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I.

't'Was nog maar begin November en reeds vïoor
het hard. De groote rnenschen noemden het wel
wat te vroeg, maar de kinderen vonden het ple-
zierig.

Op de overstroomde weiden en de kanalen in
Veurne Ambacht reed men druk schaatsen.

Bertus Van Walle was er ook bij... En of hij
zich weerde. Hij was twaalf jaar maar << schaver-
ciijnde )> rapper dan menige groote jongen. Zijn
kamaraad Prosper Montens kon het toch even
goed. 't Was een vrije middag... De jongens moes-
ten dus niet naar school. En na het noenmaal wa-
ren Bertus en Prosper al gauw op de Loovaart...
bij hun dorp.

Daar aan de kaai stond een kraampje. Toon, de
marktkramer en zijn vrouw, zouden er pannekoe-
ken bakken. Ze maakten reeds hun stoofje aan.
Bertus en Prosper hadden van moeder ook wat
geld gekregen om iets te koopen. Maar ze zouden

I
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het nu nog niet besteden.Ze hadden een plannetje.
Ze wilden eens ver gaan rijden... Als ze de vaart
volgden, kvsamen ze te Loo. En de 'meester op
Echool hail verteld, dat het een heel oud stadje
was... Prosper en Bertus wilden het eens belçij-
ken. Thuis hadden ze er verlof voor. Het ijs lag
nu overal sterk...

- 
Als ge mËrar niet op de watergang achter

Toore's hof gaat, had vader Van V7alle gezegd.
l)aar is lang water weggetrokken en het ijs is er
niet te vertrouwen.

De knapen bonden de schaatsen aan en reden
heen. Ze hadden den wind in den rug en ze vlo-
gen over het ijs. Op veel plaatsen was het leven-
dig. Grooten en kleinen schaverdijnden of zaten
in sleden... Groepen kinderen gleden op baan-
tjes.

Na eenigen tijd kwamen Prosper en Bertus te
Loo aan. Een boer had hun een .hoogen toren ge-
wezen, en gezegd, dat het Loo was.

De jongens deden hun schaatsen af en stapten
iran wal. Dat was vreemd eerst. 't Wâs of. ze op
hun voeten schommelden. Maar'het rare gevoel
ging gauw over. En de knapen stapten dan snel
door. Ze kwamen aan een poort.

- 
Kijk, daarvan heeft de meester ook verteld,

zei Bertus

- J^, de Westpoort. En er irij staat die oude
boom waarâan Julius Cesar zijn paard vast bond.
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'- Mâar dat gelooft de meestcr niet a[ zoggon

o,e menschen het.

- Toch is de boom heel oud.

- o, j....
De kinderen trokken het stadje bi'nnen' Het

was niet groot. En al gauw stonden Bertus en

Frosper Ui; a" kerk, een schoon gebouw met

hoog"t toren. Ze zagen ook het stadhuis met

zijn belfortje. Ze vïoegen waar de vroegere

aËdij gestaan had. Een vrouw vertelde het hun'
D"." ttg"n ze nog gebouwen van die lnrichting
en ook Éet steenen duivenhoh, eigenlijk een to'
ren.---bu 

meester had verteld, dat eeuwen geleden

l*^g" Loo een Romeinsche heirbaan liep' Later

,ro"*d.t de menschen die de steenstrate' en een

gehucht draagt nog dien nt?T:- 
Èert'.rs "t 

-Pro"i"r wandelden dus eens rond
't stadje. Dan keeiden ze naar de Loobrug terug'

Z" r.Cun weer huiswaatts, voldaan over hun uit'
stapje.

Èij tt"" dorp was de drukte nog toegenomen'

Het wemelde van volk op het ijs' Bertus en Fros-

o"ïUo"tr.n bii Toon 
"lË 

tw"" pannekoeken' Die

,*..kt"r, heerlijk.
Maar het werd tijd om naar huis te gaan' In

No**b., duren de namiddagen niet lang' 
--- -B";i;r 

en Prosper woonden niet ver van elkaar'

ieder op een hoeve, een eind landwaartr'
4

. De twee vriendjes trokken samen heen. hlet ba,
gon te doni<eren.

- 
'We kunnen onzen weg verkorten, zei Ber,

tus Van Walle.

- 
Hoe)

- 
Wel, als we over den watergang gaan ach"

ter J'oore's hof..
"-* .|a, rnaar zou'die watergang wel sterk lig-

gen ) Ze hebben er lang water getrokken, zei
Prosper.

Dat wist Eertus ook wel. Zijn vader had hem
er voor gewaarschuwd.

-*- [{et ijs is daarom toch sterk, beweerde hij
echter. I-tret heeft hard geVroren.

- Ja... Toen ik van ochtend wakker werd zat
er wat ijs aan mijn dekens. Moeder zei, dat het
van mijn adern was.

_* En dan zou die watergang niet.sterk liggen)
lrernam Bertus. Zoo sterk als de vaart. Korn, we
gaan er over en we zijn een kwartier eer thuis.

Prosper aarzelde nog even.
__ Ge zijt toch niet benauwdl vroeg Bertus.

- 
O, neen!

Dat wilde Prosper niet schijnen. En hij ging met
trjertus rnee. De jongens sprongen op het land dat
nu hard was als steen. En weldra stonden ze aan
een vrij breede gracht. Dat was de watergang, nu
met ijs bedekt.

