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't Was openbare verkooping" Jongens, die
naar school slenterden, stond'en bij de groote
menschen te kijken.
Klaas, 'de op'slager, bood e,en kas te koop
àan...
Mijn! kl'onk het plots luid,.
- Wie is het? vroeg de opslager.
-Allen keken 'naar ,een knaap, die gekocht had,
maar nu lachend weg liep.
'; Is die jongen van de weduwe Bouwelt
beweerde een man.
Notaris Vervloet richtte zich boos op. iHij zâg
den knaap vluchten.
Dat is de jongen, die zoo dikwi,jls ij uw
zoon is, zei de klerk hem.
En hoe he,et hij?
- Gustaaf Bouwel...
* Een straatschender...

- Ja...

_

t

--- Dan zal i[- op die vrienrlsc]rap ecns letten,
zei <lef;:;'î",
meubel'weer c:pt g"bo"d hij tot
den opslager.
De v,erkooping was even gc'stoord geweest.
Gustaaf Bouwel had zich dus uit de voeten gei'naakt. Maar. hij vergat al gauw zijn grap. orri
aan de bel te trekken .rân een groot huis. En
voort was hij weer.
Hij kwarn aan de school van meester Laurens
e n speelde mee, tot de ond,erwijzer in de handen
klapie.
De bende verdrw,een door eên poortje en 't
werd plois stil op straat.
Meester L-aulens hiad het niet gemakkelijk
I{ij moest }ieel aileen les gevetr a,an kinderen van
versc'hillenden leeftijd.
Achtera,an zatew al gau,w tlvee j'ongsns te babbelen.

rvij hebben van nacht zes konijnen qe
- Ja, Zil zijn al verkocht. . van morg,en in
vang,en...
Lange J,anus er mee weg getrokken. Die verkoopt al zijn wild te Antwerpen, verteld,e d,r
een.

__ En wann,eer gaat gij weer uit)
Van nacht... Ik heb al kaarsen gekocht
voor de lantaarn. O, 't is zoo plezierig I
_-- Ik zou er wel eens willen bij zijn...

-

Wel, kom dan...
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'k Zou niet mbgen van vader...

- Gij moet dat niet vrageir
kan ik dan weg?
-- Hoe
-- Kruip door een venster'. als zij allema4t
slapen. En kom naar ons.., 't Is lnaar een lcwar!

tier buiten de stad.
Renier Verhoeven en Gustiraf Bcuwel zaten
zoo te praten, achte-i in de scirirol, van meegter
Laurens.

't Was een' school va"n zeventig jaar geleCen,
in een kamer van meesiers hriis. waar d,e kinde-

ren door elkanr zatter. op kru!.^jes en bankjes. Ei
meisjes en jongens.
Renier Verhoerren v.'as de zoonr vaîi den notaris. Gustaaf Bouwel, die .ie, verkooping gest,oord had, kwam van buiten en woonde bij Ce
Kernpische heide en d,e bosschen. En'Gusiaaf z,at
nu te vertellen, hoe hij in 't bosch konijnen
ving.
Hij had altijd avontuurlijke .zerhalen en R.e..
nier Verhoeven, luisterde er gaarn,e naar. Daaroni
zocht hij steeCs 't gezeischap van Gustaaf llou.
.wel. En hij kroop ook in scirool 't lie,fst naast

*âr"n

hem.

niet streng op de zitHij ha het ook zoo druk, want soms

Meester Liaurens 'lette
pla,atsen.

moest hij in school brieven schrijven voor allerlei menschen, di,e hern daarvoox wÉrt ga\.n.
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Meester Laurens verdiende niet veel en alles
was dus welkom.
Dus van a.vond gaat gij weer konijnen
vangen?
vro'eg Renier Verho,even.
hoor... Moeder kan het geld goed ge- Jr,
bruiken...
Ik zou er toch eens hij ",villen zijn, fluisterde-Reni,er.
Wel, kom dan... Om elf uur vertrek ik...
- heeft d'e boschiwachter van 't kasteel zijn
dan
ronde gedaan. Hij is wat ziekelijk en loopt nu
niet heel den' nacht. Kruip door het raam...
Durft gij dat niet? vroeg Gustaaf.
Als vader het maar niet merkt.
- Cij moet het stil doen,.. Wat is dat nu?
-. oom mag het ook niet weten, dat ik 's
Mijn
nachts in 't bosch zit. O, als hij er niet was, kwam
ilc nooit naar scho'ol.
Gustaaf Bouwel had geen vader meer. Zijn
moeder werkte birj de boere,n. Zij werà ook wat
geholpen door ha,ar brc,er, Custaaf's oom Dries.
En die ocm lette op Custaaf en zijn bro,ertje en
zusjes. Vrouw Bouwel was g:een baas over de
kinderen. Zi1' beschourwde ibovendien h,aar ve.ertienjarigen Gustaaf reeds als een grooten jon-

