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De boekjes va,n A, HANS worden in aLe s"hol.n uanbevolen,

om'dat zij boeiend en nuttig zijn en aan de kindr,r.n van eigen
Iand en volk vertellen. Dat deze uitgave recds lrûn Nr 344 io
cn veel miumrners reeds drrie- en vilermaal herrl.rukt werdcn,
bewijst hoe A. I{AI{S' KINDERBTBLIOTFIEEK overnl gevraagd
wordt. De meeste verschenen boekjer zijn,nog verkrijgbnar.
Tlehier eern;ige vam de laatste titels:
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De Vriendie,n der Slave,n. 
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309. Fiere ùVtrargriet van l,euven.
1l'0r. 't Avontuur va,n den Schilder. 

- 
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- 
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- 
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- 
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121'
Keizer Ka,rel te Gent. 

- 
3:,24. De Spamjaarde'n te Mechclon

- 
325, Kerstrnis in de Sneeuw. 

- 
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128. De Zwarte Bendo.

- 
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- 
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331, Een keer Wildstrooper. 
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332. Fi.et Wonder-
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- 
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- 
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ven. 
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335. De wonderbare reis van schipper Bontekoe" 
-?36. Een brutale feeks. 

- 
337. Yaàets Yertrouwen. 

- 
338,

Dc vlucht over de ScheXde. 
-,379, 

Ncels' avontuur. 
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34,0.
De Zwarte Ruiters. 

- 
34\1. De Hell van Afrikâ. 

- 
3,42,

De Pleegzoon van den Eedelaar. 
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34'3. Het beleg van dcr
Ravenburg. '- 344, Een avontuurlijke vacan,tic.

Ellce weok vcrnchijnt cen nicuw boekje.

Vraag irr de boekwinheL cn bij dagbladverloopcrr.
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Nr. 374.
A. HANS

lfiHT Stffi{rT rru mffiru &wffiffiw

I"

'1 Was een treurige dag op de boerderij van
boer Bellens, niet ver van Leuven. De oudste
zoon Dries lag ernstig ziek te bed, En vader, die
al lang sukkelde, rnoest met een zware verkoud-
heid ook onder de wol blijven liggen Moeder en
haar dochter Ernrna, hadden het drul< in liuis, ter-
wijl Fiorent, de jongste zoon en Mon, de knecht,
voor het hoevewerk zorgden. En er was meer te
eloen, dan de gewone dagtaak Er viel veel op te
i.uimen op 't hof. Eergisteren waren de schuur en
'de stal afgebrand. 't Gebeurde in den voornacht.
Gelukkig had men het vee kunrien redden, dat
nu in 't wagenhuis en in een haastig opgetim-
rnerde barak stond. Bij dat reddingswerk hacl
I)ries, de oudste zaan, zich heldhaftig geweerd,
maar brandwonden gekregen itan zijn gelaat en
handen.

Men had redenen orn te denken. dat de brand
uit wraakzucht gesticht was, doch' 't zou u:oei-
lijk zijn, orn het te bewijzen. Tot voor l<orten
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tijd, woonde in de buurt ie ongunstig b.kettde
familie Spinne, die herberg hield Dries kwam
daar nog al eens. Zijn moeder verboocl dat, en
eens haalde ze er hern weg. Vrouw Spinne was
daarvoor woedend. Toch had moeder groot ge-
lijlc; Dries liep gevaar een drc,nkaard te worden
in het gezelsohap van slechte kamaraden En hij
ging soms pensjagen met D,rlf. een zoon van
Spinne. Oolc daarvan had aller'lei ellende kunnen
voorkomen.

Vader en Dolf Spinne hadden daarna rapen ge-
stolen op het land van boer Bellens. Florent, die
..,an de avondschool kwam, betrapte hen. De
twee dierzen werdelr tot gevangenisstraf veroor-
deeid. En tegelijk liet de eigenaar van hun huisje
en land hun rveten, dat ze orn hun oneerlijkheici
rrroesten verhuizen. De .familie Spinne was woe-
riend op het gezin Bellens. Ze trok weg naar een
doi'p, aan de andere zijde var, Leuven ( I ).

I {adrien vader en zoon Spinne nu Cen brand
gesticht, om ',vraak te nemen] Velen dac,hten
dit, rnaar wie kon het bewijzen) Het gerecht on-
,ierzocht het.

Fiorent Bellens en Mon ruimden nu het puin
op. De eigenaar van de hoeve was geweest en

(l) Men leze dit in Nr 373: <<De Eenzame
Hoeve >>.

had beloofd de

cprichten.

- Ja, ja, dat is een

Spinne's, zei Florent tot
- 

- 
Ik denk het ook. "

geweest. Ze hebben al

lieten zich niet vangen'

gebouwen weer sPoeclig te laten

gemeene streek van de

den knecht"
't Is slecht volk' ' ' altijd

veel gestolen rnaar ze

Ze ziin slim. En ntr

liepen ze er in.'--r"--ô; 
i", ik heb ze te duiJelijk betr:'pt! her-

ru* Fior.rr,. lt kwam van de avonclschool langs

J"" *.g"f, omdat ik niet voorbij hun huis zou

;;;;:2. ""holden 
of ze sooiden inet aard-

;;;l-È;;. lk zas de dieven"' a! was 't donker"'
;-kÏ;;;; r,.d"rËij... en ik hoorcle' dat het Spinne

"" 
p"U-*.r"n, ii" onze rapen uittr':l.ken' Vacler

éof"". bemerkte me en, ha'f ik niet kunnen

"i".lt*", 
toen hij me nazette' wie weei' wat hij

gedaan had.'-.- U doen beloven onder hedreiging hem niet

re verklappen! Maar 't is best' dat 't uitgekome-n

is. 'We ziin ze nu kwijt' En toch"' als zij de

schuur in brand gestoken hebben' is het een ver-

".tttif.f..fiik" 
*r.uk geweest' Dries en ik' die in

d. ".hrr,r, 
sliepen, hadden het leven kunnen ver-

liezen.

