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't Was

etrir $epteùnbcravcnd van het jaar 162 |
jonkvroulv
Iîen
lcwarn van het il,orp $aventerlr
iraar het kasteel. Ze schrok. Lrlt een boschje trari

een haveloos gekleede rnân t'e voorschijn.
-_ Ç'eef mij een aalmoes, zei hij.
* M^an, itr heb geen geld bij me... Maar lcorn
irân 't kastee$ en ilt m,l u e*n gift schenken, antwoondde h*t meisje.
Ze keek schuw' nr*ar den bedelaar. De r*,eg
was hier eenuaârn en onder het gelnomte hlng
reeds d;e duïsteitrin,
* Wat, zoo n schoon gekleeeie jorrkvr<ruw
tôu geen g€ld hebhenl spottc de kerei"
_* Waarliih niet.,. Manr ean het hasteel zult
ge wat hrïjgen. Itç ben de dochter van den drocsanrd"

En den'lct ge, c{ât ik zao do,rn
om er
- te gaân en dan vartgepaht en in hen
heen
een lçelder
geotopt te wordem? Ilr weet hoe z.e cp kasteelen
frrrne drcrmmels behandelen.

*t*

* Bij ons worden ongeiuklcigen geholpen,
.- Ge hebt dus geen geld bii u?
_ Neen.
** Maar aan uw hals blinkt een gouiCen kqt.

Iir. wil dien hebben.
De l,andlooper nam de jonkvrouw bij cien arm.
I-{et meisje slaalçte een kreet
** tlw mond houden of "t loopt erger rnct r1
af dreigde de man.
De jonlavrouw beefde van angst.
Ik zal u den ketting geven, sprak 2e haaatig.
û,-d'oe unij toch geenr kwaad!
Rup dan".. Niet talrnen...
-Maar eensklaps werd de l:aanstroop€r ter zijde
geslingerd,cloor een jongen heer, die een. wiidgeranclen hoed droeg.
wat wil die schooierl vroeg de
- Jontrcvrouw,
vreemdeling.
Hij ,eischt mijn halsketting.
-De bedelaar was opg,esprongen.en vluchtte snel
in een boschje.
De jonl*vrouw vertetrde.het gebeurde.
l- Jq, de wegen zijn sorns onveilig, zei haar
helper. Moet ge nog ver)
Neen, h,eer, Ik ben Elza van Ophern, de
dochter van den drossaard. tVe wonen'ginds.op
't kasteel. Ik heb een zielce vrouw op,het dor,p

ting.
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beeoeht.'en ik
wel w,at te lang gebleven"
'ben-er
De avond valt zoo vïoeg.
Dat is waar".. Laat rne u naar het kasteel
geleiden...
* Ik ben u zeer erl<enteiiik" antwoordcle Elza.
..Ze wandelden tot aan het slot van Saventern,
Toen noodigde jonicvrouw van Ophem den jongen mân binnen.
.
Mijn vader zal u willen bedanlcen, verze'
- ze.
kerde
De drossaard een voornaam amhtenaar,
die voor de regeering de orde irr het ge,urest handhaafde * keek vreemd op, toen eijn dochter
met den vre,emdeling binnen trad. Vlug ver'naalde Elza haar avontuur.
.- Mijnheer, gij zult rnet ons avondmalen"
zei de drossaard,. Maar sta me toe eerst- beve!,en
fe geven om dien baan.strooper op te sporen.
Dit was spoedig geschied.

* Laat ik

m.e aaTlr u voorstellen, sprak de
iorage man to€n. Ik heb het laatst vertoefd te Elewijt bij m,eester R.ubens op het Steen, maar eigen-

lijk woon ilc te Antwerpen.

De drossaarcl keek hem verrast aan.
Ge kent onzenr grooten schilder Rubens
- wel zeer. goed? vroàg hij.
rlan
Mijnheer Rubens is nnijn leerrneester ge- ". en hij r:r; mij nu naar [talië" tk had
weest"

al verder kunnen zijn, vandaag" mââr de- schoonheid, der streelç in haar herfstideuren heeft me t€
zeer geboeid. Mijn na,am is Antoon Van Dijck.
* Van Dijckl (), dan heb ik al van u gclroord.
Ilç ben geluli.kig kenni* met u te rnalcen en ilc bied
u gastvrijheid voor den nacht Het is te ïeet om
nog verder æ reizen.
Dadelijh nam Arrtson Van Dijch dc uitnoodi
ging aan. Egn hnêcht bracht hem naar cen kamer, wââr de schilder zich kou vetfrisschen, wÈnt
hij was met stof bodekt,
Als een ne'tte, knappe man keende hij woer
beneden terug. Hij mnalcte lscnnis met ûn€vrouw
Van Ophem €n andere l€den van 't gezin en zat
mede aan tafel.
Hij sprak ,rve'r ai,jn rneester, den beroemden
Rubens, die te Ëlewï,jt lijn buitenplaats had, hct
nog bestaand'e Steen.
De drossaard luisterde met geno€gen.
lk zou aan Savesrtem een schilderij wiilen
g,e'ven, vertelde hij. II( hen eenige maanden geloden hier tot drossaard aangesteld en de bevolhing
heeft me lui.sterlijk irrgehaald. En uit erkentelijkheid wil ik de kerk verrijken m€t een goed tafereel, dat betreklcing heeft op Sint-Maarten. tk
heb er al dikwijls over rurgedacht aan wien ik
rulk een schildbrij zou kunnen be*tel{en. En nu

