
rt

'j

f,. HAH$' KIT0ERBIBII0THEEK - Conlich
iDe borel<jes van A. HANS worden'in alle scholen aanbevolcrn,

om'dat zij boeiend en nuttig eijn en aan de kin'd,e'ren vân eigc,n
landt en vol,k vertell,en,. Dut dezc uiigave reBde aan Nr 3t25 ir
en, vcel lnùrntrnerg reedb drrrie- en viermaal herdrukt we,rden,
'l:ewijst hoe A. HANS' KINDERBIBLIOTHEEK overral gevraagd
wordt, De meegtjs verschenen boekjes zijn ,nog ve'rlcrijgbaar.
iZiehier e,enige van de laatste titcls:

300. 't Portiertje van R.oegelane 
- 

3i0 l. De Kleine Toonecl-
epeelster. 

- 
3tt2" ,Angstige ,Dagea. 

- 
3'0'3. Antwerpen in

Brand. 
- 

3t4. De Bannelingen. 
- 

3At5" In hct wilide Lând. *
3'0,6. De Wonderbare Reddïng. 

- 
310t7. Naar Congo. 

- 
30'ô.

De Vlriendie'n der Slaven. 
- 

3'09.'Fiere [Vtrargri,et van Leuven.
jf 0. ,t Avontuu,r va,n den Schilder. _ 3tll. iHet ,Boefje. '.-
312. ûen onverwachtê Reis. 

- 
3'li. De Gerheimainnige Tee-

!,ens. 
- 

31 . D. Spamjaarden te Gheel. 
- 

315. Zwa'rt.e Jan.

- 
316. De Heic's van de Mo'eiren,. 

- 
317. lDe Bos'chwa.chter

ran Filien.h,of . 
- 

31,8. Het Jurffertje van iParijr. 
- 

3,1'9. De
nVolfjager van Trr,rnhout. 

- 
72û. 'De Zeeroovers. * 721 . I-{cl

.Gezin van den visscher. _ 122,. De Wildt cæw-Boy. _ 321.
Keizer Karrel te rGent. 

- 
1)24. De Span,jaarden, te Mechelen.

- 
325, Kerstmis in de Sneeu,w.

Ëlke s'eex verschijnt een nieuw 'boekjc.

Vraag iar de boekwinkels en bij dagrbladverkoopere.
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EEN DAPPERE VROUW,

I,

't Is al zeer lanf geleden, Vrouw Barbara was naar
Vilvoorde Sèweest om botei te brengen bij de burgers
en tevens boodschappen te doen. Intusschen was de
zon hooger geklommen en moeizaam beklom Barbara
in de hitte den hellenden wegl naar Grimbergien,

Ze had wel een tijdje willen rusten daar onder dc
hooge boomen bii de abdij, waarvan mbn nu nog d,:
prachtige kerk met zwaren toren en andere gebouwea

beworrdert.
Maar vrouw Barbara moest zoo gauw moSelijk op

cie hoeve zijn, Anders zou haar man weer kiiven,

- 
't Is toch erg, bromde ze, dat een rijke boerin

a.ls ik dien langen we$ te voet moet afleggen. Thuis
zijn er wa6iens en paarden, Maar mijn man wil niet
voeren en een kneeht mag het niet doen,

Z'elf durfde ze geen paard te mennen op de steile,
hellende en dalende slechte weglen.

En bovendien zou haar man het verbodcn hebber:r,

Hii was zoo gierig en hii spaa,rde liever zijn paardet
en wagens dan zijn arme vrouw.
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Na eenigen tijd verliet Barbara de heirbaan, die
rer doorliep langs allerlei dorpen naar Aalst in Vlaan
ûeren.

Zii nam een ziiwe{ tusschen hooSe bermen, Maar
aan den bocht iag het wijde land plots open voor
haar. 't !(/as zoo schoon, dit gewest van Brabant, heu
velachtig en boomrijk en met de Zenne als een kron
kelend zilveren lint in het dal.

Blank schitterden de hoeven en huis jes in C.e zo.
rrterzon. En 't glraan dat bijna rijp was, leek overal
groote plekken goud.

Maar Barbara keek treurig naar een:boerderij ove:
cle ,beek. Daar woond e zij. En van hier za{ ze hoe ver-
ral-len de schuur was,

De winter- en voorjaarsstormen hadden het dak
;rfgerukt. Van de muren brokkelden er voortdurend
rteenen,

Dikwijls had Barbara aan haar man gevraagd de
schuur te laten herstellen of nog beter een nieur,l,e te
houwen.

- Moei er u niet mee ! Ik ben de baas ! snaurvd.,
ée ruwe boer haar dan toe,

Maar nu moest de oogist gepikt worden en de schuur
..tond daar als een open vervallen hok.Als daa.rin.het
liostbare graan gestapeld moest worden, zou de regen
het spoedig bederven.

Barbara was thuis. Ze fins door de poort.
Govert, haar man, zat op een bank voor- de woning

in den lommer' En na4st hem stond een kan bier.
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Hij had een norsch gelaat,
: ÏIa, eindelijk is ze daar ! schreeuwde de boer.

Gij luie feeks ! \tVaar hebt ge nu weer zitten kletsen en
kiappeien ?

- 
Hoe durft ge zoo iets te vragen ! Ik ben snel

.ran Vilvoorde naar hier gekomen, zonder rusten. En
in clie hitte door al dat stoi, terwijl gij daar gemakke-
liik in de schacluroz zît en bien drinkt,

Barbara zei dit boos,

- 
Zoa brutaal tot mij spreken ! brornele Goverl.

Ge zoudt zeker als een prinses gevoerc{ moeten worden.

