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DE

LOTGEVALË,N VAN DE,N WILDSTROOPER

t
Lauwe en zijn vrouw zaten nog wat te prator:,

r:a het avo,ndmaal. Ze woonden in een huisje bi;
het bosch en boerdên daar. Eenshlaps werd dr
cteur geopend. Twee ma'nnen traden binnen. Her
waren jachtwahers van het kasteel.

- 
Is Bernard Balen hier? vroeg een van hen.

- 
Bei'nard Balen... neen, die hebben we niet

gezien, antwoordde Lauwe.

- Ja, maar ge m,oet de waarheid zeggen!

- 
Ge horrdt me ùoch niet voor een leugenaar,

roeg L,auwe.

- 
k weet wel, dat ge met de wildrstroopers

mee doet!

= 
Zoo, weet gij dat) Dan weet ge meer dhn

ik! Ik doe voor u misschien met de wildstrooper:{
mee, orndat ik ze niet verklik, als ge me trachi uit
te hooren, wie er zooal voorbij gekomen is oçr



somm;g,e clagen. Maar dat is mijn werk niet, hé )

--- Btl*" was zijn stri'leken aan 't leeg halen'
verietrcle Verrneulen. Hij liep weg toen we nader

den... ik riep hem toe, dat hij moest blijven
staan, maar hij gehoorzaamde niet. Ik heË' toen
naar hern geschoten.

--- En hern geraakt ? vr'oeg vrouw Lauwe ver-
rchrikt.

..- ik weet het ni'et.'.
_* 't Is toch wreed am op een mensch te schic

ten omwille van een haas, oordeeldie Lauwe.

- 
F{ij hat{ zich m'aar moeten overgeven, he,.-

r:arn Vermeulen. Hij steelt veel wild uit de bos-
schen en ik loer al lang op hem. Dus Balen is hier:

rri'et geweest?
--- Neen...
-- lDan zullen we hem elclers :roeken.." !'an

ilvond moeten we hem vinden ! verzel<erde Vet
rneulen. Kom,Bruno, zei hij tot den anderen jachl'
waker.

Ze v,erlieten het huisje.
Zau Vermeulen Bernard llalen geraal-l

i,ei:iben) vroeg vrûLtw Lauwe.
*- lk hoop hei n,iet... Maar 't kan rllei. Ve';"

meulen is veel te driftig voor een jachtwaker.
3effens maar schieteul Bruno Kimpens is X..airn,er.

Die kan nog eens iets door de vingers zi,en. Maar
Vermeulen is ongenadig... En Baien is een ver
rn'oede wildstrr:oper.

2

Lauwe en zijn vrouw praatten nog even. Ze
v/aren beidon moe. Ze verlangdien naar rust. Maar
er }cwarn nog be'zo,ek. En het was nu Ce achter.
.rolgde wil'drstrooper, Bernard Balen, die binner,
trad.

*_ De jachtwakers zceken u, waarschuwde
J'auwe.

-- Ik weet het wel... Ik zat hier np 't dak van
liet schuurtje, t'oen ze rbij u kwamen.. .

- 
Ge durft ! Verrneulen zei, d.rt hij op u sc-

sc'hoten had, Hij heeft u drus niet g':raak-t)

- 
Toch wel...

Balen stroopte zijn mou'w op.

- 
'ps deugniet heeft een kogel in mijn ann s.-

jaagd... vervolgde hij. Hier is de wonde.
__ Maar Bernard toch I riep vrolrw L.alilnre vcr

schrikt uit.

- 
Bah, van zoo iets verschrilç ik niet...

--.* Ge moet nAar d,en dokter gaan, vermaandr,
L,auwe. 't Zou kwaad kunnen.

_- De irogel zit niet diep. Geef :ni.j een teii l.l,a.
ter en een handdoek. Ik heib geen rlckter noochg

Vrouw Lauwe bracht het gevraagde. En Balerr
ï:as eenigen tijd rnet de wonde in ":ijn arrn bezii':.
Bij beet op zijn tanden... Hij scheen veei pijn ic
v,erduren. Lauwe moest bij lichten

*-- Fïier tis de kogel, zei Baler-r.
Hij had hem uit de wonde genepen, en wiesclr



riu hct bloed weg. Vrouw Lauw'e gaf hem or"rci

linnen. En de strooper l'egde e'en 'rerband"

- 
Binnen een paâï dagen is het genezen, be

weerde hij.,[1u, Vermeulen is me ntr aan 't zoeken
ian den andèren kant van't bosch...

- Jongen, jongen, dat troopt nog eens verkeer,l
met u af, sprak Lauwe. 'Waarom toch dat gevaai"
lijk stieltje voort doenl uw vrouw en ki,nd'eren
zitten gedurig in angst. En stroopen is tegen de

wet.

- 
De wet, de wct...

- J., een wet mag u bevallen of ni'et, maar we
rnoeten ze geho,orzamen.

*- De hàzen l,even van ieders vruchten en zs
mogen dân oo'k door ieder gevangen worden.

- 
Ik weet het wel, dat het niet in orde is rnet

de wildkwestie, maar Bernand, ge lr.unt toch an
ders uw brood verdienenn zoo'n kloeke man a!.'
gij, zei Lauwe. De een of anderen keer ligt g':
dood in 't boschl

_ Ze hebben me nog niet!
* Di,e kogel moest u nu eens in 't hoofd ge

vaakt hebben, 't ware gedaan geweest met u...

- fs1, tut... 't is jammer, dat ik mijn strik-
ken kwijt ben en de dri'e hazen, die er in zaten.

- 
En ze hebben u gezien. Ge zult nog een pro-

ces krijgen, beweerde Lauwe.

- Ik heb al twee keer in 't kot gezeten".. Maai:
die tiid gaat ook voorbij. Oçh, toe, groetvader en
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vader waïen ook wilds,tïoopcrr en ilc doe ais eij,
En ik verkoop het wild duur in d,e stad. N; g" j;,
voor een week of twee naâr een andere streeË. Ë,i
Vermeulen zal me niet rbij den kraag vatten.-..*:,
Zou me niet overgeven ool<...

