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VAN DRIE ROOVERS.

I,

Door cle sneeuw, die den weg bedekte, worstelde
een. koets. De twee paarden die er voor gespannen
waren hadclen het zrvaar.

E,ensklaps bleef de koets staan. Ze helde ôp zij.
De koetsier, die in, een mantel gehuld v,rasr spron5
vlug van den bok.

Tegelijk werd ,het porfter geopend. Een heer
stapte rrit"

-- Wat is er, Theofiel? vroeg hij.
* Ik vrees dat er iets gebroken is, mjnheer, ant-

rvoordde de knecht.

- I)at zou vervelend zijn. Een lang opont-
irorrr! en de avo,nci zal gauw vallen.

-- ja, "t ';vaire spijtig, erkende Theofiel.
llij schopte de sneeuw van een der wielen. en

keek oplettend toe.
Ik zie het al, hernam hij. Het wiel is losge-

raakt en verschoven. Had ik het niet dadelijk ge-



vcield dat er iets haperde, zaodat ik stopte, we
zouden het r,r'iel l'erlorer: hebben" En clan waren
1\.e clnver geslagen. \Me zijn een rloer klvijt.

-- l{un,t gij het onge\ral cladelijk herstellen?

- Ik zal naar het naaste dorir om een moer moe"
ten gaan,, mijnheer.

-- Helrt ge er rlus geenr in den bak liggen?

- Neen, rnijnheer.

- Ik heb u zoo diku'ijls gezegcl, dat ge die din-
gen mee mcet nemen op reis. Door zoo'n klein'ig-
heici hebben \,ve nil een iang opo'nthoud en vallen
r,r'e in .:1.tr 31'on{l . ' Is crg nalatend Theofiel.

- L)e wielen hebben veel te lijden, mijnheer,
mt:rkte de koetsier: op.

--_- 11ç ber'r'eer niet dat ge schuld hebt aan 't on-
ger.al, maar a1s ge moeren bij u hadt, moest ge nu
nriet naar 't rlorp loopen, .. Hoel'er is dat?

- Bieselaere. . Een ullr zoowat van hier, mij*
h eer.

-* Een nirr heen, een t1llr terug, en een tltlr \ver-
ken. r.lat is rlrie trrrr tijdverlies. 't Zal zes utrr zijn
a1s s'e kunnen verlreklien We moeten langzaam
rijden. We zijn vocr middernrcht ni.et op het Beu-
kenhof .

- Ik zal me spoeden, miinheer, beloofde Theo-
iiel.

-- Ga clan lnalr ga.uw Ik zie daar een hoeve en

za\ er vragen. er zoolang te trrogen vertoeven' Ik
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kan er cie paarden stallen. Dan zijn ze buiten de
koude en'kunnen, er rusten.

Een l,ief meisje van zoo r,r'at twaalf jaar, keek uit
de koets. Ze was in 't zrvart, in rouw gekleed.

- 
Oom F-erclinand, 'r,vat is er? vroeg ze.

._ Och, 'een ongeval aan een cier wielen. Alirla.
We zrrllen' een heelen tijd moelen lvachten, mâar
r,ve gaan ginder nraar de hoeve, bij 't vuur.

'j We komen vandaag toch nog bij tanie Anna ?

---- Ja, hoor ! straks rijden we verder. Neem gij
mijn valiesje.. Ik zal uw koifertje rlragen We
kurinen dat hier niet laten, want 't zo, k'n-
n'en gesto,len worden.

Alicla steeg ook uit. Ze zonk tot over de enkels
in de sneeuw.

- Zoo ik n eens op eefl paarcl zette, stelde oom
Ferclinancl voor.. Dan moet ge niet door de
sneerlw ploeteren.. De clieren gaan ook mee.

- O, ja oom!
De koetsier bcnd het koifertje van het meisje ter-

zijde aan een (ler paarden. Nu kon mijnheer zijn
eigen valiesje dragen'. Hij was er zeer bezorgcl
voor, \,r/ant het ,bevaite veel ge1ri. Theofiel hief Ali-
cla op het ander paard. \4ijnheer nam cle teugels.

-_ Theofiel. maak nu haast ! vermaande cle mees-

ter.
De boer van de hoeve keek verbaasd op. toen

hij het groepje door de poort zag komen: een heer,

-5-

I

ii



die wee paarden mende, en op een der.paarden"ecn
jtrfiertje.

FIij snelde uit httis en riep vriendelijk:

- Goeclen dag samen! Is er iets aan de hand?

Mijnheer De Ven, zoo heette oom Ferdinand

met zijn iamilienaam, vertelde, wat er gebeurd was' 
.

'*O, zeker kunt ge hier de paarden stallen en

zelf in huis wachten, sprak de boer" Het is har<l

aan 't winteren Wacht juffertje, ik zal u helper

af stijgen.
Ga-mua, in huis gij ook mijnheer' " daar is ai

een. kneclrt clie voor cle paarclen zal zotgen' Gerrit'

vervolgcle c1e boer tot een jongen man, die rrit den

stal gùurcie, breng de dieren binnen en geef ze

een goede maat voeclg1. lvlijnheer en juffertje komt

maar mee. Het vr-tur zal goed doen.

De boerin keek nieuwsgierig door het venster'

Ze hoorde clan ook vrat er voorgevallen \Mas' Ze

schon,i< een gettrige kop lçoffie op en' wilde ook

broocl snijdÀ. N{aar mijnheer De Ven en Alida

haclclen geen honger. Ze zalen bij clen haard' lvaarin'

een flink vrtur brandde"

Mijnheer De Ven' kloeg over de nalatigheicl van

zijn koetsier.