- Al de boerinnen r/an 't ronde ûjden op een wa-
gen als ze naar Vilvoorde of Brussel moeten.

-- Dan k"weeken de mannen truilakken van zulke
lirouwell en ik zal zoo gek niet zijn. Tel me bet Seld
.rân de trroter. En hotrd uw franken mond of anders., .

En de zeifzuchtige ruwe kerel toonde een ziinet
breede, grove handen.

Ba.rbara hacl ai meerma-len klappen gekregen. Ze
z.weeS dus rnaar en legde het geld op een vensterti-
chel, Govert keek er t,egeerig naar.

- 
Er is te weinig ! schreeuu,cle hij rood van gram-

schap,

- 
Niet wa&r. .. Ik heb rvinlçelr,varen gekocht.. .

Barbara rekende haar rnan alles voor, Govert be-
rveerde dat ze te veel geld uitga$. Hij keek in haar
k:or| en haalde er een stuk lijnwaad uit.

* Voor een tiieurv ja.k ? vroeg hij.
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- Det heb ik toch zeer noodig... Mijn werkpak
hangit in vodden.

- L*p het dan nog maar eens op, maar dii lijrr-
waad zult {e niet versnijden... En slunsen zrin wel
genoeg voor een sloor als gii.., Ik zal dit goed ver.
koopen.

-- 't Is van rnijn eigen gesponnen garen giewe

ien.." En zooveel kost het dus niet ! merkte Barbara
{p.

- 
Ge krijgt het toch niet... En daarmee uit ! Ga

:!an uw rryerk. Ge hebt al tijd genoeg verkwauseiC.
Barbara liep in huis. Ze veegde tranen af, die nu oD

',velden orn al dez.e onrechtvaardigheid. Ze had zull;
een droevig leven, Nooit sprak Govert een vriende'
lijk woord. Zij maest heele dagen slaven. Een meitl.

kreeg ze niet, maar haar man had wel een knecht om
zijn werk te doen.

Het echtpaar bezat geen kinderen en eenzaam sleet
Barbara haar dagen op de hoeve, waar zelden bezoe-

kers kwamen, Govert zei dat hij geen buren over den

vloer wilde, die toch maar belust waren op eten ea

cirinken.
Govert had een droge keel van het brommen ge'

Irregen en nam een grooten slok bier.
Zijnblik viel op de gehavende schuur'
De boer mompetrde eenige leeliike woorden. lJi'

4ierigheid had hii steeds gewacht, om. het giebottw t;
herstellen. En hii begi'eep heel goed dat herstel niet

baten kon. Hii had een nieuwe schuur noodig. Fln din:
kon er niet meer staait voor den oogsttijd.

De volgende week moest met het pikken van 't ko
ren begonnen worden. En waar zou hii ziin graan
Ler{en ? In deze schuur kon het in een paar nachten
-.'erregenen.

Deze kwestie maakte Govert nog nijdiger en den
ganschen dag bromde hij tot ziin v.rouw, die dan maar
zweeS. Vant ze wist het, als ze te5ien sprak liep ze
kans klappen te krijgen.

II,

't lù(/as Zondag namiddag en Govert begaf zich naar
<ie herberg. ITij speelde er kaart. Op een plein wa
len de kaatsers bezig, Govert vond het hier plezie
riger dan op de eenzame hoeve. Yoor zijn eigen Se.
noegens had hij wel geld,over.

Er waren hier a.llerlei lieden, fatsoenlijke, maa;
c,ok ruwe 6iasten, die gauw driftig werden en vechtlusl
toonden.

Een van deze, boer Diesten, vroeg spottend aan
Goverl :

- Gii zult zeker uw piraan maar op het veld late'r
staan ?

* lùflat is me dat nu voor gekke praat ! zei Goveyl
{emelijk.

- 
tù(/ilt ge het dan in uw kelder, keuken en slaap

kamer bergen ? Uw schuur liikt een zeel.
*7 *
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.- Misschien spant hi1 er een net van boornbla.
cleren over, on: den regien ie$eti te i.rouden, ,,vaui zeil
cloek kost te duur i spo{.'ce een ander..

*- Gaat het u aan wat ik doe of laat ! schreeuwd,j
Govert,

- 
Hii zal zijn vroulrv met eerr ketel cien regien laten

opvangen, hernarn Diesten. i3arbaratje is toch maar
çen sloore.

- 
Ge moet zwijgen I tierde Govert, of ik sia uw

brokkeltanden uit ur,v grooten mond,

- Geen ruzie, geen ruzien vermaande de waardin,
achter haar toog,

_- Gii mijn handen uit mijn mond slaan I raasde
Diesten, Gierige hoppestaak... Als ze een schuur voo.
niets bouwden, hé... duitendief ! Mii slaan. Moeteir
ze straks als ik u op de vlucht jaag, een van uw lan.
Ée ooren u achterna brengen.

Dreigend stond Diesten voor Govert, die rru ook
woedend op rees.

--- Kiik naar uw eigen schuur en heel urv hof, Er
ligt een ziLvercn dak op ! beweerde Govert.

Hij bedoelde daarmee, dat Diesten geld geleenC
ï:ad op zijn boerderij, orn schulden te betalen maar
zoodoende bij een ander in 't krijt stond.

En Diesten wilde daaraan niet herinnerd worden
Pats... hij gaf Govert een klap om cle ooren, maaj.

kreeg dan een stoot in de borst"
* Nief vechten ! jarnmercle de waardin.

- Laat ze doen I riep een ander, die van ruwe too-

':eelen hield,

-- Diesten is mijn kazrjn en wie hem aan 't lijl komf,
raakt rnij I schreeuwde een andere boer,

- Dan trek ik oartij voor Govert ! klonk het uit een
hoek. 't Moet eerlijk gaan,

En 't volgende oogenblik waren er vier aan 't vech-
ten, Govert stootte de pint om van T7annes, de,n leur'
rleri die nu ook woedend opsprong.

