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A. HANS.

Nr.78

SAMEN UIT
(Viertle druk).

V/at hacl Mevrourv Verhoef het druk ! Op de boven-
kamer stoncl een groote langwerpige manc1. Wil1em, die
acht jaar oud'was, kon er wel in liggen... En als hij recht
stond, ku,anr <le rand hem haast tot cle schouclers. Of het
dus'een mancl ll.as, -waarin men vcel bergen kon ! Moeder
hacl er kleederen ingepakt ! En- z.e zei, dat cle nrancl nog
te klein was ! Ën deze was r,r'aarlijk boorcievoi... En toen
kwam vacler nog met een stapel boeken; 'Willem met
een groot schip, eu Marie met een pop elr ecn leclikantje ;

tlvee anclere zusters,brachten ook al,boeken, nog kleeren,
tvree zolrnescher-mcn, cen, naaidoos, eeu teekenalbtrm.,. 't
!i/as roor nle,"'rci1\v Vcrhoef om lr,anhopig tc rriorclen...

..-- als tjrt cr gllcnracl nog i:ij nroet, 1.:au cle mand on-
mogeiijk clicht, beweerde moeder.

De familie ging voor vijf weken naar Iriadegem, ia
Zuid-Ylaanderen. En $illem wilde daar zijn schip leten
vsren op dç be*, wailxfiua vader ver&ld ltad, En tVDatie

I.
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l'e meisies r,.eicn zuike iroekerlnrnien. ()c,k tcckencletr zc

jdas:"lie lir als ze r,. anr1e1ilerr, kci:<1en ze lta'ar zonnescherm

rriet missen. En r,aclcr laac] boekcn or:er (le dorpen en ste-

c]cn vlur 7'iiricl-l/laauder-c,ir ctL die it'iide hij juist r.laar ectts

1ezeu, onr cl.arr r,i'at hij ias van c'licht bij tc l,c'zien.

De nrarrtl ,,"l'ei:ci (lus 11o!f lneer volgcl)ro1)t. E,n rtacler zet-

tr: zicir rlaa::na op hct <icksel om dit te sluiten. I\{aar hoe

hii r,ok tlnri:te, ii,: nlald n'as te voi cl hct deksel korr niet
toe.

-- I)a:r luoctcn \i'e lroll eerrigc 1ri,1.:ken rllaken, z.ei

riroc rlcr.

llijirlieer \ierhoe'f haalde een valics. I)it *'as ciadclijk

rto1. l{arie volrd ol) zoicler lrog eclr ourlc tasch. l)ie r,,'errl

eveileens opgcpropt.

l\I,aar clarr bedacirt tnocdcr, tiat ze 11og cell kleed vati

flarie lracl vergêten. Ën eenige re.qellscirermctr kon nten

ook niet missel1. 'f Zotl te l,intlegem \\iel uict alle dagerr

prachtig u'ecr z.ijn. \Millenrs Zondagsche schoellen \\-aretl

blijvcn staan. Willem zotl gaarrle eert bonu,doos mee-

l1emen. Als het regende, moest hij binnenhrris toch ook
rvat kunnen doen.

En toen het avontl u'as ston<len nacst cle groote nlarrd,

het valies elr de tasch nog drie flinke pakken. Trvee fiet-
sell mcestcn eveneens mee.

-_ Ik ben tlij, dat \\'e morgen vroeg vertrekken, zei

-_5-
rnevrou\\. \rerhoef. Als n.e nog tot ,s rniclclags thuis bler,,cnkregen u.e er zcker
cra' iio'<rc' ,. " ,, 

"i ;T"::;].,i,1ft::i'il:.:îl-* bij ! En

lioerlet- l,as rlooc,hnoe vall ,t zorllelt, het <1tnkcn, hetlre<JisscJc,, 

'et 
*:iklçe' 

"r, *,""n.,r."Li* t inA"r"n l\.arenl,.iii tJet r1e ,q.r.oote tla.q nadcrde. Al. ;"i.-.lie'er, <1a., u.as rrct oorr .o."_, ;;;.;--' .rtu 
maar vlug

i)c groote vaclrrtie u.as be.gorurcu err c1e fanrilie Ver_hoef zorr viif l.ekcrn naar buiten gaarr. Vacler liarl vooralleri ecn plaats gehurrr<l op een boerderij te I,inclegem.
I)r: oclrteld l:rak aarr. Willcnr storrcl al orn half vi.ifr'ôôr. het raam olu te kijken ,r,"lk ,,,"..r het r.ças. Dc zonscheen reeds ! ,t Zov clus rvel 

""r, ,"*roorr" dag lvorderr.

,ï::î 
u,ilcle nn rte arrctercn r,vekken. Vatter hoorde

* ZuIt gc eens gauw maken dat ge n eer in bed komt !riep hij tot Willem. Het is v"el te ,-"*-rr*n nog wet,anclcrs zijt ge al moe voor g,e in den trein zit. !

Slapen? Ja, Willem iegde zich nel neer.. Maar slapen,dat rlas iets anders..... Slaap maar, als ge zoo vol vanblijde venvachting zijt !

wat duurde dat lang, eer de groote klok, beneclen in degang viif uur sloeg. En dat -u1 ,rog i. 
"L"*,

*" -"?ïJ.* 
uur staan we op, had vader clen vorigen
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rdoil éélr ut11'....., Willern 1ag'te ztlchteu' :

{)ir t'lc ltcvcillienreL rverd \{arie ook rvakker' Ze splong'

t:i;, 1;i 11'etr liupletdc naar het râânl" "
'-- l-: "ti,tl:-. rlcei ! riclr ze'

î)e zusi"c, s siiepeu nog' Marie ging stilletj:: "o"1 
t1e

rs:rsc|tl{cl. 3c t:am ee11 spol1s en maakte die met een

tii>ic:iret. Dau tlaar het bed vân haar z'usters"' Ëven op de

l,.tr*4',i lleus cn ee11 paâr op I'ena's wallg"'

Di: rrrcis'jes richtten zich verscl'rrilit op'

'- \,teLrrel,eirtle mcid ! riep Johaaua'

j Akelig sciiepsel ! schreeur'vde Lena'

,Ot" gln"it 
"u"t1uug 

op reis ! zei }Iarie' het is schoon

weci ...

