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Nr. 374
A,. HANS
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t.

Lucas Dewinter was een eennoudige bocrrn"
Zoon van achttien jaar, maar hij kon zoo vcrle-
gen zijn als een kind. En daarom plaagden de
jongens hem en lachten de dorpsrneisjes hem ook
wel eens uit. David 'Willemsen 

treiterdé hem het
meest. Die moest ook altijd een haantje vooruit
zijn. Nu en dan gingen de jonge lieden van het
gehucht naar een feestje in den omtrek. Lucas
was daar ook gaarne bij. 't Gebeurde echter wel,
dat de anderen hem in de stad << verloren >>. Ze
vonden een reden uit, om Lucas ergens alleen te
laten staan. Lucas begreep eindelijk waarom ze
dat deden. Ze waren een beetje ,heschaamd in
zijn gezelschap. Hij was nog zoo ouderwetsch
gekleed juist als zijn vader, clie van de nieuwe
meide niet wilde weten.

David 'Willemsen zei het l.ucas oorns brutaal:
* Gij lijkt wel op het portret van mijn groot"

vader, spralr hij dan.
L-.ucas Dewinter lcoesterde çen groot plan" Hij

*l*



wilde oo'k een << heer >> worden" D..r ro,r.i.n d.
jongens wel eerbied voor hem hebben en de
meisjes niet meer met hem spotten.

't Was Donderdag en Lucas duwde een korte-
wagen met twee manden donkerblauwe prui-
men naar Oudenaarde, 'waar het dan markt is.
't 'Was 

een zilrare tocht, eerst over den Hoore.
beekschen kouter en dan over de heuvels van Ma-
ter en Volrkegem. En de Julizon brandde. Maar
van w"erlçen was Lucas niet vervaard.

Varidaag zou hij in de stad het noodige koo-
pen o'm een heer te worden.

Hij zuchtte echter bij dat vooruitzicht... Het
vvas een heele opoffering orn de klak te vervan-
gen door een bolhoedje, en de slappe hemdkraag
cloor een linnen col, met nieuwerwetsche das.
Ook een paar fijner schoenen wilde hij vragen.
Hij zou dan een heel ander uitzicht hebben. In
zijn binnenzak zat het spaargeld, 't Was nroeilijlc
geweest het uit zijn koffer te nemen.

Lucas ging verder. Hij daalde den aardeweg
van den '\X/olvenberg af. Weldra zag hij in het
dal de stad, rnet den zwaren Sint-Wal,burgtorcn
boven de roode en grijze daken.

En eindelijk was Lucas benc.den en kruide hij
zijn vracht naar de fruitmarkt. die aan clc zijclc
van de Schelde werd gehouden.

Geduldig wachtre Lucas tor hij zijn pruimen
verkocht had. Hij Baf ,lier dadelijk aan àen cer-

sten den besten kooprnan toe Nu scheen hij een

geheel ander mensch. Hij prees zijn waar, dong
naar een flinken prijs, maakt.- grapjes en ver-
kreeg ten slotte wat hij eischte. lDan liet hij krui'
wagen en ledige manden op .le binnenplaats van
een herberg en trok verder de stad in

Hij bleef voor elken winkel staan, waar artike-
Ien uitgestald lagen, welke hij begeerde; hii be-

studeerde d,e verschillende soorten van hoeden.
elders de schoenen van bruin en zwart leer, mel'
rekken en neste,ls. Het liefst had hij er zeer zware
gekocht, met nagels in cle zolen, want van nature
was Lucas zeer spaarzaam.

N4aar hij was nu imrners vast. beslclten de r::roclt:

te volgen. Hij kon evengoed e.=n mijnheer zi3'n als
David Willernsen.

En einde,lijk waagde Lucas het een winkel bin-
nen te treden" Hij koos er een uit, waar men aan
de eene zijde hoeden en mutsen verkocht en aan
de andere halsboorden, dassen en andere artike-
len voor heeren. Dat verlichtte zijn taak.

-_ Is het voor een klak, baas) vroêg de vrouw
die achter de toonbank stond.

Lucas werd vuurrood en stotterend antwoord-
de hij:

_: II( zou een hoed willen...
__ Ha! is het voor een hoed... Een siappen of

bolhoed?
Lucas beeeerde eeâ Yt""*, err nu begon hij



te paosen. Hij rnoest in een spiegel trcijken en w.as
verlegen tegenover zijn eigen beeld. Gaarne had
hij den hoed tot in den hoek lran den winl<el ge-
smeten, maar hij moest thans in het genomen be-
sluit volharden. Zelf zei hij niers; Je winkelier-
*ter voerde aanhoudend het woord en verzekerde
dat de ,hoed, dien ze kwijt wilde raken, omdat
hij nog van ouderwetsch model was, I-ucas bui-
tengewoon goed paste. Ën daarom nam Lucas
dien. Daarna kocht hij twee cols en een das, waar-
in alle ikleuren van den regenboog fonhelden.

-- Ook een paar manchetten zàker? vroes de
vrouw dan.

* Manch,etten... is dat voor de handen )
fluisterde Lucas, want eï waren nog andere rnen-
schen in den winkel gekomen.

*- Een beetje boven de handen... aan de pol_
sen draagt men ze, antwoordcle de winkelierste..
Dat staat zeer proper. Als ge een col aandoet l.runt
ge geen manchetten missen... ge zoudt marar half
aangekl"ed zijn. Gij wilt de mr.J. volgen 

", ge
hebt gelijk. Ce moet met uw tijd meegaan... en
dus ook een paar mancherten kàop"r,..l Zi*, hi",
zijn er schoone... ze zullen juisi gepast zijn...
I",aat eens zien uw pols..

- 
En- gewillig sta'k Dewinter zijn rechterhanrl

$f IJij liet zich twee paar man"hutt"n opdrinq<rn
Dan haalde de vrouw handechoenen voor rlerr

*^" 4 *.- *6*

dag. Lucas schrok; hij had uit den winkel willen
vluchten... maar hij durfde niet.

