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Nr- 177.

A. HANS.

EEN MOEDIGE VROUW.

Mulder Wallein schudde de sneeuw van zijn
kleeren en trad in huis. 't 'Was al bijna avond.
Maar een groot vuur in den haard verlichtte de

'ruime keuken. Vrouw 'Wallein stond bil de tafel
en knoopte een doek vast, die allerlei levensmid-
clelen bevatte. Johanna, een meisje van veertien
jaar, keek toe.

- 
Goeden avond. 't'Wintert, zei mulder Wal-

Iein.
Hij was naar Thorhout, de naburige stad, ge,-

w-eest.

- 
Er is veel sneeuw gevallen. De arme jon

gens! sprak moeder Wallein.

- 
Diep in den grond is het ni.t koud, hernam

Wallein. Maar't zijn harde tijden, ''t is waar.
_- Joha4na moet nu gaan, hernam moeder.

- 
Dat ik het zelf tleed ! stelde vader voor.

. Neen.;. op eêrr kind wordt zoo niet gelet
als op een groot mensch... 't Wordt nog gevaaï-



hjker rnet die sneeuw... Als ze dc voetsporen zien.

- O, 't zal vannacht weer sneeuwen en danzijn de- sporen toe, beweerde mulder Wallein.

- Johann,a, kindje, doe uw manteltje aan.sprak moeder.

Johanna vertrok. Vlug verlict ze d€ hoeve çn
volgde ze een binnentweg. Na een kwartiertje
liwam ze aan een groot bosch, het woucl van
Houthulst, dat het vollc 't Vrijbosch noemde. De
rrreeste menschen waren bang voor dit bosch, niet
voor de oude, hooge eiken of dikke beuken oT

cie nog groene sparren natuurlijlc. Maar men rvist
ciat er nu en dan roovers in het Vrijbosch schuil-
den.

Maar Johanna Wallein moest niet in het.bosch
zijn... Aan den rand stond een jonge man.

- 
Goeden avond Richard. I{ier is het eten,

zei het meioje.

- 
Ih mag dus niet naar huis komen, daer ge

vnedsel brengt.
* Neen, er zijn soldaten op het dorp, zegt

vader.

- 
Spijtig! Ik had zoo gehoopt weer eens in

mijn bed te kunnen slapen. En overmorgen is het
Kerstavond! Als ik dan toch maar komen kant

- 
Ik zal het u weten te zeggen...

* J", Johannal Keer nu maar Eauw terug..
het is koud...

- Voor u en uw kameraden nog drger.

- 
Wij zitten als konijntjes in ons hol, diep

onder den grond, en we draaien ons in 't hooi.".
dat is ook warm... Z.g aan vader en moeder dat
ze geen verdriet maken. ,Doe ze veel groeten...

Richard was de twintigjarige broer van Johan.
3
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- Z.g, dat niemand
waarschuwde de mulder.
ciorp... Ik zal vannacht
zrtten.
a

naar huis mag gaan.
Er zijn soldaten op het
den molen op onveilig



na. Hij gaf zijn zusje een lçus en zond haar vrien-
delijk terug...

Richard Wallein volgde een dreef van het
bosch. I-lij rnerkte niet dat iemand achter de strui-
ken sloop. Richard sioeg een zijlaan in en na eeni-
gen tijd kwarn hij aan een vervallen hut die echter
niet meer bewoond was.

Richard duwde de kromme deur van deze wo-
ning open'en trad binnen.

De man die hem volgde loerde van achter een
boom.

Richard stampte twee maal op den aarden
vloer. Er werd tegen den muur een met vuile kallc
bestrehen luik geopend. Richard liet zich in d"
opening neer op een trapje. Hij sloqt het luik.

-. Ge zijt rap tertig, zei de persoon, die hel
open geduwd had.

Ja, Johanna was gqed op tijd, het brave,
kind.

R.ichaid Wailein kwam nu in een ruim hol door
een vetiarnpje verlicht. Er waren hier buiten Ri-
chard, vijf jonge rnannen bijeen. Met hun zesserr
dus hielden ze zich verscholen. Want, in dien tijd,
een honderd en twintig jaar geleden, heerschte de
Fransche keizer Napoleon over verscheidene lan-
den en ook over tselgië. En om zijn macht nog
meer uit te breiden, had hij veel soldaten noodig.
De jongelingeïr moesten naar het leger, en in verr"
landen vecht,en voor dien vreemden keizer, tegen
4

rnenschen die hun niets misdaan hadden. Wie wei-
gerde, werd door de Fransche gendarmen of sol-

àaten weggehaald en eerst nog gestraft. 't '\Vas

aliemaal zeer onrechtvaardig, maar Napoleon
stoorde zich daar niet aan' Veel jongens verscho'
ien zich'om vrij te blijven. Ze wisten hoe duizen-
den soldaten in die vreemde landen sneuvelden

Richard Wallein en zijn vrienden hadden zich
dus in dit hoi verdoken. En hun familie bracht ze

voedsel.
Om alles zoo geheimzinnig mogelijk te doen,

kwam er elken dag slechts een persoon naar het
bosch, rlu 'van deze, dan van die familie. Te veel
geloop kon door verspieders bemerkt worden.
Men moest zoo voorzichtig zijn.."

Richard knoopte den doek los.

- 
Brood, bot"r, hesp, spek, .pp"ls..' honger

zullen we niet hebben, zei hij.
In den hoek lag een vaatje bier. Dat was hun

,drank.

-- We mogen vannacht dils niet naar huis)
vroeg Ko Vereeke, ook een boerenzoon.