(), ia". op rcisIlin c.le meisjes \4raren clacldijk goed ge'

luirn<1.. .

.- FJoc laat ;rou 't zijll? vrocg Johauna'

-','iit ril1r t,as ! riep Wiliem van daar traasi' Ik inag
_-- \ 

'.1 
l " I

cr lrorj- nir:t uit latl vatler" '

}''I:Lsr oclt, vatlcr was zeker zeirÎ zeer b1ij. Warrt hij lrorr

evettnilr Lrog latiger 'tU"" 
IIij sto'c1 op err 1i'et toe: clai

;dilit t'nJtr"lt-utJ ot""*' Ze zoudcn te meer tijcl neb'

i;;; .rt zicii'l.1'-ar te 'aken'
' , 11,1.!;15'tatuurlijli weer moedet'-li: h:t tveer 't drukst

had. Zcrnaalite hel ontbijt klaar' hielp de kindereu klee-

;.;;,;;;" lroocl i' voor de reis"' Éu och' ja' er is nos
T
lli

ii.

,l
i;
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zoo veel te beredderelr, \\:aaraarl alleen eer. ntoecler clenkt

e1r.unaarirr vaclqr,en cle kitrder,elr g:eel1 erp,.hcbben..

'Vacler rvas. onrlérrt'rijzer. De .gtoôte 'broer" van, cen',zij-
rici: 1 eer'lingetr hacl beloof cl mct cen'kruin'a-ger.r' t1e i.q'rdote

mancl naar. Ilct,station te 'bren{le:}"

i)ic rias gôcci o1r tijd.'t Zou cett z\vant vr-acir.ljc zijrr...
Iiir nrijnheer: cni mcvïott\\' 'Vertrdcf ' cn t'lô'' 1;irtc1clen,, ailerr

\\'.xr-c:r z\', âarr lrclacieu.

.\f aar och, nren giug immers voor pleziei. uit ! En clarr

n'egcir a1le r;rachten licht !

J)e lrand n'ercl als rcisgoc<i irrgescliitvcri.'fJaarrtaer-
rlocst men du3 triet mecr kijken,.

- 
\lre ;r'riilcrt ilc niimil aait rle s'iiLiie]r,ill' Lirrtiegéilr'r,vel

tcrcg zicir. i:ci mijrrhccr Vcrlioef .

Zr;cl vcitiok <ic fainiiie nrl vârr c('ri s-,-.ireclte bij Alt-
r'. erpijn riaar Zriitl-Vlriaircleren.

iio, in tierr.ti:c+in hnd iecler ceu goer'I,lrlaatsie; Willenr
<-,rr il{arie bij hct raanrlrie aan de ecuc cn Jolranla cn I,e-
na lrij het r:engtcrtjc aan c.lc apclerc zjji]e

Eu voort g'ing het nu, eerst tot aan ,Boem, rtvaafl .eyen
gestopt rverd. Rut.,..; verder I,ueerl De rkiudcren zagen dc
trl-upel.... c'n rle rookencle schoorstêenên:'valr c1e steerr-
bakkerijen.... dan het kanaal van Brussel.

Vacler'vertelcle <lat er' Steenbal..l;erijcrl,,triggen,r.,van
Rumpst, langs Terhagen, Boom, Niei, tot,!ij; Hernixern
aarr cie Schel<le en clie nijverheid hier al zeer oud is. De
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klei langs c{e Rupel is bijzonder geschikt voor nlet bakken

rnân st€en. Ên c1e Boomsche steen is ver' ook in het bui-

tcrrlanil, goed bekencl"

f)e trein reed tru tot aan Puurs' een groote gemeente

rvel maar rustiger dan Boorn. De grijze kerktoren rijst

ecn'aardig boven cle huizen ell van ver irr het roncl is hii

z.ichtbaar.

Hier stapten reizigers over' die uaar Waasland moe'

stcfl.ot,erBornhem*Tu*,"t,",meteentreinwelkevan
il{echelen kç'am..

ni'.rsschen Siut Arnancls en Baesrocle' twee nilvenge

riorlrt.tt, 7,agen onae '"i'i*"" 
de Schelde' 11og een ftukett

srtoorn ilier, maar "t vetl minder breed dan bij Antwer-

,r,rrr1. !,ir. rlarr stilstand te Dendermonde'

beze stacl werd in het begin van <lèn oorlog afgetrrand

tloor <le l)uitschers' *"* tt lr'u' \\'eer schoon herbotltrv'd'

Vcrvolgens ging het Gentrvaarts' voorbij veel dorpjes'

als Arrdegern, S"h;;;;à"' Wichelen' Schellebelle' de

grootere g"-""ttt-#;t"i"t' dan Quatrecht en Melle

tvaar t1e Ulo"o'ttwe"tt"ii"" att C-ents{e omgeving reeds

beginnen' g" æfk";;"*t mijnheer Verhoef vragen be-

antwoorden' lt"t' i"t waren nuttige vrâgent niet van die

dn'az.e als bij "i"oJ'Jei"'ig 
Aagje van we verteld hebben'

'l'e Gent moest de iamilie tw€e uur wachten'

De pakken werden in een herberg gezet en het gezia

-- (} --
trsk dt: stacl in.

-.* \Tij.lr:n u,e eells op het Ïrelfort, gaan? stelcl,e mijn-
l"..r' I'r;'l-:oci voor.

I)e 1.:inrlt:r'en llaren daileliik bereid... À{oecler keek eens
naar rle siriis... Zoohoog, ! Iin ze was gisteren thuis al zoo
ciiTrvijls <le trappen moten op- en afgaan bij het pakken.
Ila.; zat rrog in 1:aar becrerr

Ve<ler ;'eedcic moeciers gedechten wel.

--- \:iaak u rrict irezorsri voor het klimmcn vrourv, zei
l,:i. V''e ', r;rrl,:tt in cel lift naar bo-"'en gcbraclrt.

