
[, HAIIS' KltlDEfiBlBLl0THEEl( - Gonlloh

Dc boekjeo van A, ,HANS worden ,in alle àcholen aa,nbcvolcn,
omdat zij boeien'd en nuttig zijn en ean de kind.ere,n vam oigan
land en voll.- vertellen. Dat deze uitgavo reeds aan Nr 344 ir
en vecl nurnlmers reeds drie- en viermanal herd:rukt wayd6n,
bewijst hoe A. HANS' KINDERBIBLIOTHEEK overal scvrnrgd
nord,t. De moe,ste verschenen boekjes zijin rnog ve,rleriigbnar,
Ziehier eenige va,n de laatste titela:

3,0:0. 't Portiertje van Roesel;ai. 
- 

lrQ'1. De Kleine Toon,ool-
rpeelster. 

- 
30'2. Angstige Dagen. 

- 
3'03. Anùwerp'err i,n

Brand. 
- 

304. De Banrnelingen, 
- 

305. In het wildc [,and, 
-3O'6. De Wonderbare Redding. 

- 
30t7. Naar Congo. 

- 
t00

D,e Vrienden der Slave n, 
- 

309, Fiore ,lVlargriet van Lcuvcn.
310.'t Avo,ntuur wrn den Schilder. 

- 
3ll. Het Boefjc. ._

312. E,en onverwachte Reis. 
- 

313. De Geheimzinnige Teo-
kenE. 

- 
314. De Spa,nja,ardcn te Gheel. 

- 
315. Zwa'rbc Jan.

- 
316. De Heks van de lVloe,ren, 

- 
tl7. De Boschwachtor

van Eikenhof, 
- 

318. Het Juffertje van Parija. 
- 

319. Do
Wolfjager van Turnhout. 

- 
320. De Ze eroovers. 

- 
321. l-lor

cezi,n van den vis,scher. _ 322. De wildle cow-Boy. _ 32r.
Keizerr Ka'rel te Gent, 

- 
124. De Spa,n,jaarden te Mechelcn

- 
325. Kerstmis in de Sneeuw, 

- 
326. Een angstig avont-

uur. 
- 

327. De Rcis in den nacht. 
- 

32E, De Zwarte Bende.

- 
329. Het licht,in de Wiltlernis, 

- 
33'0. De danlcbare :ol-

f361. 
- 

331. Een keer Wildstrooper. 
- 

332. Het Wonder-
land. 

- 
)33, }{et Verloren Testament. 

- 
334, In veiligo Ha-

ven. 
- 

3)5. De wonderbare reis van schipper l6n1gkss. 
-336, Een brutale feeks. 337. Va.-lcrs vertrouwen. 

- 
338.

De vlucht over de Schelde. 
- 

3)9. Neels' avontuur. 
- 

340.
De Zwarte Ruiters. 

- 
141. De Held van Afrika. 

- 
342.

De Pleegzoon van don Bedelaar, 
- 

341. Het beleg van, den
Ravenburg. 

- 
344. Een avortuurlijl:e vacantie.

Elke week verschijnt cen nieuw boekjc.

Vraag in de boekwinkels en bij dagbladverkooperr.
UITGAVE A. HÀNS.VAN DER MEULEN, CONTICTT

Boekdrukkerij R.. Bracke-Van Geerr Baegrodr.
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I.

F.en meisje stond aan het mlenhuis, een uur
gaans van Gent,'tegen de Leie, niet ver van den
weg naar Deinze. 't 'Was een Elure dag in Maart
1763. De Winter lhad streng seheerscht en velen
in Vlaanderen leden nu gebrek.

En het meisje, dat veertien of vijftien jaar kon
zijn, was mager en bleek, en zeer schamel ge-
kleed.

Julia., de groote dochter van rnolenaar De
Vries kwam aan de deur.

- 
Wel, Betje, wat is er kind? vroeg ze.

- 
O, Julia, rnoeder is zoo ziek en ilç moest

van haar vragen, of ge eens l<omt zien...
Een jonge man daalde haastig de m,rlentrap

af. Hij had door een kijkgat het kind bemerkt en
dadelijk begrepen dat het om hulp kwam.

Geen geschooi hier I riep hij op ruwen
toon.

Betje keek hem angstig aan.

-3-



- Maar Maarten, doe niet zoo leelijlc, v€r-maande julia haar broer. Betje,s *""ao-i" 
"rgziek.

, .Y3r gaat ons dat aan I Gij zoudt alles weg-
1î:,:! Trek rap naar huis! vervJgd" f,,i ir'il,metsJe.

- 
'Wacht 

Betie, j\.:."1 mee gaan naar moeder,hernam Julia vriendelij,h. 
--- û*s'

- Maar dan zond., korf ! snauwde Maarten,de zoon van den mulder. ôt; ;;;;, er van allesheen sleepen: brood, "o"[,'fr"rJ.'Wj;"ii;:igeen ar:rie rn:nschen onderhoudàn.
:- Zlit gij waarlijk zoo 

"r,*t Li;"k een stem.Een deftig ]reer was t""g" ..n o.i ,-rua." geko-men en had van achter *.r, bo".Ç h;t;;;*Lgehoord.
Ma.arten schrok en trok bij wijze van groetaan zijn muts.

, :l Mijnheer Van Beveren, er komen zoo veelbedelaars aan de d".'ro, 
"turi"ia_. rii'.t7ij kunnentoch niet biijven geven.

-- Er zijn veel arme menschen in dezen onge-Iuktrrigen tijcl, hernarn de h"." ù;; Beveren. Enwie welgecreld is. rnoet hulp ti"â.r. Dat is eenchristelijke plicht..Ë" *ij;.i"i"ilrii en dank_baar zijn, Car wii Ul""l!l fr+"".'lïlia, vervolg_de hij _rot cle *,,.1.1*orC.rl,t"r,'-ito"U'À eens naaruw vader zien, q'och ii. ga .er"t 
""", _", dat kindrnee. Tot straks !

