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BIJ ITE ZAKHEruROLI.ERS
l
Bert Verdijk rkl,ram van school... maar nier
langs den kc:tsten weg of anders had hij op dien
\^eg erg getreuzeld, want 'l was bijna zes uur. Err
.ie sc,hool was toch te vier uur uit.
Zijn zestienjarig:, zuster Margriet stond aan de
deur van de kleine woning, een eind buiten 't dorp.
* I{4, eindelijk zijt ge daar! ,bromde ze. Waar
i,ebt ge zoo lang gezeten ?
-* 't Is toch nog niet laat.

; IJijna rzes uur...
* Dat kan niet zijn, beweerde Bert.
_- KijL Can op de klokl Moest ge in school

l:lijven ?
Ja...
waarom?
* Onverdiend"".

_

*

'O, ja, dat zal wel !.De meester ir onrechtvaar,clig, 'hé! Zie, ik vind het flauw de schuld op
c{en meeater te sterlcc'n, als ge zelf wat mispeuterd
hebt, sprak Margriet.
Wat weet gii er van?
- O, ik weet heel goed, dat de meester u niet
onrec,htvaardig
zal straffcn. Wat hebr ge gedaa,n?
Och, een beetje gebabbeld... maar zaag er
- over....
niet
En ge moet helpen de aardappelen uitdoen !
- Ja, maar eerst eten...
*- \[ssn, clan w,:rdt het donker...
Z.g, itk heib hr:nger, hoor! zei Bert Verdijk.
- 't Zal tl:n straks nog
beter smaken. Korn
- rap mee I
t;l,ear
f,sys1 ean boterham
-Bert iiep in huis en sneed zelf brood. Haastig

rt hij 't op.

Margriet lceerde r:aar 't stukje land terug dat bij
lret huisje behnorde Ze had al eenige rijÀn aard
nppelen uiitgedaan tlr zs zette nu dit'"werk voort.
Ze lette t'evens op een klein zusje, dat in 't gras
krocp. 't W.rs n-og een mooie, zoele Octoberdag"
Margliet had het druk gehad. Ze moest ook hËt
huishouden beredcleren. want moede,r was rnet
vader mee nâar de Klokhofstede, de groote boerCerij, waar r)p groote alckers de aardàppelen geroc'id werden.
De ouders Verdiilc moc$ten dus oolc elders wer',

kcn, om de,n kost :e verdienen. Ze hadden zelf
maar wein'ig land. waarop ze 't cen en ander
.kweekten voor eigen gehru,ik.
Era da"t str,lleje lald wr',rcl vooral door Margriet
,err Bert bew:rkt, al deed vader er dlen zwaarsten
,arbeid op.
Eert bleef ni.e1 Ïang weg. Nog met een stuk
L*u.rrd in d,e irand, lrwam hij bij zijn zuster.
Ge hebt nog niet veel aardappelen ui'tge-

-

'riaan,

zei,hij.
C), i'k harl zeker geen ander werk !

goed,van

.lk

moes't.

zusje wasschen. En de kousen, waarin
ge verleden rveek zulke 'groote gaten h,ebt geloopen, zij'n al gestopt. Ik heb gras gesneden voor cle
konijnen en de eieren iraar d'en koopman gettracht, die morgen naar de me4kt te Aalst gaat.
Toon gij u nu ook eens zoo naârst'ig, Bert... Raap
de aardappelen op!
1361 mij ze uitdo*n!
- Neent
- Ik ben ,.en venf . ". Op de Klokhofstede doen
Ce -mannen uit en ràpen cie vrouwen.
'lk heb geen gûesBa,bbel n-u niei langer...
- orn den riek in mijir hand te krijgen. als ii
ti'ng
(::r mse staat te zWaaien.
- O, ik kan ,beter uitciq:en <ian gij"
l\4uar Margriet gaf nict toe.
Haar broer wie:p dan de aarèlappelen in dis

mand'

.i

-'-- Z*g ni-r eens ,-erlij!., waarvoor Ce meester
in schc'ol heeft gelr.ruden, zei Margriet.
-* \T/el, vcor rla: baÈ.belen...
l\4et wic? Mer jules Walters zeker...
- l)ie l"omt imrners i'rret meer naar school.
- En ik :r:cht dat hii moest.
--_ Hii is in twe,- weken niet meer geweest.

tg

-_. Waarom niet)
-_ FIoe kan ik ciat lveten? Ik ben toch nooit
meer brj Jules Walrers.
Dat is 't besi: ook! Zoo'n deugniet... Gisteren werkte zijn morder ook op de Klokhofstede.
Err ze zei aan moecie,r, dat ze zoo'tt verdri.et van
hear twee oudste jonge ns !'rad: Gust, die te Brussel is en" Jules, die hier rondloopt. Ha, Gust, worr
rr.iet rneer cp het la:rd werlçen. Hij moest naar de
stad. Hij ging er hendel dnjven...
__ FIij verkoopt er boter, eieren, kiekens, koniinen...
'
Ja, die hij van hier laar zenden. Maar hij be- de rnenschen lriet. t Is uitgekomen, dat er
Leralt
veel van onzc gem€ente ooi< geld van'hem moeten
'::rtvairgen. Kcopen vo.rr niemendal, en verkoo'ren vûôtr ve*^i geld, 1,.a, zoo kon Gust Walters hier
ilr-i ej] dan wel den grooten heer komen uithan?e.n,! Maar nu bliift hij weg, want de bur,gemeester
zou hem vsor schul'J doen aanhouden. Voor mrjnircer spelen :n zijn rnoeder in de ellerrde laten, een
erme weduwe
4

Babbel zoo veel niet en werk voort. bromde-Bert.
Ge wordt rood. ". Ge loopt toch niet meer
met Jules, hé!
Maar neen.".
- Ge weet dat vader het u streng ver,bood; hij
- Jules hier weg...
joeg
ge me n,og ooit bij Jules of komt hij?
'Walters,
-Ziet
Bert was de ma <icer geweest van Jules
een siouten straatjongen" Maar na een dag van
deugnieterijen,, had Bert moeten beloven dien
siechten kameraad te mijden.*) Dat was nu ruim
twee rrr:aanden geleden.