- Jo, zulke clingen, als moeren' nagels, bouten,

kunt ge gemakkelijk meenemen op een groote

reis, Ài de boer. Ge rnoet op ongevallen bedacht

zijn. En onze streek is eenzaam. De menschen rvô-
nen ver van elkaar en de dorpen liggen wijd uiteen"
Moet mijnheer nog ver?

- Ik woon"een half uur van Bastogne op een
buitenplaats, het Beukenhof.

-- Dat is nog een heel eind en dwars door de
bosschen,

- Ja en nu vallen we in den avond.

- Maar, zoudt ge dan niet liever hier overnach--
ten ? vroeg de ,boerin. Ge kunt morgen bij tijrls
vertrekken.

- Wel ja, u'e hebben plaats genoeg' .Ge moet
door clie duisternis niet sukkelen, sprak de boer.

- Uw aanbod is zeer vriendslijL, antwoordde
den heer De Ven. Maar ik moet thuis zijn. I\{ijn
vrouw verwacht me. Klvam ik niet, dan ware ze

doodelijk ongerttst. .

Ik vind het toqh 4iet voorzichtig. herna:a
de boer. Heb ik niet gehoord; dai <'1e bosschen bij
Bastogne onrveilig worden gemaal<i door dieven?

_- In den laatsten tijd hebben ze r,vel ee us men-
schen aangerand, maar ik ben ger.l apenJ e n rnijn
koetsier ook. Voor dieven vrees ik niet. Waarlijk
g,rede menschen, ik kan niet blijr.en. want mijn
vrouw zou ziek'wotden van angst.

- Uw dochtertje zal wel in slaap vallen, zei de

bcrerin. Ik zal een kruik warm u'ater ûlee gevcn"

dan kan ze daar haar voetjes op houden.
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--- 't Is heel vriendelijk van u, sprak de hcer
De Ven. .\lici;r. is echler mijn clochtertje niet. Ze
kotnt lic;nrt nu bij olls \^/onen.

- Js 7s een u'eesje ?

- Ja... Haar moeder is over een paar jaren, ge-
storvcn, en nr1 over eenige maanden haar vader. Ik
ben haar oom en ze zaI bij oom en tante geheel
thuis zijn.

De heer De 'Vcn streclcle Alida over de \,vang.

-_ Ik ben haar nr1 [{aan halen naar Sint-Hubert.
Ze heelt er eenigen fijd bij een gehuwde zuster van
haar mcecler ge\vooncl. Maar die vertrekt met haar
rnan naar Antu,eliren .Ii.n zoo komt Alicla bij ons.

Het rneisje keek u'at treurig. Ze dacht aan haar
goede moecler die zoo lang ziek lvas geweest.

L'Iaar cle boerin haalde een pop en ander speel-
goecl r"rit de kas. En Aiida vergat haar verdriet...

Wat later traclen een meisje van haar leeftijd bin-
nren en tu'ee jongens, waf ottcler.

-- Dat zijn anz,e Marie, Felix en Bernard. Ze ko-
men van school, sprak cle boerin.

De kin'cleren keken u,at verlegen naar die vreem-
cle menschen. \faar Alida praatte al gauw met hen.
E,n tien min,r,rten. La'-er zat ze met N{arie, Felix en

Bernard aan tafel. en at ze ook boterhammen met
appel si roop.

Mijnheer De Ven voelde zich n,iet zoo gerust
als zijn nichtje. È'ij ,ng toch tegen de reis bij avond

"-- tt -*

op. " . Neen, de weg was niet veilig. In cle verloopen
week had men inbraken gepieegd en menschen langs
de baan aan,geian'd. Daarcm had mijnheer De Ven
in clen vooravond thrris u.illen zijn. E,n, nu was dit
onmogelijk,

De tijd kroop voor hem traag vcorbij. Als Theo-
fiel rnaar haast maakte, Zeer tevreclen was mijnr-
heer De Ven over zijn koelsier niet. Hij had Theo-
fiel een paar maanclen geiedenr in clienst geno-
men, nadat zijn oucle, trontve Karel gestorven tvas.
Karel, die niog koetsier geweest r,r,as bij mijnheers
grootvader.

Thecfiel toonde zich rn,el lteleefd en gewillig.
N{aar hij was slcrdig en ze1{s lui.

* Ik za1 hem niet lang houden. clacht mijnheer
De Venr.

De bcerin sloot de vensterblin,den. De lamp
bran,dcle in de keuken. De boer moest eens naar den
stal.

-'t Is nu toch helcler weer, zei hij, toen hij terug
keerde. Het vriest flink.

- Dan zal cle slreeu\\/ harcl ';vorden, merl<te de
heer De Ven op.

. 
- Ik zotr liever hier blijven, ber'r,eerde de boer,
Maar mi;nheer De Ven l<on claartoe niet beslui-

ten. Zenuwachtig r.l'achlte hij op rle kornst van zijn
knecht.
Doch, er verliep noch een geruirnen tijd eer Theo-
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iiel rrerscheen. FIet was over zessen en 't oponthoud
had nu al lager dan drie nur geduurd.

- Ik moest bij den smid in 't dorp wachten, zei
'l'heofiel.

I{ij verzrveeg echter, dat hij rÂ/el een half uur in
een herberg bij 't vuur gezeten had.

* Is de koets nu in orde? vroeg zijn meester.

--" Ja, mijnheer, u''e kunnen gerust de reis voort-
zetten.'t Is goecl weer.'t ZaI niet meer sneeuwen
het vriest en cle weg worcll beter.

* We haclden bijna thuis kunnen zijn.
Mijnheer De Ven wilcle den boer voor zijn dien"

sten beloonen, maar deze weigerde het geld.

-- We moeten elkaar helpen uit vriendschap, zei
hij.