- 
Gelulckig, dat de hond en de koeien zoo

;rangingenl lk werd er in hui" wakker van'
" 

É, wij ook! Een mensch zov er blijven

over bap-belen. En heel de streek is er nog mee
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bezig. Ik heb al boeren hooren zeggen dat hetgeweer 's nachts bij hun bed staat

- 
Zie eens, wat er hier ldi riep Florenteensklaps uit.

Hij wees naar een ouden, ronden vilten hoedtegen de haag.
.- 

Y:" n ien kan die zijn ) vroeg de knecht._- l\tet van ons...
_-. l,leen... Ik Àeb met mijn Eerste Communievan moeder een hoedje gekregen. a", i" àËïijaar geleden... 

", ,"â.ri h"Ëï'er geen meergedrasen..: Gij hebt er ""t-;;; ..

- En Dries en vader 
""Ë-;j";.". o, Mon,weet ge wie er zoo een op hacl) poi Lr*uuii-"'._- Ja, waarlijk !

- Mon, nu krijg ik aardige gedachten, her-nam Florent. tr-{oe i" ai" h;;d;;" pol Lamaaihier geraakt )

- Ja... Hoe) Hij heeft hem niet op straat ver_loren, wanr de ho*i ligr frr", ,"ï'i"n binnenhantvan de haag, .:p het hof.
-- We hebben het voor dien brand op de Spin_ne's Maar pol Larnaai is ook k;; op ons.*- 'k Weet het wel... V"r;';; vechrpartijmet Dries, waardoor hij ..r, tfi ir*i'. g.r.ngenisheeft gezeten.
Dries, de oudste, zoon van rle familie IJel]ens,had in << De Kore"rt:"i ;, ;_î.;b"rg der Spin_ne's, eenisen rijd -y;*;*i"i'.*, 

""r, *ijr,-

werker, Pol Lamaai, die beweerde, dat boer Bel-
lens zijn werkvolk slecht betaalde. Dries en Pol
Lamaai waren toen dronken" 's Avoncls had de
mijnwerker Dries nog voor de hoeve uitgedaagd.

Later, op een Zondagavond weer. zocht La-
maai in een herL,erg van 't dorp opnieuw ruzie
met Dries. Hij verzette zich toen tegen de gen-
darmen. En te l-euven werd hij tot gevangenis-
straf veroordeelcl. Hij had rneermalen gedreigd,
dat ze bij Bellens nog wel van hem zouden hoo-
ren.

En nu lag zijn hoed hier niet ver van het puin
der sohuur... Lamaai rnoest dus op het hof ge-
weest zijn...

- 
We zijn voorzeker mis, als we peinzen,

dat de Spinne's den stal in hyand gestoken heb-
ben, sprak Florent.

- 
Pol Lamaai kan het wel gedaan hebben,

aprak Mon.

- Ja... Zie, er is hier een gat in de haag...
Hij is er door gekropen, orn op het hof te gera-
ken. De poort was gesloten. En hij heeft zijn
hoed verloren en hem in zijn haast niet meer te-
rug gevonden.

Hij zal gehoord hebben, dat wij rap wak-
ker waren en gevlucht zijn. . Zov Limaai 

"ulkeen schavuit zijn)
-- Ilij heeft toch nooit vecl gedeugd.

- Hii dronk. *:? Florenr, Pol is de hee'e



week in Limburc. Hij werkt irr de mijn, vertrekt
's Maandagsmorgens en komt 's Zaterdags terug.
En 't was 'Woensdag, toen het brandde.

- 
MaaI' hoe komt zijn hoecl dan hier)

- 
Een ander kan ook zulk een hoed dragen.

-- De Spinne's niet. De oude en Dolf hebben
aitijd een muts op.

- Ja! 't Is een aardig geval .- Laat den hoed
liggen. 'We zullen het eens aan uw moeder gaan
vertellen.

Ze deden dat en verwonderd kwamen vrouw
Bellens en haar dochter Emrrri, rnee. Ze keken
naar den hoed.

- 
Florent, ga het aan den burgemeester zeg-

gen en niemand mag aan den hoed raken, sprak
vrouw Bell:ns. Die vondst kan van groot belane
zijn. We zi::n er nu de,spinne's op aan... en wij
niet alleen. Maar recht is recht. Als zij onschul-
dig zijn, moei dat ook gezegd worden pol La-
maai haatte Dries... O, 't zijn al de gevolgen van
den vervloetr<ten drank ! Dries wordt ln,el zwaar
gestraft voor zijn herberggeloop en zijn omgang
met die ruwe gasten, vechters. dronkeiards, en
vloekers. We zullen er nog nicts van aan Dries of
vaCer zeggen. Ze moeten rustig in hun bed lig-
gen' . .

__ Bazin, ik heb ook een plan, sprak Mon,
-* 'Wat dani

- fi *-.-

._ l

- Laat mij eens naar de n'ijk gaan, waar Pol
Lamaai woont en ik zal al gau.,t' weten. of hii deze

week in Limburg is.

- Ju, dat is goed.. . Maar zorg, dat ge niet in
uroeilijkheden geraakt.

- 
O, weeè gerust I

- 
En tot niemand over ciien hoed spreken..,

't Is niet zeker, dat hij van Lamaai is .. En we
mogen hem dan niet op een slechten nâam brenr
gen...

- 
Zijn naam is al slecht...

- Ja... maar brand stichten is gruwelijk... 't
Had hier het werk van een rnoordenaar kunnen
worden. God heeft u en Dries bewaard

- 
Ik zal niets los laten... alleen trachten te

weten te komen, of Lamaai eergistererr hier was.
hernam Mon.