- 
Den een of andere.n keer raalt ge rnet irerr;in gevecht, voorspelde Lauwe.

- 
Dat kan goed zijn...

-_ En wat moet er dan geL,euren ] Ge zoir:{i
hem neerschieten in uw L*rdh*io. ..

- Hii geeft om mijn leven ool: niet I

- 
Bernard, een moord, plegen... en dat alle_*voor een ongelukkigen haas!

- Wat wilt ge eï aan doen?.* En nu twee, drie weken op den Elrç61!. 1i,..vrouw en l<inderer-r alleen laten, rnerkte vrour{,
l-agw'e op. I'k weet niet, hoe ge ,ool" I"o.r, l,*,i
leiden !

- Ja, menschen, il< bcn strooper s-eboreu, .,,,
3ro.et ik strooper sterven, 't is ool *J... G"'ri;r
L'edankt voor uw hulp.

- 
Waar trekt ge nu naartoe) vroeg l_.alrvi,:.* Niet ,rau, hriir, want daar ,.rlLn ze naturi..

lijk gn me loeren I O, ik ,i.,d *"11.",, ul*uppl**1,
i..r. ', Is nog Zotner. Nogmaals beclankt oor* .rrrlhulp en tot ziens...

_Bernard Balen verliet het hurisic... Hii orrr
echter_ niet ver, want hij l"ga" ;j.:, ;;r";;i",: ,,,;

l,et sehuurtje van Lu"il.



l-Iij wercl nti kalmer, want claar in huis was hri

o""r'toeo*onden geweest' El hii had tegeno-v-e;

I-o,rn"" en zij", vrouw ges'noefd ook 
"vant 

ln waar-

î*ù *., hil b.ng t'Jo' d" ge'oi'4en 'ran dez':"

avond" Hij moest voor een tijd de streek verlater"

ïriit I'l:ïiËt in de gevangenis gestoken wordet'
't Zou weer een ,otât*t"en woL'<le:r elders' m'rt

t;;;; dan eens heimelijl: naar ]ruis komen'

Ëigenlijk had Lauwe gelijk: 't was een qevaar

'iil;;ïJ;; 
ibedrijf , dat Jroope'' E' hij kon bete'r

,,ilr. boood verdienen." 'E^1.", sliep niet veel: hij voel--ie een stekenclr:

uiin in clen arm..
'-''ô" ju.hti'rai<ers Ver'meulen en Bruno Kirnpens

lradden hel bosch doorkruist':--*-Wu"r 
mag die deugniet zich verstoken he'b-

ber-r? bromde Verrneulen telkens'

- 
Balen is een sltrwe kere,l'

- 
Ik weet het wel... Als ii" her'-' maar niet zcc

g.r.rki heib, dat hi; nu l'jt eerr gÏact;; li'r[ I's sitrv-

ven. Ik ben toch ongerust'
__- Ge zijt altijd te haastig mi"; uvç P'r:weir''

rnerlçte KimPens oP''-'-'V".tà- blt.f Balen niet slean? Hi' lno'::

nrijn bevelen gehoorzamen' Als ix hern ov'';clit'rr'

.tf'n"t dorp orrî*oet, lacht hij rne I'ir' Hij 'ç's1'-iigrri

cen kogel.

- 
I-lij is een mensch, sancler.

- 
8"" nietwaard... Moest hij ti';oci ':iin' hei

6

ger"cht zolr me gelijk sevcn.
-- Dat weet ik nog zoo zeker niet ! Maar ur';

geweten dan).
-_- O, mijn geweten zal me niet plagen. We zijn

aangesteld ,om wildstr'oopers te vervolgen.

- - Maar de baron zegt altijd, dat n'e all'een mo-
gen schictetl om ons te verdledigen. Er zijn gevaar-
lijker kerels dan Balen.

- 
O, hij zou on's ook wel een schot hagel in

liet lijf clurven jagen.

- 
Dat geloof ik niet...
Ge h.bt rrog een veel te goed gedachL ove ,'

hern. Kom, we,gaan eens aan zijn h.uis loeren.
,De beide jachtwakers legden zich in hinderlaai,

hij eene kleine woning, waar Bsrnard Balen rnct
zijn gezin woonde. 't Was doodstil. Vrouw Balet
cn haar kinderen sliepen. Ze waren het gevroolr,
clat vader 's n,achts buiten zwierf.

De jachtwak,ers hoorden niets.

-- Bal,en is een te slirnm'e vos, om zich te laten
vangen, zei Bruno Kimpens. Die komt vannacht
niet naar zijn huis.

*_ Als hij maar niet ergens in een gracht ligt...
Ik geloof wel, dat il< hem geraakt heL'.

-- 1631 on,s dan zoeken I Hij is misschien er,{
gewond en heeft hulp noodig...

- 
Zoeken? 'Waar)

-* Overal ! Ik zal een lantaarn h.a.len.

De mrnnen verlieten hun schuilrrlaats, I(im-



pens haalde in zijn woning een lantaarn' Ën nt'

"peurd.n 
de jachtwalcers in de grachten on achter

struilcen.
Plots hoorden, ze een schot.

- 
Er zijn nog str'oopers bezig, riep Vermeulen

r:ijdig uit. En voorzelcer is Bal'en bij hen. Kon:,
tr3run,o.

Ze trolçken dieper het bosch in. En na eenigen
tijd l:emerkten ze drie nT annen.

*_ Geeft u over! schreeuwde Vermeulen.
Er kiank als antn'oord spotgelach Vermeulen

le,gde 't geweer aan.
---= Niet sohieten I vermaande zijn mak[cer'
-- Ik laat me niet voor den zot houden.
-* 'Wees toch verstandig!
1\4aar reedq klonk de irnal... Nog 'lachend ver-

r.;ijderden de mannen zich.
I)riftig iiep Verrneulen achter hen. Hij wilde

toch wetenn wie ze waren; hij dulvde takken otr:

zij, drong door 't kreupelhout, hoorde dan weel
s:temmen en hleef staan.