- 
Zonder handschoenen zoudt ge u belache-

lij,k maken, verzekerde de vrouw. Ge waart dan
maar half gekleed...

En Lucas kocht een paaï garen handschoenen.
Eindelijk lion hij betalen. Hij beklaagde het

duur gewonnen en zuinig bespaarde geld dat hii
nu uitgeven moest voor artikelen, waaraan hij
niet in 't minste hechtte. Van schoenen sprak hij
niet meer.

Met een grooten papieren zak onder den arm
verliet hij den winkel, en hij hoopte nu maar
geen kennissen te ontmoeten.

Hij zag vreeselijk tegen den Zondagmorgen
op, tegen den eersten tocht als << mijnheer >>,

maar hij zou ook die proef moeten doorstaan!
Lucas keerde naar huis terug. En op de hoeve

ver,borg hij al zijn artiikelen in de schuur. Hij zou
er met zijn ouders en zuster pas Zaterdag over
spreken.

II.

't 'lVas Zonàagmorgen. ln den nacht had een
dondervlaag het weer gebroken en er woei nu
een bolle winel, terwijl de hernel zwa^t bewolkt
wâ8.



De klokken luidden, en de menschen gingen
naar de kerk.

Lucas Dewinter had het stout besluit uitge-
voerd. Hij droeg den nieuwen hoed, het hoog
halsboord en de kleurige dad. Zijn schoenen blon-
ken als spiegels. De rnanchetten knelden om de
polsen en zaten vercloken oncler de lange mou-
wen. De handschoenen waren in den zak geble-
ven.

Zoo uitgedost verscheen Lucas op den wegei.
Hij zweette van verlegenheid en durfde niet op-
kijken. Hij voelde dat veel blitrrken op hem ge-
richt waren... Dien morgen had hij nog lang ge-
aarzeld... Zijn vader vroeg hern wat hem nu
scheelde. Moeder en zuster "ç1/aren wel verbaasd
geweest maar keurden hem toch goed. Ze moe-
digden hern aan... Alleen vonden ze den hoed
wat oud rnodel. En inderelaa,i 't was of hij rnet
den breeden rand l-ucas op de ooren hing.

Lucas verliet dus met de beste verwacËtingerr
de hoeve. Hij zou zel<er indru'k maken; hij was
nu ook een heer.

Hij moest maar alles trotseeren. Na één keer
was hij er immers door... Als een martelaar toch
betrad hij den steenweg, die naar de kerk leidde.
Achter hem kwam een groep menschen. Hil
hoorde gesrnoord gelacF,, en zijn verleqenheid
nam toe.

Eensklaps ruhte een 'windvlaag hem den hoed
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af, en ais een bol rolde iret hoofdd"Lt"l ov.r d"
nu beslijkte keien. Lucas snelde er achter. Hij
meende den hoed te grijpen, maar de schalksche
wind gaf dien een nieuwen stoot.en Lucas moest
de jacht voortzetten... Nu lachte men luid. Lu-
cas werd woedend. Hij deed een geweldigen
sprong en kwarn rnet zijn lin[<ervoet juist op den
weerspannigen bolhoed terecht. Ja, nu was deze
wel in zijn macht, rnaar verkeerde in deerlijl<en
staat, nat, bernodderd, en vreeselijrk geblutst, aan
een zijde bijna plat.

- 
Sinerig, leelijk ding, bromde Lucas, en hij

sloeg den hoetl in zijn drift nog eens tegen de
steenen. Dat ik.u nooii gekoclit had! Gek, die ik
ben... Binnen tien jaar lachen ze mij nog uit.

Andere kerkgangers waren nu tot bij hem ge'
naclerd.

-_ J., ''t is toch l-ucas, zei David Willemsen.
We peinsden dat het een vreernde heer was. lVlaar
ik herken hem niet. Flij is in een heer veranderd.

Meisjes stonclen daar ook en zij lachten.

- 
En Lucas draagt een slijven col ootr<! riep

David. Zie toch eens! En manchetten!
David nam als eerbiedig zijn hoed af. Door

het spartelen naar den hoed waren de manchetten
over de handen gezakt.

- 
Maar Lucas, hebt ge een erfenis getrok-

ken? vroeg David. Of zijt ge nu al met eens hoo-

;



vaardig 
_ 
gewordeir i, ik zorr u waarlijL niet hey-

kend hebben.
Dewinter keek boos van den hoecl naar David

en de anderen; hij zei echùer niets. plots keerde
hij zich om en tro,k terug naar huis. Hij L;;;;;
de kerilr niet ibinnen treden.

Lucas hield nog altijd zijn beèlijkten hoed in
de hand. Het vuile water droop er af,_- En daar mijn kostelijl< geld voor geven !
brom e hij. Cek, groore ;.1;1 .. Ik wild: ;
heer zijn... Ik kon dien,hÀd nog niet vasdeg,
gen met een koordetje, dat *, *, zit daarvooî.

Lucas beukte den hoed tegen ."" hu;;, ;;;;_
Iangs hij nu stapte.

- 
't Zal vandaag overal oveï mij te doenzijn!.sprak lij bij zich zel[. Ze hebben ni.t ,r."i

noodig! En David is de ergste.,.
Dewinter ,kwam voorbij*een koeput. En eens-

klaps slingerde hij den boiho.ct in 'i water.
-lk loop nog ]isvs1 altijct in mijn blooten

kop, dan dat ding op te zetten ! beweerde hij. Hadik dan geen verst.tdl Voor de mode h"b"ik ;;
een halsband aan lijk een horrcl, die aan zijn kotliqi: :" de meisjes lachten ;;;;;, luidst m<.rmij! Dwaas die ik ben... D.rr.l.

En Lucas snalite zijn cr:l l,rs en frommelcle ht,tin den zak.
Het was voor hem een ncodlottige Zondas,

morgen; en lrij had er zooveel van .,r.rh.r.rpt. '
**8 *

In zulk een stemming keerde Lucas Dewinter
naar huis terug.