- 
Kom! riep Bertus.
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Hij stapte op het ijo en vlug gleed hij naar den
cverkant.

- Ik ben er al! riep hij. Ziet ge wel dat het
ijs sterk is. Toe, wees niet benauwd.

Prosper was wel bang maar hij schaamde zich.
Hij liet zich van den oever neer, doch in plaats
van vlug te glijden, zooals Bertus geilaan had,
ging hij voorzichtig verder, bevangen door schrik'

En in 't midden kraakte het ijs..' en Prosper
zonk er door. Hij verdween in de opening. O, wat
gebeurde dat vlug!

Bertus stond daar geweldig ontsteld. Eerst kon
hij van angst niets zeggen.

't'Was of hij hoopte dat Prosper nog boven zou

komeri. Maar dat zag hij niet.
En plots liep Bertus weg. Hij wist eigenlijk niet

wat hij deed. De jongen was als uitzinnig. Hii
schreeuwde;luid en vluchtte over den akker'

Pas een heel eind verder bleef hij staan' Toen
werd het hem duidelijk dat hij laf gehandeld had'
'Waarom had hij geen hulp gehaald op Toore's
hof ) Dat was'niet ver af.

Bertus voelde vreeselijke wroeging' Hij had

zijn vriend laten verdrinken zonder de minste po-

gittg t" doen om hem te redden' En hij had Pros-
per verleid om 'over de watergang te gaan'

Bertus bral< in snikken uit. Een vreeseiijke angst

beving hem. Hij durfde niet naar de plaats van
het gruwelijlc ongeluk terug tr<eeren.

6

- Toen kwam een slecht voornemen bij hem op.
Ieder zou hem verachren orn =iin iufh.iâ. E" *i.
weet, nam de veldwachter hem niet pee, omdatI:ij geen hulp voor Prosper gehaald h"d. b;-l;;-
gens op school zouden hem verstooten.

,Daarom,besloot Bentus niets van het ongeluk te
vertellen. Tot niemand zou hij er or", J rek rr.
AIs straks boer Montens, de vader """ Ër", 

"r,liwam vïagen, waar zijn jongen was, zou B"it,r*
liegen. 'Hij wilde dan zeggen-, dat ze wel samen
r"an_ het ijs vertrokken waren, maar prosper langs
de dreef naar huis was gegaan. Over àe *.tJr-
gang zou hij zwijgen.

Met dit plan begaf Bertus zich naar huis. Maar't was of zijn hart brandde.

. De jon-gen weende niet meer. Hij zou zich kloek
houden. Thuis mochten ze niets m.rL"rr.

Zoo kwam Bertus op de hoeve.* 'Ha, daar is hij ! zei moeder tevreden.
Ze was al wat ongerust geweest.
Johanna, een meisje van elf jaar, zat aan tafel

te lezen. Vader was met Frans, den grooten broer,
ir den stal.

- - 
Zijt ge naar Loo geweest? vroeg Johanna,

die niet buiten mocht, orndat ," ,rrLJuâ*r, *.r.
- Ja...

- Ja..._- Met ProsperMontens)

-Ja. 
7



O, wat kwamen die antwoorden bij B'ertus er

**iti;t uit. 'Hij dacht aan zijn vriend, die nu

.iood, trrd", het ijs van de watergang lag' Vreese-

lijk toch...

- 
Hier zijn uw boterhammen, Bertus, sprlk

moeder. G. trrlt wel honger hebben' Ge ziet bleek'

Ge heht u te veel vermoeid' 't :Was te ver naar

Loo, hé?...

- 
Neen, moeder...

-_ Maar g" ,i"i'io"h bleek' Ge moet vroeg

,lu., b"à, ,rrlrrt"ku. En zulke groote toeren' dat'*; 
;;; t"eer. Eet nu. Ik heb nog wat vr'erl< in het

melkhuis.
Bertus zette zich aan tafel' Hij hapte in de bo-

terh.*. Soms zei moeder, dat de knaap \aa1 de

;;;";;"" het hoofd zou 'eten''Maar Bertus had nu

e."; ht;ger. Het brood kropte hem in de keel'
"-- Kol Prosper u goeâ volgen? vroeg Jo-

hanna.

- Ja...

- 
\{/6s het schoon te Loo}

Bertus knikte.

- 
To", vertel er €ens van' ls het waar' dat er

op de -uJk, ."r, viiver is, waarin eendjes zwem-

men?'*": 
'Hoe kan dat nu! snauwde Bertus' Het is

Winter." ]-M"., waaïom zijt ge zoo kwaad'?

- 
Ik ben niet kwaad"'

I

't Liefst ware Bertus naar zijn bed geslopen om
e,lleen te zijn. En toch, hij vreesde nu zijn slaapka-
mer... 't Was of hij altijd maar Prosper zag, die
Cood lag in de watergang.

__ Ware ik naar Toore's hof geloopen ze zou-
den Prosper van onder het ijs gehaald hefiben, ver-
weet Bertus zich zelf.

O, wat kwelde hem de wroeging! 't 'Was of er
claar binnen iets springen zou.

Bertus was bang dat vader Montens zou komen
om naar Prosper te vragen. Die wist dat Bertus en
Prosper altijd àr*"tt waren. Ieder oogenblil< kon
de deur opengaan.

