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Nr 179.

A. HANS.

VALSCH BESCHULDIGD

I.

- 
Zoo gauw mogelijk naar huis komen, hé!

zei vrouw Brouwers.

- Ju, moeder, ;beloofde Renilde.
Renilde Brou\sers was een meisje van bijna

zestien jaar, groot en sterh voor haar ouderdom.
Ze stond nu gereed uit te gaan met haar twaalf-
jarig broertje Frans.

Wiesje, Bertje en Bernard moesten thuis blij-
ven; die waren nog te jong voor de reis. Want
Renilde en Fra4s moesten heel ver, wel twee uur
gaans en twee utrr terug. Err voor al te kleine voet-
jes kon dat toch niet zijn.

Renilde en Frans wilden naar het Sint-Pauwels-
feest te Galmaarden, een dorp in Brabant.

Welgemoed stapten ze heen, uit het huisje, dat
een tien minuten van de dorpsplaats stond.

'Wat vender kwamen ze aaî een hoeve: uit de
schuur klonk 't regelmatig geklop van dorschvle-
gels.

t,



- 
Even vadeï goeden dag zeggen' sprak Re'

nilde.
De kinderen liepen naar de 9"\ttt: waarvan de

deur half open stoncl' De dorschvlegels z\ /egen'

Brouwers, een kloeke man met goedig gelaat'

iachte R'enilde en Frans toe'"' _- Vertrekt ge? vroeg.hij', r ,

* Ja, vader, antwoorclde de doc'hter'

* Niet iu"e t'itïiii"""' 't Is zoo gauw'donker'

-- V/aar qaan zelleen? vroeg een andere dor-

scl'rer.
*' Naar Galmaarden' anlwoordde Brouwers'

__ Ha, "* si;;-Ë;;;;ii""'dies? Dat heb ik

ock nog gedaan', lang op. Ze""'à" "ii"deren 
irielden zich 'iet

knikten vader toe en weg waren ze'

Reniide "r, 
rr.rr] gi"*"" op liun Zondagsch uit,

maar de lEleeren:;fi;;" t.'th al een heelen-tijd

;"d*;;t'-O' bij Brouwers m.ot:sten ze zurnrg

-;;- rarant vader verdiende nict veel' En tnoeder

i'l''"'l'ti"-'ti"it g"*""tt en nog zr^'ak'

De k"inderen ldwarnen eerst over c{e do'rpsplaats'r

Plots -wei'd er op eerr raaffI gekiopt'

- 
l\4evro"* Ili;;;; ''"1'' i"i Frans' rvat bang'

_-- .f a... ," *i;iil;l {f't }'"'ft ze I}u weer!

'k 7".i;r *i["" à"eu of w-e ze niet zien'

Maar dat "h"un 
nt"itae niet te durven'Ze ging

naar'het groote huis'"-Ê"r, 
d"m* met een scherP

2

gezicht en nijdige

oogjes deed de deur op een kiertje open. Ze was
zeker bang'van trek.

- 
Rrp, kom binnen, gebood ze.

Renilde stapte in de ,gang. Frans bleef buiten

- 
Ge zijt zoo op uw Zondagsih. Waar gaat

ge heen) vroeg mevrouw Blomme.

- 
Naar Galmaarden, antwoordde Renilde.

- 
En waarvoor?

_- Om Sint Pauwelbroodjes...

- 
O, naar 't feest ! Zoo midden in de week.

Daarvoor hebt ge tijd! Ik kan op een weekdag
niet naar een feest gaan...

- 
\Ve'gaan om Sint Pauwelbroodjes voor va-

ders land,, hernam Renilde. Er zitten zoo veel wor-
men in 't land, en de Sint Pauwelbroodjes helpen
daartegen, zegt boer Berends. En ik heb aan va-
der en moeder 'gevraa'gd er te moqen gaan.

l";
u niet

der is

Allemaal praatjes om weg te geraken en
de straat te loopen. Ik dacht, dat u'w moeder
kon missen.
N4evrouw ik help moeder el,ken <lag. Moe-
ziekelijk.

- 
En ,ge ,gaat midden in de week naar een

feest. Ik zie het, hoe ge uu/ moecler helpt.
-- Dat is maar een keer, hernam Renilde, wat

vinnig.

- 
Ge moet zoo brutaal niet zijn! 'foon betere

manieren tegen mij ! sprak de dame op Loogharti-
gen toon. En ge hebt geld mee gekregen om te

3



verteren, hé)

- Juist voor een g'las bier, waarbij we orfze
boteihammen zullen opeten.

- J., ja... Midden in de week naar een feest,
twee uur ver. Ik hS daarvoor .geen tijd, iik moet
werken. En gij renteniert.

Mevrouw Blomme opende al weer de deur, als
om te beduiden, dat Renilde kon vertrekken.

Het meisje was weer g.n* buiten.

- 
Kom, wenkte ze haar broertje.

Ze stapten vlug ûreen. En buiten het dorp vroeg
F'rans:

- 
'Wat zei ze?

Renilde vertelde het:

- 
Wat gaat het die gierige feeks aau ! bromde

ze. O, ja, ik weet het wel. Ik zou meid moeten
worden bij haar. En dan kon moeder weer alleen
al het werk doen en'nog eens ziek va'llen.

Nu en dan kwam mevrouw Blomme bij vader
en moeder Brouwers. En dan werden de l<inderen
buiten of naar boven rgestuurd.

Renilde merlkte wel dat haar ouders bang wa-
ren voor de nijdige dame. Maar ze wist niet om
welke reden.

- 
Als mevrouw Blomme naar Galmaarden

wil gaan, kan ze toch haar rijtui,g laten inspannen'
zei Frans.

