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BERICHT

De Kinderbibliotheek is wellicht de eenige uit-
":gâve in ons"land, welker prijs nooit verhoogd is

geworden. M.at nu er weer opslag is op verschil-
lend.gebied, 'zijn wij verplicht den prijs onzer
boel<jes op 60 centiernen te stellen. We zijn over-
tuigd, dat onze vele lezer'essen en lezers trouw
zullen blijven aan de Kinderbibliotheek, die hun
nog vele boeiende verhalen belooft. Zoo hebben
we- voor de eers,tlcomende nummers onder meer
<< De Reis van Columbus >), << Robin Hood >>, << D"
schilder van Karel den Stoute >>, << Jack de Cow-.
boy >>, enz. erlz. Ook vroeger verschenen nurn-
rners zullen gedurig herdrukt worden, voor de
nieuwe lezers en hen, die de volledige verzame-
line willen bezitten.



Nr l8l.
A" HANS.

TERUG BTJ VROU\ry ET{ KINDEREN.

I.

- 
Is 't waar, verhuist ge naar de stad? vroeg

F rans Vincke aan Louie Mulder, die bij ziin ge-
buur werkte.

- Ja. Ik lcrijs er weik in de fabriek. Ih ben
het moe hier op het land te wroeten.

De mannen spraken met ellcaar over de schut-
ting, die de hoven scheidden.

- 
lMaar z-ult ge het ginder gewoon worden)

vroeg Vinclqe. En uw vrouw?

- 
Waarom niet! Als we er goed ons brood

hebben !

- 
Dat hebt ge hier ook.

- 
Zao en zoo. En ik zal in de stad niet in de

fabriek hlijven. Als ik het er rvat gewoon ben, ga
ik handel drijven en veel geld verdienen,

Vincl<e schudde het hoofd.
-* 't Zal een heel ander leven zijn, hernarae hij.

Hier heele dagen in de open lucht en ginder bin-
nen de muren van 's morgens tot 's aVonds...
2

De mannen spra.ken met elkaar over de schutting ('blz. 2).



- Dat went wel! Ën ale ik wat geld bijeen heb

en handel drijf, kom ik ook weer in de buiten-
]ucht.

Louis Mulder lachte om de opmerkingen van

kennissen.

- 
Achterlijke menschen, zei hij' Maar ik wil

vooruit.
Marie, zijn vrouw, zou lievet op I dorp geble-

'i'en zijn, maar Louis dreef z\in zin door'
Marie was soms wat bang voor Louis' Braaf

was deze wel, maar hij luisterde toch'te gemak-

kelijk naar kamaraden. Fn l-ouis was âl-eenige

L;;;"" bedronken thuis gekomen' 's Morgels

r-"1t".*a. hij zich ot"r. Et' hii beloofde dant dat

liet niet meer zou gebeuren'-i.f" 
lt"a hij al ."rr-h""l"t' tijd woord gehouden'

M;"; wat zou het in de stad zijn?'- 
Lorri, dreef zijn zin door.en eenige w9ke1.\t9r

*;;il" iù;id'; "" zijn vrouw met hun klein

i";i;i" 1" een huisje "ut """ 
e-ng9 .straat 

te Gent'---;i-tiV." 
Zaterdagavond- En de fabriek s!1e-qtt'

O*.rU"ia"ts htald""n hun weekgeld' Louis Mulder

i.il; ;;;en den muur' juist onder een gaslan-

taarn.

- 
Louis, staat ge weer te droomen? ldonk

het.

- 
Gij gaat toch mee, nietwaar?

- 
Waarheen)

- 
rW361l6sn! Maar denk dan toch eens na!

4

Wie was é| ifuUe'wôei<:Vijf on twintig jaar ge-
trouwdl Frans Kuipers, en ge weet toJh,"d"t ;"
besloten hebben 'hem dezen avorrd te vieren! Al
de mannen onzer zaal 'komen samen... Gij moogt
niet uitsteken !

- Maar ik ga altijd naar huis!

- J., dat weten we wel, en 't is flauw ge-

l9"g,dat ge om uw kamaraden zoo weinig g"J,ft.
Maar nu gaat ge mee. Frans Kuipers ,o.i Ë"b.-
ciigd zijn en wij ook. We leggen- elk vijf frank
uit... dat is toch ',t spreken niet waard... Gij gaat
meel. Zeg,_Miel en de man riep een *"r,LgËr"l

- Louis Mulder zou willen t.ui hrri, gaan.

- Wat, naar huis gaan... ons .ll.r, dat
affront aandôen ! 'Welnu, als gij ons niet wilt
kennen,'dan kennen wij u ookïet meer! sprak
de ander.

Louis,Mulder schrok. rHii werkte met dertig
man in eèn zaal, en dikwijls moest hij hun g.pluui
verduren,... En als ze nu eens openlijk 

"i;àndigwerden!
Hij beefde als hij er aan peinsde.
Louis dacht aan een arbeider die eenige weken

gele{en om de plagerijen van zijn werfgezellen
de fabriek ontvlucht was. En nu antwootàd" hil,

- J., ik ga mee !