- 
En dan moet ik liegen, dacht Bertus. Als ik

l.-et zei zou ieder me verachten.'Niemand zou nog
van me willen weten. En voorzel<er stak de veld'
wachter me in 't kot.

- 
Ge eet niet, rnerkte johanna op.

- 
Ik heb geen honger. Ik heb twee panne'

koeken gekocht.
Waar?
Aan het kraam van Toone.

- 
Staat hij op de vaart?

- Ja...

- 
O, ik wou, dat ik ook mocht gaan zien.

Morgen misschien.'Waarom hebt ge geen panne'
koek voor me meegebracht?

- 
Ik had geen geld genoeg.

- 
Heeft Prosper er ook gekocht)

9



* Ja. ..
Dat Johanna nu ook steeds van Prosper sprak.

Ieder maal dat ze zijn naam noemde was het Ber-
tus of hij een steek in zijn hart kreeg.

Was er iemand aan de deur? Bertus verschrok
weer hevig. Zeker zou boer Montens daar staan.
Maar neen, het was Bello, de hond, die met zijn
poot tegen de deur tilcte. Dat deed hij altijd, als
hij binnen wilde. Johanna liet hem in huis.

* Kom bij de stoof; Bello, zei ze. Het is te
koud buiten, hé?...

Ze streelde het groote, goedige dier.
Eensklaps begon Bertus iuide te schreien. Jo-

hanna keek vet'wonderd op.

- 
'l[at is er? vroeg ze.

_- prosper! snii<te Bertus.

- 
Wat van Frosper...

_- Hij ligt in de watergang achter Toore's hof .

johanna verschrok,erg.

- 
Is Prosper dood) vroeg ze bevend.

-- Ja...

-- versmoord?

-IoJohanna liep naar het melkhuis.
._ Moeder! gilde ze. Moeder, moeder'..
Vrouw Van Walle was juist even naaï den stal.

l,/erschrikt kwam ze toegeloopen. Ook vacler en
l'rans volgden. Ze meenden, dat er een ongeluk
gebeurd was.
10

- 
Bertus zegt àat Prooper Monte4q vergmoord

is, hernâm Johanna, half schreiend.

- 
Wat? In de vaart) vroeg boer Van Walle.

- 
Neen, in de watergang achtàr Toore's hof,

starnelde Bertus.

- 
Waart gij er bij )

- Ja...

- En zijt ee -Ï:';:"", l3l; 
'.",.vroeg vader.

-_ Neen... O, ik was zoo benauwd...
te... ik was zoo aardig.".

geloopen?

'k vlucht-

il



- 
En ge hebt Prosper laten verdrinken? Kom

ff)ee... 'S7e moeten gaan zien! gebood boer Van
Walle.

Het nieuws wekte geweldige verslagenheid-
Hortend en stootend vertelde Bertus het gebeurde.

h4aar vader en Frans namen hem tusschen hen in
en leidden hem mee naar de watergang.

Daar stond Toore's hof. Er waren menschen bij.

- 
l,çvflsn 7s 't al weten) zei vader. Er is

daar ongewone beweging.
Ze gingen er heen. Ze ontrnaetten Toria, de

meid der hoeve.

- 
'Wat is er) vïoeg Van Walle.

- 
Ik moet om den dokter. Prosper Montens

ligt bij ons. De baas heeft hem uit de watergang
gehaald.

- 
Plespsr leeft dus nog)

- Ja, ja... hij steekt nu warm oncler de de-

kens...
O, wat klonk dat Bertus heerlijk toe.
* Goddank! Prosper leeft nog, hernam Van

Walle ontroerd.

- 
Laat me nu door ! zei Toria. Hoe eer de

dokter er is hoe beter.

- Ja... Nog iets... Is Prosper bij kennis?

- Ja...
-_ En weten zijn ouders het al?

. - 
Ze zijn daar juist, aangekomen' Maar nu

moet ik verder. Ga eens binnen !

l2

Van Watrle,,Frans en Bertus begaven zich naar
de hoeve. De jongen ware liever buiten gebleven,
maar vader hield hem bij de hand.

Boer Toore en de ouders van Prosper waren op
cie voutekamer, waar de geredde lag. Vrouw
Toore stond in de keuken en maakte al'lerlei
gereed voor de verpleging van Prosper.

- 
,f13, buurman Van'Walle, dat is wat te zeg-

gen, hé! met die jongens? sprak ze. 'Wat een ge-
luk van God, dat mijn rnan het hoorde. Het was
zeker uw jongen die wegliepl

- Ja...

