
De *urd-Vrederechter

tr{ij kwarn dron}ren te huiso vie} van de trappen en

hrak den nek.

't \Vas te ver$'achten. Iedereen had het voor-
speld. De gervelclige m*n moest ec'n gerveldigen dood
sterven. 't Stond in ziirl [ooP !

Ik rl,cr:{ nicl ol' ook gi.i hcnr ltc}rt gekend? Hij
ber:cistle irct ler-rcl rnet zeegr cn nem dagelijks, in den
vrûeg-en lnorgen, elen trein naar llrussel.

of 'Was een kleine man met d<inkerrood licht op
't aangezicht, doch tlat de te ver uitpuilende ooger
verzac:htten. Zijtt bntine snor lag altijd vol snuif;
hij suoof btritensporig vt'r'l, cn 's urorgens, in zijn
geclienstelijhc vrientlelijkhcirl, stopte hij zijne groote
hruine tïoos onder ierders neus.

Norrnaal, was hij de heste kercl cler wereld, lttid-
ruchtig, rneclecteelza&m, kameraaclschappelijk. Hij
noernde zich oud-vreclerechter. Waar hij dien post
hekleedde li'eet cle nikher. In Arnerika zegde hij.
hlaar Arnerika is zoo ver cn zoo groot. Ziin zondev
Iinge ideeër] oyer Belgisch rechto deden twijfet bii
..'elen ontstnan en algemeen geloerfde rnen dat hij de
r.i'aarheid een X'elle ui stoofde.

Troux'ens hij scheen van tïe eerste on'n'aarheid
niet te zijn gebarsten. I{ij kon opsnijden dat wij hem
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soms allen met gapenden mond aanhoorden en hijzijn eigen flauwiteiten geloofde.
Hij sprak moeilijk en heel slecht Vlaarnsch entoen wij hem zulks lieten opmerken deed hii in den
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regel een aanval op die << stomme flaminganten >>,

< ces idiots d'Anvers >>. Zijn Fransch flapte hij er
niet beter uit, 't r\ras maar sus*en-zoo. Hij sprak ooh
Engelsch maâr dan lvas hij reeds een v"einig aange-
kraagd, 't leek een bijeenraapsel v:rn gcwesttaal d:rt
erg naar een Indiaanschen uithoek rook en dat,
zekeren dag een in 't kompartiment zittenden Brit
kiespijn van 't Iachen cleed krijgen, zoodat de vrede-
rer:hter uitstoof en hem in 't Vlaamsch toebeet zick
met zijn eigen stinkende << Engelsche affaires >> te
tremoeien.

Toen een ander maal men hem er voor de prct
bijhaalde om een f)uitschcr te woord tc staan, be-
vcstigdc ortze vricntl, trn ecn oogcnblili pratens met
hr.nr, bij lroog err bij ltag, dat de Mof van het Duitsch
gecn iota afwist cn dat ze daar in Duitschland alle-
ruanl evcn << stom >) waren.

Zoolang hij nuchter was, lagen de oneffenheden en
st:lrcrpe l<anten van zijn harakter in slaap en kon
nrcn rrrcl hcnr llralcrr als met een vrierrdelijh en
Ireschu rr l'rl ttrcnsr:lt.

.luo loen lrad hi.i ic{s ;;crsoorrlijks dat hem van
.q(:\\rone nrclrschen onderscltcidcle, cen zekcre <<chik>

lrrrrakte zijn bewegingen en woordjes lenig en rnooi
cn lrt:l<oorlijk was zijn eigenaardige doening.

Ziju lrart bleek toen mild, gevuld rnet moplren.
'1 Was een onbetaalbaar humorist, wij luisterden
2:(x) gaame naar het verhaal van zijn avonturen! hoe-
rvtrl dczc zcer verdacht roken naar Coopel erl
Ainrrrrrl; nurftr onrwille van zijn plezierigen vertel-
ll'rrrrt vcrguf nrcrr hctn veel en rnenigmaal plaagde
rrrt'n hern orn ccn strrl< rrit 't pampasleven, sloeg rnen
rlr' {nzet uit zijn handeu en praamde hem om door
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zijn woord zijn rveidsche verbeelding te belichten.

