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Nr. t9t
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ËEN ST.E,C}ITE KAMA,RAAD.

I.

Bert Verdilk "nt smakelijk tr eter, 't War
rnooi wèer" De deur van h.et huisie .itond cpen
en de Julizon scheen binnen 't Was :1ôg vroeg.
In de boomeri naast de wonirrg kweei'den de vo-
gels. De kippen trippelden kakelend ,.rp 't hofje.

Ëen zornerochtend om dadelijtrc vrot'llllc te wor-
den.

Er keek een guitig gezicht orn de detar.

-* $g11, gaat ge m,eel vroeg e,.ln ,lrannaraad
Bert \nreni<te om stil te praten"
---* Jules, wacht aan'de beek, flsisg*11''!ç hii" Sef-

fens lcom ik.". Marsriet mâg u niet zien!
lules 'Tfiialters scheen dadelijk det: toestand rnr

lrijpen'en trole zich terug
Vlaar een meisje van zestien .jaa." trad uit crur

xijkamer. Ze droeg haar ,lcleirr zusje op den atm.
t V/as Margriet Verdijlc"
** Bert, Jules Walters ip daar gewe,:si. zei e*.

Hi! kvxam u rôepën ônn te *pelen. N$,.,,,r ge wect,



wa: moeder gezegd heett" Eesct het konijnanhok
kuischen.

- J", ja! bromde Bert.

- 
Dtt 't kiekenkot. Met het gra;rtr itaar den

rnolen gaan. 't Gras uit den 'beeklcant g'aan snij-
den... Niet te spelen vanc,lairg.

-_ Jules is hier rtoch niet meer.

- 
Zorg, dat al het werk gedaerr t,'.

_ Moei u er niet mee..

-- Moeder heeft gezegd, dat ik rnoet opletten,
lrern€ûi Margriet.

Ik ben haast zoo oud al gij. 't Is hier altijd
.+erken... Vandaag geen scl'rool. An'I"-e jongens

rnogen spelen.

- 
Jss, toe, er zijn er veel ,die tlruis moeten

nelpcn 't Is nu,overal iiruk. En ge moogt genoeg
spelen.

Margriet kleedde haar zusje. Ze ',vors 
't huis-

houdstertje in deze dagen. Vader en .noeder had'
den zich naar de groote Klokhofstede begeven,
Ililar was men gisteren met cl.en ooels;. l)'.. gollnen
\''erdij,k en zijn vrouw hielpen dan rrieê. 't Wa;
nu de tijd om wat'extra's te verdien,?:'r. En dat
kwam goed te pas. Vader en moede' zouden pas

tegerr ulht ,.rr.r, naar huis terugkeeren. Een grootg:r

re zuster van Bert. Coletta, dicnde op de Klok-
hofstede als rneid.

Bert at zijn zeede rboterham. Hii echeen nu

2

'.'erzadigd en'stond op. Hii stak zijr. Iirlc'ote voe-
ten in zijn klompen.

- 
Ik ga eerst naar den molen, zei )ri; tot Mar-

griet.

- 
'TVaaroml Begin lievey met het kc,nijne r.

kot. Dan kan dat drogen in de zon, r'1., ge de deur
r n het luik openzet.

- 
Ik wil I'iever eerst naar den mol,'rri Il< ben

crud genoeg om zelf het werk te r.-gelen. ,Help
me het graan van zolder halen.

rMargri,et zette het nu aangekleede rusje op het
grasvèlcl. En met haar bfoer bestoeg ze het trapje
naar boven. Er was geen eigenlijke li.i,eede ver..
ciieping, maar een zolder en twee getimmerde
liamertjes onder het dal<. Op zolder !:g nog een
iroopje graan. Margriet en Bert sch-pten het 'in
cen zak, die voor eenr derde gevu!,l werd. Z:
sleurden de ktruts naar beneden, op eerr kruiwa'
gen.

- Zorg, dat ge rap terug zijt, ve'rr.,aande Mar-
griet.

Als antwoord stak Bert zijn tong naar haar uit.

- $1eu1s gast! riep zijn zuster.
* Zorg gij vor de patatt+,n en rnoei r-r niet m :i

mij.
Bert d'uwde den kruiw,'.r(.n voori., FIet huisje

stond aan een veldweg, even;bui,ten bel dorp. Aan
'Jen hoek wachtte Jules Walters.



** lk dacht, dat go met mil mÊôgrngt
taleurgesteld, Moet ge werLen)

aor Juleo

- Even naar den moler"" ' " Ln dan trtil<

rnet u op. Kom, 't is imtrters niet ver.

- En van den molen lreert ge te, '.g naar hrtiot

l:éi

- f\ssn, neen. lk zal den lrortewagrn weg ste
ken achter een boschje.

Jules was toen bereid zii:" vriend !r vergezel
ien. De weg liep bergop" Er lag een ,leel op de;t
kruiwagen en Bert bcrnC dat aan de ooo:zijdc'
vast. Jules rnoest nu irekker' . Zaa ger;ralcten d*t
hnapen gernakheiijker boven. Een -'i.jv'eg leiddt"
dan naar den molen, die dus op een heuveltir:
*tond.

De jongens liezen wat uit. Ze ir,roden varr
hier een rnooi vergezicht.

- Ginder ligt Aalst" zei Bert.
Ze zage-n het belfort en het torenf :r van drr

,iint Martenskerlr. F{ooge schouwe,r etonden +r
.lm heen te rocrlçen.

Bert noemde andere r-oreris op" Erpe. Meir..
Burr;t.

Maar Julec was haascig oru naaï den molen !.,,,

gaan" Hij scheen een plannctje te hehi:en voor
vandaag. Ze volgden den ziir,rreg, I'rles,,.al trek"
tendn Bert, al duwend. :

De wieken van den molen draaider: traag"
.-* Hei, muider! riep Be;rt aan de tran.

{

ik
MâaJ dc mtilcnrnr vcrlrocxoda aiin wit bËrrtùlrë. r

irrullobol niet,

- tk zal eenn kijlcen, of de mulder ,bovcn isl
zei Julee.