Louis werd echter triestig. Hat hij zou nu me,
$9gu"tr... den eersten keer sedert hif hier werhte.
Hoe lang was dat ook) Zes wekin pas... tï



Marier zijn vrouw' die hecn nu \ror$Iùclette'in de 
'

ri"à.ti;t. kamer... en Louisje, zijn lief' tweeja-

tis'ki"âi., netjes gewasschen, æl v-ersch hemdje

"ti 
i""f itieedjl uÀ. Et hij nam de kleine dan op

den schouder en droeg haar heen en weer' en

danste er mee...-_.E" 

"" tou moeder met Louise blijven wachten'

Maar Louis Mulder durfde niet weigeren"'- -t""i" 
gaf vijf frank voor het feest' 't'Was niet

".J, ,.ii.r, d" *.rrnen" ' Maar Louis bracht 's

Z.i"rd.g"utonds een stuk chocolade' een oranje-

;p;i;f-""n andere versnapering voor zijn Louis'
je mede, en hij gtttg '" Zondags met vrouw en

kind uit.--V""1 
geld voor vermaak kon hij niet besteden'

Maar n,ri... niets voor Louisje"' niets bijzonders

morgen' 
rD or,' Fransûjf ftattk moest besteed worde

K"i;.;" te feesten'.. den ruwen dronkaard'- 
f,ï""g nadenkend zakte Louis met den hoop

*;; ;;;t < De Zoete Pinte >>' een kroeg in de

il;;,;;.r Threes, de slordig-e waardinne' haar

sasten met vriendelijken lach begroette'--;;-i; 
;;z.m"lde geld werd op tafel gelegd:

honderd vijftig frank'

- G" do.im* veel eer aan! riep Frans-Kui-

Det's. een lange, magere man' wiens gezicht de

;;;;r, àiu"k*islruik vertoonde' [k zal oolc

nret achterbliiven... daar!
6

En onder 't gejuich en 't handgeklap der a.nde-
ren smeet hij twintig frank op t;fel.
_ - 

Vijf en twintig jaar getrouwd! schreeuwde
de man ïe_er, ja, dat moet gevierd worden. fVfri"
vrouw wilde den dag niet vieren, maar ik z.g hij
rnoet gevierd worden

- 
'1 Geloof het _wel dat zijn vrouw den dag

niet vieren wilde, fluisterde i"mand Louis toe]
Vijf en twintig jaar getrouwà... maar Fran" h""ft
in die vijf en ,twintig jaar nog nooit de heHt vanzijn l-"9" afgegeven, en voor één vriendelijk
woord kreeg zijn vrouw er honderd leelijke !

Louis antwoordde niet, maar dacht:

- .- En n:u smijt hij daar twintig franlc op ta-
fel... en voor zoo'n kerel laat ik Marie en Làuise
wachten.

Maar hij durfde niet heengaan. Wat zouden de
mannen wel zeggen? En dan in de fabriek... in de
zaal. -. hun plagerijeni

- 
Frans, duizend maal proficiat I riep Threes,

de waardin. Ge viert uw feest bij mij, ivelnu, ik
zal ook niet gierig , zijn, ik zal u allen tracteeren
,op aardappelen en haring.
: De sluwe feeks wist wel, wat ze beloofde.

'Aardappelen met de schil... en met veel .zout...
en eenige wel gezouten haringen... ja veel, veel
zout... en dan Xrregen de mannen dorst.." en dan
zouden ze niet toekomen met het uitgelegde geld.

J*, 't zou een vooTdeelige avo-nd worden voor
7



Threes. En hèt feest begon, eer"t fees't van drin-

ken en zwetsen.

It.

In haar klein huisje zat vrou\ r Mutrder te

,rrtilrr. Een tweejarig kindl* speelde in zijn stoei' .

Marie verwachtte haar man'
En 't kindje in zijn nog gebroken' rnaar voor

ouders zoo heerlijke spraak, snaterde:

- 
Seffe komt vake th'uis'-

- Ja, Louisje! En wat brengt vake mee?

vroeg 
-d" 

rrro,.r* met haar zoete' heldere stem'

- La... la...

- 
En krijgt rnoêlce niets van de chocola?

,- Ju... moeke mag bijten',"
Er, ,"o keuvelde t"J"*' Mulder met haar kind'

Ziig."."fi" zich gelukkig' " Zehaà er tegen op-

sezien naar de "t"e 
;I;;en' " Ginds buiten had

f. h"., jeugd doorgebracht'--ilrrog 
Ëor, "" 

i"'l""gen naar bulten' naar de

t";;;:::".", a"' [""e:h"i'je' en ze stelde zich

iï;, h..;; i-"lti" a"ar spelen-zou in 't gras'-Maar

hier, die nauv/e duffe straat' zonder luch't en

zonder zon, en zonder gïoen! Geen boomen' geen

Ui""*u", tenzii ee"ig"â'moedige planties in pot-

ten achter een raâm'
Doch Louis wilde naar rle stad' waar er meer

,u î*-rIL"." *"t, tn zii had toegegev€n' ofschoon

I

met angstig harte. Iiouis wae braaf, rttaâr toeale
de menschen zeggen, << mei een strooitje te trek-
ken >>.

O, zeker op 't land werd er ook gedronken en
daar ook wareir lcroegen. Maar ginder had ze
Louis meer onder haar bereik, en hij had leiding
noodig! Maar hij paste op.

'_ Vake komt seffe, snaterde Louisje weer.

- 
Nog een minuutje, liefje, zei Marie naar

de klok,kijkend, een erfstul: rzan haar cuders, een
schoone, ouderwetsche klok, met koperen plaat.