Zie zoa, zei Margriet, raap
door... lk ga zusje te bed leggen...

maar dapper

Er lag een iheele voorraad aardappelen in

de

mulle aarde. Margriet ibleef eenigen tijd weg. Bert
had zich geweerd. Zijn zuster rnoest zich spoeden
om hem bij 't uitdoen voor te blijven. En zwiigend werd er flink gewerkt.
De schemer zonk neer. En eindelijk zei Margriet:
De rest is voor rnorgen avond. 'k Zal helpen
alles op te rapen.
Ze waren pas klaar hierrnee, toen vader Verdijk om den hoek van 't huis kwam.
Hij scheen er .verstoord uit.
(l\ Zie'Nr
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Een clechte Kameraad

>

-- Margnet, hoe laat ic Bert uit school gekei-

*YËti"#l;sc,en...

Hii is moeten bLijven
den meester. Maar vader,

hij

van
heeft dubbel hard

gewerkt.

hij u, dat hij in school

moest blijven?
-Zei
Jr, vader...
-Bert stond als ve,rslagen fegen de haag.

Kom eens 'h,ier! beval zijn vader. Ha zoo,

ge-zijt in school rm'oet,en iblijven. En waarom?...

Om te babbelen...

--.-- Is dat \^/aar, Bert) Kiilc me eens goed in dg

oogen. 't Is wel niet zeer klaar meer, maar ik zie
toch, dat ge rood wordt...
De knaap boog het hoofd,en zweeg.
Spreek ! beval Verdijk. Moest gê in school
blijven?
._ Nee,n, vader... lk heb gespeeld.
-- Met wienl
* Met Jules...
Juist... Ik heb het rhooren vertellen, dat ge
weer samen op gang waart... Ge heibt aardappelIoof gestookt op het land van boer Derijke. Ge
'Waar
moest vluchte,n voor den boer...
ziit ge dan
heen gewees't?
Naar '',t dorp...
--* Ja... En fr.rles liet tr 'bij rlen bahker muntebollen koo;:en. hderar 't was met sleeht geld..
-_ Dat wist ik toen niet.. Jules heeft het me
nlââr gezegd toen we weg waren...

* Ën hij zei, dat d'e'baklee.rin die niel ,?,r"d eiet,
slim bedro'gen was.
* .lr, vader...
Iemand heeft dat afgeluisterd en 't mij over
verteld. 'H'ij werkte achter een haag. Ha, ge gaat
weer rnet Jules 'TValters om. En hoe lang al?
Ik zie hem niet veel vader, antwoordde Bert
bedremmeld.
Ge hebt nu al zooveei gelogen... Hoe kan
il< -u gelooven. Ge schendt uw woord. Bah, dat is
laf... Luiste'r: eerst gaat ge naar de bakkerin een
goeden frank brengen. Zeg àat die andere slecht
was, Ze zal het misschien nog niet ge'merkt hebben. Maar ik wil u eerlijkheid leeren.
Bert moest de voor hem zware boodschap doen.
Hij rkwam aan den winl<el; ,er waïen twee vrouwen binnen. En Bert wachtte 'tot ze heen gingen.
Nog aarzel'de hij even. Hij had onderwege voortdurend bepeinsd, wat hij zeggen zou... En nog
scheen hij 't niet te weten.
Hij stapte dan toih binnen. De : akker kwam
zelf voor.
* Wo-t beli,eft er u, manneke? vr,oeg hij.
I's de bakkerin er niet...
-* Pls6l ik lçan u ook gerieven, hoor! De vrorrw
is 's avonds moe en ilr los ze dan af .. .
* 't Is over die muntebollen... ,en ik heb hier
een andbren franlc... starnel'd'e Bert.
--- Maar ventje, wat staat ge daar te prevelen?
l,

F" "ij* roch ,nriet ,benauwd orn luid te spreicen...
lk versta
iets van nruniebslTen. Hoeve.f *n*ig*

er hebben?

N"*r, geen rnunrebollen; ik heb er gekocht.
- Ha
_*
. . en ze nog niet betaald I . . .
"
Ja...

- Ik egrijp er niets van" En ge ziet zoo rood
_-

als een haantje".. Kwaairnt ge de bakkerin
à,
zot houden rnisschien, en weet ge niet ,"p """,
g""L"g
een leugen te verzinnen, nu ik Ëier sta}..
En over de toonbanl< greep d"
Bert bij
"LL",
den schouder.