*{*

heb ik het geluk kennis te maicen met tr. Maar
ge ziit op weg naar ltalië.
C), i'k kan mijn reis we'l cenigen tijd uitstellen. Ilç wit in ltaliê de werlcen der beroemde,
erud,e meesters bezichtigen. Maar of ik ginder
e*nige weken vïoeger of later aankom' clat bliift
selijk. Ik ben aân' geen'tijd gebonden, spralc Van
Dijek.
gij bereid zijn voor mij het stuk tc
-'Zoudtvroeg de heer van Ophem verrast"
schilderen?
* Gaarne..,
- Ge kunt hier op het kasteel werken. Het
zal mij reen groot gen'oegen zijn u als gast eenigen tijd te beh,ouden.
Van D,ijck stemde dadeliik toe.
En ik kan me 't onderwerp al vr:orstellen,
vervolgde hij. Sint Maarten was vroegeï een
krijgsman met een edel karakter. Zekere.n d.g
ontmoeùte hij een in lbmpen gehulclen bedelaar,
die hem een aalmo,es vroeg. ,Sint Maarten sneed
met zijnrzwaandi zijn mantel in iweeën en gaf de
heùft aan de'n, on,gelukkige. Dat tafereel zou ik op
het doelc willen brengen"
Prachtig, sprak c{e drossaard. Het vereert
- Heilige en zal de rnenschen npwekken tot
olen
harmhartighe'id en med,eliiden. Maar nu we over
een bedelaar sBreken, moet ik eens hooren of
nriin bedienelen al Êêrl rsp66y van den rnover heb
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ben ontdekt. Barmhartig jegens de ongelukkigen
ben ik ook, doch streng voor hen, die de stree,k
onveilig maken.
De drossaard verwijderde zich en Van Dijck
praatte ,toen hoffelijk en prettig met mêvrouw
en de andere huisgenooten.
Dikwijls keek hij El'za aan. Hij had al gezien"
dat zij een bee,lidschoone jonkvrouw was àn ool
nm haar was hij blijde eenigen tijd op het kasteel
te lcunnen blijven.
llleester ,Rubens had hem wel vermaand, dat
hij zijn tijd zoo niet mocht verleu,teren. Al rnaandbn stelde hij zijn reis naar ïtalië uit.
: Maar nu moet ik een sch,ilderij 'rnaken"
daeht Antoon. En ik wil mijn rriterste best doen
om een gmed stule ,te borsfelen. Dat i du* geen
rterknoeien .r.an mijn tijd.

lt.
De drossaard liet zijn paarc{ zadelen. Hii wilde
zelf eens rond rijden, orn zijn knechten te helpen. Hii vertrok door d,en clonheren avond en
koos de binrr,enwegen, d'ie nu benijdbâar wâren,
mâsÏ s Winters echte moclderpneden geleken.
b{a een krnrartier hoorde }'ii sre,mÀen . Ziin
drie ma,nnrn wï:r1 daar.

*

F{ebt

grj

den govangene} vroeg

saard"

de dræ

"* Neen, heer, wij hebben nog g,een land'
looper ,kunnen ontdekken, an'twoordde Bruno,
de oVerste,
Hij vertelde waar ee geaocht hadden.
Zîit gij niet in de < Boschui'l >> gewecrt?
hernaln de drossaard.
** Neên, heer...
-- Daar. hadt gil 't eerst van al rnoeten kii
ken. In die icroeg komt dikwijls van dat sespuis,
al is het moeilijk den waard te betrappen op verstandhoudin:g met zulke schavuiten. Die Leendert is een sluwe kerel. Komt, we gaan er heen.
De drossaard wees den weg en de mannen bereikten spoedig een bo,sch. Aan de voornaamste
dreef stond een vervallen leemen huis, rnet laag
stroodale.. L)at was de herberg. << De Boschuil >>,
die bezoch,t werd door stroopers, leurders. maar
geschuwdl door alle eertlijke lieden"
Er b,l'onk nog een lichtje door de kleine ruit,
D,it verdween onmiddellijlc, toen de drossaard en
zijn knechten de armzalige ',vonin'g bereikten.
Leend'ert heeft ons al gehoord, hij slacht
de-hazen, die hij stroopt. Hij vat het minste ge*
rucht op, zei de heen van Ophem.
Hij bonsde iop de deur, rnaar alles bleef stil.
Bruno, de over,ste, had' een braudende lan-7 -

tanrn, die hij nreegtai onder zijn urantoi çerù,orgen hield, um niet de aa,rrdacht te wehkcn vin
hern, di,en men zoch,t, maar welke, h,ij dan toeh
Iton gebruiken waa,r het n,oodig was.
De drossaard bonsde thans àp de deur.
"t Is te laat, ilç doe niet rneer open. Fat_
soenlijke
lieden wilJen nu rusten ,an huo werl,.
riep men van binnen,.
* Hoor di.en huicheûaar eens, spotte vân
Ophem.
Frn 'luid beval hij:
Leend:ert, ontsluit rrw deur voor mij, den

drossaard.

De herbergier gehoorzaamde.
had ik geweten, dat gij het waart, edele
.heer,
- ilc9,zou me
nog meer gehalst hebben,';;;
hij fieemend. Wat is e.r van uw dienst.' àel*
heerï
*- Waar,om laa_t ge me zoo lang kloppen)
_. liç lag te bed.
Dat is niet waar. Ilc heb licht gezien.
*--Ge
vergist u, edele heer.,. Rid" €€n uur.
was ilc ter ruste, evenals mijn vrouw.
Op de tafel stoncl een vet'lâmpje. De drossâard
betastte het.
De wiek is nog warrn, zei hij.
*- Maar 't kan niet zijn, edele
Éeer, stamelde

Leendert.