- 
Miln man had juist water voor mij uit den

welput gehaald; hij stond dus op 't hof. En hij
hoort geschreeuw daar van de watergang. Hii
loopt er heen... hij ziet, dat er een vlucht... Dan
hoort hij gekraak van het ijs. Seffens staat hij aan
de watergang. 't Is al bijna donker, rnaar hij ziet,
ciat iemand door 't ijs gezakt is en naar boven wil
en 't ijs vast pakt, dat iecler keer afbreekt. Mijn
man bepeinst zich geen seconde... Hij stampt 't
ijs aan den kant kapot, gaat in 't water. .. Bij den
cever is de gracht zoo diep niet... Hij buigt zich
voorover en kan den iongen grijpen... Hii had
intusschen al geroepen en mijn zoon Camiel komt
helpen. Zoo halen ze Prosper Montens aan den
liant. Ze brengen hem hier. De jongen kon niets
zeggen. We hebben hem rap ander goed aange-
daan en gewreven, Ik vulde pullen met tryarm wa-



ter. Prosper lcwam bij zijn zinnen... We staken
hem in het bed" Mijn zoon ging zijn ouders ver-
rvittigen en Toria is om den dolcter. God geve, dat
cie jongen er niets van houdi. We peinsden al, dat
het uw jongen was, die weg liep. I-lij en prosper
waren altijd samen, hél 'Die gasten kunnen dwaau
cloen. In plaats van ons te roepen liep r:w Bertus
iret-bij u thuis gaan zegsen... zoo "", *.g. Maar
ia, hij was natuurlijk geheel verschrikt en versuft.
Dat is dan zoo. Cod.dank, dat mijn man het hoor-
cle, anders ware Prosper nu verdronken. Hoe ze
cok op die rvatergans,gingen als er zoo veel sterk
ijs is. ..

VarJer Van Walle verzweeg rnaau rJat Bertus
zoo lang gewacht had om het vreeselijk nieuws
rnee te deelen.

Bertus stond daar beschaamd" Hij durfde niet
cpzien.

Boer Toore kwam van de voutekamer.
* Hr, Van Walle, ge zijt daar ook, zei hij. En

met uw Bertus. Nlaar jongen, waarom vluchtte
!:e weg toen Frosper door het ijs zakte) Ge hadt
mij moeten roepen. 'Wat 

een sellr'k, dat ik buiten
was.

** Ju, stemde vader Van 'Walle 
toe.

- 
Prosper was ver sezet. Zanàer dat hij het

wist, krab'lie,lde hij nog om er uit te geraken, zoo
in een laatste zuch't naar 't leven. Zonder hulp wa-
re 't niet gelukt. Dat ijs is te broos, het }:reekt ge-
14

makkelijk. Bertus, waaïôm gingt ge
tergang )

__ Om onzen weg te verkorten,

over de wa-

stamelde de
knaap.

.- En ik had u nog gezegd van daar weg te
blijven, verweet zijn vader hem. Gij hebt zeker
aan Prosper gezegd, dat ge er wel over kondt) Ik
ken u.

En zijt gij er over qeraakt? vroeg Toore.
__ Ja...
Bertus zei het zonder eenige Êerheid.

- 
Ge hadt alle twee kunnen verdrinken, her-

rtam boer Toore.

- 
fsrsl Prosper rrerlokken om rnee te gaan en

ctan weg loopen, hernam vader Van Walle.
Maar hij zal uitzinnig geweest zijn, meende

Toore. Dat is diirwijls zoo bij een ongeluk. Ga
firaar eens naar uw kamaraad zien.

Bertus wilde wel. Hij had nu zoo rr spijt over
zijn lafheid. Ën toch hij durfde haast niet op de
', outekamel gaan.

Maar zijn vader: leidde hr:m mee. Prosper keek
juist op. W'at zag hij bleek.

Bertus ging naar het bed.

- 
O, Prosper, ik heb zoo n spijt, zoo'n spijt!

snikte Bertus. En dat ik wegliep... En eerst wilde
ik alles verzwijgen... Ik was bang vr:or de men-
schen en voor clen veldwachter... maar ik kon het
niet verzwijgen... ik meende" dat ge dood waart.
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- 
Alloh, het is goed afgeloopen, zei dc vader

van Prosper.
Hij had nu toch medelijden met Bertus. En

Prosper keek zijn rnakker vriendelijk aan.

- 
Frans, leid Bertus naar huis, fluisterde boer

Van 'lValle tot zijn oudsten zaort.lk blijf hier nog
tot de dokter geweest is.

't 'Was beter voor Prosper ook, dat hij niet te
veel meer ontroerd werd. En Bertus zag insgelijks
nog zoo bleek.

- 
Z"g aan moeder, dat ze hem dadelijk naar

L''ed zendt,'hernam vader Van'lValle.
Thuis vertelde Bertus alles aan moeder. Hij be-

hende zijn schuld en hoe de gedachte opgekomen
was, om te zwijgen over Prosper. Maar dat had hij
toch niet gekund. Zijn geweten had hem tot spre-
ken gedwongen.

Moeder bracht Bertus te bed.

- 
'We zullen voor Prosper bidden, dat hij ge-

heel geneest,.zei ze. En jongen, dat het voor u
een les zij. Wees altijd gehoorzaam. Uit het eene
kwaad komt het andere voort. Ge zijt gevlucht
van schrik. Maar dan rezen slechte gedachten op.
Ik ben toih blij, dat ge niet bij uw besluit ziit ge-

bleven. Het bewijst dat uw geweten nog luid
spreekt, als ge kwaad doet. Maar ware Toore er
niet geweest...

- 
O, dan zou Prosper verdronken zijn! riep

Bertus uit.
t6

Al waa zijn wiiond gered, toch vsald* hij
zware schuld. En Bertus lag nog wakker toen
t'ader thuis kwam en vertelde dat de dokter bij
Prosper geweest was. De dokter had nog niets'
kunnen zeggen. Prosper moest bij Toore blijven.
Zijn moeder zou bij hem waken.