.-

Neen, neen... ratelde de jongen... Ik hom
dien frank verwisselen"."
Een frak verwisselen... ,Denkt ge, dat ge bij
- kleermaker
den
zijtl
-* Neen, rlêen.,. maar ik had Eemist...
-.* Hoe gemist? Ur geloof dui ge nu deerlijk
staat te missen" Er zijn nog jongen, di" d" baLkl_
rin komen plqggn. C-.,.erlaatst rrt.g
J"1""'W;ir"",
hoeveel paardebrooden van d*r, io-rig"r, d.g
*,
nog over waren. En mijn vrouw, meenlnd
d.ih"t
voor een voerman was, zei: < Vijf >>. _ << Zie,
dat
dat ge ze verkoopt >>,, riep clie clelgniet dan
;;
il;
liep weg. En wat hadt gil in d.n lirr, Lupr";i --'
Maar
ik h;b munteboll"r, gàLocht.. .
- Ja, enn'iets...
.ze tretaatrd, zegt ge. Ha, nu de bollen
op. zijn, w,ilt ge zerker b"werËr, dat ge
ey te kort
hebt gehad.
E

-*

*

Neenn neelt"..

iT{ blijf hier den
naâr uw'onnoôstaan
luisteren,
heetren nacht ni'et
zel gebrabbel.
De balckeri,n lcwam eens zien.
Vrouw, die jongen zegt dat hii hier muntebollen heeft gekocht.

Wat is er dan! Zeg eens,

: Ja.
-: En betaald...
* Een frank....
Hij heeft een booclschap, rnaar kan ze niet
uitbrenqen. Zi,e he m daar staan, aÏs Jantie Snul...
TUat is er manneke? vroeg de bakkerin. Ge

zijt- het ventje van Verdiik, hé)

'S7at
- Ja...
heeft uw rmoeder noodig?
-__ Niets..
,

Bert legde den franlc op de toonbank.
-*-'Waarr is dat voor? vrûeg de ba,kkerin"
* Voor die muntebollen!
_* Maar die zijn betaald.
'1

\Vas geen goede franl<, zei Bert.

-De balclçe,r troir de lade open en scharrelde eve:r
in het geld.

Ha. nu begin

ik te begrijpen,

zei

hii. Een

rondetje met zilverpapier omdraaid
l<arto,nnen

Hebt ge clai ding rnijn vr,ouw in de handen gestolcen

*

?

Ja, maar

't was een wan Jules \X/altere...
9

rin.-

Ic het geen goeden frank? vroeg dc

baklce

.-- 't Is kartonn,en geld. En neen, dat deugt

nog n*iê[... !(/el, rmann,eike, ge hebt spijt... En
i"
brengt nu goed geld. Dat is braaf ...
Bert luisterde maar niet lang naar de làf, waar_
op hij Eeen rechr had en verl,ieùnel den winkel.
. Hij zorgd,e thans spoedig thuis te zijn, al wa:
hij_niet gerust op de ontvangst.
Vader, moeder en Margriel zaten aan tafel.
Bert,rnoest verrtellen, ,hoe het bij den bakker ge_
gaan was. Hij maakte dat verhaal kort.
* Zoo leert ge van Jules Walters ,bedrog...
^
Straks
word't het stelen, zei Verdijk. .. En ,"o ir*
kwaad tot erger. Ge komt lroort.rn recht van
school naar huis en een kwartier voor schooltijd
vertrekt ge van hier. Margriet zal er op letten. Ën
wee als 't misloopt ! rEn nu naar bed ! Hier hebt ge
een droge rbo'teiham m,eê.
Triestig klom Ber"t het laddertje op, naar zijn
3o]dU$ar_nertje. FI'ij at zijn boterhanr- e,n dan las
hij in bed na te denken.
Nu ja, van dien frank was 't niet zooals 't zijn
moest, )mâar anders sprak men toch te veel lcwaad
van Jules ïUalters, meende Bert. Mochte,n ze nu
geen grappen uithalen, ee,ns aan de bel trekken
hier of daar; e'en vuurtje stoken; een emmer water van een schur,en e vrouw omver gooien. Anderen deden dat ook. De broer van jules, Gust,

t0

was nââr de atad gaan ïronËn cn verdiende daar
veel geld, en dat konden de menechen hier niet
verdragen... Ë,n daar,om spraken ze ,kwaad van
Jules en va'n Gust.".
Zoo lag Bert wrokkig te peinzen, in plaats van
sahuld te,belcennen.

,

lt.

Vader Verdijk was voor eenige dâgen beetwor'
tels gaan uitdoen in 't Brabantsche. Moeder werkte in d,e rapen op de Klokhofstede. ZeketenZaterdagnamidà^g, i"un het gee'n school was, rnoest
Bert Verdijlc naar zijn tante Liesje te Burst eenige
eieren brenge,n. Tante Liesje was oud en nu en
dan liet rnoeder Vendijk haar wat bren'gen.
Toe'n Bert-van ginder terugkeerde, 'begon het
do,nker te worden. Hij ontmoette Jules.
'k Heb u iin geern iwee weken gezien, zei

deze

'k Moest thuis wer'ken

-Bert durfde

niet'te bekennen, dat hij die,n slechmijden moest
Gaat ge mee?... Mijn broer komt met d'er
tram rmee. We zullen veel krijgen...
Maar, ik rnoet naar huis...
-* 't Is nog vroeg... O, ge durft niet...
Beri was er altijd bang voor, verdacht te,wor-

te,n kameraad

li

dén iets niet te du.rven. Hij uad gaarne op al haantje vooruit.
Wanneer komt Ciust aanl vroeg hij.

*--

Seffens... Toe... we zijn er rap...
Ja, ik ga mee...
Bert voelde wel eeïl waarschuwend ti,kkertje
daar ,binnenr... Maar irij wilde doen, of hij 1t ,ri"t
hoorde. 'I,huis zou rnoeder denken, dat hij lang te
Burst was gebleven 't Was Z.aterdag, vadér kwlm
terug maar zeker laat.
't Was een heel eirnd naar d'e halte van de tram.
Ën daar moesten de knapen nog een tijd wachten.
i\4aar eirrdelijk hoorde,n ze gefluit. Twe" lichten
boorden door 't duister. De tram stopte. En w.r""
enkele reizigers. Ë.n flust was bij h"rr. Muu, hN
zag_er,geen mijnheei meer uit. Hij was slordÇ

gekleed.

hij.

