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HOOG BEZOEK.

t.

* Bertha, 't is tijd !

Moeder stond aan heL bed yan haar tienjarig doch-
tcrtj e,

Bértha werd rvakker... Op andere moïgens moeet
rrro.eder twee en soms wel drie keer zeggen, dat het
'ijd was o'n'r op Le staan.

Maar nu rees Bertha dacielijk overeind en lachte
hrar moeder tore.

't l#as de eerste dug v.ir cle Kerstvacantie, en hedcu
:rou Bertha Verheeke, die te Antwerpen woonde, voor
een week naar oorn en tante gaan. te Sint-Gillis, dicht
bij Dendermonde.

Ocffn was een bro'er van 'haar vader. [-lij woonde
cp een hoeve. Bertha's vader was daar ook geboren,
maar als jonge man naar Antweïperr vertrokken, om
t r den zaak van boter, kaas en eieren te drijven. E,n

r.u hac{den de or"r'ders van lJertha een welbekianten
winkel in het volkrijke Si'nt".Andries,kwartirr.
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Elhe vacanti'e ging Ber'tha nâar oo,rrl en tante te Sint
Gillis. 's Zon-rers war, het plezieri.gst op de hoeve' maar
oolt in den Tilinter ver,bieef Bertha er gaarne. Daar
had ze haar nichtjes Ï-iza en Laura, rnet wie ze'zoo
rr,roli;jk kon spelen, ,

Vader en moeder rvor.rtrden in de groote stad, zooals
r'l.e nreeste rnensohen erg 'l:enepen. En ze waïen bliide'
i.lat hun dochtertje ook.in den'Winter daar op de boer-
derij eens wat frissche lucht kon gaan happen.

Bertha moéht vandaag op reis en claercm 14';rs zt"l

zoo vlug bij 't opstaan.
Toen z" h;neden kwarn zaten l'raa/ uroer$ Joris en

Ërans ydeds te ontÏ:ijten. T)ie moesten bijtijcls op hun

kantoor .zi1n. Ze gunden hun zusje het vacantieplezier.
Moeder zou Bertha wegbrengen. Vader gerief d'è de

klanten. Maar hij kwam ev(.Tr in de keuken en lachte
rijn dochttrtje vriendeiijk roe. Hij had heel vrat ver-
maningen ,toch.

- 
Bertha, zei hij, het regent nu wel, rnaar het kan

v,:eer gaan vriezen. Ën clan is er daar, bij oomrs hoeve
veel ijs. Voorzichtig zijn, hoort ge I Er niet te gauw
c.pgaan, En hraaf gehoorzamon,.. En ons nu en, den
ren kaa.rtje schrijven Er zi.tten vier postkaarten in uw
valiesj e. Als ge in de schuur spdelt, niet te wild zijn...
. Tingelinggelin,g ! rinkeldr: weer cle bel, en nade.r
liep naar den winkel . :

Moe'der maa'lçte zicir r.,ror de reis klaar. De trein
vertroh al vd:ôr acht r:ul aa;:r hgt Zuidstation en dat
wta ceD hecl rir:die rt-eg.

*4*
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Ëertha kon vanrrrÔrgen niet veel eten' En nu was zo

.,:ral;r bafig, ctrat ze den trein zou missen"

-- Tut, tut, clan is ovn kwart na tien rio$ ê€r' zêr

J oris.
* G^ hebt nog iijd genoeg' verzekerde Frans'

Vr,:uw Vereeke L*o"t van boven' Ze was gerced'

._ Mo'eder' we gaan' hé ? v'roeg Bertha'

--' Ja, kind"'
Maar moeder moest nog heel wat over den winkel

;.2,r- I-raar lman zeggen Ze kon zoo noode gemiat wor-

,:ien.

- 
Ca :-!.1 maar gerust weg' zei Vereeke' lk zal me

v,'el rerlder:. I-let rvordt stilaan did'

Ir4"-oede,r en cloci'rtertje vertrokken" Frans zou hen

velgeeellen '.ct cle statie' Hii kon vandaar naar ain

<bakt, qr.'.:,.n, zoo:als hij het kantbor noernde'

Vacl.,r ki-istc ,Beriha goeden dag'

-- V,.:ei cr;rnplirmenten aan allemaal' zei hij' E'n heb

rnaar vecrl r,iezier. Gehoorzaam'en hraaf zijn' En niet

te vroeu o;' het ijs'

- 
!,!n3y lr ir qeert ijs, zei moeder'

- 
C, dat Lian -':.',i;., v.rancleten I Ze hebben gerchre'

ve.rr dat- v.rô e.lr -ctreï-igen Winter kriigen'
** Dier: ]rebl:e n v'-e al gehad, herinn'erde mocder'

Vee'l s.neeus sil r,-olt ijs..' Maar, ge hebt seliik' dat

Bettl-,a altijd en oveval voorzichti'g Tnoet zijn'

Ioris liep rr,'t-t'- 1ot ti'iil den tra'm' En dan reden moe-

cler, Ftirrts n:n Ël'ertha heen'
't Was nog rrraar pas licht. Toch heerschtp er at dru&'



le in de straten- der groote st.ad. Wagens en karren
Irrrristen de trârn of de tram reed ze voorbij. .\uto's
snorden voort. ,De melkboeren geriefden hun klanten.
Duizenden menschen, die in den omtrek van Antwer-
pen woonden, I<wamen naar hun dagelijksch werk.