-- Nr-i d:lr r-r::'?czcl ik u, autuoortitle mcvrourv Ver-
1-,r-rei'. lfc:gern 't 1.:limnren zou ik opzien... nlaâr. atrs 't zoo
genr-1:1.r.,li,li ;aai iriii{ i}: niet lrelcilrir.

i(ihi-rlrirt l:tldc r;al de groote hloh uit het Clcrrtsche
i.l i,r,, t er.:l :'i.jri:;'.!L':

llriir r;:,ranr is Ilo':lnilri,

. Alc iir l.:1r:1i j;: 'i ir1.111r1.

4: i ii. i,:;rl, tlionrf irt \ri;lllrriirrltrrrll-.

li<iiia::tl \', ii: , (- gir;clt j.I< ilc ciiicklok r,l1r Gt-.rri cn clik-

"r-i.ii:; 
t-ic,,,,t.r1,.. l-,il:-i.lr:l--s i,:n slrijt.le, aii, {e -.'r:ijlrc,i<l bc-

, ,'r..ltti ir rl ti. l.lil r.:e aliJ.xrchtr,l {jt1 licrillsl,:n lirister<len
:,:,ll- ilii i-L i;r-iciitel' irr 'ltrirr iralklr;:'r:n.

i'.ia:u'I'lr-rr.larrd hlidcic ook wel i.rij ft,est. ]in zoo I'u'as het
rirr 1i:û0, (t:cr I.:iarci V irr het Prinsenl.iof rlerrl ge-boren.

Karci r',-as (:cn Vlâmiûg, een Gelterraar. Nrr zou merr
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eeli eigprl lrçcr- krijgeir., vau,..r,icn meu hopcn mocht, dat
irii zirn ';ol"li ccns n'at airrlcLs zotl p>eve;r dan belastingen.
Iieri Vlaniirrg aLs gi'aai. I)ic zou tocir zris een vader z.ijn...
lin claar-oil viercle {}ent bir' ciie gebootte luiclruchtig
lec ii.

-L\iiirrlr.tr- Vtilrotf vcr-tcltlt. riaeLvarr ioen zc allcn no3'

c.,'cn iren,:tlcir rarr lret belfcrt sloncleil.

- 
iialel \.\,!1: s-eboriirl err Roelanrl iui<lcie feest, zei hij.

't !s ;:,:orl- ,.'r-'tl {iiclltcr ze If zortg:

lirr l{oclancl :reiiclt ;riin zu,aal gebrom

Bonr, lrom, beugele born,

Vlaturrlcrcn orn.

. irè brirglls siiauclctr 11ict totl\\,c1l een brug vân den St-

]3ac-fstorcrr tliiirr, hie;: nâar 't irc1fort, hoog in cle lucht err

c'lil.araan lrin,ricn ze cle schiltlert ert vaanclels van de Viaam-
sclre gcrlee,nttrr... Zc gaveir âa1r het kiir<lje prachiige ge-

schenkell: een !',root zilveren schip eu een prachtigen be-

ker. Ilij c1e i1-eboorte bcnoemde zijn vader Karel reeds tot
hertog vat l,irxembur.q... Op hct kanaal van de Lieve
hiclcl meir ecn têchtfeest. Vcriicirte bootere voeren er op.
Iin'aan c1cl< iicten rriuzikanteu en zallgers zich hooren.
.i\uleri staii cen schittcrellcl vuurwcrli af van blinkencle zon-
lren,. ciraz,.ienclc rna11er1 ei1 de dr-âak daar boven op het
bellort spul'r1e ,stcrrc11. De rijlic kooplieclen strooideu
geld voor het volk... Overal stonden poorten of hingen
slingers.". zelfs iu c1e f;oomen had men lichtjes gehangen.

*- I I __

I)en volgeuelen
lingen ," ;;';;; i.]:ri"H 

"1:,jïi^"1:lercrs 

voorstel.
,rvij' en het volk mochr 0".,i,J".'.,iii;:,i:" sroore varen

Zro. viercle nreir fccst 
"'",O";;; sÏ,r.ott zijn, S.ce1 \,rt-(

,1ââr een o".,", .,. "*' 
o"l;"s'-;']i, iiïi -'ffi ïffilË

.0",:, x,'..r ï ;:Li,i"",*J,"fil;1"' *',,*,*",".i_
ftad hij groote sol

*::: Jfi ":i:î";rî# =,.l*** 
J: ilïï";

,r *,-.u,1 
-n";ffi 

:i ;::J"."#l j,l.ili." ûon n a;;, .;;;
(l.cr:.! ri c.iSci<le <-rrr"rJ a" ,i;;':;:,il]'"t laatst te bêtaler. E.,r tocn kuar'

lî5r Jï$tii:ir ff. fii ff ,-.:îi::fftr;,, t:;:

iîi",î,"';ffi ïTrt;ïJî;rru::i*:ïi
()entenaars te vergeefs lfi;.f* g**"*stl" '

Zoo verlel<je mijnheer Verhoef.
..- En l1u gaan we
Arlen begaven zicr 

den toreu' besloof hij'

ties nam. Dan *" ;"t*1j1'uto'" 
ha7, waar vacler kaar-

seumkarner *"n. noJuoJe 
op e11 ze sto'<len in 

""r, 

---î-

r"t ntirori i;';*Ï ]lo1tt."î' voor\\-er? tror, clat met

_:;;;;f ;ai 
j*î#*ii!" j:i:î;ï::nîr*,iï:

ren, cm u 
"o c *o t 

-"1;; 

i:.iï::.H:".1",i 
" 

-:î,h,ff 
ii
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ii:,1t.) hr:icht nrcn rlr: koffer narr't sta<1huis met r'[e stnrlt-

tr:l'-1,., r,, cl'ke rle vrifst rrlrn tle .epmeente had gelaten.
---.:-

-- Kiil;, irier staat cle oude tlraaii, sprak mijnheer Ver-
l:oc f .

i )p lrrt l:r. l{ort va11 Gert 1rrijl":t trog een clraak. Daar-
vlrt'ioolren r,.ei':chcitlette vtrh:llen.

--- ()e *r:ct, da.t llitriirs vrn Arteveicle cloor cie Get:te-
riirren tot 1r1r1,air(l rrerrl .gel.-o-zen, toen gra:r! Lo<1er,r,ijk
t-;.rlr rl'fale tlt Vlariiingerr r;erdrukte. I)e Gentel:aren ver-

siot'gen onder zijn leic'iirlg cle berrtleir van tien grliaf te 1)e-

', r:'l or; I i,i,i P rt: .;'1e.