Hij klom naar boven.
* Niemand te zien! scbr.eeuwde hij. Weet ge

wat, ik zal ihet tr:uw laten ;:alcken; hincl er dÀrt
z-aL aan. Ik zal hem optrekken.

Be* kruide zijn vracht naar de an:lere zijde en
boûd den z-ak aan het touvv vast. Bo:,ea draaide
jtrles *n de zak rees en we'rl handig hinnen g.:
hââld.

: Ge kunt dat goedl riep Bert.* j", hoor. \Vil i[ u aolc àrrc o^u* \oven trek
ken!

* Och toel
lL meen het, Ge weegt mindgr d",.ir iret gràan

l{ier is de lcoorde. Pak den haak gee.J r,asi.
Bert aarzelde. ,

- Durft ge nietl epo$e Jules.

- Niet durven? Bert lcon er niet tegen, clat
msn hem gebrelr aan moed r erweet.

- O, ik durf best! antwoordde h:,t \iooruitl
En de jongen gïeep den haak. ï)aay boven

draaide Jules. En rnaarlijk, Eert w.rd .ran deir
grond, g-ehcven. Wee echter als Ju{ir ginder i::
den molen dc wrang los laten zol nf *!s de las,
hern te zî^rââr uurd. -Be"rt Verdiik. m ;eef sçn hçsl



eirtd de hoogte in. Hij bengelde n." a'.1 aan hei
touw.

Maar plots werd hij vast gegrepe;r sn rnet ee:r
iuk naar den grond gehaalri.

Dc ,:r.uldier was uit ziin huis gekomen en schrok.
Bert kreeg een ferm pak voor zijn ,broek.
* H'ic- is er daar boven? vroeg de mulder. .

-* Jules 
'Walters! zei Berl, gehecl verbourwe-

reerd.

- 
Wacht, dan zal i,lc dien ook edf,s r.€rl, rârn"

rneling geven. En hij krijgt nog meer d;rn gij!
: i\tl6ay mulder, ik heb graan, p.ebracht. Ge

lvaFrt er niet en Jules heeft den zak n.aar boven
rrewonden...

* En zijt gij ook een zak misscchiei:r ) En gc
aondt niet wachten tot ilc l<wam of me e./en ïoe
pen. De heeren waren zetrcer te haasr:'is- -Yaar ee
hebben wel tijd om deugnietenstreken uit te L.;r

len. Ge wildet uw nek brek, n. En ;larr zou hr,'
ce schuld van den mulder ziin, die rrret c'plet. ik
nrag nog niet eens bij mijn zielce vrùuw sâan
zien. Wacht nu moet ik den anderei lc;poerr af-
ieeren zonder to,estemmi,ng op m;;n iv,olen tc
!;aan. :

Jules Walters was echter o:l gevlucht. Warrt
'jaarboven had hij 't tooneeltje gez:en

En van een eindje lachte hij den rnulder rrrt
*- Droeve Martekol riep d'e.moit,n,'i''r

6

Jù{eu;'borg zieli en keelc' tuseehen arrn ,been,:,r
door naar den vertoerrndeR rnan.

- 
Nu lijkt ge precies de reus uit Kl..,n Dui.,r

p;e! spotte hii.
't'Werd dên mulder re matrhtig. I-lij iiep naar

Jules toe, maar die richtte zich op en "rreld* wee:'
r,erder. Opnieuw bleef hij rta:rn.* ïVillen we om ter hardst loopen) r,roeg hii,
Iierst berg af, dan bergop. Maar ge kunt 

";""t, 
g"

irijgt al'gelijk een tblaasbalg.
De molenaar begreep, dàt hij den C-eirgniet on-

mogeiilk kon inhalen. Hij s,..,ak de vuist op en
l.:eeide terug.

-- Ik lal het,deel van dien nietwaard dan maa.r
aan u;geven! dreigde hij tot Bert.

Etr Bert werd zoo bang, de.t hij h,,t thans ook
op èen loopen zette.

*- Uw kruirrr-agenl ,bulderde de .,rrr!<,ler, docir
<le knaap liet dien in den byan"C.

Hiihad naar zijn zin al te veel klar,.r6,en gekr*-
gen. En de,m,olenaar had eer: harde hand

- Lângs een ornweg,kwamen Bert e,. .fules wecr
i:ij elkaar.

* lDeed 't zeer ) vroeg Jules.* Ja. En gij liet me in den steel(.

- 
Ik maakte natuurlilii, d;rt ik van Cen molen

'kwamrj Wat zoudt gij er rner gewonrien hebben.
,iad'ik nu muilperei selrreger, 

"



* GCI etgt dçn nruldsr komsn rvr. v,ai BiÉtd t *
mii.

- De vcnt had u ai vagt ..
* En de kruiwagen staat daar n,.ig.

- Och toe, vanmiddag haal ik hom voor rr.
zonder dat de mulder het merkt.

.- Ju, want vader heeft Èrem vanavond noodig.
l\{argriet moet morgen ôrn 't 'meel gaÉrn. andett
krijg ik weer siagen van den mulder

'Jules tro,onde zijn kamaraad mee Bert scheeu.-
nret meer aan konijnen- of Li.ppenhok en 't andet
',verlc thuis te denkerr.

De twee jongens slenterden in de riehting vran,
t. dorp. Ze kwamen aan h*t rentenlcrehuie varr
rnijnheer 

'IValraad. V66r de rvoning rnras een hof-
Je, van den weg gescheiclen door ee:r itooge êu,
Jikl'"e haag. 't Hek stcnd open. En de met ge
t,chuurde ,koperen belknop van de oroordeur ln
iiet huis schitterde Jules in de ooge,:.

- Belf, mijnheer Wal:aad heeft een kwadr,
i.'roulrf, zei hij.

*" Ja. Als ze boos is, wordt haar stenr geliil:
't 'kraaien van een haan, spralc Bert.