In de Zuidstatie nam Frans de,kaartjes voor moecler
en Bertha... en ook een vooï zichzelf, maar dat was
siechts om op het perron, tot aan den trein te gaan.
,Frans was zoo'n bezorgde jonge-n, en hij wilcle voor
moeder en zusje een goed plaaisje uitkiezen.

tr)e reizigers waren wel bij tijd".. En Frans zorgc{e
dat zij,n zusje naast een raainpje zat. Hij bleef dan nog
wat praten.-

De treinwachter sloot de portieren. En toen ging
Ëranç heen. Nog even bleef de trein staan. Juist op de
rninuut vertrok hij.

- 
We zijn weg, zer Bertha"

- Ja...
-* Kijk; dat is de weg naar ther Kiel, hé moeder.

Ën al daar zijn we ook eerrs met der tram naar Aart.
selaar gerede,n.

- 
Da,t is zoo.

Bertha zag nog,meeï ,bekende punten, zooals Els-
donlc, een speeltuin, waar ze wel eens met haâr ouders
was geweest.

Moçder en'BejÈt zâterl op een sneltrein, clie veel
kleine stations voortij recd en voor de eerste maat te
$oom stopta Delrûa gshoof ,de trein langzaam over
de grooto 8rrgôenlb orr rvan latar ovcr de brug valr

-ô-

:iet Willebroeksch kanaai. l-iij z.tte wee! aair en siofîrii
do thans in eens door naar Dendermonde, waar onze
passagiers moesten uitstappen,

--'O.om Karel zal toch wel aan ele statie .staan, hé)
vroeg Berthâ.

Ja zeker;.;

- 
'En misschien zijn

-- Ik denk het.
Liza en Lnura er ook tij.

Moeder en Bertha moesten nu een trap af, een on-
deraardsche gang door en weer een tïap crp. Zoo hoef'
den de reizigers niet over de sporen te loopen, waar
het altijd gevaarlijk is.

__ lk zie oom Karel al I riep Bertha ur,t. En Laura
en Liza ook... Ze zitten in het karretje.

Bertha'wuifde naar hen. Oom stond aan de uitgang.
Vriendelijk begroette hij de familie. En dan liep Ber,tha

naar haar nichtjes. Men kon wel zien dat ze geen

vreemden waren voor elkaar.
Oorm had een ge'malckelijk wagentje. En er was eer

flinke wijte over gespannen. Celukkig,.. want tret re-
gende nog flink en nu zaten allen in .'t droog.

Het voertuie reed heen.

Oorn had naar de familie te Antwerpen qevra4sd.

fijn schoonzuster zat naast hem.

- 
J1!gs1iq weer, zei hij dan.

- Ja...

- 
'y l6s beter wat vriezen.

* We hebben al een flinken Winter gehad.
* p31 is waar. En vooral veei sneeuw., , Het wateli

*7 *



slpat, overai iroog in .'ien l)encler, .1. l:ei<en, .{* gru*i,,*

tPrn,,, r,,. I ., ." .r

Van achter zaten de drie meisjes d;ruk te babbelen'
Laura vertelde, , dat haar, mo.eder vanmiddag waifels

zou bakken. L,iza sprak 'van een kerstfeest rnorgen

op 't dorp. Berdha'beschreef hoe sterk ze naâr clezen

dar verlangd had.
Het wage,ntje reed eerst ien eindje lan'gs de vest

van D.endermonde, dan over de spoorlijn en weldra
door de gemeente Sint Gillis, dat als tegen. Dender-
m,onde aanleunt.

Maar de hoeve stond een eind huiten het dorp, niet
ver van de Dender.

Een kwarti,er iater hield b,:er Vereeke voor zijn,
lyon.i-lC stil, en zijrr vrourn' kwam aan de deur de fa-
rrrilic verwelkomen.

.4p*, hartelijk begroette ze haar .sehoûnziùster en
nicht je.

.,*,Jannrr.r, dat het zulk triestig weer is, zei Ber-
tha's tantê.

Het regende rroq altijd. Maar in de ruime hoeve'
.Lerrken was het gezellig, en ronkte de groote kachel,
al -yas ze ook welgezind over dit bezoeL.

Moeder en Bertha waren wat huivèri,g dor:r de reis.
Ze q-nc,esten even bij 't vuur zitten. En boerin Vereeke
schonk de geurige koffie op en gaf daarbij eerr sma,ke-
lijk appelbroodje" rv'ant ze., had dien oehtend al het
irrond gebakken yoor Kerstmis en de volgencle dag*n.

*_B*

'Ge rreei, dat eeù l-roer'nieestal zelf b;jkt en'op ziin
ht:evc een oven bezit.

Berthp verwisselde daarna haâr Zondagseh klè€d
yoor eeir werkdaagsch ; en nu kon'ze rhet l;dura en

l-izâ gaan ,spelen in de schuuï, waar vad,èr eenr6teilien
echommel, of touter zooals men ook wel zegt, gémââLt

had.
' De kinder;è.n vermeuakten' er zich 'tot ze geroetren

i.rerclêrr voor het noenmaa.l, ::r :rl r ;- ri',
I lda het eteù belieek Bertha"met haar niehtîes'eenige

'boeken. Ën Laura en. l-iza haclden o'ok e'àn âl,bùm rnet
pr entbriefkaarlen.

Boerin Yereeke moest nu weer gaan bal<ken. Flâar
meid, Dc,ifine, hielp. E,n de i<inderen keke,ii nieuior-s-
gierig toe. 'Wan.t :ç1u z-ouden ze oir w#eJs' getral*teerd
worden. Ze zagen het deeg, 'het eroote ijzer, hef stulrie
l"et o'm tt ijzer te sirrouten. en €en paar bundel€'stïoo
ç,p den -rloer. Effe,naan, .lat de wafels eebakken *ar'én,
'werden ze ôp het stroo geiegd. Zoo b,leven ze goed
.tijf en bros.
r Te r.ijf uur z,eite cle farnilie zich aan tafel. De wlfetç

'r,;erden nu opgediend. Boter en suiker ontbr,aËLn"niidtl:.
Daar rverd de ciieur gedpend. Een soldaat iiad bin"

J:en.
*- _luleu.l klonk het blij,de.
jule,s rras de zoon van Vereelce, en hij dléndè,nu

re Gent. Hij groette harielijk zijn ouders. zijn zusjes,
lantr: en nicht.