De hertrerg was vot krakeel.
Maar daar trad de pastoor van 't dorp binnen, Hi;

rva.s iuist aan 't wandelen en hoorde wat er Saand-e
',,vas. Hii had veel ontzag, want zoo noodig durfde hii
cien wildsten parochiaan kalmeeren.

En toen de pastoor verscheen, vluchtten de meesten
rLaar buiten. Govert en Diesten vocleten echter voort err

ze vetzeketden cp woesten toon, dat ze niet zoude'.t
uitscheiden voor er een van hen dood op rlen vloet
laÉ.

- Dat zal niet waar ziin, sprak de pastoor. Schei
er uit met uw geweld,

Maar Govert en Diesten trakteerden elkaa.r op nieu
vre slagien en stompen,

-- Als 't rnoet kan ik ook klappen uitdeelen, om
cen moord te voorkornen, zei de pastoor.

En hij voegc{e de daad bij 't woord. Hij had kracht
in zijn spieren, En in .eenige ogenblikk en zaten Govert
en Diesten feheel verbouu'ereerd op den vloer, hij,
fend van vermoeienis,

-9-
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' 
-- Ge rnoest wegkruipen van schaamte ! sprak cle

1ra:foor. Is dat uw Zondagsvermaak, kinkels ! Ruzie
rnaken en .rechten. En 't is natuurlijk weer begionnan
met hindr;rach.iig krakeel. Elkaar plaSen als kleine
kna"pen, <iriftig worden en er dan mei de vuisten oir.
OnSielukke,n doen en dan straks de schout en de dok
ter, een in zijn bed of rnisschien over een paar dagerr
in 't graf en de ander in de gevangenis, En twee ge-
zinnen in ellencie. En een zwaïe. zond,e op uw ziel.

(]overi. rees op i

- Ge trekt partij voor l)iesten, zei hij tot den pas"
toor,

- Zoo trek ik partij voor Diesten ? Zeker met ee:r
ilinken opstopper, dien hij gekregien heeit !

-* ik traat rne niet uitsehelden ! schraeuwde Go-
vert en nijdig liep hij de herberg uit,

TIîj zag spottende gezichten. En boozer noj lr:,t
hij 't. veld in.

De wandeling bedaarde hem.

- Aiiemaal om ciie verwenschte schuur ! bromele
hij toch nog,

Err hii trekencle dat h.ij spot verdiende. Ziin bou,y-
vallige schuur stond voor ieder te kiili... En waar zo,r
h"ii zijn oogst bergen ?

Hij hoorde 't graan ruischen in d'avondkoelte. Norj
eenige dagen en de oogsttiid begon... Kon hii mail{
een schuur tooveren ?

In elk geval hacl Diesten er zich niet mee ie moeiey.

lJiesten die altijel in sehuleleri zat cn ioch clerr h<ioge;i

ioon voerde.

- Zoo'n krotter, zoo'n praatrrraker ! zei Govert
weer nijdig. Had hij mijn centen maar ! "Ialoersch ls

hij van mij !

Govert zett"e zich op een omgevailen boornstarr,
neer,

- Die schuur, die akeiige schuur tocli !

-.* Goeden avond ! klonk een vriendeiijke slern.
Govert keek op en zaÉ een heer in een Langen zwar.

len mantei, llij droeg een Lraret rnet hoogle pluim. Ziir'
oo$en vonkten.

-* Goeden avond, heerschap, groette Govert terugl

- 
MaÉ ik naast u zitten ?

- O, ja, er is plaats genoeg...
* Ge zieL er ontevreden uii... Ik weet waarom...

ilc was ook aan de herber5i, waar z.e u zaa sctrrrome

lijk onrechtt'aardig behandeld hebben, sprak de vre rrr-

ielin[.

- Ewel, is hel $een schande een mensch zoo t.'.:

beleedigen, riep Govert uit, Ik miszei niets...
__ Gii waart in 't gelijk, De pastoor trok feitelijk

partij tegen u. Hii had alles rnoeten onderzoeken..
En nog, wat ging het hem aan i Gij zijt een vrij man

- 
Dat geloof ik ook I

- 
Ze spotten ùm, uw schuur, maar als ge wilt staari

ze morgen allemaal op hun neus te kiiken,

- Hoe dan ? vroegi Govert...

I't
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- 
Als ze een prachtige, sptrinternieuwe sshuur zier:

rn een nacht gebouwd.

- Kon dal maar !

- 
En het kan, verzekerde de vreenideiing

Verrast staarde Govert hern aan,

- 
Ge ze{t dat om rnet mij te lachen ! sprak hij"

-* Ik heb cle Trouwkunst in den vreemde geieerd,

verielde de vree,nde heer, Daar zijn ze ver vooruit
T{ier sukkelt ge rnet meisers en tirnrnerlieden die kin
deren zîjn in hrrn vak. lk bouvr in eén nacht .eerr

hoeve, een schuur, een kasteel, 't is gelijk çat meir
begeert.

- 
Dan zi,jt ge een wonderbaar mensch. ". oordeelde

Govert, in één nacht, En de steenen, de kalk, de pan-
nen ! Die moeten met scheepjes op âe'Zenne aange.
'',oerd en dan naar hier gehracht worden, Da[ a"tlee:r

Juurt weken.

-_ Met uw trage ambacirtlieden, ja" Ge Selooft m.:

no{ niet !