Ha, Juies, ge'hebt mijn brief ontvangen, zei

._

Ja, Gust...
Uw karneraad is bij u...
-Gust zei dat niet zeer
vriendelijk... Hij wilde
,blijkbaar zijn broer aiieen spr,elcen. Maar hil
1o.g
Bert todh niet weg.
Ik heb dorst, zei hij. Kom we gaan een pint

-

cirinlcen.

Ze traden een herberg binnen. Hier, ver van 't
dorp schenen ze Gust niet te kennen. Bert kreeg
oolc een glas bier.

t?

Dan uokken ze gedrieën op. Gust zou in
huisje van zijn moeier overnachten.

"t

Pratende volgdern ze den donkeren weg. Gust
blufte dat de burgemeester hem voor die schuld
niets kon doen. I-trij 'had aan eli< der schuldeischers
wat gel'd gestuurd en lhun geschreven dat de rest
rrolgen ,ou.
Maar nu kunrren ze naar 't overige fluiten,
-.
i:eweerde hij.
Plots stond iemand'bij hen. 't Was vader Verdijk. I-{ij wa$ met den trein naar Erpe gekomen.
En op zek'er punt lcruiste zijn weg dien vam Gust
knapen. Hij 'had stemmen gehoord e'n was
geschrokken. Hoorde hij daar niet Bert lachen ?
En was het Gust Walters, die praatte?
Vader Verdijl<'herkende zijn jongen.
|rfs6v huisl gebood hij.
-Verschrii<t girng Bert he,en. Jules Ïiep hem na.
Ge moet niet luisteren stookte hij ËIert op.
L.oop met mij mee...
Neen...
-*_. Durft ge niet...
-_ Vader zou me slaan...
Gust Walters was blijven staan.
* \fi'6sp6rn mag uw jongen niet bij mij zijn?
vnoeg hij aan Verdijk.
* Opdat hij niet te slecht zou worden!
l{a, maak ik hem slecht.."}
e,n de

-

i1

.*

Clij zult toch zeker geen baac ziin dver mijn
l ihernam Verdijk.
.- Wat he bt ge mij te verwijten?
.* Denk liev,er aan uw moeder!
Gust, die d'ie,n namiddag al veel gedronken had,
wer,d woedend en gaf Verdijk een lclap. De man
verweerde zich, maar Gust zette hem een voetie
en Verdijk viel op clen grond. Gust Walters knielder op hem en sloeg den vermoeiden arbeider, die
afgem,at ui,t het Brabantsche kwam.
Gust spro'ng op.
Dat zal u trÀeren mij te beleedigen, siste hij.
En-weg nu of ik steek u met mijn mes.
Verdijk vo,nd rhet 't beste de twist niet vo,ort te
jon,gen

zéit'ten.

I-iaasti'g ,begaf ihij zich naar den burgemees'te,r
en verteldte het gebeurde.
*- We zr:llen Gust 'Walters eens doen boeten
voor zuike deugnie terijen, sprak de burgemeester.
Verdiilk spoerlde zich naar huis. Bert was er al.
l-lij had nu toch niet naar Jules durven luisteren.
Vader vertelde hem n,iet, hoe hij cloor Gust wa.,;
be,handeld geworden. Maar hij zond Bert naai
;bed.

's Zondags ihoorde men ,op ',t dorp, dat Gust
'Vflaiters gevangeir genomen en naar Aalst gevoerd was, orn Verdijk aangerand te hebben.
Bert'ging met zijn vader naar d,e kerk. Ond'erl1
l9

Bert had rcch spijt
wege zei vader geen wooÏd'
ot g"hJo"aamheid'
r"î
""i* tri"
:i'J"t"îo*rt"ïkt"titt""t
vader aan' En ni-'
zijn va'der aansetr;";Ï"ir-â"'Gust Walters
om' l
r".Jft"a' Hij was er kwaadzweeg
vader nog' Bert
'ln 1t nraar huis keerennu wroeging. Den heevond, dat rreurig" riii rr"{
1""";;;"est ihii binnen bliiven'tot
's Maandags, o; school' sprlk--de meester
een nieth.;;;;;""Ë "r''B;;" wàarHjk ook
wilde worden'
waard
*ï,;'**"'
te
u"i""Ii" a* L:naap Jules Walters
rnijden,

Vader was nret naar

't

Brabantsche terugge-

keend.

. :r- kan:mijn jonIk mag niet van hui's' want.ik gezeg'd'
vertrouw.il ita i'ii gister'en
Een
Klokhofste de"
- Hiinietverdiende;;';;;;;'";^d"
En ze vroes
o"'à'i"t
'"o* over Bert'
M;T";î;ïâ
deugniet
*t""ne met eenzelfs
hem, ivaa'o* 'l'ii
zijn
;J en loog en

verkeerde, it**'jail
moeder durfde slaan'
te Aalst' want
De overheia 'Ui"fJ Cust-'Walters voor aftruggetçt"tt""en
ze w;ld'en *tt hii"'*oi-L
voor de rechters

lariien. E'''t c"ut"i;;*Ë"
ta:
o

Audenera-dt

ook

:"'';" il-*tft"''e'

want hij had

"f,:,,
p''" " t.i : l.^ïb"îtî ii;f,
: ----- a^,
rru./rev
Ëtr na" eenlge \Mençrr
I

Gu

s

t w al ll

ters wel drie mraanden in de gcvangenis zou zitten.
Bert ontmoette Jules nict meer"

't '!Vas begi,n Februari. Bert Verdijk zag, toen
hij van scthool kwam, Gust Walters nabij het

den. Maar de jongen wierp het stuk nie't weg. Hij
knabbelde het op. En hij meende weer' dat de gebroede rs Walters belasterd werden. Gust was dus
vrij. Jules zou nu wel mee gaan naar Brussel. Een
paar keer had Bert zijn vroegeren makker gesproken. En Jules zei toen, dat hij met Gust naar de
groote stad vertrok, zoodra zijn broer weer keer-

dorp.

de.

