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FIANS.

Ele Avomfillrele wam dem Tereulwag8rter,
I.

Toon Valke keek over

cle,n ,omgang

van den
hoogen toren..F{ij verwachtte de luiders. De oude
hurgemeester was een u,ur gele,den gestorven en
clnt moest de groc,te klolc nu aan de gansche stad
rnelde,n. D'e menschen van het stadje wist'en al
weken, dat de burgemeester ernstig zielc was en
niet meer kon genezen. En als ze nu de groote klol*
hoorden tarnpen, zou ied,er weten, dat d,e burgemeester over'leden was.
Toon Valke zag daar in de Hoogstraat het deftig huis van den burgemeester. Al de luiken waren dicht, ten teeken van rouw.
Daar binnen lag nu de burgemeester op zijn
cioodsbed, en weendb,n zij,n vrorl'w, zonen en
clochters. 't Zav wel ,Êerl leulge begrafenisetoet
zijn. Vijftig jaar was mijnheer Borregrave lrurgemeester geiweest. Een heele tijd... Nu zou zijn
zoon Karel burgemeester worden.
l\{661 hij is heel anderd dan zijn vader,
nrcrnpe,lde Toon, on hii zuchtte"

Ieder had den ouden,burgemeester geacht, ma&r

van Karel Borregrave hielden de mencchen niet.
Toc,n r-a,g zes mrannen over de markt [<omen.
't Waren de luiders. De etadsbode was ze gâarverwittigen. En ze hadden bij het stadhuie ol elis.aar gewa.cht,

Toon begaf zich nqnr de verdieping waar de
groote klok hing. 't Was een heele baas, al twee
honderd jaar oud. In 't bron,s stond den datum,
waarop de klol< gego'ten was, bij den naam van
den bekwamen meester. En men las ook nog't
volgend;e: << Ik loof den Heer, vermaan d. mËrrschen," treur met de bedroefderr, verheug rne met
cieblijden en waarschuw voor rampen >.
Nu hing de klotr< daar roerloo", .1" dood. Maar
cladelijk zou ze leven en over de stad, en tot ver
over 't land haar rnachtige stem doe,n galmen.
De zeo manrlen kwamen rrra, bovon langs de
cionkere wenteltrap.
iEv,en zatte,n ze eich neer om uit te rusten
en op
adem te komen.
-- Goeden dag, gr.oette Toon. Dat i,s op 't onverwaiht, hé?
* lss heel onverwacht ia hot niet, zrli Ma.
riuc Van Linden. De burgemeester wa, al aodort
girteren op ziin qitcrste. I'k hoordc hç,t van ziin
koetsier.
Hii io tachtig
spra& ee'n der

-

ïrflrr"n,

anderen. Een mooie leeftijd... Maar rijk of arrn,
voor ieder komt het einde.
--.- En de e,euwighei , voegde een derde er bij.
En nu krijgen we mijnheer Karel als burgemeester, hernam Marius Van Linden. Hij woo,nt
op 't lcasteeltje buiten en de boeren in 't ronde zullen tevreden zij,n, dat hij nu naar de stad zalvethuizen. Ze houden n'iet van hem. ''FIij is zoo streng,
en eischt altijd maar rneer pacht van zijn eigen ali
kers. Veertien dagen geieden he'eft hij Edmond
Vre,eze opz€g gedaan.
l\1[esg Vreeze weggaan trit zijn hofstedeke?
vroeg Toon Valke.

.-

J", j....

\{/23rorrt1

- Omdat ziin zoon een paar keer in 't bosch
- gestroopt. lDe jachtopzichter verraste den
heeft
Lapoen me,t drie hazen. Vreeze zegl, dat hij er

niets van wist.. . Ziin jongen is een ondeugende
gast...
'1 Is toch erg, orn den vader en de moeder
daarvoor van hun hof te jagen, oordeelde Toon
Valke.
En wat mo,eten ze beginnen] vroeg een der
anderen. Er zijn geen boerderijtjes open.
Bij anderen werken en in den winter ar- lijden, zei Marius.
moe
Val'ke had de groote klok losgemaakt.
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fulan'nen, willen we beginnen? vroeg hij.
d.en k*p van de kloT< zat een groote dwarsbaik. En daarop lïoesten de luiders trappen, drie
aai: elke zijde. Dan ,begon d,e kiok te s,lingeren en
te ]uic{en. T'oan Valk,e zag toe en gaf nu en dan de
maât aan.
D'e b:lok zrvaaide en hleef n,os even stiom. Boem
bonse{,e ctran de klepel. iL,n nu galmde d,e hronzen
stern reselrnatig. ". en ind,rukvreiçlcend...
tlle, nrannen sprdl<en niet meer. Ze zouàen eltrçraar or:rnogeÏijk iisur:rien versls.an. Zao'n klok is
een gewelclige baas en deed den toren met zijn
r-lilEke ffil-Lrïe,n trilieri,eir zelfs wat meezwaaien.
H,en kwartier duurde het luicien. De klok schomrnelde nûg een tijdje en hinrg dan weer stil..
**- &4annen, Tnorgen, overmorgen en den dercien deg, lui.rnen we,Crie keer; s morgens te acht
uur, 's nniddags, te ,twaalf en 's avonds, te zeven
r.rur, ;rei Toon. Vnor rie begrafen,is moet ik nog or-

ûp

.

'iers krijgen.