*4*

De goede, oude heer nam Betje bij de hand en
zei:

- 
Wijs rnij maar eens waar uw moeder

woont.
Maarten keek hern bedremmeld na. Mijnheer

Van Beveren was de eigenaar van veel akker-
land, dat bij den molen behoorde.

- 
Daar staat gij nu ! zei Julia.

- 
Mijnftreer Van Beveren kan goed spreken

over helpen, hij is schatrijk en moet niet wroe-
ten, zooals ik, bromde Maarten.

- 
Wij zijn ook welgesteld en zullen ons in

niets te kort doen, als wij arffren helpen.

- 
Gij geeft veel te veel weg en dat moet ge-

daan zijn.

- 
Maarten, nu vader ziek is, stelt gij u aan,

of gij hier de meester zijt.

- 
Wie zorgt er voor den molen? Wie be-

dient de klanten)

- 
En wie verzorgt vader en doet het huis-

houden) Kunnen wij nu niet !n vrede levent Gij
hangt te veel aan 't geld.

- 
Ik werk er ook dikwijls nacht en dag voor.

En dan onderhoud ik geen luiaards !

- 
Is vïouw Looze lui? Zij heeft altijd hard

gewerkt, en nog imeer sedert haar man dood is.
Maar nu ligt ze ziek te bed. Heb toch wat rne-
delijden. Er zijn vijf kinderen en Betje is het
oudste.

-5-



- 
Dat gaat ons niet aan ! Ieder moet voor

zich zelf zotgen.

-- Gij maakt u zelf ongelukkig door uw be-
geerte naar geld" De rnenschen zullen u min-
achten.

- 
Wat ikan rnij dat schelen I Ik wil rijk wor-

den ! En nu sta ik niet langer te tr<letsen, ik heb
wat anders te doen !

Maarten keerde naar den witten molen terug,
welks wieken zoefden in den felien wind.

Julia ging naar binnen. Op ele vouiekamer lag
de mulder al weken te bed. Hij .was al lang zie,
kelijk, een kwaal op de iongen. maar had het zoo
lang mogelijk uit gehouden in zijn werk, Nu kon
hij niet meer. En de dokter zag zijn toestand zeer
ernstig in.

Julia had al drie jaar geleden haar moeder ver-
loren. En nu vreesde ze, dat oolc vader zou heen
gaan. Dan bleef ze met haar broer over. En ze
vroeg zich af, wat dat worden zou ! Maarten was
nooit vriendelijk. tr-lij dacht rrrsar aan gelrl ver-
dienen, en werd hard en ongevoelig.

Mulder De Vries lag waleker.

- 
Va-der, strai<s lçornt miinheer Van Beveren

u bezoeken, zei Julia. Hij is nu even naaï vrouw
I-ooze. Betje was juist hier.en mij'nheer Van Be-
veren hoorde, dat haar rnoedclziek was. Hij zal
die arme vrouw helpen.

-6- *v -

i
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-- Ô, ja, hij is zulk .*., irr"t" *an, *'ii. ve.l
goec{ doet.

Julia zei maar niets van Maartens gedrag,
'Waarorn haar kranken vader te bedroeven.

- Julia, zei De Vries, gij moet ook clagelijLs
wat aan de weduw e Laaze geven

--: Ja, vader.
_* Haar man heeft altijd zoo flink op mijn

land gewerkt. F{ij was een vlijtige arbeider. Ja,
het zijn trarde tijden nu. En wanneer zal het be-
teren] FIet is zoo clilçwijls oorlog. Maar ik rnoet
God danken, dat ik u en Maarten in welstand
kan achter Ïaten. Kijk, Julia, hier op dit papier
staat wat ik hezit en aan u en Maarten nalaat.

- 
lUaar vader, spreek daar nu niet over !

-- Ja wel, kind! Ik voel wel clat ik niet meer
van mijn ziekL,ed zal opstaan, En wij moeten er
over durven spreÏ<.err. Dat is rnoedig ert oprecht.
Ik zal er ook rnet mijnheer Van Be-;eren over
praten. Hij zal u later'goeden raad geven. Gij
kunt altijd tot hem gaan, als grj in moeilijkheden
verl<eert. Hif is rnijn eigenaar, maar nog meer
mijn vriend" Julia, leg die aapieren weg. Gii
rnoet weten wat er is. Molen en huis behooren
cns toe, înaar ook wat land en dan het geld. Het
spijt rnij, clat .ik het zeggen moet, rnaar Maarten
z$il er twist over kunnen zoeken-.. en u willen
benadeelen. O, God geye, dat mijn jr:ngen ver-



ândert. Flil h"rrgt te veel aan het geid, en dat
brengt geen gelulc.

- Vader, gij zult misschien nog genezen.

=- Neen, kind... Ik voel her wel, àat ik elken
dag zwakker word. Ilc ga naar uw moeder dezen
Zomer of tegen den Winter. God verleent me
1r1ôtic den tijd, om afscheid te nemen van miin
kinderen en familie en om mij op den dood voor
te bereiden.

Julia weende. Zij was altijd zoo diep ontroerd
als vader op zijn heengaan doelde Er, ,r,, spralc
hij er openlijk over.

Julïa, ik hoop dat gi3' met Steven rrouïrt,
hernam De Vries. Hij is een brave bo"rurrroo.
en ik -geloof dat hij u bemint. Gij kunt met Maar-
ten _alles zoo regelen dat hij op den molen blijft
en dan zal er weer een De Vries mulder zijn, zio-
als grootvader en overgrootvader het waren.julia ruimde de kamer wat op en zette voor
mijnheer Van Beveren een zetll naast vaderr
bed.