- 
IL had u pas vanavond vefwaclrt. zei zijn vader.

*g*



I\taar Julos Vertelde, dat hii denige uren vroeger,
r,'àrlof had gekregen en tot den avond van den twee-
rlôu Kirstdag'rnocht blijr"en.
. Jules [.wam op eeî goed oogenblik. Hij had honger

,als êen wolf, beweerde hij, trok zijn natten mantel
ui,t, veCM/i6sel.de zijn be,modderde schoenen voor een
paarppntoffels, en schoof bij.

En het \verd nu nog een vroolijker maal. Zeer gezel-
,lig zat mèn samen. En de wafels smaakten oveiheerlijk.
. De lamp brand{e-irlaar, de kachel snorde, en ieder
rvaa blijmoedig gestethd.

En tcetr elk verzadigd was en Dolfine de overblij.
veride wafels weggebracht had, bleven allen zitten in
gemoedélijk gesprek.

Larlra en Liza moesten Kerstliedjes zingen. Bertha
zci versjes op.

Maar opeens begon daar buiten aan zijn hok Bello
de eiroote n'aakhond, vervaarlijk te blaffen.

Ë,r komt eerr vreemde <rp 'r hof, zei boer Vetee.
he.

Hij stond op om te gaan zien. Maar hij bemerkte
rrriemand ôan de deur. En toch bleef dç honcl blaff"n.
Julee kwrim oolt kijken,

*' Is daar ietnand l riep zijn vac{er.
I{et wps te donker orn tot aan de hofpoort te kun-

nen zien.

- 
lli hoor iets, zei Jules.

, - Ja...
Ze luisterdên weer...

-- l0 *

* Daar b;j de be.L, hernatn J"l"t. lk â,eleo{, d+t

er iemadd geroepen heeft.

- 
lk loop er heen.'. ko'm gij imct de

beval boer Verecke.
Zelf snelde hij het hof a{. Dicht langs

.qtroornde een beek,
Vereeke speurde scherp. F{ij meende eehige bçwe'

,:,ing te ontwaren, ::trekte de hand uit. En hii schtok'

illij rlo.ld. dat hij een lneïrsch vastgree,p,

F.r lag dus in de beek iemand, die nu zÊker nlËt

meer om hulp schreedwen'kon.
Vereel<e boog zich vôorover... De oevet wps glad

.,'an'cle modder... En l:om... Vereeke gleçd zelf in d'e

beek, lVlaar hij bleef toch op cle been ern s[ond tot h'1i-lf

het lijf in het 'water.
Vereeke behietd zijn kalinte. l{ij nam dçn drenk+'

l,ng op. De last was zwqar.'.
Maar gelukkig daar kwam Jules al met cle lanfgarn'

l:n de moeder volgde den zoon, een doçlc ovÊr :t
l,oo.f d.

Help ,1pç ! riep Verecke.
* Zijt ge in de beelc sevallen? lcrçct rijo vro$w

.rerschril<t.
* lk sta recht, rnaar er lag iemand andçre in. Jules

i,elp rne om hem er uit te krijEen !

Moeder nanr cle lantilarn over en rlank aarr de hulp
..,an den kloeken soldaat was de drenkeling spoe{i.g op
het droge. Vereeke zelf klorn ook op den oevel'

Vrouw Vereeke lichtte nader bij.

- lt*

I.antaqqû !
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,=,* kçr jonge heer is iet, zeize. Q, als hij maar nret
cood is.

Yldo5 on.Jules poogden den clrenkeling recht
nrijgen. Maar de, ";.r,:: bieek.bezwijrnd... Ë"
a[ :i;t.pa4r p,iÊt..ergeJ. was.

- 
We moeten herrr in huis

:

tJragen, zei bçer .\rer-
ceke. ,

:-.: O, ja ! drong rij., .rro,r* *rnr.' . ,

Vader Èn zûon namen den jongen man op. Iln zor-,

irrâehten ze hem binneF, in de warrna keuken
De anderen verschrikten, natuqrlijk ook erg.

. Dç d;en\çling werd eerst op den r,loer gelegrJ.
,,*, Jul*;,. ga gauw orrr den dr:kter, zei V-ereeke.
,*- L,aat Dolfine iigver gaan.., ik heb g.eiee,r:d, hr:q

itrc drenkelingen rnôet helpen, antwr-rprdde dç zoc,n.
Wer,.qoç,1e.1 de, \unst,matige artrenrhaling, troep+çsen"'t
Zou anders te laat kunnen, zijrr, ,eer. de dqkter hier -s"

8*rn*;d werd ciqs naar ller,ciorp resiuurd..Ën.jules
,toonde nu, rt'at hij bij her leger geleercl ha{.

De drenkeling zaq er iernand uil van eerr deftige
farnilie. Hij was goed gekl,eeei, in een regen,j.as fn,daar-
,:q{qr eeq-r .rret..pak. .

Jules stelde zieh dadelijk aan 'r werk. liij hiei bii
den drenkeling de armen op, trok ze achteruit, cluvtCe
ze vooruit, ai,tijd zoo door t-{ij kende nog andere rn:id-
dçlen, als {9 kunstmati'ge adenrhaiin,g op deze n,ijze
.ri,et g.qq,11 zou helpen. , .

