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zl,rll HI,l&ffi[l,

I.

Arthur Broker, een knaap van twaalf jaar,
zat in zijn vaders auto, naast jules, den chauf-
feur. Ze ,X<warnen van Ninove, Jules vertraagde;
'hij moest een boerenkar kruisen.

** Moet ge nu voor dien vent lan,geamer rij-
den) vroeg Arthur. tr-lij kan toch utiwijken met
zijn romme'lkraam.

* De weg is voor iedereen, jonge heer,
merkte Jules op. De lcar wijkt uit...

Juist toen de autc bij de kar \ryas, draaide
Arth:ur een kraantje om, De auto pufte gewel-
dig, rookte 'en verenelde.

- 
Afblijven ! echre€uwde de shauffeur, die

moeite had om, zoo verrast, het stuur te bèheer-
schen.

-l



M*u, i* auto raante veilig voorbij err reed

voort.
-- Jonge heer, ge moet van alles afblijven,

zei Jules vergra'md. Dc,or uw schuld zou 'er een

ongeiuk ,ge'beuren.
_. Ik wil niet vertragen voor zoo n lompen

boer, Flij kan maken, dat hij op den ziikant is...

- 
Ik ben de chauf feur. ".

- 
't Is onze altto...

.- Ik ben er verantwoordelijk voor.

- 
Gij ziit. rnincier clan ik. hoor ! snauwde

Arthur nijdig. Ik ben rijk en gij zijt maar eell
knecht.

- 
Op dien dwazen praat van een verwaan-

den jc,rrgen aap antwoord ik niet meer, zei Jules.
En als ge ncg aai: ;ets durft ,:lraaien of trekken,
zet ik rr uit de auto en kunt ae te voet naar het
kasteel.

-- Probeer clat eene!
*-- Llc, zijt nu sewaarschuwc{!
-- Ik zal 'het .aan papa zL-ggen, dat ge mij

een aap dnrft noerrren.

- 
\,fi-ees qerust, ik zal zelf wel eens met mijn,

heer praten.
--_ Pas op als ge kwaad spreekt.
-- 1,361 rne nu gerust l beval Jules.
Hij wist het wei, dat Arthur een hoogmoe-

dige knaap was, die. meen,de zeer hoog te staan
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boven alle menschen, clie minder bezaten dan

zijn rijke vader.

Jules had niet gezien, dat liet paard v66r de

boerenkar van de puffende, rookende auto zeer

geschrokken was.

ilet dier sloeg op hol. En Nand B,:one, de

voerman, greep het ontsteld bij den kop. l-lij
tracihtte het te bedaren. Piots struikelde hij en
vi'el neer. Een wiel draaide hern over het been.

Het paar,d liep dcor. Maar de kar slingerde te-
gen een berm, en liep vast. De last verzwaarde
plots voor het gejaagde d'ier, dat nrt trillend stil
stond.

Een hoer en zijn zcon, d-ie op een akker werk-
ten, kwamen toegesneld. Ze hailclen 't hollend
paard gezien, rnaar rn'isten nog niet. dat de voer^
man gevallen was.

- 
De man i.s er niet bij. " . irii heef t zcker een

ongelukl riep de boer uit.
De zoon stond op den berrn.

- 
Ginder ligt hijl scbreeurn'de hij. Vader, ga

'er heen... ik zal het paard vast houden en mee
leiden.

- 
Voorzichtig, hoorl

*. Ju, jr.
De boer snelde heen. Nand Bocne lag te ker-

men. I.lij kon niet rcpstaan.

*3



* Wat scheelt er jongen) r'roeg de boer

ver.schrikt.

- 
De auto van mijnheer Broker... O, miin

l:een !

_* j", clic verwenschte auto'g, hé! AIs ik u

help, kunt ge dan nlet overeind?
-* I\{ijn Vital is daar met uw kar. Het paard

irreft ;:!ci.,...
** O, Hagens, ihelp rne"

"* J*, eekern jongen. 'l"oe, 't zal zoo erg niet
zijn, .

Vitai }<wam riet de lçar. F{et paard was veel

rustiger"
Va er en soon *panden zich in, om Boonie op

het vo*rt:-rig te leggen" Ûit gelukte'
** Breng rrle îxaâr huis, vrneg de gewonde.
.* Ja... trin vre zulien om den dokter,gaan...

Maar't zai niet erg zijn...
*' 'k ï-leb toch veel pijn. Het wiel is over

mijn T:een gerede,n.

Voor aile voorzichtigheid leidcle Vital Ha-
gens lict paard hij den br,eidel 'Ziin vader zat
naas| frcrn:ne en onelersteilnde 'het gekwetste
Ïreerr. . . De kar reed traar;. Vital wilde eooveel
m*geiijl{ }:c,l sc}:*}i.ken .;errn.r ncieren.

Bo,:lgre v/.1i;1i::l,e r:p ter;r kiril:e hoeve, clie niet
ver van de i:,11t ;n van 't nna':iuk stond" Toen zijn

*-4*

vroulv en twee docrhters zagen, dat eeri vreemde
de kar rnende, schraleken ze geweldig.

- 
Waar is Nand) Wat is ei'geLret.rrd? riep de

boerin. Maar dan zag ze haar rnan"
._ f,g,n nngeluk ! [<reet ze schreiend. O, is hij

dood I

- 
Maar ge zret tceih wel dat hij niet dood is,

antwo'ordde T:oer [-{agens.
Boon,e richtte zich wat op.

' 
- 

'1 ls aan mijn been, zei hij.

- 
We zullen Nand eerst in huis dragen,

sprak Hagens.