Hij herkende geen der sternmen. 't Leken
vreemde stroopers. En Vermeulen i<almeerde. Hii
lrâs nu zelf bang een leelijk avontuur te beleven
't Konden gevaarlijke kerels zijn.

Flij keerde bij Kimpens terug.

-- 
'We zijn niet streng,genoeg, zei hij. Gij zijt

veel te zacht. En nu komen ze van alle kanten
naar hier om wild. Die gasten waren vreemden.

I

- 
Ge lcunt voor een haas of koniin toeh maar

niet eeffene iemand' omver schieten, antwcordd.
Bruno Kimpens.

- 
Een streng voorbeeld zou gcede gevolgerr

hebben.

- 
Misschien is er al een slachtoffer.

- 
Balen?

- 
Ha, ja...

- 
De vent ligt al te slapen op zijn J:,eC. \X1,r

gaan eens zien in zijn huis.

- 
We m,ogen er niet binnen dringen. Dat reci:i

irebben we niet.

- 
Js1, tut... recht! Ik dbe wai ik wil. Kor'i

mee !

Vermeu,len was d'e hoofdjachiwaker en Kin-
pena moest hem vergezellen.

In Balens huisje was het nog even stil. Verrner,i-
len bonsde op de deur. Na eenigen tijd vroeg eer,
stem, wie er daar was.

_- Doe maar openl Ln rap! schreeuwde Ver-
rneulen.

Hij moest nog wat geduld heb,ben. Er werd l:in
nen:licht gemaakt. En vrouw Balen ontsloot ial
ie dbur.

-'tZijn 
de jachtwakers, zei ze ontsteld.

- 
'Waar is Bernard? vroeg Vermeulen. Geei,

lbugens verzinn,en, vervolqd,e hij. Uw rnan is niet
thuis.



Brutaal nam Vermeulon de kaars en hij gins
ir, d'e zijkamer, waar het bed stond.

- 
Zie, hij ligt ei niet in! hernam Vermeuler,.

-Met 
wat recht komt ge hier) vroeg de vrouw

Loos.

- 
Houd uw brutalen mondl

Kirnpens was aan de deulblijven staan.
Vermeulen klom de ladder op.

-- Moet ge nu de kinderen wakker rnalceir !

kloeg vrouw Balen.

- 
Ik doe wat ik wil. Ik zal u beivijzen, dat uri'

vent niet thuis is.

- 
Daarom zijt ge nu zoo stout.

- 
H., Bernard is dus weg ! Ge bekent het zelf

- 
Dat gaat u niet aan...

V"r*.rrLn gluurde op den zolder. Daar lagr,:
l:inderen te slapen. Een werd wlkker, zag dai
vreemde hoofd door het trapgat en gilde vei
schrikt:

- 
Moed,er!

_- Ge doet onzen Joris de siuipen krijgen i
[.reet vrouw Balen.

Ze schudde aan de ladder. Verineulen viel er
af en bezeerde zich aan cie handen" De kaars doof-
cie uit.

De jachtwaker begon te schelden.
't Is al uw eigen schuld, zei vrcuw Balen. {J.,

nroet mijn kinderen serust laten.
Joris daarboven schreide luid e,n ook de ande,..r

t0

Jginderen werden wakker' Allen riepen om lrur:

ti'tcreder.
Vrouw trlalen had de kaars gevonden en stai;

ze opnieuw aan.
---- f,n nu buiten! gebood ze tat \iermeulen' Als

ge mijn man wilt vangen, doe het buiten, maar
niet hier.

\ffoedend greep de vrouw een bezem.

- 
Buitenl herhaalde ze, of ik ransel u hiermet':

rregl
Vermàulen verliet het huis.

- 
Wat vol'k! bromde hij.

- 
Ge mocht daar niet binnen dringen, merkte

Kimpens op.

- 
O, gij rnet al uw komplimenten voor dit:

gasten! Als Balen dood in een gracht ligt, heect
hij zijn verdiende loon.

-_ Laat ons naar hem zoeken!
Ze keerden in het bosch terug.

II.

Balen had dien nacht weinig geslapen. En ee-'
het licht was, verliet hij d,e schuur van Lauwe.
Zijn arm deed hem nog piin.

De wildstrooper beslooteven naar huis te gaan.
De jachtwai<ers zoudien nu wel hun dienst eeëin-
riigd hebiben. Voorzichtig sloop hij heen. Tot zi,rr

' ll



verw,ondering zag hij licht in zijn huieje. Waaro,.r
:'ou :rijn vrnuw nu dl op zijn l

l"rerend, ,of er gecn ,gevaar was, nad,erde Ber-
nard zijn n'oning. I-{ij klopte op bijzondere wijzc
-.an de a.chterdeur. Zoo wist zijn vrouw, dat hij
l,et was. Err viug deed' ze open.

*: Vctorzichtig, fluisterde ze. De jachtwaker.s
li,eren op u.

-* 4e zijn nu weg. 'Waarom zijt ge al op )

-* Jc:.is is nier wei... Hij heeft stuipen geha<i,
zijn ziekte. 't Is door Vermeulen.

[in de vrouw vert,elde wat er gebeurd was. 8.,
lerr wer.d woedend.

-* F{u, hij heeft dar durven doen! zei hij. Miir,
jongen zoo den schrik op het ;lijf jagenl

"* O, wâaroryr iaat ge dat stroopen toch niet r
lk heb 't u al zoo dikwijls gevraagd.

. lle kleine Joris lag nu in moeders tred. Hij sliep
LJ:ans, rrraar niet rustig. Baien kuste h"m. E., w.*l
verwenschte hij den hoofdjach.twalcer.

- 
II( rnoet weg, zei hij. Ze hebben me her-

kend, en ze zouden me aanhouden.
flii verzweeg, dat hij een wonde in den arn:

I ad.

. .'-* En rnij weer alleen laten I kloeg zijn vrouw.
,41 door dat stroopen !

.Balen narn wat voedsel. FIij keek flog €êDS rlâcir
-foris.:n toen veegde de ruwe *.n ..r, traan weg.
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--' Maak u niet bang voor mij, zei hij tot zij',
vrouw. Ze zullen me niet krijgen...