De rrannen lcnikten toestenimend, wenschten
lÏ'ooll goeden nacht en daalderr de wenteltrap af.
Toon Valke ffioest tot morgenochtend,hier blijven; hij was d,e torenwachter. I-{ij had, tot taak in
cïen nacht, eik half uur naar de .rier zijd'en rond te
kij,}."en, cf er geen brand was. Toen had men nog
rii.et rie ,alarmseinen en <{en telefoon zooals nu.
I\iiet pretti g, itla's nachts alleer-l op een hoogen
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tc,ren z,itterr, en walçen als andere,n slapen. Maat
l oon eleed het gaarne. Zijn vader en grootvader
hadrlen oolc die post vervuld. En 't zou Toon veel
verdriet doen, moest men 'hem ontslaan,, omdât
liij al vrij oud werd.
Toon gin,g naar zijn r't'achtlcarnertje. FIet had
naar de vier zijden een raam. En 'de wachter ko,n
de heele stad overzien en tot'ver ov€r 't land... als
't klare d,ag was. M'aar nu viel de avond. 't Was
eind, Octob,er... Toon rnaakte zijn ,kacheltje aan,
want de nachte,n waren reeds zeer frisch. Naast
zijn bankje lag een hoop leer. Ën aan den weg hingen ordelij[ç aliertrei wer,lctuigen.Toon was schoenmaker,en hij werkte hier heel den nacht. Overdag
sliep hij 't huis. Zijn dochter, haar man en kinde"
ren woonden bij hem, sedert Toon zijn vrouw verlore,n had, drie jaar geleden.
Toon stak de larnp op. 't Ï-icht viel d,o,or een
giazen hol op zijn hancier: en, scheen alzoo st,e,rker.
En Toon begon aan zijn werlç. F-trij verzoolcle een
schoen.
't Uurwerk trkte, en het leek wel het ,hart van
dera leloeken tore,n. Toon dacht aan den gest,orverr
burgemeest,er en aan zijn zoon Kar,el" J", die zou
nu wel de baas worden ven de stad. F{ij was de
machtigste en de rijl*ste. I-{ij had al veel goederen
cioor zijn I'ruwelijk rnet een rijke dame" Ero nu zou
hij nog ho,even en land erven. 'Waarorn was mijn-
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heer Karel eoo streng voor boertje Vrcezel Flam
en zijn p;ezin van de hoeve verjagen orn eenige
hazenl,Mijnheer Karel had zooveel wild in de uitgestrekte bosschen... En als Vreeze nu nog zelf
gestroopt had, doch.'t was zijn zoon geweest. Een
vader kan niet altijd een grooten jongen beletten
iets on'geoorlcofds uit te halen. .En 't was waar,
't,gezin Vreeze kon rustiger en ordelijker zijn...,
Doch de ouders moesten slooven en wr'oeten voor
acht,kin{eren en mijnheer Karel had geen de min
ete rgedachte van al de moeiliikheden, die zullcc
menschen moest'en dborworstelen.. . Zijn vroutY
had voor de drie kinder,en een huisonderwijzer,
een gouvernante en nog een dienstmeisje.
Neen, neen, mijnheer Karel mag boertje
Vreeze
niet van' zijn hof jagen, oordeelde Toon
'Wat
zouden die menschen
Valhe. Dat is al te erg.
't
Ware voor hen zwarte ar'
rnoeten heginnen!
tnoede, Mijnheer Karel zal zich nog wel eens bedenken. Hij zit nu zelf in 't verdriet.
Een uurtje had Toon gew,erkt, toen hij een trippelstapj,e op de steen,en treden hoorde. Een vriendelijk gezichtje verscheen om het deurtje.
Q,v6s1vsdg1, ik breng uw eten ! klonk een
zilveren stemmetje.
Wel, Kaatje, wat zijt ge een groote meidl
sprak Toon tot zijn twaalfjarig lcleindochtertje.
Zoo alleen die donkere 'trap op.
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O, ik lcen irnrnere den weg.
Jr, ige zijt gaarne op den toron...
Kaatje m*"nkte een handdoek los. En daarult
lnvam een pannetje te voorschijn. Toon lichtte
het deksel eens op.
* Dat ruiï<t lbhlçer, zei hij. Uw moeder kent
rnijn arnaak. Ik zal 't potjo nog wat op dc kachcl
zetten.
Kaatie'lceelc door een der ramen.
-- Tooveel iichtjes in de stad, sprak ze.
-- ja, ele lantaarns... En ook de lampen uit de
huizen. , . IVïaar binnen €er] parar uur is alles don-

--_

l.;er. .,

En gij zijt nooit bang, hé, grootvader?
-**" Wel, ir,een,, kind! De goede God waakt ooh
<iver rnij on den hoogen toren.
.* ïl( heb de'groote kloh gehoord... Er stonden veel m,enschen op straat te luieteren. De burfferneester is dood, hé,?
** Ja, kinrl... En rru moeten we dûkwijle lui'
den, omdat hij het hooid der stad uaag.
Src,otvader en lçleindachter praaËær zo@ nog
wa,t. Maar dan zei de or"rdn man, dat hat tifà wur
voor Kaatjo.
* Ik zal u naar bencdon brangen on 't poortje
lluiten, eprak grootvader.
Achter ol{<aar daalden ze de drie honderd en
twintig tredon a.f. Kaatje teId,e z-e, art wi6û grio@gnr,

-*-
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cier percies, hoeveel er waren. Beneden gaf Toon
zijn klein'kind een l<us. tDan sloot hij met een groo.
tenr ouden sleutel 't poortje en besteeg de lange
trap. Ln de oude man hijgde.niet. F{ij was dit lciirnillen gewoon. tHij deerl het al iwee ,e:r zestig jaar,
eerst rnet zijn r.ader, wel niiet alle riagen rnaar toch
Cikwiy'is en nu reeCs veertig jaar ied,eren avond.
Toon rn'erkte nog wat door. Dan gebruikte hij
zi3n avon'cl'rnaal. {Daarna stak hij zijn pijp op en
opnieuw arbeidde hij voort.
In de stad gingen de lichtjes stilaan uit.
De klnk sloeg tien uur. Toen. ging Toon Ve.lke
naar den,omgang. 'Hij blies,op een hoorn en riep:
Tien uur slaat cie klok,
De klok slaat tien.
Eurgers, slaapt gerr:st,
En zwic.Flt u van haarcJ- en lcaarsenvnlry.
Dat was al een eeuwenoude gewo'onte.
De burgers gingen te beil. Maar de torenwachter werkte voort. Elk haf uur liep hij den omgang
rond en schouwde over stad en omgeving.
Vroeger moest hij dan oclk blazen eil ïr3€peil,
nraar 'dat was afgeschaft, orndat inwoners ge'
klaagd hadden, dat ze er waklçer van werden.