- 
[-{ebt gij onder een âuto gelegen} vroeg

de vrouw"
-- ftJssn, *n.der o,nze kar. Maar 't wae toch

door een auto.
de docilrters rvaren ook zec.r ontsteld. Ailen

hielpen flûee, ûtrÊ den gelvorrde te bed op de vou-
tekamer te brensen. Een vâxr de meisjes liep
dan om den dalçter.

Nanrci, veytel,Ce pijriirjl<, hoe 't gebeurd was.

- 
Ik zag. de e.uto van rnijnheer Broker,

spralc hij. JuÏes ?iat eax-r 't stur.ri'. We weken alle
iwee uit. En ri.e auto rierttraagde. Maar juist als
Jul,es bij mij was, :rette hij weer aan.., En la-
waai, dat de aute; rnaaT.rle, en rool<ent 't'Was om
mij te treitere;:.". I*ler paard schrolç zoo gewel-
dig, clat het op den loop ging. Irl* s'pïong naar zijn
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kop, maar ik struikelder en viel E'n het wiel r'':r:d

over mijn been. . ' Zaa is het gebeurd"

-;- Dat Jules, de chauffeur, dat expres zou e;e-

daa'n h*,bb"rr, k.rl ik niet gelooven' zei boer l-la-

g."t. :"f"t is altijd too'oàn"ichtig' en hij heeft:

io"l, t.r, go.d ko.okter' Was hii alleen Nancl?

_* N"À, cie jon'ge ltet:r znl bij hem, maar die

stuurcle toch niet.

- Jules heeft misschien te vroeq in gafg

gezet,ïuu, om 't paard te verschrikken, deeri hij

dat niet, hield Hagens vol'
Nand Boone had te veel piirr om te redetra'is-

ten. Een buurmart kwam kriken" -i'oen hii

alles gehoord had, zei hij:
_* Ge haclt de qendarrne:n troeten roepen ! Nrt

is er niets meer te bewijzen. "

- 
En Nand op straat laie'n liggen zeker)

vroeg Hagens'

-- 
De àuto is doorgereclerr. l)e chauffeur kan

alles afÏiegen'

- Jules heeft niets van irct ongeluk gezier:;

hij zou anders wel.gestopt hebl:en'

- 
't Is maar vc,or de schaJevergoeding, her-

nam de buurman, die een gierig rnensch was'

Nand kan veel eischen. ln zijn plaats zou ik nrt'
'lang ziek gebaren...

] FI"ot eens, Duikers, ik heb aau geen geld

gedacht, toen ik Naûd Boone daar zoo ongeluÏc-

*"H*

kig zag Iir;gen. Mi.llr eeniq c,lrrcl rv;is lrern zaa
rap mogelijk hulp te bieden. F,n van dat lang ziek
gebaren... ge wilt dus bedrog plegen"

- 
Mijnheer Brolç.er is rijl: eerloeei.. Rn dan

betaait de verzei<ering nog!
*- {), is dat een reden om te liegen en te be-

driegerr) -rroeg Hagens. Ik zou me schamen,
-- Hij zal' e cn ireeien tijd r :,:t kunnen werken.

En de c]okter l<omt ootrç niei voor uiets, zei Dui-
I<ers.

-* Dat zal rvel verqoed woiden, als de auto
schuld heeft. ..

Vrour.v Boonen had intusschen haar inan de
kousen uitgetrolikeli. Fir:t E.,rkwelste 'been zag
rood en blauw.

vrouw het be,en betastte.
* It{ zai er een doek rnet aziin op leggen..,

[)at verzacht dl- pijn..

- 
Wacht toi <le clokter icornt, ried Flagenr

aa,n.

Maar vrouw Boont:n had zoe haar middel-
ijes"

Een I'ralf utrr later veischeen de geneesheer.

Hij onderzocht den Eewonde en verklaarde
iadelijk, dat het been Eebroken was"

-- Dat wordl een week of zes rusten, zei hij.
*7"-*



- 
Er, ai het rt'er[<l 't Is Zorner, kreunde Boo'

nen.

- Ja, jongen, ge zult daarin moçten voor'
zien, maar u rustig houden moet ge' of ge zoudt

uw leven lang met een mank been kunnen suk"

kelen.
En de dokter nam cie maatregelen, om tret

been in te zetten'

Jules, de ehauffeur, poeiste cle auto op
ruime garage die bij het mooi kasteei van

in de
mijn-

heer Broher belhoorde.
't Kasteel stond op Êen heuvel. En men kon

van 'hier ver zien. Ginds in !"rct Denderdal r"ees

de dikke toreri 'v'ân Ninove cp, tusschen vele

roolcende fabrieksschûuwen.
En op sommige plaaisen in de vallei zas Inen

de schiitering van de 'lcronkelende rivier.

Jules oncierhi"id de auto \ran zijrl nreester

goed'. Al'les moest gli:isteren en glanzen,
Dook, de hoo;enier, k"*'e.rn bii hem.

- 
L{ebt ge cirjn crigcluli qeirad, .lulesi vroeg

hij.
De chauffeur i.-eeli c-l-i.

-- Een or:gelul: i l.f/ei leen I

- 
It( h*oi da.ar va:: 'l'iste, den ieurder" dul

Nand Beinne opcler 6trze ilultr gelegen heeft.
Waar haait die vent die leugens dan uit?

__- ti _-

.- Onder onze auto, ietnand gelegen? Ceen
sprake van...

- 
Tiste bewee,rt, dat gij tegen Boone's kar

gebotst zijt, een tiurtje geleden. Ze ziin om den

dckter en den pastoor geloopen, maar volgens
den leuider, is er niet 'reel nt€er aan Nanci te
doen. I-lij zou stervend naar huis gebracht zijn.
't Is .rnisschien met een andere auto 14ebeurd.

* Nand Boone, herhaalde Jules.

-- Ja, hij :,.ioont sinder tetgen de Dender op
een koeplaatsje.