Moeder warynde i.ntusschen eerrige steenen..
wat was het eenskiap,,î1", -ï*;;;;;;" huis...

te
ja,

De kindererr stonden schuw in een hoekjc ! {), re
hooptetr zoo vurig, dat die mijnheer weer tot bezirrning
; ou kornen.

*_ i,661 ons voor hem bidcien ! fluisterde Laqra.
Vacier wirsselde Jules dan, wat af. En nu deed de

:roldaat iets vreemds. I-iij vïoe€i een servet, en nam
ûâarnlee cle tong van den drenkeling vast en bewoog
,iie heen en vJeer.

*- l-lij leeft nog I riep de b,:er. l{ij v€roert Êrch.
* (}od zij dank I sprak zijn vrourv.
L,n ook Bertha's nroecler err rie rneisj es ,,rril.ren rrer

. lijcle ciit te hooren.
De jongeTnan spur,trle r.vater uit; aclerncle hcror'barar

lrn Jules zei, dat ze he,rrl nu re bed zourien leggen.
l-lij rirceg ,rnet zijn rrader den gereCcle op cle voute-

Itnller, Moeder i:rilacht drooq linnen. Vader en Jui.:s
ontlcleed,:rr clcn heer, trokken l.ierrr clroog goed aan,
r,-ike,Jdern'hem in een wollen cleken. [:n rru het bed in.
n'a:riri'n nloecler de rçarme sleenen geplaatst hacl.

** O, ra'aar ben ili ? vroeg de geredde,met zwakke
steln.

*- l-tC n1aal. rusris... !{r, zrjt bij goecl;e vrienclcrr,
:,rrtw'oordcie Llr:er Vereeke.

,-.- iviijn velo... o, ja... ir, het w,âtÊr. siamelc{e de
'1Or'!ge rnan.

*- Ja, ge zij t in
r. qered,, " Seffeng
r,roeg Vereeke..

-*- Ja...

de beek rrevailen, rîiaaï we heb'ben
lcornt rle doloter. l-igt g. warm )
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Als vermoeid sloo,t de
Vader en Jules bleven

rcgelTnatig ademen. En op
al wat kleur.

Daar verscheen de dokter. Hij hacl van de ,meid
leeds het gebeurde vernomen, FIij onclerzocht den
jornqen rnan en hoorde, wat Jules sledaan had.

De dokter prees den soldaat.

- 
Ge hel:t hem van den c.lood eered, zei hij. Ce

:rrerkt nu, hoe noodig het is zoo iets te kennen. Ge_
l,:kkiq leeit rnen dat nu ook in de schc,ol. Morgen znl
le patient geheel beter zi,jn.

De jonge man was nog wat versuft, maar toch spralu.
l:ij over zijn ouders.

Hij vertelde dat hij Erniel Deboek heene en ie _A.als:r
woond e.

dr'enkeling de oogeii.
bij hem. Ze hoorden henr
de bleeke r{angen kr,l'am

iets aan nrijrr ouders laten u,eten ]
zuilen ze doodelijk onge"rr.ist zijn.

cie hancielaar Frans Deboek ? vroeg

,men had herrr éen zijwog gewezen, on"r weer irr de goe-

cte richting te geraken.
De fietslantaarn was uitgedoofd en Deboek ree.-l

..'oort in het clonker err zoo rvas hij van den slijkerigen
'rveg in de beek gegleden.

-_ Spreek nu niet veel meer, zei cle dokter. Rust
zal u goed doen.

De gene*"heer vertelde dan aan boer en boerin
Vereeke, hoe ze verder met den jongen man rnoestett
handelen. Hi'j ging heen, na l)eboek nog eens vetze-
kerd te hebben, dat hij zijn ouders zou verwittigcn.

De familie Vereeke sprak nog een heelen tijd ovel
iret gebeurde. En dan rverd h.et tijd voor Bertha's rnoe-
r'!er om te vertrekken. 7e wilde dien avond nog naar
Antwerpen terug. ,

Vereeke bracht haar rraa.r het statiorr te Dender-
rnonde, naar den trein van negen uur. Bertha en de,

nichtjes gingen toen naar beà. Ze lagen echter lang
n'akker, onder den indruk van het gebeurde.

Ze hoorden vader terugkeeren van het station. Err
even daarna stond er iets te blazen en te ronken voor
de hoeve

-- Een auto, fluisterde Laura.
_- O, misschien de vader en de rnoeder van dien

:nijr:heer I meende Bertha.
E,n zoo was het ! De dokter had getelefoneerd en

cle ouders gerust ge.steld.

Maar miijnheer en mevrouw l)eboek schrokken loch
rreeselijk. En ze wilden vanavond hun zoon nog zien,

.'.: l5 "--

_- O, krint qe

\roeg hirj. Anders
_- Is uw vader

I

i
I

r-je dokter.
* Ja...
* O, ik ken
* Ja...
* Dan zal ik telefc,neeren en u\.!, ouders gêrust

ctellen, beloofde de dokter. Lis ,,u rnaar kalm, danl.unt ge rlorgen naar huis.
Erniel Deboek vertelcle dan, dat hij per rijwiel vani)endermonde kwalm, ïrraar van baar_r qemiht was. Ën

hem. Er is thuis wel een telefrlrn re.lter l
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Ze .huurden een auto en reclen n?lar Sint Gillis. De
ilokter had hrin gezegd bij wie ze moesten zijn.

Erl rru hoorde nlen op de hoeve de auto en vader
r;ing aan d,e deur zien.

--- Ben, ik ,hier bij den landbouwer Vc'reeke? r,roeg
:ie heer Deboek.