Ieder voelde tlat hij loog, maar hij deed het zooschoono z,oo...... overtuigenii. Trourvens: hi.i rnochtliegen, orndat hij het,ù ."hoo,, kon.
zoodra hij bij dra'k \nBS, ve.arlcre'crc dit alles.
Hij pakte snuif op snuif en bepeperde zijn snorin onvermoeizaarn *iu"rrurr. FIij sr*à met de vuistenop de knieën, op cle bank, tegerr ,t beschot, vloekteals ccrr clronken Ânrerikaan îr, *"t ota op God en,alleman. I)c talen, <lic hij kcndl ronunelde hijdoor.een en of wercl 

""u nr,-rni* ,ru""ir,ra,t.
<< LIn beau désordre est un efret cle l,art ! >> aciergens Boileau. Ilij ctien man $,as het ook zo.. wiehem daar ooit zoo ie razen zag, gesticuleerend inrvtlimusvolle bewegingen, de ,roË"" bruine rrt Ji"pover het voorhoofd hangend of zij naar den .n,r.eeden

rnond rvilde kijken, elen hoed op'""n oor., met schui_nen kol en scheeven das, .r,ù"g altijd ou,, ,çr,gebuur hoe de man mocht heetelien krvarn tot dennitroep: Wat 'n lylre!
Zonderling! Een vreernd, brutaal gevoel over-meeslerde hem. Hij kreet zijn eigeruii nou" ;,;;

:l{:-t, -_ hoewel zijn rheori"Ë" ..Ii,rig kennis tietenblijken over anarchisme, *- op Aie stonaen echterwas hii anarchist, anarchist dàor ile daacl. Hij zoualles cn allen in cle lucht doen vliegen om hetlijclerrde menschdorn vall den clruk cler kapitalistcnte bevrijden.
Hij vervlockte de overheirl, verachtte de staats_bedienden, doodverfcle a" 

"rrrtrt*nu""rr.* Er uit er mee ! riep hij zelreren dag tot eenrvachtero sleurrie de kepivar, .lion. hoofd en wierlr
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hem 't venster uit. * En gij thans achterna! huilde
hij er bij.

Er ontstond een hevige worsteling. Talrijke reizi-
gers moesten den baldadigaard vasthonden en henr.
van den beambte rukken. Alleen dc uitroep vail cerl
onzer dat die kleine bediencle toch ook lnâar eelr
loonslaaf was, << slachtoffer der kapitalistcn >> deed
zijn gramscbap slinken en maakte heru nver zijn
rlaad u'eemoedig.

Ilij stamelcle zijn half g-eu'urgtl slachtoffer ziju
vcrontschuldigingen toe, plakte zijn eigen deuk-
hot:dje op diens kop, bood lrem de hand, zijn snuif"
z.i.itr sigrrn'n en zi.iu g<:ld narr.

l)r. plot'rl<' lrkrr.rl licl ovcr rlr. r'uzcn<lt: vlage zi,iu
r,i;.1r'rr tt:t'<lt'r grrr'ocl slrllon tu bckloeg zich rrict ltoo-
{r:rlurutls. Zulks trof den vrederechter en eell warm
r{cvor'l uutlook in hern voor den staatsbeciiende;
vricnrlsr:hnp <lie hcrn steecls is bijg^ebleven.

l)iI gr.r'ocl lrr<:lrtte zich vooral tijclens zijn dron-
kr,nrturrrskur'('rr, \\'tnnt.t'r' rtictttand helrr stilien kon
crr z.i.i rr lrlirrrlr. rvocrk' suss('n. Ondcr het rvoord van
z.i,i rr vricntl hvlrrn cl lilrurllrr.irl ovcr <lcn domrneu
rrk'oolnevcl gescrhovctr cn lri.i clcklc stil ontlocrd
rrrll zi.in hoc'tlje hct ontkclritlc hoofd van den een-
rrrlr:r I gqr.Itcr<Ien rnaar trriertloor voorzichiig gervorden
I l'r'in rvuclt k'r'.

(it'rnot:rlcli.ik zctte zich de dronkaard naast hern
rrctr. klopte op zijn knicën cn stottercle het begirr
vnrr zi.i rr orrvcrirn(lcrliik zaagje:

()r'. rrrr lcrrrps rlrrt' .i'étais ju14e <lc paix!.....
l.l,rrigr, storrrlt'lr lrrtt'r' snorktc Irij zwi-lâr en diep

lrcl:rrlctt.
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Zijn anarchistische ideeën voerden hem tot eene
manie: den haat tegen de gendarmen.

Het zicht van een gendarm joeg hem een wolk van
bloed voor de oogen. Schuim bedekte zijn schreeu-
wenden mond, een grauwe loodglans ovcrtoog zijn
purper wezen, dat een ontbindende uitdrukking
kreeg.

't 'Waren epileptische aanvallen r*'aarvoor hij in
zijn dronkenmanskuut niet lcon worden verant-
u'oordelijk gesteld.