Balen verliet zijn huisje. 't Bosch ontwaaktt'
Er hing een heerlijke geur. tDe vogels ,begonnen
te kweelen. Aan het gras en de twijgen hingen
dauwdruppels.

rMaar Bernard Balen voelde oI zag ni'ets van al
c,ie schoonheid. Zijn hart was vol wrok en woede.

Waar nu heen? Hij besloot terug te keeren ir.
't schuurtj,e van Lrauwe. Ze zouden hem daar niet
zoelcen.

Hij drong er binnen en v€rborg zich achter
stroo. Zijn arm deed nog pijn.

De zon kwam op. En het rnorgengoud sprpidde
zich over de streek. Vermeulen en Kimpens ston
den ibij het hastee,l. Ze mochten nu naar huis, onr
te slapen. Maar ze waren ongerust. Wat was er
met Balen gebeurd? Zê m,oesten verslag uitbren-
Ê.en aan den baron, die altijd leer vroeg opstond

Ze gingen over de brug. In de k"uken waren al
twee meiden en een'knecht.

De jachtwakers begaven zi,ch ibij hen.
** Hu, ge komt om een kom wûrme koffie. a.q:

Marie, de oudste meid.

- Is de baron al op ? vroeg Verneeulen.

- Ih heb hem toch al gehoord, antwoordde de
l,-necht. Is er wat gebeurdl

- Wel, Balen, die gemeene strooper, was in

t3



het bosch en hij stelde zich zoo cran, dat ik naul
irem geschoten he,b.

- 
Is hij dood? hernam de knechr verschrikt.

En ook de twee meiden keken ni-,ar den hoofcl
jachtwaker.

- 
Ik weet het niet of ik hem gei.aakr heb... Ik

ienl< het toch...
*- Hij is niet in zijn huis)

- 
Neen...

- 
Hij kan wei ergens in een gracht liggen.

m,eende Marie, de meid. Heeft hij eerst op u ge-
schoten? vroeg ze.

_.- Die kans heb ik den kerel niet gegeven...
- De baron, die uit een ,bov,enr""* dË jachtwa.
kers bemerkt had, trad thans de keuken bi,nnen
Ë,n na den ochtendgroet vroeg hij, of er nieuw:,

Verm,eulen vertelde n,u met wat stotterendr.
siem het geùreurde in het ,bosch.

-_ Ge weet dus niet of Balen ge,troffen is )
vroeg d;e baron. Waarom d,enkt g" ,.r, wel?...__ I-lij was dicht bij o'ns en ik hoorde een kree:

- 
En hij liep nog w,eg)

-- Ja, mijnheer de baron.
-- Daa-rom clenkt ge, dai hij getroffen isl
-* We zaten hem dicht op de hiallen en toch

vonden.we geen spoor meeï van hem. Hij i" ;*t
in zijn^huis geweest en oolc niet bij Lauwe.

-- Schoot Balen eerst?

t4

_ Neen...

- 
Wilde hij schieten?

- 
Hij lachte met ons en hij wild*e niet blijve,r

staan...

- 
Kimpens, antwoord gij eensl beval de ba-

ron. Wanneer heeft Verrneulen geschoten?

- 
Toen Balen weigerde te blijven staar], mijn-

heer de baron.

- 
Dus, toen hij op de vlucht ging)

_- Jr, mijnheer de bafon.

- 
Gij beiden waart niet in gevaar?

_ Ne€n...

- 
Balen is een gevaarlijke strocperl merktr

Vermeulen op.

- 
Ge hebt geschoten zonder rtarLà2aak, her-

nam'de tr<as,teelheer tot zijn hoofd-jachtwaker. En
il' heb u dat verboden. Alleen, wanneer ge ze|{:
aangevallen wor'dt, moogt ge van uwe wapens
gebruilr make'n. 'We zullen in 't bosch gaan zûe-
ken. Het is nu licht.

De baron was boos.'F{ij vergezelde L'eide man
rien. Vermeulen moest de plaats wi,lzen, waar hij
st,ond, toen hij vuurde. En eerst speurden ze da;ri
den omtrek af.

- 
We zouden beter eerst eens naar Baiens hui;

g;râân, meendê de baron.
,En nu werd Verrneulen nog meer ongerust. I{;j

Iiad het niet verte ld, hoe brutaal hij in die woninq
p;edrongen was. En vrouw Balen zou er zich wej

l5



ç.vcr bêklagèn. Maar hij moest mee. De baron
l.lopte aan. Vrouw Balen opend€de deur.

- I" ,t* man thuis? vroeg de lcasteelheer'

- Neen! klonk het kortaf.

- 
\ff6s1 is hii dan)

- 
Dat weet ik niet!

* Hebt ge hem sed,ert vannacht niet gezien ?

- 
Ik praat niet over mijn manl 't Is tegen mijn

zin, dht hij wild vangt, maar i[< zal hem toch niet
verraden. Ik wit u wel een's vragen, mijnheer de

haron, 'met welk recht Vermeulen 's nachts it'.
r:rijn huisje dringt en zich zoo hrutaal aanstelt, dar'

mijn kleine Joris de stuipen heeft gekre'gen van
arrgst.

- 
Wat hoor ik nu weer? vroeg de kasteelheer

- C), dat zal hij u niet verteller:
En vrouw Balen beschreef, hoe Vermeulen zich

gedragen had.

- \&"at voor ma,nieren zijn dat) vroeg de ba'
ro,n verstoord aan zijn hoofdjachtwaker. GiJ
schijnt maar te doen, wat ge wilt :egen alle recht
in. Vrouw, is uw'kind ziek)

- Ja, het'ligt daar rnet koorts.
En de moeder ibego,n te weeneî'.

- Laat mij eens zien I

,De baron trad binnen. En hij zag het knaapi:
rnet vuurrood gelaat.

- Ik zal den dokter Bturen, belcofde hij. Maar
zeg mij, weet ge niet waar uw man -iB?

r6

- 
C), omdat ge den doi<ter wilt. hetalen, moel

ik nu rnijn man verraden! Ik zal Ti*ver zelf om
cien dokter gaan.