- 
\)fat is er nu gebeurd) vroeg zijn moeder,

toen L.ucas op hét hof kwam.
Zij wachtte thuis.

- 
Mijn hoed is afgewaaid, zei Lucas.

- 
En waar is hij?

__ Ik heb hem weggesmeten...
..- Maar jongen.". weggesmeten!

- Ja... hij was niets meer waard!

- 
Van eens af te waaien?

"-* IIç liep er achter en spïong er recht op...

- 
Maar jongen, hoe kondr ge zoo iets doen I

- 
Ik deed het niet met cpzet...

- 
Maar den hoed seff*rr* wegsmijten. En al

het geld dat gij er voor betaaid hebt...

- 
'1 Kan me niet schelen !

Kwaad trok Lucas naar zijn kamer Hij witde
aan moeder niet vertellen wat er eigenlijk gc-
beurd was. Ze zou het toch v;el vernemen...

Lucas was als wanhopig. Hij had het gevoel
dat hij nu nog meer bespot zou worden.

_ 
's M'.lldags kwam David Willemsen vroolijk

thuis. Hij vertelde aan zijn zusters, clat hij Ën
zijn kamaraden den hoed van i-ucas uit den koe-
put opgevischt hadden.

Vader \V'illemsen, een ernstig man, hoorde het
verhaal.

I'
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,David, laat Lucas nu met ïust, vermaandehij. 
_Ge -moet dat plagen 

""r.. 
-ritu"o"r, 

Ieder
wordt schuw -rur ,, orn dat getreiter. En d" m."_schen zullen een he,lçel uorr-, k]r;u." Ge hebtwaarlijk !is." _gebreken genoeg. "fru"ht 

di;-;;
oereren, dat zai verstandiger zijn dan altijcl metanderen te lachen.

Maar David nam zich. voor nog heel wat ple-zier te hebben met den h"ud ,u.r-Lucas"

=-l)ren avond kvram_Lucas van cTe dorpsplaats. Hiihad,vandaag de ti..*u*d".., ;;;;"" Het re-
gen!_e weer, en de weg lag .r.r"",r ù"rhjkt. Lu;;haalde 

"91 Tgiuj. in. Ël.t-wal-rur"Li, een zustervan David 'Willemsen.

-_-'; 
Wel, L,ucas, zijt gij her... Slecht weer, hé!spraK ze.

- la, 't was te verwachten...

- Z"g eens, Lucas, we hebben van morgenwat gelachen om uw hoed, *"., iut was nietslecht gemeend... David l; ;ktil lrr"rdr"r"r,...
_l IL houd me weer aan de oude mode...Naomi sprak over -rvat anders. De Dewinterswaren goede buren. En ze !.ru"d. d" fr""al"gvan haar broeder af.
Eensklaps schrok Ly:u" geweldig Op den topvan een kanadaboom hing *urr Iro.Ë in den windte waaie_n. Her rvas die van Ë;;. 

"-
-'- Maar zie nu toch eensf r.i'Nro*i.

-* lf] -=-

t
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- 
'1 Is mijn hoed, bekende Lucas beschaamd.

- 
Hoe hebben ze hem zoc, hoog getcregen?

Dat is een flauwe grap! En rnoet die hoed daar
nu blijven hangen?

Z. hebben hern rnet een koord vastgebon-
den. 't Is al om mij te plagen Hal dat ik wist wie
het gedaan had!

- 
'1 Is leelijk!

Naomi dacht aan haar broer David. Hij zou
wel de hoofdschuldige zijn.

_ Irk zal hem ey af halen, zei Lucas.

- 
Maar nu niet... Ge zoudt uw kleeren ge-

heel bederven.

- 
Sssn, nu niet, herhaalde Lucas"

De'menschen moesten 'het eens zien... of de
jongens eensklaps van uit een schuilplaats sprin-
gen om hem te bespotten, als hij langs den stam
klom...

Aan 't wegelke namen ze afscheid"
Naomi kwam thuis. David was er ook al.

- 
Hebt gij den hoecl van l,ucas in den boom

gehangen? vroeg de zuster.
-_ Ja... Hebt ge hem gezien)

- 
't Is flauw van u... Luc.rs was bij mij...

** En wat zei hij ?

- 
Niet veel... Maar ik schaarnde me, want ik

begreep wel, da{: het weer een streek van u was.

- 
Een grap...

Vader hoorcie het ook.

- Ll *--



.-- i1 i. iu"iijL van u om ietnand zoo te beepoi-
ten, zei hij. 't Is nu te laat, rnaâr morgen haalt
ge den hoed van den boom! En ilc zal eens wat
beter op u letten.

Maar David meende dat hij een heldendaad
had verricht.

III.

Lucas Dewinter had een ellendigen avond ge-
had... Thuis waren ze verontwaardigd over het
gedrag der jongens. Er lag als een druk op 't ge-
zin.

Lucas ging vtoeg te bed, Maar hij bleef wak,
ker liggen, en voor zijn blik zag hij niets anders
dan dien verwenschten hoed op den boom. De
regen kletterde tegen het kleine ïaam. Geen an-
der gerucht stoorde de stilte om de hoeve. Maar
Lucas vreesde, dat die stilte plotseling op een
andere wijze verbroken zou worden.

Hij wantrouwde de jonge gasten... Ze voerden
misschien wat in hun schild, en konden straks
opdagen, rond de wonins sluipen en nog andere
poetsen uithalen.
. Maar dan zou hij naar buiten stormen en eersr
en vooral David bij den kraag grijpen en een
flinJk pak slagen qeven.

Doch er gebeurde niets. 'Iraag kroop de tiid
voort. l-ueas stond op en kleedde zich Hij gir;g

l? *

{)p een stoel bij iret venstertje zitten. Hil hoot.i"
.le lclolc in de keuhen elf uur slaan. Nu zou er wel
niemand meer buiten zijn, op 't gehucht. 's Zon-
dags avonds bleef men wel eens lang praten bii
familie en kennissen. Maar nu zou ieder wel sla-
pen zijn.