*

g

Voeù dan zelf I Maar och, dat bewijs is niet

noodig.
Mijn mannen ook zâgen her ticht door
'Waarom

de ruit. Enr 'opeens we,rd het gedoofd.
Iiegt ge zool
Edele heer, ik begrijp er niets van.
-* Er is vollç in huis en ik mag het niet w,ete,n.
Maar heer drossaard, er is niemand binnen
bchalve mijn vrouw.
Een der ,mânnen hield de achterdeur in 't oog,
om te verhinderen, dat eriemand langs daar zotl
ontsnappen'
-- Leendent, in uw eigen beiang raad, ik u âân
de waerheid te zeggen. Wie is er in uw herberg?
spr.ak de heer van Ophern op strengen toon.
{iemand, edele heer. Ilc sluit om negen
uur- d'e deur en plakkers moeten dan buiten. Mijn
herborg is fatsoenlijk. Ik wil geen dron,kaards
kweekenDe vrouw was ook opgestaan en kwam uit een
achterkamertje.
* Leendert. wat is er toch ) vrr:eg ze met klagende stem.
Mijnheer de drossaard ,nleent dat er hicr
- vreemdetling in huis is.,.
een
* Een leugenl lcreet de vrouw, die er çen
*chte feeks uitzag.
-* Kahn, lieve, blijf kalrn, verrnaande haar
man, Wii ataan *Uî";.:çlen heær drossaard,

voor wien we immers diepen eerbied hebben.
Toen hij on,langs aangesteid wer,cl, hebben wij
een gro€nen tak uitges,token.
:* De drossaa,rd, de d,rossaard , W'ij moesten het een€ wagen zoo aan zijn ka,steef lawaai

te gaan maken en h,em te beletten te slapen.
AIs
ârme sloor een heelen clag gewroet en ge"
slaafd
!ge{t, mag ze nog geen on,gestoorcle nach,t
rust hebben.
een.

[Glm, vrouwtje, kalml Ge zijt nog wat
versuft,
omdat ge zoo uit uw verdi*nd,enl*l;
opgeschrikt wordt_ Anders zoudt g* u*rbi*àffi
sp,reken tot dbn edelen heer, zei L*"a."
,p if*

penden toon.
De drossaard rnoest niet luisteren naar
,,-àorp,
llgRneien en lcwaad,sprehers of
di* oi"
peluisteren, jurist alsoi onz" lr*rb"rf een dievenho,l isl gromde de vrouw.
mijn beste Trijnrje, dat gelooft de
, - M1ar,
d,ro.ssaard
niet... De edele heer weet, dlt *ij r.r*
tige lieden zijn, die vo-or oneerlijke gasten
de
deur zo'uden sluiten. Ja, er
kwaadwillige
îijn
babbelaars op 't dorp, ûrââr ieder
weet, dat men
L,eendert nog nooit op oneerliikheid
heeft ,kun
nen betrappen.
--- Sa. sa, ilc heb.nu,h,"* genoeg naâr u ge
luisterd, on derbrak ei ndeli li'i"- fr.", .van
i
Ophem

_- to _

her huis" I,k vertrouw hct
boeltje hier niet" Ze kletsen veel te veel.
Er is hier ni,ets te onderzoeken| schreeuw'l[li'j moesten hel kasteel eens
de -de vrouw.
eiaan
afsnuisteren I
Maar mijn lieve 'l'rijn,tje, ge zijt û,og te vsrsuft" Ih ben geen drossaard e:r heb dus het recht
nriet op 't kasteel te komen... De ede,le heer mag
eens laten rond, kijken. 'We hebben n,iets te vcr^
bergen. De edble heer zal alleen zien hoe ilrm we
zijn, al werken we hard.
En dan mogen we nog niet gerust slapenl
snauwde de rmouw"
De drossaard zarg echter haar ourustigen blik.
Neen, het was hi,er niet in orde, Leendert deed
zich te loensch voor.
Intusschen, srpeuden de knechten rond. De
drossaard had het Vetlampje aangestoken en liet
Bruno met de lantaa'rn naar den zold'er gaan.
Maar er werdi niemand gevonden.
* Zijn wij niu leugenaare? vroeg Trijnrje .
* En ik ga toch niet weg! ze,i de drossaard.
Weri, zit op den vloer
ge wilt... ik
- terug in mijn ,nest... Gijals
kruip
kunt morgen slnpen tot de zon hoog staat en dan nog in, uw zetel
luiererr,... \X/ij ztjn zoo gelukkig nie,t, bromde de
vrouw.
Mii" beste Trijntje, ge zult onzen edelen
Mlamncn, onderzoekt

-

* lt *

hær'nog botle .ntelaen,, arl begrijpr hij,dat ry* donr
uw *laperigheidr niet soed *""t, wat ge zêgt,

suste Leendert.

*

ilc weet het rnaar al te wei. Het is een
groote onrechtvaradigheid. Mo,rgen kan het
heele do,rp weer over or* kommeeren. Zoo'tr
inval en waarom ? ,Heb,t ge iemand gevonden,
snuisteraar) vroeg ze aan Bruno. Uw lcop is zoo
groot als uw lantaarn, maar er zit g*r, ii"ht irr.
Trijntje toch ! smeekte L"eendert.
-Piots cchoot de drossaard
naar den vrij wijdcn
haard. Hij stak zijn handen in de schouw".. trok"
en kreeg eerT paar beenen mee" en toen viel er
een heel lichaam.
* Wat is dat nu ! kreet Leendert, Er zat ic*
rnand in den, schoorsteen. . . Had ilc dat geweten I
Bruno en, de hellpers snakten clen heid vast,
die zich in den schoorsteen verborgen had.
Zoo, zoo, er was
ni*man-do zei cle dlos.
- Ilç zag wat roethier
saard.
vallen .. en toen we,rd
het-me duidelijk, waar de schavuit zat, dien
we

zochten.