- 
Vvsu\ r Baien, denk toch niet ;':oo slecht ove'

inij. Ben ik dan zoo hard voor de menschen? Maal

", i* ".tr andere kwestie. Ik zoek uw man' omdai
ik vrees, dat hij gewond is. Gisteravond heefi
Vermeulen naar hern geschoten, wat ik toch oolç
ofL..rr. Is Balen getroffen) Wij vreten het niet.

- 
Mijn man is bij me gerveest, nu tegen de''

nrorgen.

- 
Niet gewond?

- 
Neen!

-- Goddanrk! Vermeulen mochl niet schieten.
-- Waarom geeft ge hem dan een geweer)

- 
Om zich te verdedigen als wildrstrooperi

hem aanvallen.
*_ Môâr heeft Vermeuien niet vancchtead g,:

scho,ten) vroeg vrouw Balen weer ongerust.

- 
Neen, gisteravond.

- 
Hij iran wel liegen...

De baron riep beide rnannen. En Kimpens be-
vestigde dat het schot 's avond.s l.-as gelost.

- 
Nu dan is Bernard goed ontsnapt! zei vrouvt'

Balen. Gij hebt er zekcr spijt vant snauwde ze
tot Vermeulen.

De baron zond de jachtwakers bu-iten"
-- Vrouw Balen, sprak hij dan, ilc zal uw man

piet doen vervolEen, al is hij sisteren met strilcker,
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betrapt. Maar kan hij nu toc,h dat stroopen
laten. I'k wil hem goed'werk geven.

- 
lk he,b het hem al zoo dikwijls gevraagd.

niet

Hi:
luistert niet.

..-. Als hij thuiskornt, zend hem dan eens bij
r:,ij" Ik zal met hem spreken. De za.ak van giste.r
alv,:nd is vergeten. Ik zal den dokter sturen.

-- Ais 't u belieft, mijnheer de baron.
Buiten kreeg Vermeulen een geweidigen uil:

cvander.

-- Ais ik nog een's hoor, dat gij buiten uw be-
roegd,heid gaat, ontsla ik u, verzek"r'de de baron

De nrannen gingen 'naar huis. Verrneulen be-
lveerde Jrrommen,d,e, dat de baron wildstrooper,i
..'oortrok.

III.

Bernarcl Balen sloop rnet den a'*zond even naa.
iruis. Hij moes't weten, hoe het met Joris vua.;.
Zijn vroriw iiet hem binnen. Hert lçind: was nog erg
ziek. Het had vroeger ook veel van stuipen gele-
clen.

De dokter *as geweest, maar kon niet veel zeg
gen. Vrouvv Balen vertelde het bezoek van den
baron.

-- Ailernaal iiSten om me in hanclen te krijgen.
bew,eerde Balen. Maar hij denkt zeker, dat ik ee;'
<rnnoozelaar ben.

l8

-*- D. h.ton meenL het..,

-- Maak dat de kraaien wijs... It" trti;f hier nier
Ik wil niet naar het kot.

Balen was orrgerust, dat jachtwakers of gendar''
men hern zouden aanhouden. Hij trok weer weg

- 
H., ik moet naar den baron gaan I mompr:l-

cie hij. 'Wacht, ik zal hem een antvrcord'brengen.
't Duurde niet lang of Balen ving een haas. Hi;

vilde het dier en toen hing hij h.et vel aan de poort
van het kasteel. I-Iij had een zakbaekje ;bij zichr,

rvaarin hij de sommen schreef, die hij in de stacl

r.oor het wild ontving. En nu scirreef Balen op
cen papier: << De kompiimenten aan den baro.'
r,an den rnan, die bij hem rnoet kornen >>, Hij stal".

clit papier op een ijzeren pin van het hek, naa:ii
het hazenvel. Balen stroopte dien nacht weer. E';
'$ morgens was hij'in de stacl, om in een kleinen
lvinkel zijn buit te verkoopex. Zijn arm deeC
l,em nog pijn. << "t Zal wel overgaan >>, clacht Ba-
Ien.

Iirtusschen was er roering op het kasteel. Me.n
l,ad het vel en het riefje gevonCen, De iL,aron, wat
vertoornd. Hij wilde Balen helpen en hij kreeg
clit antwoord. Hij begrèep wel, rvie zoo den spot
rr:ret hem'd,r,eef.

Bernard Bal,en bleef dien dag in cle stad.
's Avonds keerde hij naar het dorp terug. Hi;

e-ing eerst naar zijn zuster, die herberg hield niet
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1r,êr vân de irerk. Hii wllde daar zijn arm vefbir
cien, waarin hij steken voelde.

El' zaten eenige d.orpelingen in cle geiagkanrer

- 
Bernard, pas op, de baron zrek't u, zei zi'1n

zuster.
*- Heeft hij zijn konijnenvel gekregen)
-- Hoe trrunt ge zulke domme strelcen uitha

lenl Ce wilt zeker weer naar de gevangenis, hé j
liernam zijn zuster. En uw Joris, ,die zoo zie'k is I

De dokter is vandaag tw,ee keer moe'ten gaan. Hij
peinst, dat de jongen zal sterven...

Balen lceek zijn zuster stra'k aair.
-* Is 'dat waar? stamelde hij.

Ja, van eigen; Waarom zou ik u zulke leu
gens wijs maken?

- 
H., die ellendige Vermeulr'nl riep hij uit

'r Is zijn schuld. Mij in mijn arm s'chieten... en
mijn kind van s'chrik de stuipen op 't lijf jager;.
Ilc ga naar huis. En loop ik hem tegen 't lijf, i[
sla hem dood.

- 
Wees nu kahn I NIoet ge nog meer ongeluk

ken ,:ver u halen? vroeg zijn zuster. Met al uv.,
stroopen ! 'Werlç als een ander !

* Zwrjg! Als ik hazen wil pakken, d,oe ik hel
Er: iir ga recht naar huis I Dat Vermeulen me een
keer in den weg kom.t

Cpgewonden liep Balen heen.