De buurvrouwen waren jaloersch van die klok
en dikwijls k'wamen ze K't boerinneke >>, zooals
ze Marie noemden, vragen hoe laat het was.

Zeven heldere slagen weerlclonken.

- 
De kolc! zei Louisje.

-* Jr, nu komt valce!

- 
v"Lu en de la, la!

-- 
Zsu de klo'tr< v66r zijn, mompelde'Marie na

een poosje. Maar neen, d'at kan niet... Och, ik
ben kinderachtig. Als Louis maar een minuutje la-
ter thuis lcomt, gevoel ik me al ongerust. Moest
hij het weten, hij ware kwaad', en hij zou gelijh
hebben ook.

,Kwartier over zevenen !

- 
\p36v btijft hij toch, sprak de vrouw bij

zich zelf . Och ! hij wordt zeker opgehouden.
En ze naaide voort. Lquisje werd ongeduldig.

De moeder nam het lçindie op den schoot-
9



Weer sloeg de Llolc.,.. Half aeht !

En Marie luisterde, hoopte bij ellcen stap daar-
buiten, dat het Louis zijn zou... Of was h1j naar
de herberg)

: Neen, neen ! stormde het in Marie's harte.
Wat dan, wat dan)

- 
Va-ke... la-Ia,.. vezelde de kleine nog, en

toen vielen haar oogjes toe, en 't kind lag rustig te
slapen tegen het zoo angstig moederhart.

Marie stond voorzichtig op en legde het
!.-indje te bed.

- 
Misschien is er toch overwerk, mompelde

de vrouw, al geloofde ze 't zelf niet. Iic zal eens
bij vrouw Kuipers gaan hooren... haar man werkt
in dezelfde zaal als Louis.

Spoedig_was ze bij de woning van Kuipers...
I-{et was rumoerig daar binnen. Marie stah de
cieur open, welke in de huiskamer uitkwam. En
hoe rommelig daar!

Op den grond eenige vuile, slordige gekleede
liinderen... aan 't vechten. En madam Kuipers
* want deze noemden elkander madam -_ s16nd
zweetend en blazend aan de waschkuip... op Za-
teravond !

- 
IVie we daar hebben! riep de moeder met

haar sihelle stem. 't Boerinneke ! Neem mê niet
kwalijk, 't is maar bij manier van spreken...
goên avond, madam Mulder... Is de kleine niet
wel? TVat pijn irr 't buikskel * Stil, deugnieten,
r0

- vervolgde ze tot haar kinderen, en m.oeder
smeet een gulp water naar de bende. Stil... tt Ë;
niets.verstaan.

En weer tot Marie:

- Is de kleine ziekl pijn in 't buikshe?Anijs... madam... wat anijs trit <,,t Tro*p"1-
terhe >>.

- Louisje slaapt gerust. ,Maar zeg eens, is
er overwerk in de fabriek)

Madam Kuipers_hie,f de handen op en kreet:

- Overwerk? Dat kunt ge begrifpen! E,,o,,
averwerk zijn! Nu,. in dezen tijd! Waarom vraagt
ge dat? Is uw Louis nog niet ihrri"f

- Neen!

- Die plakkers... die verleiders... moesten
ze uw man nu ook meetrekken) Hal ik weet wat
er van is, madam ! Ze vieren feest. Ilc ben vijf en
twintig jaar getrouwd... Zoo zegt Frans toch...
maar mij is 't niet waard _oT op mijn trouwboekje
te kijken of 'r waa,r is! Vijf 

"r, 
t*iotig jaar ellen-

de... Maar natuurlijk, zij zoeken altijd wat, om
te kunnen drinken! Ilc vier feest bij-de wasch-
kuip... hij zit in << De Zoete Pinte >>... Threes'
huis is beter dan dit._Daar is er geen bende lastige
jongens... En ze zullen ,rw Lo.ris meegelokt hei-
Len! Die schavuiten! Moeten ze nu Jien stillen
man ook bedervenl We waren jaloersch van u,
madam... maar ih vrees, dat we u al gauw niei
meer zullen moeten benijden.

il



- Hoe hoet die herbergl vroeg Marie.
. --î << De Zoete Pinte >>... den drankduivel zou-
clen ze die kroeg beter noemen... oh 't verdriet
der vrouwen! Ja, daar zitten ze nu, te drinken en
te zingen... en ze geven niets om ons... niets,
niets.

- 
En waar staat die herberg?

- 
Recht over de fabriek. .. Ze vallen er in, als

ze uit de poort komen... in dat hol!
Marie ging heen. Ze trad haar woning binnen.

Haar kindje sliep gerus,t. Marie spoedde zich naar
de fabriek

Ze behoefde niet te zoeken naar de herberg.".
iVoest gezang klonk uit 't kroegje!

De tranen sprongen Marie in de oogen, Zou ze
dat meer moeten doen. .. haar man uit de heilberg
trekken? Ze vatte de kruk en duwde de deur
open.

Een lucht van drank greep haar aan en de
look van vunzige tabak sloeg op haar keel...

- 
t(e6 maar binnen! riep men. Hoe meer

volk hoe meer leute... 'Wel,'t is een vrouwt

- 
Louis! riep Marie. Louis! smeekte ze.

- 
'1 Is 't boerinneke... Ze komt haar baasje

llalen! spotte Frans Kuipers. Alloh, Louis, braaf
naar huis en naar bed en spreek maar schoon om
geen rammeling te krijgen. Morgen geen Zondag'

t2

1

i ;*lt.; dp heele week droog brood... en geen ta_
n,aK. Le zal u leeren zoo stout te zijn! 