il.
Burgeme'ester Borregrave was plechtig i,€grâ-
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Ërewoïden. W*l een uur had de groote klok geIuid. En drer kerk was'te Tdein gerveest voor al het
r.cllç, Er ïrar€n ook voo;:name menschen van buiien de stad gekomen.
Nu dacht ieder, da,t mijnheer Karel, de zoon,
cl,rd,elijle zijn vader opvolgen en burgemeester
worden zou. l\4aar eenige dagen ,na de hegrafenis
lp"s men met verbazing een groot plakkaat j.rier en
daar op een muur. Daar,op stond, dat toch niet al,"
ve1À

tljd .een B'orregrave burgem,eester rnoest zijn, en
Karel voor dat hoog ambt ongeschikt was. Hij

werd niet hemind c{oor ,-l,e burgers van de,sta.d en
cie

boeren in de orngeving" Er avas een,v,eel betere:

jcnker Rober,t van i\{alegem. Die zou voor ieder
rechtvaardis zijn.
*- "Wel, wat zegt ge daarvanl vroeg Marius
\,/an Linden aan Toon Valùre, r'oen hij hem bij den
trrrêfi ontm,oette.
-' Jonker Robert van Male is jaren weg ge.
we€st. We kennen hem zoo lr.einig.
--- Maar ik hoor, dat hij een gcede kerel is, die
rie armen helpt.
-.-- En mij'hebben ze vertetrd, dat hij nog al dikwijls 's avofrds met ,een rijturg naar huis gebracht
rrioet worden, omdat hij te ,ironken is om over
si:raat te gaan...
Zaa! Dat is ,leelijker... Toch spreken veel
rnenschen
ten gunste van hern. Mijnh.rer Karel
o

't eind van Novemher
"F/ordt

niet bomind.
Ik lveet het wel... Vlaar zai jonù<er Robert
van Malegem beter zijn) O, ja, nu zal hij van
alles beloven.
Juist k*'am €en, lange, rnagere rnan om den
hoek van den toren. I-{ij scheerr de woorden verstaan te hebben, want opgewonden riep hij uit:
J", jonker van Malegern zal beter ziju, want
- ,slechter
,lcer,el clan Karel Llctrregrave beeen
staat er nriet. Hij woont nu al in dat groote huis
van zijn vader; hij heeft dan n,og 't kasteeitje op
den Bevelberg, maareen arrnen herel als ik, gunt
laij geen dak boven zijn hoofd.
Vreeze, rnoet ge toch verhuizen) vroeg
'foon
- Valke.
Ju, omdat mijn zoon een paar hazen ge- heeft. Net of ik zoo'n grooten jongen aan
stroopt
een touw kan vast leggen. Och, die hazen zijn
maar een voorwendsel. Karel Borregrave kan wat
meer pacht krijgen en daarom moet ik met mijn
gezin van de hoeve. Zrin geLàzak is nooit vol ge'
noeg.

Ik had gehoopt, dat nrijnheer Karel medelij- zou hebben, hernarn de torenwachter.
Cen
Medelijden! Cisteren is mijn vï'ouw nog bij
hem geweest, en ze heeft gesmeekt en geweend,
maar 1t hielp geen zier. Borregrave liet ze buiten
zetten,! vertelde Vreeze nijdig. Wo mooten aan

l0 *

arl

weg. 'kZau den tiran wel

kunnen dood,elaan.
-- Slil, stil, zoo moogt ge niet spreken, veruraande Toon.
-- Ik kan n'u in de leemen hut bij 't.bosch kruipen, vervolgde Vreeze. En mijn kinderen uit bedeien zenden. En altijd hard gewerkt hebbent
* [)a,1 il waar, erkende Marlul Van Lindcn.
Nu de oudete kinderen me beginne,n tc hel,
- ontnreemt Borregrave me het land en ernijt
pen,
hij,me op s'traat. Om een beetje meer pach't, dat ik
niet kan betalien. FIa, duivelszalc is nooit vol. Hij
met zijn groot huis in de stad en zijn kasteel op
rien Beverberg. 't Zou dat lçasteel wel in brand
kunnen steken, zoo woest ben ik.
-* Sti!, herhaalde Toon Valke.
Er waren meer m,enschen blijven staan.
: Let op uw woorden, vermaande de torenrvachter. Gij meent dat irnmers niet.
Ftré, niet meenen! Zoo'n, hartelooze l<erel
brengt een rnensih tot wanhoop. Waar kan ik nu
voor vrouw en 'kinderen den t<ost verdienen?
vroeg Vreeze. 'V7at dorschen hij de boeren voor
een klein loon. rEn de '$Tinter duurt zoo lang .. Er
is geen andere hoeve te huren!'Mijnheer de
pastoor heeft voor mij gesproken bij Kare,l Borregrave. 't Hielp niet! De vent heeft een steen in zijn
liif ... En nu wil hij burgerneester worden, om nog
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meer,baas,te spelen. 'k Zal overal de menschen op'
rnaken tegen hern, clat ze jonker van lV1alegem kiezen.
't \X/as toen n,og i{e gewoonte een'burgerneester
c{oor d,e inwonera te laten lçiezen. En de heer va.n
't land stelde dan meestal den verlangden persoon
aan,
* Ju, beweerde Vreeze, ilr zal het uitechreeuwen in de s'traten, lh,ce onrechtvaardig en wreed
Karel Borregrave is. En wre weet, wat ik nog allemaal doe! Die vent ru.raakt me nog gek !
Er kwam beroering in de stad. Burgers s'praken
voor,en anderen tegen jongerr ,R'obert van Malegern. Deze woonde op een lclein land'goed even
buiten de stad. 'l-[ij was veel jaren weg geweest'
En eigenlijF kende men hern weinig. Hi3 had rien
naam rijk te zijn.'Hij was ongehuwd. Een knecht
err.- een meid deden het h,:ishouden. Er kwarnen
dikwijls vriend'en op bezoek en de jonker ging aok
'"eel uit. Dat zagen de buren.
N4aar 't verwonclerde ied,er, dat hij r:u trurgerneester wilde worden. Men zei, dat hij eerzuchtig
vvdù.