* (),

kunnen wij het heipen, als er iemand
op 't dak kilimt en dân door den schoorsteen, terwiji w-ij slapen) vroeg Trijn.
* Ellendeling, ,gij wildet ons lcomen bestelen,
rnaar n,u valt ge in de handen van onzen
edelen

*12_.

lr*, *l zit
l.ændsrt uit.

gu ùw

'erdter*iu

io*,,",

Lriigeni *t"t,

* En 't laropje waaide eeke,r uit, toetr
de deur kwarnen,? spotte van Ophem.

wij

aan

Nu begrijp ilc het, herrmm'Leendert. Die

- had aù'Iicht gemaakt, om hier te stelen. 'W'ii
boaf
wârer vaet in sl,uup... Ce hadt dan toch gelijk.
dat het la,mpje brandde. Maar nu ziet ge. dat ik
ter goedcr ,trouw was. 0, wtt een geluk, edele
heer, dat gij gekomen zijt. Misschi,en had die
echelm rnij en mijn lief Trijntje itr onzen slaap
vermoond. O, edbh hr:e,i, ik kan u niet genoeg
hredanken. Ën sij, Trijn, dbe het ook!
* Ja, sprak de vrouw. Mijnheer de droasaard, yergeef me mijn bittere woorderu Maar ik
kon toch niet denken, dat ii'ie lo,ebas in den
schoorsteen zatl Gij wist zeher dat hij in den
omtrek zwierf) Toch hebben uw knechten ongplifk, steeds te denLen, dat zr"rlk vollç naar hier
lcomt.

Ik was hot d'ie vernroedde, dat ik den kerel
- zou viinden, zei van Ophem. En houdt me
hier
nu niet voor een onnoozelaar. Ik heb u toch al
bewezen, da,t ik me niet mei een kl'uitje in het
riet laat sturen.
Maa,r eddl€ heer, ge denirt nu toch niet dat

wij- dren rnan in dcrr schoorsteen verbo,rgen hebben! kermde Leendert. L*g den schu,rÏc op de
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avo,nd aan een ionkvrouw een ketting willen ontnemenrl
: J", heer, dat beken ilc" '

vcli
pijnbank en hi; zal rnoeten''bekennerr, dat hij
i<waçr om sns te bestelen en rnisschie,n te vermererden. fulijn beste Trijntje, va! op uw'knieën
en zweej: v66r mijnheer den drossaand, dat wii
eerli3ke, brave ûieden zijn, die nooit vagebondcn
herbergen.

-* Pijnl:ank, pijnhank, zei nu de gerrangene
trVitrt

gij :nij doen folteren,

valschâarrd,! snauwde
e,ene geatolen
uit a,rn'ro,ede en *rn hier rnijn ellendig logement
te betalen. Maar van, avond noemclet gij
*ge huizen
.rp van aileen wonende menschen en
wildet
er me lr.een zenden, om er in te breken. Ik wei.

hij l-eendert foe. -[a, i.le heb wel

gerde".. tij erl uw vrouw wâren toen kwaad...
tij zat rne uit te leggen, hoe we samerl goede zake'n konden cloe'n, als ik natuurlijk de kastanjes
ui,t h,et vuur wilde halen. En ge zoudt me nu op
de pijnbanic wiltren, helpenl
F{oo,r nu tcch eens! kreunde Le,end,ent. En
dat durft die boef allemaal zeg,gen tot een dood.
eerïijk rnaîi, die nooit een. stulç brooil gegeten
heeft, dat hij niet eerlijk verdie.nde.
i\4oet ilc u uw valsche tronie open krabben!
kreet Trijn, d,ie iraar mâgere banden reeds uitstak.

Maar de tiuoss,aardr duwcle cle fee,ks achteruit.
-- Man. vro,e hij tot den gevangene, heht gij

-

b;"d.. ' En gij zijt aÏ eenisen tiid in

de

streek.?

Ik kom er nu en dan...

- En dâ'n verblii$t ge in deze'herberg?
- J", heer!
- -Dat li'egt gel kreesch'l'rijn' ik heb uw iee'
liik- gezicht nog nooit gezien. Ge :iiikt wel een
duivel.
Dat iè r'an het roet, zei Ce drossaard' Frans,
haatr een emmgr water, dan kan onze neger zich
wit waeschen, tenminste zijn geiaat, want zijn
ggrryeten, dat zarl moei'liiker s&arl' vervolgde hij
tot ,een den kneehten.'
* .Trijntje. -mijn, schat, val op uw kniei'in en
bezweer onzen edeien heer, cl,nt we deaen roovcr
nooit eerder hebben gezien! zei Leendert.
a Spaa,r uw'knieên, en gebruik uw voeten,
want ge gnat gedrieën, mee nâar het kastee], ge-,
berod Je ai"**""a.
tÙUij gevangen? vroeg Trijn'
.
- Voo,rloopig. En dan zullen we uv!' ieven
eens onderzoeken.
:.- Mêar iL ge;niet rnee! G'e kunt rne er he'en
sleunen! schreeuwde de vrouw.
"* Nqen,, Triintje, gii zult kaim bliiven e,q
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Coen wat de d;ossaêrd vmagt, sprak t"ecndert.
Onze edele heer zal dan eerlijke menschen als
wij gelooven en niet een vreemden leugenaar.
De vrouw scheen zich te bezinncrr, en gaf toe.
Ze werd niet.gebonden, uro.a'r op'bevel van den
heer van'Ophern, snoerden de kncchten de twee
mannen de handen op d,en, rug.
En zoo bracht men de gevangûnen op het kasteel.

Het was a,{ laat geworden en Antoon Van
Dvck bevond zich reeds op zijn lumer.
III.

Den volgendbn morgen liet J. dro"*""d derr
vreemdeling vô6r zich brengen. Hij onderwocg
hem eerst over het geÀeurde van d'en vorigen
avond.
Elza werd gëroepen en herhende den man.
Vraag eenb aân mijnheer Van Dijck, dËn

schilder,
oolc te komen, zei van Ophem tot

Bn-rno.