:Een onbedaarlijk gelach steeg op.

- - Zg zal hem naar zijn *""rk brengen en
's avonds afhalen als een schoolkind. 

---e---'' ---

, -,Hij.Arijgt op de broek... ze legt hem over
rraar knleen...

Zoo klonken de spotwoorden snel achtereen...
Maar boven die laffe, gemeene taal, hoorde men
Marie's smeekend" riÀ:

- Louis, kom,mee... Louis, luister niet naar
Iten t

Louis was al onder den invloed van den drank
e,n werd kwaad.

- Marie, ga naar huis! riep hij norsch. Ik zal
Iiomen als ik wil.

En de kerels juichten luide:

- 
Bravo! 'Wel gesproken. 'Waar 

moeit ze zjch
mee!

Mulder stond op en verdwaasd keek hij naar
zijn vrouw, die nu ook nader getreden was. Ha,
h.et was haar man... en hij stond aan den rand
tan den afgrond... en zij moest hem redden ! Wat
gaf ze om die ,dronkaards, om hun spottaal... Ze
tartte de kerels, die ook haar huisgezin wilden
vernielen.

En Marie nam Louis bij den arm en smeekte
weer:

mee... ga seffens mee! 
L



- Moeder en't jonkske! schreeuwde Kuipers.
Dat moest de mijne eens doen!

* De uwe! antwoordde Marie verontwaarr
iigd. De uwe is aan 't weenen van uranhoop bii
uw ongelukkige kinderen.

- 
't Zijn uw zaken niet, moeial! riep de jubi-

laris nijdig
* En ge wilt ooh mijn gezin ongelukkig ma-

ken... Ge kunt niet verdragen dat een ander niet
drinkt... Ge moet hem meelokken...

- 
Stil, mannen! spotte Miel. Ze is aan "t

preehen... We krijgen nog een eermoen! Aan-
c'racht, als 't u belieft!

'Weer steeg een schaterend gelach op. Louie
voelde al die'spottende blilcken op zich gericht..'
en valsche schàamte en ook de drank maakte hem
laf.

- 
Zijt ge nog niet weg) vroeg hij driftig aan

zijn vrouw en ruw stootte hij haar van zich af''-- 
Nu zijt ge tenminste een herel! riep Kui-

pers. Hadt ge moeten meegaan' 'k bezag u van

mijn leven niet meer!
*- Lorris, als ge 't voor mij niet doen wilt,

ga dan mee voor ons kind. Het heeft zoo om u

f.vra.gd! smeekte Marie half weenend'" 
- 

'H", nu moet hij nog aan 't wiegelcoord
gaan trekken! lachte KuiPers." 

- 
En de papfiesch geven! voegde een ander

l4

er bij,.. H'et hindjo buseelen... ochoone doeken
aandoen!

Louis zag zijn echtgenoo,te woest aan en
schreeuwde:

- 
Ga naar huis! Zijt eij niet beschaamd om

Louisje zoo lang alleen te laten? Ga naar huis!
Marie.gevoelde zich wanhopig... En haar blik

viel weer op Louis en dan op dien dronkaard... en
op al de flesschen ook, met 't vergif ... op de sluwe
feeks achter de toonbank, die haar grijnzend aan-
staârde.

En ze riep:

- 
Lafaards... ellendige lafaards... gij drinkt

en uw vriouw, uw kinderen schreeuwen om
!:rood!.. .

Threes sprong boos naar voren.
* Gij moet hier geen ruzie komen maken.

'k Dacht, dat ge een druppeltje wildet... Moet gij
mijn herberg een slechte reputatie geven?

* l!ry pesthol... schreeuwde Marie driftig.

- 
\p61, wat... Z.g dat nog eens! Mijn treffe-

lijlce herberg een pesthol! snauwde de waardin, de
vuisten ballend. Neem gij u ventje mee'.. rap,
neem'hem mee... Maar mijn huis uit... Alloh.-'
mâu.-neke, daar, sta op... en ga mee... ga mee

om uw rammeling...

- 
Ik ga niet mee! riep Louis met cen vlock.

Marie, 't ie nu genoeg... ga naar huis!

- Denlc om ons Louisje... O! ga toch mæ.
I5



Louil, kom... Louie, wo warèn zoo gelukkig. Ge, i
bemint ons,toch... Ge geeft toch mær om ons
dans om die bende...

Maar de man werd nog kwader en de deur met
een smak open trekhend, stootte hij zijn echtge-
noote buiten en sloeg de deur weer wild toe.

- 
Daar! riep hij. En dat er nu nog een met

mij lacht!

- 
Bravo ! brulde 't gezelschap.

- Ja... zoo moet ge die vrouwen zulke stie-
ken afleeren! riep Kuipers. Alloh! we drinken op
onzen flinken maat... op onzen hesten vriend.

Eenige minuten stond Marie als wezenloos op
de straat. Dan leunde ze 't hoofd tegen den muur
en brak in hartstochtelijke snikken los. Zoo ging
re naar huis toe.

Marie legde zich te bed, maar ze bleef helder-
wakker. En ze weende veel. Eindelijk hoorde ze
gerucht. Woest dronkemansgezang weerklonk in
de stfaat.

Ze keerden terug, de feestvierders, in 't holst
van den nacht.