vriend,ep ,prezen hern overal aan. 'En er
vr'erd zelfs veel getwist, in t{e herberg'en en op
straat.
' Vreeze hield woord. 'Waar hij kon, takelde hij
Karel Borregrave af. Hij wer'cl door de vrienden
van jonkeï van Malegem dikwijls getracteerd en

Zijn
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dan,liep Vreeze dronlcen roncl. Dat was geheel verkeer.cl van ,hem.
Op 'elo.""n narniddag'werd Toon Valke geroepen, door een politiem.an.
-_ Ce moet dadelijk 't ho}ç in ,clen toren open
cioen, zei àeze.
* T(/ordt er iernand gevaîrgen gezetl
*- Ja, boertje Vreeze. F{ij ie ronken en schre}dt
r:n raast op ,rnijnheen Karel Borregrave.
.-_ [-6s1 hem ]iever naar huis bre,ng,en, zei
-i'oon
medeiijdend.
*_ Neerr,, de schout wil hern in 't hok stopperl
cn wij moeten gelhoorzamen,.
* Zijn vrouw en kinderen zullen ongerust
ziin. De rnan handelt verkeerql, ik weet Lret, rnaar
h;j is d,oor dat m,oeten verhuizen 'ongelukkig en
vranhopig.
't l-lo1< zal hem dan kalirreeren, ool:.ieelde drl
poiitieman.
En ongeduldtg venvolgde hij:
_- Kom nru ïap ,rnee, anders krijg ik van den
schout op mijn kop.
De çchout ,eil ,€€f,l \zôn zijn etrien,aren hielden
Vreeze in bedwang. De dronken rnan stcnd vreeselijtr< te ra,:ren en wilde zich los rul<lçen.
't Is op last van n3orregrave, dien iriran !
riep hij. 'De geweidenaar dnet alsof hij burgerneester is. 'Wacht rnaal:, ik zal hern wel krijgen I
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'k Zou rru ,rnij,n mond

en andere
- ge uw,geval nog erger,houdsn,
rnaakt
sprak de schout.

Ik houd mijn mond nriet. Ik zal wel wraak

- dreigde Vreeze.
nemen!

Onzacht werd hij in een benedenkamertje van
den toren geduwd,, die ook vo,or gevangenis diende.

De schout sloot de zware deur. Yreeze gaf cr
nog een schop tegen,, rnaar hij zat rnachteloos bin,
D,en.

De schout behield den sleutel.
Tegen den avond kwam Karel Borregrave in
het huisje van d,en tore,nwachter.
Hij zag er een trotschen man u,it en hooghartig
zei hij:
Valke, gij zult Vreeze niet uit den toren Ia-

ten.- . .

,O, neen, mijn,heer. Dat is de zaak van
oolc clen sleutel van 't gevangenhok gehouden heeft.
Van een politieman hoorde îJ<, dat gij den
,brutalen
kerel nog voorspreekt.
II( had medelijden met hem.
- 'O, gij zijt zeker,ook voor jonker van Malegem!
_- Ik trek me die kwest,ie niet aan, mijnheer
Borregrave.
* Ik zou maar zeer voorzichtig zijn, waar-

Ik)

cien- schout, die trouwens

-

l/î *

sciruwda rnij,nheer Karel. Ge zijt al oud voor uw
post van torenwac,Ïrter, en men zou u wel c,enc
li.unnen ontslaan als ge er nog dwaaeheden bij uithaalt.
Ik heh alleen gezegà, dat men Yreeze beter
- huis zou laten gaan.
naar
Tut, tut,'rik praat er niet meer over. Knoop
mi-i;n woorden in uw o,or.
En'verwaand ging mijnheer Bôrregrave heen.
Wat een builebak, bromde Toon Valke. Als
hij burgemeester tvordt, wil hij me zeker aan den
kan't zetten. Ii< rnag geen medelijdren hebben met
ee,n armen kerel die van zijn hoeve wordt gejaagd. Vreeze handelt nu dwaas... Maar met een
beetje barnahartigheid tr<an mijnheer Karel hem tot
een, verstandig en gelukkig mensch maken. En
mij riret ontslag dreigen.
--_1 Vader, ,neern het lriever... wat wilt ge nog
elken nacht op dien akeligen toren zitten, sprah
zijn dochter, de moeder van Kaatje. Ge verdient
genoeg met schoenen maken en wij zijn er imrners ook nog, om voor u te zorgen.
Da,t weet ik wel, kind, maar ik houd van den
- en wat me 't meest verd.riet, is die onrechttoren
vaardigheid.
'Wat
later begaf Toon Valke zich naar den toren.
Hij luisterde aan de deur van 't gevangenhok
en hoorde Vreeze snurken...

-
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ï'"{ij *laapt, rnoinpelde hij" Zouden ze hem
vnnnac}rt ;n alat koude hpl*. iaten? ilc kan het van
eien scla 'i"rt niet gelcoven,.
_ Een ui;:r'fje narlien Ïcwarn een poiitiernan ïlaar
hoven.
*--* l-{ier- is r:l,e sleu,ten ,van 't hok, zei
hij. Ilç heb
er Vree;:e uitselaten. Ik rnoest hem wakker mâlierr. 5n hii harl i,v3ei praat;es. Ais ik cle ,"t""t
was, liet ilc l;e*o'n lawaaimake* toi morgen zitten.
l'oc;rl rÀiafil den sleutel a,an, rhaar gaf geen ant"xroord"

-"* iI",)ie flauwe }<erel draagt alles over aan mijnheer Kai"el e;r ,.rerCraait Can nai.u,_irl,ijir mijn uroorcie n nog, c-lacht ie trrenwachte:r.
Bah, hr: Eie nog ,elken nacht hier wilt zit
- heyrlrn] de poiitierrran.
'er.:n,
*- treder rijn zii,'''., Frans.
__ "k Zon het posije aan een ;ongeren gast
overlateri.
* l-\an u.w zûon, hé/ Die he*ft er zin ,in, hoor

ik...