Lucas opende het venster en wrong er zich
'.loor, want hij wilde niet langs de deur gaan. Ve-
der sliep onvast. Lucas zou nu zijn plan uitvoe"
ren. Mlorgenochtend moest die hoed van den
boom weg zijn. En nu kon niemand het zien, hoe
hij langs den hoogen stam lclom. Ande.rs ware
er morgen nog meer gebabbelC.

Lucas sloop heen over den glibberigen wegel.
Plots werd hij gejaagd. Op vijf minuten zou hii
klaar zijn. I-lij had een.klimkoc,rd gereed gemaakt
en een zal<je zand bij zich gestoken.

Lucas bereikte den boom, die zwiepte in deu
wind. Hij tastte of zijn mes voor het grijpen zat.
Hij wikkelde het touw om zijn voeten en pa'kte
den boom vast. Nog eens lceeL hij schuw rond.
Och neen, niemand zou hem nu bespieclen. Voor-
uit dus... dadelijk was 't gedaan.

En Lucas klom en spande zich irr. 't Wae las-
tig zoo bij den donker. Op den tast moest hij
takken en twijgen mijden. De slanke stam cchud-
de hem heen en weer. ,L,ucas mocht niet duizelia
worden. Het was een gevaarlijhe 't<arwei.

F',indeliik zar. hii bovcn. Hii snakte aan dcn
-ta-



hoec{. ,r,.., tr""g À"rr niet ios. Lrr"." i.l.*d"
zich rnet een hand vast en nam met de andere
zijn rnes. Na eenig gesuickel kreeg hij het open.
Op het gevoel sneed hij de touwen door. Nog een
rulc en de hoed ibuitelde naar beneden.

Lucas borg zijn mes weg en begon te dalen.
I-Tet was hem zoo vreemd in 't hoofd. Het zwie-
pen van den boom maakte hern als dronken. Hij
Içwetste de handen aan taklcen en uitsteeksels...
Maar hij zakte toch... Plots was het of alles voor
hern draai e... Lucas sloot de oogen... hij zou
even rusten. Maar ziin hanclen lieten den stam
los... een talc kraakte... en de arme jongen viel
rnet een bons op den grond Hij kermd" .o"r,
bleef dan roerloos liggen. De regen kletterde
neer... En 't bieef eenzaam rond den L,oom...
Nie_mand zag de gedaante op den weg...

Stil ging de nacht voorbij. De ,ri".r*" d.g
licFrtte" Nog was de hemel grauw, *uar d. bo.l

neenden dat de frissche bries cle grauwe wol-
xen wel zou verdrijven.

Vader 'LViiiemsen verliet zijn hoeve. Hij rnoest
een kennis spreken, die vandaag al vroeg naar
Gent vertrok en voor hern een Èoods.hrp" ir, ài"
stacl kon doen.

.: Yi* iigt er daar) zei Willemsen plots ont-
stelci. Zou het een dronfi<aard zijn, die gister-
avoncï niet meer thuis geraakt i* *, vannacht
buiten geslapen heeft)

--14*

Hij trad nader.

- 
Lucas! schreeuwde hij. Û, als hij maar niet

dood is !

Willemsen boog zich over den gevallene.
-_ ls6ss. . . toch, Lucas. . . wat scheelt er ?

vroeg hij, maar hij kreeg geen antwoord.
Dewirrter lag op zij... Wilteïnsen bekeek hem

in 't gelaat... Dit was çJocrds'Lrleek,". De landl:ou-
wer betastte het...

- 
En koud... O, ik vrees dat hij dood is! Ë,n

hoe komt hij hier)
C)ver een wegel langs den akker lcwarn nog een

persoon... 'Wiltemsen riep hem.

- 
Wat is er] vroeg de ander.

- 
Een ongeluk, peins ik...

__ Maar 't is Lucas Dewinter...

- Jr, ilc vind hem hier... Als lrij maar niet
dood is!... O, nu begin ik te begrijpen..

Willemsen wees naar den hoed, die terzijde op
een stuk land lag.

- 
Hij heeft hem gisteravond van den iro,:m

willen halen... Ge weet dat die hoed daar hing?

- Ja...

- 
Zoo zal't zijn! En de arme jongen is daar

afgevallen... Voorzeker ligt hij al heel den
nacht hier. Ja, zijn kleeren zijn doorweelet.

- 
Het zal misschien maar een bezwijming

zijn !

. - God geve het... fo", help me, we zullen
._ lfr_.



hern naar 't onzent dragen. Arme jongen... en
dat al om dien stommen hoed. Hij heeft zeker
willen wachten tot 't donlcer was om het ding
uit den boom te halen...

De mannen namen Dewinter op... 't W'as een
zware last. Hijgend droegen ze hem heen...

-- Hij verroert zich toch! riep Willemsen ver-
licht. Goddank, hij is niet dood.** En ik zie er geen uiterlijke kwetsuren aan.* Maar inwendig? 'k Zal seffens om den
dokter zenden.. .

Ze kwamen op de hoeve. Vrouw Willemsen
gilde van schrik... Half schreiend vrôeg ze, wat
er toch gebeurd was.. . Zander het antwoord af
te wachten, ging ze de mannen voor naar de
voutekamer.

- L"g hem hier, zei ze. O, ik hoor hern kreu-
nen... Maar wat is er gebeurd?

* Uit een ,boom gevallen, antwoor de haar
man. Hij heeft dien hoed willen weg doen...
gisteravond a1,.. en is dan naar beneJen getui-
meld en heeft hêel den nachr buiten g"leg"l.

David kwam nog slaperig van clen-zoljer. Hij
verschrok ooh.