Na een half uurtje kwam de voorname bezôe-
lcer, die te Gent woonde. Hartelijk begroette hij
den mulder. Hij vertelde dar f,ii bii **d"wË
Looze was geweest.

- Er is daar veel hulp noodig, zei ,hij. En
elke week rnag het oudste kindje îaar Gent om
wet geld en een korf levensmicldelen komen.

-8*

-- En wij zullen het onze doen, verzekerde
De Vries.

Julia Iiet mijnheer Van Beveren met vader
alleen, want De Vries wilde nu im'mers eens ern-
stig over den toestand spreken

Daarna at hij van Julia's geurig brood. Hij be.
moedigde het meisje.

- 
Als vader er niet meer zal zijn, moogt gij

altijd op rnijn raad en bijstancl rekenen, beloofde
de goede man.

Voor hij naar Gent terug keerde, beklom hij
den molen. Maarten had zidh niet meer vertoond,
Maar mijnheer Van Bever.n ro.ht hem op.

- 
Zoo hard aan 't werk? vroeg hij aan den

wit bestoven jonkrnan.

- J., mijnheer, er is veel te rnalen, antwoord-
de Maarten, die maar liever dit bezoek niet had
gehad.

- 
Dat is plezierig. Doch, vriend, gij ,moogt

niet alleen voor 't werk leven. Gij hebt ook uw
zieken vader en uw zuster, en moet eens wat
meer met hen klappen. Ilç heb lang en ernstig met
uw vader gesproken. Hij is zeer ziek en voelt dat
hij spoedig zal heen gaan: En dan moet Julia on-
dervinden, dat zij een goede broer heeft.

- 
O, zij zal niet te klagen, hebben, mijnheer,

beweerde Maarten-

- 
Ik hoorde u dat arm meisje afsnauwen. Het

Wês niet christelijk.

-Q-



- Idaar er loopt veel slecht volXr roncl en, alsgii aan een bedetrat *.ru g=..fr, 
"h;;." 

er den vol,genden dae wel twintig. Zrl 
"*r.lfen dat aan el-u"''- 

Î::il,-ï-"fl "Î;lu:ï ", 
rx J:'='ru J",-

-- Ik weer dat ., a.rg.rÈï." ,"ïa dolen, al isher 
'eel sebeterd ".d;;"d; ";Jh'rl ,oor.rsbendevan Jan De Lichte uitg.r"eiJ-*lra. h4aar darkindje is toch niet verd'orr"rr. *;;, het dochter_tje van een arme wecluwe.* Nu, dlc zal er wat heen laten brengen.-- Maarten, wie.her u.tJ-;r;tjdt, o'ordt onse_Iulclig voor zich ,"lf "rrï;;;;;;;.".En rnijnheer V"" È;;;';J^'ii*u.,,d* nogeenigen tijd den muldur""oo"' 

"" 
""rr"tig., 

maarvriendelijke wijze.
-- En nu sa ik naar Gent, sprak hij einclelijk.Het is gu* i..r, à""r, ;f'"ir|j"f,", gezond ermear eens door te treklcen. Il_ L; nu nog netv66r donker rhuis zijn. Binn.; L; Ieorn ik reogeens vader bezoeken...
l4aarten o-ogcJe mijnheer \ran Beveren na..-- Oude ferrruluar, ,boo*d" il;. î Ben blij datgij er van onder ,!j ,F;;F;i"ft àaskart, is bijmij 't eene oor in en 't ander uit."Âr*. menschenhelpen, jawel ! So;

lî:iÉ I t'ï 
"i,:" ::i ;t,:"*; î ;;, Jt 

u"r' 
L;l

. Maarten was dien 
ïîît."r norsch, Oolc tot I

ziin vader zei hij weinig. Hij beweera" d"t itij
mûe was en trolc vroeg naar zijn bed.

II.

't \\ras October seworden. julia De Vries
hoorde de trnrnpet vàn den tr<oetsier der 'dilig"n-
cie, den grooten reiswagen, die van Kortrijk naar
Gent reed. 't Was een teeken, dat de wagen stop-
te. Er moest dus een passagier voor de buurt
zijn"

__ Fdisschien, iemand van de familie die nog
eens naar vader lçornt zien, dacht Julia.

Zij ging buiten. In den sahemer zag ze daar
op den r,r'eg de logge wagen, ,lie veel passagiers
vervoerde, lrrant er zaten er zelfs boven. De dili-
gencie stopte niet lang. Een heer kwam naar den
rnolen toe.

- 
Wie kan cta.t zijrn ? vroeg Julia bij zicli

zelf.
Zij bleef nieuwsgierig "p Cen drempel staan.

Een jonge man tradl nader.
__ In 't donlcer zult gij mij niet herkennen,

mairr l-ri-i 't lamplic|i wel denlr ik, zei hii.

- 
I-lw stern is todh niet vreemcl, sprak Julia._. ilE ben Ferdinand Dan,neels.

- tl -:*



- Jr, nu herken ik u, zei Julia. Gij zijt nietzoo veel veranderd.- Ik kom van. Frankrijk, sprak de bezoeker.En nu dicht bii Gent, a"Ënt it ;;" mulder DeVries, en ik lçon niet ;"É; àJî".0." avond
l.^-u11",:.ssel, :ros eer d" 

"tJ1.'tetreden. Iklilïi;"iï

niem,and wacht mij
wereld.

* Wij hebben u

daar. Ik ben

inderdaad in

*-t2*

eenzaam in de

langen tiid niet
l

rneer gezien, zei Julia. Ën gij zijt een mijnheer
geworden.