- 
Ze heeft geen tijdl spotte Renilde. Ze

moet wenken.
4

* Is dat waarl

M; uYilrî"'"' 
t' is de rijkste van 'r dorp.

. - Ja, toen we rond Kerstmis met de ster uit-grngen en voor 
l*r,h"r". =";;;", joeg ze onsweg. En naar een andere,b";;;;"et ze een em-mer warer. Maar die. j""g""" ,;;;" dat er eengierige pin in hurs zat.

- Ze zou niet gaarn: een cent geven! Ze is te
lrji.,l".ut 

ze zegge,r. E;;ï..i; *"r zes hof_

- Ge moesi niet binnen. gegaan zijn, Renilde.
- flaar dan zou 

""a", u-""?îi".
- J., dar is waar, 

"rk;;;;î"r.",.. ru moer van
Ëij;;||td mijn muts afne*;";;", mevrouw

^.,?:*:îîîi"g;t"nt"" 
frintr door. D" w"s_w.u

Rilj;; Ë*i: Llt eevrore'. AI sauw au""f,t"n

juî; d;; ^i$ff:ff;::ï,"1" 
;:f'f, """ii-wege zagen.

Zoo bereikten ze Galmaarden, waar al bewe_

::îi3:î,li,ll;y::' k,- Ë';i, t, ., war bij-

- Hoe zullenb-"djË;r;;ïi i;"Ji,J;l''" sint-Pauwer-

- Straks worden ze uitgestrooid,.

- 
Ik heb honger, b.*;;'r;;";;Ë;""o.



- Ilc ook. 'We zullcn eeret onze boterham-
men opeten.

lDe kinderen gingen in een herberg. Er wae
daar veel volk, rnenschen van elders ook. Renilde
vroeg twee glazen bier en haalde uit een pakje
de dil<l<e boterhammen.

't 'Was hier warm, de lcachel ronkte. De men-
schen spraken over het feest.

- J., dat bestaat al lang, zei een oude man.
En Renilde en Frans luisterden ook, toen hij

vertelde.

- 
'1 Is al méér dan vijf honderd jaar geleden,

ciat er op Galmaarrden iets bijzonilers gebeurde. Er
was eens een schrikl<elijke ziekte onder de bees-
ten. Ze no,emden dat de veepest. De koeien en
schapen stierven er van in eenige dagen. En er
was niets tegen te doen. EÏken dag kwamen de
boeren, de koewachters en de schaapherders bij-
een om over die plaag te spreken en te klagen. En
op een avond, 'zagen;ze iets vreemds. Het was 25

Januari zooals nu, den dag van Sintfauwels be-
keering. Er 'kwam een oude man te paard.
Hij droeg een wit kleed, en had griize haren en
een witten baard. Hij hleef bij de boeren, de koe-
wachters en de herders staan.

>> 
- 

Menschen, zei hij, ih breng u een genees-
middel tegen de ziekte. Neemt deze witte hoekjes
en geeft ze aande koeien en sChapen te eten enze
zullen g€nezen.
6

* )> Hii strooide.die koekjes uir en reed voort.t-n overal deed hij ,;. ô;;.ïr.r, herders lie-i:1,Ï:Éfi:*l;' "'u' Ài'"liuu.,,^",, ze aan de

*r*{*Ë:Tr:$;;ïr:fr n?i:"Ë.î#
Ëi.-,:'il;f;' : * i :f ;ï';#,;{;ïf #*r jiwormen.

'"11:î:î ff:::l 
keken. erkaar aan. Dar was

h"d. Àtij; ;::û.:.i i?iJî*;,-;1"1'I. *Y*î
ili,i{t?1î1".iï;:te,xïriiïnËnï#Orî;ldi1" te mog"en Eaan halen.

;#*ri..; #.;Ë.i:Ë;; ;: 
" 

i ffi,; 3;
zellen, 

""k"".fkl3"ïrd. 
En orn hem waïen er ge-

Renilde en Fra
r"" au ".i; ;ilii+ËilA:jî:,"1ï;fl::, J;;roggemeel rner zou r,.kl"il;i;;it'ikL*r.

Wat grabb.ld"r 
,d". Li"J;;;i'ài ro.rd.r, r,i"t

ilir:î:,}1:iî,t'h"i' k;;;;'.' 2: !.dd.; ;.î
welsbende ,""a ,r|,ilen 

nu nog hoe d" s;;;:p;
ten landbouwer.zagdat Renilde en Frans veelvan die broodholteûJh;d;."Ëi;.r.u 

had er



geen kunnen igrabbelen en hij wilde er toch ook
gaarne eenige bezitten.

- 
Meisje, geef mij eens een paar van die

Sint-Pauwelbroodjes, vroeg Frij.
Renilde deed het daCelij'k.

-- Hier, trraaf kind, dat is voor u, hernam de
boer en hij stak Renilde twee frank toe.

Twee frank. Dat was een'schat voor kinderen
wier vader zoo weinig verdiende.

- 
'We zullen een ,zak koeken rneenemen voor

vader en moeder, en Wiesje, Bertje en Bernard,
zei Renilde.

Ze kochten de koeken. En dan begonnen ze de
terugreis, want 't was ver naar huis en de dagen
waren nog kort. Ondetwege sm'illden ze ook een
koelkje op... Ze stapten flink door, maar vermin-
derden al gauw hun spoed . Ze waren vermoeider
dan op de rheenreis.

't Begon reeds te donkeren, toen ze Lun eigen
ciorp bereikten.

Uit een zijweg kwam de pastoor. Hij groette
F'rans en Renilde

- 
Fransj e ziet er rrroe uit, 'zei de pastoor. En

hij sleept zoo met de voetjes. Ziit ge ver geweest)
Renilde vertelde waarom. ze den tocht naar Cal.

maarden lhadden gedaan.