* '1 ls komiek om te hooren"
* Overlaatst was ze zoo tot onç bezig, toerl

we met steenenr naar dien perelaar gooiden.
--- '.k Zou ze wel eeno kwaad, vw.llon makeu,

hernam Jules. Durf't gij aan de be! te treklcen?

t

Dan homt de vrouw ean dff dcur *rc uro laehen
hanr uit. Maar gc durft zekev niot.

* O, jawel!îerzekerde Bert.
* Doe het eens...

- Doe gij het!
:- Ik zal etral€ den bakker eeus treiteren.
* Hoe?

O, wacht maar!
Achter de haag, in een prieeltje, zat mijnheer

Walraad. Hij hoorde alles. Maar de hnapen lcon-
den 'hem niet zien.

Mijnheer Walraad stond etil op eii ging achte.
iret huis. iDe hnapen merl<ten het iliet.

* Wat wilt gij bij den hakker cloen? vroes
.Hcrt Verdijk.

*- Ge zult lachen... lVacht maar Ncg iets an
ders dan eene belletrek te spelen, wat gij niet
drrrft.

* Niet durvenl
* Doe het darr!
Bert Wou rmeer de hald zijn. Hij ,keek eerst

rondo'bespiedde het huis err ,stapte door het hek.
Flij loerde in den voorhof en naar het prieel. F{iy
nieende, dat alles veilig was. Vlug trippelde hr;
rJaar de woning. De lcoperen belkno;., fonkelde in
de zon en Bert, die zoo sullig aan fules gehoor
zasmd,e, gr€ep ze vast. Tingeling... ging het daa,
,binnen.

Jule* lffaltcrr hleef voorzichtig âân het helr
(j



siaân. Maar poef ... opeene werd' hi! in-dcn.voor'
hof geduwd. IVlijnheer T(/alra.ad had dcor een ach-
tcrpôortje den tuin verlaterr. was vlug um de haag
geloopen naar clen weg en nr-r had hij de jongens

in de val.
Bert bleef van schrik etaan. De renienier greep

c'olr hem vast. De deur gins' oPen.

- 
Ha, 't ziin twee str'aatloopersl ric;-r"vrouv;

'Walraad. Twee kapoen'en, twee deugnie:ren, twe I

vagebond'en, die mij voor niets naa vol:en laten
Ioopen, percies of ih niets anders te docn heb.

H*.r stem gi,ng naalboven en 't weld een
rreetje als gelcraai. Maar Berl en Jule: mrresten er
rii,et om lachen.

* De heeren lcomert ,r', bezoek, zei nrijn'heer

"Valraad.* Laat me losl schreeuw'de Jr-rle,i \X/e,lte'rs'

- 
Wal manieren zijn dal nu". Bellep; en niet

lrinnen treden.

- 
Ik heb niet aan de bei getrokkeir.

-- Ge zijt nog laffer dal uw kamaraad' Di.-

cLorilrrre lçnul doet alles, w::1 gii zeg!. e;:r gij, blijf t
.roorzichtig achteraann hé! Maar er is ,gebeld en

nu ,komt ge binnen. Vrouw, help eensl l

De knapen spartelden tegen.

- 
Geef ze van den stoi<, de tweÊ schavu'iten,

ile ;wee straatolijpers, cle twee nie'twaards,'de tluee
pl'aaggeesten! hernam vrournr''Walraz-.i.

Ze nwn met de e'ene hanrl Bert bij dt'n arm etr

T0

nreJ',.dt-. andete,tr,ok ze aan zijn onr.
De jongenç rn'oes,ten in hiris en r,-i,,cien in ee:i

;,chterkamer gestoken.
---2e,, u, lheeren, spotte de r:ntenier. Een elaae-

,e water? 't is warm vandaag.
-.* Ik wil er uit! riep Jules*- Ge komt op bezoek.
* Ik iben niet aan de bel geweesi
--.=- Hij heeft het mij opgc'sioken, ;.:r llert.* Als hij zegt, dat ge in uu, neur; _.noel- snij-

cren, zult ge het dan ook dirr*:n 1

- 
Zie ze daar nu I kreraide vrou*,". Walraacl'llwee schelmen, tlvee stratenschriks, i,,vee rak

kers, '1v,'gs goed voor niemnndalle, tr,y.* boeven,
cie in de gevangenis zullen komen

- 
Ze mogen hier wat rrrsten, ze iraar man.

Intussc,hen zal ik orn den veld*"achte, rituren.
. Hij en zijn vrouw ,gingen heen :n sloten dc

deur;
Jules en Bert ke,ken elkaiir aan. "/i,1,:r'n âvon,

ru,ur haden ze niet verwachi.

- 
Ik blijf hier nier, zei Jrrles.** Maar de deur is op slot.. . zie m:.rar i

Bert ramrnelde aan d'e klinlc.
__ Houdt u stil ! kreet vyou,w Walraacl. O, gij

r-wee, deugn,ieten, trÀnee slechte kamaraden, tw.;
rlagels lran uw vaders doodkist, twee bengels...

-..-- Nu.lcraeit ze, merkte Bert op. Ir{aarïe zit

t,



ten ioelijh binncnl Ërr d* uddwachæn rai ,rir,'
rneedocnl

*'!Ve zullen 't eetts eien'
Jules opende het vengter.

- R.p, fluisterde hij.
Ze hropen erdoor en stonden in ,.cr, hof'
-* Ze loopen wegt lrlonk een stem.
't 'lVas die van den hovenier die 't gebeurd'e al

qist, FIij +r'ilde Jules Walters tegenhouden, rtâar
cÈr.e boog zich en schoo,t tusschen ;iin heenen
cloor- De hovenier tuimelde voorover.

* Ha, wat doet gij nu? bulderde hij woedend-

Jules en Bert snelden naar het hch. Mijnheer
-,Valraad was llog niet om den velciwachter. Hij
':n zijn vrouw hoorden het lawaai on sPronger,
buiten.

- Hier blijvenl i'iep miinheer'
* ps h^/s6 m,enschenplagers, de twee niet"

waards, de twee baanstroopers! Pakrt ze, Octaai,
schreeuwde zijn vrouw.