._ Ju, ik ken hem wel..,

- De leurder zegt, dat her pa.ard 'rok wreed
ge'kwetst is... rnaar hst me',- Ilc,one erger gesteld
is. Boer Fi;..genn heeft hem i'evonden en met zijn
tsjr*n naar hris geCaan... Ëir rva.s bijna geen le'
ven meer in lrtrarcl. Die i*.an ;t.ri hel toch riiet r.rit

zijn duirn r::Lrigen. En gij weet van niets)

" .fules rqias bleek geworden en siond daar te
heven. I-lij keek Doolc met verschrikten blik
aan. Nsnd B*cne ?:wâar qervonci, stervend. zelfsi
't Zou verschn;ki'.elijl< zrjlr.." l3oone had niet
onder de auto gelegeri. F,4ear .friles had hem met
zijn kar "ontrnoet. En l':en lie' i\rthur cle auto
versnellen" Het rijtu:g risenkte en Jules moest
toen sterrig het stuurirou.Ceir" IViisschien had
Boone tocih een slag gekregerr van thet achter"
spatbortl.
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* Ce verschiet zoo, inerktc de hovenier op,
die wel de orrtsteltenis van den chauffeur be-
merkte.

- 
Wel, ik ben voorbij Bocrne gereclen".. Flij

was met zijn kar op cien weg...

- 
Maar Jules, ;rls er iets ;lelreurd is, zeq lrer

dan !

__ Denkt ge dat ik iets zcu verstoppen ) O,
ik moet er meer van weten...

- 
Ge doet zoo raar.. .

. Jules had zijn poetslap neùi seqooid. En in
zijn stofjas liep hij heen, het park door en de
poort uit. Doo]" rnomr:r.lde:

- Ju, ja, er is'wat sebei;rd... En zori Jrrlcs
nu op de vlucht slaanl Hij ,;1, bii een orrgelrrk
toc'h niet een rnenijch :rclo ma.ir cîr i1,.-:u w-eglaten
ligge_n.,. Ik begrijp er nieis va:.r.., E.r,:n botsiirg...
dan kan Jules niet volL.r:r-rdc,:n. ciat hij er nîets
van weet... Gerust is lrij niet. \rY,1-af zullen we nog
hooren !

De chauffeur iiep iltu.sschen, r-,r,r vlug hil
kon, naar de l<leirre Ïroeve ann cle [)ender. Hii
gend kwam hij er aan. t "Was stil op het hof ...

Een der dochters verscheen t.ur. dL d.u,

- 
O, wa.t is er rnet uw vii,.{er gebeurc{ J vroeq

Jules.

- 
En gij zoudt dat niei weten) srrnrrivck: lir:t

t0 --

rrreisje liarstrlr,'l Is l'clror,tl villt u' rttrd'er eoo te
laten ligeen en rap door te rijden.

Jules moest teqen den muur le'.rnen, zoo aan-
gedaan was hij.,. Dus toch.een o;rgelukl

_- Neen, ik weet van niets... geloof me! sta-
melde hij. Urv vader is toch niet dood! kreunde
hij.

- 
Cod zij geloofd, neen ! Varïer heef t zijn

been gebroken... 't is nu ingezet... Maar hij
zal ioch zes weken stil moeten liggen...

.fule,; voelde zich al verlicht. De leurder had
dan toch geweldig overdreven.

* Ik heb iriets varl een ongl:lulc gezien, sprak
hij weer. Vertei me, hoe het gebeurd is.

Het rneisje deed haar verhaal.
=- Mae ik eens bii rrw vader gaan) vroeg

Jules.
Hei meisje liet ihern binnen. \/rouw Boone zat

naast het bed van haar man en keek den chauf,
feur onvriendelijk aan.

- 
B6sns, met droefheid hcor ik van dat on,

geluk, zei Jules. lk heb er niets van gezien... an-
ders zou ik gestopt hebben. o1n u te helpen. Uw
paard sloeg clus c,p hol.

.- Ha, ja... toen de
gij weer aan en 't lt'as
t-n rook.

--- Ik haci vertraagd.

eiuto vlak bij was, zettet
een ql'rlaver en lawaai...

il ';



- Ëerst ja...
* En ik weel< uit...

- 
't [s vraar... Ik reed ook op zij...

- J*, Boone, dat zal ik geterigen. En luister
naar de waarheid. Uw paard is verschoten van
ônze auto, maar "t was -rnijn sclruld niet.

En Jules vertelde, vrat A:"thur had gedaan.

- 
Maar ilE z.al het straks .ran rnijnheer Bro-

ker zeggen, verzekerde de chauffeur. Hij zal u
recht doen

- 
l''lu begrijp ik het, hernam Boone. Neen,

gij zijt geen man, om een voerman aan een onge-
luk te helpen. De jonge heer echter is een deug-
niet. Die veracht c!rs... Verleden weelc heeft hij
rne nog uitgescholden, toen ik voorbij 't kasteel
reed.

- 
Zijn r,'ader moest hem eens een ferme ram-

meling geven, oordeelde vrouw Boone. Zao'n
nietwaard... om een mensch bijna te dcen veron-
gelukken. Daar ligt l{and nu voor zes weken.
En volop in 't werk zitten !

- Ja, ciat is erg. Maa-r mijn'ireer ;ral er in
voorzien, verzeker'de Jules.

Hij vertelde 'rvâ'r Tiste, de leureier, uitgestrooici
had.

- 
l'iste is ee;r babbeiaar, zei de vrouw. Als

hij iets van cjrln cluin: lang hc,,ort, maakt hij er
zeven ellen leugens brj. tocl zij gedankr, cr is

t2 --

geën gevaar voor Nand. 't f-lad veel elger kutr'
nen zijn.