- 
Brave kinclreren, dat ge uw ouders wilde

helpen, zei de pastoor. Maar zeg thuis, dat die



bolleties niet lsunne'i'h"lp"" voor 't land' Dat is

"rro"r"titi", 
Renilde'

" " ï il;'";;; i;î ;;;"* à op' ze was teléu r gesteld'

-- go"t Berends zei'het' sPrak ze'

- Ja, d" *"tr"h.n geloot'àn een hogP van die

a**t"'Jitg"", ift *""t i *tl' dat is-uit dien ouden

tiid! Vader moet *"t g"d"fd het land bewerken

iit"rËîa'ùt*esten'-De meester zal hem wel

eenskoneenzeggen,wathijtegendewormen
;;;, â."" iai. i'Ëîa"o in I'"db""wtijdschriften'
En vraagt elken d;;ô;;:"sen over vaders werk

en oveï d,e vruchten'van 
't veld'

Aan de pt'to'ii- g"i a" pastoor Renilde en

F raris elk een Prentje' ,.

Nu nog *"t "itàit naar huis' 't Werd tiid" '

Frans kon haast "iti*""t 
vooruit' Renil'de moest

hem mee trek'ken'
' 't Was ook koïd"r geworden met den avond'

'tZou dien nacht flink vriezen'

Moeder h"d i"l'tî" Iu*p1""gestoken en sneed

boterhamrn"" ";;;ï"-H"i;;"'" 
(3 was blii Re'

nilde en Frans tt"t""" V"J"' t"t bij het vuur' Hii

il;î;;;-J"'"t'"" tot 't ging donkeren'

- 
Goed "P "* 

tijd gepast' tq1ak moeder'

Renilde too"i"'a"'Siit-Pt"*elbtoodies' 
maar

vertelde dadeliik wat de pastoor gezegd had' E^n

b;:ï;t; ùttà"t den meesteÏ eens aan te spre-

ken. Men u"i, ài nri'"*t van landbouw bestu'

l0

deerd had. Hij gaf dâarover les aan jonge boeren,
zonen.

Nu toonde Renilde den zak koeken. Ze deelde
mee hoe ze twee frank had gekregen. 'Wiesje,

Bertje en Bernard staken de hand al uit. En er was
plezier in 't kleine huis.

Maar opeens trad mevrouw Blomme binnen
rnet haar altijd nijdig ge2icht"

- 
Goeden avond, zei ze.

Moeder bood haâr dadelijk een stoel aan en
vermaande de kleinen stil te zijn. Vader keek wat
verschrikt.

- 
Wel zoo, koeken) sprak mevrouw Blomme.

En miclden in de week? Renilde, 'lc peinsde, dat
ge geen geld had meegekregen.

- 
Ik heb twee frank gekregen van een boer

te Galmaarden.

- 
Zoo is het, bevestigde moeder.

- 
'k Zou ook,eens een boer willen tegen ko-

men, die me twee frank gaf. Maar dat geluk heb
ik nooit, hernam de gierige dame.

- 
Renild,e liegt niet, sprak vader Brouwers.

Ge hebt dus met haar'gesproken, mevrouw?
* TVel ja, 'k zag ze voor den noen met haar

broertje uitgaan en irk riep ze eens binnen. 'k
Meende, dat ze altij'd haar moeder moest helpen.
Ze kan toch midden in de week naar een feest
gaan.

- 
Renilde is naar Galmaarden geweest om



Sintfauwelbroodjes, ,hernam vader. We hadden
hooren zegger,, dat ze goed helpen tegen de wor-
men. We weten nu, dat het niet waar is. Maar
Renilde wilde ons helpen... Ze heeft van die
broodjes aan een boer gegeven, 'die er om vroeg
en ze kreeg twee frank.

- 
En dan dadelijk die twee frank verteren,

hé) zei mevrouw Blomme. Sparen is niet noodig.

- 
Ze wilde wat mee brengen vooï haar

broertjes, merlcte moeder op.

- 
Voor mij brengt niernand koeken mee. Ik

heb geen geld om het aan koeken uit te geven,
loog de vreklcige dame. Maar i,k ben nu eens ge-
kornen om maatreselen te nemen...

Ze keek nàar de kinderen...

- 
Renilde ga eens met de anderen in 't ach-

terkeukentje, zei moeder.
't Was daar niet kor-rid, $'ant de kachel ver-

warmde geheel dat klein huis.
Renilde vroeg ziih niet weer af, waarom haar

ouders zoo ban,g waren van rnevrouw Blomme.

- 
'k Wou dat vader ze buiten sta'ï<, zei Frans.

- 
Stil, vermaande R.enilde.

- 
't Is of ze altijd kornt kijven. Hoe lang zou

ze blijven?... Ik heb zoo'n honger.
Renilde hoorde mevrouw Blomme boos spre-

ken. En 't was of moeder kloeg' Dan klonk de
etem van de dame nog nijdiger'
. Renilde kon het niet ,verstaan wat er gezegd

t2
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T

i werti en ze wilde niet voor luistervinlc spelen.
H:'ze 

meende "*Ë i."""';ff;r naam te hoo-

h;;5 #tj:, moeder, zanikre wiesje. ,t rs

3n, $J:i, 
rft iï:; il:î, :îffiï:;H,11;

""fî",?tT*i.*^ft"-'yen 
bezig. 'r Duurde werr;;;il;# i [i Ë?iiïî" fl::ii: #j:î5;t"* *.?I-er was en licht. -v nçr.r

Renilde zas dat.mo"d", geweend had. Vaderkeek somber.-'LVat zou e_r gË,ib..rï zijnl De ou-ders zeider er niets .r"rr.. MË"lli'fî"t a. kinderen