-- Jawei, il', ben Vereeke zclf, klonk het ant.,nroord.

--- Hier is rJus rnijn zoon... lk br:n. Debs".]< uit Aalst.
"-* Ja-, uw zoorl is hi.e.r... rnaar maak u niet ongemst.

i-lij stelt hei nu goed. Kotm binnen... Ha, madam is
,,ok mec.,. Komt binnen. als "t u belieit. noocligde de
boer.. ,

Emiels ouders traden in de keuken.

- 
O, hoe kan i[< tr gerroes bedanken. hernàm de

l,ei:r l)eboerk. De dol:ter heeft me al't een en ander
','erielcl en. zoncler l, zourien \4/e onzen lieverr zoon
', r'rloren hebben.

_* We deden onzen plicht, zei Vereeke. Wil ik hem
'esren. dat ge hier zijt ?

-- Als 't u belieft,..
Ë-miel *vas nog nrakker en hoorde rnet vreugde het

rrieuws. En toen traden zijn ouclers binnen. Dat was
< cn roerend wed,erzien"

De moederkuste Emiel innig, vacler omhelsde hem

"ok ontroerd. En de zoon wi]de nu alles uit,voerig ver*
tellen.., Maar Veree)le herinnerde aan wat de dokter
i:ezegd had over rust

De ouders v/aren nu geheel gerust gesteld. En ze
hçgrepen, d,at hun zoon moest rllsten. Ze bleven dan*- 16 -*

oo,k n:aar een kwartier bij hern. 7.e zat.en dan nog wat
rn de keuken te praten en ke'lçen vol clankbaarheid

Jules aan, c{ie zoo flink opgetreclen, was.

Mevrc,uw keelt nog even ûTn de de'ur'der vouteka'
rjrer... Emicl was ingeslapen.

De ou,lers zouclen he'm den voigenden dag kotnen
ir*len. Me'vrou,w ha'cÏ al kleeren mee,gebrac'ht. Ze nam
ru het natte boeltje rrnee

Erniel Debc,ek bracht een rustiqen nacht clobr. En
de'n ,volgenden nnorsen 'was hij geheel hersteld;

F{ij troh de kleeren* aan, cjloor zijn moeder meege-
Irracht, en zat met de familie aan tafel.

Jrrles ging, nu het klaren dag wa", naar de bee,k, die
:,eer hoos stond. Met een drietand zocht de zoon in
hct rn'ater en het duurde niet lang, of hirj haalde Ërniel
Deboeks rijwiel n,aar bo1,en. Het was onbeschadigd.
.fules nam het mee in'de sc-huur en wreef het daar goed
t{roog.

De drie meisjes waxen ook blij ,Ë,miel geheel gene -

zen te zien. Ze gingen dan rnet moeder en Jules n,aar
rle ker'l<, rr-ant het was heden Kerotmorgen.

T'oen ze thuis kwarnen sto,nd er een auto o,p het hof
en u/aren :mijnheer en rrnevïorlrv Deboek met boef
Vereeke aa,n 't praten.

Nlevnouw had voor de 'kinderen i<erstgeschenken
nreesebracht, boeken, speelgoed, a.ppelsienen en cho-
colade.

l,4ijrrheer wilde Jules een .4eidelijke belooninq ge-
:ien, rnaar cle soldaat weigerde die. Toch zo,u Emiels
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\,'ader den boerenzoon een gederclrtenis schenken. Llij
.,roog olf Jules een rijwiel had. Deze bezat er nog geen.

* l)a1 moet ge er van mij een aannemen' zei de
jreer Deboek. Deze week zal het u bezorgd worden.

Merrrouw noodigde de familie eens naar Aalst ; het
\,v-as Du vacantie voor de kinderen. Er t'erd afgespro-

ken dat een auto, hen en rnoeder'N4aandag zou komen
halen.

Dankbaar vertrokken de ouders met Emiel, die later
rvel eens zijn rijwiel zou halen.

De zoon keek nog eerrs naar de hoogstaande beek'

.ia, de dood was dicht bij hem geweest.

Cc kunt denken, dat Berfha, L,aura en Lizir stqrk
rraar l\laandag verlangden.

Eindelijk brak de zoo gewenschte morgen aan. rin
tegén n.egen uur stond de auto op het hof. I\loeder en

.le kinderen stapten in. Jules was al terug naar Gent
on vader zou op de hoeve blïjven.

. Ja,mmer, dat het weeral regende. Maar de auto .was

r{esloten en alien zâten dus in't droog. De rit ging.eerst
tioor Denderrnonde, over de Markt, dan de stad weer
uit, tot bij Appels, waar de weg naar Aalst links af-
buigt. De Auto reed door Audegem en Gijsegern, De

^tinderen zager, ook den hoogen, schoonen toren varr
,despelaere. Na Flo'fstade waren ze spoedig te Aalst.
En de auto hield voor een groot, deftig huis stil. Me-
'r'rouw Deboek kwa:m zelf open doen en verwelkomde
hartelijk de bezoeksters. Deze ontdeden zich van man-
tel en hoed. Ze werden in een schoone kamer gelaten,

- ls -

I)aar zaten twee meisjeu. itiott, êen zusje vâir Ë,mici
en haar vriendinnetje. Eerst waren de kinderen wât
','eflegen voor elkaar, doch lanrg duurde dit niqt. Flora
l'ad haar speelgoed âl gereed qezet : een poppehhdis
lriet meubelij es, een tloos poppenkleereii, een keuken"
,fornuis met potten en pânnen. En algauw waren de
'r.ieisjes plezierig aan 't spelen.