Jules v'-rtrok. Zijn angst 'was r-tu toch weg.
l'{ij zou ailes aan rnijnheer B:.c,ke r tneedeelcn.

Toen hij het kasteel nad,-,rde, tra.d Arthur
hem tegemoet, De knaeip had var' I)c,ci: hr.t ver-
haal oolc ge'hoord.

- Is Boone dood? vroeg hij.

- 
Neen, maar hij had dt,c,l rr i,'r !.ÈIiieene

streek, toch dood kunnen zijr,

- 
Iïat heeft hij dan?

- Een gebroken been...

- 
O, dat geneest rap! En h,re is 't gebeurcli

- 
Door uw valsche doening i,'erschr.rr:t i'-ij:r

paard en het sloeg op hol. Bootre viei en eell
wiel reed over zijn been.

- 
Hij moet maar niet met een schril.-achtig

paard rijden. De wegen zijn nr"r vac,r de eruto'-c.
* Zoo, en de menschen clie eeen auto heb-

ben, moeten zeker over het iand {irl cirior <ie

rneerschen rijden) Met uvn' dolnuren priratl

- Jules, ge moet ovef dât i'alliiei: rijil:n liiet
spreken. 

'We zr;llcn :ie!{s,.eu, 4at de ai.lto lraaq
reed en die knol toch ver-schoot.

- 
O, ge zoudt rne nog rls ..,r:n vaisch getuige

willen doen optreden" Dat ii,, tluhl-rel seïïleen
van u.

--- Ge wilt dan ailes aan papar v,:r,Llilrken..



*- M;1trh,:nr zal het serlfr:trs weteri, he.ie iaf eir
valsch ge u gedragen hebt...

- 
Zug eens, ge kondt uw lorutalen snuit hou-

der, I schoot Arthur uit. Ik 'aril niet, dat een
knecht nre zuike dingen zegt.

__ Ge hoort zr- dan toc.l-r! fa. ge moet nog van
uw nells staan rnaken. . . Ga rveg, of ik geef u
een draai om de ooren.

-*- Ik z-al ee,ns klagen over u bij papa!
--- Verwaande aapl Er zal wal groeien van u.

.|ules s,ing door het park. Dr:ok, de hovenier,
lcwam aangeloopen.

-*= I -loe, is het nu ) De jorrge heer weet oolc
van qeen botsing af. zei hij.

De chauffeur vertelde de ':oedracht van het
qeheurde

- 
Ha. 't zit zoo ineen. ht rnarn Dook. Mijn-

heer rnoest Cien fierlefijn ergens op een strenge
sch,roi steken, een als een gev?rngenis. Wat ik
met den schavuit afzie, kunt se niet gelooven.
Vanrnorgen tri,ep hij nog moedwillig door een
perl.- rozr:n. Maar nu mensclien doen veronge-
lukker, I Tiste. de n leurder rncesten ze een muii-
l:anci aan doen. 26ô babbeler.r en 266 liegenl En
wees zelçer. ciat hii het overal in 't ronde vertelt.
O, een half ,r,,lr i';rn hier bell,r.:ert hij voorzcker al
dat fJoone .]c'od is. En als hii teeen Aalst komt,

t4 *-
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zal Narrd al begraven zrjn. fules, 'k zou oumiri'
dellijk mijnheer inlichten.

- 
H., natuurlijk!

__ Ik heb hem zoo juist in ]ruis zien gaan'

-- Wel, dat-r vraag ik hern te spreken.'.

il.

Arthur werc{ geroepen in Ce kainer varn ziju
vader. De heer Bloker, een dikite rnan, zal in zijn
zctel err keek strc-ng"

Cnverschillie trad Ce knaap binnen.

-- Ii: heb s,:hoone dingen van u gehoord, z-ci

rriijrrhcer IJroker.

- jules is een onbeschofte kerel, paper. l-lij
sclrol.l nre uit vcor een aap..

--- Il; praat over 't ongelr-rk met Boonen'..
* -- I)oor een schok raakte rnijn hand a.ari 't

ki:aanl jc-,. . . lk kon er nie,ts ùrrin doetr. . . Juies
hreld zijn stuut' niet goed vasl en nu wil hij allerr

cp mij steken, loog Arthur.
-*- 't trs niet 

"'arn 
het stuur dat het paard zoc

schrak Maar gij wildet het Cuen schrikken. Ge
zoudt de grootste ongelukkc-n verocrzaken.."

-- Ik kon 't niet heJpeir dat ik een dtirv kreeg,
omdat de auto wipte -. h4ijr-: hand sloeq teqen
't kraantje...

'- 't \X/as al larf orn tlien bor:r lasi aan l;e

1

:{

I



,1,,, r, , '',lrrirl,,,l liif zijt ge, om dat ge uw schuld
rrrr.t rlrr' I I lrcl,,cnnen.

l\4irirr .jules verteit niet, wat hij allenraal
lol rrrij qr'::egd heeft...

l lij hac{ ur bij uw kraag moeten pakken en
vit.r kant op straat zetten. . . En ik zou niet
kwaacl gerveest zijn, had hij u een paar flinke
{)()rv(:'qen op den koop toe gegeven.,.

--- Een knecht,
__ En wat zijt

ycprtje I Luister, in

papa !

sij ) Een
een maand

f 6 *

verwaand, dwaas
rijdt ge niet meer

mee, noch met Jules, noch rn.'t mij. Dat is een.
Ge zult Boonen vergiffenis gaan vragen, dat is
twee. En als numlrrer drie, zult ge strafwerk
schrijven op uw kamer. Haal uw leesboek.

Nijdig vertrok Arthur. Op de trap onmoette
hij zijn veertienjarige zuster Agnes.

- 
O|, wat he'bt ge gedaan, zei het meisje ver-

wijtend.