;:ï' 
u"'er ging de geit ." d;l;;ijnen verzor-

Brouwers had wat l.an! en boerde een beetje.Maar,daarmee verdiende-f"i _J *îrlo"g roor riingezin. Hii werkte a,i, "iLin;;;i" hoerr.n. Ér,in den 'l7inrer 
dbrschte.,fri; J"-i""r"lo" w"rd he"lweinig betaald. -! ---J e' uqqr v(

Vroeg ginsen 'lViesje, 
Bernard en Bertje terrusie' Frans ging va_navond ook ,ro"g te bed,wanr de reis naar Galmarrd""Ë, frlm in de bee-nen en eigenlijk in, heel ,ij" 4."ljji."R.*ild" ,rurrrhaar breikous. Vader zat nu 
"1";l-k; avond bij d"stoof. Renitde 

"""9 d1;-"J;jd J";jzeilig uurtje.Maar nu hing u, tri."tigh";1j""î;i:.'
t3



- 
Z"ghet nu maar' sprak moeder tot haar

*Ttou*"rs 
kuchte eens' 'Renilde keek vreemd

oo. W., deed vader toch raar!L'P' !v 
il.;ild., we moeten eens P.t. t spreken'

,"i gr"r;;r"'du", "" 
tij" 

-ste.m 
beefde' Ge weet

d;;îkt";,i"r.j" rt"J uia' .b.":k sekg-ch1 heb'

il'il.;;; b.tui.nîoe"t ik:geld leenen' Ik hoopte

het gauw te kunnen terug gevel: maar ik heb met

ciat land ,,ou *""" u"i"it ËJn"a' En ik kan het geld

"".'î;., "f"ggt"'" 
lk kreeg het van mevrouw

.ËË;;;.ô"Ëï""' ik haar nos-een som betalen

vooï ons huisje a* iË[ttnt op?at we eÏ kortden

bliiven. Al, F,un' grooter is en ons'helpen kan'

:;i d"ï ;il;;".r u"'i' *""-",. yu"' mevrouw Blom-

me vïaast "l 
lu"g"'àlt Ëiitii haar meid zoudt wor-

den.
Rénilde ontstelde nog meer' 't Was of er een

ongeluk zou 'gebeuren' "

-. Wat g" ""J";t 
is dan een afkorting op

f 
., 

" 
r g a 

". " 
al * "U'I oi'f' y".t" :' -":^î 

t -N:j';:tî
"f,iiâ 

gezegà, dat we u niet mrssen

moeder ziek is *;*;;";"" ttog zryak is en gij haar

helpt. Maar "" ;ii";;;"*io"h dat ge bii haar

.komt. En als *";;l;;; eischt ze haar geld te'

rug. Ze kan dat â""?-àtil"en-" ' Dan wordt ons

stukie land en "tti"H"tti""'"'ko"ht' 
En we heb-

L"tt *""t"n toestemmen'
Renilde tt'""g'1"'i'"""" it de oogen: bii me-

l4

vrouw Blomme wonen? O, het was verschrikke,
lijk. Ieder in 't dorp had een afkeer van haar. Ze
stond bekend als gierig en nijdig. 't Was nog er-
ger geworden na den dood van haar man.

't Is zoo onrechtvaardigl riep moeder uit.
Mevrouw Blomme bezit veel gelà. Ze is de rijkste
van 't dorp en toch te ,gierigom een meid goed te
betalen. Niemand wil er dienen. En omdat ze
meester is over ons, eisiht ze, dat Renilde komt.

- 
$faar moeten we heen als ze ons huisje laat

verkoopen? sprak vader, die toch ook medelijden
had met zijn dochtertje.

Renilde voelde de moeilijkeden van haar ou-
ciers. Neen, het land en het huisje mochten niet
ver'koCht worden !

Renilde droogde haar tranen.

- 
Vader en moeder, maakt geen verdriet, ik

zal gaan, r,ei ze.'t trs erger voor moeder clan voor
mij... Moeder is nog zwak... Maar ilc weet zeker
dat Frans u goed zal helpen.

Al was ze pas veertien jaar ze voelde haar
plicht. En ze troostte haar ouders.

Maar wat later, boven op haar kamertje, druk-
te ze haar gezichtje in 't kussen opdat vader en
mo.eder haar snikken niet zouden hooren. 'Weg

van huis! Geen gezellig uurtje meer 's avonds!
Maar wonen bij de lharde kommerige mevrouw
Blomme! En moeder niet meer
ook dat viel Renilde hard.

rnogen helpen...
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Eenige dagen later ston'd Renilde klaar om

'uî^ï."t;;; 
Bù;*' te vertrek{ken' 't Was

"tfrÏlt:: had biina niet kunnen eten' Moeder

liepzenuwachtigrond'met-oogenroodvan't

""t'"i"# 

Ë;;;;'fiJ ; ezegl dat mevrouw Blomme

""t, 
h"kt was. Vader deed hem zwtlgen'

't 'Was nu tijd":-'M;;t""w B'lomme woonde

niet ver *"g, *ut''n""ifa" zou alleen 's Zondags-

middags ""r' nt"' ;;;l;'t naar huis mo'gen ko-

men.

- 
Al dat weg 'en weeÏ loopen' naar moe'der''

kweekt slechte **n' b"w""t$." de ongevoelige

;;;;;âi. nooit m"d"iii d.'' :""1*î.

- 
Dag moeder, g-roette t(enlloe'

2"Iiîa "i"h ;;'e-'o"' '" haar moeder om-

h.elsde.
' 
- 

Fïans, moeder goed helpen' hé) vroeg ze'

- 
j;bât"rJ" rt""t b'o"'' O' r'aarom gaat

n" ,r.J, die gierige Pin?u"Ë';; 
r.""â" iË" ""od 

zijner ouders ti"-'-',-^-.