- 
Florent, gij gaat dus naar het dorp. En

ook zwijgen tot anderen!... 'ÏVij zullen intus-
schen hier o pletten, dat er niet aan den hoed ge.
raakt wordt, als er nog menschen naar het puin
komen zie.n

Mon kleedde zich wat op en, even n.r Florent,
verliet hij de hoeve.

Hij wist, waar Pol Lamaai woonde, Het was
wel een twintig minuten van de eenzame hoeve,
op een gehucht, waar ook een molen stond.

Mon zag dien rnolen al van ver
__ Nu speei ik eens voor p.:litie, en wie weet,



ïvaù ik hoor ! zei de knecht bij zich zelf. pol La-
maai is toch maar een geweldenaar. Zets.er, brand
stichten is erg, en ge rnoet daarvoor een doortrap-
te bandiet zijn. Weten, clat ge rnensch", ., di._
ren in het vuur kunt doen tmkoment 't Is als
moordenaarswerk, de bazin heeft gelijk. E" if. n"U
Pol Lamaai nooit op zoo iets aa.niezien Doch als
er haat en wraak in't spel ir... "i dur, *i"r"Àiu,
dronken zijn !

, Zog begaf Mon, de trouwe knecht, clie al veei
iargn bij de_farnilie Bellens diende, zich naar deinolenwijk: M9! was ongetrouwd en woonde op
de boerderij, Men beschluwde er hen: "l;-";;van het gezin. Mon durfde Dries nog al eens dewaarheid te zeggen over zijn drin"ken.,.- b;werd Dries wel kwaad, *uui dit kon Mon niet
schelen. I-trij zou er vertlriet in hebbur, ulr--à.za\en rnis liepen door he,t slecht gJru* 

"."-a."oudsten zoon. De vader kon niet i".l ,i"". ;;.Hij was zoo zivalc docr 4rjn ,l.p"rrà. b"r"tL;;;i;
waardoor hij ineest L,innen Àoest bl;j;.;. E;Florent was fjas vijftien juur, 

"l a""a fri; "i,*_kend zijn best.

- Ik hoop, dat deze les Dries voor goed maggenezen, daiht Mon.
Hij was nu dich_t bij c,len rnolen. plots schrok

llr:; W"" het Pol Lainaai, di. d;;; stond re gra_
ven /

- Ja, hij is het, 
-T1 }Iî 

Hij werkt cleze week

dus niet in LimL,urg. Dat is verdacht.,. Jongen,
jongen, zoudt gij die schrikkelijke zaak op uw
geweten hebben I Fiij heeft ook zoo'n rond hoedje
op,.. 't is een heel oud dit.

De mijnwerker zag ï)u Mon ook en hij staakte
zijn arbeid

- 
Hij heeft me in de gater:, dacht ir, knecht.

Zou hij lont ruiken]
*- Hei, Mon I riep Larnaai.
_- Jr, nu rnoet ik wel naar hem toe, bromde

Mon bij zich zelf .lk zal tr:ch niets van dat hoedje
gebaren.

* Goeden dag, groette hij, nader tredend.

-- Zao op wandel, rnidden in de weekl vroeg
Lamaai.

-- Op wandel, ho neen ! Maar een boodschap
doen! En zijt gij hier aan 't werlç)

- 
Lijk ge ziet !

- 
Ge zult hier toch geen steenkool uitdelven,

Potr!
.* Door die stornrne zaaL. .. ge weet wel. " . het

vechten en her gevang... lr.i ik in de mijn
mijn weri< kwijt. Ik zal het ,,,vel terug krijgen, als
er meer volir noodig is... De mulder wi] hier een
huis zetten, en ilç sraaf den grond uit... Hij be-
taalt we] niet, wat il.- te Winterslag kan verdi.,
nen, maar iets is beter dan niets. En itç zit vlak bij
huis. Als ge een week in een kosthuis moet zitl
ten, valt er veel van het loon af.

-*9*.



- 
En in de herberg, Pol !

- J.,'t is stom om zoo vcel t,: dri;rlr^en,,. Ik
zeg het ook..

- 
Maar ge doet het...

- 
Crch, als ge in gezelschap zijt.." NJa 't eene

Ç/_

_10__

durd.... j.,glas pakt ge het tweede en clan het-i i, do*,l. E" dan dronken zijn en ruzie ma'

t 
"rr... 

en met de gendarmen willen vec'hten' Ze

,lraaien u binnen ul ir, 't kot zegt ge tegen u zelf'

Jui g" een groote domoor zijt' Maar' Mon' ge

*oogt die zelfde les ook aan den zoon van uw

baas geven!

-"Aun 
Dries! O, dat doe ik dikwijls'

- 
Is 't waar dat hij ziek ligt met brandwon-

Cen?

: h; ," een leelijke zaak geweest" ' Ze

hebben het op Spinne! hernarn Lamaai'

- 
't Gerecht rnoet dat uitmaken'

- 
Wie zou 't anders gedaan hebben! 't Is toch

wel een brandstichting...

- Ju, want er is nog spoor van petroleum ge-

vonden in "t gras bij de schuur'

- 
En wie zou het dan anders geweest ziin" '

Ge moest de Spinne's gehoord hebben' toen ze

uit de gevangenis kwarnen. Ik ben er denzelfden

avond 
*g.*.Àt. 

Ze beweerden' dat bazin Bel-

lens bij hun eigenaar was qeweest om te vragen

ze te doen verhuizen.

- 
Dat is niet waar I

- 
Als ge den ouden Spinne hoordet, wel, hij

zou Dries en Florent omver steken...

- 
En sprak hij ook van brand)

-- li -



- 
N""^... Mr., zeg eens, komt ge me uithcio.,

ren misschien )
,- Wist ik dat ge hier waait)
.- 

-lL wil niet getuigen tegen volk als de Spin-
ne's. En och, dat was maar dronkenmanspraat !