- Ge ziet wat er van al uw deugnieterijen
voortkomt, zei zijn moeder. Cisteravond boftet
ge over het ophangen van den hoed. l.,,rcas wilde
hem wegnemen en hij is gevallen...* '1 Is nu geen tijd om te bab,belen ! riep Wit-*tç__

lemsen uit. Allo, David, spring op uw fiets .en
rijd om dqr dokter... en *r"rt*l er niets van ondeï-
*u*", Houd u niet op!

De iongen gehoorzaamde. In de gang ont-
moette hij Naomi, die uit de zijkamer trad'

- Wat is er toch? vroeg ze..

- 
Ze hebben tr-ueas daar binnengebracht. Hij

is uit den boom gevallen...

- 
f6sn hij den hoed wilde afhalen?

Ze dacht aan wat Lucas gieteren gezegd had.

- Waarom hield hii ziin eigen niet beter vast?
bromde David grof. Ik ben wel niet getuime.ld,
toen ik op den boom kroop en den hoed vast-
bond...

* Ja, ge moet er nog over bluffen!
Bleeilc en ontdaan verscheen Naomi op de

voute.
-* O, moeder toch... is hij dood? stamelde ze.
-- Neen, neen...

- Etg gelcwetst?
* Uitwendig niet.. " maar misschien van bin-

nen. En heel den nacht buiten in dien regen ge-
legen!... O, die deugnieterij van David!

-- Maar laat ilc om den dokter rijden !

David is er al om. .

- Ik zal naar Dewinter gean. zei Willemsen
tot zijn vrouw.

- O, wat zullen ze schrikken !

t-- Jr,.. ilc zie er tegen op.. mâar ze moeten
*_ \7 *"



het niet van anderen hooren.

- 
O, neen, dat mag niet... Verzacht het een

beetje...'lVillemsen vertrok. Zijn hart bonsde toen hij
het hoefje betrad... Alles scheen er rustig"

- 
Ze peinzen ze'ker dat l-ucas nog te bed

Iigt, dacht Wil'lemsen.
Vrouw Dewinter was juist bezig vuur te ma-

ken. Haar man kleedde zich nog.

- 
Dat is vroeg bezoek, zei hij, Willemsen

vriendelijk todkniklcend. Of eigenlijk hebben wij
ons een beetje verslapen... Maar is er iets bij u)
Ge ziet er ontdaan uit?

- Jt, er is iets... maar ge moet niet te veel
verschieten... Lucas is bij ons.

De man en de vrouw blikten hem vreemd aan.

- 
Lucas bij u? vroeg de boerin. 'k Feinsde

dat hij nog sliep.

- 
Is er dan iets met hem? riep Devrinter uit.

- Jo, hij is gevallen...

- 
Een ongeluk! jammerde de vrouw. O, toe,

zeg het maar...
Hortend verhaalde'Willemsen nu het gebeurde.

Moeder Dewinter begon te schreien.

- 
FIij is toch niet dood) stamelde haar rnan.

- 
Neen, rneen... ik zie er zelfs geen k.wr:tsuïen

aan... 't Zal misschien niets dan een bezlvijrning
zijn en dan wat verstijfd van den regen. De dok.
ter komt seffens.

^ I.E-

IiePen geiaagd mee" ' En oP
Man en vrouw

a"'ïîîr"Ë-"' a""' Ëronk"het luid'schreien van

de moeder, het ';";';;;i"t* 
snlkken van den

vader.'-Lî"., kreunde stil' maar hii hield de oogen ge-

,loîr, * scheen niemand te herkennen'

- 
AI door dat;il;;t" d" ionoens"' 't is

een schand."' t";';;;;en ze it*tti den dood

"."a*"f 
barstte vrouw Dewinter uit

En Davids *o"dt' "oelde '{àt diep' Haar zoon

had schuld'
De dokter verscheen' Met spanning volgde

men ziin onderzoek'

- 
Een ,ib gtn"lo-k en' ze hii na eenigen tijd'

Maar ik kan ""*i;;;s;;" "i 
't misschien ook

erger is."A ë" *ilt het verzwijgen voor ons! jammer-

de moeder Dewinter'

- 
Neen, ,t""nl."."ttt heb-zclfs veel hoop' dat

tll", oog heel goed afloopt'-L'-rister"' we moeten

verstandig r'^tatiJ"l d" !"tt uw iongen naar het

hospitaal te Gent laten voeren'
"'Ï'îÏ;;t, àtrtttt'-k to"]'o* veel liever thuis

't.rpl.g.t, i't"'t* vrouw Dewinter'
*- Ge moet nu wijs zijn' hernam de genees-

h";. lb C;,'t k;;";; wij"hem veel beter onder-

;.il'";1" "Ju 
ùï"" ""'plegen' 

Ën hij zal daar

uitnemend goed zijn' r ,.-'* 't I" Jt' t""i "'g"' 
dan 8e 't zegt?



* ÏViaar neen! fioch ih heb mijn veranrwoor'-
delijhheid, nietwaar? En ik wil ook gerust zijn
Lucas is uit den boom gevallen... hij kan ons
nog niets vertellen... We weten niet, waar hij
bijzondere pijn gevoelt. Dan heeft hij een deel
van den nacht in dien aanhoudenden regen bui-
ten gelegen.. .

- O, als hij eï maar geen longontsteking van
krijgt...

- Och, hij is sterk en taai! Maar al die rede-
nen zetten mij aan niets te verwaarloozen voûr
zijn verpleging, en daarom wi! ik hem naar Gent
doen...

- 
Dan moet het gebeuren. verlclaarde vader

Dewinter. De dokter heeft hier te oordeelen.
* Ge kunt op 't dorp een gesloten il<oets

krijgen... 't best is dat we hem daarmee vervoe-
ren, hernam de geneesheer. Il< zatr zelf mee gaan
naar Gent.

* Ik vergezel u, dokter! verzekerde De.win
ter.

* En ih ook I zei de moeder- I,k zou hier seen
rust hebrben.

David werd om het rijtuig gestuurd. De jnn,
gen liep schuw over het hof rond, Hil wildt:
[-uca's ouders vermijden.

