudcn jacht

maken op den landlooPer.
'Ioeri ie buiten kwarnen, zagen ze Kaatje'

- 
Ct, jonge heet Ernest, gâat ge naar het

clorp? vroeg ze.

- Ja.._ Wilt ge dan eens aan den dokter vragen,
dat hij naar ons lcornt? Mevrouw ligt ziek te bed"

Ze heeft vannacht koorts gekregen. '. . 't Is van
schrik door dien akeligen landlooper. Ik ben on-
gerust...- ._ Ja, ik zal den dokter roepen, beloofde Er-

nest.
En hij ging met Gust verder.

-- Ge hoort het wel, dat die schavuit aan.ge-

hr:uden rnoet worden, zei Ernest. Zoo de men-
schen schrik aanjagen!

Ernest deed zijn boodschap bii den dol<ter'

l(/at verder stond een groepje vrouw6n'te pratevl
* t5 -



over den vagebond, die hier en daar door een
venster in huis had gekeken.

-- 
'Wacht maar, dacht Ernest, als die zwerver

hier in de buurt nc,g rond loopt, zult ge henr
straks wel zien.

Ernest had een sterk touv/'onder zijn jas, om
zoo noodig zijn gevangene te binden.

- 
We zullen eerst den Hoogen Weg inspec-

teeren, zei hij.
Gust vond alles goed. De Hooge iWeg was een

eenzarne baan, die langs velden en weiden liep.
Hier en daar stond een boerderîj" Zoo kronkelJe
die weg naar Hasselt, de nabijgelegen stad.

Plots schrok Gust.
_- Kijk, daar, zei hij. Uit een gracht kwam

een rnan, die blootshoofds was.
Hij was te goed gekleed vooï een landlooper.

Maar daar lette Ernest in zijn jachtlust niet op.
De man kwaim zoo geheirnzinnig te voorschijn...
dat was geen eerlijke zaak.

-- Kom, fluisterde Ernest. Maak geen leven.
We grijpen hem van achter vast en we laten hem
niet meer los.

Gust beefde van opwinding, maar hij volgde
zijn grooteren broer.

In eenige oogenblilcken waren ze bij den niets
vermoedenden man. Ze hadden hern beet.

- 
U stil houden... geen verzet! riep Hrnest

Bla.k,

- t-6 -..

De man schrok geweldig'
*_Wt, is c{at... Wat is dati stamelde hij'

- 
Dat ge gevangen zijt! sprak Ernest'

-- Gevangent Ziit ge gek?

-* O, neen... ik heb mijn vijf zinnet, goed

[:ii clkaar... Ceen verzet, ik ben gewaPend'
l7 _
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Dat was niet waar en in zijn overmoed loog
Ernest.

- 
I-andlooper... nu is 't uit met uw streken,

vervolgde hij. We zullen het u afleeren rustige
menschen den schrik op het lijf te jagen. Laat u
nu }<alm binden en dan zullen we u voor den bur-
gemeester leiden.

' Is die grap nu uit) bromde de vree,mdeling.
Ventje, 't is geen grap, maar ernst ! verze-

kerde Ernest. Cust, 
- 

zoo ging hij voort ,_ haal
hr:t touw eens van onder rnijn jas.

Maar eer Gust dit kon doen, rukte de man
zich rnet een zwaai los. Groot was hij niet, doch
**terk. Pais... Ernest kreeg een klap om de ooren,
da"t zijn hoofd haast van links naar rechts zwenlc-
te. Gust werd plots zoo bang, dat hij 't op een
loopen zette.

.- \Y./31 zijn dat voor toeren) riep de vreem-
cJeling boos uit. Nu zal ik naar den fburgemeester
gaan. Kan een mensch hier niet rustig wandelen?
\X/ie zijt gij, lummel?

Ernest had zijn kordaatheid verloren. Hij was
de overvainiraar niet en voorzichtig week hij ach-
teruit.