*.- O, rlat lrcbben ïe.q'elez.elr in't trocl;je 1r.rr1 de Kin-
clcrbibl:r:th''ek: rr De joirgen va:r \.-'"'est-.ll.oo:.uebel:e. rr, zei

11,,'ir'.

-,. I i, <lri is r a.r I \Â,iehrir, 1-{)en il'arcn tl.e Gentenarett
te l.i;-ug;qe n:eester. I]u rnen vertÈlt clrt;re da"n clezen clraaii

r,,arr irct lliug;s;ch l--cifort haalilcn. Lle Bruggelilgen, die

'ri.c1 :i(r'iierlen orclcr ilu11 hevolkiiig tel<ir:ir, hedden ciicrr

<lrr.rl: uit Constsrrtinopel mcegebracht. De Centenaren
Icci(.1i (-:r-rl cl:aair als zegeteeken nrec. " Maar niet uit
ïlir:.r:'gc, rioclr tiit Rier:vlict r, beu,cren alldcrerl. De -"t,alr-

1rr;;il i6 cclit<.'r, rlat cle ()erLtcnarer hun tlraal:'hee1 cerlijir
htl;,ï;crr 1:c1,'oc1-,t. Dat kan men irog; ir1 de vroegcre reke-

lilr:r.1,.,r:r,ir:t:... ?'rorttvens, cie tegeluroorclil_le clraak is
.ri:.rr';-. Ilc oude staât 1rll heclcmaal verslcten hier în het

En rrrr \rr(:. eclr trail.ie oir. Zoo be:'c-iktc hct gezelschal:
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een tweede museuïn-zaâl. Hier was heel r'vat te zien' Aa*r

den rnutlr hingen talrijke platen, het belfort op verschil-

lencie tij clstippen voorstellencl'

- l-aoals vecl gebourn'etr hee{t het belfort veel van

brand gelec.len, herttam vader' In tlen ouden tijd brantlcle

het meel rlan nu. lle meeste htlizen waren van hout,ge-

bourvcl eir met riet gedekt' Dus a1s er een r'voning in

brancl geraakte, vlooghet vuur snel verder' En dan be'

zat men geen bluschmicldelen zooals nu' Men moest c1e

vlammên uitdooven met leeren 'emmertjes' welke men

vol water schepte. Soms brandcle er eene gansche stacl

af. Welnu het eerste houten belfort wercl ook door het

vttttr vernield. llan bourn'de men clit en dat rn'oest later

meermalen hersteld ïrro{ctren.

Ben einclje klimmen moest de familie Verhoef toch'

* \[/'aar is nu die lift? vroeg moecler'

- 1'!1lli, ctaar staat de torenwachtel er al naast âdt'

woordde vader.

Én ja een jonge vrienctrelijke rnan 'rn'achtte reeds naast

ziinlift. Want in dit belfort maakt men het clen bezoeker

semakkelijk . Zcso ts de toren ook ruim van elektrische

i'loeilampjes voorzien' De reizigers stegen nu' Ëen eigen-

n"rdige tocht' In de scherneriûg, zonken voor hen groot-

te, ho1le kamers, gebinten; dan klokken' a1les zoo ge-

heimzinnig. En spoeclig slaren ze boven' op c1e vijfde

verclieping. Ntr nog een eindje trap en ze stonden op cler
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omgang err genoten het prachtig gezicht op cle stacl en cle

omgevilig. En zc z:ageir, hoe Gent de sta<l der torens en

1noil1-11ilcii|en ts, ni;:ai ook cler fabrieken, eu dan der
gracirten en brugget, a1'rverden reeds veel vaarten ge-

dernpt.
nfil'nheer Verhoef \'vees naar een houtrijke streek. Mo-

lens zv"'ierden er lustig hun wieken en talrijke torens \ier-
hiei crr cr lruir cl'i1.s.

-- l)aar ergens ligt tr,inclegenr, waâr n'e straks heerr r-ei-

zet:,:.ei lrij. En llir girrdtr l<urrrren '.ve dc Toleris, ook dit
belfort rran flent zien. trlat is, omclat te Linrlegem op cen
heuvel ligt.

Er ku,arnen -"vat later nog andere bezockcrs c'p clen to-
ren, jon.ge mannen en meisjes, die van c'[en bu.iten eeli pie-
zierreisie naar Gent maakten.

Ilcn van hen droeg een zwart boihoedje en de ancleren

n:aakten claalover grapjes. Zij hadden petteu op. En ze

vonden het blijkbaar wat verwaand van hun makl:er, clat

hii, zooals ze 't noernclel1, ecn heer u'ilde zijn"

- 
Nu tr;an heel Gent het schoone hoedje van Pier zicn,

zei een der jonge gasten.

. En de ancleren lachten luid.

- 
Dat is geestig, merkte Pier zelf of. O, hoe geestig.

Ifaar hij trok er zich niet veel van aan. Hij boog zich
over den steenen rand, om beter naar beneden te kunrten
ki-iken, \r,zrnt valr hier leken cie rnenschen wel poppetjes

en de trams luci.ferdoosjes.
De spotvogel, clie Pier uitgelachen had, clurvde eens te-
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gen hetbolhoedje. Bn, o \l,ee, clit schoof rran het lrcrrfd err

tuimelde naar beneden. Luid gelach klonk. Pier deed nog
cen beweging om zijn hoofdcleksel te grijpen niaar het
u':l; rtltt.rtger rialr 'lrij. Ii,:t l'c::teir'ïc e,:rri!-i: inalcn crr l;n,lr;r
clan op cle straat, tusschcrr cie n'ieusclrcrr.le;cclt1.

I-ie fanrilie Vci'hoef i<cck aantiachtig rvat er nu gelteur-
de.

I)e licdcn rlaar berrcclen \r:aren zeer r"'erbaascl eir vroc-
11-clt zich zel:er af., of het nu hoe<1en ging regenen. Irr r,eri

oo.qenirlik staken er \\,e1 vijftig hun neus I'n c1e lucht. I,,-

* t7 -
der staarde naar boven... Ze zagen d,e torenbeklimmers
en begrepen wat er gebeurd was... Dan klonk gelach.