En bij die bende was haar Loqis! O, hoe kon
lrij. 't Gezang klonk nader... men bonsde tegen
de deur... stemmen klonken nu voor lt huis...

- 
De stok ligt gereed... De zrareep of de stoof-

haak!

16:

-* "Paa ûp, ze suà"t mi*"!den al wachtend ach-
ter de deur.

't'W'as weer dezelfde gemeene spottaal. De
deur werd geopend... een nian viel naàr binnen...
Louis rolde stom_dronken op den vloer...

Woest halde Marie de vuisten. O! die herels
hadden hun doel bereikt, die lafaards! Daar lag
nu haar man.

- Louis, sta op, zei 2e... Toe probeer op te
staan...

pe dronksard antwoordde niet.* Louis, zoo kunt ge toch niet blijven liggen.
Kom, ik zal u helpen.

En schreiend trachtte ze hem op te heffen.
Lang duurde het eer Mulde.r op 't kamertje was,

cioch eindelijk toch viel hij zwaar op zijn bed.
Den volgenden morgen was Louis:Mulder ziek.

I-trij sprah niet. Maar hij schaamde zich. En toen
liij zich beter voelde, beloofde hij de herherg te
mijden. 

:

Helaas, hij hield zijn belofte niet. Hij liet zich
nog verlokken. Hij zei, dat hij wilde leven als de
stadsmenschen. Hij moest onder 't volk komen
om handel te drijven.

Tot zijn ongeluk ontmoette hij Antoon Ver-
meersch, een dorpsgenoot, die in de stad rond
zwierf ,en zoogenaamd handel dreef. En Louis, die
de fabriek moe werd, zou met Vèrmeersch.zaken
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beginnen. Ze gingen heele dagen uit, om'koorden
te verkoopen.

Dikwijls kwam Louis dronken thuis... Marie
had geen invloed meer op hem. De drank kreeg
meer macht. Ze vroee voortdurend naar 't dorp
weer te i<eeren. Dan werd ù-ouis kwaad.

't 'Was ongelukkig in haar huisje... Maar ein-
cielijk dreef de armoe hen weg naar buiten,

II I.

Een jaar was verloopen. Marie Mulder woonde,
in een klein huisjê, op haar dorp. Louisje had er
een zusje bij gekregen en moeder moest hard wer-
Len voor haar kinderen.

,Lpuis zwierf heele dagen, en ook nachten,
rond met Antoon Vermeersch. Ze stroopten en
smokkelden. En wat ze verdienden, dronken ze
op.

't Leek of Louis niets meer gaf om zijn gezin.
En Marie had bij de armoede ook veel verdriet.
De menschen voelden medelijden met haar.

Op een morgen zat ze moe in een stoel. Marie
hoorde buiten lawaai. De menschen liepen samen
en spraken luid. Geen wonder, men had van mor-
gen in het woud het lijh gevonden van Florimond
Verduische, den boschwachter van 't kasteel.

En men zei, dat Antoon Vermeersch en Louis
MuÏder hem gedood hadden. Men wist dat de
r8

Op een morgen zat Marie moe in een stoel (i:lz. lB).
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boschwachtet æ di'kwijls om het suooPen achter-
volgde. En gisteren hadden die mannen den

boJchwachter nog uitgescholden op de dorps-
plaats.

Twee gendarmen traden Marie's huis- binnen'

- 
W.tt is uw man? vroeg een van hen'

- 
Mijn mant kreet Marie. Hlj is -weg' 

Maar

wat is er gebeurd? Wat heeft hij misdaan?

- 
Is hîj d"n heelen nacht niet thuis geweest?

- 
Neen.." Maar wat is er gebeurd?

- 
Een moord, 't is geen geheim'

- 
Een *oordi gilde âe arme vrouw' Maar dat

kan Louis niet gedaan hebben! Wle is êr vêr'
rnoord?

- 
Florimond, de boschwachter.

Marie begon eenslclaps te bevea, en een-oogen-

blik *us hi, of alles àm haar draaide' Het was

g;n *ootd om geld-.. 't was een wraakneming" '

en Louis was een strooPer'- 
D. gendarmen gingàn heen' En Marie bleef

ang"tig" wachten. O, wat zou er nog g-ebeuren!-.^'T;g-"t 
den middag lcwamen eenige heeren uit

de stad.---- 
H"t parket, zeiden de dorpelingen'

Het lijk i.g ,rog op de P!g1ats' waar het gevo-n-

d";-;";; i' h1t b""'""h. En Florimond Verduische

had hevig geworsteld om zijn leven te verdedigen'

il;ii; ,ËÂt"rh"ttd zat een groote vloh haar ge-

kneld... ros haar...
20

- 
flngssn Vermeersch is ros, zei de veld,

wachter.
De boschwachter was door een messteeh ge-

dood. Op eenige stappen afstands lag zijn g"*à",
iat nog geladen was. Blijkbaar had men den onge-
lukhige overvallen.

* Ziehier! riep de veldwachter eensklaps. Een
heft van een mes... 't is bebloed.

* '; Mes is gebrolcen, zei een der rechters, het
houten heft aandachtig heldjkend. Er sÈaan twee
ietters in: L. M.

- 
De maat van Vermeersch heet Louis Mul-

cier, hernam de veldwachter. We moeten niet ver-
der zoeken.