** Gij durf t niet naar den burgemeester gaan !

riep hij toen.
** V/acht een beetjel... zei de vreemdelirrg"

Lafaard, om achter iemand te sluipen en hent

:=' lS --

ian te oo"r.ruli"n I bat is moedig' lk v"tg t', *ie
e;e zijt )- 

- 
Dat gaat u niet aan! snauwde Ernest'

Maar hij spoedde zich heen, toen de verrneen-

de landloop"i tt.t, hem toe kwam' Deze volgde

hem. Aan ."" i.o.*tchter vroeg hij, wie die jon-

gen da.ar lvas.
*- Ernest Blaak' dec,icie de koewachter mee'

--_ Gcedl trk zal dien naam onthouden'
De vreerndeling Ï:ereikte het dorp en begaf

zich naar het gerneentehuis, waar hii vroeg om

den burgerneester te sPreken.
'D" burger"eester was aanwezig en ontving ria'

deliji< den loezoeker'

-- Hu, rnijnheer Lievens, zei hij' Hoe gaat

het n-ret u? Doet onze iucht u goed)

-- ja wel, maar ik heb een raïe ontrnoeting
gei:ad. Misschien rnaak ik er me te kwaad om'

- 
Wat is er dan gebeurd) vroeg de burge-

meester. Heeft misschien een landlooper u lastig

gevallen?
__ Neen, maar iemand scheen me voor een

iandlooper te houden.
En de heer Lievens vertelde zijn avontuur'
*- Ernest Blaak I riep de burgemeester uit' Hij

is cle zoon van een voornaam kooprnan, mâar een

eerste wijsneus! 't Is toch al te erg, wat hij uitr;e-

voerd heeft.

- 
Ik had wat gerusi aan een droge gracht'

l9*



Oe weet, dat ik ir..i" j.gun in d. b.rit.rri.,"irt
rnoet zijn.

- J*, daarvoor zijt ge hier..

- Pas zette ik mijn 
-wandeling 

voort, of ikword overvallen, gelijk ik u verËH h;b' ; ;i.dacht waarlijir aan roovers.

". 
__ Die zijn er gelukkig in ons vreedzaam

dorp niet. hernam d",brrrg;,,""*t"r.-i4.*, ., tr*[,wel eens vreemd volk dÀr, dat van n"it""frlr"âof Holland komt, en naar Brussel *il. ôi ,;;i;;
2wervers uit 't'Westen, die over de grens willen.En zoo heeft men gisteravona ."" luiraloop**-g;-
zien, die brutaal in de huizen keelc. n. 

"aà*ullr-ter heeft een onderzoe-lc ingest.lJ; d. ";;;ù;;schijnt al verdwenen. Die Ernest Blaak *il 
"orn"i"]fr:""t politie spelen en die hud;i,.k., i.;i;

hool'd gezet, om den landlooper te vangen. HLtspijt me, mijnheer Lievens, dat dit u ovlrlcomen
t8.

.- Och, eigenlijk moet ik er nu om lachen...
l-lre knaap meende 't zoa ernstig. En de anderewas zeker zijn luitenant.

*- Toch lçornen zulke streken niet te pas. Ik
zal een^s naar zijn vader gaan..- Och, maak het niei te erg...
. Ë,el yurtje later kwam .ie buri"r,reester bij clenheer Blaak, die juist *urL th,ri" hrd.

- 
Urv zoon heeft weer iets uitgehaald, zeide burgemeester. 

1 ;ôr" 
g*.r,""r,-,* 

""rfuùft

mijnheer Lievens, de zoon van een voornaâff
ambtenaar te Brussel. Die zoon is overwerlct en
-noet nu veel in de buitenlucht zijn. Daar zijn
vader uit Limburg afkomstig is, zocht hij hier
op een hoeve logies voor hem. Mijnheer Lie-
vens, de zoon, is bij boer Klompers en hij moet
yssl wandelen. Dat is 't geneesmiddel...

- 
fllsa1 wat heefl Ernest dan toch uitge-

haald ? vroeg de heer Blaak, die cleze inleiding
zeer lang vond.

Hij hoorde nu, hoe Ernest den heer Lievens
vocr den liurdlooJrer gehouden en hem vast ge-
grepen had.

- 
Die ondeugende bengel, zei de heer Blaak.

Dat kan zeer onaangename gevolgen hebben.