"*- Gij

ve;;:i,ien:f toc,h ur,tr

kost rnet schoenen

rnakerr...

-"*ûch, Frans, een,o.ude man ,houdt aan zijn ge.
woonien,
* F-loe trang -wilt ge nûg torenwaihter blijv*n

?

-

t6

*

*

Llat zrrilen we afwacfrtei'i.
Frans, de s,ehor-rtsknechi, ha-alde zijn schoudero
ctp, bromde een << goeden al'oil,i :,) en, daalde de
trap af.
_- Ûrn zijn zoon aan mi'in postje te helpen,
spreeki F-rans lq:waacl van mi3' bii mijnheer Karel,
bromde Toon. 't Is laf en oneeriijk! Ja, ik houd
van c{,e'rrtoren er-} vaxr de kiokkorn en ik hoor gaarne den ltrind zoernen offr rnijn kloekôn reus... Als
re me nie,t rv3gjsgen, blijf ik nog ee,n tijdje wach-

Toch 'had hij verdriet en e:'gernis over de bedreigin,g van Karel Borregrave.
* Nu kan ik Vreeze's gevoelen,s begrijpen,
dacht Toon. En toch rncet ,ee,n rn'ensch ze beheersûhen... Ik zai waardig antwoor'den, maar niet
schelden, als rnijnheer Karel me afdankt. Doch hij
is nog g,een Frurgerneester. :Er zijn ai .,reel menschen tegen hem enr vôclr jonker van lVlalegem.

Toon Vaike maakte zijn kachel,tje aan en welrira zat hij weer schoenen te lappen... Maar vroolijk was hij niet.
Eenige dagen laterwas de beroering in de stad
plots gestild. 'Er hing aan de muren weer een
plakkaat. 'Eniverbaasd lazen de burgers er op, hoe
jontr<er van Malegern hun aankondigde, c{at hij
geen burgetneester wilde wnrden.
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Men verteide, dat hii zelfs Yoor een tiid

de

stad verlaten had.
'W'at
m,ag daar achter'zitten? vroeg de een
aan den ander.
Maar nieman,rl wist het, ook de vrienden van
den jonher werden er niet wiis uit.
Karel Borregrar,'e werd tot burgemeester gekozen.

Nu

hij

,claarower

wel tevreden zou zijn,

de€d

bij hem om boertje Vreeze op
:ijn hoeve te laten blijven. Maar het baatte

iemand e.n poging

,Het vras een der laatate dagen van NovmÈ*'
grauw en guur.
"
VadIr, sprak l(aatje's moeder, ùegen -den
avond, ge moogt niet 'naar den toren gaan' Bert
zal vannacht wel de wacht doen'
het niet" ' en Bert werkt
-.- Tut, tut, aoo ergenis heeft
'r naohtr zijn rurt
den heelen dag hardr

Als Jrrt" nieuwe burgerneerter hoort'
"."aig.
ikkn mijn post r'veg blijf, zou hij zeggen' dat
dat
ik er niet meer voor oieug.
Iedereen kan 'tcch eens ongesteld zijn, va'

der...

Er is

iema,nd, die mijnheer Borre'grave in

niet.

't -ooJluistert, dat Toon Vallce oud en suf

En- nu gaat hij

wordt.

Vreeze heeft 'te veel op mij gesoholden'
vast en zeker van de h'oeve! be'Wat denkt die
sliste de n'ieu,we .burgemeester.
't
lomperd! Hij heeft *. dtt't"tt be'dreigen' En ic
een wild en siordig hu,ishouden ook!
Vreeze *t" *"id"nd, toen l,ij hoorde, dat niets
rnijnheer Borregrave kon veranderen"'

III.
Ç,vse1vader,

ge ziel zoo bleel<' ze'i KaaËe'

van den torenwachter'
de
--*kleindochter
,h,eb
hoofdpijn, rnaar 't gaat wel
W*t, ik
over, antwoordde de oude man' lk zal eens een
eind wandelen en frissche lucht happen'
Doch de wandetring beviel Toon Valke niet'
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$'13ns, de schoutsknecht)

- Ja... Hij zou zijn zoon in mijn plaatsjc
- hebben, en il< zal hem geen reden geven'
vr.il]en

om nog,meer over mij 'te 'klappen'
ToÀ 'vrou er niet varn hooren van dien
toren weg te blijven. En op 't gewone uur vertroh
- hij.
2ij",a""hter was toch niet gerust' Te tien uur

hoorden ze haar vader blazen en roepen'
Zoo in den rgur€û, wind, op den omgangt
ktopg ze tot haar man.
*- Vud"t zou beter zijn ontslag vragen' antwoorclde Bert. Maar hij wil niet' " En wat kunnen
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!ï'e er aan doen

!

pliep dien nacht niet ale geKaatje's
v*oon'lijk. Nu e,n dan schoot ze walcker en daclrt
dan aan haar vad'er op den toren... Ze verlangde
naar den morge.n...
Opeens 'o,ntwaalçte ze weer en ze hoorde lawaai
op straat. Ze stond oçl en kleedrle zich haastig
wat aan. Dan reing ze aart de deur zien. Er liepen
menschen op straat.
'lVat
is er? vîoeg C,e vrouw.
- '1 Kaeteel van mijnheer Forr.e,grave op den
Eeverberg
staat in brand! ,klonk het.
En luidt de brandklok niet?
- Neen, dat vindren we ook vreemd. Toon
- slaapt zeker.
Valke
Kaatje's rnoeC,er schrok geweldig... Vader
iuidde niet... €n er was ;brand, Zou Frij iets geliregen hebben ) Er hing ook geen lantaar- aan
den toflenhoele ,in de richti,ng van de,n brand. En
dat sein moest toch gegeven rn'orden.
f)e vrouw wekt,e haar rnan cn ve,rte.lde 't akelig
nieuws.
Vader ns vast en zeker niet we'.I ! ,meen,rnoed,er

de -ze.