Br.riten het hek hleef Juleg stââ.n en irpot&Ë:
** J^, pakt ons!
'fneiterend danste hij heen en vveer'
-* i!1s61 zie toch, zie tochl raaede vro"tw Wai

raad met haar hooge stem
* Kukelekul kraaide Jules' Bert, is dat ntr

nradam of is dat een, haan)
* O, hoor toch, twee zulke genreene kprels"

twee zulke treiters. twee valsohaards! L"reet de

t2

\ rôu\+.
I-laar nran liep.nacrr de bengels t'ro ,rËar dêtt

ifoven,heen.

- 
Om ter rapst loopen, kom! riep Jrrier.

Op een afstand bleef hij staan en wenlcte naa'
r.rij'nheer Walraad. die lie'rer maar weer binnen
ging.

.' \[/e zijn goed ôntsnapt, zei Bert.
-.-- O, gij zat al benauwd llc'ben :no rap niet

v*rlegen, blufte Jules.
-* Mijnheer T(/alraad kwarn z,eker van 't dorp.
..-- Neen, n€en. Hii he.eft cns afgelursîerd en is

rond zijn huis geloopen en zoo stekte l:ij me vast"
rnaar hij kan nu leelijk op zi;n neus i"iiken.

- 
Hij z.al toch n'aar Cen veldwachter gaan

- 
Wat kan mii da: schelen! De veldwachtet

;al eens leeliik naar ons kiiken. D.rî Cn€t geert

z€er.
Ze kwa,men nu âân het dorp en slenterden

,angs den hof van de pastorij"
Jules wees nâar cen boom

- 
Lekkere peren, zei hii

-_ Ja... Z"e ziin rijp
--/-e zouden smaken |egen d611 .1..111 Koml
Jules zocht êen gat in de haag.
-_ Wilt ge er door? vroeq Bert.

wii van Cie perert itebbcrr.
-.-- "t ls aÀ hcrf van d,en pastoor.
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- Ik hdb dsrst" Kom... en Julec sioop tt eer-*t
in den tuin, waarna Bert hem volgic.

- 
Kruip gij in den boorn, zei Juies. !k zal de

'vacht houden, maar ge zult niet dur''.;:r:.

- 
Durft gij ?

- Ben ik niet 't eergt door de haag gekropen?
En wie ging er op den molen-? Moet il< aiies doen? '

Wie heef't u uit het huis van Walraad serlost? O.
ilr merk het al, gij durft niet in den L,c,om.

- 
Niet durven! Kijk goed rond.

- J., ja...
Bert zat al gauw tusschen de takken. Hij wierp

peren naar beneden. Jules raapte ze op en propte
zijn zakken vol.

Hij hoorde gerucht en keelc op. En dan schroi<
hij. Daar naderde de pastoor

-_ Kruip hooger, steek u weg! zoi, waarschuw-
cie jules zijn l<ameraad, en vlug'lcroop hij terug
4ocr Ce haag.

Bert Verdijk spoedde na-r bened::. Hij be-
merl<te den pastoor. En hij trachtte zich verder
lusschen de blad'eren te verschuilen en irield zich
tioodstil, hopend, dat de pastoor henr niet zou
cntdekken.

De pastoor zei eerst nietc, en bleef ged,uldig
staan. Bert beleefde angs,tige oogen{:lil.ken.

- Nog niet genoes perer gegctdn] vroeg de
pastoor.

l1

Bert liet zich dan zail<ken cn bescltaarnd stonrl
tr,j daar. Hij dacht niet aan weg locir.,:n.

De pastoor hield een stolc achter zijn rug. En
trii berrcn met Bert een dozijn klappen voor zijn
hroek te geven.

l Dat is opdat ge dezen ochtend goed zoudt
onthouden, zei hij. E gtj zi.it het, Fert Verdijk,
een jongen van brave ouders, die hard "verken...Zoo, zoo, ge steelt peren, ge zijt ee- tdief.

-. Jr.rtres Walters heeft L,et mij spgest,oken.
sl.ikt: Bert.

O, is'Jules Walters uw ,kanxrra"rd? Wel,
'wel, Jules Walters, die niet deugt ! D;e is door de
haag verdwenen. Naar zoo'n ker,eltje lrristert g:i.
[.:ever Jules Walters gehoorzamen! duy: uw brav,:
,:uders. Als ge zin hebt in een peer, vraag er dari
e{;n aan Melanie, de meid. Ce doet .-rw i',eet in de
Ieering, en dan zou ik niet op €€n peer eien. Maar
jules Walters, die zijn arme moeder zccveel ver-
iriet aandoet is uw baas? Wat vader '-.f m,oeder
zeggen, telt ge niet. Wat Jtrles Waite.*s beveelt,
is van m,eer belang. En de held is uueggeloo,pen.
Gij stelen, Bert, ik had dat van u ni*:,r gedacht...
T/at zou God er van zeggen ? Ge rveet het wel.
Maar ge luistert liever naar.lules'Walte's hé! Dan
erilt ge het ver brengen. Pero n stelen, later geld.

- 
O, neen, mijnheer de pastoor-

- J., ja, zoo zal het gâan, als ge naar Jules

"Valters 
luietert. En in de gevangenie raken ! On.
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gelutkkig worden en uw onderc. ongelu,kkrg mer

ken. Bert" denk eiver dat. all-e eenu glrd 'ra! Knrip
nu terug door de h*g.

Bert Verdijl* verliet lreschaanrdr du*r liof ,

Wat verder aehter rren n:uur, w'o\itn lulen
i'lij wenkte Bert.

- 
Gij zijt wcer weggek.-rpe,tr ! \ crwt'et lJert

hem.
-* Heeft rle pastc;or u gezien?
* .!a, en ilc heh slagen gehad.
** En sc"hreeuwt ge daarvcor) Hoe flauwl G.,

zijt een tnuntaard! Voor een Fêâr hletseir"
._ Met een stok. 't Deed zeer. Gij r"oclt hr't

niet.