{sar een straationgen, die zeker rreel van voetballen
hieid, schopte tegen piers bolhoeclje, dat nu omhoog
schoot, rn'el niet zoo ver natuurlijk, dat pier het kon op_
va1tee1l. FIet bleef veel dichter bij cten grond, cloch k.wam
tc'lc:clrt in het gez.icht van eeir stoerelt vverkrnan. Deze
u'crd lu zeer boos. Hij smeet het hoofdcleksel tegen cle
hcierr err u'iicie clen straationgen bii de lurven pakken.
Dc krraair stormde \r'cg...

I)aar stonrl een strrdcnt. Hii raapte tlen hoer.i o1t en stak
lrern cp z.iin stok in dc hoo.qtc...

_.- i'iicr hcbt ge rru, hontleirkotic terug !... schreeuu,<le
f ,i; naar lmvcn cn hij cleeci of trij pier z.iin eigr:n<iom rvil_
cle uecr il-cven.

I)ll ilrirr rle lrii <.crr antlererr lirraalr tk,rr hoe<1 op het
l:<;oi<I. Hij znktc ricl kleinen tot over rle oorcn... O. lorr_gea was met het geschenk niet gediend en smeet het weg.Iiri Piers ho.f<iclekser kr,r'am o'cler cre *,ielerr 'a' eerr rij_
trrig terecht.

Dadeliil.: \\'are11 er ri-ccr. liefirehlrers oln cr zich ver<ler
rnee bezig te houden. l\[aar een politieagerit clulde niet,
rr':rt cie iioe'tl irog lalr.ger <le orcle rran de straat zou versto-
rr-'n. iin dat n-as loctr hct geval . I)e mcnschen hoopten
zich o1i. Zeker vroegen cle nieuw aangekomenen of er eeu
c:r.r:-i.irrl< r.,'as gebeurrJ. Dc trarns mocsten stoppen. De be_
str.irrrders belden on.qedrrldig. Auro's trompten oorver_
rioovend. En men zag zells nieuvusgier:igen op een drafie
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kouren aauloopen. l)at rn'erd een heele samenscholing'

Depoiitieagetltnamdushetorcleverstorendclingqp'
tlen irevtriLclen, platgereden hocd vau Pier ctr t-'rac,'rt li'-:"

in de zaal van hct belfort.

I)iei- hacl zich icruggetro'litr:en toeq de mensche:l oir

straat lachten' I{ij rvercl roocl t'a.n lt'oer1e en gaf c.leii sirot-

vÛ1r.,:1 c,:tt l,tla1r irr 'i 1lc;zic.1-it.

- 
j:litrlr.ar, iatrl;'ial.. ii; i:tnt llii rrir'rt sir'aii ! l-ic1l ik:1t:att'r:-

r'.racl die tlaar nt1 a1s vijand <ie vuisten bair'le'

tr)c t."..,r:c 1.lerc1"'; i','iltlcrr clli::ar' \'âst!'rijp'11' ]i;irllii:er:

\-eiiluci sclicitl,lc l:.'it t ii .:ci :

- 
Vilee:; tr-r,r r,,'ijzcr I Ge gaa-t toch tljr:t op c1cû totc'il

vcchtctr, zctr:el l 't ls ruaar cc-ri ltor:cl' die nall beûctlcir

g.cillimel(l is... 't \x,/i'Lre elrgcl, n]oest er cerl va1l tt olter c1e

l;cirstit'critr.g l'ai1cu'

- 
r,:.,/121611 smect ilij nriju hoccl rreg? r'rce-g Piei '

- 
Wrs clat zoo gcmectrcl? Ik had hem aileen naar

eens rviilcn afllakkeu oûr u te cloen verschieten, verotlt-

schuicl-i.gile zich cle atlcler.

- 
Ik kom toch aan uw 1i1ali ook liet !

De meisje-. 'fi'âïell :1cer âligstig gcutotcletr'

- 
In clk gcval kurLt ge hier triet vechteil sprap tlijrr-

heerVerlroef.BrrhetZoLlookdrvaasz,ijnhetbenederrte
cloen. Komt liever overeen' Urv maat kan c1e schade ver-

goeclen, velvol,gde hij tot Pier'

- 
Van eig'en zal ik dat doen ! sprak dadelijk de be-
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werker van het ongeiuk.

- De hoecl za7 niet veel meer waard zijn, bromde Pier.
Niet meer dan om hem op den kop van een vogelver-
schrikker te zetten !

- 
'k Ga eerr nieuwen koopen, beloofde c1e ander. Ër

zal hiel wel ee1l winkel dicht bij den toren zijrr... Voor'-
uit... 't is rveer vtienclschap, hé?

En tle jonkman stah de hancl uit. Pier clrukte die... De
tn ist ri es -ciirrtli--d.

Op straat stonden nog veel rnenschen naar het belfort
te kijken en te wijzeu. Maar de agent deecl hen doorloo-
pel1.

Het gezelschap vân Pier had thaus g;een lust meer om
nog het panorâma der stad te bewoncleren. ITet verdw-een
in c1eu toren....

- D14'27g liet1en, zei mijnheer Verhoef. Ze zouden
waar:lijk gaan vechten hoven op ecn toren en geen gevaar

zien. Dat komt nu van dat stomme spotten.. femand uit'
lachen omdat hij zich $,at anders kleedt clan een ander....

Die Pier droeg nu ecn hoerlje..... Necn, rlat :rrocht niet.
Hij moest vol.gens zijn vrienclen cen klak opzetten a1s

grootvader en overgrootvader. 't Moeten wel achter.

lijke gasten zijn, die vrienclen. 't fs goecl afgeloopen,

{ner zulke &lelngees-tige dingeo leiden soms tot bloedige

vechtpartijen, l.r'aarbii het mes te fas kornt. 'k Wecl, clat

die kamer-aden zootreel prr.nts nie1. hebl ert als ze eens
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,ecl l-,ricf nlorlcll .-.clrrijrcrr oI ic'z.ctt . Ê,r zal aart hrrtr

oncler'-r,ijs veel 1e kort gckomctr 2iiu...... Maar kom,
r,vij laten olrs genoegeu uiei becicrven

Vader wees 11t1 eenige gcboui,ven van Gent aan, de

Sint-Baafs- en Sint Nikoiaaskcrk, het Gravensteen,
G.erard l)uivclsteen, St-Jacobskerk, het Ztrid- en het Sint-
i'i.ctc:r-rrtat.clr; clarr toonde hij cie Vrijdagmarkt, waar
r.le ourje (]crrtenaren uit c1e gescirietlenis hun, volksverga-
<leringen hielden, en nu het stanclbeeld van Jacob van
Ar"fc'veiric rt:rnt.