- 
f,631 het u aan,! 't Is een schande, dat papa

zulk een spel maakt voor ecn lompen boer. Ik
zou dien vent vergiffenis moeten vragen, maar
dat dce ik nooit. "

- 
Nog zoo bi:utaal ook!

_- En gij zijt een vervelç:iril nest!
__ Arthur, waarorïr doet ge altijd zoo raar)

Mama schreit soms om u. Ze is ziek...
_- I-loud rnaar op met uw mooie praatjes!
Ën nog boozer liep Arthur naar zijn kamer.
Mijnheer €n rnevrouw BroLeer hadden twee

kinderen".. Ze hieldeyr ze liever bij zich op 't kas-
teel, dan re naar een kostschcol te sturen. Ze
hadden een i-rekel aan eenzaamheid in huis. Ë,en
onderwijzer lç-wam Arthur en Agnes les geven.
Maar nr.r was het vacantie.

Arthur kwam met zijn i:osk bij zijn vader.
Deze gaf hem drie lessen op, orn over te schrij-
ven.

- 
Zoo veel! bromde de jongen.

-.* I 7



Mijnheer Broker gaf hem een kiap mel het
boek om de ooren.

_. En nu zwijgen, brutale vlegel! riep hij uit"
Vooruit, naar uw kamer.

Woede,rd vertrok Arthur. Boven smeet hij
't boek op den vioer. Hij opende 't raam en keek
naar buiten. Jules ging weer iraar de garage.

- 
Leelijke verklikker ! sclrreeuwde Arthur

hem toe,

- 
Zoo, z,it ge gevangen? vroeg de chauffeur.

Mijnheer moest u tien d,;izend maal laten schrij-
ven: <(Van een auto heb ik geen verstand >>.

*- En gij zijt een prulle-che,r.tffeur. Ge durft
nog geen tachtig kilometer in 't uur doen, banse
lummel ! Ze moesten u voerrrl.rn maken valr een
ezelskarretj e.

Jules wuifde eens en trnd de garage bin-
nen.

Arthur leutelci,e nog wat aan 't venster, maar
begreep dan toch, dat hij zijn lessen moest schrij,
ven,

Mijuheer Brol<e r verbood aar] Agnes en de
meiden, iets over het ongeluk aan mevrouw te
vertellen. 't Zau haar kwaad I'unnen doen. Me-
vrouw Broker was ziek en lag op haar kamer op
eerr rustbank, of te Lred. Dat was zeer droevig.
En de dokter verklaarde, dat het herstel lang zou
duren,

rE*

'I'och hoorde cle moedei' nu en dan over de
ondeugende streken van haar zoon. ,F-n ze had er
verdriet over.

Mijnheed Broker begaf zich naar de hoeve
van Boonen. Hij sprak met Nand. Hij zou alle
onkosten vergoederi, en twee werklieden betalen,
die den boer moesten vervangen. En hij wilde
nog wat meer dcen. Er was een paar: weken gele-
den een koe gestorven.

- 
Koop een andere, een flink'beest, voor

mijn rekening, zei hij"
Buurman Duikers hoor'de clll.

- 
Ge hebt dom gedaan, zei hij rot vrouw

Boonen. In uw plaats lvare ik naar de gendar-
men geloopen... En Nand moest zich veel zieker
gebaren... En dan had rniirl'reer [Jroker wat
anders kunnen afdokken dan den prijs van een
koe"

-_ 'k HeL' nooit bedrog gepleegd,, en ik zal
het nooit doen, antwoordde de boerin. Mijnheer
BroL"er heeft zich edelmoe,dig sedrasen jegens
ONS.

Ze liet den geldzuchtigen b.uurman,staan.

I II.

[:rans, de vijftienjarige zoor] van Boonen, was
naar Ninove geweest" Hij haC er boodschappen

t9 _



g"duurr, maar er toci, langer vertoefd du" it"r'
ioo, ,roodig was' Altijd *u"""t' hij in de stad

k;;, ;Jhij de grott" kerlc binnen, want de-

," 't"ir"":otg"r, htâ oog voor de kunstschatten'

die.er zich bevinden.

Ninove's kerk is afkomstig van een vrôegere

*t."r"-"Èaij. Dikwijls keelc Fran".1:"t een beeld

;;;6"t. ii"rr" Viot* met het Kindeke Jezus'

i f,;J gehoord, dat de monniken in den Fran'

r"-fi"" *;â, toen kloosters en kerken seplunderd
;;J;",'hut in den grond verdoken hadden' La-

ter werd het gevond"tt doot een landbouwer' die'

een ahker omPloegde'.'

ln die oude tiiden was het dikwijls oorlog

en oproer.En dan werd er veel in den bodem ver-

stopt.

Frans kende ,rog ttt die geschiedenissen"'

Een twee honderd jaar geleden vond een boer

van Appels tegen Denderrnonde in zijn land dia-

*""t ". FIij hield ze voûr rare steenen en gaf ze

aan zijn kinderen-, die er mee speelden' Eens

kwam er een Jood voorbij. Hij zag de steenen en

betrceek ze aand.achtig' Hij bood den boer een

,*t t t""tstof aan in ruil voor die steenen' De

landbouwer sloeg gaarne toe en hij lachte in

zijn vuistje. I-lii oordeelde, dat er toch rare men'

,"h"r, in de wereld waren' Zoo'n kerel nu' 'die

-20-- -?t**

[osteliik la,hen gaf voor steenefi, uit het larrd op-
gediept.

Maar een jaar later werd er te Dendermonde
- vérteld, dat de Groote Heer, de vorst van Tur'

kije, een kostbaren diamant gekocht had van een

Jood, die hem zelf met andere,diamanten geruild
had voor een stuk laken, van een boer, te Appels
in Vlaanderen. ,De gouverneur-van Vlaanderen
liet een onderzoek instellen. En het verhaal bleelc
waar. Och, de landman, zegt rnen, heeft er niet
over getreurd... AIs het rnaar vrede bleef en hij
zijn oogsten kon binnen halen.