*. Dan hoop ik u eens te mijnent te mogen ont-
vangen.

IUijnheer De Ven gaf zijn adres. En hartelijk
groette hij allen. Alida had zich niet verveeld. Ze
rri'ercl nu r\rarm ingedLrffeld en weer op een der
paarclen gezet, De knecht der hoeve ging mee en

drc.eg in cle eene hand een lantaarn en in de

andere de kruik, goed met warm rvater opgevuld.
Eindelijk reed de koets voort... Maar het was

nog een heel eind naar't Beukenhof. En al werd de

sneerlw door den vorst harder, snel rijdep kon men

toch niet.

II.

't Beukenhol, de woning van mijnheer De Ven
was een klein kasieel in het park, dat nu bedekt rvas

tnet het blanke kleed der sneeuw.

Een oude vrouw zat in de keuken van' het Beu-
kenhof te eten. 't \Mas Lena, a1 bij cle zeventig jaar

oud. Haar man had zoovele jaren trouw de familie
De Ven als k'oetsier gediend, en ook als.hovenier.
Maar de brave Karel was over eenige tnaanden ge-

storven.
Lena mocht nog elke maand zijnt loon op het

kasteeltje komen halen. Zoo was ze \afl veel ar-
moede bewaard.

Ze had nu weer haar geld ontvangen. En me-

vrouw De Ven, liet Lena een warm maal geven.

Lena zat smakelijk te eten' Mevrouw De Ven
kwam in de keuken.

- Mijnheer is er nog niet? zei ze tot Mathilde,
<le meid. En 't is al zeven uur.

- Mijnhee r zal oponthoud hebben doof die

sneeuw, beweerde Mathilde.

- Ja, de u'egen liggen slecht, merkte Lena op.

-'t \Mare niei erg, als we maar niet van die ake-

lige dingen hoorden, hernam mevrouw De Ven'

Ze \ad' geen kinderen erL zou voor Alicla, het

meisje, een tweede moeder'ziin' 7e verlangde naar
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de k'leine. ln de binnenkamer brandde heerlijk het
vuur. Boven was een warm bed gespreid. Er lag al
den heelen n,arnicldag een kruik in, weike Mathilde
siraks ncg eens zon moeten ververschen.

X,Iaar nn bleven c1e reizigers zoo lang weg.

- 
De gen,clarnren zijn'i'anrdaz:'g op ronde geweest.

vertei.cle Lena. I)e clieven, die in den laatstên tijd
gestolen hebben, zulien r,vel gevlucht zijn.

- 
NIaar ze kunrnen mijnheer dan elders aanval-

len, hern,attl t11evrol1w.. Lena, zijt gij niet bang in
trw huisjc ?

- 
O, neen, mevrotl\ / .Onze Lieve Heer be-

waart me.

- Ge kunt hier bij 't kasteel komen rvonen.
._ Ik blijf liever in mijn eigen hrrisje, waar ik zoo

gelnkkig ben gelr.,eest met mijn Karel..'.
I)at wist ûIevrotl\l/ De Ven lr,el. Vlak bij het park

stcncl een hnisje leeg. Maar Lena wiide er niet in..
Zij bleel iiever in het bosch. Ze was er alleen in
haar htrtje, N[aar ze was tevreclen, en a1s ze eens

weenrde, u'as het,' \vann,eer ,ze haar goeden Karel
zoo miste.

--lrltr moei ik gaan, zei Lena, toen ze haar maal-
tijd had geéinc1igd.

Nit en <iar.l ku'zrtu ze eerL midclagje naar het ka-

steel. XIatirilcle, cie meid, hield Yeel van haar. En
ock ntevrourn, I)e Ven sprak gaarne met Lene.

Ilr lvas nrog een becliende in huis, l'{icolaas. En
*lË

mevrouw lvil,de hem roepen orn Lena weg te bred.
gen'

Maar Lena lachte er om.

- 
Dat is niet noodig, mevrollw. Ik heb clicn rveg

r,vel duiizenld maa.l gedaan, zei ze. Nicolaas nrii rveg
bren,gert Wel, ik zou beter hem rveg krrn,nen
brenge,n, r,r'ant in het bosch is er geen wegel, clien
ik niet ken. \4evroLlw, wees niet bang voor mijn-
heer. Wien Go,cl bewaart is wel bewaard. Goeclen
avond en' hartelijk bedankt voor Llw goedlieid. Nfa-
thilde, slaap ook wel. En mevrorlw, ik zal zeker
eens g"auw naar de jcnge juffer komen zien.

- Ja hoor Wees voorzichtig in de sneeuw.
Zou Nicolaas toch maar niet meegaan?

- Neen, mevrollw, 't is i.e veel g'oedheicl van n
Er ligt nu zooveel sneeuw niet. 'k Heb het anders
gerveten. Eens mcest Karel van op 't clak van ons
trrnisje de sneeuu, \\'eg graven.. \,Ve zaten er in be-
graven. Nrr is het maar een dnn laagje. .

Lena herhaalcle haar groet en vertrok. Ze leund.e
op een stok en ging reecis diep gebogen.

Ze stapte door het park, de kasteelclreef en kwam
in het bcsch. Srrei vorde rde ze niet. Na een, krvar-
tier kon ze haar huisje zien.

- Wat is ri:rt? mcmpelde ze. Er branrlt licht bij
mij. Wie heeft de lamp aangestoken?

It
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i-ena had een zoon. maar die woonde te Luik.

- Zon Fienri cnverlachts gekomen zijn, sprak de

nnde vrourv bij zich zelf . O, zol 'J.at 
plezierig zijn.

S'Iaar hij lian n'u toch niet r,veg.