- Jongen, jongen, wat een les voor u, vgr-
rn"aancle ook vader. Vergeet die n,ooit..-

Maar boer Van Walle wilde van avond zijn
zoontje niet verder bestraffen. Bertus moest nu
slapen. 's Nachts hoorden vader en moeder hern
h:id droomen.

II.

Den volgenden morgen had Bertus koorts. Zijn
wàngen gloeiden. De jongen moest te bed blijVen.
En Frans ging om den dokter.

Deze kwam in den voormiddag. Hij zei dat Ber-
tus gepakt was door den schrik van gisteravond.
Gelukkig kon de geneesheer, die al bij Toore ge-
weest was, vertellen, dat Prosper veel beter was.
l)ie moest vandaag ook nog onder de wol liggen,
maar de dokter had niets van een zware verkoud-
heid of zoo kunnen bespeuren.

De dokter zou een drankje voor Bertus gereed
rnaken. Frans mocht het om een uur komen halen.

Johanna behoefde niet langer in huis te blij-
ïen. Het meisje ging naar de school. De kinde-
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ren wisten het al dat Prosper Montens haast ver-
clronken was.

- 
En uw brocr liep weg, zeiden ze. Ik zou

f'rosper er v,'el uitgehaald hebben, blufte de zoon
van den schoenmalcer. Bertus V,rn Walle is een
benauwderik.

Er waren er veel die dit zeiden. Johanna vond
het verdrietig. Ze zweeg maar.

In de jongensschool sprak de meester na den
middag over het gebeurde. Hij was bij Prosper en
hij Bertus geweest. Hij vermaande de kinderen tot
gehoorzaamheid en voorzichtigheid. Bertus en
l'rosper waren roekeloos geweest. En dat had
Ilrosper Montens bijna het leven gekost.

Maar de meester zei nog meer.

-- Kinderen, sprak hij, het is waar dat Bertus
Van Walle bij dat ongeluk weg liep.

-- Ik zou Prosper geholpen hebben, riep de

iongen van den schoenmaker.

- Ju, KarèI, gij zijt altijd een held... met uw
mond, hernam de meester. Over eenige weken,
kwam er een hond op uw zustertje af. En gij
sprong zoo rap als ge kondt op het land... Maar
wie joeg den hond weg? Bertus Van Walle. '.

Karel van den schoenmaker sloeg de oogen
rreer.

* Bgrlus had gister avond zijn vriend moeten
he'lpen, vervolgde de rneester. Maar hij wist van
rclrrik niet, rvat lrij deed en vluchtte. Dal gebeurt
l8

met groote menschen ook wel eens. l-.a-ter bad
lJertus spijt, zooveel spijt, dat hij eï nu ziek van is.

De meester wist wel, dat er een slecht voorne-
rnen bij Bertus opgekomen was, maar daar de
linaap daarover wroeging had geleden vond de
cnderwijzer het heelemaal onnoodig daarover te
spreken.

* Kinderen, als Bertus beter is en weer naar
school komt, wil ik niet, dat er een van u hem iets
verwijt, hernam de meester. God zij gedankt, dat
alles goed afgeloopen is. En het weze voor u allen
een les, om gehoorzaam te zijn. Als uw ouclers of
ik u wat verbieden is dat voor uw bestwil,

Eenige dagen gingen voorbij. Prosper was al
rraar zijn huis mogen terugkeeren. Hij \À'as geheel
beter en zou s Maandags weer naer school gaan.

Nu was het Zondag middag. En Prosper Mon-
tens stapte naar de hoeve van Van Walle. Bertus
zat in een zetel bij de stoof. Prosper kwam bij
hem en hij schrok. Wat was zijn vriend verma-
gerd !

*. O, ik ben blii, dat ge genezen zijt en weer
buiten moogt, zei Bertus. 't'Was slecht van mij,
Prosper, om zoo weg te loopeir.

- 
N4aar ge wist niet, wat ge deedt...

- 
fs1s1 niet... later wel... En dan wilde ik

zwijgen...
Bertus keek zoo droevig toen hij dit zei. Prosper

'begon gauw .over wat anders. 
l"g



- 
'I Is morgen Sint-Maartensavond, zei hij,

- 
O, j.... N'iaar nu kan ik niet met een Iân-

taarn uitgaan.

- 
IIc kom naar hier, beloofde Prosper.

- 
Dat is braaf, zei rnoeder, die in de kamer

was gekomen, om eens naar 't vuur te zien, want
het winterde nog altijd.

Ze irwam bij de knapen zitten. En Johanna trad
ook binnen.

- Ju, morgen is het Sint Maartensavond,
sprak moeder. Sint Maarten was een brave man,
en hij wend een Heilige. 't Is al heel lang geleden,
ciat hij'leefde. Eerst was hij soldaat. Hij had zoo'n
goe-d hart. Op een keer kwam hij bij een stad een
beclelaar tegen. 't'Was 'lVinter lijk nu en heel
l:oud. De bedelaar had slechte kleeren aan. Hij
bibberde van de koude. Sint Maarten nam zijn
;waard en sneed zijn schoonen, dikken mantel in
tweeën en gaf de helft aan den bede'laar. Die had
daarrnee genoeg om zich te beschutten. Sint
IVlaarten bleef geen soldaat. Hij predikte de Chris-
.telijke leer aan veel menschen, die toen nog hei-
cienen waren. En later werd hij bisschop. En nu
rieren we hem. En de kinderen zingen:

Op Sint Maartenavond
De toren gaat naar Gent,
Ën als mi.jn moeder koeken bakt,
Dan ben ik er geern orntrent.