-- Ge spreekt zoa averluTgend..,

- Man ik bezweer u, clat ik het ernstig tmeen ! Za;,
gii wilt, staat rnorgien voor cte haan kraait uw schuur
kant en klaar om er den oogst in te bergen, En dan

zullen de menschen niet meer met u lachen, rnaar die

5.en eerbied voor u gevoelen.
* S/illen ? l.tratuuriiik zoti ii< het rvillen. Â{.aar dai

r,roet geweldig veel geld kosten ?

- 
Geen duit !

* NoÉ al schooner I

*12-

, .- Tk ga ronci om br.ave *enscherl als gij te helpen
en de o4rechtvaardigen gelijk die Diesten en ook uw
pastoor te beschamen,

- Dus, ik zou u niets inoetên geven ? vroeS Go-
vert verbaasd,

-- Nieis ! Dat heb ik niet {ezegd.Ik ben een groot
heer en wil eên lanSen stoet van dienaren hebben. Als
gij een.schuur beSeert, zooals er {een enkele in Bra-
bant is, moet gie maar alleen beloven, dat ge na derti$
laar mij zult toebehooren.

- Zooals vroeger de lijfeigenen aan een kasteel
heer, zoo'n baron, graaf of herto$ !

- Maar na dertig jaar,

- 
Dan ben ik oud en versleten.

. ".-:- Dus wat kan het u schelen, wien 5ie op dien ou-
clerdom behoort, mii... of aan de broeders van eer.

desticht, waar oude lieden hun intrek tt€û]€n.r.
.-_ Dat is noS waar ook...

- Dertig jaar zult ge wij zijn, uw eigen baas I

- Ewel, ik ben 't akkoord, sprak Govert. Dus
krijg ik mijn schuur ! Maar ik kan het nog niet Seloo-
1 en.

- Luister : ik beloof u, dat de schuur Serced zal.
zijn voor de hanen kraaien...

* Geheel voltooid ?

-- Ja, en houcl ik mijn woord nie[, dan is ons alc

,tr'oord verbroken en blijft ge altijd vrij, Maar is d,r

schuur giereed, dan kom ik u na dertig jaar halen,
Govert was zoo ingenomen door het vooruitzicht
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van zijn zorgen bevrijcl te worden, dat hij er niet
aan dacht te vragen, waarheén hij na dertig jaar, dier
zonderlingen v'eemdeling zotr moeten volgen,

* 't Best is, dat l,v'e alles op papier hebben zei d.:
niide mijnheer. Ik kende uw ongelukkigen toestan.i
cn wist dat ge mijn hulp ga-ârûe zoudt aannemen. E,r
ciaarom heb ik reeds alles vooruit op perkament Sc.
r.et. Ge behoeft er slechts uw naam onder te schriiverr

De vleemdeling haalde het stuk te voorschijn en las
< Govert, lVlaartens zoon, zal na dertig iaar aan

> mij toebehooren, in ruil voor een nieuwe schuur,
> die naast zijn wonin{ geheel voltooid moet ziin,
>) voor de hanen kraaien >>.

* Zoa is het juist, hé ? vroeS de vreemdeling.
__ Ja.
* Zet dan uw naam, Hier is een staaf je. We heb

ben 6!een inkt noodig. Prik met 't staafje in uw vin.
ger, dan komt er bloed aan de punt en daarmee tee
kent gij,

Govert deed dit. De heer stak het perkament onde::
ziin mantel.

- Wie zal ns de schuur bouwen ? vroegi Govert.*- Vraa6i me niets ! Vannacht gebeurt alles en voo:,
cie hanen kraaien staat de schuur kant en klaar. Ge"
groet !

De heer keerde zich om en vertrok, En eensklaps
schrolc Govert geweldig. Hij za{ van onder den man-
iel een paar bokkepooten. Die vreemdeling was de drri-
vel en hem had de boer ziin ziel verkocht,

-14-.

De angst neep Govert in de keel...
De duivel keek nog eens om. Govert spande zictr

in en riep :

-- Neen, neen,.. ik doe het niet ! Geef hier... her.

stuk...

- De koop is (esloten ! klonk het terug en de drrl

',el lachte spottend.
Hij verdween.
Govert beefde over heel zijn lichaam,
.- O, wat heb ik gedaan ! kreunde hij. Ik wer I

';chandeliik bedrogen. 't Is al door mijn Sierigheid i

lk wilde een schuur voor niets hebben... Ik stelde al
tijd maar uit ze te laten bouwen... En na dertig iaar
hen ik een vervloekte !

't Zweet brak hem uit. Govert was steeds een ruwr'
trrwant geweest, maar hij had in zijn jeugd van ziin
riioeder toch vermaningen en goede lessen gehoord,

En ziin geweten beschuldigde hem nu.

-- De duivel is naar mij gekomen omdat hij weet
dat ik een slechtc kerel ben, giierig, onrechtvaarçli{
iesens mijn vrouw, hard vnor de armen, en bedrieg
achtig in mijn handel... En de duivel heeft me in ziin
macht,..Wat was hij sluw ! Nu weet ik waarom hij
c{en pastoor lasterde... En toch deed de pastoor wsi
cloor ons te scheiden,

Vrouw Barbara zat op de bank voor het huis, toer
Govert daar aan kwam.

De boerin vreesde weer leeliike woorden te zttlle.r
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i.oc,ren. Als Govert giedronken had. was hij nog ruwei
!&:aar hij zonk met een zueht op de bank neer,

":- Ik zal het eten giereed zelten, zei Barbara,

-- Neen, ik kan niet eten...
En Govert zuchtte weer,
--; Zijt zij dan ziek ? vroeS zijn vrouw.
"L- Neen ! 't Is erger...

- lVat dan ?

- Ge kunt me toch niet helpen...

- Misschien... Zef me wa[ u deert...