I{enri en zijn vrou\v l;ezochten moeder op feest-
tiagen. En, teikcns lvilcien ze haar mee nernen naal
Luik, maâr Leua zou in de stad niet kunnen leven.
lirn zei dan, tlat een oude boom niet meer verplant
rvil 'rvortlen

Nieuwsgicrig strompelde Lena nu voort. Ze be'
klom cle treden van haar huisje, dat wat hoog stond"
Ze durvde cle rleur open en verbaasd bleef ze staan.

Bij het vnurn dat ze ze|f. in den haard âangestoken
moesten hebben, zaten trvee vreemde lierels, die er

nriet gunstig uitzagen. En cladelijk beclacht Len'a,

<Lat zij .,r',el de dieven kontden zijn. die zoo vam zich
haclden doen Spreken.

Een cler firanrn,en was opgesprongen, en g'reep

I-ena vast en trok ze binnen cle hut.

- O, doe me geen kwaacl! smeekte cle oude

vrouw.
'-- Woont ge hier? vroeg een der manren.
'_ Ja.

- We me'e'nrden dat de hut ieeg stonid, of ten"

minste clat de ber,voners een tijd weg waren... In elk
geval zijn wij hier den baas.

-_ We laten de heks toch niet gaan. sprak de an-

der.

- Dat kunt ge begrijpen Ze is bij ons en blijft
Qlj ott* -. Ze kan een pot koff ie opschenken.

*- Ja, dat is een gedacht.
--- Al'loh, mo,eder, zorg dat we lr.at warms te

drinlien krijgen. Ge moet niet zoo benauwd kijken.
\1/e zijn, brave men,schen. We vonden het te laat
om onze reig in die felle koude voort te zetten en we
schuilen hier.

f-en'e rvas echter overtuigd, dat de twee kerels
geeni llrave nienschen vvanen, maar boosdoenlers.

Waarom tlroegen ze elk een pistool in een gordel?
De oucle vïou\,v moest nu gehoorzamen. Ze zette

kolf ie.

t

I
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I E,enr cter man'nen, keek in

clrrrvcle er Lena in.

- Dat is uw bed hé? vroeg
-- Ja

-Krtrip er in en slaap Mijn maat enr ik willen
alleen zijn. En maak geenr lawaai, of rve zouden

lilvaacl r'volilen.En als lve l<lvaad zijn, weten 1a's niet

nrat lve cloen. We zottclen tr rvel eens zoo kunnen

nijpen, dat ge voor a-ltijd uw adem krvijt waart'
-* Ntt kunn,en' tve weer veilig praten' Francis' zt'i

hij"

- 
Ze kan daar niet weg?

- O, neen, !het raampje is veel te natru'' En er ri

geen andere rleur dan deze,

een zijkamertje. Hij

hij.
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* Als we die heks voor altijcl deden zwijgen! Dan
ko r. ze on,s nooit verraden !

-- Neerr, lîrancis, niet u'reecl zijn !

.-- h4artin, u.;rt zijt ge een flau,werik! Als die
mijnheer, straks $reerstand bieclt maak ik kort spel
net hem.

*'- Stelen, r,r'il il< wel, maar niet moorden, sprak
Martin. Tl< maakte clie vrou'iv u'at ltan,g'.

-- V:rn steien kcmt ge tot moorden, beureerde
[,-rancis. Tlr schiet ]iever een ander dood clan ik mij
1a;rt cloocl schieten .. En als die mijnheer De Ven
spei maakt, za1 hij het niet meer na vertellenr, dat
we zijn geld meegenorxen hebben. Die slag mag
niet mish'l<ken. We zullen rijk zijn en dan kttn
nen we u'eg van hier. g'ant de gendarmen, zoe-
ken ons.

.* I)e âa.nrva1 zal g.elnkken, verzekerde Martin.
Theofiel zorgt er voor rlat cle l<oets ver,'raging
heeft Theofiel neemt een moer van een cler wie-
ien lr'eg. En hij zal het ongeval traag herstellen,
zoodnt er veel tijd verloren gaat.

-- Ja, ilç rveet het allemaal. rlie mijnheer De Ven
moet in onze hanrlen vallen. l{aar hij l'reeft een pis-
tool bij zich.

-- Francis, ge ..veet hoe r,r'e alles met Theofiel
afgesproken hebben. Emiel v,'acht de koets af eû

cloet teeken naar Theofiel. Hij kornt ons roepen.
Tlreofiel doet of hij daar langzaarn rijden moet..

-* IG ._

1,Vij naderen. Gij openr het portier lin,ks en ik rechts
en we grijpen mijn'heer De Ven vast eer hij het
weet. Theoliel zal doen of hij z'n meester wil helpen.
\\,'e gebaren henr zoo te slaan, dat hij bewust,eloos
in de sneeuu' tuimelt. En rve nemen het geld en
loopen weg Theofiel heeft zijn beloon,ing al vast.

- J,t. alles u,at r,r'e al gestolen hebben, moesten
rve henr als prijs geven voor zijn hulp.

i\Iaar we krijgen het vierclubbele terug en
meer.

*- Zoa belooft Theofiel Als hij ons maar niet
te veel beloofd heeft.

- Wel n,een, \4,ant hij r.l,eet clzrt we hem dan door
cen n,aamloos lrriefje zouden verraclen. \Me kun-
nen hem vertrou.rven. De za;rk moet gelukken.
NIaar geen moorrl, Fran,cis!

- Dat han,gt va,n clie mijnheer De Ven af.
De twee schurlien meenden. dat Lena hen niet

kon hooren. N{;rar cle ieemen rvand tusschen de bei-
de kamertjes harl een, scheur"

En L,en,a verstond a1|es. Ze beefde van schrik.
Ze begreep het rooversplan.