Frans las zulke verhalen in boeken, die hij be-
zat. Hij zag gaarne beeldhouw- en houtsnijwerk
als in de kerk van Ninove of rlie te Aalst. En als
hij koeien wachtç, maakte hij beeldjes van klei.
Hij zau zoo gaarne naar een .teekenschool
gaan. Maar rhij durfde er thuis niet over te,
sprehen. Vader zei toch al, dat hij te veel met
zijn neus in de boeken zat, en niet genoeg aan
het hoeveweri< dacht. Hij zou nu wel weer een
uitbrander krijgen, oindat hij zoo lang te Ninove
was gebleven.

Frans Boonen stapte vlug door. Niet v€r vân
de hoeve, zei een vrouw, die gras sneed aan den
grachtkant:

- 
Dat is erg, hé, met uw vader!

Frans schrok...



_* Wiit is *,r rrrcl vaclcri vrocg lri;

- 
\flss1 ge 't nog niet)

_. Is er eerl ongelul< gebeurd)
._- .fa, maar ge rnoogt tot:h niet.te vec.l ver-

schieten.,. Een ongel,-tk, ja' ^ ' 't had erger kun-

nen zijn... toch is het al triestie genoeg"'

- 
SpreeL dan toch!

- 
Li* vacler heeft ondei een autornobiel

gezeten. . .

Frans begon te beven, en werd bleek'

- 
Is t.à., erg gekwetst) kreet hij'

* Zijn been zal- moeten trfgezet worden of
't is al tig.tet' .fa, korn dat tegen' Gezond van

huis gaan dn zoo teruggebraclrt worden'
Frut, snelde ;ri heen' En schreiend krvam hij

thuis. Maar hij lroorde al dadeiijk, dat die vrolrw
.rverdreven had. Vader lachte hem toe'

- 
ja, zei Boonen, de een beweert dat mijn

b..r, tig.ret is, de ander, dat ik clood ben"' God

zij danÈ, zoo erg is 't niet' Na een week of zes

hoop ik weer flink rond te loopen en vooral te

werken.
Frans hoorde nu alle bijzt:lderheden' En hij

was nijdig op Arthur Broker' Die jonge heer

van 't !""i..1 kwam sorns de Loeien opjagen, als

Frans in de weide was of langs'den graskant van

een weg. Hij schold de veehoeders uit of wierp

met aardlcluiten.
*-- 27" -* '23

_ Maar nu haa-st zijn vader cloen verongeluk-
ken,"" Ha, het wrokte Frans iri 't gemoed.

Tegen den a-iond eing de jongen naar het kas-
teel. Hij loerde door d,: haag van 't park. Ar-
thur had zijn strafwerk geeiniigd en mocht een
uurtje in den hof, maar niet i:r buiten.

Frans Boonen zag hem. I lij vond een ope-
ning in de haag, groot genoeq, orn er door te
kruipen. Plots stond hij v66r Arthur.

- 
'Wat komt gij hier doen ? Wilt ge wel eens

rap vertrekken, zei deze.
__ Cij hebt vaders paard Joen verschrikken !

sprak Frans.

- 
Fen paard I Noemt gc z.oo n oude knol

een paard...
Arthur spottc u,el, rnairr wc-ek te,vens achi.er-

uit.
--- En uw vadel. is een lorrilci.ik, clat hij zulk

een scharrrrinkel valr een bec.st niet vast kan
houden, vervolgde Arthur.
- Frans spronq 'roe. En .eer Arthr-rr wcg kon
loopen, was hij vast gegrepen

-- I)ook! Juies! schreeuwde hij anqstig..* l,,afaard, nu roept qe orn hulp I snauwde
Frans hem toe. Mijn varJer is zoo goed als de
uwe, hoort ge dat, hoovaardige bluffer!

Arthur krees een pak slap-en. Hij sild" zoc)
luid hij kon.



De hovenier kwam aangeloopen' Frans liet

Arthur los. Toch bleef hij staan'

- 
Geef hem eens een ferme rammeling! be-

val Arthur tot Dook.

- 
Mijn tijd van vechten met jongcns is

voorbij, àntwoordde de hovenier' Ha, 't is de

zoon. van Boonen.

aan te doen ! rieP Frans uit.

- 
Hii is als Len dief door de haag gekropen'

Hij komt hier zeker oolç wel appels en peren ste-

luil. hoonde Arthur, die weer veel praat kreeg'

- 
Dat liegt ge!

- 
Neen, ,t""rr. de zoon van Nand Boonen is

geen dief, sprak Dook. Maar ventje, vervolgde

Ëij, g" *oogt toch door de haag nie-t kruipen'"-l 
Gu"f 

*h"* 
*"t rammeling"' ik wil het! zei

Arthur.
. Jonge heer, als ge daarop gesteld zijt' pak

hem dan zelf aan! sPotte Doolc'

- 
Dat durft de iaftavd niet, smaalde Frans'

In een auto zitten en dan van ziin neus maken'
jal Zulk een held is hij.

Keer terug, manneke," en niet meer door

de haag kruiPen, zei hij'
Frans verdween. 'Hij vertelde âan zijn zusters'

wat hij gedaan had. Zoo hoorden vader en moe-

cler het ook' 
- 24 -

* F t.nr, dat ge voor mij op komt, vind ik
schoon, zei de boer. Maa r zô6 moogt ge het toch
niet doen... Geen -geweld!

- 
En 't is niet christelijk, voegde môeder er

bi;. Ons Heer leert ons het kwaad te vergeven.
Die jonge heer moet maar eens nadenken.
Gij moogt geen wraak nemen.