gêh, die kon gaan werken en wat verclienen.
Maar oom stond er op, dat dre knaap nog een
tijd naar school zou gaan.
Ni,et babbelen... seffens moet ik uw werk

-
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zien ! riep meestêr Lraur,ens tot Renier en
Gustaaf.
Deze bogen zich over hun lei Maar het duurde niet lang of Renier sprak weer tot zijn vriend.

_ 'wel, ik kom van avond, zei hij.
Zal't waar zijn?
- Ja... vast en zeker...
- Om "elf uur bij mijn huis .. of an'd'ers ben
ik -weg... En in het bosch zult gij mij niet vin-

den...

Ik zal er zijn... Caat gij alleen?

- Met mijn broer Jan, die ginder zit, En
- alleen ook.... J.tr ligt liever in zijn bed.
soms
En gij moogt van uw moeder?

- frJalssrlijk... Moeder is blij dat ik haar
- bezorg. Ik geef het niet allemaal. .. Zoo gek
geld
ben ik niet... Ik steek alti;d wat weg en dan kan
ik koopen wat ik wil... Zie maar!
Gusta,af haalde een zakje spekken te voor-

schijn, en trakteerde Renier. Hij toonde

een

groot mes.

Dat heb ik ook gekocht, vertelde hij.
een liniaal kwam tegen zijn hoofd te-

-Plof...
recht.

Ik blijf niet vermanen, zei meester Lau-

- Breng mij den regel terug.
rens.

Wie, meester) vroeg Gustaaf.

- Gij natuurlijk,
-

deugniet...
E.

Gustaaf ging naar voren
op den lessenaar.

er legde

het !iniaai

Uw hand uitsteken I Dr"t weet gij

tcch

i

- d'e meester.
beval
Gustaaf deedr hei aarzelend'^ : En toen de
meester hern op de vingers wilde slaan, trok de
knaap zijn hand vluq terug.
* Mij nog voor den gek hou.ien ! snauwdc
de onderwijze,r.
-- Meester... 't doet zo.r rr zerer... ik zal
niet meer babbelenl zei Grrstaaf half schreiend.
Meester Laurens had een goed hart.
-* Voor ditmaal zal ik het zco laten, sprak
hij. Maar zet u Ctaar tegenover mij, dat ik u in
'! oog kan houden.
't Speet Renier dat zijn karna.raad nu van he:rn
weg was. Hij schreef voort, rna,ar ma,akte ve,ei
fouten, want zijn gedachten waren niet bij zijn
werk.
Van avond zou hij op avt-;ntuur gaan... Cp
konijnenvangst in het eenzarrlc bosch. F[j slidp
alleen op ..r, achterkamer. [)':or "t raam k"" hij
op 't dak van 't waschhok gc.ral<en. En clan liet
hij zich iangs- de goot van dil hok naar beneclen
glijden to't op den gron . Als lrij clen grendel van
't hofpoortje' weg schoof, kw;rm hij in cl'e siille
achterstraat. En hij zou in c'en paar minuten
buiten he't stadje zijn.
Ju, ju,., 't kon best. Vader en rnoed,er zouderr