-- Neen, neen,. rnijnheer Lievens was eerst
wel zeer boos, maar toen hij hoorde, dat wij be-
zoek gekregen hadden van een landlooper, lach.te
hij om Ernests geval.

- 
Ik lach er niet mee, verzekerde de koop-

man, vroeg of laat loopt Ernest eens flink rnet
zijn kop tegen den muur. Stel u voor, dat miin-
heer Lievens een klacht indiencle bij het gerecht.

*- Dat doet hij niet.
* Een ander zoll zoo vergevingsgezind niet

zijn. Ik zal den jongen eens goed onder handen
nernen. lk dank u, dat ge het me komt vertellen.
Intusschen heeft de echte landlooper'die arme
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liilevrouw l)aancieis zoo erg den schrik op 't lijf
gejaagd, dat zij ernsrig ziek te bed ligt.

-- is 't waar?

- J., ik sprak den dolcter, die bii haar ge-
weest is, en hij ziet 't geval ernstig in

- 
Zoa, zao... Iic zal dan het gerecht in de

stad waarschuwen. De kerel heeft op verschei,-
dene plaatsen in huis gekeken...,men zagzijn ge-
zicht plois v66r het raam, maar ik heb niet ver-
norrien, dat er ergens gestolen is. Er zijn van die
schelmen, welke er plezier in vinclen, lieden te ia-
ten schriki<en. Maar nu er ernstige gevolgen van
lçunnen voortk.omen, moet ilç een boodschap naar
de stad sturen.

- 
En zoio zou Ernest ook mijnheer Lievens

de zenuwen in de war brengen.

- 
Nu, dat is niet gebeurd. Echter, verïneran

uw zoon eens goed.

- 
't Zal meer zijn dan een vermaning!

De burgemeester ging heen. Ernest had nog
wat rondgedrenteld, maar kwam thuis om te
eten.

Zijn vader, d,ie het gebeurde aan zijn vrouw
vertelci had, greep nu Ernest vast en gaf hem een
pak voor de broek.

** Gij witrt een grôote jongen zijn en zoo môet
ik u behandelen, zei hij toen. Ha, gij houdt land-
loopers aan. De burgemeester is hier geweest.

*22-

__ Maar, vader, die kerel was zeker en vast
een vagebond, beweerde Ernest nog.

- 
Zwijg, wijsneus!

'En Ernest keek beteuterd, toen hij hoorde, wie
de vermeende landlooper eigenlijk was. Hij
mocht clien nanniddag niet meer uitgaan, maar
moest op zijn kamer strafwerk maken.

Dat was anders dan triomfantelijk binnen het
dorp te'l<omen rnet een gevangene.

V.

f,)ien avond kwam een vrôLrw aan het huis van
rlen veldwachter.

- 
O" zei ze hiigend, nu is de landlooper bij

ons qeweest. Toen ik de la'mp aanstak, keek hij
door het venster. Zçc'n leelijtr< gezicht! Ik heb er
den harteklop van.

--_ Ik ga mee... Zeg onderwege niets, mis-
sr:hien kunnen we den kerel verrassen, sprek de
veldwachter.

h{a;,r atrn het huis van de vrouw zag'hij niets
verdachts. F{ij besloot dan in de buurt op den loer
te }iggen" Geduldig wachrte hij achter een haag.
L,ensklaps hoorcie hij gerucht. Hij richtte zich op
en zrg een gedaante.

*_ l-!alt! riep hij.
De larrdlocpe:' viel voorover op zijn snoet en

twêe kirtderen rvilden wegloopen. Maar de veid-
_23__



wachter kon een van hen jongen 
- 

nog
bii 1:le kraag grijpen.

trntusschen schopte hij tegen den landlooper,
die roerloos lag" Er ritselde stroo. En de veld-
wachter begreep alles. De vagebond was een
stroopop, met stolçlcen voor beenen en arrnen,
rnet oude kleeren aan en een masker voor.

-- lTie zijt ge? vroeg hij aan den knaap.
*- Petrus Lammers ! antwoordde de knaap

angstig.
*- Ha zoo, en uw zuster Sien was bij ul
-- Ja. ., Zii heeft 't allomaal gedaan.