De gendarmen kregen bevel onmiddellijk de
verdachten op te sporen, maar deze waren ner-
gens,te vinden. Het parlcet begaf zich naar de wo-
ning van Mulder en Vermeersch, en beide vrou-
v.r3n moesten bekennen, dat hun echtgenoo,t den
ganschen nacht niet thuis was geweest. Van dor-
pelingen hoorde men dat gisteren Vermeersch en
Mulder den boschwachter hevig uitgescholden
hâdden. Mulder had hem zelfs een spion, een
elaaf van de groote bazen genoemd.

Later waren beide mannen nog samen gezien
nabij het bosch.

Marie was radeloos, Ze sloeg in wanhoop haar
âirmen om heur beide kinderen en snikte.

8c-
2t- O, schaapies,.. wat heeft uw vader



daan... welk een vlelc tol er ook op u rusten...
\X/at zult ge moeten hooren als ge gïoot ziit?
Waarom neemt God ons niet in den Hemel! 'W"aar-

om moeten wij ieven!

Eenige dagen verliepen en ondanks de ijverig-
ste nasporingen'bleven Mulder en Vermeersch on-
vindbaar.

Ieder sprak schande over de moordenaars en be-
treurde het, dat ze uit de handen van 't gerecht
ontenapt waren.

De veldwachter, Jan Baptist, wâs een ijverig
man. Gedurig was hij op ronde, hopende een
ripoôr te ontdekken, al geloofde hij ook, dat de
twee kerels reeds lang over de grenzen waren.
Nederland lag dichtbij. Maar 't gerecht in Neder-
land was ook verwittigd.

Den vierden dag na de moord kwam Jan Bap-
trst bij de l<leine boerderij van Vincke, zijn ouden
.;riend.

- 
Ik ga hier even rusten, dacht hij.

En hij stapte over den boomgaard, stak de huis-
deur open en riep. Maar er was niemand bin-
llen.

* Zeker in den stal, mompelde de veldwach-
ter... 'k Zal eens zien.

En ja, in den stal vond hij de boerin, die op
een ladder stond.

, - 
Val rnaar niet! schertste hii,.

22

".* Hl,Jan Baptis.tt klonh,het van hooger nog.

- Vincke, 'k zie u niet, rnËrar 'k hËor "i"$tem... Wat doet gij met uw oude beenen op den
creel, jongen ? hernam de veldwachter.

- 
Wel, we merkten dat er ûeer al een dozijn

eiëren verdwen.en waren... Dat is nu al 
""r, 

p"u,
ciagen achtereen... er moet hier een br.rrrrirrg-ri;,
ten... misschien wel een heel nest.

Pas maar op! 'tZijn leelijke beesten, die
I.-unnen bijten.

* 'l( Ben er niet bang voor, antwoordde de
L'oer. Ik heb...

Malin plaats van voort te spreken, begon hij
vreeselijk te gillen. En,'t volgend o"genblf,. hir,i
hij met de handen aan den a"eruatl tJsfirrgeren..l
Hij liet zich dan vallen.

Een been... een been! kreet Vincke. Er
ligt een mensch onder 't hooi...
ligt een mensch onder 't hooi.

Jan-Baptiste sprong wel een voet hoog van
verrassing.

- Ëen meirsch! herhaalde hij. De moord,e-
naars... één toch... Vermeerseh of Mulder zit
Caar !

Twee gedaanten... met stroo en stof bedekt
$prongen naar beneden... liepen Vincke omver...
snelden Jan-Baptiste voorbij...

't Zijn ze,'r zijn ze! riep de veldwachter"
In naam der wet, bliift staan I 

B



,Frldaâr hij geen vuunnrapén ,bij iieh had; trok
hij zijn eabel. 

-

- 
Ze zullen over de grens vluchten en dan

rnag ik ze niet meer vangen! jammerde hij. Ha!
ze zullen tegengehouden wonden.

Eenige veldarbeiders hadden ook de vluchtelin-
gen gezien en herkend, en versperden ze nu den

w"g. V"tmeersch en Mulder namen een andere
ricliting, maar de dorpelingen achtervolgden hen

en hun aa,ntal werd grooter.
Eerst werd Mulder gegrepen... hij 'had zich af-

gemat laten neervailen. Vermeersch verdedigde
Ii"h *.thopig, doch 't baatte hem niet!

De plichtig"r, *ur"r, gevat en ze, kregen -veel

slagen en stampen terwijl ze naar de dorpsplaats
g.eleid werden.t 

Marie raapte aardappelen. Louisje speelde aan

Cen rand.rttt 't veld. Slechts zelden sprak Louisje
nog over <<vâ-ke >>. Het kleinste sliep-in't gras'

[4o"d", zag ginds een bende en ze keek wattr
gebeurde. D"n sl""kte ze een angstschreeuw' Ze

Ë"rkurrd" Louis. Ze hoorde de woeste kreten'
Maiie gt"'"p beide kinderen en vluchtte er mee

erchter eJ stiuik en daar bleef ze zitten tot de

bende uit 't zicht was.
Driftig raap'te ze weeï aardappelen, rnaar veel

tr"""" J"1"" in'de mulle aarde of in de rnand' 
--- 

ô"à"fiif. werden de gevangenen naar de stad
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gevoerd... Vermeersch belcende zijn mis&ad,
Mulder loochende.