- 
Ge moet over mevrouw Blomme zwllgen'

zei vader tot hem''"'B;;Ë Vi"';"-"" Bernard b'egonnen samen te

"iht;Ë 
;mdai z" moeder zagen'weenen'

Brouwers -"J;;;r ziin *"ltt en vertrok rnet

l6

zijn dochtertje. Een eindje konden ze samen gaan.
Ze waren zoo gauw aan de hoeve.

__ Moed, Renilde, zei vader ontroerd. Ge zijt
een braaf [<ind, dat ons wil helpen. ,En God zal,er
u voor zegenen. Tot Zondag... dan zijn we weer
salnen.

_* J., vader...
Renilde drong haar tranen terug. Ze wuifde

nog eens en stapte voort.

-- H., arm zijn is hard, mompelde hij. En
wreecl is rhet iernand te raken in zijn kinderen...

Hij balctre de vuisten nu hij aan mevïouw BIom.
me derciht. tr-iij zo..u trachten van iemand anders
geld te leenen om zich van de gierige dame vrij te
.rnaX<en.

Renilde kwam op 't dorp,

- 
Is het waar dat gij bij mevrouw Blomr-..

gaat c{ienen} vroeg een melk'boerin.
Renilcle i<nikte.

- 
Ik bel<laaE u, kind! En hoe uw ou'ders dat

willen!
Renilde ging verder. Ze kon het toch niet uit-

lo.r'o^*
Ze stond nu vô6r 't groote'huis en belde. Me-

vroLrw Blomme deed open.
_* 't tr's tien na acht... en ge rnoest hier te acht

uur zijn, ik houd van order, zei ze.
't Gebrorn begon al.
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't 'Was Renilde of ize eeR gevangenis binnen
stapte.

-- W.t zit er in dat pakje) Kleeren zelker?

vroeg mevrouw.
Renilde knikte. Ze durfde niet spreken, want

ze voelde, 'dat ze in tranen zou uitbarsten'

- 
t(1n1 ge niet klappen? snauwde de meeste-

res. Ik z.l uleleefdheid leeren. 't Moet voortaan

zijn: << ja, mevrouw; neen' mevrouw; als 't u be-

iËlr, *L"touw )>. Kom nu naar boven, dan zal ik
uw kamertje wijzen'

Mevrouw Blomme woonde alleen in dit groot

huis. Er waren veel kamers op de eerste verdie-

ping. Maar de eigenaresrbracht Renilde naar een

;;Ë" onder h"t à'd.. Er stond een iizer-en bedje'

bat"*u" wel genoeg vooï een arm kind'
En merrro.,* deelde haar bevelen uit:

- 
L"g hier uw pa[<je... Ge weet nu waar ge

"l"upt... 
?* Môrg"rr"-te zes uuï opstaan als de wek-

'i;;;;ii."pt. Teien dat ik op ko-m, moet de stoof

t;;"d;;;n d" foffi" opg"'"hottken zijn' Ik zal u

.i 't urd.t werk op tijd en stond toonen' maar

,roo, ".r, 
ding w.àr'Ât'* ik u strengt- g-" 

"1tlt
"""i, m"t g"Ërlren babbelen of in de winkels klet-

sen. 'k Wil geen gekommeer' -'-'7oo 
he'g; de dienst van Renilde Brouwers'

O, htd t."bii goede menschen meid kunùen zijn'

en, ware moeder sterk gewe":t' "'"t 
tot gaarne

*u, lroo, haar ouders verdiend'hehben'
t8

Toch wilide ze ook hier haar beet clt,nn, rtp
kreeg dien eersten dag al veel brommers. SomS
sehold mevrouw Blomme haar uit. Ze zweeg
dan maar. Doch niet ieder deed dat voor de nijdi'
ge feeks.

In den namiddag kwam Toon Welle, de metse-
laar. Het dak was beschadigd en mevrouw Bïom-
me'had 't lang uitlesteld er naar te laten zien.
Maar nu moest het toch, want 't regende binnen.

- 
Hoeveel moet dat kosten ? vroeg me-

vrouw aan"Toon, die de schade reeds opgenomen
had.

- 
't Heele zaakje kost u honderd vijftig frank

mevrouw.

- 
Watl Honderd vijftig frank) Denl<t ge, dat

het geld op mijn rug groeit)

- 
Waar ge uw geld vandaan haalt, dat moet

gij weten, mevrouw, maar 't werk kost honderd
vijftig frank.

- 
Me zoo laten bedriegen, kerel I Dat lukt

triet. ..
Toon greep de dame hij den arm en draaide

haar drie maal rond.

- 
lk, een bedrieger! riep hij uit. Datheeft me

nog nooit iemand gezegd. En weet ge $'at, kruip
zelf op het dak, maar ik steek er geen hand naar
uit. Voor een féeks als gij werk ik niet !

Toon Welle scharrelde zijn gerief bijeen en
vertrok.

t9



Mevrouw Blomme was woeclend en Renilde
moest dien namiddag veel brornmers hooren. Te-
gen den avond stuurde mevrour " haar naar Welle.
Het dak moest toch hersteld -worden.

- 
Z"g dat de prijs goed is, sprak rrlevrouw.

Renilde deed haar boodsc.hap.

- 
{p1y76ord die vrekkige madam, tlat ik lie-

ver een pan naar haar neus gooi dan op 't da[< te
leggen, antwoordde Welle, die de heschuldiging
van be'driegen noq niet kon verqeten. Kind, ik be-
klaag u, dat ge daar dienen rnoet.

Renilde bracht de juiste woorden niet. over. Ze
zei, dat de metselaar nog weiqerCe te koneen.