Bert kleedde zich vlu.g. Hij nam den tweeden
s]eutel van den toren en, zoo snel hij kon, besteeg
hij de trap.
In 't kamertje brand'de de lamp. Maar Toon
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Valke lag op een matras op den vloer en sliep.
Vader! riep Bert.
-Toon ,opende de oogen en keek versuft zijn
schoonzoon aan.
Va'der, er is brand,! sprak Bert.
- I(/aar ben ilc? vro.g Toon.
-Bert zou zelf handelen. Bij brand m,oest ecn
l"ieine hl,ok geklept worden,, warrt voor de groote
waren 'er irnmers zes rnann,enr noodig.
Bert trok aan het zeel, ,dat in dit kamertje,hing.
En daar klonk 't akeli.g gelui.
Nu scheen Toom tot bezinning te kome'n. Hii
spron.g op.
Is er brand? vroeg hij.
- Ju, vader...
- Heb ik dan geslapen ?
- Ce waart niet wel...
- O, mijn plicht verzui'md! kreunde de oude
- Laat mij treirl<en en'hang de lantaarn uit.
man.
Waar brandt het?
-- 't Ka.steel van,den burgemeester op den Bewerberg"..,Er woont nu niemand op...
Bert h,ing de lantaarn uit. De stad kwam vol gerucht. ,De ibrandweer reed heen met de sp,uit... En
de klok klepte voort.
Kaatje's ,rnoeder kwam ook boven, ongerust
orn vader. dVlaar ze zag hem aan 't zeel.
Nu is er genoeg,geluid, zei de vrouw.

-
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'C), Johanna, ik was te rlaat! kùocg de oude
- Ik lag
te,slapen...
man.
Hij liet 't zeel ilos en, vervolgde:
f,s1s1 heb ik wat schoenen zitten lappen...
maar ik we,rdi zoo iaar in mijn hoofd... en ilc legde a'ne wat neer, om te rueten...
".- En dan zijt ge buitcn ,bezinni,nrg geràûkt,
*pralc Bott.
* Ik zag d,en brand ntiet! Hoe ic de ramp ,bo'
liend geworden?
Dat wisten Bert en,zijn vrouw nog n,iet.
Vader, ga:mee naar beneden.'. ge moet

- bed, zei Johanna. Bert zal boven bliinaar

ven.

De torenwachter had dringend rust

nool*lagend
nog,
dochter,
hij
volgde
zijn
traag
dig;
dat hij zijn plicht verzui'rnd had.
Bert stond op den omgang. I-lij zag duidelijk de
vlarnrnen uit 't lrastee] Blaan. Blussc,hen met de
kleine opuit kon s:liet veel helpen, ook al ware men
er vroeger bÉj geweest.
Toen het ochtend was verliet Bert den toren.
Op straat hoorde hij, dat een bewoner van een
huis aan de stadsgrens den hrand bemerkt en het
alarm igegeven had.
iDus werd het zoo gauw als van den toren
gemaakt, dacht Bert.
bekend
ging
in huià. Vader lag in een diepen slaap,
I-{ij
e,n
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ïnaÂr was rood van de koorts. Jo,hanna .lii*t d"nl
.dokter ïcorne:r" ,En deze zei, dat Toon Valke wat
overspan,nen was. 'tZou,met rust rnrel beteren. Er
wes geerT reden tot ongerr:stheid.
Er wercl druk over den brand gesproken,.. En
er liepe,n rare geruchteru. De schout had bewijzen
eevonden, clat het vuur }<waadwillig aanrgestoken
was. Bij de ru,ine, had men een pe,troleumkan gevonde,n.

Ën nu noemd,e rnen den naatrn van Vreeze.,.
had zelcer wraak genûrnen op den burgemeester door zijn kasteel in brand te steken. Hij had
in dien zin gedreigd.
Tegen den midldag werd Toon. Valke walc

ilie

ker.

_.

,Dat slaapje he,eft,me goed ,gedaan, zei hij.
IVfaar wat is er gebeurd? (), ja... brand... en ijh
zag het niet... Bert is me lç.omen walçker schudden.
Vader, gij waart ziek en ieder lçan zijn be,
zin,ning verliezen, zei Johan,ra.

lk had gister avond ,hier rnoeten blijven...
Toon Vallce wïlde opstaan. Zijn dochter raadde
het hern af. Maar de oud'e man volgde zijn zin en
zette zich in zijn zetel bij de kache,l.
lVat later l<wam er bezoelc" ,De burgern€ester
mr:est Toon spreken.
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--- Ik weet, dat gij den ,schurk voorpraat,

,* l)*u, h*bben we

hernam mijnheer Borregrave norsch. En nu ie er nog
'!Vas
ic:ts... 't
laat, voor de brand'klok begon te
kleppen. Frans, de schoutsknecht, heeft me vertcld, dat hij den kommandant van de brandweer
reeds ongeXrlopt'had, voor hij de klok hoorde.
-* Dat is r*'aar, mij'nheer cle burgemeester, erkende Johanna. 'Wij waren ook verwond'erd. Va.jer past altij'd zoo goed op. Eert g'ing ne.ar boven
clr- z{ig, Crat ''zader,!ets gekregen had. Vader lag in
l:rer,wi-jminr. Bert heeft toen geluid...
** Een ll:ern ijs, dat uw vader te oud is voor de
pcst, merkte de burgemeester op.
Mâaï ieder kan eens ziek zijn, burgemeestr:r.- De brard lvas toch spoed'ig gerneld.
*- Een ior'enwac,htelrnoet goed bij zijn zinnen ;iin, bramde de burgemeester.
In veertig jaar heb ik nooit een berieping
gehad, sprak Toon Valke. En ik heb veel branden
gesignaleerd... 'B'ij hevige onweeren stond ik
trouw op rnijn gevaarlijke plaats... En 1'a, nu ben
il,r niet wel geweest.., soo raar in mijn hoofd...
[,n ,,veet ge, hoe.dat kwam, burgemeester... Door
het gedurig piekeren en dubben ov€r uw bestraffing e:r" de L,edreiging ïnij te ontslaara. 't Is hard
o"ibillljlo behandeld te word'en voor iemand, die altijd naar zijn beste 'weten, zijn plicht heeft ver'
vulei. thv vader zaliger ,heeft mij rneerma{tn ge-