?0

' >> Dat io aardig, hé! van eel toren die naar.Gnnt
i;aat. Grootmoeder zei altijd, dat het liedje van
Sint-lVlaartenstoren te Kortrijk sprak, De top
'ian dien toren was vroeEer van hout en 't moest
eens nagezien en hersteld worden. De iimmerlie-
ien namen den top uiteen; het werk moest te
Crent gedaan worden. Ze konden dat daar zeker
Leter dan te Kortrijk. En ze laadden het hout op
een schip, dat op de Leie voer. En zoo ging de to-
ïen naar Gent. Ja, dat vertelde grootmoeder altijd.
En weet ge waarom de lcinderen kaarsjes branden
op Sint Maartensavond)

._ IVaarom, moederl vroeg Johanna.

- 
l'e6n Sint Maarten rond reisde orn te pree'

L.en reed hij op een ezeltje. Op een avond was hij
ergens bij De Panne in een hutje gegaan, om met
.ie menschen te spreken. En het ezeltje bleef dan
aan een struik knabbelen. Maar dïen avond ver-
veelde 't ezeltje zich zeher en 't ging de duinen in.
'[oen Sint Maarten uit de hut kwam, zag hij zijn
bees,tje niet. Hij riep het, rnaar 't vertoonde zich
niet. De visschers wilden Sint-Maarten helpen. Ze
staken allen hun lantaarn aan en liepen door de
duinen. En al die lichtjes wemelden daar. Ge'luk-
kig vond men het droef ezeltje, dat zoo alleen aan
't wandelen was geweest. Sint Maarten'leidde het
rnee. En sedert loopen de kinderen op Sint-Maar-
tensavond, neet een lantaarn. En nu nog een vertel-
ling, zei moeder. Ik heb u gezegd, dat Sint-Maar-
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ten, t$en hij soldaat was, zijn haiven mantel aan'
een be delaar gegeven had.Hij reed naar zijn kamp.
Ëen officier vroeg, wat er met zijn mrantel ge-
t'eurd was. Sint-Maarten ver,telde het. De officier
was }<naraad. << Aalmoezen geven is goed en wel >>,

zei hij. << Maar een soldaat mag zijn kleeren niet
scheuren. En ik ga u straffen >>. Hij liet Sint-Maar-
ien aah een boom binden om hem uren in de kou
te laten staan. Maar de goede God liet de zon
schijnen en het was als Zomet. Sint-Maarten had
seen kou meer. Ieder jaar rond Sint-Maartensdag
lrebben we eenige schoone dagen en de menschen
rloemen dien tijd Sint-Maartenszomer. Van 't.jaar
is dat zomertje vroeg gekornen, met Allerheiligen,
eri d.an is het gaan vriezen.

Zoo zat moeder te vertellen en dat vonden de

kinderen zeer plezierig.

- 
Moeder, komt Sint-Maarten rnorgen bij ons

c'ok) vroeg Johanna.

- 
'We zullen 't afwachten..' Ik hoop het toch,

iintwoordde vrou\Â/ Van Walle.
Maar Bertus boog het hoofd. Ja, ieder jaar

bracht Sint-Maarten lekkernijen. Maar na het ge-

L:eurde aan de watergang kon hij dit jaar Bertus
lryel eens overslaan, zoo vreesde de knaap.

III.

I',Ju was 't Sint-Maartensavond. Johanna kwam
22

r an school. Ze zei dat al de kinderen lantaarns
bezaten van bee'twortels, die ze uitgeholcl haclden.
Straks zouden ze al zingend rondgaan. Bertus wist
aat wel, hij deed immers ieder jalr mee. Maar nu
rnoest hij binnen hlijven want de koorts had
hern verzwakt. En 't zou nog wel tll.ee weken
<iuren eer hij naar school mo.Èt, zei de dokter.

Daar kr,varn Frans, de groote broer binnen. En
hij bracht voor Bertus een schoone lantaarn. Die
wâs odk vervaardigd van een beetwortel. Frans
had het bovenstuk afgesneden als een delçsel en
dan de beet uitgehold. rDe peel was dun en door-
schijnend en daarin had Frans mr:t 't punt van een
rnes Sint-iV{aarten op zijn paard gepritrt en rond
ilem een zon, een man,en sterren. Binnen de beet
stod in iclei een kaarsje. Frans stak het aan.

- 
Hoe schoon ! riep Johanrra.

En ook Bertus bewonderde de lantaarn en Sint-
N4aarten, die verlicht was.

Freins hing het kunststuk onder aan de lamp.
Wat later kwam Prosper Montens,en die bracht

,:otrc een lantaarn mee. Hij vertelde dat de jongens
en meisjes al op gang waren. Men kon van verre
cle lichten zien.

* Kornt Sint-Maarten bij u op 't hof ) vroeg
johanna.

* J", maar vader en moeder zeiden, dat ik
eerst naar Bertus mocht gaan.
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Prosper wilde nooit meer over de watergang
spreken. [-let was niet schoon geweest van Bertus
ciat hij toen weg liep... Maar Bertus wist immers
niet, wat hij deed. En hij was zoo erg zie'[< ge'

weest van angst en verdriet. Pfosper voelde nog
nneer vriendschap voor Bertus'dan vïoeger. En nu

i}ertus niet naar 't dorp i<on gaan, wilde Prosper

cok niet meeloopen in den stoet, die aan de deu'
ren appels en noten vergaarde.