- Geen mensch op de wereld kan me redc{en.

- Ziil ge bekommerd om de schuur ?
* O, die verwenschte schuur ! Ge moet het alle-

:--raal weten... Ik ben een slecht mensch, Barbara !

En Govert zei die woorden in een snik. Zijn vrouw
ontroerde er van.

- !7at is er dan Sebeurd ? hernam ze.
En nu deed GoverI zijn verhaal, Barbara werd er

bleek van. Ze huiverd,e ooik.
Maar ze wilde Govert geen verwijten d,oen. Ze zat

even in gedachten.
' 

- Dus moet de schuur voltooid ziin voor de ha.nen
Lraaien ? vroe{ zè.

-_ Ja...

- En anders is het akkoord vervallen ?

- Ja. Maar door de duivelskunst zal de schuu,
in een nacht gebouwd worden. O, 't is de .straf voor
mijn gierigheid en ook voor zooveel ander kwaad,

Barbara le$de haar arm op Goverts schouders,

-t6-

* Laat mij handelen, zei ze, De duivel zal zlrin
doel niet bereiken.

-- Wat zijt Ee dan van plan ?

-- Wacht maar ! Vraag me nu niets... Ga slapen.

- O, ik zou niet kunnen...
-- LeÉ u toch te bed. En vertrouw op mij.
Govert volgde den raad van ziin vrouw. Hij war

nu mak als een kind,
Barbara bleef in de keuken. Ze bad. Ze had het

licht uitgedoold. Ze zag de schitterende sterren ip-

d en schoone n Zomernacht.
Plots hoorde ze {erucht op 't ho|, Ze zaÉ een Êe

wemel van allerlei gestalten. En weldra hoorde ze

het geratel van wagens. Men bracht steenen aan.

Uit de achterkamer riep Govert. Barbara ging bir
hem,

- 
Wat hoor ik ? vroeg de boer, Zijn ze bezig aa't

't bouwen,

-- Ze voeren steenen en hout aan, 't Ziin kleinc
zwalte mannen,

-- O, en ik ben vervloekt !

- NoÉ niet, Govert,

- 
Ze zullen de schuur voitooien voor de hanarr

b.raaien... Als ze er n1r al met hout en steenen ziin,
waarvan het vervoer anders wel een maand en lan$et
duurt.

- Wees niet bang !

- Wat kunt ge doen ?

/il

i
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.- Wacht rnaar ".. En laat me nu $aan ! Ik moel'

het werk in 't oogi houden,

Barbara begaf zich weer naar de keuken' 'Ze kol.

cle giedaanten onderscheiden, l)eze waren nu beziS mel

firaven. Ze zouden dus de $rondvesten bouwen'

Barbara bad weer om sterkte' In spanninS wachtte

ze,

Dan hoorde ze 'I geluid van truweeien op steenen

Ze wares dus aan 't metselen,

De nacht verstreek stilaan. 't lflas me dan een $e

lrlop buiten. De balken werden vastgiesla6len'

ijurburu sloop langs de achterdeur naar buiten' Zc

ginÉ dan om den hoek van 't huis' 't \ilas niet erp'

Jonk"r, En de vrouw onderscheidde na een poosi'':

een man in langen, zwatten mantel' Hii $af de be

velen,

- 
De duivel ! dacht Barbaia, en ze maakte ecn

kruis,
De schuur stond er al, De $edaanten wemeld-en bc'-

îen op de gebinten ' Zelegden het dak'

-- NoÉ een kwartiertje en de schuur is voltooici

iroorde ze den duivel ze$Pen,

Barbara wachtte no$ een Poosie'

-- Maak rap voort ! gebood den man in den zwar

ten mantel,

- 
NoÉ twinti$ pannen' dan is het laatste {at $e

stopt, riep er een van boven'

-- Nu is het tijd, dacht Barbara'

-* 18 -" -19_-

Ze opende het kippenhok, zette de hande,n voor'
den mond en riep luicl : < Kukeluku l r> Ze bootste het
hanengekraai na.

En haar meester haan schoot wakker, verschrikl
dat hij zich verslapen had, Uit schaamte kraaide hii
eens zoo luid als anders. En de hanen in den omtrek
h.oorden 

'é,it 
en ze begonnen alleen een hoogie keel o;r

te zetten.
De een deed den ander na, meenend dat de da6i aa,r'

brak. Heel de'streek was vol van hun lawaai,
Barbara had Govert uit zijn bed gehaald en_trok

l.'em mee naar dc schuur.

- De hanen kraaien en uw schuur is niet voltooid I

t'iep ze tot den man in den zwarlen mantel, Er is nof
een gat in het dak,

\trfoedend smeet de duivel het perkament voor haa:'
l,oeten. Het akkoord was verbroken.

Barbara had het bakje met wijwater mee en spren"
kelde dit uit. En gillend voeren de duivel en ziin zwar'
te Sedaanten door de lucht heen.

Barbara stookte een vuurtje. Met een tan! nam ze

het perkament op en smeet het in de vlammci:, Er was

r en stank van zwavel,
Barbara vertelcle aan Govert wat ze jedaan b:,rl.

.ile boer viel op de knieën.

- O, vergiffenis ! smeekte hii. Altiid ben ik sle:ht
Toor u 6[eweest en gij hebt mij gered.

Barbara liet hem opstaan.



- Gaarne vergeef itrr u alies, sprak ze. IV[aar do,:
boete voor God, .Hn verander uw leven !