Het gebeurt dat genclal.rnen van Turnhout gevan- -
gcnen naar Brussel brengen, wat steeds ecn droeven
aanblik geeft en pijn cloet. Ifueeg de vrederechter
cles morgens bij nuchteren, zulk tooneel in oog dan
bleef alles in de gewone perken van zijn spottende
en bijtende opmerkingen, maar des avonds ging er
bij het zicht van een gendarm een andere wind door
zijn hersenpan.

Geneverdampen bedwelmden zijn reeds zoo
verhitte hersens en de verdooving ontnam hem alle
beredeneering, eigenwaarde en kieskeurigheid.

\Milde het toeval dat hij in een wagen stapte waar
reeds een gendarm gezeten rvas of waar na hem een
gendarm binnentrad, dan begonnen de poppen te
rlansen.

Zijn rnond lipte scheef van ergernis en verbazing.
Hoe was het mogelijk dat die << mouchard >> zich
naast eerlijke lieden dierf komen zetten?

il{oest het verklikkingswerk weerom aan gang?
Werden die gendarmen door het gouvernement

niet uitgezonden orn de gesprekkeu af te luisteren?
'Waarom gaf men die lieden geen plaatsje iu den

fourgon of in het hondenhok?
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't Slechtste *'as imruers toch nog te goed vo<lr hen I

Zekeren namiaAug o"t "tlrt 
snikheeten zomerdag

lag, in den hoek tu*'i't vertrek' een moede gendarrn

i"-*iun"n, de voeten uitgestrekt op'de tegenover-

;;.;;â";"nk; hii 't"vas zeer vroc{i gcko'ren o}n eer)

goed plaatsje in t"''Jt*.n etr lag tltar nu zoo zalsg

it"irii" gezoden gezicht te ronketr'

De zecpmarchand kwarn en krclop met veel geba-

ren en rnoede hijging' fel aangela$en' de treden van

den wagen op en riËài nr.," Il' doot de hand Gotls

--*:Ë::]oiiii,t"n 
niet? was trat geen gendarm? or

speelde rnen hem ""î-n"tt 
cn'rvildc ttrcn zijn geduld

itt ftct ltotttlertl jlt{r'tr?
IIii hankkt 'ij"it"'Atru 

zaktlock tc voorschijn en

wrccf ziclt cle oo*l"o'' 'ooclat 
tle snuif hern deed

siePen.

Neen' dat zou niet gebeuren ! Hoe ! Een gendarnr

in zijn rijtuig! B";^;;;tk"ncle gendar* :" *i::::i:i

stomtlronl<erl op clcn koop toe! Voor wie namen zt1

dan de ""t""t"1't-'*g"i' 
in België? Onder l"'

bestuur van <le <<'f-r""t''{i<ll* u Yo: tllcs toegelaten!

f)e vredere"f't"" *""ade zich tot een lreitlwachter

en beval trem den g"od*t* wakkcr te nraken en hem

uit het comPartiment te traPPen'

* Doe het zelf' flauwe vent! snauwcle de bediende

hem gemelijk toe en drink den naasten keer zooveel

niet' dan zult ge de gendarmen gerust laten'

- 
Je le ferai *oi-*a-"! kreesch de zonderling'

hecsch zich wat vlugger dan daar straks in den

wagen, na'r tlen nf âËîo"rt figgenden kepi van den

gendarm op en *i"tp dezen op zijn slapenden kop'

f)e gerechtsdienaar verschoot danig' grabbelde
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naar zijn kepi en zag toen den rvoedenden reizigerverbouwereerd aan.
Deze schreeuwde hern toe naarzend: 

,uv r.L'r ruu !!aal, et.1n voeterl wij_

-- Doe uw zrveeters van de Jrank en rvat rap!Voor alle antwoord stak de ;;;"." eijn zl,arevuist uii en trof den dronkr;";-;;; de naagsrreek,zoodat hij hikte.
Toen begon de herrie.
f)e vrcderechter narn de bcirle bccncn van dengendanu cn zwicrde ,lur" rt.,.""tr"rr'ic barrken, methet gevolg dat cle rnan der wet bijna op tlelr vlocrslierde.
tsoudweg zette 

_de aanvaller eich rechtover zjjnslachtoft'er iu den 
J:g"T-"1 fr"g;" fr"î O" elernentairepunten der beleefdheictsleer io" t"l"fr""eulven:

< Zoo'n gemeene rnanieren karr rnerr alleen vangendarrnen verwachten; ai" rrerer, d"r,k"r, dat zij
l:"îrr"*r"rs 

zijn en moger] doen wat zij goedvin..