Vader en moeder Dewinter gingen zjch
haastig 'kleeden.

't Nïeuws liep toch rond op 't gehucht
2fi

thr.ris

Velen

trtu**rt ,r.t, d* i'ot"t' Alten spralcen *"d"iij'
;;J orr", d.r, gewonde"' Ze hadden saarne

frJfp g"f.den, ",' toen vader Dewinter met zijn

;;;;; i"t"g kwam, zei men.hun' dat ze zoo lan$

;; C;;;-"*,." uiii""n, als het noodig w-1s-' Nlen

;;" ;;;; de hoeve zorser. en gezamen'lijk het

werlç doen:' ff,fr"-"ptak afkeurend over de -jonge 
gasten'

die den spot zoo ver doorgedreven hadden'
- 

E";" làchen was goed ll.*.t doch men mocht

iemand niet aan dJ openlijke bespotting overle-

veren''"'ù"'ko"ts hield voor de hoeve stil' Vrouu' Wil-

f**t"" Utucht er beddegoed in' Ëenige mannen

J;;;"" Lucas. De dokter en de rnoeder stapten

;i;;il". Vader nam plaats naast den koetsier

; il tok plaats. Men wenschte de ouders een

ô;ài;;g"r,"ring voor Lucas" De koets reed heen

Allen staarden ze rra"'" --b; 
;"rd het weer stil om de hoeve' Ieder ging

,r.., ii;r, dageliiksche bezigheden 
-

E"n to", zag den hoed op '{en akker liggen err

raapte hem oP'--:- 'k Zal ir.rr, terb,anden, zei hij' l)an is het

uit met de spotternij' Wat er uit een grap toch

kan voortkomen...
Davicl was toch ongerust !

It



IV.

Lucas lag in een karner van een hospitaal te
Gent. Zijn ouders en zuster ,ât"n bij hem. Vader
Willemsen was ook gekomen, toen de dokter
teruggekeerd was, met de boodschap. dat l.ucas
in zeer ernstigen toes'tand verkeerde.

En in 't hospitaal vernam vader Willemsen
dat er voor den armen jongen weinig hoop over-
bleeS.

Ontroerd trad hij de .kamer binnen Lucas
was bij kennis. Hij groette op zwakken toon den
gebuur.

* O, Willernsen, 't is zao etg met onzen
zoon. En al de schuld van die jongens! kermde
vrouw Dewinter.

- 
Och, moeder, ze hebben dat niet kunnen

voorzien, hernam Lucas. En ge moogt er nooit
wat van zeggen. Ze wilden mij een keer plagen...
Ik heb dat vroeger ook gedaan.". Ik had over dag
clien hoed van den boom moeten halen... Ik ben
altijd veel te verlegen geweest. En 't was donker
en 't waaide zoo hard... Moet ik sterven, ik be-
wiliig er in... Ik ben niet berrauwd...

- 
Maar ge rnoogt niet sterven ! jarnmerde de

moeder.

- 
Zooals God doet is het wel gedaan, moe-

der... En... als ik gestorven ben, laat me dan
toch op ons dorp begraw^en *'orden.

- 
Mijn jongen, mijn jongen toch! snikte

vrouw Dewinter'

- 
Ik zou willen ïusten bij ons kerkje"' Daar

b"r, ik tog orrd"t-ot' -tolk" E" ge zult elken

Zonàag mijn graf zien"'
Vader Dewinter smoorde een snik"' Het was

h"* of hii bii de l.'erk het terpie reeds zag' wa,at-

onder zijn brave jongen rusten t:'"---- 
En d.., is h"el Jt g"*"t"te bij mijn begra-

fenis, l"t""fga" Lucas' Ook c{at zal u sterken'

moeder...

- Jongen, ik bid nog'zooveel voor u'

E"tig. """genblikken h""'scht" er nu stilte in

de lcarnËr... trr.u, was vermoeid' ' '
Daar trad d. Jokt., binnen' Hij zag dadelijh

dat de Patient afgemat was'- 
- 

Nu moet hlt hier weer wat rustig worden'

zei hij.---"Och, 
dokter, als ik toch sterf"'.wat geeft

het dan... het bezoek d'oet me zoo goed' sprak

de zieke hijgend.

- 
De pijr, to,, kunnen terugkeeren' en dat

mag niet. Ett g" moet hooP hebben'

Wiil.*t"tt ging bij het bed'
Lucas, ii. mo"t doen wat cle dokter beveelt'

zei hij. Ik zal ook voor u bidden" '----'3".." 
Beclankt clat ge gekomen zijt"' En

' veel groeten thuis'." en ook aan f)avid"'
Hii noemde den zoon rnet wat nadruh en !Q:*?'ï-



der begreep de bedoelin,g. Er was bij den kranke
geen zweem van wrok...
. Bewogen ging vader Willerrsen heen. De trein
bracht hem tot Sinr-Denijs-Baekel, Toen ;;"";
de llandbouwer nog *r", larrgs den eenzamen weg
naar huis. En 't was of hij à.r, ,r-"r, Lr"." _rooî
zich zag. O_p de hoeve .ruit"lC* hij alles i" Uiir""_
derheden. David was er bij.
, - Jorgen, vervolgde dà vader. ik zeg niet, als
!-_ucas sterft, dat gij Je schulcl "r" ,i;" dood zijt.Maar toch zult g* u plichtig f."""t.n... ,r Is eenzwâre les voor u... Bid dat Lticas nog moge gene-
zen.

...^?i:ld 
was zeer sril. En hij lag dien avond langwaxker...

:'*;.4;;;; ";d* D;;;
Gent terug. En van het staticn ïi"g Li; ;;;_; ;;;'Willemsen 

aan. op ,ij" ;;i;;;,iî""" een btijdetreL.

- Willemsen en zijn vrouw waren in de keu_hen.