0, neen. , . h,em wil ik niet zien I riep de
gevangÊne
uit. [-aat hem weg! Ik beken immers
atrles.

Zijt

ge dan 266 bang van mijnhe.er Van

- vroeg de drossaard.
Dijck?
O, hii moet

-

ï iY."!
''

ts

En waarom niet?

-* Ik kan da't niet eeggen

!

De schilder werd toch gehaald.
De gevangene wend'de zijn gelaat af , ma^ar Van
Diick keek hem nauwlettend: aan.
\Vs1, Lieven, zijt gij dat?
- Neen, ik heet geen Lieven...
- JawCl, Lieven Pieters uit Antwerpen'
- Hii *t* ila'ng u te eien, dus moet hij Lr

kennen,
sprak de d'rossaard.
lVelnu, ja, ik ben Lieven Pieters!
-En de gevanrgene barstte in tranen uit.
Cij een schilder, zijt een baanstrooper ge'
n'orden! hernam Van Dijck'
De wijn... Ik ben nu een nietwaard. ûa
- Antoon, ik schaam me te diep.
heen,
Lieven, Lieven, ik heb innig medeiijden
met u. Ik wist dat ge Antwerpen verlaten harlt.
* Voor mijn

schulden

I lk werd er om ach'

tervolgd.

Waarom hebt ge dat niet aan mij

af -aan meester

eezegd

Rubens)
O, meester Rubens had me zoo dikwii'l,a
IIc durfc{e hern niet meer nnder de
vermaand.
oogen te komen.
._ En dan liever stelen...
* lk heb alleen gesrtolen '.rit armiredê...

*- 0, iL weet wel dat g'e geen dief vrri

:!?=-

beroep zijt, rnaar 't eene leidt tot 't andere. En
gister avon,ci steldet ge u gemeen eil laf aan...
Hn ik, u,nr vriend, rnoest u in de gra-cht gooien...
*- Ili mcende u âân uw stem te herkennen en
daarvoor vooral nam ilc cle vlucht. O, ik ben een
"nietwaard ,geworden
!

-_ Lieven, ik wil voor u doen wat ik kan.
maar dan rnoet Ee beginnen rnet aan den heer
drossaard oprecht alles te vertellen.
Van Dijck ging Lleen, want ,n,u mocht hij zich
niet met d,e r,echtszaak bemoeien.
i",ieven deelde aan den drossaard mee, dat hij
een zwerver was. Hij had meerma,len in, << De
Boschuil >> geslapen en daar lieden ontmoet, die
hij noe,rnde. FIet waren ïrômen die op een zwarte
iijst van het gerecht sto,nd,en. En Leend,ert en
Trijn gaven hun inlichtingen, kregen een deel
van den buit e,n veyheelden allerlei gestolen goe.

deren.

De lçn,echten 1'an den, clrossaartl hadden het
dien dag drulc. En 's avonds waren er nog meer
gevangenett s,p het kasteel.
En het bleek dat cie Boschuil wel zeLer enen
dievenho'l was geweest. ,Maar het ondeyz.utr ,o.,
nog een tijd duren.
Li,even Piefiers zat allee,n. . Op vo,orspraak van
Anto-on Van Dijck,
Àij een be,ter verblijf
J<re_eg
dan de anderen. ËJii had schildersgerief en V;;
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Diict< zer; dat h^ij moest werken" Van uit zijn karnér kon Lieven schetsen maken van de omliggende veiden"

,.,.

Antooû Van Dijck eat i'n den kasteelhof. Hij
wae nog niet aan zijn, $int-l\1laarten begonnen,
t:naar wi'kie eerst een landschap schilderen voor
Elza.
De jonkvrouw was stil genaderd en keek toe.
Ze bewonderde het wetk van den ktt'nstenaar.
Ze was verheugd' toen Antoon haar het stuk
ten geschenke gaf, als een h.erinn'ering aan haar
ontmoeting.

*

Jufvrouw Elza, wees rnijn bemidc{elaarster bij uw vader voor Lieven Pieters, zei Van
Dijck. Ik weet .*'el, dat hij laf en'schurlcachtig
tegen u optrad, maar de sukkelaar moet toen "t
hoofd.verlole,n hebben" Flij han goed schilderen.
Hij heeft zijn talent bedorven door den wijn,

rnaar ilc ben overtuigd, dat hij er weer boven op
lçozrrt, als hij genade krijgt. Eir 't zou me groot
leed dsen, moest ù"-ieven gebrandmerkt worden
als een boef.
Elza beloofde voor den gevangene ten berte
te spreken.
Zi'j toonde haar gerschenk aan haar vader or:
begon toen over {-ieven Pieters"
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*- Het

or-*J**"o*i*' is nie.t geëi,ndiigd, zci d.
nlroesaurd. lir zitten echte schurlren in dlerr kel"
der. Ë,en ail vast zal aan dle galg hangen. lk weet
nog niet juist, wat d{e l,ieven heeft uitgevoerd.
Ëen der kerele beweert, dat hij in een moord g3rrrroeid is, en zoo di't waarheid bliikt, dan ontlcornt
hii niet aan de strop, al pleitte meester Rubent