rriuis rrrurL,.r, I,.rr lrij kon
.lanxs denzelfden weg
weer- op zijn kamer teruglceeren.
Hij h,"d
dag die t,oeren wel eens gËduur.r-orrer ,t
""".]
en langs d-e goct, o- ,ijn zusjes te waschhok
verbluffen.
--- Jj, ik ga, besloot hij.
En Renier verlangcle n.u, d"r, ,avond
en zag
e r toch ook wat
tcgen op.
. Een vechtpartij utoord. ,w:_r de k]as. Meester
sleurde de schuldigen in een hoek
-:t11:l,r
ze
dubbel werk voor thuis.
"" *,ri
Toen de schooltij,:l o"n was, zei d,e
meester:
Gustaaf, om,drat il< u trreb
.-.
.t'en, helpt
"rr"r.""'irr"f_
gij de meiesteres de schoor
En zorg, dat gij rrv., besr d.;; """" opruimen.
rneester, Lreloofde de jongen gedwee.
^De J",
kinderen ginsen met groot il;t
î;;;.
trk wacht buiten, ,"i "R";;",
t.i^C'.,.",t""f
Haast u wat...
.;- Slo cp her hoekje van cle markt... ik zal
seffens bij u zijn...
-* Maar grj rnoet de schoc,l kuischen...
* Het zal niet lang
,Curen
Elken dag werC
aangeduid, om de
rneesteres te helpen.".ri.t
Ock "^.f
de a".ht"i van den on
Cerwijzer

werkte dan

mee.

Meester L,aurens spoedde. zich
naar een huis.
waar hij ies rnoest Jlev,en.
* Wat,er halen I beval zijn vrouw
aan Gu.
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gbaaf Bouwel,
neer.

"* ,,. zette een emmer voor hem

De knaap ging naar de pomp op de achterplaats. Hij vulde de emmer. Maar dan liep hij
het tuintje in, en kroop door een gat in de slecht
o,nderhouden haag.

Ik kuisch niemendall bronrd,e hij.
-En hij
was dus heel vlug cp den hoek van de

rnarkt, waar Renier wachtte.
gij daai al? vroeg deze.
-- Zijt
/le denkt boch zeker niet dat ik de school
kuischl Daarvoor betaalt rneester mij niet.
.rrà^ door was
En Gustaaf verteide hoe hij

""

gegaan.

Gij zult er morgen van wet,en, voorspelde

Renier.

O, dat is dan voor morgen. Ge komt dus

- avond,?
van

vast...

-En J.,
de knapen spraken af, hoe ze elkaar zouden ontmoeten,

ll.
Notaris Verh,oeven bezat e,e,n der grôotste
huizen van het stadje, maar .de linkervleugel was
tot lrantoor ingericht. Achter ,1e woning lag een
tuin, die mlet eern blinden muur op een onbe.
!rcuwde sûraat uitgaf.
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Renier verveelde zich dikwijls, want twee
broers en drie zustere waren op een kostschool
te Turnhout, en kwamen alleen in de vacantie
thuis.
Zoo kwam het, dat Renier veel op straat
zt^rierf . Zijn vader had het zoo druk, dat hij weinig 'op den. knaap lette en moeder was ziekelijk
enr mo,est dikwijls op haar karner blijven.

Maar nu was moeder berieden en'ze veywachtte hagr man, die, na de verkooping, nog
een tijd op zijn kantoor zat. Renier speeld,e op
straat. Moeder verlangâ" naar 't voorjaar. Dan
zou Elisa, haar oudste d,ochter, de kostschool verlaten, en voor moedrer prettig geaelschap zijn.'
Eindelijk kwam notaris Verhoeven binnen.
Een mensch is nooit gerust, zei hij. Mijn
klerk Dooms zegt mij daar, dat hij binnen een
rnaan'd het kantoo'r verlaat. I{ij wil naar Amerika. Hij denkt zeker, dat het geld daar voor h,et
oprapen ligt.
Naar Amerika) herhaalde mevrouw Ver
hoeven
verwonderd,,
Och, j., er gaan veel menschen heen...
En- Doomis wil er zalcen be'ginrien, maar hij weet
nog niet wat... Ik vnoeg hem of hij er in den
eersten tijd van den wind zou leven... De reis
kost veel geld... en dan moet hij er rond, loopen,
alvorens hij werk vin'dt. Hij beweert, dat hij
flink gespaard heeft. Ik kan niet begrijpern hoe

=-!:

zijri loon is hier niet groot en zijn v,ader is een
kleine schoenm,aker, die het nooit bre,ed heeft
gehad.