-_ Goed nieuws I I)e dokter geeft weer hoopzei de vader van [_ucas.
-- Is 't waar) v.roeg vrouw Willemsen. ls oeziekte dan gekeerd?
^- Ja, al met eens... ,O g*brrur, eergisterenfoen- g,e $'eg waart, rneenden rve, dat fr"t 

",.r"_"werd. l-ucas ging s'el ""ht"Àit.1.g*, den avon<i*'* 24' -'

viel hij in siaap.., ik d."!rt, dat Let bewusteioos-
heid was. Maar hij sliep den heelen nacht door
En o, wat smeekte ik God om redding! Lucas
was gisteren weer helder. Hij sprak toch niet veel.
En hij had dan weer een goeden nacht. Dezen
middag zei de dokter, dat de ziekte gekeerd was
en Lucas genezen zou. Hij is door 't oog van een
naald gekropen. Het moet heel lang duren, maar
dat is niets... O, ik kan mijn dankbaarheid niet
uitdrukken.

De Willemsens verblijdden zich met de gelùk-
lcige moeder.

- 
Ik ben nu e€ns ïap over en weer geloopen

om schoon goed voor hem, hernam Dewinter.
Morgenochtend keer ik terug. Miin vrouw is nu
bij Lucas gebleven.

David voelde zich verlicht, toen hij dit goed
nieuws hoorde.

Lucas moest nog wel een rnaand te Gent blij-
ven. 't 'Was 

een hlijde dag, toen hij terug keerde.
Er kwam veel bezoelc op de hoeve van Dewinter.
Ieder wilde Lucas goeden dag zeggen. Maar David
Willemsen durfde niet gaan.

Lucas moest nog eenigen tijd plat op een rust-
bank liggen; hij was inwendig eekwetst geweest
en dat herstelde maar langzaam. Ë,indelijk tuch
mocht hij wandelen en ook weer wat werken"

Nu lachte niemancl hem meer uit. Men wist,
hne tucas, trren .r -Y;l"ffvaar was, ziin moe-



der vertroost had en.men t"wo"d"rde zijn *o"dgn de liefde voor zijn 
""d;;;. ïDavid en hii a""a. J'"0;;:';.:.;:i" ontmoerte

De plaaeeeesr had-""-;;,;';.raats nier meer.
#"î'ffii'.T"'-[ï ilïi*ii';i hem een h;;;;

V.

Maar David behield zjln plaagzuchr toch.Eens moest hij de _odâ.r^.rit*Ël' gru"ht halen.die langs 
""n.kË., ";;ij;".dJ"t,"o. Het wate,kon er nier meer d""r.'Éi;;::":.

3:n::ï,;*î,,,"edd.;;;,';î;:"J'"'",,î0.'*,,"î

ff r ffi i :ii:, :ï 
"" i' îii "o: tï: 

" 
in" n:i

, D3v!d hoorde iemand over de kr.loerde langs 
""" È".î*:-"i::" xeren-gaan. Hij

oud, wat 
"rrrroorl,o:* 

en.bemerkte dil; ;;
ging bedelen. 

:el vrouwtje' dat op de hoeven

,.,.1:îlî.fl,""ïi:'L îu"' sprons David eens-

*j::ti,. i: i":::î î;: ::?î"ï"ï:l
O";"?:"rïï", gitde ze, en ze srak smeekenci

..- O, doe mij niets! smeekte ze, toen Davidzr;n bevuitde handen n1;; 
lf-1uî;:ÉL,."

Betje weende van angst. Een man naderde en
zag die laffe grap.

- 
Betje, 't is de deugniet van Willemsen, die

de gracht kuischt! zei hij.

- 
O, mijn zoo doen verschieten ! kloeg het

vrouwtje.
De oude verwijderde zich zoo snel ze kon.
.- 't Is moedig, David.." Ge moest het met

mij eens doen! sprak de ,rnan.

- 
Ge kunt zelcer nooit eens lachen, azijnge-

zicht!

- 
Denk liever aan I. ucas !

- 
Dat gaat u niet aan...

- 
Ik vind u een lafaard... En gegroet nu!

De man ging heen en David werkte voort.
Vanavond zou hij het aan zijn karnaraden vertel-
len, hoe Betje hem voor den duivel hield. Hij
scheen er waarlijk nog fier over.

Een uur later was de schoo! uit. Er naderden
kinderen. David hoorde hun gejoel... Hij zou de
kleinen oolc eens bang maken. Hij was immers
een plaaggeest.

'Ioen de kinderen bij de boornen waren sprong
David \ reer naar voren, de handen uitgestrekt en
schreeuwend: oe, oe, oe!

Verschrilct stoven de kinderen weg. De kleine
Jan Volders wâs zoo ontstelcl, dat hij recht naar
een naderende auto liep, Getrukkig reed de be-
stuurder, die de i<inderen gezien had. niet snel,

-27 -



Hij stopte onmiddeilijk, maa, Jan was toch ge_vallen en een wiel r-eJ ;;'",i; been. De lcin-deren keerden ."r"u. n.JiJ'k;;;p, nu zelf zeerverschrikt, achrer a* U"o*à.'dJ..rroUestuurder
steeg uit en keek.ontsteld ,r**"a*r, L;;;;;.ï;daar bewusreloos 

1"u.-ôo trui'u"*"f,rei der jon-gens en meisies l*wamÀn *"i""h*r, ; d;;akker. Ze wisien niet,- wat .r-*"n""ra .was, 
enkelcen 

3û_dig ,ruu, J"r,'h;'',,l,, Il u.rro.* Ih kan er
zwarre .,.,,t r._.T"ï"fi#lihJî*"i.î" T;rnaakte de kindere" b"";;;*dit"'*..r.r"k. Iieovan anssr,rechr naar rnijn .,rto--HuJ-iËîj.ir."izaam gereden dan ware h".,.f.", gJ"rd;#;i:den. Ik heb geen schuld. 