het ai, vreesde de toreti,-

wachter.
Mijnhe-er Borregrave ,trad bi,nnen en groette
koel.
'',/alke, zei hij, onlangs stondt gij bij den
toren te praten met Marius Van ,Linden. Toen
kwam Vreeze bij u. tr-lij was l<waad op mij en zei,
dat hij wel zin had mijn'kasteel op den Beverberg
in brand te steken. Gij hebt hem toen nog gekalrneerd. Er waren rnenschen, die dat hoorden- 'Herinnert ge u dat?
Jr, burgemeester... Vreeze was toen zeer
opgewonden...
-_ Maar gij heht duidelijk de bedreiging verstaan...
Ja... Toih,kan i]< niet gelooven dat Vreeze
zoo iets zou doen.
M'aar vannacht is mijn kasteel afgebrand.
En vlak bij is een petroleumkan gevon'den. Vrouw
Vreeze ;heeft die als de hare herkend. Toch loochent Vreeze het vuur aangesboken te hebben'
De 'schout doet het onderzodk en veïneemt, dat de
kerel,mij drikwijis heeft bedreigi. Uw getuigenis is
van belang.
Buvggrneester, ik zal natuurlijk de waarheid verklaren, sprak Valke. Maar 't wil er bij rnij
niet in, dat Vreeze zulk een misdaad zou bedrijven.
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prezen.

ls11pacht werd er te inat g*luid en wii kuntorertwachter gebruiken. Gc-

- geen suffenden
n'en

groet.
Onbeschoft liep de burgemeester weg.
-_ 't Is echande om zoo e.en ouden man te hahandetren, le,ïoeg Johanna.
-* I-{,ij zal me ontElaan, zei îoon neerslacht

ict

*

Maar dat moet de raad dan toch doen. En
de heeren wet€n, dat g'ij altijd uw plicht hebt geda,an', vader...
-_ We z-ullexr 't afwac,hte.n... lk denlc nu aan
Vreeze" Zou ïrij waarlijk het }caçte.ei in branc{ gestol*en hebben!
*' Vreer.e deeri in deru laatsten tijd tçch

oÏTti"...

En hij wa.s wanhopig... Maar toch,
zullç
eeur miedaad bedriiven... 't z-cru vreseefi'}ik
';rl
ztyn.

In dqul naæniddq.g krnâ,rn de sehout, orn de rrcrklaring rran Toon Valke te lrooren over het gesprek bij doq tor6s.
En 's avonds werd Vreeae aa,ngohouden. De
man Frield zijn oncchuld vol. Zijn vrouw on kin'
'Was
can anrartelijk tooneol...
doren wçoraden. 't
Vroezc wcrd naar Gen qnderç ctad, naar do
groote gevangenlc gevoerd. En bi,ina iedor se'i,
rl€it hfî to*r een sfuehte filfin was.
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's Avon,ds ging Bert naar den tore,n.

v.
wou Toon Valke als torenwachter afdanken. De rnan had zijn plicht verzuirnd, toen 't kasteel op den Beverberg hrandde.
,Dat lcas'teel was wel verzekerd, maar er waren veel
oudheden en boe[<en verloren gegaan, waaraan
Karel Borregrave seer geheoht was. En daaro,m
nog te meer,had de burgemeester een wrok tegen
Val[re. Ook lcon tlij niet verdragen, dat Toon
boertje Vreeze'yooïgesproken had. En hij liet zich
opmaF"en, door Frans, den schoutsknecht, die he't
po,stje aan zijn zoon wiide bezorgen.
Maar de raad der stad wllde Toon niet ontsilaan.
De oude ùriâfl wâs dien nacht ziek en bewustelooo
geweest. Dat kon ieder overkormen. Toon had altij'd trouw zijn werk gedaan. De raad weigerde
cnreohùvaardig te handelen. 'En Toon Valke bleef
torenwacFrter. Johanna. en Bert vroegen hem wel
ontslag te nemen.
Nrg niet, zei Toon. Ik houd te veel van den
- en de rlclokken,e'n van mijn kamertje.
toren
Vreeze zat n,og in de gevangenis; al loochende
hij de brandstichter te zijn. De zaak zou spoedig
voor de rechtban[< komen. Zijn vrouw en kinderûn verbleven steed'a op
hoeve. Maar hct
rDe br.lrgemeester
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Wâs ook nog geen eind November, den verhuis-

rijd.
epen, ,dat lhet tit
roepe
T oon Valke ,had weer geroe
'at ôl
ôp'den (omgal
uur was. Hij bleef nog wat
rond, wel donlç..
avr
staa n'. He,t was een, zaclt te ôVOÏ1,
'1131É*l:: ftlîirftlr]t
tillii:iÈ;
,.iS;ilti::ik1i.i:i'11,:ii$i{f.ix1
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ffi

dat men er bij een ziel<e waakie en dacht hij aan
zijn goede vrouw die zoo:lang krank was geweest,
maar liefdevotr verpleegd werd ,:loor hem en Johonna.

hoorde T,:on ,een stap. F{ij lceek over de
borstwering. Er ging iernand langs deni toren.
[-ven kwam die persûon,in 't licht van e,en ihntaarn, welke naast 'l toreirdeui:tje .hirig.
En Toon schrok. i-lij lral bemed.-t, dat die rnan
,iets als een rnasker droeg" '[n in zijn hand schitterde een ïm,pen. Toon Vaik': had het als in, een
flits bemeri<t" En nu bieef die qeheirnzinnige kerel
achter een pilaar van den toren staan.
Wachtte hij iemand af, orn rlen misdaâd te plePlnets

gen?