's Middags rçercl er lek'ker gegeten. En na den noen,
le err het een tijclje cLoog was, qing mevrouw l)eboek
:rret allen in cle stad aan't wandelen. Laura, Liza en
Bertl:a zagcn 't belfort, het standbeeld van Diederrk
r.4artens, den eersten drukker van ons land. en de Sint
ii4aartenskerk.

Mevrour,r' Deboek trakteerde in een pasteibakkers-
',vinkel op chocolademelk.en taartje:i.

't 'VZas een plezierige dag, die te vlue otnvloog, s

,'\vonds re.ecl de auto weer voor om moeder en do
l;indererr terug naar Sint Gillis te brenge6.

Iilora zou in het vuorjaar eens naar de hoeve ko-
rllen...

Den volgelrden dag was Bert'ha niet wel. Ze klaes.
over hoo,fcipijn en zeer in de keel. Z-e had zeker koude
1;evat. Ze ,rnocst binnen blijven.

.* 19 
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llertha wa-" zick. Ile dokter had ;ze trezo.cht.
-* Niet erg, zei hi3, nraar [och ccnige clagerr in beci.

Dai stoorcie clc vacantieprrt rvs.l erg.

Moeder kwarn uit Antwerpen eens zien en bleef nu
( en nacht. IVIaar ze mocht \yeer geruiÈi ierug keeren.
Ëiertha's vader zrru met de jongens ,rp i\"lier-rrvjaars,-,lag

een bezoe'i< aan de fanrilie brengen,
' 'Boer 

Vereeke was zeer bezorgd. Niet om Bertha's
ziekte, want dez: bood niei 't'ininste gevaar. Maar het
r.ater boezenrdc hem onïusi in. llet teqende elken daq
en door'het snrelten de'r sneeuw krt'am van elders ooiq
veel ç-ater. De Dender .;'loeide, al hier e n daar over de,,
ciijLi De beken err vlieten iiepen over.

De hceve stond gelu'kkig nogal hoog. Maar her lancl
u'erd bedreigd en de vloed kon het win,ter6lraan be-
derven.

Er was vrees in de streek voor oveps,trooming.
En die r:verstrcorning kwam. De Ciik brai< en het

*28^

*ater vloei'de ov*r het land. Het steeg nog voortdd.'
rend.

Veel menschen moesten hun huis verlaten, anrieren
rraar 'boven vluchten.

Ook de L.eek bij Veree,ke's hoeve speekJe de baas.
En de boerderij was op Nieurvjaarsrnorgen door water
àl'|nringd. Zelf stond ze droog" Maâr cle bewoners kon-
clen er niet af. Op andere hoeven was 't erger. Daair
liad rnen, de vlucht rnoeten nemen rnet het vee.

Zso ver rnen zien kon, was alies vaater.,. En treurig
staken boven den vloed de huizen en boomen"

Ee po'm,piers van Sint Gillis onder aanwoerinp varr
irun overste, den heer Rainlot, l>ewezen uitstekende
diensten, cm de geteisterden te helpen, Ze redden de
mensc'hen en dieren, en bracrhten ievensmiddelen naar
hen, die nog wel drooq zaten, ,m.aal niet weg konderr,
als de familie Vereeke. Burgemeester De TVit zorgde
c ok, dat ieder zoo goed mo,geiijk L:ijgestaan werd.

Een treurige Nieuwjaarsdag !

Bertha was bijna beter. Maar ze za:t irr een ieuning-
st<rel en zag nog wat bleek. Ze was tri.estig, dat vader
en haar broers nu niet kon,derr ko*r.en" Wat eerr vreË{yr.-

do Meuwjaandag I

Llaar naderde een bootje met pornpiers en arrderen.

- 
O, vader en de jongens ! riep Bertha verheugd

uit.
De bezoelcers krvamerr cius wei ! Ze waren niet voor

-,vat rnoeilij'khecten terug geschr.okken. De gedienstige
po,mpiers'hadden hun flink gehoipen. En ze beloofden
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om drie uur vader en de jtrngens weer Ie zullen halen.
Men sprak over het water natuurlijk. Bert:ha's vader

irad een dasblad rneegebracht. En hij las het voor. hoe

rr overai overstrooming was : te Maaseik en elders in
I-imburg, te Luik, Seraing, Namen, Charleroi, te Liet'
.rn verder lanes de Nete, tus,schen Leuven en Mechelen
aan de Dijle, in Oost-Vlaanderen bij Daknam, Sinnar
c., 'Exaarde.

Op lommige plaatsen in het Ma-sdal sto'nde.r *!
lruizen en ih6g'"'sn tot aan het dak in den'vloed en merr
hacl met rnoe,ite de menschen ,kunnen redden. Enkele
-ngelukki,gen waren verdronken

't 'Was r,r'el een treuriqe Nier-rwjaarsdag in crns land.
Jules Vereeke was niet thuis Eekomen. In de garet

stond. dat veel soidaten.hier en daar helpen nloesten
,,m de dijken te versterken.

's Na,middagslkreeg boer Vereeke nog meer bez,eek.
Weer legde een bootje aan en rlaaruit stapten mijnhe.er
De'boek ui't Aalst en zijn.zoon Emiel. Die- kwamen eens
:ien of ze hun vr,ienrien'niet konden ,heipen.

: Als ge vluchten rnoet, dan staat ons huis natuur,
!'jk voor u allen open, verzekerde de heer ,Deboek.

Maar boer Vereeke hoopte wel, dat heel het gezrn
zou ,kunnen blijven. De woning, schuur en stallen ston-
,len ho,og. Het water spoelcie tot aar) den zoom van het
hdf ... En de bee,k, waarin Emiel was sevallen, maakte,
:-u deel van den breeden vloed.