Aan den onderzoeksrechter zei Vermeersch:

- 
We waren samen naar 't bosch g"g.rrrl o*

te stroopen. Toen wij onze strikken ledigden,
verscheen Florimond plotseling voor ons. Ik wist
niet wat ilc deed, ik sprong op den boschwachter
toe... Mulder greep hem ook vast... 'We vielen
gedrieën op 't gras... De veldwachter verdedigde
zich met geweld... Hij trok me 't haar uil 't
hoofd... Dan omstrengelde hij mijn hals... ik ging
stikken... 'k rHad nog juist de ftracht orn te roe-
pen: <<tr-ouis... steek hem met uw nnes>>. Louis
deed het. De boschwachter reutelde nog... hij
was dood. Wij vluchtten... maar Louis zei: << Mijn
mes! >> Wij keerden terug... en vonden 't lemmet
in de wonde, 't heft was weg... Maar dat zagen
we pas later en we durfden niet terugkeeren.
Eerst troklcen we naar de grens, maar 'k begreep
wel, dat de politie veel in Holland zou laten zoe-
ken.. . Zoa", ih stelde voor, ons eenige dagen te
verbergen en we deden dit in Vincke's stal.

Maar Mulder beweerde dat hij niet gemoord
had en verhaalde:

- 
Tot zeven uuï was ih bij Vermeersch, dat

is waar, doch toen ben ilc van hem weggegaân om
te smokkelen. 'k Wilde een baaltje suiker over de
grens brengen, maar 'k heb het niet kunnen doen,
omdat de douaniers in den omtrek zwierven...
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'-o Nachts ontinoette ih Antoon. Hij vertelde mij
ciat hij den boschwachter gedood had en inaakte
me bang. << Ze zullen u voor plichtig houden, zei
hij, vlucht dus met mij... >> Ik deed het, dwaas, die
ik was...

- 
En uw mes) vroeg de rechter.

- 
'a Middags had Vermeersch het mij ge-

vraagd om een knuppel te snijden, en hij heeft
vqrgeten het terug. te geven. Ik heb er oolç niet
meer aan gedacht.

Zoo vertelde Louis, doch hij werd niet ge-
loofd. Antoon hield vol dat hij de waarheid sprak
en ten laatste werden beiden opgesloten om bij de
eersfvolgende zitting voor 't assisenhof te ver-
sc.hijnen.

IV.

' Weer waren maanden voorbijgegaan.
't Was Februari, somber, koud weder. Marie

zat in haar hutje... De kindertjes speelden...
Marie had veel ellende geleden... J.,, ze had

zelfs gebedeld, niet hier op 't dorp... dat kon ze

niet, maar in vreemde gemeenten! Daar had ze
ae,lmoezen gesmeekt... << Onze Vaders >> gelezen
eran de: deuïen van groote boerenhuizen, daar had
ze boterhammen aanvaard... en geld..-, en afge-
ciragen lcleederen, ntaar 't was voor,haar kinde-
ten...
z6

-,Marig wqu onru*tig. Vandseg werd ovrr [.orric1
lot.op de rechtbank uitspraak gedâan!

Ze wist het, hij ontkende en o, de vrouw wilde
zoo gaarne gelooven, dat hij onschuldig was, en
tegen vreemden.beweerde ze het... en aoms ge-
ioofde ze 't waarlijk, omdat ze hem nog lief had.
maar dan kwam weer de twijfel, die vreeselijlce
angst...

't 'Werd avond... maar Marie ontstak 't lampje
niet... Ze wachtte maar...

Eensklaps schro'k 2e... Ze beefde over al haar
leden... Iemand opende de deur...

- 
Vrouw Mulder, zijt gij hierl klonk het.

- Ja, mijnheer de pastoor... Hebt ge nieuwa,
mijnheer de pastoor? Hebt ge nieuws...? Slecht
nieuws, hé?... Hij is veroondeeld... Zeg het
maar!

- 
C), de advocaat spralc zoo schoon en vroeg

om vrijspraak... Hij zei, dat er niets bewezen
waq.. . Maar het hielp niet. Uw man is veroor-
deeld...

- 
En welk is zijn straf ? Zeg maar alles, mijn-

heer de pastoor...

- Zijn leven lang..
* Nooit zien we hem meer terug! Lreet de

vrouw wanhopig. .. Zijn le-ven lang opgesloten...
lcinderen, nooit ziet ge vader... dit kleinste kent
hem nog niet, zal hem nooit kennen... Nooit,
nooit! Zijn teven lang... Louis toch, Louis, ar'
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me.t-ouig,,., Flcm st'-t'aifon ze, mijhheer de pas-
toor... Maai drank laten ze verkoopen... den
vermaledijden drank! Ha! zijn leven lang... Nooit
zien we hem terug!

De'pastoor poogde de ârme moeder op te beu.
ren, en diep geschokt ging hij eindelijk heen.

Marie nam haar"kinderen op den schoot. Ën
qaar zat ze nu, in de donhere hut, moedeloos,
vvanhopig, met gebroken hart...

En ze dacht aan Louis, die thans in een cel
zat...'Haar echtgenoot, dien ze nooit meer zou
terug zien..'v.

rln de gevangenis zaten Mulder en Vermeersch.
[.n als Mulder de gelegenheid had, beweerde hij
steeds, dat hij onschuldig was.

lLsuis werd vreeselijk gefolterd door wroeging,
want gansche dagen dacht hij aan Marie en zijn
lrinderèn, aan'de vernietiging van zijn gezin.