De oude en Dolf hadden te Leuven in de hlrber-
gen gezeten.

_- Ik u uithooreni 'k Meende dat gij in Lim-
burg zat. Zijt ge de heele week thuis gqweest)

- Ja... Waarvoor vraagt ge datl hàrnam pol
I-amaai nog achterdochtiger. Feinst ge rnischien,
dat ik den brand gesticht heb)

- 
Z.g ik dar)

- 
Waarom komt ge langs hier, in plaats van

te werken )

- 
Maar Pol, moet ik u mijn zaken uit leg_

gen?
_- Ge doet valsch!
._ Ge moogt dat niet zeggeii !

- 
Ik heb ruzie Eehad met-Dries, toen ilc dron-

ken was. N4aar ik ben geen schoelje!

- 
Beticht ilc u )

- 
Waarorn vraagt ge of ik de heele week

thuis ben geweest) Ge rnoet de waarheid zegeen:
hebben ze 't op rnij i

- 
Wat kijkt hij angsrig I clacht Mc,n

- 
De rnenschen heblren lret op d,,: Spinne,s.

antwoordde hij.
=-- Maar ik vind heir"ï*t*, <lat ge langs hier

Lomt *.rri"i"t. .. jo, ilç. it"t ,"ti" gehad met
Dries... hij stuift rap op.." Ik zou nog niet mo-
gen zeggen, dat ik voor de boeren niet rneer wil
werken.

- 
Gij zult wel meer gezegd hebben dan datl

Maar ik babbel over die ruzie niet tneer. Als
Dries en gij uw verstand gebruiken, laat ge den
drank staan!

- 
Eens hijven dat is geen brand stichten l. Er

hadden dooden kunnen blijven! Mon. zeg het
me... noemen ze mij ook!

- 
't Gerecht is immers naar de Spirrne's, die

ergens tegen 'Wezenbeek wonen...

- 
Waarom moet gij dan hier zijn?

- 
Dat gaat mij aan!

- 
Eergisteravond lag ik vroeg in b,:d. Ilc heb

het maar 's morgens gehoord van dien tnrand. En
om de ruzie met Dries wilde ik niet lçomen zien.
'k Zei seffens tot mijn vrouw: << Dat is van de
Spinne's >>. Ik kan het van eigen niet bewijzen.
Maar ik zou zoo iets niet doen ! Ik ben geen rJieË

cf brandstichter of moordenaar !

- 
Z"g ik datl

- 
Wat doet ge hier] Waarom moet ge weten

of ilc de heele week thuis was )

- 
Een vraag...

- 
Ik vertrouw u niet... Maar ik laal me niet

betichten I
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l'ol Lamaai werd driftig. Mon wilde ruzie met
lrem vermijden.

_. Ik houd niet van twisten, zei hij, en ik
groet u !

li; ging verder, en zou langs een omweg naar
de hoeve terug keeren.

II.

, Toen Mon op de boerderij terug kwam, was de
burgemeester er al met t*." g.rriarmen.

- 
Ha, Pol Lamaai was eeigisteren ook thuis,

zei-de t,urgemeester, toen de knecht alles vertelj
had. Hij moet roch kunnen uitleggen, ho" ,i1,hoed hier ligr. Als het zijn hoecl isi'

-- Hij had er zoo een op, rnaar een ouden, be.weerde Mon.
__ Dit is nog een goede... We zullen hem mee-nemen. De kommandant heeft alles opgeteekend

van het vinden.... N{on, doe gij nog u\4, verkla_ring. Dan zal ik her gerecht ;rrii.ht!r, D. Spi*ne's schijnen te k.r"rr"r, bewijzÀ dat ze dienavond te Wezemaal waren. Nlemand h..ft ,.hier ontmoet. Pol Lamaai *". ;;k-;;d;;;"";zijn gevangenisstraf en gaf er Dries de schuldvan.

, De burgemeester en de gendarmen vertrok_ken.
Moeder l<eerde in huis terug. Ze moest het ver-*14*

band op de wonden van Dries ververschen'

De oudste zoon lag op de voutekamer' Ziin
gelaat was met watte omwonlilen"

- 
Hebt gij nog veel pijn? vroeg vrouw Bel-

lens medelijdend.

- Ja... ik zie veel af ...

- 
;1 Zal verzachten met versche zalf '"'

* Moeder, is 't nog niet uitgekomen wie het

gedaan heeft?

- 
't Gerecht onderzoekt.

- 
Spinne zal liegen..' Wie zou 't anders ge-

daan hebben I Ik p"itt ook wel eens aan Pol La-

*uti.. . hij haatte me ook.. . Maar 
. 
toch' brand

stichten.. .

- 
Och, jongen, maak er uw hoofd niet moe

overl God geve, dat ge rap genezen ziit"'

- 
O, d^1 it met zulk volk verkeerde en den

haat op ons trok. 't Is al van 't drinken'

- 
Wel, als ge dat nu inziet en het helpt rr

voor uw leven, dan is er uit een ongeluk een groot

geluk voort gekomen.

- 
't Zal helpen, moeder. Al zie ik veel af, ik

denk toch veel nal Ik heb vader en u veel verdriet
gedaan.

- 
We vergeven het u gaarne..' Ik zal nu een

versch verband leggen. Emma is daar orn te hel'
pen. ..

Dries verbeet zijn smart. H:i had leelijke won-
den. Maar de versche zalf verlichtte de pijn.
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In een andere kamer lag vader te hr:esten. Hij
was bij den brand buiten g.loop"r, om het vee t;
helpen redden en vatte toen lcoude. Moeder
moest van 't eene ziekbed naar 't andere.

Later iir den namiddag kwarnen de sendarmen
terug met een heer van 't gerecht uit Leuven. Mon
en Florent wezen nog eens de plaats, waar de
hoed gevonden was. En moeclerl vertelde welke
twist Dries rnet Pol Lamaai had geha,l.