- 
Neen, er zijn soldaten op het dorp. Ze ko'

men zeker weer voor een klopjacht.

-. Maar ons vind.en ze niet I

De jongens dachten aan geen verraad. Doch
boven sloop een kerel rond.

- 
Hier zitten ze dus, mompelde hij. Nu weet

ilc het. Natuurliil< hebben ze een hol onder den
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grond. Dat vinden we wel. I)olf er is wat te ver-
dienen... .lr, j., ik wil veel geld hebben. lk mag
hier niet te lang blijven... Ik heb nog werk vat,
avond... Rijk zal ik worden.

Dolf Stoop, zoo heette àeze spion, keerde naar
de groote dreef terug en trok dieper het woud in.
Hij stapte snel voort, wel twintig minuten lang.
Aan een dikken beukeboom volgde hij een pad.

Stoop kwam aan een kleine herberg van leenr
gebouwd. Binnen klonken verwarde stemmen.
Stoop 'duwde de deur open. Hij kon eerst niets
zien van den dikken tabaksroolc die er hinq.

Wie daar) bulderde iemand.

- 
Een kamaraad... Dolf Stoop, antwoordCe

de bezoeker.
* Wel gekomen dan!
En Dolf Stoop bevond zich nu bij ruwe, havc

loos gekleede kerels, die uit steenen potten bier
dronken. Een oude vrouw was in deze verloren
herberg de waardin.

Stoop zei dat hij niet veel tijd had en toch ern-
stig nieuws moest vertellen. Hij sprak rnet de
mannen, maar 't was niet over de jongens in hun
hol.

II.

Niet ver van Walleins molen stond een laag
huisje, van ruwe planken getimmerd
6

l)ien zelfden avond zat daar een vrouw klee'

ren te herstellen. ln een bedje lag een bleek meis-

je van ongeveer twaalf jaar. Twee knaapjes nog

j;d.;, ,pË.ld"r, stil met sparappels op den vloer

in i"n hà.rd brandde een goed vuur' Hout was

er in het bosch immers genoeg'

Vrouw Landuit, zooals de bewoonster heette'

naaide nu voor bazin Wallein, de moeder van

.|ohanna en Richard ' Zpa wilde ze wat verdienen'

Twee dames traden binnen'

- 
Goeclen avond, groetten ze vriendelijk'

De jongste droeg een korf en zette dien nu op

den leemen vloer.

- 
Goeden avond, mevrouw Drielen, en juf-

\/rou\^/, sprak vrouw Landuit, haastig opstaancle

Ze schoof twee houten stoelen naar voren'

- 
We zijn op onâe Kerstronde, zei de oudste

dar1te, mevrouw Drielen. En rve komen natuur-

lijk ook bij u. Hoe gaat het met Bertha?
- 
Ze hoog zich over het meisje, dat te bed lag

en al lang ziek was.

- 
Nie; beter, antwoordde vrouw Landuit'

De dames zagen het ook wel. Sinds hun laat'

ste bezoek was het gezichtje nog smaller gewor-

c{en.
Bertha glimlachte. Ze was zoo geduldig, al lag

ze nu reeds maanden te bed.

- 
De dokter geeft geen hoop meer, jufvrouw

Milrgaretha, fluisterde vrouw l.,anduit, tût d.:

7
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jonge dame, de dochter
Bertha is op 't laatste...

van Inevrouw Drielen

En moeder Landuit veegde
twee knaapjes waren oPgestaan

een traan af. Dc
en keken nieuws-

gierig naar de korf.

gauw Kerstmis. Dan zult ge in de kerk het krib-
betje zien staan met het Kindeke Jezus er in "
Dai Kindeke was zoo arm'.. Het werd in een stal

geboren.- 
- Ja, te Bethleem, zei Bertha met haar flauw

stemmetje. Het lag op stroo... En 't had geen

kleertjes... 't Was in doeken gebunseld.

Juist, hernam mevroulv Drielen. Ge hebt
het goed onthouden. En wie kvzamen er toen in
clien stal )

- 
De herders... De Engelen hadden het hun

g,ezegd, dat 't Kindeke Jezus geboren was.
En de drie Koningen zijn ook geweest, zei

Fransje, 't oudste der knaapjes, Vanmiddag zijn
ze hier voorbij gegaan. Ze hadden een ster mee.

Ze hebben voor Bertha nog gezongen'

- 
De drie Koningen te Bethlehem brachten

schoone dingen mee voor 't Kindeken' en vooï
jozef en Maria, hernam mevrou'w' Drielen En
daarom deelen we op Kerstmis ook geschenleen

uit. Margaretha laat maar eens zien.

Jufvrouw Drielen opende de lcorf' Eerst nam
een pop. Die was voor tle zieke llertha. Een

pop met zwarle krullen, blozende wangen, witte
-randen. Ën ze droeg een blauw lcleedje.

Hoe glansden de oogen van de zieke.

- 
O, moeder, moeder! riep Bertha uit. Zie

eens hoe schoon I

Voor de jongens waren er houten diertjes:
paardjes, koetjes, schaapjes, ezeltjes. En de kin-
deren kregen ook koeken. Voor moeder was er
cen suikerbrood. En mevrouw stak haar stil een
som geld toe en fluisterde: << Koop wat ge noo,
dig hebt. Ge we--t dat zelf 't best. Morgen zal de
knecht nog een pak kleeren brengen. >>

Wat was vrouw Landuit dankbaar. En de
lr:naapjes juichten zoo luide, dat Bertha everr de
oogen sloot. Moeder moest de jongens vermanen
stil te zijn. Ze mr:chten hun zieke zuster niet hin-
cieren. Bertha was zoo zwak.