I

II,

*

F-h, 'dag Bert, zei Gust. lk ben hier terug...
'k Ben 'n,iet kwaad op uw vader hoor... ik wist
niet wat ik deed toen ik hem sloeg. 'k Was dronken. Uw vader is een brave vent. Hier hebt ge wat

van mii.
En Gust gaf Bert een stuk chocolade. De knaap
dr.irfde het niet te weigeren.
--*Zijt ee vrij? vroeg h:i.
-* Ia. . .'t Is uitsekomen dat ze me valsch beticl..t hebben van dat bedrog. En ik mocht uit 't
knt, Joo Grrst. Ik wil nu braaf werken tà Brussel.
Ik ga eerst naar rnoeder en ik zal atijd goed voor
haa:r ziin.
Gnst verwijderde zich.
.'""F{ij is toch geen kwade, dacht Bert. Hii was
clrnr'ken, tc'en hi3" vader sloeg. I-{ij zou 't anders
niet gedaan heb;ben. En de menschen hebben hem
v;-rloc)lr

bet cht.

Dr chocoiade van den kerel, die zijn vader mis.
handelde, had Bert als in de hand moeten hran!6

Thuis vertelde Bert niets van de ontmoeting.
Den volgenden dag, toen te vier uur de school
u,it was, waahtte Jules buiten het dlorp op Bert.
-- Ge zijt lcwaad op rnij, hé, vroeg hii"
Kwaad, neen!
- Ge ontloopt me toch...
- Ik moet thuis veel werken.
-Bert durfde alweer de waarheid niet zeggen.
Ge zijt wel geh, hernam Jules. We zijn toch
nog gee,n groote menschen. lk zie u gaarne, dat
weet ge wel. Zeg, gind'er is een vriend van Gust
met een ar:tomobiel. En ik mag een eind mee rijden. Gij oolc... Maar ge durft zeker niet?
-- Niet du,ven? Is het een echte automobiel?
fi,s, van eigenl Wat denkt ge? Dat het een
ezelslçarretje is! Ga mee... We rijden eens rond.
Over een rhalf uur zijn weterug.
En Bert kwam opnieuw in de verleiding. Daar
,hij in dr,ie rnaanden goed opgepast had, werd thuis
zoo 'nauw nie t meer op het uur van zijn terug'
komst uit echool gelet.

u

Een half uur uit,blijven, dàt ko'n wel eens voo,r
een keer, oordeelde Bert. En in een auto rijden!
Da;t was nooit gebeurd.
-* Ewel, wat doert gel... Ik blijf hi'er niet staan
gapen, zei Jules.
ga mee..
'irk
-En J.,
al was,het rnet ,e,e,n bonzend hart eerst, tocrh
vergezeide Ber,t Vendrijk den sleihten kaimaraad.
Waarlijk, op den weg van Aalst naar Audenaande wachtte een auto.
Hoe isihet lcomt ge nog? vro€g Gust, die er
in zat, naas,t een heer. 'We waren haast weg... Allo:h, uw maa,t mag ook een toertje doen.
Jules en Bert s'tegen achterin. En de auto ve'rtrok. 't Was wel een oude rammelkas, rn*aar Be'rt
vond het een prachtigen wagen... Op een wipje
vloog de auto"door Erpe, vertraagde even bij den
hoek. Bert vreesde dat hij reoht op de kerk zou
rijden. Doch, wip, de auto zwenkte en vloog verder. ,Die 'heer ko,r,, rijden... En even later draaide
de auto den weg van Ge'nt naar Aalst op.
Yle zullen seff,err*s in de stad zijn, spr,ak Ju-

nreb de
weëst, rnet vqder ." o'ocdor' en ook cenr
Di'ederilç
van
sr:hool. De mcester hnd toe'n'verbld
hii de
Martens, die er'geshndbeel'd staat' omdat

les.-

Rijden we naar Aalst?

- Ja... 'S7at is dat! Floep.". en we zijrr er,
- Jules, als reed hii elken dag per auto'
sprak
'
Zoo vlug .ging het nr-r w'el niet' maar Bert "l'aa
toch verbatuJ, t*.t spoedig d,e stad te bereiken'

Bert was al verscheidene keeren te Aalst ge'
tg

l{et Belfort vân Aalst'
En de knapen'waeerste drukker was in ons lan'd'
geweest' Ze hadden
ren in de schoone g'"ut" kerk
i"i.'ud gà"i*t*ta' Dà meester had daar-

;;;;

vair oolr eien vurnaal gedaan. Meer dan vierhon'
derd jaar geleden wo'onde in de Zoutstraat een bèkwame klohkengieter. Zijn vrouw zat altijd vlijtig te spellewerken en de kloklce,ngieter hooreie
zo,o gaarne de kantk'losjes over elkaar rollen. ,,AIs
dat nu eens belltejes wJaren, verschillend van
klank, daoht hij diicwijls. O, het zou schoone mu-

zijn."
En hij dacht Ra over kleine en groote klokken,
die al te samen iiederen zouden spelen. Menigen
nacht bleef thij op die kwestie studeeren. En hij
vond den beiaard uit en hing dien in 't belfort. En
zoo plaatste Coucke te Aalst het eerste kiokke,nzielc

spel.