I)uar g:irg rucn iiclr l;ciaar"ci ecyrs itezien. Ëerst stond
nien Ï:ij r-ier zu'arc kloi:kcn. "Roelanri" hangt in 't mid-
<'teir en u.ec.qt 6.0i0 kgr., maar het is niet mcer de orrde

Liok. iin dc ticlttve Roeiarid is nrr ook stom, nrant in
191"1 barsie ze Lrii het iuideri.

De Duitschers lrebben haar tocir eens 'ur,illen gebruiken
om hiel in cle stede, clie ze onderdruktcn, eerr overlvinning
tc ruieren, naar bij Ïet valsch geiuicl, clat uit 't belfort
l;reesch, legden ze haar gaurv stil.

I)e torcnwaclrter, <1ie het belfor-t <ioor en cloor kent,
liet de familie dan in i1e lift zakkerr naar de beiaarclkamer.

Ze z.onken voorbij een verdieping \\:aar 't uurwerk

staat. Dan zagcn ze het klokkcnspel. De Gentsche

lrciaarcl telt 52 klokken. Ze zijn welluidend van klank.

l)och r1e Vel'hoefs mochten hier niet te lang biijven.

-*2t-

Ze stopten te Gent maar een poosje. Ze moesten uog
r,'ercler. Ze daalden clus den toren af. Buiten ontmoetten
z-e Pier eu zijn gezelschap rryeer. De oude hoed was iu
den vuilnisbak van het belfort geworpen. En Firt
elroeg rru een spliksplinter nieuwen.

ITet zoogenaamde grapje had den vriend dus <luur ge-

k ost.
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De familie Verhoef stapte een paar uur later te Lin-
clegem uit den trein. Daar stond een kâf,'met een ezel.
Vader keek eerst van den tr-cin naar het reisgoed. Bn ja,
hoor, de groote mand was veilig aangekomen sâmen
rnet dc eip:enaars. T-wce manncll \/an het s;tation clroe-
g,eu hem naar <1e kar. I)e hoei, n'aat cle familie ging
logeeren, hac'i clen voerilân..gestrlr.rrd.

I{et reisgoed lr'ertl opgeladen. En dan kozen dq
passagiers een plaats, Marie en \À/illem konden op cie

mand zitten, rnoeder en de meisjes. op een bank.

- Ik i^'ande1 naast den voerman, zei vader, anders
nordt hct voor 't dier te z.\\arr.

En nu zou het laatste clecl der reis beginnen van het
station naar cle hoeve. Dat rvas r;r'el drie kwartier te voet
en c1e ezel zou het zekcr niet in minder tijd cloen: I{ii
bleeli heelemaal .qeen zin te hebben in rlen tocht.

- Jtr. . . . ricir de vocrmân .

Maar graur.i,tje deed rret of hi j het niet hoorcle, aI
waren ziju oorcn lang genoegom ctren lraas te verstaan-

- Ju, ju ! herhaalcle de voerman.

Grauwtje roerde zich niet. De meester hief een stok
op.
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- Niet slaan, niet slaari ! riepen cle kincleren...

- Och, 't zou niet heipen ook, bromde cie baas. 1Me

moeten mâar eens duwen, mijirheer. Mijn ezel heeft
van clie rare streken. Kuutren ive hem in gang krijgerr,
dan loopt hij r'vel voort"

De voerman gaf c1c lcidsels aati T,ci:a.

-- Iloucl ze cells cven vast, \/iocu' hij..I{om mijnheer,
we zû11c11 aan 't achterbercl stoote11, vervoigcie hij tr.lt

vader Verhocf.

Ën dat cleilen ::,e uit a1le r-iraclrt, lLrââr llet hielp uicts.
De ezel n'as al heel koppig, want irij ciur'i'cle tegen.

De ',;oerman rvercl nu erg boos.

- Vcrclicnt zoo'n lanaard nu gecn slagen? '"troeg hii.

- 
Niet slaan, niet slaan ! riepen de kinc.leren *,'r'eer.

- 
l,iaar zoo komen u,e niet oi:i i,irLclegern, hernam cle

haas.

- Hoe heet de ezel? vroeg ilIarie.

- 14icl.

--- Tol, l{ieltje, rijcl nu braaf voort, zei Marie.

I{aar de ezel gaf om ciie vrienclelijke r,voordeu ook al

rrie-ts.

- Hij heeft ons liever niet te lrinclegem, geloof ik,
sprak moeder.



-* f{ij houcit niet van vacantiergasten ! riep l,eena'".

- 
I'i.isschien heeft hij onze groûte mand rvel gezien !

nieenrle Willenr. En ciie zal bem te zu,aar z)jn
-- Iiour, laat ons nog eens durven ! stekle vader \roor.

I-Iij cn cle ';oermarr rieden hrrn best, doch de ezel hiekl
rle kar tege:rr. Iin hij kcek eefls o1n, alsof hij zeggen wilde:

-- Ja, prolrcer eeitis, of ge mij ook vooruit kunt stootelr..
.--- h{.ie, ge zijt erg stoût ! berisi:-rte Maric.

--- f-a ! arrtll'<x;tr1tie.

ije kinderer urr:r.stcrr er om lachen.

Ru-tu-tut I klonk hct censLlaps.

- ijgr lrrrto I lieTr l,rc\:rou\\" 'Ver-hocf rrtrrschrikt. Eu cle

e;:r,,l .-ral nict uit cien u:eg n'iiicn !îaan.