zelf voor hem.
Elza schrok. Ze deelde dit aan Van Dijck mee.
Lieven ter dood veroordeelen, spralc deze
droevig.
O, dart zou vrêeselijk zijn. Maar ik kan
niet gelooven, dat hij in een moord gemengd is.
Lieven is aan de,n drank verslaafd en door ellende gertaakte hi'j tot stelen, wat ik heel erg vind
mâar een moord,enôar kan hij niet zijn.
Van Dijck begon nu aan zijn xchiùderij van
Sint-Maarten. Dikwijls kwam Elza naar het werlr
zien en de schilder vond; dat zeer aâng€nna,m.
Hij zag den heer van Ophem weinig, want
deze had he't druk met de rechts-zaak. Het was niet
gemakkelijk de waarheid te veïnemen. De gevangen€n beschuldigden ellçaar.
Leendert, de herbergi€r, zvyoer telkens, dat hij
en zijn vrûuw onschuld,ig \ /anen.
In dien tijdttrrachtte merr verdachten tot bekentenis te brengen door ze ,te pijnigen. Ër waren
dâartoe op het kasteel allerlei wreede werktui-

gen'
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Kn toon de eire'ssùârd cen r*er gru+tste ticrev'ç'n
,r**t ai. tuul li*a bren'gen, riep de marl uit' dat
hË"-;";tl,;id eou ,p'*k""' Ën nu deelde hii
rnedegeva'n*
*!., a* Lreentdert, Rudo'tf, een der cle
[Joschuil
in
;;;" ;" hii zelf, een koopman
Ë;$;"-;.lJkt. D* ,:ngeùukkige rverd er bestn"
lcn en geclood.
Dat ivas drie rnaanden geleden gebemrd' Mcrt
fruJ h"t lijk begrav"n o"d*' den leemçn vloer
van de achterkeuken.
R"Jolf werd uit die zaal-geleid" Hij en Leend"tt *""unen dan mee naar het herbergje in het
bo.cch. Rudolf duidde de plaats aan'
_. Weinu ja, dnar ligt ieman'd begraven, zei
Leendert. Muàt Rudolf had den koopman in het
Uo*"tt vermoo:rd' 'Hij was rnet nos een an'd'er" '
iÈ g;l"tf dien Lieveto. Ë,t ze bedreigden mij ook
io i.tttt"orden, als ik nùet wilde toelaten' dat het
ii;L o"aet den vùoer begraven werd' uit vrees
hen doen'
voor
-l mijn leven liet ik
weden'oer Rudolf'
zeggen!
ge
W.t durft
Die koopm.t *u, in het bosch verdwaald' Het
stormd;€. Hij zag het iicht in uw venster en ging
er op af. rHii was biij een nachtverblijf te Yit'den.'Gij bemerktet dat hij veei geld bij zich had
en Trijn moesû mij kornen'roepen' Ge vroegt me
d"n t" helpen orn den reiziger te berooven' En
gePtreegd'
we hebben samen ,*Xt:d

Leereelert lmmehende he-,rdnekkrg
.* \ilaç Li*ven, de .schilcller, er biji! vroeg de
droseaard aan Ru,iûlf.
-* Neçn... Ik irerr rTit,u **ruid*r wel. i{i3 bedetlcie el:l nâTï] rÏ?J et-t da::i r'rueX een,ii !c/Ërt weg op
eien heeve, Tu.aar nooit heÏ:r ik g"ehoord, e{nf hîj geweid deed"
Leendert hieltl,b'ij horg en laæg vnl, da,t hij onsehuldig was"
&'laar toryr hij riu r,r'rk vâ6r de pijnbamk gebraeht wercl, beleed hii zijr'" sch.ratrd. En hii erXçende, dat l*ieven F]iet,ers niets van de miefuad
hao geweteri.
Ër lcwamen î!t:g {îrreer schurkerijen aan Lret
Xicht" Het bÏ*ele dlat [..ieven în de Ëoschmil wel
eens lv.at verlç,;cht kld, ui;et hij ,:p Fro,even had
lveg genûnt'en; 'i w-a:rfln n:u:hter l;le in,ig:herJeïl ge
weest" Leendert iaari' hcni n,n,:rit ter,t misdaad kun"

nen verlckken.

$Ueer verlieg:*n eenil4* d,ag,r:n, p\:.rternn Van
Dijck r,,trtlri<te e,tr,lcen dag. l,ieel'*n '/an, 't leasteel po"
seerden ;rh' nr,ldelh,{aar ele sehliçlÈr vcligdr., rfiei cjnr,,Lrst jret reeÈrterlijle on,d.errcleÀ;. 1-{ij l;u* r,:.,:*r beliommerd .rn.

zijn *roegeren vriend.
4

Co m.eer ochilders l^/avon 'ren etild-er gegaan
docr den w jn en een loshan,rlig Teven" Ze verwnestt'en hr:n f.rrleilt. hi,tn licha.a':n en ziei"
Van [)ijek ïlr:çpte Fiett:.rs te kur:nen re'dden,
niet alleen \rÊn â&rate straf, rnaar eveneens {rit

ziln verval"

[,ier.',en haci dien avond ËJza we] hedreigd,
Van l-)ijc{,r sr:!*ofctre niet. dat Lieven haar
gesÏagen eclu "hcbtrr*i:" i.rad, ze ïeûg orn horlp rnnerruaar

tem roepen^

Zekeren'nçcnd, zei dc lreer van Ûpheur:
--- hTet 'ro,rrnnis, in r-rif;gesproken; Rudoù$ en
Leendert $&elî.rÊn i,,an cle g*.Tg, en Trijrr worclt ver"
bannen nn een g*rt;rr,-f;eni*sti"af vâI1 ze$ rnrïânden, l-let is str*ns, maar vercllend.
* En L,ieven Ëielers? vl:ûi:fl Van Dijck.

* fk aal Lre.rn nrnefen Liten

ter*gelnten worden, spr;rii Van
vig"

*-

DiisÏ"

dy*re-

-* FIet i"s zijn schralel...
**- Een Tq;Lrnrltenirler. . " en dan *en rehandeiijk
brandmerk. i-Tebt gij r,",ezir,:n, vreilçe sehoone !and*ehappen hii rnaaiet}
___-

_!n
^^

l:;y;rnehnerken,

want hi.j ï.*eei:t ;lich ,loeh sehuldig geanaatret âaT1
hraans,tronï:r:rii F,r.r dar: knr;rf ïri{ er n,ûg goadrl{oop
van af.
-* O, aoo ûnter:rri gii henr rroor zijn leven.
Er: hii r:alÏ n*':it mecr iri tatsoenlijk gezelschap

"*
l$!