Ferdinand Danneels was inderdaad netjes ge,
kleed.

Julia herinnerde zich Ferdinand heel goed. Zijn
vader was meester'kuiper te Gent geweest en had
nog school gegaan met Julia's moeder, die als kind
te Gent bij een tante jaren had gewoond. A,ls va-
der vroeger naar Gent reed, spande hij uit bij
kuiper Danneels, die den molenaar en zijn vrouw
steeds minzaam ontving. Julia was er ook dik-
wijls geweest en leerde er Ferdinand, den vroo-
lijken zoon, kennen.

Maar het echtpaar Danneels was kort na elkaar
gestorven. Ferdinand was toen'even in de twin-
tig. Hij ging na den dood zijnr,r ouders in dienst
bij een kuiper en woonde daar: I{ij kwam in 't
eerst nog wel eens naar 't moienhuis, iïiaar de be-
zoeken hielden naderhand op Ën zoo had Julia
Ferdinand in drie jaar niet meer gezien. Zii
noodigde hem nu 'binnen.

-- Ik ben lang in Frankrijk geweest, vertelde
Danneels. En te Rijsel dreef ik handel in hout.
Het is er mij heel goed gegaân. Maar ik ver-
langde naar Viaancleren terug en zal mijn zaak
naar Gent overbrengen.

- 
Er is hier veel veran.'lerd, sprak Julia.

Over drie jaar is moeder gestorven. Zij was al
een heelen tijd ziekelijk. Vader ook, en hij heeft

*13--



gisteren 
-er nog een beroert" bil g"tr r.g.n, I-lij

Iigt op de voute. Tanre is er bij. Vud., zal niet
meer genezen.

- 
Dat is triestig... En nu kom ik wel ongele-

gen.

- 
Neen, het doet goed vric-ndschap te onder-

vinde,n. Maarten is op den moien. Er is veel werk,
t_e veel zelfs. Wij hebben meer dan ons brood o.r_
diend. Maar het is een sla,rneur, omdat wij er nog
bij boeren ock. Vader wilde het nier laten. M..î
het hoevewerk komt veel op rnij neer...

Julia De Vries verzweeg het, hoe zij sorns.van
den molen lan,g naar de torens van Gent kon sta-
ren. De stad lokte haar.

Als zij eens eerl stadsdame kon worden wensch_
ie ze dan... O, nooit meer moeten slaven en wroe-
ten in het boerenbedrijf. En zij had dikwijls de
voornarûe dam,es uit de stad benijd. Die hadden
e91 sgrnlkkelijk leven, konden veel wandelen,
zich altijd net kleeden.

_- Gij hebt veel land? vroeg Danneels.

- -- Nog a1... de molen is vàn ons, maar va_
der heeft lanC gepacht van rnijnheer Van Beve-
ren... ge kent hem wel)

- 
De ren,tenier uit het Onze Lieve Vrouwen-

Broederstraatje )

. :- Ju... Hij woont met zijn zuster en drie
nichten... Alle,inaal ongetrou*j.rr. Zii "i1" ri1t,
Maar mijnheer Van Bé,aeren is 

"", 
,U.urru .ii"-

-14-

naar. Hij komt nu en dan eens Hij heeft al heel
àen Zomer een arrne 'weduwe en haar kinderen
geholpen. Maar nu moet ge eten en drinker., Fer-
dinand.

Danneels vertelde dat hij te Gent een huis en
magazijnen zou huren.

Het gesprek werd gestoord door de komst van
een jongen boer.

- 
Goeden avond, Steven, zet n, noodigde

Julia" Met vader nog altijd 't zelfde. En dat is
mijnheer Danneels... Ge .rnoet u hem nog her'
inneren... Ge hebt nog met hem en rnij en Maar-
ten gespeeld.

- 
Is 't waar) vroeg Danneels. En hoe heet

gij dan, vriendschap?

- 
$1gv6n Teunissen... Ik herinner mij u wel.

Zij spraken over de vroegere jaren. En Steven
Teunissen ,hoorde nu ook hoe Danneels vooruit
was gegaan.

.- II( zal het stalwerk doen" zei Steven. Geef
mij de lantaarn, Julia.

- 
'Wat 

zaken, heeft die stadsheer hier) mom-
pelde hij buiten.

En Steven ging aan Maarten vertellen welke
bezoeker er was.

- 
Ha! die vent komt hier sr-nullen

icosten, zei Maarten kwaad.
Hij droeg Steven op, wat ..raar den

op onze

molen te

.- 15 --=



zien. En driftig daalde hij de trap af. Nijdig stapre
hij zijn woning binnen.

-- Ftra! dat is Maarten... u herken ik nog, zei
Danneels, dadelijk oprijzend, om den *,rld.ur"-
zoon de hand toe te steken.

- 
Herkent gij.mij, wel daar is toch de deur!

antwoordde Maarten. En als gij niet seffens ver-
trekt, zal ik u met eenige stampen onder uw
broek den weg naar Gent wijzen. Het is hier geen
herberg... 'S/ij nemen geen reizende p.r"u-rrt.r,
op. Eir dus buiten !

- 
Vlaar zijt gij niet beschaamdl vroeg Julia

nu, zeer verontwaardigd.

- 
Neen, ilc ben nriet beschaamd. Een vreem-

den snuiter hebben we niet noodig. Er zwerft
allerlei raar vol'k rond"

__ Maar gij weet zeker nog niet wie ik ben.
Mijn naam is Ferdinand Danneels, ik ben vroe-
ger hier zoo dil'wi'ils geweest, sprak de bezoeker.

- 
Dat kan mij niet schelen I Pak uw biezen

en toon rnij uw hietren !