Toon daalde de trap af . 7.ijn ha$ bonrsde, nriet
van den spoed, dien hij maakte, maar .van spanning. Stil opende Toon het cleurtje en tra,d trrij
buûten. Voor eigen veiligheid had hij een schoen-

ffi
ru

maar niets koud. En dan kon de oude torenwachter soms mijmeren, al starend over de otad. Als hij
door d,e bovenramen een lichtje zag' meende hij'
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tnakershamer rmeegenornen.
Er naderde door de straat nog iemand. Tbon
hoorde de staptren. I-lij schoof langs den torenrnuur vooruit. tDaar bemerkte hij de loensche geclaante, die aich oprichtte. En 't was dui'delijk, dat
rie gluiper den naderende wilde aanvallen. Plots
greep Toon den sluipmoordenaar bij de schouders en, trok hem achterover neer. De man slaakte
een gil.
Wat gebeurt er) vroeg de naderende per-

-
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deraoelc gedaan. Toon Vallç.e vertelde

eoon.

Toon Val'ke herkende

den bu.rgem,eoster êR

riep:

Hier ligt een nnan, clie een rnoord wilde
bedrijven!
Een moordl herhaalde de burgerneesier. Op

wicnl

Op u! snauwde de gevallene. 't ls mislukt...

- ik haat u doodel,ijk...
rnaar

Robert van Malegem, gij

meester.

!

kreet de burge-

Op het lawaai kwarn Bert naar buiten.
*- Help.rne dezen kerel gevangen nremen, zei
I

oon.

Wat is er dan? vroeg Bert.

- Ge zult het dadelijk ho,oren, help me eers,t!
- \f,/aar is de schoutsknecht, die de wachi
- riep de btlrgemeester.
heeft?

Die moest daar op de mankt in 't wachthuis zitten. Nog een der inwoner,s, cloor het gerucht bui'
ten getreden,liep er om,'maar vond hem niet. Hii
,nraalcte alarm. En ja, toen kwam de schoutsknecht
uit een herberg. 't 'Was Frarts, die zoo gaarne
Toon Vailre van plichtsverzuim beschuldigde.
Robert van Malegem werd naar de wacht geleid. En Toon rnam den doek mee, d'ien de kerel
vo,or het gelaat had ged,rageTr en ook een scherpe'n
dolk.
Do schout vorscheen. En dadelijk werd hot on-

-30-

tuur.

ziin

avon_

-- Gij wilde,t wraak nemen op mij, zei Borre.
grave tot-de/r gevangene. En ik zal hier.zeggen
waarom. Van Malegem had vroeger noijn vlior
bedrogen ,rnet vahche- wis_relo. Miln
Ll"og
.hem niet aan, maai,gehood h.rr,
"d".
tijd
-r"a
de
i!
""r, L*g. Mijn
verlaten. L,ater treeerde van Maleg"*
vader liet hem met rust. Maar na v.d.rs a""a *Ude van- l\4alegeno burgemeester word,en, hij, di"
zijn geld verlcwist en ,slecht leeft. Hij *".rrd"
ker, dat ih n'iets van zijn, vroegero schurkerij kà"".
de en uit wrolc wi,lde hij rne àan den U""ia"."
letten. Maar ik sprak,nnet hem ovor dion wioaal.
Hn ik zei, dat hij al die pogingen on: but'gemeester
te worden rnoest laten varen,ale hij njet iot schande wilde gebracht wcrden. Hij gehoorr.r-d" .r,
vertrol< weer. E"n nri toont hii, wat hij voor pla.nnen had.

--- Uw vadey un qlt hebban rnij vcrnadcrd ea ik
ll"rt3 u_, riep van &4alegnm uit. Ik d"È, etdj

Dondnrdagsavond altijd van 't kaartspel,k**; ti
een vriend en ik wachtte u af, .r* *rolL tç
ncern.
Maar do torenwochter heeft hot vcrhindçri.
Do rchout dach,t aan den brand van t kastæt.
En van Malcgem bckende, na ccnigc vragon, in
9a1 v_laaa van wood-e, dat hij den hiand J.rti"t i
had, Hij wilde Kayel Borregravo tot o"j*rgaig
grengen, De bureerneelî:r*ort hem

"ffrit*l-a

heid de schuld op een ander te laden.

Ge wist, dat Vreeze mij bedreigde en ge
haaldet
een cTiekan rrit zijn huis, om hem te betichten
van
ux /
zei. de br.rrgemeester.
'misdaad,
' lDen volgenden
was
de stad in beroering.
dag
f)e vriend,en van Rob,ert vnn Malegem schaamden
zich. De burgem,eester kwam bij Toon Valke:
Trou'rlie rnan, zei hij, ha ilç. mijn zin gekre- en de raad u afgesteld, dan was ik nu wellicht
gen
verrnoord! Ge heht rne 't treven gered. 'En ik ben
zon trotsch en onrechtvaardig geweest, ook jegens
\'/reeze. Ma,rr nu heb i!< een harcle les gehad en zal
ze niet vergeten.
Vreeze v'erd c{ien dag bevrijd. En hij mocht op
de hoeve-blijven: de burgemee,ster zou hem helpen om zijr, gezin ordelii'lc en fatsoenlijù< groot te
brengen. F rans, de schou,tsknecht' kreeg een
strenge berisping. Toan VaùI.,e bleef ncg drie jaar
lorenwachter. Toen nan: hij rust en Bert en Johanna zorgden goed voott hern en van de stad genaot hij een pensic,ter.l"
Toen nog vijf jaar llater de torenwaohter begraven werd, luidde de groote klok zoo droevig.
Robert van Malegem zat voor vele jaren in de
gevange'nis. Karei Borregrave he'stuurde rechtvaard,ig de stad. En van pachter Vreeze had hii
veel plezier.
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