- 
Ik rnaak me ongerust, zei zijn zuster tot rir.

I,'lanten. Bernard is irr staat een .:nge,luk te doen.

n

.-- Och, dat is praatl mecnde ecn der dorpe
lingen. Bernard zou rgeêfl mensch aanvallcn. Hoe
rs zijn'kleine zielc gewordenl

De waardin wist het wat er gebeurd was. Ën
redbr zei, dat Vermeulen een brutale kerel was,

Een <ier'klanten i'n de herberg vertrok na eeni-
ge partijtjes gekaart te hebben. Hij woonde tus-
schen het dorp en het bosch. Hij hoorde eensklaps
gekerm. Er lag iemand op den weg. En de man
dacht ,opeens aan de bedreiging van Bernard Ba
lcn.

Hij rboog zich over den gevallene. Het was Ver.
meulen, die daar lag.

- 
Wreed, wreed,! mompelde db dorpeling. 't Ir

toch gebeurd:! Wat is een driftige mensch! Eerr
<rngeluk is zoo gauw gebeurd. En 't is €êî rnooï,1,
Wreed, wreed...

l)e man sprak Vermeulen aan, doch kreeg gee.'.
ander antwoord dân gekreun. Hij kon den jacht-
waker niet alleen dragen. Er m,oest hulp zijn.

De dorpe,ling liep'een ,eind terug naar de eerste
huizen. Dadelijk wâren er helpers

- 
\,/çpmsulen aangevallen? O, dat heeft Ber-

nard Balen gedaan, zei er een. Ze hadden over ee.i
half uur woorden. Ik hoorde het.

Ze droegen den jachtwaker de eerste wonin,l
binnen. Vermeulen was door een slag aan 't hnof -t
getroffen en hloedde erg.

De dokter kwam spoedi,g. Hij zci, dat het erg
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was en legcle ."r't o.rb."d. Vermeulen was t u b.-
rvusteloos. Voorzichtig werd hij naar het klooster
r;edragen, dichtbij. Daar kon hij goed verpleegd
v.,orden.

Ook de baron veischeen. Hij was burgemeester
van het dorp. Hij hoorde getuigenissen. 't Was al
bekend' wat Bernard in de herberg van ziin zustei
gezegd had. En dan verklaardle ee'n dorpeling, hoe

hij gehoord had, dat Vermeulen en Balen aan '!

lwisten waren.

-- Baien is de schuldige, zei de baron. Een on-
gelukkige zaak...

Hij ontbood dle gendarmen en ging met hen
riaar het huis van Balen.

Berna.'d zatbij zrjn <loodzieke Joris' Hij ween'
<ie...

Er werd geklopt. Vrouw Balen vroeg' wie er
v.Jas,

-- Ik doe niet open I schreeurvde Bernarcl,
vroest. Ik ga nu niet m,ee... Wacht tenminste, tot
mijn kind o-rerl'eden is. Mijn jongen rs toch zeker
r)ieer waard dan een haas!

-- Balen, ge weet wel, dat er iets anders g.-
l;eurd is, h,ernam de baron vo'or de gesloten deur'

- 
1661 me gerust ! Als er iemand binnenkom'"

cioe ik ongelukicen.

- 
Wees nu kalmi Maak het niet erger! zei d,:

Llaron.
Vrouw Balen schoof d,en grendel weg. En d:

'i2

l.x.ron en twee g,endarmen sta,pten binnen.
** O, haal nu toch mijn man niet wegl smeek'

te Vrouw Balen, de ha,nden gevouwen. Ons Jrr"
risie is zoo ziek.

Een meisje daalde van de trap. 't Was Grietje,
I-lalens dochtertje van twaalÉ jaar.

' 
- 

Mijnheer d,e baron, d'oe vader geen kwaadr
r. roeg het schreiend.

Bernard Balen stond in de deuri van de zijk;r-
mer. Hij hield een stoofhaak in de hand.

- 
Raak me niet aan of ilç doe ongelukken !

raa.sde hij. Ha, zoo'n spel voor e;en haasl
*- Neen, Balen, het is niet voor een ha.s. We

lrebben Vermeulen gevonden, z-waày gervonc{...
Daarvoor komen we.

Balen iiet den stoofhaak zak'ken.

-- Wilt ge zeggen, dat ik Vermeulen verrç'ond
ireb) vroeg hij.

- 
Ze hebben u met hem hooren ,twisten.

- Ju, dat kan. Ik kwam van h:t dorp en Ver-
rrreulen verliet daar ergens een herberg. Ik meen-
cl,e, dat hij me last wilde aandoen en lr,'aarschuwd,r
hem rnij qerust te laten. Hij noemde me een wild-
ciief, maar hij liet me toch gerust. En ik tren rarl
r.,oolt geloopen naar mijn kind.

- 
Maar Vermeulen is met een stok of zoo ietr

e'p het hoofd geslagen, wedervoer de traron.
.-_ Daf he'b ik ni,et gedaan !
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* Gc hebt toch in dien ein gedreigd, in da her

berg bij uw zusterl
l,Ô, hebben ze u dat ook al verteld!

- 
Ik moet dâdelijk het ond:erzoek doen'

-En 
ik zeg u' dat ik Vermeulen nie't aangd'

raakt heb.
De baron fluisterde met de gendarmen'
Grietie sprong voor haar vaclêr.

- 
O, vader niet mee dioen ! smeekte ze.

- 
Ralen, beken de waarheid, dan kunt ge voor

loopig hier hlijven, zei dê baron weer'

-lt 
h"keniniet, want ik ben onschulrlig. Drei'

gen is nog niet doe'n.
Zijn vrouw [<eek hem angstig aan.

- 
Bernard, wat is er gebeurd? vroeg ze \ô-ee-

nend.
_- Juist hetgeen ik gezegd heb. Eenige woor'

clen met Vermeulen en dat is alles'.. Heb ik ooi:
tot u gelogen, Ida?

*-- Neen...

- 
Welnu, ip lieg nu ook niet.

* ffias1 de bewijzen zijn tegen u I hernam d':
burgemeester.