Dooms z-al vcoruit willen serake,n.
--"'- Dat zal ik goedr keuren,
La,ar gij moet
toch rnet verstand, handelen In .:lk g.-u.i is hei
voor mij :en rrervelende jçwestie. Docrrls is vh:q
en verstandig, en'ik had weei rverk van hem Redaan. Eer er nu een nieuwe klerk opgetreid'i*,
gaan een paar rnaanden om en ik heb het juist
zoo drr-ik... Maar laat ons .nu eler. ilr: rnoei onl
ach_t uur een vergaclering bijvronen, Cie ge l"ur,kkig
toch
kort zal duren.
' maar
Renier is er nog niet, z:ei rrlevrouw
Z*.rft hij weer,srp straat) ,C, ja.. van
middag
vernam ik van mijn }<lerk É.1", dat
Renier een echten strara[scher:l,der tot o.,rie,nd heeft,
zekeren Bouwel van de he id:, een brr:talen i:al<
ker.. .
En de notaris verteld.e r^,ât ,ei. op d,: nzerkoo^
ping was gebeurd.
'Weet
ge wat, ver-r*igd,: hij. Renier moet
- naar de kostschooi. Wij hel:b,en
ook
hern zoc
Xang hier g'ehouden, omdat h.-i ar.rd.r:rs zeo erg
eenzaam is voor u, û]aar we veiwaarlEiozen eigen_
lijk Renier's opvoeding" {.\n,rcl-rorlge}:ieil zitte:rr
wij hier erg oneeluirkig, zce achierlijf als op eei-,
afgelegerr dorp. Merster l,aui er,-,ç is een l.,ruul
mensch, en hij doet zi-in br.st, nraar dr: overlreid

** t0
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sIr;ulrL' h,rrrr riie

[. Il.r is gccn l-,choorlijk l,rkaa]..'

voor c-en heelel bende".
clet Renier beter onCerwijs ohtvanglt en in een andere oingeving konrt ik kan
niet genoeg op henr l--tten"..
En iï< ben zoo dikwijls ziekl kloeg me"
Mees,ter Laureno staat

't Wordt tijd,

- w.
vroll

.|a. .. Zaro
'Wij
- zullen, hcm

ziwertt R.enier te veel op straat.
na" FJieuwjalr naar Turnhout
zenden. Elisa lç..rmt dan geuï\' thuis en dat zal
voor u prctliq zij n.
De ouciers gingen aan tafel. Even later kwam
Renier toch binnen. Vader stuurdre hem naar de
pornp, om zich le wasschen. Toen de jongen
teruq keerde, vrûeg de notarrs
*'- Hoe heet die tr,ruwe kamaraad van u)
*- û, varler. ik heb met ve el jongens op den
rn'al gespeeld, ailtwoordde Renjer ontwijkerld.
_- J., dat kan wel. Maar gij hebt een uitverkor,en kamalaad van de heide
Renier schrok. Zau ziin vader iets gehoorcl
hebben van het stroopenr?
__ Dat is Gus,taaf Bouwel, antwoordde de
ku,aap.
-- - .Juist,

Bouwei, ,een e ei'ste deugniet. En
gaarne
bij hem. Die raklçer hielcl me
sij zijt zû1o
van middag voor den gek.
De notaris vertelde het weer van 'd,e stoornis
Renier lachte.
lrij de openba'.

"**îity

O, vindt gij het zoo plezierig, als zulk
- lummel
êerr
met mij spot? vroeg de notaris
boos.

nier.

'1 'Was met den opslager, beweerde Re'

O, zoo... en ik heb niets met die verkoo- te maken, hé? Ik tmerk het al, gij beWon.
ping
dert zulke grappen en streken. Luister nu eenS
goed: na Nieuwjarar vertr,ekt gij naar de kost.
school. En ik verbiied u nog met diern Bouwel
om te gaan. Goed begrepen? Ik zal meester Laurens vragen u 's avonds een uur ,les te geven,
dan kan hij u klaar maken voor Turnhout.
Dat was voor Renier geen prettig nieuws.
Zijn broers schen'en op de kostschool wel tevreden, maar Renier begneep, dat zijn vrijheid toch
aan banden zou liggen. Nu het hadr nog geen
uitwerking op zijn eetlust; de knarap tasttc
flink toe.