- 
{ i. (,f is vr,.rii rlat tling piaat:i gr-,noeg naast de kar,

1)('1,iec!-dc <'le vocrnrarr., <lie blijkbaar eerr 'helrc'l had aall
aiic aritouroltielen.

iltr-til-irrt I :,,or:r .{octci-de cle l)estrlLlrrlcr u'eu'.
I'ïij vc;irrl rJe i:1aat.; naast het loeituig maar smal. Toclr

initc hij iau5,.z;iaru \oort cn schrecrir.rc.le in 't voorlli.i rij-
rir. tt :

--- Zr"! eeus, i:l dc :itrairt voor ti alleen?

-- I..n'rl r-ii rlriju c.zc1 r-oor-uit lirijgenl tiertlc rie vorr-
nrnrr niidig tcnrg.

Iin ja, clat korr cle auto toch. l)cz-e rnaakte veci larvaai
om \:.-ecr in snelle vaart te geralicn. 1Vliel r,crschrok er zoo
erg! \râ11 dat hij al zijn koppigheid vergat en het cells*
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tlaps op een loopen zette, als wilde hij ele auto inhalen.

Hij mkte Lena de leidsels uit cle hancl. Marie en WWil-
lem rolden rtan rle mand tegen tt achterberd; moeder
slaakte een gil. En vader en de voerman stondeil daar o1r

'de straat verbaasd te kijken.
X'Iaar heel het spelletje u'erc1 nt1 gevaarlijk. De ezel koir

\4iel eerls in de gracht loopen. En de kar slingrrde en bot-
ste vreeselijk o1i de run'e keien.

De voetmàl rencle den ezel achterna en vader deecl ziju
best on hem bij te houden.

* IIo, ho, l{iell Ho, hol schreèurvcle Jo}ratrna.
llaar I'Iie1 \\'as !\'eer koppig. Hij luisterde niet en ren-

de maar door.

Mevroulv Verhoef stoncl grooten angst uit.
* Help onsl riep z.e tot een boer die claar aan kwam

gestapt. En deze greep Miel bij clen teugel en bracht
hcm tot staau.

_. Gelukkig ! zei moecler ûlet een zucht van verlichting.

Wilieni en hlarie \\,aren al recht gekrabbelcl. I)e voer-
man ell vader haalclen het gespan in.

- Deugniet, schold cle baas en hij gaf l\{iei nu toch een
por in de zijde.

- Hij is zeker geschrokken van clierr automebiel?

- Ja, maar vandaâg heefu hij allerlei rare streken !

bromde de voerman. Bedankt voor uw hulp !
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--- Ja, van hltte betlantr':t, sprak ooli mevloulv Verhoef'

lk vr'eescle rvacirlijÈ ciât u,e eeri ongeluli'zotlden tr<rijgen.

- 
i), 4,""n, troostte <le voerman. lçIiel is'eèiis eén half

rrur vei alleen uaar hùis'gelooperr. Ik w'a's op eèn tlcerde-

rij . lin tlc czel girrg cr vatt tloor. Maar hij oirlivecli nctjes

alle karren en draaicle flink'otn de'hoekéii en'lJôchten.

" l)61 iis hij toch zoo dotn triet, merlçte fohanfla op.
r'-. f6in,'juffet, b ncetr, maar koPPig

- Nu, claarvoor is 'hij 'eèn. ezel, sprak vàcler. X{en-

oclten rtjin h.et ook Ï,'e1 eens eu clie moesten fileef ver-

stan<l hebben dan een ezcl. r'

L,{aal zot.L 1\'{.ie1 pu gehoorr:aarq zijn?'Dat wab.de groote

vrâaÉa'. Nle...rour.rr Verrhoef .lilde. liever met. de kinderen

r','anc1elen,c1.och c1e voerman stelde liaar gerust, Miel, zou

hcm niet meer vast irebben.

^ Fin ldt'lukkig, de ezef ioonde tllans betcre n;atiieten.

iieel gewillig en cleftig;'bracht hij <le faililie voor tle ltoc-

vè.'l
Ërnerit en }3c11o, c1e f;ocr eti cle lloerin, litt'amen c1e va-

canfiega.sterr aan het hek verwelliomel1" ,T'in natuurlijk
mccstcu z.e daclelijk l-ret heele verhaal hooren.

Ifaar cle kindercrt streekleu vrierlclelijk den ezel en ver-

;<aveir ircm ailes. Toen tle:mancl n.iet cie ancler bagage af-

gclatletr uns, bctaalde varler den vtlcrntan.

i It.

Johatrna, Irena, l"Iarie, en \,Vi1lem gingcn eens daclelijk
<1e boerclerij bezien. filnest, c1e baas, velgezeicie hen naar
clen boom.qaarcl. Hij \r'ees ecrl dicht belaclen pruimen-
boorn acrr err zei o1 , hartcliil;err toon.

- 
Dez.e is voôr u ! De boom moet ge natuurlijk la.ten

Staan; maar de priumen moogt ge allemaal opetcn.
'Vacler hoorde dit.door het ,open raâin e1l verrnaande c1a.

delijk:

- 
Maar stiilgtjçs hoor, elken dag cen rantsoen !

Zoo't't vacantic .op ccrr hocve is plezicri.o;. Ilecriiclen op
cle 'uvagens on het graan._Wanclelen met vader en moecler-
rraar <le 1rcu",'cls, vitlt \\ rar nrerr rtaarlijl; clc Gerrtsclrc to-
rens kon ziett...'t Schip latcn varcn iir cte J:eck cn voet-
jes riasscherr in l:et lrisschc natcr. Darr neei- klum lrct ge-
zelschap op dcir rirolen.

De {amilie cleecl ecn uitstapie naar Cên Oudenr berg bij
Geeraardsbergell en ook naal het clichte woud Van Vloes-
bergen. Ifier,konden de kinderen rran die groote, donke_
re aardbezies plukken.
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Vacler las zoo 's morgens en 's avonds rn zijn boekeu cn

rrertelde allerlei merkwaardigheden van de stedeu en dor-
pen, u'elke ltct gezitr bezocht,

Ja, 1rlez.eir genoeg en het nuttige bij het aangellame.

','i.aar \À/illcm betoonde cle meeste belangstelling voor de

lioe van Enrest ern Bella. IIet uras dan ook een prachtig
c1ier, het schoonste van het dorp. En Willem 'rvist pre-
cies te vertellen hoeveel nrelk ze per dag gaf en ook hoe
vcel hoter Bella uit clic melk karnde.