De dames hadden al heel wat zulke bezoekerr
afgelegd. De meid was reeds naar huis met twee
ieese manden. Mevrouw en jufvrouw Drielen de-
clen veel goed in de streek. Ze werden algemeen
g'eacht en beminC.

- 
Nu moeten we gaan, sprak mevrouw.

Ze had wel een langer verhaal willen doen en
in andere hutten had haar dochter kertsliedjes ge.
zongen. Maar hier mocht de ziehe Bertha niet
vermoeid worden. Dit bezoek had al lang genoeg
geduurd, want Ëertha legde haai pop in-haar ar--
rlen en sluimerde reeds in.

ze
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Vrouw Landuit liet de milde bezoel(sters uit

en zei weenend:

- 
Bsllhatje sterft stilletjes weg'-Ze gaat elken

dag meer en meer achteruit' lk zie het wel' En de

Joi,., en de pastoor weten het ook' 't Is het laat'

ste."'-M..rro.rw 
sprak cle arme moeder toch hoop in'

Z.e vertrok dan met Margaretha'
Vrouw Landuit kterdtln de hut terug' Ze gaf

cie knaapjes eenige koeken' De jongens smulden

ze op.
BJrtht "li"p. Ze hijgde' Moeder stond een

poosje droevig nua, haài ziek kind te zien' Ber-

ih. hud de tering. En daarvoor was toen nog

geen geneesmiddel.'- Mold"r Landuit nam haar werk weer op' Dc

k";;;i;; speelden met hun diertjes' Nu en dan

""À"ï"a. moeder hun tot meer stilte' terwille

van Bertha.
E.t *.n trad binnen. Het was vader Landuit

I{'j haC graan geCorscht bij cen boer'

-- Vud.t, ti. ".r,"! riepen de knaapjes"'

- 
lvlsvlsuw Drielen is gerveest, vertelde moe

à,.r. Ze heeft Kerstmisgeschenken gebracht'

- 
Bertha heeft een pop, vertelde Fransje'

Vader keek naar zijn ziek kind' Dan toonden

rie jongens hem hun beestjes' Ze spraken over dr

t o.t .ti etr het suikerbrood' En moeder liet het

geld zien.

l,r

Landuit zei dat hij ook blii was. Maar zijn
vrouw vond dat hij een beetje vreemd deed. Ze
had het in de laatste dagen al meer bemerkt. '<Ze-
ker 't verdriet over ons ziek kindje >>, dacht moe-
der.

- J., mevrouw Drielen heeft veel gebracht,
zei vader. Maar wat is dat voor haar I Ze is zoo
rijk. En wij hebtren het altijd lastig.

Moeder keek naar haar man.

- 
Ferdinand, laat ons tevreden zijn l, sprak

ze. We beleven harde tijden, maar de menschen
helpen er ons door.

Wat scheelde hem toch ! Het was niet alleen
verdriet, dat bij ù.em zat, maar grimmigheid.

Moeder zette het eten gereed, nu koeken en
suikerbrood. Maar Ferdinand Landuit keek er niet
vroolijker om. Hij zat als in geciachten. Na den
maaltijd zei hij:

- 
Ik ga nog uit. Ik wil eenige hazen vang€n

en ze in de stad verkoopen. Nu met Kerstmis zal
men er goed voor betalen.

- 
Doe het niet ! smeekte moeder Landuit.'t Is verboden.. . .

- 
Door de groote heeren I Wat recht hebben

zij het wild voor hen alle-en te houden!

- 
Maar wet is wet...

._. 'lç Wil wat geld verdienen...
De zieke Bertha was wakker geworden en

scheen het gesprek gehoord te hebben.



- 
V3ds1, blijf thuis, vroeg ze n-Iet haar zwak

stemmetje.
't 'Was of Landuit schrok. Er lçwam iets teers

in zijn oogen.

- 
Bertha, wat hebt ge een schoon popje,

sprak hij. Ja, kindje, ik moet nog even uit, maar
ik ben gauw terug.

Landuit bleek haastig om weg te -geraken. Hij
trok de oorlappen van zijn muts neer en veriiet
het huisje.

Hij trok over den besneeuwden weg. Een eind
verder bleef hij staan. Hij hoorde ais het ware
nog het bevend stemmetje van zijn ziek kind. En
hij voelde lust om terug te lçeeren.

- 
Maar ik moet gaan... Ik durf het nu niei

meer te laten, mompelde hij.
En Landuit begaf zich naar het bosch. Hij vin'i

geen hazen, doch trad ook in de kleine eenzam,j
herberg, waar Dolf Stoop de ruwe lcerels bezocht,

III.

Mevrouw en Margaretha Drielen kwamen in
hun woning, een groot, oud huis, met een hof
er voor en er achter. 't Stond dicht bij het dorp.

Leonie, de meid, was al vooruit gegaan en had
gezorgd, dat in de kamer een flinl< vuur brandde.

Mevrouw en Margaretha warnrden zich even.

- 
Nu moet Dolf nog die dekens naar de zieke

t2

Doka brengen, zei mevrouw. We mogen dat oud
menschje vannacht niet onbeschut ii hu", buJlaten. Ze was met vodden bedeki.

-- P:lf i: l"g niet thuis, zei Leonie, de rneid.
.. -. Y""-r blijft hij dan toch! Hij is tegenwoordig dikwijls uit.

Dolf was de knecht, die ook in huis woonde.Hij deed eveneens dienst ul. ho.r.rrier. En me-vrouw Drielen was een goede meesteres. Dolf
scheen misbruik van die gJ.dheid t maken.
, . 