Na het maal moest vader uit Het was nu donker geworden
eind October en Renier'zat
bij moeder in -de huiskamer. Hij zei dat hij liever pas na d,e, groote vacantie naar de kiostschool
zou ggreln, maar m,evroulw Verhoeven maakte
hem duidelijk hoe het nu tijd werd om eens b,e

ter te leeren.

Om acht uur kwam vader terug. Renier

mocht rrog €€n uur lezen. Hij keek wel in zijn
boek, doch zijn aandacht was er niet bij. Hij

_t2_

dacht aan het groote avontuur. Vader had hem
streng verboden nog met Gustaaf om te gaan.
En Renier wiide str,aks in 't g.:heirn zijn huis verl,aten, om met Gustaaf konijnen te vangen.
Zijn geweten zei hem wel, dat hij 't niet mc,cht
doen.

Ik ga toch, sprak Renier bij zich zelf. Ale
ik -op de kostschool ben, zit ik gevangen. Nu moe+;
ik van mijn vrijheid genieten.
En hij stelde zich voor, hoe h!.j dan later ,ri-.
de kostschool zou kunnen snoeven over nachtelijke avonturen.
't $7as negen uur. Renier wenschte zijn ouders
goeden nacht. Vader gaf hem oo,k een kruisje.
-_ En wees nu gehoorza,am, sprak de noraris. Niet me,er rnet dien Borwel mee loopen...
't Is niet orndat de jongen arnr is. Al ware hij de
zcon van een kaste,el, ik zou het u ook verL'ieden, ,want ik heb gehoord. van mijnheer Bels, die

ook buiten woont, dat Bouwel een

vagc-

bond is. Met brave, arme kinderen moogt gij
spelen, zooveel ge wilt.
Renier begaf zich naar zijn slaapkameï.
*-- Hu, Bels he'eft lcwaad gesproken en ge"
Liiktt zei hij bij zich zelf. Bels is een femelaar.
Hij vleit papa... Gustaaf is geen vagebond. .. Ze
kunnen hier geen grapjes verclragen... Was dat
nu zoo erg o:m eens << mijn >> te roepen?
Renier herinnerde zich nu wel, hoe Gustaal
* 13

-

hem verteld had, dat hij geld achterhield en zijn
moecler bedroog.
Maar hij verd,ient dat geld toch zelf, zoo
- hij zijn geweten susrsen lk ga vast... Iiç.
wilde
wil geen flauwe vent zijn. Custaaf 'wa:cht op
rnij Hij zou, wel d,enken, dat ik niet durf kcmell...
Echter deed Renier ni'et rustig zijn avondg'ebed

Hij

kleedde zich uit. Hij kon toch qecn anderhalf uur op een stoel biijven zitten. En moeder
l<wam soms we,l eens zien, of hij al sliep.
Renier bleef wakker liggen. F{ij hoord'e buitep
een zwaren stap.
--- De nachtwaker, dacht hrj.
Toen ging er ellçen 'nacht e,en man d.oor de
straten, die met een ratel zijn aanwezigheid melCde en ook het uur riep. tr-let ',rras de n,achtwachi
of de kiepperman, die de dieven moest verjagen...
.Renie'r
hoorde hem aan den Lroek van de str,aal
roepen:
Tien uur slaat de klok.
De klok slaat tien.

De nachtwakcr.

-

t4

_

-Hij

Burgers doott licht en vuur.."
En siaapt gerust...
Slapen! Neen, vooreersl nog nietl zei Re-

nier.

hoorde de meid naar b.,ven komen. Toen
l5 ---

voÏqrie,n z-ijn criders. Moeder trad stil de kanre,r ,:iinnero. Renier hield zich, of hij sliep. Moe.
'Jcr gaf hern vaorzichtie een kus en ging weer
ireen..