- 
We zullen eens naar dien rniinwerker

gaan, zei de heer van 't gerecht.

^ Hij vroeg IVIon mee. Ze maalcten een omweg.
Pol Larnaai moest hen niet cladelijk zien. Z;o
lru'amen ze aan het huisje, waar Lamaai woonde.
Zijn vrouw zat binnen te naaien en schrok, toen
ze de gendarrnen zag. Deze traden rnet den ge-
rechtsheer binnen, die dadelijk den b"*.rrËr,
ho:$,. weiken hij in een tasch gestokr:n h.J, 

";iafel legde

- 
Vrouw, herkent ge dien hoed) vroeg hij.

.- Die is van mijn man !

,._ Weet ge ?t zeker?

- 
O jr,., 'k Zie het aan'i linr... il.: heb dal

er op genaaid. Maar hoe komt ge er aari)

- 
Wist ge dan niet, dat pol di.r, hoed kwijt

was?

- 
Neen, hernam de vrourn, verwonler.d, Hoekomt ge aan dien hoed, mijnheerl

- Gevonden! 
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- 
O, dan heeft Pol hem eeker verloren. toen

hij dronken was. En hij heeft er mij niets van
durven zeggen... Hij draagt dikwijls een muts of
een oud hoedje en daarmee let ik et zoo niet op.

- 
Ge hadt dezen hoed du" niet vermist.

- 
frrJssn, mijnheer... Maar wat is er toch?

Heeft Pol iets misdaan?
De vrouw keek zeer angstig.

- 
Heeft hij weer gevochten) vervolgde ze.

Ih ben altijd ongerust, als hij uitgaat. Die drank,
Cie dtank ! 't Is ongelukkig voor een vrouw, als
de man drinkt! Maar wat is er voorgevallen?

- 
'IVe moeten iets onderzoeken, hernam de

heer van het gerecht. Is uw man gisteravond uit-
geweest?

- 
Neen... ik wilde hem geen geld geven. Hij

was eergisteravond zoo laat uitgebleven.
De gendarmen, de gerechtsdienaaï en Mon ke-

ken elkaar veelbeteekenend aan.

- 
Eergisteravond, hernarn de heer. Waar is

hij dan geweest)

- 
O, mijnheer, hier en daar zel<er ik vraag

er niet naar.

- 
Hoe laat kwam hij thuis?

- 
'! Was na middernacht, maar hoe laat per-

cies, kan ik niet zegger' Wat helpt het me of ik
nog opspeel!

* En was hij dronken]

- Ja... Ik zeg dan_maar niets of het wordt
--17__



ruzie. En ik ben dat moe! Heeft Pol nu weer ge-

vochten?

- 
Nog een vraag... Gij lrebt van eigen een

petroleumkan in huis..

- J., mijnheer...

- 
Wie die gisteren vol of leeg)

- 
la;lqf,ag is de kar geweest en toen was de

kan vol... Ik heb de lampen gevuld...

- 
Haal die lçan eens...

- 
Maar wat is er dan toch, mijnheer) Och,

Cie branC bij Bellens... Mijnheer toch.. . is Pol
daaraan plichtigi Neen, dat kirn niet zijn... Zoo
is hij niet... dat zou hij niet doen.

- 
Toon eens de petroleumkan.

Bevend gehoorzaarnde de vrouw.
* De kan is nog half vol, zei ze.
,- Minder dan half ...

- 
Ik weet niet juist, hoeveel ik er gebruikt

heb, ..

- 
Hoe laat is uw man eergisterav,:,nd uitge-

gaan?
.- Rond acht uur...
--..= En niei meer l:innen leweest v,56r :{en

nacht?

- 
Neen!

:- Hebt ge toen de kan niet gemistl

- 
Ik heb er niet opgelet. ik had ze niet

noodig... Nïailr, rnijnheer, \,\,ordt Pol dan van
$ie vre"selijke zaak beticht ?

__]8 _

- 
Dat zeg ik niet"' TVe onât'zoeL"" til"t'

Hii *Iî'f s1u."13" op Dries Bel]ens

- Ja, *.., rrr3 ,o" toth zoo iets niet doen"'

't Is erg van dat J'i"U*t"' !k -weet 
het't best

àr, ui,"-uu, Pol is geen misCadiger

- 
Hij vecht 'toch semakkeltlr"'

- 
Âi d*, duo dÀ"k" ' Dronkaards weten

niet, wat ze zegger"' Naa'r een hofstede sluipen"'

î".a*tfir*-b,tïd stichten"' lvet€n' da't er men-

il;; ; Ëeesten ht" do"d aan kunnen halen" '

O, neen... zoo is Pol niet'

Vrouw L.*tti "t""à 
a""t an-gstig' Je handen

"J;;;;"-. 
t" d' *i"g schreide een kind; een

;;à;; stond bang achter moeiler-

Eensklaps storrnde de mijnwerker zelf binnen'

__ Wat is dat iier) "th'*t"wde 
hi!' -Ha' 

gii

-r.lroh.urJ, gij beticht rne! sneuwde hij Mon toe'

Kalml beval de kommandant cler gendar'

men,

huis ziit. . . Mon, gç zijt een be'lrieger"'

- 
Ik heb nieila"à b"tl'ogen' antwoordde de

h;"k;;rti it"r"t' lk moest mee gaan met de

'gendarmen.

- 
fg151 zljt ge*t ko*"" uithoorerr' Ih kreeg

het wel in de gutttt' F{a' ze c{urven mii betich-

t'"î ilït""juii Bellens aangestoken te heb"

ben. 't ls een schandel""- fli.*.rrd b"'"huldigt u' zei de heer van 't
__19--



gerecht. Wi; do"., 
""r, ord.rzo.L. Ër, ge moet op

onze vragen antwoor.den. Kent gij dien hoed hier
op de tafel )

- Ja... dat is de mijne, hernam Lamaai ver-
wonderd. Ik had hem verloren...