- 
Ze zette die pop voor de vensters)

-- Ja...
-- Gisterr:n heeft ze 't ook gedaan, he?

- Ja...
-- Bij rnevrouw Daandels)

- Ja, omdat ze door mevrouw Daandels klap-
pen gekregen had, en omdat mevrouw Daandels
gezegd had, dat ze vart niernand bang was.

- 
Ë.n.waar heeft Sien die pop gehaald?

- 
't'Was een vogelverschrikker van boer Lui-

ten... Sien had nog een masker thuis, en bond
dat voor.

- 
Zoo, zoo... Ga nu maar naar huis!

De veldwachter nam << den landlooper >>, die
heel licht woog;r onder den arm. Hij bracht hem
naar den burgemeester, die verbaasd het heele
verhaal hoorde.

-"_ 24 _

.- i)rie brutaie feeks van Lamrners! zei hi5.
Morgen zullen we de ouders en de kinderen eens
onder handen nemen ! Vooral door de ziekte van
mevrou-r / Daandels wordt dit een zeer ernstig ge-
val.

u.
Sien had niet zoo rustig geslapen als anders,

Ze begreep wel, dat er morgen wat bijzonders
zou gebeuren.

Ëerst hwa,m een vrouw, die wat verder oolç in
een klein huis woonde en wel eens met Siens
moeder wat praatte. L,ammers was thuis.

- 
Hebt ge de klok gehoord? vroeg de buur-

vrou\ /. 't Is voor een berechting... De weduwe
Daandels wordt bediend. Ze is eergisteravond
zoo ziek geworden van den schrik.

- 
Voor een landlooper? Ik heb er over hoo.

ren spreken, zei Lammers.
D. br.r.rr',rrouw, clie nog niet wist, dat de vage-

bond al ontdekt was, deed het verhaal van me-
vrouw Daandels en Kaatje. Ze wist alles door
de meid van de familie Blaak.

- 
In den nacht heeft mevrouw Daandels

toen geweldige koorts gekregen, vertelde ze. De
dokter is gisteren twee keer geweest.. . . En hij
vreest, dat ze sterven zal.

- 
't Is toch schrikkelijk! spralc moeder Lam-
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friers. Ze moesten di.n vent kunnen
streng straffen.

Sien en Petrus hadden niets van
verteld.

pairken eri

't gebeurde

. Sie3 ging nu naar.buite n. Ze was bleek geworaden. .fa, ze had wraak *ill""l"*;; 
"o mevrouwDaandels, die haar door 

""U".-..";kt;;:;hezorgde en van niemand bJ;;;. Toen had zedat plan van de stroopop rnet Éet *urk., verzon-*en. Ë,n ze vond de-grap, Uii à"-"f""h; 
";;;weduwe en haar mejd", à" "r""iijl, dut ze ookbij anderen ging spoken. -r-

Maar nu was Sien zeer stil. .!Vat 
hacl ze qe,hoord) Mevrou* Daandul"-r", tsschien ster-ven. . . en door haar schuid ! O, dat zou vreeseliji<ziint

Eensklaps hoorde Sien een bel... Ze begreephet... 't Was de berechti"g... ï;; zonk oi: deknieën. En weenend b.J-r., Çu, mevrouwDaandels toch zou genezen.
Ze was nu niet d. brrrt.l" feeks, maar een zeergevoelig kind.

-l-ang bleef Sien- buiten. petrus was naarschool. Sien g_ing_in huis. Vadu, ,.i'"ii" spade tevermaken . Moeder schilde uurJ.ii.tr',. Eens_hlaps barstte Sien weer in tranen uit.* Wat is er? vroeg moeder.*- 
Y"r begint ge nul riep vader uit..* (r" ' het is 

ïi;"y' van mevrorw

Daandels! snilcte het meisje. Ik deed het... van
dien schril<.

- 
'1 Is niet waar... Ge spreekt op die peren.

Maar ze is den volgenden avond ziek geword-en,
beweerde vader.

- 
Neen, neen, ik veas het van dien landloo-

per...
;- Zijt ge nu niet wijs) vroeg Lamrners, reeds

nijdig wordend.
Hortend en stootend deed Sien het verhaal

van de stroopop.
tr-i-lmmers vloog op en wilde haar slaan, maar

zijn vrouw duwde Sien in 't achterl<amertje en
grendelde de deur.