* Dat zal ik I

Ze {inpen in huis. Govert weende van vreugde om-
dat de vervloeking weggenomen was,

Dankbaar keek hij zijn vrouw aan.
De zon verrees en wierp haar heerlijk licht over

iret schoone land.
Daar stond de fonkelnieuwe schuur, kloek en ruim

Maar in het dak was.nog een giat,

- Nu hebben we een schuur, zei Bardara, Maa.:
het geld, dat ge anders er voor zoudt uitgegeven
trebben, moet ge onder de arme menschen verdeelen.

- Dat zal ik, beloofde Govert.

- 
En Se gaat straks ter bedevaart naar OnzeLiev"

Vrouw van Hal,

- 
Op mijn blcote voeten 

' 
O, ik wil heel mijn le.

ven veranderen. Nu heb ik gevoeld waar mijn boosheitJ
mii voeren zou. Dertig jaar aardsche voorspoed en dair
.roor eeuwi { rampzalig.

- 
Ja, veel menschen vergiaan zoo in het kwaad dat

ze beminnen.

- 
U heb ik altijd gieminacht, bespot, hard bejegend,

Cikwijls geslagen... En zonder u ware ik nu in de
macht van den duivel ! bekende Govert.

God heelt me gisteravond het middel inge$even
om u te helpen, En laten we hem danlcen,

De menschen in 't ronde waren verbaasd de schuur
le zien en ze kwamen vra6len wat er toch gebeurd was.

_2A_

' Barbara vertelde het, Haar man had zich reeds op
weg naar ilalle begeven.

- Prachtige schuur, zei een der bezoekers. l,La;rr er
is nog een 6!at in het dak. ik zalhet stoppen. Er iiggen
nog pannen.

Hij klom naar boven en legde de pannen in de ope-
ning maar nauwelijk hari hij dit gedaan, of die pari
nen viogen ornhoog. En de man kreeg er zells el"n /-ocl

hard tegen zijn neus dat deze bloedde.
De hetper was gauw beneden.

- Er is tooverij mee gemoeid, zei. hij. Ik raak niei
meer aan dat dak,

En nooit heelt men die opening kunnen stoppen.
Govert kwam van ziin peigrimsreis terug. Hij oogst

te dan zijn {raan. Het koren werd in de nieuwe schuur

Sebor$en, Onder de opening van het dak werd een

zeii gespannen, om regen en wincl buiten te houden
't \Werd l{erfst, dan $flinter. Govert was geheel ver

a,nderd, Barbara had nu een heel ander leven, 7.e

voelde zich gelukkig.
.lrlaar Govert kon sorns in Q'z'1tc;to.zea ','er;:,onken

zijn, Eens op een avond zathii met zii't vr()trrv bij iret
houtvuur,

- 
Barbara, zei hij, de hoeve van lWouters aan da

andere zijde van Wolvertem komt te koop'

-- Ja, de boer is in October ovleden en ziin weduwe
gaat naar Vilvoorde renierrieren. Hu-n zoon is gieen

boer, maar handelaar te Merchtem. En de dochter
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\À'ooirt met haar man op een groote boerderij te Ep'
pegern, Er is dus niemand van de famiiie voor het ortde

hof.

-- Ik- zou het wel willen koopen, hernam Govert"

Ik kan me hier zoo benauwd gevoelen als ik te$en die

muur- opkijk. 't Gebouw herinnert me te sterk aan

dien akeligen nacht en aan mijn vroeger leven' Wat
denkt ge er van ?

Nu be{reep Barbara, -waarom Govert zoo somber

kon ziin.

- 
't Is Qoed, zei ze' Ga morgien eens hooren, wat

z,e vragen voor die hoeve. En dan kunnen we deze le
koop stellen.

Ze slsraken verder over het Plan,
En na Nieuwiaar verhuisden ze. Yoor hun boer

cierii hadden ze een kooper $evonden, omdat de priis
laag was,

En nu leefde Govert $eruster'
De schuur werd de duivelschuur $enoemd en lan{

heelt ze daar gestaan met de openinS in het dak'

Zoo is het oucle verhaal dat men in Brabant ver-

telt.

-22- --23-

DE KLOKPUT,

Paulus was in 't iaar 1590 de zoon van een dç:r

stadsportieren der kleine vesting! Lochem, in Gelder-
land, een provincie van Nederland.

En Paulus zat dikwijls bij de soldaten in de poort-
wacht.

Op een avond was hij daar weer. 't Was eenige da-
gen voor Kerstmis.

Fredrik, een oud-gediende, zei dat het een treurigu
tijd was. Kerstmis sprak van vrede op aarde, maar nii

'loerde men oorlog, want de Spanjaarden waren in het
la-nd en de Nederlanders wilden ze verja{en, Te Lo
chenr was men ze kwijt maar men moest toch op zijr:
hoede zijn, want dikwijls trachtten de Spa.nja.arderr

steden te verrassen,
Daarom was er zooals hier een wacht aan de poor'

ten, En tegen den avond deed de vader van Paulus ,lc,

zware deuren dicht en haalde hij de bruggien op.

Rondom de stad \,r/aren hoo$e muren en wallen en

iag ook een breede gracht.

- Wel, Paulus, zei de oud-gediende, moet ge il
den Kerstnacht niet naar den Klokput gaan, hier even

l;uiten de stad, Dan luiden de verzonken klokken.

- Welke verzonken klokken ? vroeg de knaap.