- 
Waar?

- 
Dat weet ik niet... Eens toen ilc dronken

naar huis kwam... 't Is al een beetje geleden...
'k Miste hem den volgenden d"g...

- 
Ge hebt aan Mon gezegd. dat ge eergister-

avond vroeg naar bed zijt gegaan.

- Ja.." ik was moe van't delven.

- 
Ge liegt...

__ Neen, ik lieg niet...

- 
Uw vrouw zegt, dat ge eergisterarrond tot

zeer laat uit geweest zijt...
Pol Lamaai verschrok.

- 
Mijn vrouw is mis, beweerde hij. Den

avond te voren ben ik uit geweest...

- 
Ewel, vrouw...

- 
Pol, 't was eergisteravond...

Lamaai keek nijdig naar haar.

- " - I Is mogelijk, dat ilc mie ben, hernam hij.
Maar ik heb den brand niet aangestoken.

- 
We moeten dan toch weten, waar ge eer_

gisteravond geweest zijt...

- 
Ewel, ik zal de waarheid zeggen,." Ik was

bang dat rnen rnij zou betichten... ik had ruzie
gehad met Dries Bellens... en daarom zei ik aan
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Mon, dat iL vroeg in bed iae. lk k.n u de herber'
gen opnoemen, waar ik geweest ben!

De gerechtsheer schreef die op.

- 
Maar hoe komt uw hoed dan op het hof

van Bàllens? vroeg hij.

- 
Mijn hoed op 't hof van Beliens. . dat kan

niet zijn I

-- En 't is toch zoo...

- 
Daar heb ilç hem niet verloren. Wat zou ik

op dat hof doen? Ja, ik heb ruzie gehad met Dries
Bellens en ik was kwaad voor die gevangenis-
straf , maar daarvoor zal ik geen brand stichten !

- 
O, neen, voegde vrouw l-amaai er bij.

- 
Ge hebt Dries Bellens al eens bedreigd voor

zijn hof.

- J., dat erken ik... Dronkenransruzie... De
Spinne's hebben de familie Bellerrs beCreigd. Ze
zouden Dries en Florent ornver steken en wat
weet ik a1...

- 
Gij waart met die gasten bevriend...

- 
Ik kr,r"am in hun herberg ..

- 
Die hoer:l is een leelijk e zaak, hernam de

gerechtsheer. Iln ik vind het aardig, dat ge eerst
liegt over dat in bed liggen. . . Ge rnoet eens mee
gaan r.aar het dorp.

-_ [/tij aarntioi-,Cen ! riep tr-,amaai r.rit.

- 
Dat 2r3- ik rriet... We z!ji: nog aan 't onder-

zoelçen.
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- En ik ga niet mee ! Die valschaarrl beticht
me.

Lamaai wees woedend naar Mon, die zijn
schouders optrok.

.. G3 gewillig meel ried Ce kommandant den
mijnwerker aan.

*_ Ik ben onschuldig.
De vrouw begon te weenen

- 
'1 Is schrikl<eiijk mij dat in de schoenen teschuiven! zei Larnaai. Ewel, ik zal ,".. 

-;;;;,
maar ilc Lren geen brandstichter

- Prr"" 
avond spral<.rnen druk op 't dorp overt-ol Lamaai, die naar Leuven gevoerd was

III.

^ ,l 
Wur.een paar dagen v66r: Kerstmis. Vrouw

uellens ging naar het huisje r/an vrourv Lamaai
^1-e droeg een welgevulde korf

De boerin trad binnen.
_ - 

Ik kom u 't een en ander brengen, zei zeIk-rveet dar ge 't moeilijk h.bf
En de goede pachteres wilcle haar korf uit_paKKen.
*- Laat n-laar zitten, sprak vrouw Larraai bit_

ter-. Zorg, d?, iiiji orr""hlldig. ;;; rerug keert !L-roor uw schuicl zil hij in dc gevangenir. E., ,.zullen hem ve:"oor,Ceeien t Na \"ieurvlàar komt dezaa* voor 
- 

.).)

- 
Is dat door mijn schuld) Ik bid ell<en dag,

dat God de waarheid aan 't licht zou brengen...
'k Zou het vreeselijk vinden, moest er een on-
schuldige veroordeeÏd worden. . De hoed van uw
man is op ons hof gevonden... Pol is den avond
van den brand uit geweest... Hij heeft herber'
gen bezocht, maar niet meer rond den tijd van
den brand

- 
Hij was toen op weg n.rar huis.

- 
Dat is mogelijl,... 't Gcrecht vindt daarin

frewijzen tegen uw man... Ik heb er rne niet mee
bemoeid... Ik weet, dat hii 'rrijn zoon haatte...
Dries had niet moeten twisten ik "rerschoon
hem niet...

- 
De Spinne's blijven loopen!

- 
Tegen hen is ook een lang onderzoek ge-

weest. Ik hoor, dat ze dien avond te \Vezemaal
'waren... Nog eens, ik heb me niet rnet 't gerecht
bemoeid en ik zeg u \Meer, hoe ilc God bid om
rechtvaardigheid. Maar denk eens aari mijn toe-
-"tand... Dries en Mon hadden kunnen verbran-
den in hun bed... Ik wil nog niet van de beesten
spreken... Mijn man is erg ziek, omdat hij in dien
vreeselijken nacht buiten liep Dries sukkelt ook
nog. AIs Pol schuldig is, dan heeft hij iets vree-
selijks eedaan. Maar ik beticht hem r:iet... En
vrouw, ik weet, dat gij in arrnoeder verkeert en
veél menschen u schuwen. Dat is onrechtvaarclig.
Çij lijdt onplichtig... Daarom lcom ik u helpen,
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Dat is mijn plicht...
Vrouw Lamaai begon te weenèn.