- 
Dan'hebt ge uw bocdsclrap niet goed ge-

daan, treweerde de dame.
Ze ging dan zelf. Welle brornde dat ze immers

niet bedrogen wilde ruorden. Wat l<wa,-n ze dan
nog doen) Zijn vïouw sprak een kairneerend
woordje. Dat hielp.

- 
[çvs1 de beschuldiging dat ik beCi'ieg intrek-

ken, eischte Toon Welle.
Mevrouw deed het. AIs ze een rnetseiaar van

elders moest laten komen, zcu het nog veel meer
kosten.

Toon V/elle herstelCe in die week het dak. Hij
hc,orde, hoe onrechtvaardig trnevrou\^/ Blornrne te-
gen Renilde was en hij hacl medelijden met het
[:ind.

Renilde verdroeg alles. 't 'Was een feest als ze
20

's Zondags naar huis mocht. Ze merkte echter,dat moeder bleeker werd. Fr.; ill;;;;"."1ïi;l,or, -uu,Àij moest toch naarcjfr".f.
Zoo- verliep de tijd. Renilde kroeg thuis nier

:îî: dikwijls lag ze ,s avonds 
"p 

-a", 
eenzaam

[i::ï"-errle 
te weenen orn haar ongelukkig

II I.

_ 't Was een zonnige Maartdag. En rnevrouwBlomme hield schoor*o.k 
"f gri.t. kuisch. Watrnoest Renilcle nu hard *".L"rrl

- _ln derr l'oormiCdag_had *"rrr",r* Blomme ta_felzilver opgepoetst. E, ,. f"*j" ;""ige lepeltjes
:p :"" vensterba'lc aan de acLterzijcte, in j" ;:;re drogen.

. Na 't eten wilde ze die hinnen halen. Renildeirad haar soiber noenmaal i., d" j.",rL"n genr,r.ttigd.--_ \l'at is dat) riep ïrevrouw Blo**. eens_klaps. Fr zijn drie zllver"" t"p"i6"s weg! Diehebt gij gesrolen !

Renilde werd rood van schrik.

- 
Hr, ik zie't al a.an uw gezicht! i.rasde me-vrouw voort. Drie lepeltjes gesiolen, om ze te ver-koopen. Ge denlct ,Àt", z"Ë d* ";il"fa van uw

i;1.. ,"f,1. betalen en dan lrier ,,nreg te lo"p".,.
r,vaar hebt ge ze verstoptl

- 
Maar mevrouw, ik hcb ze niet wesgeno-

nomen, zei Renilde"
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- Ge ùiegt!

- 
Ik'ben geen dievegge!

- 
Wie zov ze t"d"t" g"pakt he'bben? Er wa-

ren er twaalf en ik heb er maâr negen!---- 
Z. zijn misschien misleid'

- R;"tlle, ik rnoet die lepeltjes terug hebben

of ik laat de gendarmen halen'
Renilde begon te weenen'

-'ù";."iw, 
ik weet van geen lepelties! ver-

zekerde ze. lk zou niet willen stelen-'

' 
": P;jes heb ik niet noodig! Ha' wie weet'

w.t g" ;î;;" hier naar huis hebt- geslerrrd!
"*2:;;;.rn""iu" 

"ast' 
om ze af te tasten' Maa'

"Jt^ïa"" 
bii het meisje fierheid en verontwaar-

diging oP.------tt'laat me niet aftasten als een dievegge!

kreet Renilde ." tt liep in haar woede de deur uit

den hof in.--Ff"" 
zag ze in 't korte slas it1" schitteren'

D#i;;Ë" ,"ir."'ùf"tt1"' 
-Renilde raapte het

h*ttig"oP .tt braiht het in huis'.
"-:'b;; 

vond ik in het gras' zei ze' iDe lepeltjes

zijn zet<er weggewaaid!

- 
En er is geen windl Ge bedriegt mg-log

meer, schreeuwâî- *"ttoo* Blomme' W"g-

;;;i;"... ge brengt me gauw een terug' om me

;Ë; ;tik;" a"- 
""- 

*Jgg"*aait waren' E" 
-*

twee andere moeten.dan zeker over den muur ge-

7.2

vlogen zijn) Ja, om ze te verkoopeR, hé! Gee$ ze
of ih'haal de gendarmen.

Renilde herhaalde dat ze niet gestolen had. Me-
vrouw sloot de keuken dicht. Ze liep heen. En
even later l<eerde ze met twee gendarûten terug.
Ze'had hun'het heele verhaal al gedaan. En ja,
die mannen vonden het vreemd, dat Renilde een
iepeltje terug lha'd gegeven. Wegwaaien... dat
kon niet"rDe lepeltjes waren zwaar.En er was geen
wind.,De anderen o"leven wel onibeweeglijk liggen.

Renilde zat in de keuken te weenen. Mevrouw
deed de deur open. En het meisje gilde van schrik
toen ze de gendarmen zag.

- 
O, ik heb niets gedaan ! snikte ze.

Een der gendarmen ondervroeg haar.

- 
Toe, geef nu de lepeltjes en dan zal me-

vrouw Blomme't bij een vermaning laten, zei hij.
---.. Ik heb niet gestolen! hernam Renilde. O,

laat vader komen !

- 
Uw vader weet niets van die lepeltjes. Als

ge de waarheid niet zegt moeten we u meenemen.

- 
l;s1 me 'haar aftasten, vroeg mevrouw

Blomme.
En nu moest Renilde dat wel laten gebeuren.
Heftig riep ze dat mevrouw haar valsch be'

schuldigde.
.- Zoekin het gras, zei ze, toen de dame niets

had gevonden.
De gendarmen leidden Renilde in den hof. Ze
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'wees waar ze hei eene lepeltje had sevonden.
Maar cle andere lagen er niet.