Voor het donker werd, kwamen de pompiers de be-
zoe,kers halen. Bertha kon, noq niet mee naar huis, al

-23 ,



l-egon Maandag de schooi. Ze moeot oppassen voor
cen nieuwe verkoudheid, had de do'kter gezrcgd. Ze
iruste haar vader en broers. Oorn Vereeke verzekerde
goed voor Bertha te zqrgen.

- 
Stel haar moedet gerust, zei hij. We z,itten wel

te midden 'van het water, maar toch droog.
De Antwe.rpenaars en Aalstenaars voeren heen en

wuifdeù zoolang ze de hoeve konden zi'en. Vreemd.
zoo'n r,eis per boot, waar s zomers het graan ruischte
cf cle aardappelen hun loof vertoonden !

m.

Er waren nu ook .soldaten naar de Denderstreek
.,;elcomen ,en ze werkten flinlç aan de dijken, om nûg
g,,rooter ra,rnpen te verhilnderen,

Het regende en nu en dan woedde de storm. het
rvaren treurige en angstige dagen. Het gerneeniebestuur
)'iel'p de geteisterden zooveel het 'kon, de pompiers
tuerkten rriet soldaten en gendarmen mee..,

Veel huizen stonden onbewoond. In andere zate,n ,.{e

rnenschen boven, ,Men, braeht ze levenem,iddelen en
L;randstof.

_24_

D. f.*iii. Vet.ei<e kon gelukkig nog beneden b!ij'
veh, Het water was wel wat gestegen en spoelde even

op het hof. ln den stal had de boer het vee op hooge

planken gezet. Toch bleef het er binnen droog. Ma.ar

men'kdn ir,ooit weten. .

Vader, moeder en kirrderen zaten in de teuken.
Het was nu Donderdag voor:midâag, 7 Januarr.
IJertha die in haar leao{rtioel voor het ven$ter zat.

i,ei eensklaps :

- 
Daar komt weer een boot, Misschien zit moedir

et ûn.

Ieder l<wam zien.

- 
$çtda1sn, s,prak boer Vereelce. En een ofFicier.,.

En een dame ooh...

- 
'1 lg de X<o.rring ! riep Bertha uit.

- 
rl!1a41 'kind I 'lVat ge nu in uw hoofd haalt, zei

hâar tante.

- Ja... 't is de koning... Ik heb hem te Antwerpen
nog gezi'en... eirr o" de koningin ook ! De koni,ng e,n

de kon,inlgin, tante ! hernarn Bertha, rood van opwin-
iing.

-- Ja, juisl als op het portret, sprak Liza.

- 
Waarlijk ! stemde boer Vereeke toe. Ën de boot

!aart nraar'hier. Zie, de koningin wijst naar Bertha...
D,e ko'ningin ziet zeker dat Bertha zielc i,s...

- 
Maar vader, ga naar buiten... daÈ is beleefd I

c'rong moeder aan.
.-- 'k Durf haast niet...

- 
Ge moet" 

zs 
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Vro.r* Vereeke zetle vlug eenige stoeien goed, nairi
i,et een en andeï van' tafel. Ze was geheel onthutst.
En de kinderen zalern daar te heven.

Ja, de boot legde bij de hoeve aan... En de l<oning
t,rr de konin,gin stapten er uit.

Vereeke tr'nd d'e hooge bezoekers te qernoet. Ze-
nuwachtig hield hij zijn klalç in de hand.

De ko'ning kwam hern tegemoet... Hij ze,i vriende-
irjk goeden dag.

- 
Ge zit hier re midden in hei wâter, zei'hij. Maar

uw huis is nog droog. zie ik.

- 
Ja, mijnheer de kon.ing, antwoordde Vereeke

l- edrernmeld.
Dan herinnerde hij zich, eelezen te hebben, dat rnen

tegen een vorst Majesteit zegt,

- 
Ja, Majesteit, hernam hij. Wij zijn nog op 'r

,,lroog, maar 't is triestig overal in het ronde.
* Is dat kindj,e ziek ) vroeg de koning,in, en ze

v./ees naar Bertha.
* 't Betert nu, Majesteit... Maar gaat binnen, als

't u beli,eft, noodigde Veree'ke, rustiger nu.
De voorname bez,oekers deden ook zoo eenvoudig,
I)e koning en de koningin gingen in huis. En ze ga-

ven de hand aan vrouw Vereeke en aan de verlegen.
l inderen. Een heer volgde met een pak. En daaruit
iraalde de koningin chocolade voor de meisjes.

- 
Zijt gij ziek qeweest ) vroes de vorstin aan,

Bertha.
En, vrouw Vereeke v,ertelde nu, wie Bertha was en

--26*

hoe ze erg verkouden was qeweest, maar gelukkig goed
l:eterde. . .

De }<oni,rrg sprak over de schade. en zei, dat er hulp
rou gebod,en worden. De koningin vroeg aan vrouw
Vereeke of ze geen 'kleeren oS dekens noodig had.
Hier was gee'n gebr,ek.

Maar de vorstin had al vcei arrnen in de geteisterde
streek gehoipe-n.

De hooge bezoek,ers konden niet lang blijven, war.t
;e moesten dien dag ook nog naar Daknam, Exaarde,
, n Si'naai bij Lorkeren en daarna naar l-ier.

De koning en de koningin qroetten allen ze,er rnitr-
zaalrr e,n keerden naar de boot terug.

Vader en nroeder gingen mee tot aan het water erl

riankten ontrcerd voor het bezoek. Moeder had zelfs
rle tranÊn in cie oogen. De kinderen wuifden voot heI
raam.

En zoo voer de boot wepr heen.