-_ O, ik heb zoo dil*wijls een ra*;;rreling ge-
kregen, laat*qt nsg vâ:] boer Vinlr,e lnel sen aweep'r l-leb den vent uitgelaclrer en hern Ïater een
ste,en naar zijn kerp gesrnet*r. ",lc Zor, ;riet gaarnt
blaten voor wai r,*nsel. \l-aT zei de fnstnorJ

- 
Dat ik niet rnet u rnnest lor:pen

-- Heht ge rulr) ge.rtoernrJ ?

* Ik rn,oe.çt wei^
-* Dat is laf. H*n uriend verral; , Ha, g,,

rnoogt ni,et rnet rrle mpe gaan. Bah ik'\eb ka"ma
raden genoeg. Speel datt met brav, 

"',:ntir:'s. G.r
*til naar huis, suilcernr,.nRne,ke

Bert i<on dien spcf rriel verdtagen,.
-.-" Maar ik blij$ irnmers leamaraacl met u.

-* Ik help u tneh. Ik z-ei irnnrers, dat ge hoo

t6

.gër m den boorn moest ïclrmmen en u achter de
trlaren weg etefi<en. Kom" rre gaân 

"werrunen.Ze gingen om ùret dorp heen en lramen ean
.baU. En dan aten ?.e van de geetolen per€n. Bërt
*acht niet mer:r ann de vermaningen van den pa,;
toor.

't \XIas middag. Dat meiclcle de l*ruk ,onn de-qr

clorpstoren.

- Ik moet gaan etsn, eci Bert"

-. Naar huis)
* Van eigen. ".* Gâ maaï met uui rnee"

- Waarheen?
*,Naar tl sRzent.

-* Wat zal uw mo'eder zeggenJ
_ Niets en u eten g€r/en
Bert voelde geen lust reed*r onder de tiuge.n varr

Margriet te komen. Hn hij vergeeelde .riln vrienr{
1e lcwamen âan een huisje, Lruiten 't d.orp* waar
eie moeder van Jules, weduwe Iffr:lte:,r woûnde,
;ules had reeds eenige jaren rijn vader verlcren.
Zijn m'-efur verdiende den koet met 't Xeuren *n
ooi< 't bewer"ken van e*n stukje lana,

* - Zet u claar onder den vlierbûo'nr" llr zal ete,n
voor u halen, zei Jules.

Zijn moederwas binnsn. Juies nnr r ren ., 
"L^rtlen ging naar de kaehel. Hii *chepte nardappelen

.* Kurrt ge niet wacht. l tot ilc h*r .ten orr
lirrJr? vr()eg z'ijn trxreedr'.
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- 

't Is voor Bert Verdijk. Die zi: buiten.
-.-"- Hij kan toch thuis gaan eten Zijn ouders

irebben het beter dan ik.
* Ze zijn op.de Klokhofstede.:

- ffisqv ze zullen hun jongen toch nret eônder
c.ten laten.. .

- Toe, ,toe, wat zaagt ge, moedtr! om' eerr
patat of vijf en een stukje brood.

-- Gij spreekt gemalckelijk. Ge helpt mc nooit.
tn uw broer is al even sl,echt...

Jules antwoorde niet en bracht aa:dappelen en
brood naar Bert.

Moeder liet hem doen. Ze haà niete over haar
kinderen te zeggen. Ze was veél tê zvralc geweest.
f,n ze had zoo moeten slaven en wrr:eten otn ze
groot te brengen.

Jules kwarn buiten bij Bert zitten r:ten. Een
'[ roertje tbleef bij moeder.

Na d*n *"rltild zei'vrouw Walters tot Jules:

- 
Ga nu om gras voor de koniirt n. En er

rnoet ook gewied worden in den hol.

- Van avond!
--. \i6.ej, nu. :

- Wel, 't is goed...
Moeder keerde in huis terug.
* Kom, we zijn weg, fluisterde Jtiles tot Bert.

- En ge nnoet gras snijden.
* Och, toe. Als i,k goot ben" zai iI." werken,

r*iaar nu doe ik het niet,

tff

Bert bedacht, dat hij al evsrr orsehooreaanr
\ïas,.maar. hij nar3 zich voor tegen vier naar hui's
1() gaan en dan het konijnen- en kiekenholc schoon
ie maken.

- 
G; zoudt iets bij den bakkelriihalelr, zei

Pert.

- 
Vandaag niet m€er! antwoordcte .{ules. 't I,;

al wel gewe€st...
Over den weg stapte Peet-je met zii;r ezelskar.

De man verkocht langs de huizen en op de hoe-
ren haring en mossels. Maar vandaag had hij we;-
nig" te doen. De m,enschen vonden hel l.e warm
voo,r zulk eten. Triestig liep Peetje naast zijn ezel-
t:e.

- 
Een nieuwe grap, fluisterde J'rles. Buig u,

cat Peetje ons niet ziet en trek van achter aan
zijn karretje. Dan'kan hij niet m'eer vorlt. Same:,
lroudbn we het stil...

Zoo dreden ze en de kar bleef haperen.

- 
Allch, jongen, hoorden ze Peetj: tegen zijn

ezi:l zeggen,ge hebt lang genoeg gerust op de Klo--
i-rofstede. We moeten naar Herzele. l)aar zullen
we misschien beter zaken dcen.

De ezel trolc, doch de kar vorderde rriet.

- 
Wat ,scheelt u, jongcn, brom.le Peetje. Gc

rloer of ge trelct, rnaar ge houdl me voor den gek"
Dat is niet we,l... Vooruit, 't i,s' wel warm, ik weet
het. Ginder ,komen we in den lomnrr:r van d.:
,boornen.
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Dc kar bleef ccLn:r rtaari.
"'',- Zal ik nu ihîmâd moeten wsrclen I ricp |ætje uit. Ge ,hebt nooit van rlie streken en',k zorr

niet, g_aarne slaan. Maar ik moet t" H.;;;Ëài;:'t Gesu'lclcel duurde rfoort en de ur.re t",rrdu,gaf het onschuldige dier eer tik; f,ii ,o*itËî.j*ngr:ns achter de kar niet. Bert ur, ,(i!-" il;;fr]tL"n tegen elkaar.
* Wacht Peetje. iilt zai rr helpen i kion,k eria

stern.
Éert werd het eerat vasfgegrcpen en reoht ge

troi<ken en,naâr Peetje g."Ëri dlà, *.r, man, die
uit_een zijweg gekomen was en db h...rpen gezie:r
)rad.