't Duurdg nog *.", dri *"r, .rr",r, .er de knechtbinnen trad. 't TVas Dolf St..p'ai"" ;" il';;bosch ontmoet hebben._- Ik heb in 't,bos.ch hout gehakt, mevrouw,zei hij, want we hebben 
", ,Ë"i ,roodig, 

"" i[heele vrachten naar arme menschen moet bren,gen. Hier is een brief voor ,r, -.rrroù; D";;;;
;'an 

d3n burgemeester was d"., j.risi op straat ornnern te brengen.
Mevrouw Drielen opende den omslag en lasZe schrok wat.

r__ 

_-_.. Vervelend, zei ze. Straks krijgen we in-lrwartlering: een Fransche officier. ft. _o.r".,zorgen 
,dat^ 

hij een slaapkamer en ooL ."rr' **i-Kamer heeft. Dat is omdat .we zoo,n groot huishebben.
_- Ju, 't is vervelend, sprak Margaretha. Ermet Kerstmis hadden we 

"ôg *.iJ" jongens enhun ouders willen o'tvangei ;;; goeâ _aa!
r3
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[)e << jongens >>, dat :waren Richard en zi$rr

vrienden, die in hun hol weggedoken zaten vooi
de gendarmen.

-_ Daar'kan natuurlijk niets van komen, her-
nam mevrouw. De jongens zullen moeten oppas'
sen, nu ze weer Fianschen in de buurt hebben.

Margaretha en Leonie, de meid, hadden nu
dadelijk drulç werk, otn de kamers gereed te ma-
i<en.

- 
'k Wou dat die Franschman in de mâan

zat, bromde Leonie. Nu moeten wij voor zoo'n
snoeshaan ons huis overhoop zetten ! En hoe lang
zal die Nap nog de baas blijven. De menschen"
siachter voor wie onze jongens zouden nrocterr
gaan vechtenI Ja vechten, zeker, om andere voi-
keren zoo ongelukkig te maken ala wij !

--* De tijden zullen wel u'eer eens beteren,
troostte Margaretha.

- 
Zuiice zachte kussens, voor dien verwaân-

den kwant. In Frankrijk misschjen een vagebood
geweest, en hier zal hij een hooge borst op zetten,
als was hij de heizer zelf. Ik zou liever naalden
in zijn kussen steken dan pluirnen en hem een
bezem in zijn gezicht wrijven, in plaats van hem
eten voor te zetten.

- Foei! Leonie.

- 
Dat de moeials in hun land blijven. Me-

vrouw moet aan die Franschen' 'lc weet niet hoe-
vael geld betalen. En uw vader, die goede miin-
t4

heer, zit heelemaal in Ëngeland. Ë,n had hij niet
kunnen vluchten, ,* ,orâ*r, h.* d;;J ;";i;;:ten hebben.

- Ju, omdat vader met onze menschen vroe,
ger tegen de Franschen streed!

- 
Ik weet het wel. Mijn broer was er ook bij.

Ha, kond,en we ook maar naar Errgelarrd, hé, ,"f:
'rouwl Daar heeft de keizer ,ri"is te vertelleniEn onze jongens zouden ,rr""r;" ;;;"';;i;;;;
-om Nap, dien kemphaan, in Errg"l?rrd ook den
baas te maken. Ze hebben *.t gËtiiL, dut ,. ii*
1;r lndgr del grond kruipen. Vé"hi"r, zullen ze,als cte- t ngelschen zelf over komen om al dieFransche kwanten weg te bor"t.Èr. ,t Z.al weereen triestige Kerstmis zijn... O, vroeger, thuisdan bakte moeder wafels .. d"'kennissen kwa-merr eten en spelen on we hadden leut. 

"n fl*ztet.
*_Geduld, Leonie, de tijden beteren wel, her_nam Margaretha.
Nauwelijks waren ze met hun werlc klaar of erwerd op de voordeur gebonsd.* Daar is de schoone mijnheer al, sprak Leo_nie. En.we_mogenJrem.nog 

"i.t;;g.n, dar weIiever zijn-hieJen, cran zqn teenen zien....* Dolf zal wel open doen.--* Dolf wandelt- tegenwoordig re graag.

- 
'l{ Geloof dat hij 

""."1 i' l" 
-t*rb*rgJ" 

,ii
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En mevrouw môeët hern eens flink den bol was'
schen, oordeelde de meid.

Dolf Stoop wa$ al buiten getreden. De zoon
van den burgemeester had een Fransch officie.r
den weg getoond, maar içeerde nu naar iret dorp
terug.

Dolf kende wat Fransch.

- 
Welkom, rnijnheer, zei hij. F{et i6 hier een

goed kwartier. Wilt ge eerst zien, waar ik 't besi
uw paard zal stallen?

- 
Gij zijt een vriendelijke jongen, antwoord-

de de officier.

- 
O, ik ben blijde, dat de Franschen hier

meester zijn. Maar van rnevrouw mag ik dat niet
zeggen.

__ Ge dient hier)
* J., kapitein... ik heL, al dadelijk goeci

nieuws voor u... Ik zal het u in den stal verteilen,
$'ant mevrouw of haar dochter mogen liet niel
hooren. En de meid is ook zoo'n dwaze klappel,
die over de Franschen raast.

- 
'Wat nieuws hebt ge? vroeg de <ifficier in

den stai.

- 
Ik weet zes deserteurs zitten, onrier den

grond, zes lafaards, die liever als konijnen weg.
kruipen dan voor den grooten keizer te strijden
en eer en roem te behalen.