- 
Maar wat hebt gij tegen mij?

- 
Zijt gij :nog niet buiten en zal ik u waar-

Iijk aan de deur moeten jassen) hernam Maarten
met dreigend geba.ar.

.._ Gij zijt baas op den rnolen, maar ik ben het
ir hltu, zei Juiia. Eir rnijnheer Danneels blijft
hier. IIc he;!: hem uitgenr:odigd ter wille van oube
vriendschap en trouw. Cij gedraagt u gemeen. O,"-16-

moest vader nog kunnen spreken, hij zond u bui'
tenl

- Julia, om mij geen ruzie, spra,k Danneels.
Ik dank u voor uw thartelijk onthaal. Uw broer
dcet onrechtvaardig, maar hij is verblind. Natuur-
lijk zal ik heen gaan. Geen twist in het gezin en
vooral niet, waar uw vader ziek is.

- 
Gij hebt den wind van achter! spotte Maar-

ten.
Danneels vertrok.

- 
Dat is rap gehandeld, hé, zei Maarten tot

zijn zuster. .

- 
Ik zal nu niet twisten... gij vergeet, dat va-

der stervend is, antwoordde Julia en ze ging bij
den kranke.

Zlj begreep dat Steven haar hroer gewaar-
waarschuwd had en wilde hem nu ook niet zien.
De qvond kroop voorbij. In den nacht werd de
mulder onrustiger

Julia en tante zaten' bi; ,h.ttr. Maarten liet den
molen werken. Geld verdienen! Te middernacht
riep Julia hem.

- 
Vader sterft ! riep zij weenend.

Toen.kwatn Maarten. Een half uur later was
De Vries overleden.

Julia en tante namen eindelijk wat rust. Maar-
ten zat nog in'de keuken. Hij nam een lampje en
opende de val van de keldertrap. Stil daalde hii
{9 trede4 af. Hij zette dan het lampje op dçn* t? -



vloer. Eeven luisterde hij. Maar hij hoorde niets
dan den wind. Maarren nam een ijzlr. En hij hief
in den hoek een steen uit den, grond, na eerst
eenige kisten verschoven te hebbJn. Uii een ope-
ning Jraalde hij een grijzen pot boven... Hi;
woelde in geld, zilver 

"r 
go.rJ" trok een groote

beurs uit zijn ,zak en vulde die.: haastio.

- 
Ik heb veel [,rrd", s";".;k, ;;i Julia en

mag een voordeel 'hebben, mornpelde hij.
Dantracht hij alles in den vorig"n toestand

terug. De dief sloop rnet zijn buit naar den mo_
len. Hij maalde nog een"zak meel.'Wat later draaiden de wieken niet meer. Maar-
ten stelde ze in een reciht kruis, als rouw om zijn
vader. Dan strelcte hij zich op een matras uit orrn
wat rust te nemen.

D,e,molen zwaaide heen en weer in den fellen
wind en zuchtre in zijn gebinten. 't 'Was of hij
jamrnerde om den dood van zijn ouden b..r...

Maarten lag wakker. Aan den- schat in den kel_
der dacht hij zoo dikwijls.

.:=- !S --=

III.

Twee dagen na de begrafenis zond Maarten

tante Filomena weg.----- 
Wii zullen itd"'" geld verdeelen' zei ùrii

's avonds tot Julia.
Wij hebben daarvoor den tijd nog"

- 
iti*rr' wij doen het nu" leder weet dan al

wat hij heeft."î;;; 
sloot de blinden en grendelde de deu-

ren.

- 
Gij weet zoo goed als ik- waar vaders geld

bu*u.J'i*, zei hij. {Vij zulltn het boven halen'

- 
\X/aarom nu al?

- 
Ik wil het... ga mee"'

Hij nam de lamp en, eigenlijk met tegenzin'

"o-lgi. 
julia h.ar b'o"' in den kelder' Maarten

àf,"iL"d* schuilplaats-eïr nam-er den pot uit'

Zii;;;.;"n dien naar boven' Maarten goot den

;h""d Jp ..tig. meelzakken orn het rnetaalge'

ffi;; JJ*p.". Zijn oogen gloeiden' Julia bleef

t**, keek tnvet""hiilig naar het goud en zilver'*-: 
Wij zullen het teilen, fiuisterde Maarten'

Julia narn er geen deel aan' De inhaligheid-van

h;;i;;' *.kt" afkeer' Eindelijk noemde Maar-

ten het bedrag. _ t9 _



-: Ër moer meer zijn, zei .fulia. Vader heeft-ii {: som_genodmd. En lr"r*""-"eetr meer.
Julia haatrde diep uit de kastlade papieren.

- Hier staat her op... het i;-;;";" ,"hrift,hernam ze. Dat kan niet missen. Ha! ik heb inden nachr van vader". i""a g"iJu.ri"t"f gehoord.
$iJ,.=tjl.,""n in de ketder *;;;:'ik lag wakker.w ltr gU nu uw zuster bestelen )

Plots greep Maarten, haar vast.-- Valsche feeks! siste"hij. Ci; a,rrft dat zeg-gerr. Vader heeft u een d."i 
""âruf g.g;;;,:.Hij bedroog me.

_ :- O, beschuldig vader niet van onrechtvaar-digheid!

- Beticht mij nooit van
ten,

diefstal ! zei Maar-

Julia werd bang van haar broer.

M;r"T 
ziit teireden ,".;-;; deel) vroes

- Ja...-- Dan is de zaa,k uit. Maar moest gij mij be-tichten, wacht u da,n. n U"" g".""ali"f.
Maarten bracht zijn gelcl ;;;;;;*olen. Juliab_org het hare in huà, Ë.*.r. il;; weende. Deellende begon al. Maar ,. =Àu *.i*i;",f,eer VanBeveren spreken.