De kinderen zaten over de lantaalns te praten'
En Frans deed ook verteiseltjes- Hij hield Johan-
r,a in de kamer. Zeker gebeurde er in de keuken
iets, wat Prosper, Berten en Johanna niet moch-

ten weten.
Frans deed hun lachen door zijn grappen' Maar

Caar opende rnoeder de deur.

- 
(1n6.vsn, zit nu maar hier, zei ze' Sint-

iVlaarten heeft laten zeggen dat hij komt' 'We

zullen hem in de keuken verwachten'
in de keuken was het warm' En Prosper en

Bertus en Johanna ke[<en verwonderd op'

- 
O, hoe schoon! riep Johanna.

Aan het schouwbord, waarop 'de oude porse-

leinen tellooren stonden, hing een rij gekleurde

i;;r;;*t' Ze verlichtten de keuken want de lamp

was uit.
En moeder en vadei Montens zaten hier ook en

clan Julia en Maria, 'de zusters van Prosper' en

Victor, zijn groote broer" '
'24

Prosper zelf hed het niet gewetegr dat hesl zijn
iamilie naar Van 'lValle's hof zou lcomen. Dat was
een verrassing.

Bertus, Johanna en Prosper moesten voor de
anderen zitten. Daar stonden drie stoelen.

- Jr, ja... Sint-Maarten komt, hernam moe-
der. Hij is voorzeker al dichtbij. Zinst maar eeno!

Sinte Maarten avond,
De toren gaat rnee naar Gent,
En als ons moeder pannekoelcen bakt
'We zitten er geern omtrent...

"Eensklaps werd de deur geopend, maar niet
wijd. En om de kier verscheen een hand... en 't
legende kleine koekjes en nootjes... Dadelijk la-
gen Bertus, Frosper en johanna' op den grond en
grabbelen, dat ze deden ! 't Laatste koekje en
noten werden opgeraapt.

Nu deed vader Montens een verhaaltje...

- J^rr, een jongen van Merlcem, had eens een
nest vogels uitgehaald. Hij ging met de beestjes
naar huis... Maar onderwege kwam hij den burge-
meester tegen. En Jan wilde niet laten zien dat
liij vogetlje,s geroofd had. Wat nu te doen? Een
gedacht!Hij stak ze rap onder zijn klak. Zoo ging
l,ij den burgemeester voorbij.

- 
Dug .|an, zei de burgerneester.

- 
Dug burgemeester, zei Jan.
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Maar 't ging niet van harte.

- 
Ce groe't zoo ïaar, zei de burgemee$ter

weer.

- Jongen, hoe groet ge nu beleefd) vroeg
hij.

Jan zweeg.

- 
Denk nu eens goed na) vroeg de burge-

meester. Hoe groeten wij, jongens en mannen)
Ge weet dat toch wel...

Maar Jan deed of hij het niet wist.

- 
Dan zal ik het u leeren, zei de burgemeester.

Kijk 266. ..
Hij nam Jans muts af ... De vogels fladderden

weg...

- 
FI., nu begrijp ik het, zei de burgemeester.

hiu weet ik waarom gij zoo onbeleefd waart. Ha,
gij deugniet, orn die vogeltjes te rooven...

De arme beestjee konden nog niet vliegen. Jan
moest ze weer opnemen en in zijn muts doen.

De burgemeester ging met hem naar 't bosch.
En bij den boom lag nog 't nest. Jan moesl het
oprapen en het met de jongen weer in den boom
zetten. En dan kreeg hij nog een goede veïma-
ning. Sedert vraagt men aan een jongen, die zijn
rnuts niets afneemt om te groeten of als hij ergens
binnen komt:

-- Hebt ge vogeltjes onder uw klak?
Pas had vader Montens dit verteld of weer werd
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eie deur geopend... en verscheen die. hand, welke
koekjes en noten wierp.

- 
Grabb,elen, grabbelen ! riep moeder.

Och, die aanbeveling was niet noodig. 'Wat

weerden Bertus, Prosper en Johanna zich!
,Daarna zong Julia'Montens een schoon liedje.

Frans vertelde weer wat grappen...
'Maar ieder wist dat het grootste nog moest ge-

beuren: de komst van Sint Maarten zelf ...
En het duurde niet iang of er werd drie maal

geklopt. Vrouw Van V(/alle opende de deur.

- 
'k Ben hier toch bij boer Van Waile! klonk

e:en stem.

- Ja zeker, mijnheer Sint-Maarten, anrwoord-
Ce moeder. Treed binnen, als 't u belieft"

En daar versiheen de bisschop in zijn wijden
mantel met gouden sterren en op 't hoofd den hoo-
gen mijter. En achter hem volgde Nicodemus zijn
zwarte knecht, die een mand droeg.

- 
Goeden avond al te samen! groette Sint-

IVIaarten.

- 
Goeden avond... mijnheer Sint-Maarten!

l:lonk het terug.
En vader Van Walle schoof den voornamen

bezoeker zijn zetel toe.