* Waar kornt deze deugniet vandaan l vroes
Ireetje.

*- I {ii en een andere schâvrrit hingen rnan ach-ter''aan uw kar en hielden ze stil.
-* En ik die meende, dat mijn ezelt;r tui wae.!(lat stoute ralckers!
-- Geef 'hem mâar een pak ransetl noodigde

tie man-
* Och, n$err... ik sla niet gaarne, rlrernam .isgldtr Peerje. Jongens zlin- ille.rnaal guiiit.

Knijf.
Bert rlrree-g-dan ,:en opstopper van Knijf. Juleswaa natuurlijk al e.en eind .i;i d* truurt. B"ri li.,rraar hem toe.
* We hebben vandaag gecn geluk." rei Jules: Maar sii ziit 

"ttiia Jpiiid ;*;
7,$

--- Kân rk het helpcn* dat Knilf rr eerrï flrùi
hr,adt En rnoest ik dan kornen Ên vrafren: .,Kniif
geef mij als 't u belieft ook wat hlet-uen '

- Die vent heeft harde ,handen En il: ben b,.
rnuwd, dat hij rnij nog zal ;l:etooveren oolc.

- Wat is dat nu voor flauwe praal ,'

* 't Waa Knijf van Herzele.
*'k Weet het wel"..
* En ze zrygen, dat hi1 tooveren iran.
* Niets van gelooven, treweercle Jules. Hij i,r

iel gelærd rr,'r- slim, dat is wâar. Ik heb het eens:

lrooren uitleggen door den z'oon van hoer De Dei
rre, die te Heruele woônt" Als iemanrl wat moçr
u/4eten, gaat hij naar Knijf, voor zaker, of last meni
de .overheid en ooûr voor ziekte. Kni.lf had eens
geburen,die altijd ruzie met he,rn hadden. En op
rren avond narn Knijf vier katten en ben<l ze on.
der elLen poot een noteschelp. Hij sl.r'r dan die
katten bij de geburen op zolder. f)e man en vrouw
lagen te bed en ze hoorden d{e katts,: *rp zoldet.
Met dienoteschelpen maakten ze lawaai al rond-
loopend. 'De man en de vror-lw meenden, dat hei
tooverii was. En ze werden z,ro benauwdr dat ze
s anderendaags ook om raad bij Kni'f gingerr

Hal zei Knijf, dat is duivelsgerupht,ornrlat ge nr
eie,maakt met de'mensch,en. Als gij nrrt ieder in
'rrede wilt leveno zal dat ophouden". En de Bebr.'
ren werden vriendelijk. Op ''en avonC riep Knijf
riin katten terqg. 't \Mâs nu stil op den zolder. En
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,lc ge,buren geloofden toen- erok, da'- Knijf allco
wist. Als ze nog eens twist zochterr, stak l(nijf
's avonds de katten terug op zolder. !-n de men-
schen hoorden weer lawaai. . Ze w.-rd+'n er zoi)
l.enauwd vtor, dat ze nooil" ruzie mcer ciurfdcrr
rnaken. Zoo'n ven:t is Knijf. Wees a€ru:-t, hij kari
rr niet betooveren.

Opeens zag Ber,t zijn; zu-eter lVlargriet. Zwe;:
tend kwam het rneisje daar met hei ii:::i,,ste kind
cp den atrn. Ze had al een t:jd naar lJ,,,r gezocht

- 
Deugniet ! zei ze. Is dat werken ? 5{aar vad'er'

*n moeder zullen 't weten. Ilc kren al naar den mo
len ge^,reest ook. En daar hadr; ge den kruiwagen
iaten, staan; i'k heb hem zelf moe"ten leruqvoeren,
Krom nu raP mee!

--Gij he,bt toch n'iets over Bert te zeggen! riep
Jules uit. Lach ze uit, Bert ! Of doet qe als een
nraaf 'hindje, .wat ze kommandeert.

Neen, dat mocht Jules niet denher.

- 
lsl mij gerust ! snau.,vde Bert tot Mar-

griet.

- 
Ge moet mee gaan!

- 
Neen !

- 
Wacht dan tot vader thuis krrntl'

_- Dat zijn uw zaken niet
-* Ferm zoo ! pr".u .f ules.

- 
Cij zijt een ni.etwaard: schold \l rrgriet toi

Ber,ts slechten kamaraad.

')3

:-Jitles'meiaikte een langen neus. Margriet horr

I aar broer niet lrnee krijgen.
De twee jongens zwierven verd'er'
Na een tiidie floot iemanc! naar hen'

-_ Miin bto"t! Ja' 't is Gust. Hij kcmt van
Brrbsel, zei Jules.* Ha, hij woor* daar nu.

-1.J", hii doet er zaken en verdient veel geld'

I{orn'"meet
',De knapen snelden over een akker. G.ust Wal-

ters was .1" **tt echte heer gekleed en rookte eet'
.sigaar. Hij was Jules' groote bro'er, ioLl wat n*-
gentien laar.- *;.lk:kom,eenibeetje met vacan'tie,, zei hij'

Bert keek bewonderend naar hem op. l)ie Gu''i
\^,as nog koeiwachter g'eweest op de Klnkhofstede'
Maar hii *ild* er niet blijven en trok r:ers't naar

Aalst en dan naar Brussel. De menschen zeid'en,

.lat hij er handel dreef in boter, eieren en oolc in
vee en er rijk werd:

- 
Lust ge bier? vroeg Cust.

- J", zei Jules.
Dan gaan we naar cic Meiblcen'

- 
M.g Bert Verdijk ook rnee?