< Heeft men ooit gehoord clat een deftig rnenschzijn voeten op een -h"k ,"rijt; ;;;;op de reizigersmet hun nieuwe kleeren *;"i";-;itten? Wat kanhet gendarmen scheten .f-;" ;;t;tg;-;_ een geslagenuur stallucht moeten inademen t...'iiroo"oro- ;;*r*,ge ook uw paard niet mee !.,. >

9n dien toorr ging het voorto goor, onbeschaamcl !Daarnaast hitsten eenige *"iiigË" hun makkerop, die, hierdoor :

:i,_"" .ui",,;;;;i:-;;iïil-i: î:i J* ïi'#i
;::";r"-U 

uiftrok en de O"u" lo"il"r.t" **t A*ri
* Zao'n hertvreter, ze moesten hem hangen !
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lli bern me menigrnaal aan 't verkneukelen ge*'eest
r.rvr:r dil feit, hoe zoo 'n eroote zrÀrare gendarnr den
:rf'tocht blies voor zulk kleiu, bollerig dronkaardje
crr zich dan nog ten slotte liet uitjouwun door't pu-
lrlich, dat in zulhe gevallen stee<ls dc par:ti.i tïcr l;ur'-

1-3r.'rs neemt.
l)c vredercchter rvierp hierop al tlc raatnp.ies neer

ollr, wirt lrij noerntle, << tlen stal > te lucltten.
lJt'u untlermaal liep een standje met een gen-

tial'n"r vool den zeepnrarchand ni.et zoo gemaktrieiijii
:r l'.

't Was een \Â/oensdag. De trein zat vol < ireurs-
ulannen > en in 't kompartinrcut w:rarin onze gast
staTrte lag nclg eeu qrlaatsje opt'rr, rri.rust ccn irr tlen
I roek zittenden...... gcnclann.

(iemelijk nam hij plaats, trapte moedwillig op de
lccnen van den gerechtsdienaar, riie eijn voeten
sncl introk, haalcle zijn zakdoek voor den dag, sloeg
Iret roodc r'<ld open dat de snuif er uit hletste, porde
rnet zi.in cllcrboog in zijn bttunnans zijde, bood hem
t<,n slottt: rrrcl virlsclrc belcefdheid zijn geopende
snuifcloos âillr clr l<laptc <lt.zr: <lan dicht toen de
vingers van den g<lvlt:iden gt:nrlarnr er in staken.

I)e menschen lachten, rlaâl' de gefoptc hetterde
van 't verschieten en wierp een brutaal hazerne-
'n'oord zijn buuman toe.

Daar wachtte deze juist op en maakte rnisbaâr
voor tien,

_- Of het nu toch gepermitteerd x,as dat zulke
grove lieden 's'Woensdagé den beurstrein namelt ell
de reizigers beleedigclen.

De gendarm liet den storm kalnrpjes razen en toen
hij order kreeg om zijn hoekje tegen de plaats van



--32-
zijn buurrnan te luilen, bekomrnerde hij zich daar
geen sikkepitje orn.

De vrederechter leunde uit het raamlrje en riep
den stationschef.

- Och! zei de man, zijt gij het weer? Houd U
rnaar stilletjes.

Vol teleurstelling goot de man nu zijn kremerstaal
over den gendarm uit, beval dezen op te staan en
zich in behoorlijke positie te stellen. Wist hij wel
met wien lfj te doen hacl? Was ieder gendarm hem,
vrederechter, g,..ccn ecrbied verschulcligd ? Uit den
hoek moest hij, kost wat kost.

FIij onderlijnde zijn woorden met bervegingen en
klampte eindelijk Pandore vast.

't Bekwarn hem slecht.Deze schoot in eene vl'eese-
lijke gendarmewoede, greep het kleine vrederech-
tertje in zijn nek, dat het halsboordje tegen zijn
oor sloeg en de kop scheef hing en sleurcle, of
liever droeg hem naar het kantoor van den van
dienst zijnde onderstatieoverste, waar tegen den
onbezonnen, gekken gendarmenhater, een stevig
proces-verbaal werd opgemaakt en waar men hem
zijn abonnement afnam.

Sinds droeg de vrederechter ook aI de statieover-
sten een vreeselijken haat toe, dien hij echter niet
luidruchtig dierf uiten.

Voor eenige dagen is het ongeluk met hem ge-
beurd. Des morgens lag hij met gekraakten nek aan
tle trap.
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