X4ijnheer De Ven l<u'am van cle reis. Hij had Ali-
ila gehaalti, rnaar tevens eenige zaken geclaan. Hij
bracht geld mee. Theofiei. de koetsier had clat ge-
rvete,n. Hij stoncl'clus in betrekf ing met de roovers,
En hij verriecl zijn eigen meester. Hij hacl cte schel-
men ingelicht. met hen een plan beraamd. Hij moest
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zorgen, dat de reis vertraging kreeg. Mijnheer De
Ven mocht niet voor den donker thuis geraken. De
aanval moest op clen lateu avond geschieclen.

We weten al, dat Theoiiel gezorgd hacl, dat de
koets een ongeval kreeg. Toen het rijtuig voor een
herberg stopte, waar cle paarden zonclen drinken en
mijnheer De Ven iets warms zor nemen, had de
koetsier een moer van een cler wielen 1os geclraaicl.
En we weten nu ook dat de valschaarcl geen haast
maakte om het on,geval te herstellen, toen mijnheer
De Ven en zijn reichtje op de hoeve zaten te wach-
ten .

Len2 4266t aan de beclreigde reizigers. Die eene
roover zou niijnheer De Ven zelfs het ieven dur_
ven. benetnen,

- O, wat kan ik doen ! Ik moet mevrouw waar-
schuwen.,. of nog treter de genclarmen, Zei Lena bij
zich zell.

Maar z.e zat hier opgesloten... IIet raam was te
nau\.tr', om haar door te laten. Om hulp roepen ? f)e
rvree'daarcls zouclen haar dooden. En rvie kon haar
stem hoore,n in het een,zame bosch? De naaste hut
stond rvel een klvarti,er \rerder.

._ Toch moet ik wat cloen, clacht Lena. O. Goci,
he'lp me ! bad ze. Bescherm mijnheer De Ven en
de juffer !

Ze dacht na. De hut verlaten, als de rooyers
weg gingen'? Maar clan was het te laat. De kerels

-18;

hadden .een schildwacht uitgezet... zekeren Miel"
f)ie zon hen roepen, als cle koets vlak bij was.

- En a1s ik dan buiten loop en schreeuw, zullerr
ze mijnheer De Ven, die zich zal willen v€rw€r€n;
rlood schieten, zei Lena bij zich zelf..

,En z.e sp;rnde haar geest in om iets te vinden. Ze
zat op een stoel, naasi hâar bed.

__ Goddank, niu weet ik rvat ik doen kan, dachf
ze.

In den hoek stond eerr kastje ',vaar I-ena veel
\.oorwerpen van haar Karel bewaarde. Onder mee'.i'

lag daar het gereeclschap van haar man dat ge-
brr.rikt werd voor allerlei u'erkjes. Op den tast, want
het u'as donker in het kamertje, zocht Lena een bei-
tel. Het huisje had leemen murerl. En met den beitel
rvilde Lena er een gat in boren, groot genoeg om
er door te kruipen.

- O, God, help me ! bad ze weer.
Ze tvist een z$,akke piaats aan den mltur, aan clen

kan,t, ç11" ,het meest aan den regen blootgesteld
n'as. Len,a rverkte geruimen tijd. Ze deed het zon-
der gerucht. Ze vreescle toch, dat de mannen haar
zouden hooren .En dan rvas ze lrerloren. De schur-
lien zorrden haar plan begrijpen. En de eene, Fran;
cis, lvas een rvreede kerel.

I-ena krqcg eerr operr,ing. Ze lr'rong er zich door.
Ze kroop een einrcl door de sneeuw.

*- Goddank, het gelukt ! juichte ze bii zich zelf..

Ze harl haar stok nu niet. Ze lrok er een, uit een
*t9-'



r,nutsaard, dien ze elk jaar van derr boschwachter
kreeg. Ze steunde er op.

'O, kon ze maar snel ioopen! wenschte ze. Ze

deecl haar best. Ze moest naar het stadje, een half
urlr ver, als ze de gen:ciarmên wilde waatschu\'1'en.

-'-- l![aaf ik kan eerst anderen roepen' dichter bij,
dacht Lena. De boschwachter'.. hoe ik niet eer aan

hem heb gepeinsd.
Die woonde een kwartier van haar hut. Hijgend

kwam ze aafl het huis. Frivas nog licht. I-ena klop-
te aan.

_- \Mie daar? klonk het van binnen'.

- Ik ben het. . Lena . doe dadelijk open! riep

ze terug.

- G;j Lena! Maar lvat scheelt er nu? vroeg de

boschlvacher, toen hij de oude vrouw herkende'

Kom binnen, mensch ! Wat doet ge zoo ver van uw

vuurtje of uw bed?
Lena zon,k op een stoel neer. Ze moest aclem

sclreppen. Toen vertelde ze, wat er aan, de hand

was. I)e boschu'achtel schrok ook.
._ O, help, eer het te laat is ! smeekte Lena'
--- Vader, il< zal om cle gendarmen loopen', zei

Victor, c1e zoon van den boschwachter'

- Ja, en ik haal boer Victoire en zijn drie zonen"

Wij gaan vast naar clen weg en zttllen zorgen dat de

schavuiten hun plau niet kunnen nitvoeren. En die

valsche Theofiel... Ha, we mogen geen tijd verlie-
zen. Lena, blijf hier!

- Natuurlijk, zei de boschwachtersvrouw. On

wat hebt ge u moedig gehouden !

De boschwachter en zijn zoon spoedden zich
heen.

TII.

De koets reed over den weg. Alida lag te slapen,
tegen haar oom geleuncl. Mijnheer De Ven lvas te-
vreden al dicht bij huis te zijn.'t Was nog vroeger,
dan hij bij het verlaten der hoeve, gedacht'had.
Daar de Sflêeu\r/ dik bevroren lag, reed de koets
vlugger.