- 
\X/eet gij dat niet ? Een Lochemsche jongen :

Maar ja, nu praten de menschen over den oorlog ert

ruret meer over oude dinÉen. Wel, luister dan eens I



l-ang geleden moesten hier in den Sint-Gertrudistoren
lloÈk"n opgehangen worden. De burgers hadden zc

iang verwacht. F,n eindeiijk kwamen ze op Eirootg *u-
gens uit Zttien aan, De menschen liepen te hoop'

2. *ur"n wat blij met hun klokken' Iù/e han$en ze da

clelijk in den toren, zeiden ze' En we willen ze Yaa'

caag no$ hooren,
Maar de koster herinnerde hun, dat de klokken eerst

gewijd moesten worden, En de pastoor was nu uii
i*, orr", de heide om zieken le bezoeken

* Morgen zalhii de klokken wijden, zel de koster'

De ongeduldige menschen wilclen echter niet naa'

den koster luisteren, En sterke mannen hin$en de klok'

Ten in den toren.
Pas was dat werk $edaan, of de kerels stormdetr

naar benéd en., Ze tuimelden haast van de treden' Err

ze schreeuwden dat ze boven een zwatte gedaante ha<l-

den Sezien, iets als een sPook'

- 
Daar, daar ! schreeuwde het volk en ze wezerJ

r aai' de spits'
Uit hei galmgat stak de duivel ziin kop naar bui'

len, En hii smeet de klokken uit den toren, zoo rtlwr

clat de klepels er uit vielen
, De klokten vlo$en dan door de lucht buiten de stael'

en sloe$en een kuil in den $rond, waarin ze verzonkert

En daar liggen ze no$' En in den Kerstnacht luiden ze

- 
Vilat flauwe praat rnaakt ge nu aan dien knaap

wijs ! bromde een ion$e soldaat'

*74-_

- Flauwe praat l Ii< heb het van mijn grootmoeddi
gehoord en dat oude mensch zou niet liegen,

Paulus, werd door zijn moeder gieroepen ; het was
bedtijd. Hij dacht aan dat zonderling verhaal. Hij zou
clie klokken in den put wel eens willen hooren,

Maar's nachts uit de stad geraken, dat was een heels
toer, De poorten waren dan imrners 6iesloten.

O, Paulus wist wel, dat er binnen den rnuur, dichf
bij de poort, een deurtje was, En daar kon hij eeri

bootje in de gracht duwen en zoo naar den overkant,
varen, Vader moest soms voor den burgerneestef
iemand zoo in't geheim buiten of binnen Lochem bren
gen.

__ Ik mag het toch niet doen, daeht Paulus,' Maar de gedachte liet hem in de volgende dagen
triet los. En toen het Kersttracht wasn sloop hij stil uri
zijn bed, kleedde zich zacltt en verliet het huis door
een raampje, dat op den wal uitgaf,

Fiii had te voren al elen sieutel vân het poortje Se.
nomen. Hij beefde toch, nu hij in de sneeuw stond,
rraar 't was meer van onrust dan van koude, Hij {e-
'',,oelde, wel, dat hij misdeed.
' Even vroe{ hij zich aL, of hij niet beter weer zou
keeren in huis, Maar kom, na een half uurtje was hij
terug.

Paulus opende 't poortje en schoof het bootje in 't
ttater, De soldaten mochten hem niet hooren, Ze zou
rlen anders wel rlurven schieten. De schiidwacht lien
aian de andere ziide van de poort.
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Paulus bereikte de overzijde, Hij maakte ziin bootje
.ast en vlug was hij aan wal. Hij had overdag al den
klokput bezocht en wist hem nu te vinden, Hij stond
;,.an den donkeren kuil, te donkerder nu de kanten met
sneeuw bezet waren.

Maar uit het water steeS geen klokkengeluid. Het
lrleef er doodstil.

- 
't Is misschien nog te vroeg, te middernacht be-

gint het, heeft Frederik gezegd.

Frederik was de oud-gediende,
Uit de stad hoorde Paulus twaalf slaglen, Het wa;

dus nu middernacht.
Maar in den put bleef het stil. De knaap was zee!'

teleurgesteld,
Hij wachtte nogi eenigen tijd. De verzonken klok-

ken zwegen. Nijdig keerde Paulus teruS.
._ Moest ik daarvoor mijn warm bed verlaten

l,romde hij. Frederik heeft me wat wijs Semaakt Die
domme verhalen,

Paulus voer terugi. Nauwelijk was hij binnen het
poortje o{ iemand 6ireep hem bij den kraag, 't !/as een
soldaat die gerucht gehoord had,

- Welk een vogel heb ik hier ? vroeg hij. Zijt gii
het, Paulus ? Ylaar komt gij vandaan ?

- Jemand in destad geslopen ? riep een ander luid

- .Ia, de jongen van den portier I

- Waarom ligt die kleine aap niet in zijnbed !

't T7erd een heele opschuddinÉ. En ook de vadel'
,van Paulus hoorde het lawaai en kwam uil ziin huisie.

-?É-

Paulus vertelde nu wat hij uitgevoerd had. De sol
daten lachten,

-__ Die domme praat van Frederik, bromde vader
Hii gaf Paulus een klap en joeg hem naar bed, En

s morgens nam hij zijn zoon weer onder handen,

- Jongen, hebt ge niet meer verstand ? z.eihii, Ge
ging naar den klokput en liet het bootje aan den over-
kant liggen. En nu moesten de Spaansche spionnen dat
eens gezien hebben, Ze zouden zoo onopgemerkt in de
siad geraakt zijn. Kan ik mi jn zoon niet beter vertrou
wen. Als de burgemeesier het hoorde, liep ik kans mijl
post te verliezen.

Portier sprak ook Frederik aan. De oud-gediende
bromde : << \Vie zou nu toch gedacht hebben, dat zoo'n
Lapoen zulke streken zolt uithalen !>

Weken en maanden verliepen, Paulus merkte da1

zijn vader streng op hem lette. Hij werd nog niet ver-
trouwd,

't Voorjaar verliep en het werd hooitijd,
Geladen hooiwagens reden de stad binnen. En naar

c,ud gebruik mocht de portier dan hooi plukken uit zuilr
çen voertuigo zooveel hij kon, zoolang de wagen bin
nen de poort was.