's (.lchtcnds .qing hij trouu' Doka goeden morgen zeg-

gcn. f)oka, zoo heette c1e koe. 's Avoncls lr enschte hij ze

ri'e1 tcr i-ustc. . .

' ii rrerd er zoo vertrouwd mee dat hij alleerr de 1.-ric

naar de 'rvei bracht en ze ook terug haaltle. Zoo'n kleine
rnan l-rij zulli c'c:n groot clier ! Moecler \\,as er eerst we1 wat
bezorgd om... Nfaar och, ze zag, dat Doka lreel braaf rnet

dcn jongel haas mee stapte.

llaar ci1:r zekeren nlorgelr u,ilde Doka triet eten. Ze lag
trerrrig op lret stroo. Iirnest ku-am met bezorgd gelaat in
huis. Ilet \\'as zeer \:roe.e. De familie Ver-hoef lag nog te
bcd.

- Doka is ziek, zei de baas.

'Willem, die daar boven in ziju bed toch al u'akker wasn

hoorde dit... Ër \\,aren reten in cle zolclering

Wip, hij sprong uit ziin bed. I{ij hacl geen tijd om zich
te kleeden. Jtr een oogenblik stond hij bij Ernest en Bel-
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- Is Doka ziek? vrocg hij.

- Ja, ze lr-eigert haar voedsel en dat is eerr slecht
teeken antq.oordtle Ernest.

- Wat manlreert ze rian?

- Ik t:cet hct niet....

* -ls cr gcen dokter^r,oor de koeien? vror,.g 'Willem.

Ja, cle vcearts. Ik zal hem halen...

Willcm u,iicle al daclelijk uaar den stal gaan maar

Ileila zei, clat hij zich eerst moest kleeden. 't Duurcle
toch rrict lang of hij u-as bij Doka. Deze keek hem zelfs
rriet a,an. Anders hon ze clat zoo vriendelijk <loen.

Ja, Dolia moest rvel ziek zijn, onr zich rricts van haar
goeclen vricnci aalr te trekken.

\liiilt,rn r;ertclcle het trcurig nieuu's Érail varler el.r

nioccler.

- Doka zal rrel \leer gâu\\i beter zijn, troostte mijtr-
heer Verhoef.

- Laat oos het hopen, zei moeder. Ja, Willem, ge hebt
ook wel eens erg ziek in uw bedje gelegen. I\{aar dan
v/erd ge toch weer gezond.

In den voormiddag stapte de knaap met Ernest mee
orn den veearts. Deze ku'am en onderzocht Doka.
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- 't Is iets in cle ingewanclen, zei hij; err de koe
moest nrct zor.q beharidelcl rvorclen.

Ze kreeg medecijn... Et.r ze rnocht niet naar de rveide.

Dc veeaarts keek bezorgd. Hij zou den volgenclen dag

tertigkecretr.

Er:nest eu ileliiL \\iareil zeei: otrgcrust. En de familie
Verhoef r,oelde rlci hen mce. Iien koe vcrliezen, clat is
eeir zu'ar'è slag.'. En zoo'n prachtbeest clan. !

-,"ïi11cni spr:ek1e r'licn rlag niet. Dik-u'ijls iocrcle hij
in clerr sj,a1 et 's ârrorrcls bacl hii in zijn beclje voor Doka,
,- . ;...1.,,.r- ,. mocht u'or<len.

Dc vcearts kecrrtre rlen voigerrclen clag temg. \Mi11em

stond al wcl een uur oD den uitkijk naar hem. Hij begreep
niet, clat clie mijnhcer niet veel vlug.qer opdaagcle. Nfaar

dc veeaits hacl rneer iroeven te bezoeken.
-Wilicm 

stalrte mee naar clen sta1. En hii had zoo veel

vcrclriet als Ernest en llella, tocn de vecalts Do1<a nog zie
lier votrcl dan gistercn.

- 
Zttl i:L' ::1ui'\ ( t; I ','rorg r1e jottr-ctt zrcl:1.

- 
()ch, rlat zcg ii: niet, autn,oorcltle c1c r,'ccarts. We znl-

lcli t l.:--te iioi air.

't \Vas 11u trcurig op <le hoeve... 't Rcgelde trourveus.

De boel;cn crr rlc verfcloos kt'amen nu goed te pas.

Doka bleef nog clrie clagen ziek. I)eu vierden dag be-

gan ze ê eten. Dat was een gelukkig teeken.
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- Ze is er door ! zei cle veearts toen hij krr-am" Doka
içordt Jreter !

Willem sprong n'el clrie voet hoog, toen hij dit hoor<le.
Darlelijk liep hij het aan zijn oucrers verterlen. ook crez_e
en cle andere kincleren \\.aren zee!: bliide.

En ja, eelr paar dagen later, mocht \À/.illem de koê
\\'eer 1laâr de r;r.eicle blengen. I)e zon scheen weder. En
die tocht u'as als een feest vooL den knaap. Bn voor Er-
nest en Be11a niet minder. Ja, cle heele familie ging mee !

En mijnheer Verhoef had nog ceir verrassing voor
Willem. Op een ânclere bocrclerij, lo.qeerile een heer uit
Gent. Die had den fototoestel. IIij trok het portr.et van
Willem rnet l)oka. Ge kunt het in dit boekje zieu.

Nu n'as hct l','eer plezierig op c1e hoeve.
Itlaar cle tiicl vloog crn. Ën ticel te ganlr, li.nam de dag

van het lcrtrei<.
'\,Villern 

vergat niet 
'riercleiijk aischeid te nemen \/an

Dolia.
Miel bracirt de vacantiegasten \,t,eg. Hij gedrocg ziclr

nrl zeer behoorliik. Xfen u,as samelr uit gen,eest en hac.l
zich goed vermaakt.

Maar samen thuis is ook plezicrig.
Bn clat de familie Verhoef nog cliliu,iils sprak over het

belfort van Gent, cien hoecl van picr, over l)olça en lrincle.
ge1n, over hun gastheer en gâstvrou$-, kuut ge u,el den"
kcn.