,Mijn,heer De Ven zag niet, hoe een jongen van
achter de boomen kwam en voor de paarden liep.
IIij merkte ook niet clat Theofiel met de zweep
een teeken deerl. De kcets leed nu trager,

- Zeker een plaats, waar de sneeuw opgehoopt
ligt, dacht mijnheer De Ven. Nog een kn'artier en

ik zit bij mijn vrouw in de warme kamer. Anna zal
*el ongerust zijn. Als ik n,og eens op reis moet, zal
ik zell nag"aan of Theofiel al het noodige in den bak
van het rijtuig heeft. Zoo'n tijclverlies om een

moer.. Maar kcmaan, ik ben haast thuis. En van
dieven heb ik niets bemerkt. Die kerels zullen ook
niet in de streek blijven rond dolen,. .

-2I 
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Emiel, de schildwacht der roovers,rwas'no$ maâr
een knaap van rlertien jaar, de zoon van'Francis.
Hj hacl geen moeder meer" 'Ierwijl de laffe vader
Uij net vuv* tat, had Emiel uren in de kou moeten

staan. Ir{u liep hij naar de hut. De roovers sprongell
op"

--- ls het rijtuig daar? vroeg Francis"

- Ja, vader..,
-_ llan garn we. Emiel, ge blijft hier. In de"ka-

mer is een oude vrouw. Ze zal wel slapen. Moest ze

rvakker zi1n, zorg d.at ze niet w-eg kan. Als we vluch-

.ten, komen we hier voorbij en roepen we u:. '' Gauiv
Mariir. ! En houd uw pistool gereed t .

- liiet dooden, zei Martin.

-- Wees geen flauwerik...
'_ )dssn, vacler, dood niemand ! smeekte ook

Emiel.
* Zwijg gij en pas op die oude heks ! snauwde

de roover.
De mannen verlieten de hut. Ze waren dadelijk

in rle clreef, hier een deel van clen grooten weg.

- Ik zie de koets al.. b1ijf uit den schijn der lan-

taarnrs, Francis. Kom achter de boomen staan""
n,e laten c1e koets voorbij rijden en dan al ach-

teren, elk naar een Portier.
Ze Loerclen achter de boomen. Het rijtuig kwam

langzaam voorbij'..
Martin' en Francis traden danr vooruit" Maar eens-
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flaps sprongen vijf sterke kerels op en 2g wierpen
zich op de boeven. Martin en Fracis schrokken ge.
rveldig. Ze waren zoo verrast, deb ze niets konden
doen. Ze lagen dadelijk gebonden.

Mijnheer De Ven hoorde lar,vaai. Vlug nam hij
zijn pistool. Hij vreescle voor een overval. Nloedig
opende hij het portier.

'- N{ijnheer De Ven, er is geen gevaar meer!
riep de boschwachter.

- Zijt gij het, Louis?

- Ja, mijnheer ! met boer Victoire en zijn zoons.

- Wat gebeurt er?

-- We hebben twee roovers g'evangen genomen,
die u wilden aanvallen. 't Is een heele geschiedenis,
Maar we moeten nog een derclen grijpen..

Theofiel was van den bok gesprongen.,
: O, roovets, zei hij, als verschrikt. Moet ik

schieten ?

- Op u zeff dan, zeker? spotte Louis, de bosch-
wachter. Mijnheer De Venn hij is de derde schelm,

- Wat grappen maakt ge nu ? rrroeg de koetsier,
toen Louis hem bij den schouder greep.

*_ Valschaard, urv schulcl is. ook bekencl

-Maar, 
wat is clat? vroeg De Ven.

- Theofiel was in afspraak met de roovers. Ge
hebt zeker een ongeval met de koets gehad, mijn
heer ?

- la 
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."_ O, dat wist ik ai... Ge mocht niet vroeg thuis
zijn, Ge moest in den laten avond reizen, zoodat de

dieven u kon,den' aanvallen. En Theofiel zorgde er
voor.

- Welke gemeene leugens ! riep de koetsier uit.
Wie durft clal te vertellen?

- Ju, 't is waar ! riep nu Francis. Als wij er aatl
zijn, moet gij niet vrij loopen. We hebben hem dui-
zenrcl franl< gegeven om ons te helpen...

- \{aar hoe durven ze het zeggen! kloeg de

koetsier. Mij zoo betichten!

-- Mijnheer De Ven, cle gendarmen' zullen hier
dadelijk zijn. NIijn zoon is er om, hernam de bosch-
rrrrachter.

Mijnheer De Ven moest zijn reis weer vertragen.
Alida 1ag ncg steecls te slapen.

En dan, hebben we nog een vierde man, of lie-
een jongen, zei Lottis, de boschwachter. Och,
vin'den we straks wel ...
Maar hoe zijt gij alles te weten gekomen?

vroeg mijnheer De Ven.
I-ouis deelcle hem dan lnee wat Lena gehoord en

gedaan had.

- Dus, toch door die heks verraden? Hadden we
doen zwijgen. Ge zijt altijd een

Francis tot Martin.
daar gebonden in de sneeuwn

dan bij het vuur.
_* .14 __

ver
dien

ze maar vooi: goe'd

flauwerik ! grcmde
De dieven lagen

miuder aangenaan

Intttsschen kwarnen de gendarmen. Ze hoorden
het verslag. Ze lieten de rlieven opstaan en leidden
ze naar Lena's hut. Lor-ris en Victoire brachten er
Theoiiel heen, die nog altijd beu'eerde, dat hij on-
schuldig was. Mijnheer De Ven had Alida gewekt.
Slaperig liep het meisje aan zijn hancl.