Paulus deed dit gewoonlijk. Het hooi was welkont
voor de koniinen die hii hield.

Zekeren da$ kwamen er weer drie hooiwagens. En
Paulus was op zijn post. Hii plukte hooi, Maar op-
cens vaelde hii iets hards. Het was een laars. Paulu,;
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schrok,.. Maar plots {litste hem wat door 't hoofd.
in het hooi zateh mannen verborgen.

Het moesten Spaansche soldaten ziin die roo orrg"
merkt in de stad wilden dringen, :

- Verraad, vercaad ! schreeuwCe Faulus uit ali,i
macht.

Zijn vad,er snelde buiten.
Er zitten Spaniaarden in 't hooi ! riep Paulus

De soldaten stormden uit het wachthuis. De Span.
jaarden hoorend dal ze ontdekt waren, sprongen uit
h.et hooi en wilden toch Lochem binnen dringen, Maar
cle soldaten dreven hen terug,

Faulus was de straat in gesneld en schreeuwde ook
daar zoo luid hii kon :

- Verraad ! De Spanjaarden willen de stad ver.
c.veren, Ze zijn aan de poort,

Burgers hielpen de soldaten, Eenige Spanjaarden
werden Sedood en de overigen vluchtten we6!. De aan-
siag was mislukt.

De burgerneester verscheen ook en hij dankte en
prees Paulus, omdat deze na de ontclekking van de lisf
zoo flink gehandeld had,

Vader omhelsde ziin ionsen,

- 
Paulus, nu hebt fe mijn volle vertrouwen te,

ru{, sprak hii.
En de knaap was daarover gelukkig.
Dit voorval is in de Seschiedenis opgeteekend,

Verhalen 'over verzonken klokken hebben we in on';

land ook, te Beveren, Belcele, Eeke, \lieze, Liedeker'
ke en elders, -?a-
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NOG IETS OVER KLOKKEN.

't Was in den oorlog... Aan het kanaal te Roeselare
lagen klokken, De Duitscher had ze uit den toren ge-
h.aald en zott ze nu vervoeren, Die Vlaamsche klok
ken rnoesten thans dienen, om in Duitschland gesmol-
ten te worden. En van hun metaal kan men dan kr-
nonnen gieten. Die klokken hadden over vreugide en
iroefheid geluid, met de inwoners meegeleefd, de kin
cieren van hun geboorte bepiroet, de dooden als uitge-
leide gedaan naar het graf,... Nu moestei ze in eer
anderen vorm vernielin{ en dood zaaien... Zoo is de
a.{schuwelijke oorlog...

Daar lagen ze nu op de kade. Uit de stad kwamen
veel menschen er no$ eens naar kijken... En ze sloe-
gen op't brons... Zewilden hun klokken voor delaat-
ste maal hooren, Ze narnen afscheid. Toen bleek het
hoe ons volk ziin klokken bemint. \Teemoed vervulde
't harte... Tranen stonden bij menigeen in de oo6!en.

Over die liefde spreekt men niet veel... Maar bli
zulke Selegenheid uit ze zich.

Toen de klok van Lampernisse's kerke in Veurne
Ambacht door de granaten in stukken gesla$en werC
namen de bewoners een brokje van 't brons als reli



kwie mee, Die klok was een der oudste van Vlaande-
ren. Ze droeg tot opschrift :

Gode si beguame
Maria is min name,
Herman Coene makede mi
M. C. C, C, L, II,

Zii was dus in het jaar 1352 $e$oten, En in de kerk
w-as een monumentje van Nikolaas Zannekin.

Toen het land bevrijd was en de teruggekeerde be

woners in het duin wroetten, waren ze vetheu$cl, al-
ze soms no6i een klok terugvonden, zooals te Elver'
dinghe, Brielen, Boesinghe, En we zagen deze dan han'
p,en in een klokken stoetr vocr 't houten hulpkerkie

Door de Duitschers te Oostende we6igenomen klok'
ken werden te HamburS teru$$evonden'

In andere steden was mcn zoo gelukkig niet. Toe.r

Roeselare uit de puinne verjon$d oprees' bestelde me'r

al spoediS een nieuwen beiaard, Klokken moest men

hebben ! En Jel Denyn, Mechelens beroemde beiaat'
ciier, huldigde hem op tweeden Paaschda$ 1922 in'

Dezelielde van ons volk voor de klokken is al oud

Wat een,voorrecht was het in de middeleeuwen ee't

groote stadsklok in den toren te mogen han$en ! Het

Êold als een teeken van vriiheid. En de klok moest

schoon ziin, Ze werd versierd met beeldwerk en kreeg

een naam en opschrift. Uit clien tiid is de Sewoonte
overgebleven, om de klokken te luiden bii feesten en

nlechtigheden,

Ook bij onweer luidde men dus de klokken. Ge kent
lret spreekwoord : < Hij staat te z"ien, of hij het in Keu-
lerr hoort donderen >. I)e stad Keulen bezit veel ker
ken met piroote klokken, die bij onweer allen luidden,
zoodat hun stemmen het geratel van den donder ver
cloofdeir. lilie het dus in Keulen hoorde donderen, keek
verbaasd op.

Eigenlijk stelde men de luiders aan een groot ge,
vaar bloot, door hen te dwinfen bij onweer op den to
re.n te gaan, want hooge punten worden t meest gie.

troffen.
Er zijn heel wat legenden bekend over de klokken.

EINDE,
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BERICHT,

ln den iaatsteri tijd verschenen vele nieuwc

hetdrukken. Vraag zebij uwen boekhandelaar of-

wel aan A. Hans-Van der Meulen te Contich.