- 
Een minuutje wil ilc zitten, zei Sint-Maar-

ten. Maar we hebben van avond nog veel te doen.
Ik kom nu van Rousbrugge en'Haringe, en van,
Beveren, Leisele en Is.enberge en andere dorpen.
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t,n ilc moet nog na'ar Alveringern en Steenkerke
en naar Veurne...

- J", dat is een heele reize, zei vader Van
Walle.

- 
Dus, hier zitten de kinderen, hernam Sint-

Maarten. 't Is gemakkelijk dat Prosper Montens
er ook is, dan bezoek ik twee familie's tegelijk...
Ln ik weet dat Prosper en Bertus goede vrienden
zijn... Er is daar wat gebeurd aan de watergang.
achter Toore's hof...

Sint-Maarten schudde 't hoofd.

- 
Ilk gâ er niet veel van zegger,,, vervolgde

lrij. 't Had et zeer erg kunnen afloopen. En ik
weet dat rProsper en Bertus dat nooit zullen'ver-'
geten. Als ze soms lust hebben ongehoorzaam te

rilrr, w"l dat ze dan aan dien avond denken en

vàortaan stipt doen, wat vader en moeder of
meester zeggen. Belooft ge dat, jongens?

Bertus en Prosper knikten,
Sint Maarten nam dan Johanna bij de hand en

het meisje moest een versje opzeggen. Haar stem-

metje beefde wat.
Dan trad Nicodemus nader. En Sint Maarten

pakte de mand uit. Er zat van alles in: koeken,
chocol.d., appelcienen, een naaidoos voor Jo-
hanna, eên timmerdoos voor Prosper en een voor
Bertus en voor de drie ook schoone boeken.

Sint-Maarten nam dan afscheid.
* Q, ilc heb nog veel te doen, zei hij. Ik rnag
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niot fanger lotten... Ik ga nu naêr de wedur+æ
Verpoorten cn voor haar en de kindelkena heb ik
niet alleen lekkers, maar ook kleeren... en wat
geld om brandstof te koopen.

- 
Dat zal daar welkom zijn, sprak vrouw Van

Walle.

- H., ja... Nu ik weet dat gij en vrouw Mon-
tens die arme voruw ook veel he'lpt. De'kinderen
hebben brave ouders; dat ze hun voorbeeld vol-
gen. Nicodemus, neem de mand... We gaan!

Het zwartje maakte een paar dwaze sprongen
en ,lachte eens met de witte tanden tusschen de
iippen naar de kinderen.

Sint Maarten vertrok na ieder vriendelijk ge-
groet te hebben.

Allen bewonderden de geschenken. Ze warer,
schoon.

Maar nu kwam €r nog een veïrassing. Moeder
haalde uit het schotelhuis een pot deeg die er bij
't vuur had staan rijzen. En met Julia Montens
begon ze vlijtig pannekoeken te bakken, zooals
het in het liedie stond.

En of de kinderen er gaarne omtrent zaten.
Maar nog liever smulden ze er van. Maria Mon-
tens dekte de tafel. En ook de grooten aten dap-
per mee. Het was een blijde Sint-l\4aartens-
avond!

't Was al laat toen de familie Montens vertrols.
En toen moest Bertus dadelijk naar bed. Johanna
natuurlijlc ook. 
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IV.

Eindelijk mocht Bertus Van Walle weer naar
school. En Prosper kwam hem dien morgen af-
halen. Samen qingen ze naar de dorpsplaats. 't
Was voor Bertus wel vreemd. De jongena za-.
gen hoe Bertus en Prosper trouwe vrienden wa-
ren gebleven en niemand sprak nog over het ge-
l-',eurde aan de waterÊang.

De meester verwelkomde Bertus hartelijk.
Bertus en Prosper b'ehielden die vriendschap

voor elkaar. En 't speet Prosper zeer, toen eenige
jaren later bc,er Van Walle naar Loo verhuisde.
Hij zou daar gaan rentenieren, want Frans, die
getrouwC was, ll'erd nu boer op de hoeve. Toch
kon Prosper zijn kamaraad nog dikwijls zien,
want Bertus, die ook landbou\ /er wilde worden,
moest veel op de hoeve blijven.

En neen, nooit vergaten de jongens dien vree-
seli jken Novernberavond.

E,INDE.

,JO

MEDELIJDEN.

o ! Wat is het guur daar buiten,
En wat zien de straten wit;

Hoe gelukkig die bij 't vuurtje
In een warme kamer zit,

Die èn lcleeding heeft èn voeldsel
En een bed zoo warm en zacht,

Om er rustig op te slapen
In den kouCen winternacht.

Ach I Hoe vele kinrlren zijn er,
Die veikleumd van kou daar saan

Lanqs de straten om te'beedlen,
Wie trekt zich die armen aan)

Hebt Ciij mij zoo veel gegeven,
I leer, die goedheid is zeer groot,

Laat nrc aan arrne kindren denken
En heu helpen in den nood.
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Nr. I 14.

De vroeger verschenen boekjes der << Kinder-
bibliotheek >> worden voortdurend gevraagd.

Zoo verschijnen nu van Nr. 12: < Willem
I dll > de derde en van Nr. I I 4 de tweede uit-
gave. We moeten aanhoudend herdrukken. En
we'zijn door de hoogere kosten aldus verplicht
alle boekjes aan 60 centiem te verkoopen.