--20-_

Muu, Julia ging niet dadefijk naar mijnheer
Van Beveren. Zij hoopte dat Maarten nog zou
veranderen. Eenige welcen verliepen.

Steven kwam niet rneer naar de hoeve. Hij
had Julia te Gent met Danneels gezien.

- 
Ha! ze wil met hem trouwen om in de

stad te kunnen wonen, dadht hij. Julia zou een
mevrouw willen zijn.

Op een avond zei Maarten tot zijn zuster:

- 
$1s'vgnr blijft hier weg. Vader had gehoopt

dat gij zijn vrouw zoudt worden.

- 
Gij wilt mij hier weg hebben om baas te

zijn van den molen. tr-let is leelijk van u, Maarten.

- 
Gij rkunt boerin worden. Er is een hoeve

open.

- 
Ik trouw nog niet. En ik ben niet met Ste-

ven verloofd.

- 
Hij is kwaad omdat gij bij dien Danneels

komt. Is dat waar?

- 
Ik spreek them soms. Hij is een oude vriend

van ons.

- 
Trouw dan rnet hem Gij kunt rnadame

worden in de stad.
'- En ik moet hier weg, hé! Maar zoo rap ga

ik nietl
Er was dikwijls getwist ';usschen broer en

zuster. Maarten haakte naar 't geld. Maar ook
Julia was ontevreden. Zij droomde er van om te
Gent te wonen. En Danneels lvas vriendelijk te-
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g"n hurr. zil hi"la wer van steven rnaar rnet hemzou ze een 'boerin_ zijn en rnet den rijken Dan-neels een dame. _N"9r, di. g.da.hten waren niet
99ed, Julia voelde ,het *"f] g"- 

=ij besloot metmijnheer Van Bever,en te spreicen_
Myr_daags na dar b""l.rit, i;;;* Berje Loozeverschri,l<t en schreiend bij Juli;.
- 

O, ik'ben naar Cent-g"er,veest om het weelc_geld.'bij,rnijnheer V., B"rrJr." Ë l,ul.rr, verteldehet lçind. Er stond ,..1 ,."lk-j;, 
";" 

srraar. En demenschen zeiden, dat mijnh.*r--Vu, il;;zijn euster en de ,rioht".r" ,il.., ver,r.roord zijndoor dieven.

. Julia schrok geweldig. Maaiten kwam wat Ia-ter ook uit de stad.

- lTaar ziit qij nu met uw Danneels) riephij uit. H.t g"recli ,""kt h"* .r*r- een wreedenmoord! Heel Gent staat overhoop. En r,veer ciiwie er vermoord is ) Mijnhe". ù"i gî;#, 
"fi;zuster en zijn twee nichten, dat zijn er vier.

, ..Eensklaps srond fret Julia """ï]'ar, Danneelsbij hun laatsre wandeiin"g *;.; V;; Beveren rhaci
gesproken.

- De moord is-gepleegrl Coor zekeren Mast,vertelde Maarten. E" "* 
"nr"r._f" t 

is de kame-raad van Mast. Hij heeft 
" ;";l Ë;gens wijs ge_

T."*r. t-lij jr al gestraft ge\ /ee,sr 
^olrl, 

a*rcniere-rij..Ën hij bezit niers.. Ffi; p.*rr* jri"r om ons
eeld.

__ 1.\9a-

Maarten deelde dan mee hoe de moord ont-
dekt werd.

Mijnheer Van Beveren woonde in de Vrouwe-
broederstra.at. Vier dagen bleef het huis gesloten.
Dat bevreen'rclde de geburen. l\4en had aan de wo-
ning geklopt. En men kreeg geen antwoord. Toen
verwittigde rne,n de overheid. Een smid brak de
deur open. De gerechtsdienaren zagen het vree-
selijk schouwspel...

Dadeiijk rnaalçten de schepenen bij plakkaat
de misdaad i:e}<end, en loofden twee honderd pat'
tacons uit aan wie de daders lcon aanbrengen.

Een zekere Boeykens, waard uit << Het Wa-
pen van Amsterdam>> in de Molenaarstraat, kwam
dadelijk inlichtingen brengen op rhet stadhuis.
Vijf dagen geleden, tusschen zes en zeven uur
's avonds, kwarnen twee personen in zijn herberg.
Zij wieschen hun handen en vroegen dan wijn.
't Waren Jan Mast en Ferdinand Danneels. De
Iaatste was eerst vertrokken. Boeykens had toen
Mast naar huis geleid. Onderwege liet Mast
eenige messen met zilveren heft van onder zijn
vest vallen... De poorten der stad werden geslo-
ten, err rnen lette nauw op ieder, die in en uit
wilde. Mast was uit zijn woning in de Lievegang
verdwen,en. l)anneeis vond rnen ook niet.

Met dit nieuws -was N4aarien uit Gent geko'
nren. Julia luisterde en duizelde. Zij had mijn,
heer Van Beveren zoo goed gekend.

_2:t*



- Cii kunr nu ook nog last krijgen, beweer-de M.ari.n. Hat g. *o."ï".î'rà"U uit de stadhebben. En Steven was niet wel genoeg.Maarten ging. naar-il;;Ë.=;,rtiu zat wee_nend in de ,lceuken. O, ;tr';i;*r l Eensklapswerd de deur geopend.
Llanneels stond daar.