En de meester had ook veihaald, dat de groote
schoone kerk en het oud stadhuis en nog andere
gebouwen opgericht waren met hardste'en te Hekelgem, op den Bouchoutberg en te Lede, gedolven. Er zat nog van dien steen i'n den grond.
Maar Berts gedaohten werden van dat alles aI
geleid nu. De auto reed over de rnailht, om d,e
groo,te kerk, altijd maar voort.
l(seyen we nog niet terug? vroeg Bert.
't Wordt
zoo laat.
_- Wat geeft datl Weer'benauwd van uw vader! Tfees niet flauwl
De blijdschap van Bert verand'erde in onrust"
De auto snorde nu weer over een buitenweg, altijd
verder.
Jfi

,*

Waar gaan we nâartoel vrqeg Bert na een

poosje.
[11661

Brussel...

- Maar hoe geraken we thuis?
**
* Met 'de auto van eigen.".
* 't 7Âlavond zijn...
* Er zitten lantaarns varl voren op... O,

gc.,

zijt;benauwd van wat kletsen! Toe, toe, die doen
niet lang zeerl spotte Jules. Of doe als ik! Als
moeder me slaan wil, verwe,er ik mij I Gij durft
dat niet, hé?
Bert zweeg. Doch ,nu voelde hi.i het sterk dat
Jules niet deugde. O, ware hij maar niet meegegaan. Hij werd zoo angstig... De auto rende
gteeds door. Het donkerde.
De lichten zijn aan. .. zei Jules.
- lv[sff ik zou naar thuis willen.
-* Willen, willen! Ge zijt ge,en baas over de
auto. ,Of zoudt ge te voet stappen? Dan kunt ge
tot morgen ochtend gaan.
Bert kreeg ee,n gewaarwording, alsdat hij be'Walters
rnet een
drogen werd, vooral to,en Gust
grijnzend gezicht ornkeek en hem toeschreeuwde,
drrt de auto ,,stoof".
Ze zagen lichten.
We naderen Brussel, zei Jules.
- Maar we rijden straks toch
naar huis I
-ja...
Ge wildet zoo gaarne Brussel eens
- Ja,
zien...
7r

'*

Vader

o.,,n,

mseder eullen niet wçten, uraar

i,k

brijf.

*

Wat geeft dart Ge mcet met hcn niet inzit
ten ! snauw{e e brutale Jules.
De aut,o l<warm dan in de volle stad. Maar Bert
had wel kunnen schreien! O, hoe vurig verlangde
hij naar het stille huisje buiten het dorp.
In een donkerder straat bleef de auto staan e,n
stapten Jule,s en zijn vriend uit.
Kom, we gaan nu eens lekker eten, zei Gusrt
to,t-d,e knapen.

-*

Maar ik moet naar jhuis! kreunde Bert.
Ju, ja, wij oolc.. . Straks rhoor.. . Met de auto
- we
zijn
€,r rap.
O, laat ons seffens gaan!
- Ik grol van den honger, hernam Gust. Als
gij- liever hier alleen blijf,t staan, doe het, manneke!
Neen. I)at tr:ch niet. Ën met benepen hart stapte Bert naast Gust en Jules. De vriend reed alleen
mel de auto wreg,
Het dr,etal grng d,oor sombere straten en Bert
vond']rier ijru'ssel :niet schoon. Er sto'nden oude,
vervalie,n, r'uile huizen. Voor zoo een bleven ze
staan. En Gust zei, dat ze hier binnen gingen. Ze
stapten d'oor een nauwe duistere gang ern dan op
een, steile, donkere trap. I-net leek Bert rheel hoog.
Gust opende rnet een sl,eutel de deur en maakte
licht. Ze waren op een rommelige lramer, slecht
.Hà

bemeuibeld. Op den vloer lagen eên paar vieze
matrassen, met gore dekeng,
* Zet u, zei Gu,st tot Bert.
* ffi66v ik wil naar huis! hloeg d'e jongen en
hij begon te schreie,nl
jules lachte hem uit.
Hoor een,s, ve'ntje, sprak Gust, ge hetvt dikwijis genoeg aan mijn br,oer gezegd, d'at ge o'o,k
gaarne weg zoud,t gaan van 't d-orp. Wel, ge zijt
nu te Brussei. Jules bijft hier ook.. . Ge zult zeet
veel geld verdienen. 'En binnen kort korrnt ge als
een;heer bij uw vader en rnoeder. Die zullen dan
heei blij zijn, dat ik u voortgeholpen heb.
'V7altere verschriht aan.
Bert heek
*. Keeren we vanav'orld niet rneer terug) vroe 3
hij
\s'en, en firorgen niet, en overmorg€n nog
niet. Ge ;blijft bij ons wonen
."'* Maar vader 'e'n moeder zull'en ongerust zijn !
Ik schrijf ze een brief'
- - O, laat rne als ''t u' belieft naalhuis gaan I
smeekte Ber['
Die auto rijdt niet meer naar ginderl
- Met den trein.. '

---

Hebt ge geid) Voor niet nemen'ze u niel
mee! En tui, tut, ge zijt veel te flauw' Ge blijft

bij

ons"

Bert sc,hreide lu'id, rna,ar Cust qaf hem een klap'
33

Stil zijrr! gebood hij. Anders ctop il< een
- in uw mondl
prop
Bert had wel eens gehoord, d'at de roovers vâR
.)an c$e Lichte, uit zijn streekn dat vroeger deden
rnet 'hun slachtoffers. Hij werd, ,bang vàor Gust"
En hij zat daar nr-r stil, maar vrueselilk bedroefd.
De vriend }cwam wat later binnen Àn bracht le"

r.'e,nsmiddelen rnee"
Ventje, niet ween,en, zei

hij to,t Bert...Ge zult
het- zoo goed hebben bij ons.
* O, Iaat me naar hu,i,s gaan ! snikte Bert.