- 
Ze heeft ze eïgens in den grond gestoicen !

snauwde mevrouw Blomme.
Geeft ze terug, anders laat ik uw vaders huisje en
land verkoopen.

- 
Doe wat ge wilt, maar ik ben onschuldig.

- 
|r{esrn1 ze mee! raasde mevrouw Blomme.

Ze heeft hier al rneer gestolen.

-- f66? vroeg de gendam. Dat is ernstigerl

- 
'1 Is niet waar! wedervoer Renïlde.

- 
'1 Is wel waar, loog haar meesteres. Ge

moet naar de gevangenis.
En of Renilde weende en ziih trachtte vast te

klemmen aan een tafel, dan aan een deur,ze moest
toch nnet de gendarmen mee.

Verwonderd'kwamen de menschen op straat.

-- Renilde Brouwers bij cle gendarmen! Wat
betee,kende dat? vroegen de menschen,,

'Mevrouw Blomme stond aan de deur.

- 
Ze heeft gestolen ! riep ze zoo luid ze hon.

Eenige mensihen schudden 't hoofd. Wie zou
dat gedacht hebben van Renilde Brouwers!

- 
Maar is't waar) vroeg een man.

't Was Toon 'Welle, de metselaar.

- 
Mevrouw Blomme, gij beschuldigt nog al'

gemakkelijk, vervolgde Welle. Dat heb ilc onder-
vonden. En ik geloof u niet meer.

- 
De rechters zullen mij wel gelooven! sprai<
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rnevrouw Blomme en nijdig wierp ze de deur toe.
De gendarmen zonden iemancl om Brouwers en

verschrikt kwam de man naar 't dorp geloopen.
Renilde zou gestolen hebben) Dat was leugen en
laster. Hij kwam bij zijn meisje. D'e gendarmen
drongen weer aan dat Renilde zou zeggen waar de
gestolen lepeltjes waren.

- 
Ik weet het niet, heihaalde ze steeds.

Vader twijfelde niet aan haar onschuld, maar
hij moCht zijn dochtertje niet mee nemen.

'Wat een verdriet ook voor moeder'!
Renilde werd 's avonds naar de stad gebracht,

r:iet in de gevangenis nog, maar in een gesticht,
tot de rechter haar 2ou verhoord hebben.

IV.

Eenige dagen gingen voorbij. Mevrouw Blom-
me deed nu rzelf haar hoodschappen en aan ieder,
Cie het'hooren wilde, vertelde ze hoe sleCht Re-
r:ilde was.

En ja, nu waren er toch menschen, die naar
haar luisterden. 't Is wel treurig, maar er zijn van
die lieden, die gaarne kwaad hooren sprbken.

Toon Welle, de metselaar, wer'kte op een och-
tend op den hoc,gen kerktoren. Weer stond me-
vrouw Blomme }:ij een groepje dorpelingen. Ze
'had nierrws gekregen, dat de rechter uit de stad
vandaag rnet Renilde zou lcomen.
26

Opeens keken allen naar boven. Over de borst-
wering van den toren leunde Toon Welle.

- 
'Wat roept 'Welle nu? Stil eens, zei een

vrouw.
Ze verstonden de forsche stem.

- 
Leugenaarster, valsche feeks! klonlc het.

- 
Dat is op mij] kreet mevrouw Blomme.

Maar ik ga bij de gendarmen lilagen.

- Wacht, ik kom! schreeuwde de metselaar.
NieuWsgierig bleven allen staan. Eenige andere

dorpelingen naderden. Vat gebeurdle €r nu toch?

- 
Ge hebt het gehoord, 'hoe Welle me uit-'

schold? Dat zal hem duur kosten! raasde me-
vrouw Blomme.

Toon Welle kwam uit het torendeurtje.

- 
Wat heeft hij nu in zijn hand? vroeg er een.

- 
'k GeÏoof dat het een nest is, 'zei een ander.

En ja, Welle stak een kraaiennest omhoog dat
'Lij uit den toren gehaald had.

Hij trad nader en stak mevrou$/ Blomme 't
nest v66r haar gezicht.

:- ls zeggen wel eens dat de kraaien het zul-
len uitbrengen, zei hij., En 'dat doetr ze nu. Me-
vrou'w Blomme, met uw venijnige tong, wat ligt
er in?

- 
Mijn suikerlepeltjes...

- Ju, u;w suikerlepeltjes, hé) En'daarvoor zit
die arme Renilde in de stad. De lcraaien ziin dic'
ven. Die hebben uw lepeltjes op het vensterbootd
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zien liggen en er drie van opgepikt. Een lieten ze
valïen... en de twee andere vond ik daar boven in
een nest. God heeft het zeker zoo gewild, clat ik
vandaag eenige leien van de spits moest vervan-
gen.

Ieder stond verbaasd'. Mevrouw Blomme was
eerst uit ingehoren gierighei'clhlij haar lepels terug
te zien. Maar nu bedacht ze hoe ze ztclt verpraat
had over Renilde. En dat wilde ze niet erkennen.

- 
Lepels i:r een ,kraainest, herhaalde ze. Re-

niltle hêeft u die lepels gegeven en nu moet gij
percies doen of ze in 'het nest lagen I

- 
'Wat! riep Toon Welle uit.

I-lij duwde de vrouw het nest in 't gezicht.

- 
Gemeene kwaadspreekster! zei hij. Maar ik

zal u bij uw venijnige tong nemen, wacht rnaar!
Gij rnoet eens een goede les hebhen ! Dat is hard
noodig. Gij durft ieder zwart mal<en.

- 
Kïaaien eten geen lepels, hernam rnevrouw

Biomme"
__ f,1ep neen, maar stelen wel, zei cie metse-

laar.

- Ju, laatst heeft een kraai mijn vingerhoed
gepakt, beweerde een vrouw. De vingerhoed lag
op den koer op een tafel. Ik zag er de i<raai mee
weg vliegen.