-*_

*- .Ïa...

maar daarom kan ik hem niet on"
schuldig verklaren. Het gerecht 'moet zijn loop
hebben.

Wees barmhartig. SchenJ< hem genade,
- van Ophem!
heer
_- Ik zal er eens over nadenken.
Van Dijclc sprak wee,r rnet Elza en deze pleitte
hij haar vader voor Lieven. De drossaard bc,
loofde toen aan de regeering genade te vragen.

Leendert en Rudolf ondergingen hun straf op
het Gaigenveld. Toen Elza de kloir hoorde 'luiden, bad ze voor de ziel der veroordeelden.
A.ntoon Van Dijcir ging niet nhar de terecht,
stelling zien. I-lij zat toen bij Lieven.
Zaa ver had het met u ook kunnen lcomen,
zei- hij, idoelend op de galg. Van kwaad daalt ge
tot erger.
O, hon ik mijn leven opnieuw beginnenl
wenschte
Fieters.
IL hoop,, clat ge senade krijgt. En dan zult
ge-u te Mechelen vestigen, niet te Antwerpen,
waar gij slechte karnaraden heht. Ge moet u uit
uw verval opr*-erken, en ge kunt het.
.- Antoon, gij zijt een edele rnân... Anderen zouden me verfqeien...
Ik wil u helpen. iMaar schuw den wiini

- eerlijÏ<, en treffelti}*t
I.,eef

__

Z,eiu praatte Âutu,rsr rnet Lievctt, die ttts :inero'{r
van brave suders was.
F,enige dagen later kwanr er bericht, c;lar Lie
ven' Fieters genade kreeg.
Van Dijck was zeer bliide. I-iij mocht het goede nieuws aan den gevangene meedeelen,
Lieven was hem zeer dankhaar en weende van
vreugde. Toeh-zou hij nog een verned'ering ondergaan. Hij werd op bloote voeten naar de kerk
geleid, en moest daar v6ôr de poort zijn schuld

belijden. V,eel rnenschen lçwamen kijken.
Van Dijck gaf ttr-ieven, toen wat geld.
* Gij hebt nu eenige schi'lderijen gemaakt,
zei hij. Verkoop die te Mechelen en vestig er u,

En niet meer in' 't wijnhuis! Werk

stand-

vastigt
Lieven Pieters beloofde beterschap en vertrolr
uit de streek.
De dros.saardJ had de < Boschuil >> laten plat
branden als een
roovershol.
"luoSswelijk
Irijn zat nog gevangen en zou dan naderhand
uit Brabant verdreven worden. Ze hield zich
nu zeer kalm, want ze dacht met een gruw aâr.!
het lot van haar man.
De familie van dlen verrnoorden handelaar
was naar Saventem gekomen om het gebeente
plechtig te begraven.

-- ffi"*

Mijnheer Van Dijck, zet dat uit uw hoofd,

- hij. FIet is o-nzinnig en oolc onmogelijk'
sprak

V'.

Omdat'Elza een adellijke jonkvrouw is en

Antoon Van Dijclr werlcte zeer langzaam aân
zijn Sint Maêrten. En het was om nog steeds op
het kasteel te kunnen hlijven. Hij had EIza lief,
die dikwijls naar zijn ar'beidi lcwarn zien.
De heer van Ophem verbraasde zich over die
traagheid, rnaar wilde geen aanmerkingen, rnaken. Het verwonderde hem tûch, dat Van Dijck
niet meer haast maa,kte o,m. naar ltalië door te
reizen.

De schilder verbleef nu al

vier

weken

op

het

kasteel.

Zeheren ervo,nd toch zei de drossaard:

Mijnheer Van
ik houd u hier re
- op. Ge zult mdt Dijek,
lang
den Winter niet over de
bergen kunnen tr,ekken. Dan zal d,e sneeuw de
wegen verstoppen.

__ Och, ik zou de reis naar ltaiië willen uit-

stelle,n, an'twoordde de schilder.
* En waarom?
Antoon werd rood.
Heer, he;rnam hij dan, ik bernin

lieve
- en vraag uw toestemming om metuw
Elza
haar te
Erouwerr. Itre kan rnet rnijn: kunst veel geld,verdienen.

De drossaard keelc nu norsch,
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ik -maar een burger ben? Telt rniin kunst dân niet
mee) De kunst adelt ook.
Ik heb grooten eerbied voor uw kunst,
maar mijn dochtelmoet een edetrman huwen"
Bovendi,en ziit gïi veel te haastig. G'e n:oet uw
toelEomst nog ma'ken' Ge handelt onbezonnen'
Meester Rubens heeft u aangeraden voor uw
studie naar ltalië te reizen en nu zoudt ge dat
eensklaps opgev'en! \Vees toch ern'stig!
f)e drossaard vevwiiderde zich.
Die adellijke miinheer ziet dan toch min
op mij n,eern brornde Van Diiclc. Hii is eigenliik
een.hoogmoedig manDen volgenden dag,vertrolç. Elea naar familie
te Brussel, zond,er dat ze afscheid rnocht nem€n
van Van Diick.
Deze vernarn dit van een der mei'den. Hii was
boos. En dien d,ag voerde hii we:inig uit. l{ii
nokte.