- 
Wel, wij komen juist eens jacht maken ûp

eiie bangeriken.
r6

. .:-- K*pitein, ik hoop, dat ik de belooning zai
krijgen, die voor ,het aanbrengen van .lu**ri..rr*
gesteld is ?

- 
Natuurlijkl

En nu verteide Dolf Stoop zijn ontdekking. De
kapitein was tevreden.

-* We zullen morgenochtend verder spreken,
zei hij. Miin paard is hier goed gestald. Leid me
r-ru in huis!

Mevrouw Drielen ontving den officier, clie zich
kapitein Du,bois noemde. Z. *"., hem de karners.
De Franschman was tevreden.*_ Over een uur moet uw knecht voor mij nog
eens naar het dorp, zei hij. Ik wil eerst eten.

?"t Stoop kreeg nu bevel de dekens naar de
zieke Dcrka te brengen. En L,eonie moest de taicl
dekken.

__ 'k Wou, dat die dief zich in het brood ver-
slikte, zei ze tot Vlargaretha.

- 
Stil toch met uw dwaze praat.*- Ik noem het dieverij, zoà bij de menschenbil":l- te dringen en van alles op te eisciren.'t 'Was 

een uuï of acht, toen Dolf Stoop voor
den kapitein een briefje naar ,t dorp bracht.

De Franschman riep mevrouw Drielen.

- 
Ik moet hier een paar flesschen wijn heb_

ben, zei hij. 'l< Krijg stiaks rwee offici.;;;,--;
hebben een en ander ie bespreken.
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I\4evrouw knikte toestemrnend. "fe negen uur
zond ze Dolf naar bed.

- 
TYij gaan ook slapen, zei ze tot Margaretha

en Leonie

- 
Zoo'n vreemde loebas kan hier stelen wat

hij wil. En we rnogen hem niet aan de deur flsn-
sen, bromde Leonie.

Mevrouw vermaande haar tot kalmte. Ze ging
dan aan den officier vragen of hij zelf de bezoe-
kers wilde binnen laten.

- Ju, ja, hoe stiller in huis hoe beter, spralc de
kapitein.

Mevrouw Drielen bleef boven nog wat ôp. Ze
dacht na. 'Waarorn moesten die twee officicren
..'an avond nog komen?

* Als ze maar geen maatregelen nemen tegcn
de jongens die in de streek veiborgen zijn! sprak
ze bij zichzelf . O, kon ik het hooren ! Als ik eens
.'ing luisteren!

't Ï(/as een gevaarlijk plan. Moest mevrouw
betrapt worden, dan hon de kapitein haar docn
straffen als bespiedster, als spion ! Zelfs straffen
met den dood.

Maar als de verborgen joqge mannen .utg"
houden werden, hoe ongelukkig zouden ze dan
zijn) Moeten vechten voor den verdrukker van
hun land, gewond worden of sneuvelen 

" 
En al

het verdriet bij de ouders !
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-- lk moet afluisteren wat ze beramerr, her-
nam rnevrouw Drielen bij zich zelf.

Ze nam een kaars en stil sloop ze de trap at. Ze
ging in een zijkamertje, naast het vertrek, waar cie

officieren zich bevonden...
Mevrouw Drielen kon hen verstaan... Zc

schrok van hetgeen ze hoorde. Ze beefde er van.
Ze wist na korten tijd genoeg. En viug keerde ze
naar boven terug. Even zat ze neer in een leun.
stoel.

* Dolf is een verrader, een valschaarci, zei ze
bij zich zelf. Hij weet waar de jongens zilten c,r
heeft het aan den kapitein verteld. En morgen-
ochtend wil die de jongens gevangen nemen. Als
ik ze niet verwittig zijn ze verloren.

Mevrouw Drieien begaf zich naar c{e i<amer
van'haar dochter, Margaretha lag nog wakker.

- 
Moeder, zijt gij daar) vraeg ze.

--_ Ja. .. Laat ons heel stil spreiren, rvant nie-
mand rnag ons hooren. Ik heb iets vreeseiijks ont-
clekt.

Margaretha richtte zich op. En ze ontsteide ook
van hetgeen ze nu hoorde.

- 
Ik moet naar mulder Wallein, zei rncvrouw

Drielen. Hij zal de jongens waarschuwen en zij:r
molen op onveilig stellen voor anderen in de
streek. Er is groot gevaar, want die Franschen
willen een algemeene klopjacht houden. r-\ls ih tor
morgenochtenci wacht, is het te laat..'
70

._ Moeder, iaat mt1

- 
Neen, ik wil het

kleeden als cen heel

"ooi, 
wie ge in zoo'n

help me even"'

saan !

l.lf do"n I lk zal Ine ver-

oude vrouw' " Gc wect

iiia "t" nu onttnoeti 
-l'oe'

Wat later was mevrouw Drielen geheei onkeu'

baar.. . Ze vetliet t":ît-;"ot d" tthtt'dtut her

huis. Ze beefde *"1-'t'Was een gevaariiixe tocht'

û;;';; wilde haar Plicht doen' 
r -

Zoo siapte tt ""J' at sneeuw' ln het molen-

h,rirtht.r*.ht" d" diePste rust' 
2l
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De hond blafte, f)aardoor werc{ de rnulder ge-
weht. En hij was dus spoedig op, toen mcvrouw
Drielen klopte. Ze noemde zacht haar naam ei1
iraas Wallein deed dadelijk open.

-_ Mevrouw Drielen, gij nogl Wat is erl vroeg
de nrolenaar verbaasd.