- Ze beschuldigen-mij van ,moord, zei hii.
l,l l_* onprichtig. È" lp-.,,11';;*:' ë.;, #!jT;rk ga naar Riisel. --

't Was Julia of eensklaps haar vader naast haarstond en haar ,r"r*.rr"rà ,"""pr.Ë,
- Die man is "." "r".n,r*iirï. _"oraenaar!Breek af met hern...
Zij. riep om Maarten. Danneels liep buiten.Julia hoorde st

r",., ïp,"îî ï"i:T i:T;,illî'il;r awaai . . . Even

k,; ,T,i:"u 
Danneels *;;: ' ;;;* h.m wegt

Hij is gevlucht. Ik wilde hem pakken, maarlij gaf mij een fellen 
"r""i"i"'a",bor"t. trk zalhem aanklagen.

- Ja, I<laaE h11 u?r, ! zei Julia. Hij verdien,ther Hij wil nJar Rij""i. 
' avr J q'cr'

Steven ging weer it;". Hij vertelde aan Maar_ten dat Danneels hier geweest was en zou den diefachtervolgen,
Maar Maarten kwam in huis. De geldzuchtigebroeder dacht *"., u"r'r^ij^r'Ë"il;:". ï-

- J.rliu, gij hebt b.r,rr""l, go"d g.Le"d. Ik
moet dat aan de overheid zegger,, sprak hij sluw.

- 
Mij aanklagen!

- Ja... de wet is de wet. .Als ik zvnje en het
toch uitkornt dat Danneels bij u kwam, zou de
wet mij ook voor medeplichtig kunnen houden.
Van Beveren was onze eigenaar en wij wisten,
hoe het bij hem thuis gesteld was. De menschen
zouden kunnen beweren, dat wij Danneels in'
lichtingen hebben gegeven. Ja, ik moet eerlijk
melden dat Danneels met u liep...

- l\r16s116n, doe dat niet, smeekte Julia. O,
als ze mij aanhielden! En ik weet toch niets van
den moord.

- 
Er is een middel om mij te doen zwijgen,

Julia, hernam Maarten. AIs gij ,rnij het huis en
den,molen verkoopt, wil ik het gevaar, om alles
te verbergen, op,mij nernen. Anders moet ilc naar
't gerecht...

- 
Alles is mij goed! riep Julia wanhopig uit.

En Maarten,schreef een overeenil<omst waarbij
Julia het huis en den molen voor een spotprijs aan
hem over liet. Met bevende hand teekende ze.

* Cij zijt ziek, zei Maarien. Ga maar naar
bed. Ik zal de koeien wel melken...

Met de koorts op 't lijf legde Julia zich neer.
O, het werd een vreeselij'ke nacht.

Maar.ten had nu den molen.. .

Julia bleef twee dagen te bed. Ze at of dronk
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h-iet. Maarten kw-airn nu en dur, 
""rru ,ruar hrarziqr Steven verrichte À.a fr"..l.*"rf..

Den derden da,g srond Julia of,. Sr..,."n ver_toonde zich nu "i"t -".r."j;h"ê"a zwijgendhaar bezigheden..M"{;; ;;i""rd" in hevigenangst, dat zii ook gehaalâ ,"" 
-*orden, 

al washet dan -uu, om te getuigen. Zij wist nog niet,dat Steven 
""r, .,uu,,,j"";;ï'lr;;l ,,.u, de Sche_penen van Gent.geschreve" 

-h; 
.rneldend, datDanneets n.", RilLi *;" ;;"i;ïr. Zoo zou hijzelf niet onderhoord *"rd.;;;îlîi"fa. hij Julianiet te noetrnen.

Den zesde, d1gl.'s avonds, kwam Steven inhet muldershuis. r;'tl. 
"; ù;;;;lten aan tafet.

-.rk ko* ,ui, g:ri;;; s;;ff. Danneers isaangehoud en. Zii.. frbFlf il-;;' ÀrjJ;;;Ë;in een herbere. tt,; ,t .a li;;fi iuit, bij mijn_heer Van B"J"r"r, gestolen, 
""ri..Âr. Een sche_pene van Gent en zijn gerechtuai".rlr.r, zijn naarRijsel sesaan... D"" Èr:-;";,h";;iË" hietp hen.Danneels wilde 

"og..rl,r"i;;;. ;;; zij ste,ktenhern bij de kraaq. fir; i" """îraïrï',. Gent aan_gekomen.

- En Mastl vroeg Maarten.

- Daar weten zij liets 
"";"'.. Danneels heeftal bekend, dat zii "1-1r, d"" ;;;;J;epteegd heb-ben. Eerst loochende [û. 

-lù.* 
Lj'frr..r,r"n hemseffens voor de pij",b"ni. Ëïrri;''ri""daar op zijn

*26*.

knieën gevailen en hij riep uit: << Ilc heb het ge-
daan ! >> 

'

-- O, en nu zal ik last krijgen! vreesde Julia.
Maar Steven srtelde haar gerust. Hij vertelde,

hoe hij het nieuws van Dann,:els vlucht gemeld
had. Julia l<eek heh dankbaav aan. Hoe had zij
Stevens behandeld! En hij was een moordenaar.

Twee dagen later wist Steven, dat ook Mast
gevan,gen was genomen... En nog wel te Gent
zelf, waar de moordenaar rond doolde. Op een
avond was hij ontdekt bij de Ros'karnstraat, op
een hofje... Hij verweerde zich tegen zes, zeven
personen, vluc'htte dan door wel honderd men-
schen achtervolgd... Hij sprong in de Neerschel-
de, zwdm over rhet Rommelwater en ontkwarn...
's Morgens rond zeven uur stond hij aan de
poo,rt der adbij van Sint-Pieters. De knecht rher'

lcende he,m en riep:

- 
'Wat he;ht eij gedaan) Ga van 'mii weg.