- Ja, ja... geid genoeg in mijn zak
Ze'begaven zich naaï eeï, herberg. Ên daa;

lrr'egen de jongens een pint bier en dan nog een'

lJent werd er draaterig van.
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--. Zi1t ge nu nret blii, çfunt *e mwt r,u3 mæ rilt
gegaanl vroes Juler"* O, iu.".

-* Ik ga later oo,k uaar BruerËI"
-* lk ook!
-* Zeker, jonrgcns! zei Gust Waltr.rs \ilie hier

lrlijft hangen, is een dommerikl Dat ;"eg ik;. Nu
gaan we eens lekker smullen

Naar zijn moedbr vroeg < rnijnheer \Valters *
rriet. Hij stapte met de twee knapen naar het
rlorp.

De menschen keken naar he'm. Gust Locht
-!'oor Jules en Bert chocolade in een rriinirel. Maar'
e'ensklaps kwam de veldwachter hen" zeggen, rlat
l ij eens bij den burgemeests!' moest l';-nen.

*-- $faarom? vroeg Gust.

- 
rDat weet ik niet... Ga nu maar :ap I

Gust Walters liet de jongene wachten en begai'
z:ch naar de woning van den burger.eester. Daar
hton'd een vrouw en Gr*et scheen wat van haar t*
schriRen.

* Walters, zei de burgemeester, llier is ma-
dam Debntin, Ze zag u op het dorp. Ze zegt, dat
;,r nog drie honderd franl< vârr u mo:t heirben.

Gust kruiste dç arrncn en ontlcende.
* O- 't zal niet waar zijn. Ilc heL ," eieren ge

leverd door Jan Saals.,- Ë,n ge hebt ze nooit be-
taald" Hier eieren lc,oopen zonder gel.d *n zo fv:



Erusæl duur verk(x)p,en! ia. zoc kunt .4e wel den
grooten heer uithang€n.

* Die eieren zijn betaald.
_ waar en hoe?
-* Ik heb 't geld opgezon<len. l

* Dat is niet waar!

- 
Gij doet valsch!

- 
Ik heb geen cent ontvirngen. Er ;i3n er hier

in de streek nog, die op uw centen rn'aehten.

--. Leugens! thield Gust voi.
De burgemeester liet madam Del>r,r:n gaan,

,irelovende de zaak te onderzoeil<en. Hij bleef meL
.Gust alleen.

-- Jon'gen, zei hij tsen, madam Debruin is,

altijd eerlijk geweest en ik geloof haa,'

-_ En mij niet? 
'

-- Neen,, u niet... Ge doet u als een heer voo',
maar eigenlijk zijt ge een nietwaard. ik ;:eg het ir
rnaar eens, zooals ik het meen. Ge verteert veei
geld, en ge laat uw moeder slave,n rin ivroeten.
Zullc ee'n zoon d'eugt niet. Il< heb a.l i:nrer rare
clmgen van u gehoord.

- 
De menschen zijn jaloersch, omdat ik voo,r:

uit ga...

- 
Wel n,een! Beeld u dat niet in! (ie ontkenr

hier gchulden te hebben.

- 
Ia.

* Welnu, ik zai allen oproepen, ,:iie van u

?6

geld rnoeten ontvàngen. Er. dan zullen we dat
voor den rechter brengen.'- Doe maarl

--- Wie weet, wat er dair allemaal uitkomt.
Ge zijt altijd een slecht r,'oorbeeld geweest
voor uw ibroer Jules. Die lorrpt oolc v.:ri<eerd. Gr
lirlnt nu gaan. Moest ge tot betere ge laehten ko
r4en,, dan verwacht ik u terug.

- 
Ieder kan wel beweren, geld,var: ., :g te moe-

ten hebben.

- 
Vertrel< nu !

Guet was woedend.
-_ Die rijlce, gierige fcek-* van Dei'ririn I siste

hij.
Buiten hadden Jules en llert op Gust willen

,r'achten. Maar de veldwachter had hen wegg€.
siuurd, zeggend, dat er klachten over ïren waren
;;ekomen van mijnheer Tfah'aad.

Bert durfde niet m,eer te blijven" [',n nij voelde
zich zoo akelig. Hij kreeg hoofdpijn. 't '\)Vas var
het bier. Di knaap ging naar huis.

- Ha, eindelijk zijt ge daar! riep N'largriet uit.
TJlacht tot vader thuis l*omt!

- 
Ih ben ziek.

De zuster zag nu, hoe bleex haar btoev was.
* Wat scheelt er u? vroeg ze.
* Hoofdpijn...
Berrt kreeg het'benauwder nog *lr-l !-.li)est naai

Lruiten.'.Ziin- zueter hielp henn.
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-*S/rt l* er gubeurdl yrce* æe

--tk heh b'ier pdronkon
En l*.Iagenrd verteld* Eleyt, hoe hir nrnt Cust

#alters uii geweest was.

'* Met dien deugniei! Hil is ilog ilrger dan Ju
i*sts$rak Margriet.

Ze zanà Bert naar bed. Z-e voelde nu medelii-
rien met hem. Het vlijtig meisje,had zelf ,het lrc"
nijnerr en hippenholc schoon gemaak 7ou ze 'r
lnaar verzwijgen voor vader em mneeler, dat Bert
heel den dag rondgezrnrorv'en had'?

* Neen, ilc mag niet, daeht ze. Bert ie tè veel
brj julee \ffalters. En dan hoort hij bltrffen over
dien fiust. F{ïj zou ook zi',- krijgen trater weg te
Eaân. 'L Zijn slechte lcamaraden,

Ze gmg" een$ Raar hoven. Bert klo-g ',ver ;rijn
iroofd. Mlargriet bond er een nârten dr:elc om
I-iaar broer viel in slaap.

Moe'kwa'men vader en nroeder thuis" Ze vroe
gcn dâdelijk naarBert. En Margriet verlelde ,het
p'e eurde. Vader was zeer boos.