Den volgenden dag kwam Arthur met han-
gehde pootjes naar de boerclerij. Zijn vader
stapte achter hem. En de jongen moest Boonen
vergiffenis vragen.

- 
Och, ge hebt zeker niet nagedacht, zei de

boer goedig. Automobielen zi1'n gevaarlijke din-
gen'

Mijnheer Broker wist wel, wat er in 't parlc
gebeurd was, doch sprak er niet over.

Frans was tijdens dit bezoek in den stal.
Eenige dagen gingen voorbij. Arthur had wel

vergiffenis gevraagd, fflaaï meende dat niet. Hij
voelde er zich door vernederd en vond, dat zijn
vader belachelijk handelcle door zoa tegenover
nederige menschen op te treden. Hij zei het tot
zijn zuster Agnes, die henn veymaande. Maar ze
kreeg daarvoor ruwe woorclen naar 't hoofd.

Op zeheren namiddag zat mijnheer Broker bij
zijn vrouw, die weer wat zielcer was. Arthur die
in 't park mcest blijven, sloop naar buiten. Hij
had een plan... FIij kon het niet zetten, dat

-25-



l'rans Lir"rotrert lte:ltl ,.:et) llaii slaag [iad gcqevt:rr'

Hij begaf zich naar een hrtt, waar I" iel Kerris
woonde, een stroope.r, een zweYveY en een dron-
kaard. Fiel was een iange .slungel van twintip.
jaar. Hij zat te luieren in cle zon.

- 
Fiel, wilt ge vijf frank verdienen? vroeg

Arthur.

- 
Als ik er me niet moe voor rnoet maken'

*- Neen ! Luister! C"inder in, de meersch

wacht Frans Boonen koeien.
--- Hij heeft rne sisteren ilog van 't hof ge-

jaagd. Hij denkt, dat hij nu baas is, omdat zijn
vader met een gebroken pikkei ligt'

-- G6 m6gt hem eens f,,.rm afranselen en

dan geef ik u vijf frank"
.-- Anders niets doen dan d4t)
'-_ Neen.. '

*- 'I'oon eens die vijf frank^"'
Arthru had het geld uit ziin spaarpoi genomen'
"* 't ls goed, kom mee, zeri Fiel"

Ze slopen naar de weide" Frans Boonen zat tegen

een herm en rnaakte weel' poppetjes en diertjes

van klei. l{ij was in zijn werk vercfiept' Plots

werd hij van achtel' aangegrepen' omhooq ge-

trokken en op derr srond gesrnakt' [{ii kreeg een

paar stompen op zijn hoofd' V':rschr:ii<t wilcle

iril ti.h verwerel"r' maar Fiel had hern in zijn
,r"rutht. Frans z-ag Arthur' F{ij besreep alles'

/6*
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-_-. l.afaard, lafaardl riep hij
Arthur schopte naar hem.
-- Nu wordt ge betaald, schimpte hij.

Smaakt het I

Een boer zag hei tooneei err kwam toegesneid.
F iel iiet zijn slachtoffer los en trok heen. Arthur
"'clgdc en wat ver;'der gaf hij liet geld.

- 
Wat is er r:L gcbeurd -) 1'roeg de lloer aan

Frans.
*-- Cr.er eenige dagen heb ik Arthur Rroker

geslagen, omdat hij vader dat ongeluk aandeed.
En nu heeft Ce lafaard aan Fiel qevraagd, mij af
te ranselen.

-- Ga naar den veldwachter I

-- O, neen... Ik zal den kasteeljongen nos
wel eens te pakken l<rijgen !

- 
En Fiel, die nietwaard. laat zich daarvoor

gebn-riken. F{ij moest al lanq :n een gesticht'zit-
ten, de schavuit.

Ilrarrs vertelde van 't gebeurde thuis niets, Hij
beschouwde Arthur nu als zijn vijand, en hii zcu
hem wel in zijn handen kriigerr.

Maar een week later hoorde hij dat Arthur
Brolcer naar een kostschool was.

* In de vacantie reken ik wel met hem af,
dac,ht Frans floonen, 'k Vergeet het niet".. Hij is
rnijn vijand"""



I\Aijnheer Broker was het rnoe aitijd kiachten

te hooren over zijn iloûn' En Arthur srerd naar

een kostschoc,i te Gent gestuurd'

IV.

't Was de iaatste dag van 't jaar' 't Winterde

fel. C)ndergeloopen *t1dtç bij de Dender lagen

hevroren, en men reed er schaatsen' Er was nu

*,ei"lu oolk' Muur morgen Nieuwjaarsdag' zou

het er wei druk wezen'
Frans Boonen was naar Ninove geweest' En

*""t ft"a hij de l'-erk be'zocht Een heel eind van

i";;t"*À kon hij .p sch-aaisen .afieggen' 
En

;;.Jif t*ierde hii vo*rt' Opeens hoor'de 'hij ge-

*"it.""*. Cinds stond een jongen met de armen

te zwaaien.-- 

- 
E, is zeker iets gebeurd' dacht Frans'

Hiilpt"a" zich in *" "loog 
als over de vlakte'

Err-to.r, zag hij, da't een knaap,door 't ijs was

g.rukt, juiJ waar de strc'omende beek l"g en

ilen 't iis niet vertrouwen kon'
"-- 

n" drenkeling hield zich aan eeR ijsrand vast"

En uit zijn oogen laaide angst'

- 
Arthur Broker! rieP Frans uit'

Zii;;tt";d! I-lii had nog. geen kans gehad

n**-'Ji* tfr"ns.li"g "^tt Fiel betaald te zetten"

Nr, *u, Arthur met vacantie thuis"
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Maar. Frans dacht aan qeellwraak.
** C, help Broker! zei Ce andere jongett,

een kostschoolvriend, die op bezoeL, was geko-
_ men.