., - 
Bazin, ge zijt..n goed rnensch! snikte ze.

I::u::t_ m; miln harde woorden" . O, ,t is erg,nrer zoo alleen te zitten. En :lc weet. er is veéltegen Pol... Maar ik kan dat toch niet van hemgelooven.
De boerin bemoedigde de ecnzame vrouw, dienu gaarne de geschenken en ook een som geldaannam-
De pachteres hielp veel aryre menschen. Flo-rent kvzam haar tegen op den ..rrru*"r., *"g.* Is het seen 

"rorrdr"hooll-*o.g zijn moe,der.

. - Jawel, maar ik heb nog tijd, antwoorddede knaap.

- 
'l Is triestig in,het huisje van l_arnaai. Devrouw kan niet aan de schuld'"r" prf g;Ë;";".* I Gerecht houdt l.* ,ron ïu",

- Ja... Er is ook veel t.s";-h;.., Die hoedbij het gat in de haag. &î* l"r, ,,i", zeggen,waar hij dien avona 
"u .lf- "; ;:;""st is. toenhij de laatsie herberg 

".rli"r-'Uîit h;; dan indronkenschap den- Uri"a-e"rii.nriîii l<an thuiswel petroleum geha"ld h:Àilrr."rorra". dar zijnvrouw het hoorde. I-lii b"*"",t: il; hij d;; Ë;
:::ff"::_d,r""I Sommise lr*rirrrgi.rs zessen,crar nrJ een hoed op had, Anderen *-"t"r, h.tïi"t.Is hij plichtig, ,"i: 

# il;iïJ'oo,,,r,uu*rt

ôor"..t. ô, lorrg"rr, ,"hrr* den drank. Ë, ko*t
zooveel ellende door in ons land.

Zoo wanàelden moeder en zoon naar huis...
Dries was al op de been, maar had nog roode plek-
ken op gelaat en handen. Vader zat naast het
vuur; hij was nog meer verzwakt. Emrna bereid-
de het veevoeder

Men was bezig schuur en stal te herbouwen...
Nog een paar welcen en de gebouwen zouden
voltooid zijn.

Florent begaf zich naar de avondschooi. Hij en
Mon waren al eenige keeren naar het geiecht te
Leuven moeten gaan voor het onderzoek. Pol
Lamaai hield hardnekkig zijn onschulcl vol.

Zoo werd het Kerstmis. Moeder Bellens zorgde
,dat er geen gebrek was in het huisje van vr'ouw
Lamaai.

Op Kerstdag bleef Dries thuis.

- 
Ik drink niet meer, had hij zijn moeder

beloofd.
Men kon ook thuis verzet zoeken. Emma had

Kerstwafels gebakken. Er waien eenige lçennis-
sen genood en "le familie had een gezelligen
avond.
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iv

, 't Was nu de avond na Nieuwj..r. Vader iJei-
lens, Emma, Flc,rent en Mon hadden het avond-
maal gebruikt. Moeder en Dries waren nieuw-
jaar gaan wenschen naat farnilie te Leuven en
zouden pas ffrorgen terug keeren Moeder moest
inlroopen doen en Dries zich nog eens door een
dokter laten onderzoeken.

't'Was vreemd, moeder niet thuis..._- l3a1 ons gaan slapen, zei vader. 't Is ne_
gen uur.'

Kom Mon, we zullen nog eens naar de
beesten gaan zien, sprak Florent]

- 
Kruip maar in uw bed_ jongen, ik kan dat

wel alleen. ..
De knecht had zijn karnertje in den noodstal.

Maar Florent wilde toch mee. Hij stak de lan-
taarn aan. Mon en de knaaap decien de ronde.
Florent sloot dan de hofpoort. Plots klonlc 

", ..nschot. _De ;ongen schrok en liep naar Mon.

- 
Hoort ge dat? vroeg hij.

- Ja. .. Z.eker een pensjageï ..

- 
Luister eens [. . . Er schreeuwt iernand. . .

- J., waarlijk
Akelig klonk hulpgeroep.

- 
'We 

moeten gaan zien I sprak Florent.

- 
Voorzichtig. .. 't Zijn misschien pensjagers
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tegen jachtwakers, en we zouden ook getroffen
kunnen worden.

- 
Ze schieten niet meer... Die rr'ran schreeuwt

nog... 'We moeten gaan zien.."

- 
Vooruit dan!

- 
't Is dicht bij...

Ze verlieten haastig het hof en richtten zich
naar het geschrei. Florent droeg de lantaarn. Op
een graanstuk vonden ze iemand liggen.

- 
Wat is er) vroeg Mon.

De gewonde kreunde. Er was geen ander per-
soon te zien. Naast den ma"n lag een geweer.

- 
We moeten hem naar 't hof brengen, zei

Floren,t.

- 
Haal den kruiwagen.. Ik zal hier blijven.

De knaap liep vlug heen. Eerst vertelde hii zijn
ontdekking aan Emma.

- Ju, breng dien mensch hier... ik zal de
voutekamer gereed maken, sprak zijn zuster.

De gewonde werd op den kruiwagen naar de

boerderij gevoerd. Er',rma hielcl de deur reeds
open. Op de voute brandde een lamp. Allen ont-
stelden, toen ze den man herkenden. 't 'Was va'
der Spinne.

- 
Florent, loop om den dclter en zeg het aan

den burgemeester ook ! drong Mon aan.
Vader Spinne was nu bewusteloos. Er kwam

bloed uit zijn kleeren. N4on en Emma legden zoo
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goed mogelijk een verbanil om het bloed te stel-
pen.

Vader Bellens kwam ook zien

- 
Zeker door een jachtwaker geschoten,

meende hij.