-- Gij hebt het recht niet haar te slaan, sprak
ze.

--- Ik het recht niet... ik, traar vader]
--- Noemt gij u vader) \X/e hebben 't slechtste

huishouden van het dorp. En het is uw schuld...
O, dat drinken, e,n als ge thuis kornt, schelden,
rôzen en vloelcen! TVellçe voorbeelden hebben de
kinderen gezien!

Moeder zonk schreiend op een stoel. Lammers
liep kwaad naar buiten. Hij zag nog juist den
l:urgemeester, maar vluchtte heen. Hij begreep,
dat hij van den burgemeester ook harde dineen
zon moeten hooren!

De burgemeester trad binnen.
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_- D.g, vïouw l-arnmers, zei hij. Ik kom hier
voor een ernstig geval.

- 
Burgemeester, ilc weet het, want Sien heeft

me alles verteld, al weenend; ze heeft zoo'n be-
rouw.

- 
Berouw? Is dat wel waar?

Moeder haalde haar dochter. En de burge-
meester zag het verwrongen. bleek sezicht. Dat
stemde hem al milder.

- 
O, burgerneester, sluit me maar op... ik

heb het verdiend ! O, dat mevrouw Daandels toch
beter kon worden ! Içreet Sien.

De burgemeester voelde, dat dit oprecht be-
rouw was. De << brutale feeks >> was dan toch niet
zoo verdorven, als hij gemeend had en ieder
dacht. Hij kreeg nu zelfs medeliiden met Sien.

Hij liet haar alles vertellen, want hij moest dit
weten voor 't onderzoek.

__ Blijf nu rustig thuis, zei hij, toen hij heen
,qing. 't Is een harde les.

Vrouw Lam'mers ging mee tot aan de straat.
--.'Burgemeester, ik heb mijn best willen

doen voor de kinderen, maar met zoo'n man!
kloeg ze.

-- Ja, ilc weet het... uw leven is hardl
*_ O, dat mijn lcinderen naar een gesticht

konden qaan ! lk wensch het voor hen. Mijn man
zal zich niet beteren... En dat voorbeeld altijd.

- 
Wel, we zullen eens over de kinderen spr€*28-

ken, hernam de burgemeester.
Toen de burgemeester aan het huis van de we-

dun'e Daandels lcwa,m, zag hij mevrouw Blaak,
die het juist verliet.

_- Hoe gaat het nul vroeg hij.
-- Mevrouw Daandels is erg zwak. Ge weet,

dat ze het aan 't hart heeft. En de schrilc was zoo
.rg. Z. is ibij kennis, maar heeft het dikwijls be-
nauwd. Toch houd ilc nog hoop.

_. En wat zegt de dolcter)

- 
Een beetje hoop geef t hij. Zoo'n landloo-

per kan toch wat uitwerken, burgemeester.
En de burgerneester vertelde het eansche ge,

val. Hij voegde er bij, dat Sien veel berouw had
en'diep onder den indruk was van de gevolsen.

-- Voor die hinderen van Lammers'moet een
oplossing gezocht worden, sprak mevrouw Blaaft..
Zoo kan 't niet blijven duren.

- 
't Is waar! Konden we ze in een gesticht

plaatsen. Ik zal het voorstellen aan de schepe-
nen. De gerneente moet het bekostigen.

-- O, ik wil gaârne een som bijdragen.
Mevrouw Blaak was overtuigd, dat haar man

dat zou goed keuren.
De burgemeester beloofde de zaak ernstig te

overwegen.

- 
Het gerecht zal er zich trouwens wel mee

bemoeien, en vooral, moest ,mevrouw Daandels
sterven, wat God verhoede, voegde hij er bij,
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Ernest Blaak keek vreemd op, toen moeder
vertelcle wat voor soort landlooper hij had wil-
len vangen.