*- Altijd is die jonç;en gelc om bij dien Julea
Watrte,rs te zijn, bromde hij" En dan rond loopen
:vret Gust, clen nietwaard" i* nog al ergerl Ja, die
',erdient veel geld, maâr hoei En zoo sewonnen,
zoc verteerd. 'k Zal Bert nu laten ligqen, d{rch
-norgen ne€m, ik hem nnder handen.

Moeder ging eens naar haar zoonÈje ,Ë!en. ËleÈ:t
siiop. Vreruw Vendiik drongdr ceim traan rf" C,.

i8

æ zêru h* vreaseliik viwhnç mcecr Bêt,* den
sloehæn nrrg opgaân atrs (ruet WaTtr:rs, fidenr
snædtr er dikwijls over klot g"

(), zeï<er, huitenjongens mo,Ererl naar de stacl,
nlc ze iaar vooruit lcunncn komen. Maar bij Gust
rfi/a,lterc wars het niet te do,:n om eerlijk *urk" t-l;j
,*reef Ïrandel, samen mct Freclriegachtig volk en
l.tog en 'bed'rocrg. En war hij zoo venciiende, ver.-
tn:erde hij vooral in drank.

\X/at later bracht cle Dastnor een benoek, crnr
ook eens over die slechte'ka,marnadsrhnp van Ber.t
fe platen.

il"

Deri volgen'den morgen, tcen,Bert ,rpstond- w,,
ren vad,er en nroede.r âl *"*r hun wcl k.

'De jongen rra$ beter. Margriêt vernraande,
hern.

* C!, hebt ge alies gekliht aan vader sn mo*j-
der! Dat is valsch! zei Bert nijdig,

: Ik moeat het zegr,en; vr"ânt anders locpt h*rt
ryris met ul

--- Flauw stuh I

-* Uitgaan nret. Gust Wa{rera
-'- Een mijnheer ir hij I

* F:jne miinheerl Hii laa: eiin eigcn moçdnr
in de ellende.

* Det ie niat wnar!
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:'Zoa, is't niet'rnnaar! Fleeft ze niet alle moei-
te van de wereld, om aan haar b,rôod te.gerakeni

- 
Cuet zal ze wel geld gevèn, maar clat spaart

ze.
-_ Maakt Jules u dat wijo? eok ai een deug-

niei: FIoe ge met zoo'n vagebond wilt epelen!
liu, vader zal 't u wel afle,eren.

-* IVas vader erg kwaac{?

- 
Dat is zeker!

* f'16p161, om alles over te vertellen !

-* O, ilc zou tmoeten liegen! Ge begint al goed
ce lessen van uw maat te voigen!

Bert mo,est vandaag naar schoor. Ën na hei
rnorgenimaal, dat hem nog nie-t bijzont"lt.r smaak-
Le, eing hij heen. Op school werd hij dadelijk door
tltn 5neester geroepen.

-- Jongen, zei deze. ilç heb gehoord, .ilat ge uw
verlo$dag maar slecht hel^rt gebruikt. Ik kreeg
hlachten van mijnheer Walraad. En ge h,ebt pe.
:'en gesiolen bij den padtoor:. En er zai nog wel
n€er gebeurci zijn, want ge rvaart met Jules'LVal-
iers op gang. Bert, wilt gij ook den ver.keerderr
weg op, zooals Gust -W-alters?

En de meester vermaan,de den jon 4en zeer ern.
stig. l3ert dacht nu toch eens'na. 't Is waar, Jules
had hem gisteren in allerlei avonturer, gebracht,
):laar kreeg zelf de klappen niet. Toch vroeg
Jules l-.ern mee met zijn broer naar db herberg en
',hn n'inlec'I. Julee wae niclt fuwaad,'zooalc de men-

JO

*riren ber,neerden. Zijn malcker" J<warr nrct .mec"

rraar,scho,.e,l. Er wag toeR noç" geelr !r::r:rolicht.

Er. was dien dag beweging op het dorp. De
'burgçmeester had al de scit:.rldeischers .ran Gu.si:
t"Valters opgeroepen. Er,k"ovamen er acht. Ze hacl.-
den vroeger allerlei waren aan Gus: gszonden
lro!ér, 'eieren, kieken's en zelf een varken. Z.l
ineenden toen, dat Cust Waiters waariijk een €eï
lrjke.handelaar was. Hij bleei< nu een .rftnrggelaar
te zijn.

De burgerneester kon ze rreini,g hoop ,geven,
ciat ze betaald zouden worden. Maar lrrj zou een
,:indmahen'aan hef bedrog. Cust Wrlt.rr ror, 

"o*wel,op andere dorpen zul[< bedrog qeolr egd heh-
Len en nog plegen.

Er werd nu veel over C:.- 136lç r;epr*rat, lVe-
duwe'Walters hoorde er vâl\ en ze weenele dlen
(ag.

De veldwachter rnoest Gust aanl,,:uCen vool
ee,n nieuw verhoor, maal de ,,grootc, rrujnhe,er"
was nerg,ens te vind,en. Hij had dien nacht thuis
geslapen ed was 's morgens r,ertroklcen. i.j,ust harJ
; ich uit de voeten gemaakt.

Juleq zwierf .otd. Hij wist n,iet waarheen zijn
bloer ge'gatrn was. Hij had van hen: irgee ftattk
gpkr,egen en die versnoept.

Dien avond werd Bert onder handen genomen
rloor zijn vader, die klaehten had ge,kregen van

t]



*ira'n nrulder, !^maF.hij het meal Ëraalde; *an tniin
hccr Valraad en \ran &n pastoor.

F.n vader Verdijk rqnarechuwde ziio jongen
vôor een makker als Jules. Ernetig sprak hii m*
Ëb*t Doze beloofde jules te nnijden-

f)en volgenden dag zag Bert Julee op eehool.
Ëer brrar van weduwe ïUalærs hâd ër den
straatloope, hoen geï:racht, En Bent durfde rriet
aat: Jules te z,eggen, ,lat hij van hem weg mo€st
blijven.

tn het volgend lroekre zullen we vertellen hot:
Berr r/nnliik toch van Jules Walters gescheiden
werrl

Ë,INDË.