- 
Maar waaronr zou die dan gevlucht zijnl

vroeg Mon. Waar we hem vonden is het de jacht
van 'lVellekens. Die schiet niet rap. En hij zou
zeker niet op den loop gaan.

De doleter kwam het eerst. I-{ij onderzocht
Spinne.

- 
Er is niets rneer a_an te doen, zei hij toen.

Dat wordt sterven... Ik zal een nieuw vàrband
leggen en nog iets halen, om de pijn te stillen...
En tegelijk verwittig ik den pastoor.

De dokter vertrok dan weer Fiorent kwam wat
later met den burgerqeester. Spinne lceerCe tot het
bewustzijn terug. Hij vroeg om water.

IL moet spreken, stamelde hij.
De burgemeester vroeg aan vader Bellens en

Emma om als getuigen te blij.ren

- 
Spinne, wie heeft er op u geschoten ) vroeg

de burgemeester.

- 
Niemand... Een ongeluk...

__- Zijt ge door uw eigen geweer getroffen)
Kwaamt ge hier pensjagen?

- Ja... Hier weer... ik.". [.rest... her wild zit-
ten...

- 
Waart ee alleen)'

- Ja... Dolf wilde... niet rnee... lk viel...
mijn geweer ging af ... en zoo ben ik... gewond.

Hebt ge geen jachtwakers gezien?
_ Neen...

- 
Dat is de waarheid, Spinne?

- Ja... O, ik. .. zal... sterven,.. ik voel het...

- 
De pastoor zal komen, zei Emnra,'die nu

medelijden gevoelde met hem.
Spinne keek naar het meisje en herkende haar.

- 
Moet... nog... wat zeggen.." Ik ben... bii

Bellens, hé... Gij helpt...mij...

- Ja, Spinne, antwoondde Emma
Gretig dronk hij weer wat 'water.

- 
Wat hebt ge nog te zeggen? vroeg de bur-

gemeester.

- 
Over... den... brand...

Ieder ontroerde. Zou men nu de waarheid hoo-
ren?

- 
Ik zal 't opschrijven, zei de burgemeester...

- Ja... Pol Lamaai... onplichtig... ilç...
brand... aangestoken, mompelde de gewonde.

- 
Hebt ge de schuur en den stal van Bellens

in brand gestoken? hernam de burgerneester op
duidelijken toon. 'Weet ge heel goed wat ge zegtl

- Ja... Pol Lamaai... onschuldig".. Hij...
had... op een V.ondag zijn... hoed bij ons gela-
ten... hij was dronken... Wij hielden den hoed.
Ik was kwaad op Bellens... voor die gevangenis-
straf... en het verhuizen... Dolf wilde niet... mee
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doen... ik kwam alleen... Ik legde den hoed van
Lamaai... bij de haag... om de schuld cp hem te
steken.. .

- 
l\4aar Spinne, ge waart dien avond te We-

zemaal in een herberg...

- 
Dolf . . . ik niet. . . De herbergier. .. heeft

gelogen... 'voor honderd frank. ..

- 
Het is alles waar wat ge nu zegt... vroeg

de burgemeester... .

Hij las wat hij opgeteekend had.

- J., alles waar ! bevestigde de gewonde.. . .

Hij hijgde van vermoeienis en vroeg om den
pastoor. Hij sprak ook over zijn vrouw en kin-
deren.

- 
Slecht geleefd, mijn straf, prevelde hij nog.

Emma vertelde het groote rrieuws aan Florent
en Mon. De priester kwam. Spinne zou toch rboet-
vaardig sterven. Florent liep haastig heen. Hij
spoedde zich naar c{e Molenwijk. In het huisje
van Lamaai was het donker. De knaap klopte op
de deur.

- 
Wie is daar) klonk het na eenigen tijd.

- 
Ik ben het... Flrorenr Bellens... er is goed

nieuws! riep de jongen.

- 
Wacht even.

En na eenigen rn'inuten deec{ de vrouw open.
Ze had zich vlug gekleed en een lampje aange-
stoLen.

- 
Goed nieuws] vroeg ze. Van Poll
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* Jr... hij i" onschuldig. Het is uitgekometi.

- 
God zij geloofd! I-[oe r,r'eet ge het?

Florent vertelde wat er gebeurd was.

- 
Dan kornt Pol morgen naar huis ! zei de

vrouw weenend van vreugde. O, het is braaf het
mij te komen zegger,. Fol is onplichtig. 'k Wist
het wel... hlu zal hij niet meer drinken.

Florent keerde naar huis terug.
De pastoor en de lrurgemeester waren al heen.

Emma en Mon waaliten bij Spinne. 7-.e vergol-
den lcwaad met goed.

Florent bleef ook op. In ,len nacht stierf de
gewonde. 's Mcrgens bracht men hem naar het
doodenhuis.

Moeder en Dries waren verwonderd. toe,n ze
alles vernamen. Boerin Bellens bracht dadelijk
een bezoek aan vrouw Lamaai.

De mijnwerker was reeds thuis,

- 
God heeft de waarheid aan 't licht gebracht,

zei vrouw Bellens.

- 
Ik moet u bedanken, orndat ge zoo goed

voor mijn vrouw hebt gezorgd, sprak Lamaai. De
schijn was tegen mij. Gij moest wel gelooven dat
ik.plichtig was. En toch kwaamt ge hier helpen.
O, 't is nu uit rnet drinken.

- J", Lamaai ! En dat heeft Dries rnij ook be-
loofd, hernam de pachteres.

De familie Spinne woonde de begrafenis bij
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van den vurottgeiukten vader, rn v.rdw*en ioerl
weer van het dorp.

Dries en Pol Lamaai hielden woord.
Ze dronken niet meer.
De herbergier, 'die valsch getuigd had, kreeg

straf.
Dries deed zijn best.
En nu einq het goed op de ircreve.
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