Maar Mast vroeg:

- 
Waaï moet ik nu gaan of keeren)

Hij trad dan de kapel van clen Schreiboom
binnen... daar kwamen gerechtsdienaren. Mast
gaf zich gewillig over.

Julia was angstig. Als zij ook eens naar Gent
werd geleid! Als duizenden mens'chen haar na-
schreeuwden !

Zij kromp ineen van angst...
En 's avonds zeer laat pakte ze wat kleeren in,*27 

-



nam een kleine som van haar erfenis, en verliet
haar rhuis.

. Y":"9"d, gedreven door vrees, doolde zê heen
in de duisternis.

IV.

Mast en Danneels rverden op vreeselij,ke wijze
ter d-ood gebracht. 't Gerecht *,as toen ook *r".d.En dat verhaal staat nog opgeteekend.

Maarten De Vries *à" o"oL gr.r, zien naar
Gent.

Maarten De Vries spoedtle zich naar huis.
fJij ^was akelig bleek. Bil den molen ont,rnoette
hij Steven

- 
O, het was wreed, zoo wreed! Ik ben er

ziek van ! zei Maarten.

. -.'Waarom 
ginrgt gij zien) IIc weet nu, waar

Julia is_... Op ."n h""rrl onder Gaver...

- 
O, ,haal ze terug... haal ze terug! smeekte

Maarten. Julia moet weer keeren...
Maarten had een onrustigen nacht. Hij kon

niet slapen. Mast 
"n D.rrrr".ls hadden g.hurrd"tJ

uit geldzucht.

-28-

- 
En ik ben ook in de rnacht van den geld-

duivel, 'kreunde Maarten. Ik zou misschien ook
Julia gedood heb,ben, als ze me geen baas op den
molen liet. Ik heb haar bestolen... ik ben slecht.
Ik heb om geld vader verdriet aangedaan...

Julia had een heelen naoht gedoold... 's Mor-
gens bood ze zich op eenige hoeven aan of,n zich
te veihuren als rneid. Als ze rmaar ergens een
schuilplaats had, waar men ze uit Gent niet zou
vinden...

Eindelijk werd ze op een boerderij bij Gaver
aanvaard. Zij vertelde dat haar vader gestorven
en moeder oolc al dood was en. zij nu werk
zocht...

Zij had van rijkdom geclroomd en diende nu
als meid bij een boer.

Julia was in de keuken toen de zoon van dien
boer uit Gent teru,gkeerde en over de vreeselijke
strafuitvoering sprak.

- 
O, ik kan dat niet hooren! riep Julia uit.

Zoo wreed...
Zij liep naar buiten. En daar weende zij achter

de deur. Zij dacht aan Danneels... Ja, hij was
een moordenaar geworden... Maar ze had toch

-29-



als kind in zijn huis verkeerd En zijn ouders
waren brave lieden geweest.

Welk een einde!
Den volgenden morgen schrok Julia. Plots

verscheen Steven f'eunissen

- 
Ik heb u gevonden, zei hij. En ik }<om u

halen... Maarten vraagt het... Hij is gisteren te
Gent geweest orn Danneels en Mast te zien ster-
ven. En hij is heel veranderd Ik geloof dat de
strafuitvoering hem erg heeft gepâkt. O, Julia,
waarom zijt gij gevluchtl

Zij vertelde het, maar gaarne zou ze nu weer
keeren. Steven zei tot de boerin dat Julia dichter
bij Gent rnoest wonen. De vrouw bromde wel...
Maar wat later vertrokken Julia en Steven.

- 
I'k heb u lane gezocht er: eindelijk vond ik

uw spoor, zei Steven.

- 
O, dat gij nog zoo veel moeite voor mij

doet!

- 
Maar natuurlijkl Gij weet, hoe gaarne ik

u zie...

- 
Na alles wat er gebeurd is... Ik, die zoo lee-

Iijk deed...

- 
Ieder kan eens missen,.. Danneels heeft

leugens verteld. Hij is nooit houtkoopman ge-
weest... Hij was wel dikwijls te Rijsel, maar om
slechte strêken uit te halen. Mast heeft hem in 't
kwaad gesleurd. Danneels hacJ gehoord, dat uw
vader erg ziek *.".îf0"1*t.*en... En toÇn

Lwa* irii bij ". Hi; i'ad met u wiii.rr trouivèil,
omdat gij na uw vaders dood veel geld zoudt heb-
ben, dacht hij. Zoo bedroog hij u... Mast verlokte
hem tot den moord. En Danneels wilde met dat
gestolen geld een huis koopen, orm u wijs te ma-
ken, dat hij een welgesteld mËur was...

- 
En ilc geloofde alles, uit zucht om te Gent

te lcunnen wonen en een rijke mevrouw te wor-
den.., O, wat ben ik verblincl geweest! kloeg
Julia.

Maarten was blijde dat zij terug kwam. Hij
scheurde,het papier, waarop ste.rnd dat Julia hern
den molen verkocht, en gaf het gestolen geld
terug. Hij was veranderd en voelde groot be-
rouw.

Later trouwde Julia met Steven, en zij gingen
op een hoeve wonen.

N4aarten nam ook een vrouw en bleef op den
molen, ,maar hij had de helft der waarde eerlijk
aan Julia betaald.

En nu was hij een rechtschapen mensch. Hij
hielp arrnen en zoo ook wedurve Looze en haar
kinderen, gelijk vader het gewenscht had.

Maarten had geleerd dat er een grooter schat
is dan geld: tevredenheid en een gerust ge-
weten...

EINDE"



De naaste week versohijnt Nr 352: HET HUIS
IN DE DENNEN.

Verscheidene boekjes zijn lveerorn herdrukt.
Vraag 'ze aan Uwen verkooper.

Vraag ook crnzen nieuwen kataloog.