- 
Ik kan er nu met mijn hoofd niet bij... Milrr

jorisje... 0, als het sterft, heeft Vermeul'en mijn
l ind vermoord.

-- De rechters zullen al het gcbeurd'e in aan-
merking nem,e,n.

Maar Balen hield vo!, dat hij onschu,ldig waa,

?1

. * Luiste r, zei de baron, ik zal u bij uw kincl

laten. Maar de twee gendarmen blijven in huie'

- 
O), ik zal niet vluchten!

- 
Ih moet maatregelen nenlen.

De baron ging heen, treurig gestemd over het
cJrama. En de gendârmen bleven in d'e woning
van den strooper. Bernar'd Balen was zelf ook

zieh... 't Kwam door zijn arm, die zeer gezwollen

was. Maar hij lette er deinig op. Hij keek alleer
rreiar zijr, jongetje, dat stervensziek was'

Later op den avond kwam de dokter nog eens,

een oude man.

-Ss1na1d, 
jongen, wat hebt ge nu uitgevoerd'

zei hij, zijn grijs hoofd schu'ddend'

- 
O, gelrooft gij ook, dat ik pliclrtig ben )

- 
Ik weet het natuurlijk niet...

- 
l![66v de menschen zeggen het, hé!

De dokter boog zich over Joris. Ën aandachtisl
l:eschouwde hij hem.

- 
Is er nog hoop? vroeg de vader.

- 
Dc kleine is sedert vanmiddag niet verer-

gerd, nnaar toch zwaar, zeer zwaar ziek. Laat ons
nog hopenl

- 
Bsxnsd is ook niet wel, zei vrouw Balen.

Do,kter, kijk eens naar zijn arm.

- 
Is het waar, dat ge in uw arm geschoten zijt l

hernam de geneesheer. Ze vertel'den het daar in
't dbrp.

,):
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- Ja, 't is waar..., erliende Boi.n, maar ik lrel:,
cien kogel uitgehaald

-_ Laat zien !

De dokter schrok, toen hij den arm onderzoch,.

- 
Die wonde staat ieelijk, sprak hij, 't Is hoog

tijd, dat ik er naar kijk. Ge voelt zeker steken i.
lw ar,m)

-- Ja...

- 
B,ernard, ik moet er i,n snijden...

qerief halen.

- 
Goed, dokter. Ge zult m3 niet hooren

schreeuwen.
De geneesheer ging heen.

- 
Allemaal ellende van dat ver,,arensc,hte stroc.

1;en ! mompelde hij.
De dokter vond het dorp nog in beroering. De

menschen bespraken het gebeurde. De veldiach-
ter had het wapen gevonden: eein stok, daar ter
1;laatse uit een haag getrok,ken. En Bernard Balen
-moe_s! 

dien in zijn woed:e gegrepen hebben, ioen
hij Verrneulen ontmoette, beweerden de men-
schen.

-* O, dokter, zal mijn man sterven ] klonk het
weenend.

Het was de vrouw van Ver.meulen met haar.
zevenjarig rnelsje. Ze kwamen uit het klooster.

- 
'lVe zullen de_ beste hoop houden, sprak cle

doi<ter. (Jw man is kloelç en taai._- Maar het i,s toch erg, hé?
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'k Zal mijio

__ Hij is zwaar gewond, maar kan heel goeo

trJenezelr'
-_ O, we zullen veel voor va,.Jer bidden, ze;

vrouw Vermeulen tol haar meisje.
Een h;if uur laier was d,e dokter terug in de wo-

ning van Balen. Lauwe bevonc{ er zich ook' Hij
vr'as eens naar 't kind 'komen zien.

-- J., dokter, bij ons heeft Bernard den kogei
uit den arm genepen, maar ii< heb nog gepeinscl,
ciat het in 't kwaad kon sla'an, zei hij.

-- Ge moet me eens he'lpen, sprak de genees
ireer. We zullen in de keuken gaan. Kom, Ber-
i'ard I

Kalm liet Balen zich behandeicn. De dokte,:
sneed in zijn arm. Lauwe ving het loed op in eetr
tom. Balen beet op zijn tanden. Hij liet geer-
klacht hooren. :De dokter was geruirnen tijd be-
zlg en verbond 'de.wonde.

--* En nu naar jbed! zei hij tot Bernard.

- 
Maarruaarom, dokter?

- 
Omdat ge koorts hebt en er nog rreer kunt

l:rijgen. Ge'loof me, 'dât ge nu ook zeer ziek ziit
Balen rrlo€,st gehoorzamelr. Joris lag nu in een

klein ledikant, dat in dezelfde karner geplaat',i
rv-as. En vrouw Balen had twee zieken te verple-
gen.

-- Ik zal mijn vroLrw zenden, om u te helpen,
l",eloofde Lauwe, die med,elijdbn met haar had.

In de keuken zaten nog de gend,armen. Z;:
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mo€sten blijven, al bcgrcpen zc wel, dat Balen nrr
niet vluchten Lon.

Vrouw l-auwe krvarn en lda t'eis blij met haar
gezelsch,rp. 't Was,een dnoevige nacht. De kleine
Joris hijgde soms naar adem. En Balen sluimerde
in, maar schoot dân wakl<er e'n vroeg naar ziin
jongentje. Ja, hij had zware koorts.' AI vroeg kwam de dokter.

- 
Voor 't kind heb,ik meer en 'rneer hoop, zer

hij, na onderzoek. En nu zal ilç eens naar Bernard
'kijken.

Balen wist n,iet, dat de geneesheer er was, zoo
erg had hij de koorts. Da dokter maakte het ver-
L'and los.

- 
De arm is niet verheterd, sprak hij. Ida,

kind, 't is erg met uw man.

- 
ffis61 dokter, Bernard zal toch niet sterven )

vroeg de vrouw angstig.
-* II( moet de waarheid zeggen: er is gr'oot ge-

vaar. En het is noodig den pastoor te halen.
*- Ook dat er nog bif ! jammerde lda.
Vrouw tr-auwe ginrg naar het dorp, om den pas

to,or.
En nu vloog het nieuws rond, dat Bernard Ba

len op sterven lag.