De drossaard sprak niei rneer over ziin dbchter. En mevrouw .leed' of z.e van niets wist.
Den volgenden rnovgen zette Van Dijck zijn
werk voort.
Maar ik ga niet naar ltalië. bes'loo't hij nijdis. Ik zal het n"T.ln"*ten, en in den orntrek

blijven. Ik wil Elza terug zien Haar vader heeft
mij als een hond behand,eid. lk kan Elza niet verget,en,

Na den noen hield ee,n lcoets aan db ,icasteçlpnort s,til. Ë.n niemanc{ minder dan mijnheer
Rubens, de l:eroemde schilder, stapte er uit. De
drossaa,rd, ontving hem met eerbied. \ffat later
trad Ruhens in de zaal, waar Van Diick zat te
schilderen"
Deze sprong op en werd rood.

Zaa, Toon, ik waande u al een heel eind
in -f)uitschland en ge zit nog hier te Saventem,
zei Rubens.
Mijnheer van ûphem had me gevraagd
dit- stuk te sehiideren, stamelde Van Dijck.
't Is pr;rchtig rverlc, maar heit had reeds
icunnen af zijn. îoe, wees oprecht,.. Ce talmdet
zoo orn een meisje.
** O, mijnheer van Ophern zal u wel alles
verteld hebben !
.lu, hij zond mij een bode rnet een brief. Ik
- vanriaâs
znu
van Elewijt n,aar Antwerpen teruggekeerd zijn, vrant de Zomer is voorbij. Ik h;b
voor u de huisreis uitgesteld. En ik ben naar Sa.
ventern ççekome'n om u eens bij de ooren te freklsen. FIa, om een paar mooio meisjesoogen zou
Antoon Van Dijck zijn toekomst hreken I Zelce,
ge maakt daar een schoon stuk. Ge toont, dot ge

*ffi*

nog meeï kunt dan ik dacht. Wat zai het dan
zijn, als ge uw studie voltooit?
* Ik mag Elza niet huwen, omdat zij van
adel is, bromde Van Dijck.
Toon, toon, gij zijt nog te jong om te
trouwen...
Uw gedachten zijr: los... Ge hebt
geen bestaan... O, ja, ge zoudt uw brooc{ verdienen, maar van een' leerling als gij verwacht ik
meer! Ge zult nrr dit doelc voltooien en dan onrniddellijlc uw reis voort zetten
Rubene sprak zeer ernstig met zijn leerling.
Ën Van Dijck gnf hem zijn eerewoord naar ltalië
te reizen.
Rubens keerde naar Elewijt terug.
Van Dijck voltooide het stulc.
De droseaard betaalde henr. Van Dijc,k nam
afscheid. Maar hij lcon toch niet vriendeliik ziin
jegens derr heer van.Ophem.
Droevig vertrok hij, peinzend aan Elza.

Antoon Van Dijck zrag op ziin reis schoon,e
laridschappen en ateden en in lta'lië was hii vol
geestdrift voor db kunstschatten.
Hij dacht nog wel een,s aan Elza van Ophem,
nlâar moest Rubens en den drr:ssaard geliil( geven. Hij was toen veel te haastig geweect. Van
Diic,lr wijdde zich aan zijn werk.
Toen hij na iaren in zijn land terug kcende"

*t

-

was Elza van Ophern met een edelman getr,ournd'
En ,Antoon Van Diiclc verwierf grooten roem
als schilder.
Te Mecheien o,ntrnoette hii Lieven Pieters.
Deze verdiende nu eerliik ziin brood, al was hij
geen' meester in dre l*unst. Hii had toch een treffelijk hestaan en ble,ef Van Dijck dan'kbaar voor
driens heschermins in die akelige 'dagen van verval.

De schilderij van Sint.Maarten hangt nôg
steeds in, de l'^erk van Saventem. Dikwiils hebhen de dorpelineen hun schat beschermd tegen
roofzuchtige kri j esbenden.
h4aar in 1794 werd het stulc door de Franschen
geroctfd en naar Parijs sevoerd" Door de be.
'Willem I, kreeg rnen de
rnoeiingen van koning
schilderii in, l8l5 terug en in triomf haalden de
Saventemrners hun Sint-Maarten te Brussel af.
Nu we dit vertellen, is er in de Antwerpsche
tentoonstelling ,gçn riike verzameling van oude
Vlaamsche kunst en daar bewonderen duizenden bezoekers ook deze echilderij van Antoon
Van Dijck.
Er is daar nog ancler werlc van o,nzen beroernden Antwerpen'aar, die veel in Engeland heeft

seachilderd"
-
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Saventern is een scfioon dorP, in de'beriailiip
suoek tueschen Brussel en Leuven.
NIASCHRIFT..

Ge hebt in dit v+rhaal een schi'lderslegende
gehoorcl. Er worcl't ook in gesproken van het
Steenn waar Rubens in den Zomer verbÏeef.
Dit lcasteel staat n,og bij Elewijt, tusschen
Bruseel en Mechelen. Het is een prachtig gebouw, dat ons dus wel sterk aan' den grooten
meester herinnert.
Niet ver van'daar hebben we de < Drij Ttr
rens >, nu een hoeve. Daar had de schilder Teniers zijn b'uitenplaats.
Elewijt ligt in dat bekoorlijk Bra'ban,t nret zijn

zacht golvend,e velden, frissche weiden.

erl

mooie boomgroepen.
Rubens heeft er veetr in de dreven gewaneleld
en' door hem is het Steen wereldberoemd seworden.

Tijdens de' geweldise r:oriogsgetreu-ttenissen
rian l9l4 bleef het Steen gerpaard. al is er vlsh
bii veel gruwelijks gebeurd.
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Voortdurend herdrukken
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verssheneri
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VraaS ze in de boehwinkels of aan de dagbladver'
koopers.

Er zijn

steeds veel vroegere boekies vrxrrradig.
Ëlke weeh verschijnt een nieuw.
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