Niet zagen! verbood Gust" Braaf zijnl An. *- ,krijgt
ders,
ge van den stolc"
._ Fiauweriki spra'k Jul,es" Wees blij, dat ik u

weg- heb_geholpen van ginder" Ge mo"st er altijd
we'rken" We zullen hier heeren worden.
En nu begreep Bert, dat Jules ook in het,bedrog
was genlengd. De uitnoodiging voo,r het autoritjÀ
wa.s een list, or:n Bert te ontvoeren.
*- Ik zal]lrier wel weg loopen, besloot de knaap"
Va'navorrcl ,had rhij er geen kans rneer vour. Beit
werd, na 't eten, in een ander kamertje gebracht.
"- Daay,is uw bed, slaap nu, zei Gust. En u st,il

houden... Anders!.".
De scheÏrrr rrraakteeen dreigend gebaar"
juïes ,rnocht bij de gr,ooren nog op blijven. Hij
kreeg zeifs een glas genever uit een kruikje.
* Zul}<e jongens hebben we noodig voor ons
bedrijf, zei eust tot zijn vriend. We zullen dien
iâ

Bert wei teffimen" En ilç wreeic ûne'ûp zijn vader'
Die vent heeft me in de gevangenis geholpen en
eooiets vergeet Gust Walters niet. Als 't kereltje
niet gewillig is, geven we hem slagen tot hij voor
ons kruipt.
En Jules lachte.

Verdijk, Bert's zuster, kwam met
boodschappen van 't dorp. Een vrouw sprak haar
u.n. ,,WÀet ge, dht Bert in een automobiel zit)"
'Margr,iet

vtoeg ze.
riep Margriet verwonderd uit'
-_ Onze Bert?'Walters.
Hadden ze d'ien vageMet Gust
1t
koit gehouden. En zijn'broer was
,bond rnaalin
ey ook bij en dhn een dien ik niet kende'
En waar zijn ze he'enl
- rDat weet ilc niet" Ze ston'den op de groote
- van Aalst.
baan
Weer bij 'de gebroeders Walters I Met dat
nieuws m'o,est Margriet'naar huis. Vader was zeer
bo'os en moeder keek verdrietig. Het werd steeds
latero imaar Bert kwam niet. Moeder weende van
onrust. Vader ging ,naar de weduwe Walters.
Deze wist geen nieuws" In zijn angst begaf Verclijk zich naar den burgemeester. Deze verwittigde
de 'gendarmen. Het dorp kwam in beroering"
1t Werd een benauwde nacht" Bert keerde niet

'terug.
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Bert bleek en half dui""lig
lnlrln.ke, doe
L,ij <,ps wonent

-
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b;*;;;;=5:ilff;:*

Bert moest eten.
En nu beginnen we aan
de les, sprak Gust
d.;
. In den hoek had h,i, ":l groore, als heer geklee_
de pop geplaatsr.
{i"'b"r]i;;;;i,1"
;., droeg.
Kijk, spratr cï:j,
-di";";î"i,
,r,
zijn bin_
nenzak e-en portefe'ille.
Ge;iÏ
I;
u'it te haren en zoo,!_eh"Ji"i.i
#".il:l,x."iJ,li
aanraakt. De ,belletjes
mogen ni"t*klinken.
In het
2â

cerst zal dat niet gelukken. maar rnat gedr:ld leerrt
ge het.
Jules lachte. Hij was reeds op de hoogte. Hij en
Bert rnoesten hier opgeleid worden voor zakkenrollers, om later ,op straa't, in 't gewoel der ménschen of op trams heeren portefeuilles en portem,onnaies te ontfutselen.
Bert kee{< vreemd naar die pop. Eerst werd Juies geroepen. En hij ibetoonde goeden wil voor het
slecht bedrijf.
Bert ,kwam dan aa,n de beurt. ,,lk w,il naar
huis!" riep'hij in een n,ieuwe vlaag van wanhoop.
Wacht eenrs, zei Gust, en hij legde den jon- 'overeen stoel en begon .hem met een
gen
stol<
af te ranselen.
Bert gilde, rnaar toen drukte Jules hem de hand
voor den m,ond.
---Zult ge nu ge,ho'orzaam zijnl vroeg Gust.
ja, ,beloofde de arme jongen.
-En J.,
Bert kreeg zijn eerste les. Later gingen Gust
en zijn vriend met Jules uit. En ze ,hadderr Bert
aan de hfel vastgebonden, ,en hern een prop in
den mond geduwd.
lVe zullen hem wel klein krijgen, zei Gust
op straat,
Naar hetgeen ge me vefteld hailt, meende i,k
- hij 4oo gewillig zou ziin als uw broer, sprak
cia,t
zijn vriend. Als hij niet geheel verandert, zetten
we hem ergens op straat en hij kan zien thuis te

2i

geraken. Hij weet
niet.
ons niet verklipken waar we woncn, en kan

"n'"';ï1;-fiiffi

met hem al

vee

zoogenaamden

i'i+{:i:iii

,

Ieidren aùs zakLr

l*1',r*;;*****;*i+i*t-',#,uIntusschen

d,e,

*r#ffi$i* "*'j"*ï.ï{}**

_ Het drieral kw

frî*r t "{"ffi *i $1ï,:;'ï:i il :î:ri
-_ Dat doe ik nieti ,.,*
*

Moet

=-

SIa me dood

ir<

ffi;:;:'
ilJji,*",

u d,ood,;Ë,

mer dat manneke, zei
een kwade
n*,'

";:ô:"1:1li;il.*""",
;'",.,i tË',fli:.'îi"'
i:ii TT,:il,
keer, dat
'hem
we

op straat.