-- Maak geen licht. Ik kan her u in 't donker
wt:l vertellen.

En Wallein schrok ook hevis, toen irij clrt ern-
stiq nieuws hoorde.

-- Die valsche Stoop, zei hij. Ja, ii< wist, rJaL

er F-ranschen op het dorp gekomen waren en ha.j
de wieken, toen 't donker was, al op onveiiig ge-
zet, opdat de jongens in het ronde het morgen
zouden zien. Maar zonder u zouden dc onze zc-
ker aangehouden worden. Ilc ga dadelijii naar hen
toc. fulaar waar moeten ze heen)

- 
Ik heb er al over nagedacht... Vooriooprg

bij mij. . .

* Bij u, mevrouw... En de Franschen zijn
daar...

* Juist daarom zullen ze bij mij geen deser-
teurs zoeken.

En Stoop? Ge kunt dien niet weg zenden.
De officier zou het u verbieden...

* lk heb dat alles ook bepeinsd. Maar in mijn
hof- staat een paviljoen. Het is 's 'W'inters 

"lUljgesloten. De knecht komt er dan nooit. Er is een
lcelder onder... 't Is cle beste schuiiplaats. \?e
2?

zullen er straks ,ran alles brengen: et'en, wat hul$-

raad, dekens...
* Ja, zoo kan het! O, mevrouw, hoe zal ik u

danken !

*.- Niet noodig! Gij weet wat mijn marr deec'

voor de vrijheid. En nu hij verbannen is, ken ilc'

mijn plicht... Kom dus met de jongens aan het

l-,oipotrtjel Ik zal er zijn.'. Ën we nemen de

flranschen netjes bij den neus"'
Mevrouw Drielen l<eer'de terug naar huis' On-

gemerkt sloop ze binnen. Margaretha u'as opge-

Ë1.".r,. Z* i<àutde moeders plan volkomen goed'
_* De twee andere officieren zijn verlrokkeir

en de kapitein is naar bed, zei ze. 'W'e kunnen dus'

als we hàt stii doen, 't paviijoen inrichten'
Een half uurtje later was alles in orde' En moe-

der en clochter wachtten bij het hofpoortje' Een

kwartier daarna verscheen de mulder met de zes

jonge mannen. En de deserteurs waren nu vetii;
geborgen.- 

M""t.otw Drieien en haar dochter sliepen tiieir

nacht niet veel. Ze wachtten in spannine op den

volgenden dag. Als de voetsporen in de sneeuw

d. iu.ht"lijke wandeling rnaar niet veruiedcn!

Gelukkig sneeuwde bret tegeri den ochtend' Eri

zoo werdei d* ,por.n dadelijk bedekt' Aan Leo-

riu *"rd 't geheim meegedeelà Ze-was woedenci'
*- Ha, mocht ik çlien valschen Stoop een$ weg
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jagun, zei ze.lk sloeg hem rnet mijn borstel tot irr
't dorp.

- 
Ce moet juist doen of ge niets weet, ver-

maande mevrouw.
Dolf Stoop was al bezig om in den stal 't paarci

van den kapitein te voederen. Dan bediencie hi;
cien Franschman aan 't ontbijt. En rvat iater
kwam hij bij mevrouw en zette een clroevig g"-
zicht.

_- Er komen straks soldaten, zei irij. L,n ii<
rnoet ze den weg toonen naar lret bosch. Ze wi-
len de verborgen jongens zoeken. ik ireb al ge-
zegd dat. ik er geen een weet zitten. Tocir moet rc
met die al,elige kerels mee. Ik vind het erg.

- 
Er is niets aan te doen, sprak mevrouw [ot

den huichelaar.
'Vfeldra kwam een bende soldaten mct cle offi-

cieren. De kapitein steide z|ch aan hun hoofd. E;:
llolf stapte mee, maar met een tror:ie, alsof hij ei
toe gedwongen werd. FIij leidde de firansciren
raar de vervallen hut. De kapitein traci met eerrige
mannen binnen.

- 
Gij, die beneden zit, komt maar voor den

dagl riep hij. Ge zijt nu toch gevangen. De F'rarr-
schen zijn hier. We zullen u niet straffen, als ge
u dadelijk over geeft.

Er lcwam natuurlijk geen antwoord. Dan zoch-
ten de soldaten naar de ingang van het hoi en
vonden het luik.
24

-- Als ge er niet uit komt, schieten we door de
openingl dreigde de kapitein.

Hij liet dit in 't Vlaarnsch herhalen door Stoop.
Maar beneden bleef het stil. De verrader werd on-
gerust. Zouden de vogels gevlogen zijn) De kapi-
tein liet schieten. Er klonk geen enkele i<reet. Een
oude snorrebaard was bereid af te dalen. FIij trok
zijn sabel. Een der mannen stak een lanlaanrtje
aan dat aan zijn zadel hing, en lichtte bij.

- 
Er is hier niemand lneer, maar er ligt stro<;,

riep de soldaat.
-- Dan zijn ze gevlucht ! sprak Dolf spijtig.
-- Hoe kunnen ze gewaâtrschuwd zijn ! brom-

de de kapitein.
De bende trok naar Wallein. De mulder werci

scherp ondervraagd. Hij zei, dat hij geeu baas
meer was over een zoon van twintig jaar.

Den ganschen dag *'erd het bosch do.rrzocht.
(lok andere deserteurs hadden zich veiiig verbor-
sen, gewaarschuwd door de molenwieken. I)e
Ilranschen kwamen zonder gevangenen terug.

- 
Ik ben blij dat ze niemand gevond.-,n heb-

ben, sprak Stocp tot mevrouw Drielen en haar
dochter.