- 
Die chccolade eet i'k niet op. die laat it aan

ruoeder zien, zei B,ertha.

- 
Ja, dat is goed, sprah tante...

Dolfine was ook bij het hoog bezoek tegenwoordig
,;teweest. En nog lang zou de familie ier over praten.

De lconing ,en de koningin bezochten zoo de over-
siroomde streek rnet burgerqeester De Wit .-n den,
heer Rarniot van het pompidJkorpr.

De vorst ,en de vorstin hiclpen en bemoedigden de
menschen. Ze warch teVredcn over. de hulp van het
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gemeentebestuur en d,e brandweermannen, die zich zoo

:nsPanden,...

Oe koning en de ko,ningin stegen dan !n de auto en

de tocht \r-erd voortgezet over 'Dendermonde naar'

Lofteren,. ",

HeL water zakte.., De beproeving was voorbij, al

ltas er gr,oote schade geleden.
Eenige dagen latpr kon Bertha naar huis. Zoo'n

;acantie'had ze zi,ch toch .niet voorgesteld. Tante zr,u
l-raar naar Antwerpen vergezellen.

En Bertha reed. na een hartelijk afscheid van Laura
en 'Liza en ootk van Dolfine, met oo,m en tante .naar
i)ender.monde. Wat voor rre,genen vertrok de trein.."
IJoer Vereeke ,Leerde terug. Tante' en B,ertha moesten
rog wat waohten,

De zon scheen nu en 't was vrool,ijker reizen.
.e\an de Zui'dstatie te .A,ntwerpen wachtte Berthais

;nneder, Ze was selukkig haar 'l<ind genezen terug te?

., ien

tv.

.*- 28 *

l-let drietal zou dan de tram ne'men'
__ O, moecler, de koning en de konlngin zijn bij

-rom en tant,e op de hoeve geweest, vertelde Bertha

r-iug. En we hebben chocolade van de'koningin gekte-

gen... en deils.oningin gaf ons cle hand en sprak rnet
r)nS,

Moeder keek ùreerncl o,p. Z. had wel gelezen, dat de

v-orst en de vorstin de geteisterde streLen bezocht had'
clen,'rr.aar niet kunnen denken, dat ze binnen het huis
T'an haar farnitrie waren geweest.

Vader stond in den -'rarinkel. Er waren juist eenige

klanten, di'e Bertha goed kenden. ,En 'het meiéje ver-
telde ooL hier dadeiijk van het hoog bezoek en toonde,
cie chocolade, die ze van de koningin gekregen had...

Natuuriijk rnoesten cle broed.ers ook het heele ver-
l,aai hoorenb toen ze van het bureel thuis kwamep.

Dien middag bl,eef Bert:ha nog thuis, maar den vol-
;'end.en moïgenr ging ze naar school.

'Ioen keerde, tante naar Sirr| Gillis tenrg.

- 
'fot Paçchen, l',é Berfha, zei ze. En dan kornt

het dochtertje van rnijnheer I)eboek uit Aalst oo[<.
Tante werd nog eeYrs'hartelijn*, bedankt voor al haar

1;oede zor€ren.

Op school vertelcl,e Bert'ha evemeens hoe de koningin
..let haar gesproicen had. De onderwijzeres wees er
clan op, hoe de vorst en de vorstin nret hun volk rnee-
leven.

Ja, da{: was vûor Berthil wel ren bijzondere vacantie
se\a-eest. Ze c{eed nu we'er .goed"haar best op school.
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!.cn week later,
en Liza. En d'aarin
jreer l),eboek, een
.rangekomen was.

ontving Bertha een brief van
stond, dat het geschenk van
prachtig, sterk rijwiel voor

L,abra,

mijn-
Jules,

EINDE.

-30- -31

NAWOORD.

De overstrooming, h'aarvan we in dit boekj'e vertel,
hen, had plaats einde Decemb er 1925 en begin Januari
r926.

Doôr de vele sneeuiv en de langdurige regens steeg
in de rivieien het water snel en buitengewoon hoog.
De dijken braken. Vele streken in Wallonie en Vlaan-
cleren werden geteisterd. Men voer met boot;ies in de
niraten van Luik, Serai'ng, Charlero,i en andcrg plaet-
sen.

In Vlaanderen werd veel zaailand bedorven
Naar het voorbeeld van den koning en de koningin

schon'k ons volk groote som'rnen gelds voor de slacht-
offers der overstrooming, De soldaten en gend.armen
l ebben allerwegen groote diensten bewezen..

I-lalf Januari had 'het water zich terug getrohhen.
Iy'laar velen leden groote sihade.

Ook Nederland heeft zwaar door het water geledeh,
t'ooral door overstroom;ngen in de Maasstreek.

Veel huizen en ,hoeven stortten er in en duiaenden



thannen, vrouwen en lcindere,n moesten naar veiligerr
plaatsen vluchten.

Tben heêrschte eenige dàgen stren,ge vor$t.

De groote watervlakten bevroren. En in veel wo-

ningen zaten de rnensihen op zolder zonde.r vuur.
Niet liaht zal men den 'Winter van 1925-1926 ver-

geten.

Men hoorde oo k van overstroomin,gsrampen in
Irrankrijt, Engeland, Duitsihland, en Hongarije. I,n dit
iaatstç .land werden gansche- dorpen v.ernield,

Van A. Hans' Kindelbihliotheek verschijnt elke weelt
n"r, bôekj". M"n kan het in de boekwinkels koopen.
L ", g".., winkel, dan aboneeie {nen zi.h. 7.80 fr.
per drie maanden.

A. HANS-V,AN D,ER MEULEN,
Kirud,e,rbibtiotheek, Coniich.
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