In het huisie zat Emiel bij het vuur. Hij schrok
ook.

- Ha, dat is de schildwacht, zei een der gendar-
men.

- Nog een kind, sprak mijnheer De Ven. Wie is
uw vader, vroeg hij.

Emiel wees naar Francis.
* Zijn zoontje meenemen bij zijn schelmerijen!

sprak mijnheer De Ven.

- Gaat het u aan, wat ik met mijn jongen doe?

- Het gaat het gerecht aan!
De gendarmen maakten hier een kort verslag

van het gebeurde.
Francis en Mart.in bekenden en vertelden rvelke

rol Theofiel hacl vervuld.

- 't Zijn leugens ! hield de koetsier vol.
-_ Hij kon toch n,iet loochenen, dat er met het

rijtuig een ongeval was gebeurd.

- En dat wist cle boschlvachter voor hij het van
rnijnheer De Ven kon . vernemen, merkte een der
g'ndarmen op. Toe, zeg maar, dat gij die moer los

gdraaid hebt.
?,1



- 't Îs niet waar.
"- En ge l<ent cleze mannen nieti

- Neen !

-_ Theo.fiel is van Luik, zooals wij, zei hij. Maar
hij is al jaren uit de stad weg. Martin en ik en mijn
jongen hebben te St Hubert, in de bosschen, ge.
rverkt. lVe besloten te gaan stelen omdat we met
werken n,iet rijk kunnen worden. We zakten
naar hier af. En op een middag hebben we Theo-
fiel ontmoet. Hij begreep dat we een stieltje uit-
oefen'den clat u'e geheim hielden. Och, als jongens
hebben \ve nog gestolen en toen deed Theofiel mee.

_- Allemaal leugens ! beweerde de koetsier.

- Och, toe jongen, in hoeveel' schuiven en toon*
banken hebben we gekrabbeld? ...hernam Franci5.
We zijn oude kennissen. En voor Theofiel verbor-
gen we het niet, dat we hier eenige goede slagen
krvarnen doen. Hij vertelcie, dat hij koetsier was op
een kasteel. We vroegen hem of hij ons' 's nachts
niet kon bïnnen brengen. Nu, moet ik het ieç
gen, eerst weigerde hij" Theofiel maakte ons wijs
dat hij een eerlijk man was geworden. Maar den
volgenden dag ku.am hij ons vertelleir, dat zijn heer
op reis moest en geld zou meebrengen van zà-
ken en dat rve een voordeelig karweitje konden op.
knappen.. Zoo hebben we een plan gemaakt. Theo-
fiel moest duizend frank vooraf hebben. ril/e had-
den zoo'n som. . 
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- Ook gestolen? vroeg de gendarm.

- Welnu, ja... Ge vischt het toch uit. We ga-
ven dat geld aan Theofiel, ge zult het op zijn kamer
viuden. En wi; moesten nu het valiesje van mijheer
heet krijgen. . Zie, mijnheer houdt het in zijn
hand . Theofiel beweerde dat er wel vijf duizend
frank zou inzitten.

. -.-- Dan hebt ge een g'esprek van mij en mijn
-vrou\,v afge'luisterd, zei mijnheer De Ven tot zijn
kôetsigr. Ik moest inderdaad te Sint Hubert yijf
dùize'nd frank ontvangen.

- En van wie konden we het anders weten dan
van Theofiel? vroeg F'rancis.

"_ Het is zooals mijn maat rzertelt, stemde 1\Iar-
tin toe.

En zelf s , Emiel, de bleeke mag'ere knaap knikte
bevestigend. I{aar de koetsier ontkende nog.

- Toch houden we u aan! zei de overste der gen-

darmen.
Mijnheer De Ven sprak clan af, dat hij eerst met

Alida naar huis zou rijden. E,en der zonen van Vic-
toire wilde de paarden mennen, die zott dan terug
keererr met cle koets, en de gendarmen konclen er in
de vier gevanpfenen naar de stad voeren.

--' 2? ".-"



IV.

Mevrouw De Ven zat nog in de kamer. I\{athil-
de de meid, hield haar gezelschap. Beiden warea
ûnrgerrlst. Mathilde beweerde, dat mijnheer zeker
door de sneeu\\- vertraging had en misschien in eerr
rier dorpen zcu avernachten. Maar de angst bleef"

Eindelijk kwam Nicolaas, de knecht, die telkens
op den uitkijk stond, haastig binnen.

* Daar is cle koets, mevrouw, zei hii verheugd..- Goddank!
* Ferdin,and, zoo

mevrou!v.
-* We zijn veilig

tante.
He[ meisje was nu klaar wakker. Mevrouw l)e

Ven kuste ze innig. Ze hacl zoo'n medelijden met
het rveesje.

- Kom garlw in de kamer, zei ze, Zoo,n reis in
dien kouden avon'd .

X4ijnheer De Ven sprak nog' even met den zoon
van boer Victoire. Zijn vrotw had niet bemerkt,
dat het Thecfiel niet was, clie op den bok zat.

Nicolaas nam het koifertje en mijnheer hield zelf
zrJn valles.

*- Het rijtuig moet nog weg:, zei hij tot zijrt
knecht. \Me werclen haast aangevallen, maar de roo-
vers zijn gevangen. En Theofiel deed met hen mee,
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laat! Is er iets gebeurd? kreet
. l- t' .r ç-.

hier. Korn, Alida, daar is

_' Theofiel! O, eenige dagen geleden zag ik hetn
bij vreemde, rare kerels,.. \Maren zij die dieven?

-- Ju, kom in de kamern d.an zult ge alles hooren.
Mevrouw De Ven, was reeds binnen met Aiicla.