;;i

iiïl;l;"lH;

f"tlr,Ëfrt

'1 \Vas nog donker, ,toen Bert door Gust ge'

- werd.
wekt

Sta op en kleed u rap aan. Ge moogt naar
- zei Walters.
huis,
* O, is 't waar) vroeg Bert vol'hoop.
'Weer
u!
-'IVatJa...
later was hij met Gust op de straat, die
nog verlaten lag. Aan een pleintje wachtte Pierre
met de oude auto, clie hij bleelç te bezitten. Gust
duwd,e Bert naar binnen.
Rijd voort! zei hij, wanr zelf ging hij niet

-

mee.

ï ffiJ5 ;::i mî li.j;
,. i,;#:$'#:i
"..,
"p*1"^,
g.,,
g"i' o o offi

agent loopen. Die ;ongen homt uit een te treffe
lijke familie om voor ons werk te deugen.
Gust en Pierre zaten nog een tijd te vezelen.
Jules keek daarbij of hij een heele Piet was, die
wel deugde.

naar een

Pierre rhad het veiliger gevonden Bert een heel
eind buiten de stad neer te zetten. De auto reed
heen. Bert voelde zich gelukkig. Hij mocht terus
naar vader en moeder.
Na een half uurtje s,topte de auto. Pierre steeg
af.
* Korn er uit, gebood hij tot Bert. Ga altiid
recht door, dan k<rmt ge te Aalst.
19

Bert vroeg niet om verdelte m'ogen rijden. In
eijn gevoel van vrijrheid zette hij het op een loo.

Ver'
- l)un st ik woernaar Brulsel'besloot
Daar moet mijn jo.ngen zijn'
,lrik.
" 'fr4;;;.ri*ï
L*"*de doohter van den postmees-

pen.

De auto draaide en stoo,f terug in de richting
van Bruesel. Bert moest zijn haast verminderen.
Het werd licht. De knaap vroeg aan een boer, die
hem ,met een gerij ,inhaalde, of het de bâa,n naart
Aalst was. De boer keelc vreemd naar dien vroe-

,

[e,r rnet een telegram'

( Bert V"'aiilîler in
<<

laat hem brengen'

goede gezondheid'

lk

>>

den politiekommisDat was *." u.Ja?l,ap van
te Aalst'
saris
"-'ï"dr;
liep Iap Far
*.*rd. van vreug'db' Hijvertellen'
Dan
te
't
naar huis orn goede nireuws
dorp zag

gen reiziger en vroeg he,m uit.
H", zei hij, dan zijt ge het manneke waarvan
ik -''in de gazet gelezen heb. Ze lieten u los, die
deugnieten. Rijd maar rnee naar Aalst.
Hij gaf Bert, die geen eten gehad ,had sedert
den vorigen dag, een stulç brood. En weld,ra verschenen in 't oohtendl'icht d,e torens der stad.

Tegen het
t""taËîti tt"t rtnJtuti"t t""tg'
naderde'
hii Bert al, die ;-t; il birgeÀe"ster
omhelsde
en

Vader snt lcle tii" ttit'a tegemoetliefde van ziin
b' di"
hem. Bert br..k i;ti;"t" "i''
hem' Iin ook van zij'n zuster'
ï"â-t,*f
'-È*;
was eveniir"l', he't wecrzien im'et moeder'
burgemees'ter was meegekoeens ontroeren<l' l)e
te verhoren'
men om Bert eens uitvo'erig toen ze hoorden' in
Wat schr'oUftJ"-at ot'd*"
joneel- verkeerd had'
welk gezel'"f'ujHt'"
eenoeg geboet'
' I tltt had
Bcrt kree g ;;';;';f
kâ"'u'àdtchap leiden
N* wist f i;, tot ï"i "ittht"
d3 doroelinsen'
l',,.'r-ril ';ii""*i; zich voor
hei gerecht' De
I r', l:urgern'";;;'"';;'wittigde
dag'ol*ii *i"* "Ë"U' En na eenigeverrrr,litii: t'*t'
"o
die al weer
I,.',,'.,"ta"rt" ;-l; f'rtï*-l'la
""hidig"t"
terugkeer in
b"tt"
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Vader en moeder Verdijk en Margriet hadden
een vr€eselijrhen ,tijd. Er kwam geen n,ieuws van
Bert. Ze baden voor hem.
Ze stonden op nra een, sùapel,o,ozen' nach,t...
'W'eer
wachten op tijding! Vader ,had gisteren
door Brussel gekruist, maarwas 's avondis somber
teruggekeerd.
Hij stapte naar 't dorp, om bij den burgemeester te hooren of die tijding had gelcregen, ". Hij
werd, teleurgeereld,. .. Geen nieuwe...
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Pi*rr* en Gust rverden in de gevangenis

en Jules nâar een

gezet

rijksopvoedingsgesticht

gestuurd.

Vrouw'Walters tobde verdrietig voort...
Bert vergat nooit, aan welk gevaar hij bloot gestaan had. En hij eerde vocvrtaan beter ziin ouders.
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