Deze zwegen. Ze zouden beter op den verrader
letten.
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IV.

'Weer was.'t avond. Bertha Landuit was veei

zieker geworden' Ze lag met koorts' \'ader en

-o"d"izaten angstig bij het bedje' De knaapjes

waren al boven- Moeder had door een vrouw u;'

cle buurt het treurig nieuws aan mevrouw Drieleu

larten zeggen. De go"d" dame kwam met Marga-

,etha nJg eens zien. Bertha lag te sluimeren'

M.lrrou* schrok van haar uitzicht en troosttc

cle ouders.

-- Uw kindje zal Kerstmis vieren in den He-

mel, zei t.. Du.t is het niet ziek meer' Het zal er

t"." ïil" meer lijden, niet meer zoo benauwci

hoesten...^'"tvt.rgur.tha 
verfrischte het klamme voorhoofd-

j..'ù;:;"; en clochter wilden niet heen gaan' Ze

Lud.., nu en dan. Hun aanwezigheid was voc'i

vrouw Landuit een steun' Bertha hijgdg zwaar'

\i.r*"rd lagen de schoone lokken om het inge-

"Ji"" e.l"ui. M.rguretha streek-.ze effen' Ze be-

vochtigàe de van koorts droge lippen'-L;;d;i, 
staarde dat alles met doffen blik aan'

Te een uur werd Bertha rustiger' Ze ademde

niet zoo zwaat meer'
* Mijn lieveling, mijn zoel

rnoeder. Kijk nor eells naâr më"'
t6

rneisje ! snikte
Kunt ge niti

meer, mijn sehaapje) Gaat ge uw vader ên rnoe.
der dan toch verlaten) Ge zijt altijd zoo braaf,
zoo geduldig, mijn Engeltje...

Moeder knielde voor het bedje neeï... En
zachtjes stierf haar irindje...

- 
Bertha is in den Hemel, zei mevrouw Drie-

ien zacht, en ze veegde ook haar tranen a-[.
Ze bleef nog eenigen tijd.
't'Was vier uur in den morgen, toen rnevrouw

en Margaretha vertrokken. Landuit zou ze naar
huis geieiden. Gedrieën schreden ze door de
sneeuw. Eensklaps barstte Landuit in tranen urt.

- 
O, ik ben zoo slecht, zoo slecht! sniirte hij.

Maar ik zal het u allemaal zeggen. Het mag niet
gebeuren.

- 
Wat hebt ge nu? vroeg mevrouw.

- 
O, ik ben zoo slecht... Ce kurrt het niet ge-

looven. Ik ben bij de roovers geweest, die rn het
bosch zitten. Ze lcomen samen in de herberg vai"r
de oude Stiene.

- 
Maar Landuit toch| sprak mevrou\/ ver.

baasd. Is dat waar?

- Jr, ja, Bakeland is de kapitein, een wreede
kerel... En zijn mannen hebben me opgehitst te-
gen de rijken en me gezegd, dat ik veel geld icon
krijgen. Ik heb nog niet meegedaan. Maar me-
vrou\ /, vanavond moeten we nâar uw irurs ko-
men, om te stelen. Dolf Stoop zal de achierdeur
open doen. Ze willen den Franschen liapitein
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verr'rroorden. ['e twaalf uur ksmen ze. En ik ireir
u daar zien zitten bij mijn Berthatje, u zoo schoc,:r
hooren spreken. O, ik ben slecht. Maar ik wri niel-
mee, Vanavond...

Landuit ging nog mee tot aan het huis.

- 
Ge moet alles aan uw vrouw zeggcn, sprai;

mevrouw. En waar wilt ge dan heen )

- 
Naar mijn zuster te Brugge. Ii; rnoet weg

van rnijn dood kindje. Dat is al mijn strerr I

- 
-Weet ge wat, Landuit, kom morgel bi; ons

en wacht daar het gebeurde af.

-Neen, 
neen, ik ben te slecht. Ce zijt tc braai j

En wild liep de berouwvolle man heen.
's Morgens sprak mevïolrw met den iiepitein.
Stoop deed gewoon zijn werk. FIij verrnoecide

niet dat hij ontmaskerd was. In den voornriddag
bezocht mevrouw Drielen rnoeder Landuii. Dez:
wist nu alles van haar rnan. Ze was beschaarnâ.
Ze vertelde dat hij naar Brugge was gevlucht.

- 
O, siechte lcennissen hebben henr r.erleid!

kloeg vrouw Landuit. Cod zij dank, kreeg hij nog
bijtijds berouw.

- J., en ge moet hem alles vergeven.. Uw Ber-
thatje heeft door haar sterven meegernerkt om
voor de kinderen een goeden vader te behoudsn.

De dag verliep. En zoo werd het Kerstavoni.
Leonie had in het paviljoen koeken gebracht vocr
cie jongens. En ook een kan warmen wijn. Stooir
merkte 't niet. De kapitein had hem met een ver-
z8

zonnen boodsche

3ag d.-Ë;ïï;:P naar Thorhour sesruurd. Zoo
rrri" r.*r-;;'#:,niet dat er soldaren naar her

ilT 
=: î; li: f**iij:"i' l;l,i H iî-i: I J'":

. -* Jammer, dat 
{e,geen Kerstavond i<unne;,vrerer; als vroeger, ,.; dË-J,:;"i;

"'i: :l'u' ;;; Yi:,i:":i:f ,J,1ïl o;Hi:
L.i;.r,:i;ï.*r",, _"..,ro,,*, "ùa,ga,etha 

e'
31hter'"r"."Ë ::; ffï":"$,îî,*": z" fr"";;;