IIet meisje haci niets anders nooclig dan haar becl.

- ik zal ze boven brengen,, zei mèvrouw...

- Ja, Anna. en dan zal ik u vertellen, \/aaro[i
we z.ro laat zijn.

- Alida zei al ,dat er een rviel gebroken was of
zoo iets ..

-*- Ja Leg het kind eerst te bed Ge zult alles
hooren, Anna.

I,fijnheer De Ven zette zich behaaglijk bij het
vrlur" Nicolaas bracht zijn hoed, mantel en laarzen
u'eg. Mathilde zorgde voor \,ïarme koffie.

En toen mevrouw weer beneden rvas, deed mijn-
heer, in aan,wezigheicl van Mathilde en }dicolaas het
heele verhaal.

Mevrouu' De Ven ontstelde gewelclig .Wie zotr
dat geclacht hebben van Theofiel . Maar de kerel
had gcede geluigschriften getooncl, toen hij de be-
trekking van. koetsier vroeg'. Hij kwam toen van
Marc-he.
-_ De slechte kameraden van vroeger hebben hertr

verleicl, zei mijnheer De Ven. En hij heeft geen
goecl karakter" Hij is ook lui. E,n luie menschen
trachten dikwijls zonder v,'erken aan geld te gera-
ken.
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:-i: Die brave Lena ! sprak mevrôuw. Ze heeft u
gered.'

i .._ Ja. Wie r.veet, wat er met mij bij een' aanval
was gebeurd ! Een der roovers zou niet tegen een

moord opgezien hebben.
Mevrourv De Ven dankte vurig God voor de be-

srherming van haar man en nichtje.
Den, volgenden morgen kwamen de gendarmen

met Theofiel naar het Beukenhof. En in een kastje
op de kamer boven den' stal, vonden ze duizend
frank. Nu viel Theofiel door de mand. Hij bekende
zijn schuld, maar beweerde dat Francis en' Martin
hem verlokt hadclen.
, Theofiel'werd terug naar de gevangenis gevoerd.

Lena rvas wat ongestelcl van haar moeilijken
tcrcht en zeker ook van zenuï'/achtigheid en over-
spanning.

In den namiddag gingen mijnheer en mevrouw
I)e Ven haar bij den boschwachter bezoeken. Alida
wandelde ook mee.

Lena zat in een zetel bij den haard. Mijnheer en

mevrolllv dankten haar hartelijk.

- O, ik ben zoo blij, clat ik u heb kttnnen hel-
pen, zei de oude vroLlw. Ge zijt goed voor mij en

Karel rvas zoo gaarne in nwen dienst... En dan, '[
zou mijn plicht geweest zijn ieder te helpen in zoo
'n geval.

Ze vertelde. alles nog eens over.
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,,* Nu moogt ge niet ûleer zoo eenzaam in clat
bosch blijven wollen, sprak mevrouv/ De Ven. Ge
komt bij ons in huis.

- Op het kasteel?
-- -Ia, ge zult er urv eige'n kamer hebben.

- O, neen,,mevroulv, ( Maar 'k wil wel in het
hnisje bij 't park. Dan zal ik elken dag clat lief meis-
jc zien

Ze keel< naar Alida en lachte haar toe.. Lena
voelde zoo'n innig medelijden met 't weesje... En
ook Alida ha<l dadelijk genegenheid voor de c..rde
vrouw.

v.

De drie roovers zaten in de gevangenis. \/oor
Fmiel . nam de rechter spoedig een beslissing. De
knaap had geen moecler meer. Hij was in 't rvilde
opgegroeicl, kon lezen noch schrijven. En toch
meende de rechter dat er iets goeds in den jongen
zat. Hlj hacl het misschien geërfd.. Emiel moest
naar een opvoedin,gsgesticht. De rechter verwees
hem naar Ruisselecle. Daar staat zoo'n schoo!, rnraar

kincleren, won€n en leeren, die thuis verwaarl.;osd
werd.en. Een verbeteringsgesticht zeggen cle tnen-
schen. Maar het is een uitmuntende school.

Menige verdoolde knaap is er opgevoed tot eeil
braaf mensch.

De kinderen leeren er alies, wat gij op de school



leert en dan ook €en vak. En de meesten zijn later
danrkSuor, clat z.e zoo clor:r die school op clen goe-
den rveg zijn gekomen.

t\',Iartin en lirancis rroesten voor meer misclrijven
boeten en kregen tien jaar gevangenisstraf. Tlieo-
fiel rverd 1"1 f ijf jaar veroorcleeld.

Lena kwam in het huisje bij het park rvonen.
1'och weencle ze toen ze het hutje verliet wa:).r ze
zoo veie jaren geiukkig met haar Karel had ge-
woond.

Alida voncl in oom Ferdinand en tante Anna
waarlijk een tu,eeden vader en een tweede rnoerler.

E,n elken dag bracht ze L,ena in haar nei hu.lsje
een bezoek. Ze hoorde cle oude vr.lu\ r zD1 gaa.tne
vertellen.

X{et Kerstmis zond mij.nrheer I)e Ven cen jlak
geschenken voor de kin'deren van clen vriendeiij-
ken boer en cie gedienstige boerirr, ,lie zoo gastvrij
waren geweest. Hij schreef er een larrse n brief I'ij.
Ldaar de menschenl hadden het gebeurdc in het
bosch vernomen.

Emiel kwam in' de opvoeclingsschool a1s in eeu

anclere werelci. Voel'de hij er zich eerst vrecrud,
spoedig was hij er gaarne. En de knaap bleek goe.1

te kunnen leeren.
Gelukkig was hij uit verclorvenheid gered gewer-

den.
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