- 
\,/sffngulen en hij zullen elkaar nog gedood

lrdben, zei een dorpeling. En al door dat stroopen.
lDien voormiddag kwam het gerecht uit de starl
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maar kon noch Vermeulen, noch Balen verhoo
ien.

De dokter ging dien dag drie keer naar het hui'r
.ran Balen, wiens toestand niet veriinclerde- Jori'r
u.as beter. De geneesheer bleef heel den nacht. Nir
zou hij zekerheid hebben, of het s.ferven of gene

zeî zou zijn. En Ida waai<te met hem'
De gen'daïrnen waretr heen' Baien moest nl!

niet bewaakt worden.
Tegen den morgen was lda in een rieten zetel

in slaap gevallen. Ze kon de vermoeienis niet lan-
ger werstaan.

Maar de rust duurde niet lang. Moeder schrol'
rrneer walc.lçer.

- 
Goed nieuws, zei de dokter. 't Is bij urv

rnan gekeerd. Bernard zal genezen.

- 'Q, God zij gedankt! riep lda uit.

- 
En Joris raakt er ook boven op, al zal hel

kind altijd veel zorgen noodig 'hebhen. . .

- 
Dotr<ter, die krijgt hij... Maar zullen de hee

ren van de wet nu gelooven, dat mijn man on.
prlichtig is?

- 
Zou hij onplichtig zijn)

- J., tegen mij zou hij niet liegen.

- 
Welnu, heb dan vertrouwen.

- 
Hoe is het met Vermeulen?

- 
Gisier nog hetzelfde ! Ik ga nlr eens naar

hem zien. Straks keer ik terug. Laat Bernard sla.-
pen. 't Is voor hem de beste mediciin.
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De dolrter ging naar het klooster' 't Was nu
halfacht' De bat"" kwam ook 'iuist van zijn ka-

steel. I-lij hoorde, dat Balen veel verbeterd was.

- 
Dan moet ik weer gendarmen naar ziin huis

zenden, zei de baron. Niemand anders dan Baler,
kan Vermeulen neergeslagen hebben'

-_ We zullen eens zien, hoe het rnet den jachi-
n,aker is. Gaat ge mee?

_- -l*, ilc ben juist op weg naar hem,
Een zuster, die L,ij Vermeulen gewaakt had,

vertelde dadelijk, dat d,e gewonde tot }çennis

Lwam. En ja, Vermeulen keek de bezoekers aan
De'baron knikte hem toe.

- 
Wat beter, zei hij. Bale,n heeft u geslagen?

-_ Balen.t., ja, Lraron, stamelde Verrneuien.
De dokter en de baron keken eikaar aan. Dr:

strooper was dus wel de schuldige.

-- Balen... hij maakte ruzie, zei Vermeulett
rnet flauwe stern.

I-Tij scheen zijn gedachten in t'e spannen'
__ Bij het dorp. vervolgde hij. En toen ee:r

stok. . ., rnaar, neen, neen. . . Wacht eens.
Even sloot Vermeulen de oogeti.

-Nu 
weet ik het..., hernam l.'ij. Balen... hij

ging voort, een vent spïong van achter een boonz.
ik o'eroolgde hem al een tiid... het was Doren Le
peis. . . En hij zei: <<Nu heb ik u>>. En hij sloeg met
c-en stok... Ik viel en ik weet niets rneer...

- 
Dus die Doren heeft u aangevallen ) vroe;j
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de d,okter. l-{erinnert ge u dat goed}

- J", ja... hij rrroet me afgewe.cirt hed:bcn"

{k had hern 's mid'dags in het bosch gez'ien... Kirr:r-

Ilens was bij 'me...
__ En Balen deed u niets!
-*- Neen... we haciden woorden, h: j ging voort.
* Geluk'kig, dat we de waarheid kennen, zei

cte baron. Ootr< met bewijzen is een er'ge vergis
sing mogelijk. ,Die Doren Lepels is een s'lecht,,
kerel... Verleden we,ek kwam hij uit de gevange-
r,is... Ilc zal hem doen opzoeken, maar eerst ga iir
Balen vertell,en, dat hij onschuldig is.

-- J., doe dat, ibaron !

De kasteelheer cieelde het nieun's aan eenige
<lorpelingen m,ee. En haastig ging hij naar het
huisje br1 het bosch. Balen was waki<er en dronk
juist een ibeetje me'lk.

Mag ik binnen komen met 't qoede nieuws)
r,:roeg de lbaron. Balen, ge zijt o:tschuldig. 'Wr,,

kennen den dader. Vermeulen is Lrij bewustzijn e"r

heef't hem senoernd. 'F{et is Doren i-epeis.
'W'at een vreugde over dit groote rbewijs van

c'nschu'ld! Dienzelfden dag werd, Lepels aunse.
lrouden op een andere gemeente. Hij moest n:,
wat leugens bekennen, dat hij Vermeulen aange
vallen had.

Balen genas. Eens was de baron weer bij hem.

-- lO, nu wil ik nooit meer stroc,pe,n, zei hij.
Wat ellende heb ik er mee in huis seL,racht. En
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het had nog veel erger lcunnen zijn. 'Warè ik ge-
storven, mijn vrouw 'en kinderen zo,-rden armoede
gehad hebbenl GoJ heeft dit verhoe.l.

De baron wilde Balen in dienst nemen als ho*
venier. Zao zou hij zijn brood verdienen. Zijn
vrouv/ 'i!1as er blij orn.

Zekere,n dag ontrnoette hij Verme;ulen, die due
ook weer op de b'eerr. was.,Even keker, de mannen
elkaar aan. Toen stalc Baien de hand uit. En Ver-
rneuien <irukte die.

Vermeulen deed weer dienst, maar hij had nu
ook voorzichtigheid geleerd. En hij werd bedaard
als Kimpens.

Joris had nog veel zorgen noodig, doch de
knaap werd met hel groeien ook sterker.

En in hert huisje bij het bosch woonde geluk.

Ë, INDE,.