Vermeersch, die zijn lichaam door dtank reeds
jareri ondermijnd had, was zeer ziekelijk en dih-
wijls zei hij tot zijn gevangenbewaarder:

. Mij zult ge hier niet lang houden... [k zal
rap sterven.

Hij werd stiller €n zwaarmoedig en eens ver-
raste de èipier hem in'tranen.... Toen riep de ge-
vangene:

,'-j,-. 'lh moet'den rechter spreken.!
26

En hij tnàrhaerlde dde wooiden, ja, hij *meekte '
voor den recËter gebracht te worden. En zekeren
morgen werd hij onderhoord.

Toen Vermeersch den magistraat zag zei hij:

- Ik heb iets te zeggen dat ih nu zeggen moet,
ciai'ik niet mee *ug tté*"n naar d" e".riigheid...
iets, dat in mij brandt... Ha! ik ben een moordé-
naar, een schelm... Maar 'k ben nog grooter
schurlc, dan gij weet... Ik heb Louis Mulder mee-
gesleurd in dit gevang... en hij is onschuldig...
Neen, grijns zoo niet... ik zweer u bij mijn àel...
ilc. 2vt'eer u bij God... dat hij onschuldig is! Ik
alléén deed het... Ik had Louis'mes geleend... Ik
stootte het Florimond in 't harte... -".t ik kon
niet.verrdragen, dat mijn maat vrij zou blijven...
O, wat ben ik gemeen... 'Wat ben ik een schurk...
Maar ih lran 't geheim niet mee nemen naar 't
graf.o; Laât me Louis om vergiffenis smeeken...
Ik'zal'v66r hem knielen, v66r hem kruiperi...
Ha ! ih ben een duivel. . . een duivet I En zijn vrouw
en,\indeæn... Wat ben ik een schelm!

Deze be'kentenis verwehte groote opschudding.
Mein gelciofde Vermeersch niet dadelijk" Maar de-
ze vloog op en rvroer en zwoer nog.... en beschul-
digdè' zich zelf ... en riep:

- Hij moet er uit, hij moet... hij is 'onschul.
digt

Eindêlijk werd 't ondercoek hernomen'en'weer
zou Mulder voor het Assisenhof verschijnen;.. En
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't.duurde nog rnaanden, rnaar dan weud de,onge"
lukkige vriigesproken.." en hij mocht weg gaan,
terugkeeren naar vrouw en kinderen.

Boer Vincke was aan 't werlç bij een maet-
bosch en op eens zag hij tusschen de boomen een
gedaante.

: Mulder! riep hij verschrikt"
'En Louis sprong naar hem toe en smeekte:

- 
hris1gr... Geef mij raad... neen, ik ben niet

kwaad op u... Ilc had alles tegen mij... Ik ben
rriet kwaad, Vincke... Geef mii raadt O, wat
moet ik doen! Ze hebben me ginder losgelaten...
ik mocht heengaan... Maar wat moet ik nu
cioen... wegtreklcen naar den vreemde... Ja, niet-
waarl

- 
\f,/asvschtig niet! viel de landman in. Ge

moet naar Marie ,gâan... naar uw vrouw en kin.
deren.

- Zov ik mogen) Zou ilc mogen, boerl Zou
ze mij nog willen zien) O, ïk heb haar gemarteld,
clronkelap, die ilc was! Zou ik mogen naar haar
gaan?

- Ja... Toen gisteren de tijding van uw vrii.
spraak toekwam, liep,ze met haar kinderen over
de plaats en ze juichte: <<Louie is onschuldig...
Hij zal terugkeeren... Louis is wii... Hii is geen
moordenaarl >>

70

Woont ze nog in dezelfde-hut?
Ge t<unt 't huisje van hier zien... Ca er

heen, en,. jongèn, hersiel wat ge misdeedt.., ii.i
van Florimond... want ge zijt oo."h.rldig aan
diens dood... maar g. *ùt *"t...
_ - Ja, ik weet het, van den drank, hé? Van

dien vervloekten dranlc! ,Ha! ih mag mijn leven
beteren... ik mag veel herstellen... hL" fréf ik het
gewenscht, toen ik in 't kot zat... En nu mag ik,
nu mag ik!

Louis kwam aan de hut. Hij keek door het
raam en zagzijn vrouw en trcinderen.

- Vake, zei Louisje.
Marie keelc op. Ze trokde deur open en stak de

armen uit naar den doolaar. Mulder barstte in tra-
nen uit.

.- V"s i binnen komenl vroeg hij.
: J.... O, we hebben u terug .r, r,, zal alles

goed worden, snikte Marie.
En alles werd goed. Mulder had harde lessen

geleerd. 'Nu was hij terug bij vrouw en kinderen;
hij dronk nooit meer, werkte flink en het geluk
woonde in het gezin.

De familie betrok weer het vroeger huisje
naaet de hoeve van boer Vincke.

In het dorp kreeg men weer achting voor Mul-
cier. En men bewonderde lVlarie, die in al haar

'tt



lEgd zoo moedig had geworsteld voor haar kin-
deren. , 

,

Als vroeger speelde Louis weer met Louisje en
ook met 't jongeçe Martje. En de meisjes lcregen
broertjes.

In het stalletje kwamen een geit €D €€D var-
ken. Later stond er zelfs een koe.

Vermeersch was berouwvol gestorven in de ge-
r,iangenis, waar de drank zooveel slachtoffers
Lrengt.

EINDE.