-- De kraaien rnoesten u oppikken en naar een

eilandje rnidden in de zee brengen, zei 'lVelle. Dan
waren we hier een kwaadspreekster kwijt, een
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fee{rs zonder hart. Ge hebt clat arm meisje valsch
beticht. Haar rnoeder is er ziek van. En in plaats
van uw scïruld te hen<ennen, beweert ge nu, dat ik
m_edeplichtig berr ! Ge moest w.g kruipen van
.schaamte.

]\{evrouw Blornrne wilde haar lepeltjes nemen,
rnaar Welle irok het nest terug.

_* Afblijven, zei hij. Eersr rnoet dit bewijs-
stuk naar de gendarmen I Ilc ga de heeren eens in-
iichten. Ge zult nog een raar gezicht trekken.

En Welle vertrok naar de gendarmerie.
Iernand ging gauwihet goede nieuws aân vader

Brouwers vertellen en deze kwam dadeli.ilc nadere
bijzonderheden hooren. ,FIij voelde zich zoo ge-
lulckig, dat cte onschuid van zijn,kind nu bewezen
was.

De'gendarmren deelden 'hem mee ldat de rechter
straks rnet Renilde zou komen. En hij zou haar
natuurlijk dadelijk vrij laten.

Nog v66r: den rniddag hield eerr rijtuig v66r de
gendarmerie stil. Eenige heeren en Renilde stap-
ten er uit. 't lMeisje zag bleek. Zelhad in dees da-
gen zooveel seweend.. Plots zag ze haar vader. Ze
sprong naar hem toe en lçlemde'haar armen om
zijn hals. Ze had zich zoo verlaten gevoeld.

*_ 0, mijn kind! zei Brouwers ontroerd. Nu
weet ieder dat ge onschuldig zijt.

- 
Maar in de stad zeggen ze ook dat ih gesto-

len heb! sni'kte Renilde.
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: pe lepels zijn gevonden' Ze lagen in een

lcraaiennest oP'den toren''"'n.1""1t,., 
.r', Renilde hoorden thans 'r verhaal'-À;'kindl 

Hoe valsch zijt ge beschuldigd

geworden, sPrak de rechter'
"-Ul: zond^om,,,""'""* Blomme' Deze werd

t.rrf'"r, wil'cle eerst niet mee gaan' maalde gen-

dIffi lr.igd" haar hij den arm te nemen als ze

Ii*i- *.,ft.t]tzaamcle' O, -hce 
beschaamd was ze

;;; ?;. "tast 'clen gendarm stapte en de men-

;;;;;";' haar keklnl 't Leek wel' of zij nu ge-

;;;;" werd genomen' Zoo kwam mevrouw

Blomm* in de gendannerie'
Toen ze den rechter zag kermde ze dadelijk:

- 
lk trek mijr^ woo'i"" in' mijnheer! Ik heb

d,at zoo erg niet gemeend' Ën Renild'e mag terug

komen bij mii.
* Neen, rnevïou\^'/, dat niet,meer! sprak nu

.,.ader TSrouwers. Ce hebt mijn kind te veel doen

itiJ;. iit"r op 't àorp du'fd"t g" '" openliik be-

rJlt"iaiu"".l t""l bij u gestolen.te. hebben'"-"--l?; à't h.b'ik'g'hLrdi.l"i d" rechter' Me-

oro,r*] vertel e"nu Jat Renilde nog al gestolen

'heeft bij u. ' '

-_ Gestolen, mijnheer'.'

- i", i;;i.t h"Lt ge uitsestrooid! En nu niet

ron'd de'kvrestie à'uuiËtt"' Feit*tt noemen! 
'Wat

heeft Renilde bij u gestolen?-'-- 
tt rneende dat maar' mijnheer"'
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-- O, zoo I En ge lastert een meisje. D* gt-
"chiedenis van de lepeltjes heeft zelfs in de gazet
rlestaan. Ge hebt dat meisje veel nadeel berok-
kend. En daar zullen we laier nog een wocrdje
()\rer spreken.

.- Maar mijnheer, wie zou nu ook denken dat
kraaien mijn lepels gestr:len 'hebben?

- 
Ce zoudt beter wat meer nagedacht en wat

nrinder gebahbeld hebben,'hernam de rechter. Dit
zaakje krijgt nog een staartje.

Renilde mocht nu mei vader rnee. Ze gingen
lraastig naar huis. Moeder wist al van Frans, dat
R.enilde's onschuld uitgekomen was. En daar
kwam nu haar dochtertje!,

Renilde vloog moeder om den hals en beiden
schreiden van ontroering.

Renilde moest nu niet meer naar mevrouw
lJlomme. Ze moc'ht weer haar moeder helpen. O,
w"at was ze weer gelukikig thuis I

Mevrouw Blomme zou 'het niet wagen het
huisje te verkoopen.

Neen, 't liep nu'hee'l anders! Omdat ze Renilde
zoo ,belasterd had, rnoest ze een sorn geld betalen
,,an Broulets. Dat was 't staartje, waârvan de
r ocirter gesprr:'l<en had.

[n met dat geld kon Brourn'ers de schulcl be-
lalen. Niemand kon toen meer aan zijn huisje of
land raken.
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Mevrouw Blomme was w-oedend. Maar nie-
mand stoorde zich aan haar nijd. Ze maakte zich
zelve rnaar ongelukkig ,door haar gierigheid en
hardheid.

De meester duidde Brouwers het n'riddel aan om
het land hij de beek van wormerr te zuiveren.

Er was liefde in 't huisje, waar de kincieren hun
c'uders eerden en God zegende het gezin Brou-
wers, wat flink vooruit ging.

EINDE.