:ti,::,f ln m":, 
-; * : **î "i" I tï :r

-- Hoor, Dolf ooot hiâts L_-_ - r

stii,'".*u.i::' J:ï"iî:ffïoet nu cciri<apitein kloppen.
Ze deed het zacht. En de officier verscheen.
-. Mijn mannen weten wat ze moeten doen,fluisterde hii. Z" omsingelen ,f"f,.i huis. Laat onsbedaard wachten. 

qr rruL rr

, {r nog_ tr3Ser schenen de minuten voort ;ekruipen. Eindeliik hoorde ;;;ï;"den iawaai.Met een pisrool i" a. ".". ;;fi;p in de an_dere, daalde de kapit.i" d.-;;;';i:'D" vrouwenbeefden toch. De kapitein d gr;;; die naar bo,ven wilde vluchten.

- Halt, of ik schiet I gebood de Franschman.
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- 
O, kapttetn, ik hoorde. gerucht etl gt$g

zien. Er zijn rûovers' stamelde de knecht'

- 
Keer tl oûl "" rnarcheer voor lnr:' Ctj

môest de roovers binnen laten'

- 
Ikl Wie durft dat zeggenl

.* Wacht maar lVooruit,naar de groote kamer'

De soldaten haciden zes dieven gevangen geno-

,r',.., .n brachten die nu ook in de kamcr' I):

"iftîti..r"-ft.d.l.n 
hun gelaat zwart .gemaakt'"-'iù;;t;"rn', 

Marga"i-htt "tt Leonie traden bin-

nen en i<eken ontJtelcl naar de vreeselijke kerels'

Maar Leonie zei toch tot StooP:' - *- D^t hadt ge niet gedacht'

Ge kunr nu uw geld tellen in de

ge u, lrl,..,.twe vit-"qers van krijgt'

hé, valschaarcl!
gevangenis, dat

't Was Kerstrnis' Mevrouw Drielen' Nllarga'

retha en Leonie waÏen naar de kerk geweest'

Toen mevrolrlv Drielen aan haar",huis irwarn"

rradercle daar eeu oude man' met grijze haren" 
.

* Mug ik 
"er''" 

Èinnen komen) fluisterde hi;'

Zlin er Franschen)*''* 
We hebben een officier' maar die is nu utl'

Wat wenscirt gi; r
* Ik heb een boodschaP'
__ Wel, kom binnen."
i" a. î;;-t hi'j de grijsaard een pruik vrn

riirr'hoofd. Flij zag t' t' veel jonger uit'

--- I-oderviik! kreet mevrc'Lrw'

jo

Ze herkende haar man en viel hem onr den hals..* Vader! juichte Margaretha.
't Was een roerend weerzien. En ioen vertelcic

rnijnheer Drielen, dat hij met een smokkclschip
van Engeland overgekomen was om vrouw en
dochter te bezoeken. Hij lcon een weekje blijven.
Hier wonen kon mijnheer Drielen niet, want hij
was vroeger veroordeeld voor opstand in den boc-
renhrijg.

* Ga mee bij mulder'Wallein, daar zijn ger:n
Franschen, sprak mevrouw Drielen.

Samen begaven ze zich naar den molenaar. En
die was gelukkig mevrouw Drielen nu ock ecn
dienst te kunnen bewijzen.

Mijnheer Drielen hoorde dan de geschrede-
nis van de deserteurs.

- 
Maar die jongens kunnen zoo niet biijven

leven, zei hij. Napoleon kan nog lang heerscl'ren.
l-{ij is nu machtig. Laat die jongens met mi; rnee
gaân naar Engeiand, daar heeft Napoieon niets te
vertellen. Ik zal ze werk bezorgen. En eens breekt
de tijd aan, dat ze hun land helpen bevrijden.

Mevrouw en Margaretha zouden oolc mce ver-
trekken. Leonie wilde het huis blijven bewonen
tot er betere tijden aanbraken.

Twee dagen na Kerstmis werd Eertiratye Lan-
duit begraven. De vader was teruggei<eerci. O, hoe
bedroefei stond hij aûn hel qrafje. i\'lcr rr,ruw
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Drielen en Margaretha waren er ook. Ntcvrouw
had al weer een plan gemaakt. Ze sprak mel Lan-
duit en zijn vrouw. Ze moesten in haar huis wo-
nen. Daar waren ze veilig, als andere roovers, dic
nog rondliepen, kwaad in den zin iradden. En ze
konden er een heelen tijd biijven. Dan was Leonre
na 't vertrsk rran mevrouw en Margaretha niet ai-
ieen. Leonie vond dit heel goed.

De gevangen roovers werden naar Brugge ge-
voerd. De hoofdman Bakeland was niet bij hen.
Die stal met eenige mannen dien avond elders.
Maar laùer wer'd hij gevat en te Brugge met de
voornaamste schuldigen onthoofd. Anderen kre-
gen lange gerrangenisstraf evenals Stoop, drc
voor twintig jaar achter de grendels moest.

Mijnheer Drielen bleef een week bij 'Waliein.

Hoe hij met vrouw en dochter en de deserteurs
naar Engeland vertrok, vertellen we in iret vol-
gend boekje.

EINDE.

Van A. Hans' Kinderbibliotheek verschijnt elkc
week een boekje. Men kan het in de boek'winkels
koopen. Is er geen winlçel, dan aboneere men zich'

7 fr. 80 per drie maanden.
Â. FIANS-VAN DER MEULEN,

Kinderbibliotheek, Contich'