- 
Waarom doet gij het niet] snauwde

F'rans
.- ik durf niet...
Frans legde zich plat cp 't ijr neer. l-{ij sc}rr:of

voorzichtig vooruit.
*-- Ga een eind wegl riep hij den 

-bangen 
ka-

meraad toe.
i:rans waagde zich tot over den rand van de

beek.

-- Is Fiel er niet om u nu cok te helpen? zei
hij. Hier, pak mijn hand...

Frans rekte zich uit. ,l-{ij lçon A.rthur juisr: be-
reiken en deze greep hem k-nampachtig vast.

- 
Trel< gij nu aan mijn .beenen! riep Frans

tot den hostschoolvriend.

- 
Zal't ijs niet brelcen?

- 
Doe wat ii< zeg... Zljt ge ook al zoo'n

bangeril... O, n,:e:;" de vi.iend v;rn Artlii-ir Bro-
ker zal geen held zijn...

De kamaraad trok aan de heenen van Frans.
En zoo kwam het heele stel in beweging en ge-
raakte Arthur op het vaste ijs.

- 
O, 't is zoo koud, stottercle hij.

*- Ha, 't water van de beek is niet verwarmd.

*29.*



Maar ga naàr F'iel, die zai wcl een vuurtje sto-

ken... Ge hebt eigenlijk noq Èen rammelinq le
goed. Aliol:,, ik zal Snaar deernirr met u hebben.

Artl,ur boncl met rnoeite zijn schaatsen los en

liep dar: met zijn vriend voot't. Hij vergat zijn
redder te hedankcn. Frans reed naar huis.

Den volgenden dag teqen den middag kwam
mijnheer Broker met Agnes naar de hoeve. Nand
Boonen, die al weer fiink te lireen was, begroette
den kasteelheer aan de deur.

- 
F-en zalig Nieuwjaar, nrijnheer, zei hij. En

u ook, jufvrouw,

- 
Van 's gelijke, antwoordde rnijnheer Bro-

ker.

-- Korn binnen, nctodisde de 'boer'

Agnes gaf aan vrouw Boonen een groote pe-

perkoek, met suiker belegd.

- 
lfaar is de zoorr ) vroe,g mijnheer Broker,

na ook de botrrin en lraar dochters nieuwjaar ge'
wenscht te hebben.

Frans was naar 't ijs. Maat een der dochters
kon hem aanroepen. En de jongen kwam af,
meenend dat 't etenstijd was.

Intusschen sprak mijnheer Broker over dc. rcd-
ding

-_- ,fa, Frans heelt orrs dtit. verteld. zei fJcto-

nen. Maar dat was nu tocir .ri;!k een heldendaad
niet. . .

*- 90 -*

* iilj heerft zrr:h Ilin[ç gehc,irclen. lreter clarr
de vrierrd, die weinig uor, ,i1,, vrienclschap ge-
toond heeft. En onlangs vernam ik een g.*.hi",
denis van een afrans*lirrg...

Mijnheer Broker had het dan over Fiel..* Daar wist ii< niets van, zei Boonen.-* Ik hoorde het toevaliie o-an boer Lamote.
-- J.r, jongensruzie. 

" .

-_ Maar Fiel te hulp roepen, dierr schavuit
Ik ben er beschaamcj om. . È" uw jonqen heeft
vijandscha p z.oc, l>eioond.

---_ .famaar, rnijnheer, ge laat om wat ruzie ie_
rnanC toch niet vc-rdrinken. wcclervoer f]oonen.
. *- IL ben blij, d;rt lrrans dari kwaacl met goedheeft verqc,icien, spra,k moeder. Zoo wil Onslleer het van ons.

Fians trad binnen. F{ij was veriesen, toen hij
mijnhr:er Ero}<er zaq en nog meer^ toen deze hemhartelijk becjankte.

-._ F,n nu heb ilc. een plarn, zei de kasteelheer.
ii< weei ciat uw ]ongen pôaïne beeldhouwer zollrvorden... Ja, ja" ik lioor nu en dan't een err
ander ov.:; de menschen, clie r,rncl ons wonen...

- 
Beeldhouwer, herhaald,: vader Boonen.

Er zit zoo iets in zijn hoofcl. \,,erleden week heefthij er toch eens van geklapt tot ,ijr, moeder.
Nïaar menschen als v,,ij.. 

^_- Wel, mag F-rans op mijn kosten naar de
*.3t



school te Centl vroeg rnijnheer Broker.
De knaap kreeg een kleur en zijn hart begort

te bonsen. Wat voor heerlijke nieuwjaarsbood-
schap hoorde hij daar !

- 
Maar mijnheer, zei vader.

- 
luislsy, Boon,en... Als er in uw jongen

een beeldhouwer zit, nrag dat talent niet verlo-
ren gaan. En ik kan hern niet beter beloonen. Il<

weet, dat gij het zwaar hebt in uw bedrijf...
Zoo lang uw jongen leert, bezorg ik u een plaats-
vervanger voor het werk hier. ..

- 
l\laar dat is niet noodig.., dat ware te

veel, oordeelde moeder.

- 
Nen, 't is niet te veel. lk had gisteren mijn

zoon kunnen verliezen in de beek. 't Is dus mijn
bedoeling Frans naar- Gent te sturen. Hij is
daar voor mijn rekening, in ben lçosthuis bij
brave lieden, op school, met boeken en airder
gerief ... Praat er samen eens over...

Mijnheer Broker en Agnes stonden op.

- 
Laat Frans naar'Gent gaan, zei het meisje

tot vrouw Boone.

- 
O, van mij mag hij, jufvrouw.

De kasieelheer en zijn dochtertje vertrolchen.

En 't eind was, dat Frans naar Gent m.icht.
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