--- *"'rer 
à

u"*.f"t was David wille'rsen I riep een der

Ja... hij kuischt de gracht en is zwart vanhet slijk, vertelde

Ik zal om een dokter.rijd.",";J i.'rrr".*ae heer.
,-Y:l :"m Jan v"!il;;';;î;"* hem 

'aarfi0""Jfr:;"îr"#i D. he"i ,.J-,-.u, het dorp.

;ï:i# :i:i â$ï:ï.:::i:: :",ï ;î :".:ilt
De auto keerde tenrg:rret een dokter, maar ook

Ëï,*." 
gendarmen, ài. d* fi;;;;; ondervroe-

*- 28 *-

- Waar is David Willemsen) vroegen ze dan.
Aan de gracht vonden ze hem niet meer. De

held was weggeloopen. Een la.ndbouwer had hem
aan de beek gezien. De gendarmen gingen in die
richting en weldra ontdekten ze den echuldige
achter een graanmijt. David zag z,eer bleelc en
beefde. Hij moest mea

Toen hij tusschen de gendarmen erg beschaamd
aan het huisje kwam, waar .fan lag, sprong een
man naar buiten. Het was vacler Volders. En eer
de gendarmen het lconden treletten, gaf hij David
een draai om de ooren.

._* Lafaard ! AIs mijn kintl sterft is het uw
schuld! riep hij.

De gendarmen weerden hem af. David werd on-
dervraagd en moest beken,nen. dat hij de kinderen
schrik had aangejaagd. Tijn vaàer etond daar,
bedroefd en beschaamd.

* Neem uw zoon mee, zei de overste der gen-
darmen. Wij zuilen het gevai bij het gerechr aan,
geven.

- 
'1 Is erg, sprak vader. David, David, wat

doet ge ons toch aan ! Was de les met l-ucas nog
niet hard genoeg)

De dokter zei dat Jan zijn been gebroken had.
Maar hij kon ook nog wel inwendig gekwetst
zijn. Het best was hem naar een lclinieL te Oude-
naarde te voeren. De heer droeg het kind in de
auto" De vader zou meeriiden. Moeder, die eok*29*



geroepen was, kwarn schreiend uit het huis. De
menschen wilden haar troosten.

David had zich gewasschen en zat nu diep ver-
slagen thuis. Zijn moeder weende Ze vond het
erg om het kind en ook vreesde ze, dat haar zoon
naar de gevangenis zou moeten. De zusters wa-
ren eveneens zeer bedroefd. Vader had harde
woorden gesproken.

David sliep dien nacht niet O, .|an moest eens
stervent

-- Dan vlucht ik ver wes! Dan ga ik naar
Amerika, besloot David in ziin wanhoop.

Hij dacht er zelfs over, nu al weg te ioopen,
maar dat durfde hij toch niet.

's Morqens lcwamen de genr{armen zeggen, dat
David 's namid,iags orn drie uur op het gerechts-
hof te Oudenaarde moest zijn

- 
O, zullen ze hern houden? vroeg moeder.

- 
Dat peins ik niet. Het kind is gelukkig niet

erg gewond.
De dokter kon niets anders vinden dan de been-

breulc. Dat nieuws gaf toch al verlichting. Vader
stapte met David mee. 't 'Was een zware tocht.
Bevend trad f)avid het gerechtsgebouw binnen.
Hij rnoest lang wachten en daarna alleen in een
kamer gaan. Daar zaten twee heeren. Een was een
rechter. David mcest alles vertellen.

- 
En zijt ge nu niet beschaamd) vroeg de

rechter.
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- 
Hal zijt sij zulL een held' die.moedig is te-

qenover kleine ti"à"t""" ' en oude menschen'

;";î";i i-,"u-- *"r'""J' a" s-e' ook al een oud

;fiï;.'J;" Ë.n'iu lp ;1 ti;T had gejaagd' -'t ls

dapper van u' g'o-o'" Éltaii vt'volgdt de rechter'

En als die kleine :'" Ui: de. auto lag' dan wegloo-

pen, in plaats t't"-ttï "ltollt"ff"' 
te helpen' Ook

*"., ,.", moedig van u!

David wist van "thtamt" 
niet waar te kijken'

M;"; het verwijt was verdiend'
- 
Hii kreeg nog een scherpe berisping'--* 

W. 
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zien wat er verder te doen staat'

zei de rechter dan'-.- 
Mo"d", Willemsen was al weeÏ tevreden' dat

D;;t;;t vader terus keerde' -Het, 
bleef bij dat

;;;il;;;k. J;; Vold"ers beterde' Vader willem-

;.;ï;;ld" jl d' o"kosten' van dokter en hospi-

ffi, ;î1i""*, ttii nam het bedrag van David's

soaarboekje'-"Ë;;;;i.r.h"r, 
Winter moest David na donker

,frJt ËUl".n. Hij mocht niet naar zijn kamaraden'

- 
lk kan u niet vertrouwen' had zijn vader

gezegà.lk moet u als een kleinen jongen behan-

delen' 
Maar nu hielP't Was geen Plezierigen Winter'

de les.
David zou geeïl plaaggeest meer zijn Toch be-

fri"ta iri; d"rr-rru"*' D" *tttschen zeiden zelfs'

à"i ftii Len treiteraar was' Ze waren niet vrien-
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delijt voor hem. "fan Voldera wâs goed genezeil
naar huis gekomen. 't Ongelulr liep âuo ,rls soed
af.

- O, mijn leven zou als gebroken geweest
2ijn, indien het kind gestorven ware! zei moeder
Willernsen aoms nog. David, vergeet dat nooit!
, Toen David weer eens mocht r.iitguuo, hoorde
hij -e.tmalen een landman ,;gg*; a.t Ui v..
van zijn hof moest blijven, Men wantrouwde
hem, vreezend, dat hij weer strel(en zou uitha_
len.

Hij leed daar onder. 't Was als een eenzame,
die rond liep. Sommige jongens moesten hem
van hun ouders mijden.

Maar dat beterde dan toch s:tilaan. Men merkte
dat de jongen ernstiger was geworden.

.Ja, de les had eeholpen...
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