Mijnheer Blaak was nu genegen iets voor de
kinderen van Lammers te doen. Mevrouw ging
dien narniddag eens naar het huisje, ert ze praat-
te met vrouw l-ammers en rnet Sien. En z.e

merkte ook, dat het meisje wroeging had.
Dien avond kwarn Lammers weer dronken

thuis en zijn vrouw moest hqm ibeletten Sien te
slaan, die boven te bed lag. Lammers was in de
herberg bespot geworden, want het heele dorp
kende nu de geschiedenis van de stroopop.

-_ Ik moet daar beschaamd zitten om miirr
kinderen en dan zou ik ze niet mogen straffen,
halçlcelde rle dronkaard.

- 
God zal u straffen, als ge u niet betert !. . .

sprak zijn vrouw.
Ceh"rkkig, hii waggelde naar zijn bed. En Sien

werd niet geslagen. Ze had alles gehoord door de
dunne zoldering. Zekon niet slapen. Ze dacht al
maar door aan de zieke mevrouw Daandels. O,
als ze morgen eens dood was!

Den volgenden ochtend durfde Sien niet buiten
ko,men, bang het vreeselijk nieuws te hcoren"

IVIaar ze klom op een tak en vandaar kon ze de
w,rnins der weduwe zien. Gelukkig, de blinden
waren open en dus leefde de weduwe nog.

'LVat later lcwam mevrouw Blaak, Ze had be"

- 30 --*

inoedigend nieuws. M..rro,r* baatrdels haci eeri
rustigen nacht gehad en er was meer hoop.

Làmmers sliep nog zijn roes uit. Hij stond laat
op. Sien was aan 't werk op het veld.

Eincielijk kwam vadcr daar ook.
-.-- Ze zullen u wel in 't kot steken op water

en brood, zei hij lcwaad,

- û, ze mogen.., ik heb het verdiend.
--- Dat hadt ge eer moeten'bepeinzen... Ons

zco n schande aandoen.
' Van zijn eigen schanCe scheen deze door drank

vervallen man zich niet bewust.
Sien zweeg. ;s Avonds belde ze aan het huis

der weduwe. Kaatje deed open. Mevrouw Blaak
had haar over Sien gesproken.

De dienstbode keek toch norsch.
_- Wat moet ge hier? vroeg ze.
.*: Q, kan ik werken voor u of boodschilppen

doen l vroeg Sien, zeer deemoedig.
Kaatje aarzelde even. Ze had het zeer dr..ri<

met de verpleging van mevrouw. En eï moest
naar den winkel gegaan worden. Sien stond daar
zoo berouwvol.

--* Krrrn in de keuken, zei Kaatje.
En ze gaf Sien de boodsehappen op.
Mevrouw Daandels beterde. Sien deed veel

werk voor Kaatje. Ze was gedienstig en gewillig.
En Kaatje oordeelde al beter over Sien. Ze ver-

telde aan mevrouw, wie haar hielp.
* 31 ---



_- l)an zit er toc'h een goed hart in dat kini,
oordeelde de weduwe. Och ja, hoe is ze opge-
voed ! We moeten er medelijden mee hebben.

De burgerneester sprak met de schepenen over
Sien en Petrus Lammers. Hij praalte ook met
rnevrouw Blaak en de weduwe Daandels.

Op een avond riep mevrouw Daandels, die nu
hersteld was, Sien bij zich.

.-- Kind, 6;ij kunt een goed mensch wordert,
zei ze. De burgemeester zal u en uw broer naar
een school sturen. Als ge daar uw hest doet, komt
ge na een jaar bij mij. Kaatje trouwt dan,.. en
ik neem u als dienstbode.

Sien vond het eerst niet prettig, om naar een
gesticht te moeten gaan, maar de burgemeegter
en ook het gerecht hadden besloten, dat het zou
gebeuren.

Mevrouw Daandels en eveneens mevrouw
Blaak praatten lang met haar. Toen was het rr-s-
tiger in Siens t"-o"d; * *

En een jaar later was Sien dienstbode bij de
weduwe. Petrus verbleef veel langer op school.

Vader Lam'mers werd na eenigen tijd in een
zinneloozengesticht opgesloten. Hij was door den
drank een wrak geworden.

Sien steunde haar moeder. En niernand nocm-
de haar nog een brutale feeks.

ËtrNDE.