-"- Neen, ik ga niet, besloot Reni,er, want nu
.icelc{e hij zijn cnoprechtheid scherper.
Maar 't goede voornemen verdween.
.-- Ik moet gaan, ik heb het beloofd... En
wat zou Gustaaf van mij denken ? z,oo redeneerde
hij Och, voor één keer.., een jongen mag wel
ecn avontuur hebben...
Hij moest nog wachten. Slaap had hij nu niet.
En soms bonsde zijn hart z6é, àat hij het kon
hoor'en. De klok in den ouden toren sloeg half
elf, toen 'ook die bened,en in .le gang.
Nu wordt het tijd, mornpelde Renier.
-Stil stond hij op.
-._ Doe het niet... blijf ! waarschuwde hem
een inwendige stem.
Ik moet gaan... ik heb het beloofd... en
ik -dce niemand lcwaad. Ik behoef geen enkel ko
nijn voor mij zelf. llc wil eens zien, hoe Gustaaf
ze vangt, antwoordde Renier.
Flij kleedde zich en zacht cpe nde hij het .'.'enster. Ha... de tuin ze.g er nu heel anders uit dan
over d,ag, zoo vre,emd en akelig.
Maar ik ben niet bang, bemoedigde Renier
- zel[.
zich
Hij had zijn pet en schoenen mee naar boven
t6
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gencmen. FIij was nu ki,aar. En vlug klom hij
d,ror het raarn op het dak van het waschhok.
Dan langs de buis gegleden en hij st'ond op den
grond. Door het tuintje gerarkte hrj op straat.
't Ging als van zelf ... Raar tu-ch, ;zoo alleen buiten in den laten ravcnd... ,Spo;dig was hij uit 't
stai,je, vraar ieier v'roeg ter ruste iag. En op een
draf liep Renier na,ar de hei. F{ij zou toch blij
zijn, als hij weer in bed lag. 't Was goed weer,
wel dontrc.eï maar clroog. V6tir elf uu,r bevond
Renier zich bij het h"uis van Bouwel.
Zijt gij daar? vïo€g G,rstaaf, die al klaar

stond.

Ju, hoor! Dacht ge misschien dat ik niet
durfde )
_- Gij zijt een flinke gast... Kom mee,...

mijn broer wilde niet opstaan...
Zij gingen naar het bosih. R,enier vond het
hier toch akelig. 'De boomen sc,henen nu zoo
raar. Sommige leken wel vervaarlijke reuz,en.
Hier moeten we zijn! sprak Custaaf.
-Hij had een la,ntaarn met een Xraars en stak
deze aan.

-- Kijli, zei hij, de lant'aarn staat hier en de
konijntjes komen in het licht spelen. Wij kruipen achter dezen h'eester. Zijn de konijntjes er...
poef, een flinke klop met deu stok en ze zijn er
aan. Maar gij hebt geen stok
* O, ik kijk maar, hoe se 't doet.
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_* Ju, ge moet dat kennen, beweerde Gu-staaf
fier.
De linapen verdoken zich'
Goe;l lu.isireren 'rf ge rliets hoort' waarschu:wde Gustaaf . I)e'boschwa,:hter is wel zieke'
lijk, rnaar er lcunn,:n gcnCarnten op ronde zijn'
En dan)
O, wij loopen weg.. . Zri zullen mij niet
pakken. . .
Renier vond hei al zco prettig niet meer .En
dikwijls rneeriCe hij verdachtr, gelu,ide n te hoo
ren,.

triet, trroett:n cle gclrdilrtilctr olis ltooretrl Zit: zoo,
is er geweest. Dat is e,e'n...
Renier hield het tri"t tttssr r-rit.
Ik ga naar huis! zei hij nijCig.
- Nu al) Bang geworden:t Ziit gij zulk een
i
suikermannetje
Ik wil clie wreeC'heid rriet zien)
-- Z"g,
als uw' vader me t de heeren uit de
- op de heide komt iagen, is dat dan om ha'
stad
zen en konijnen een plezier t. doen?
't Is gelijk... Ik ga naar huis...

Gustaaf gaf een duw... Trvee konijn'en wip"
ten naar het licht toe, en zetten zich in 't schiinsel neer, als vonCen z:, Cie klaarte zee r prettig'
Plots rees Gustaaf op.. De konijnen stoven heen,
maar een liet een lç:rten angstkreet l-rooren en
stortte neer.
Er a,an! zei ,Gustaaf.
-Renier Lreefde. Hij vond flu eenskl'aps die
waker niet gedacht. F"n die zag he'm nu. M'aar hil
diertje bij de ocïen ûp. Het kopje zonk neer.
,Maar het liciraarn bewoog zich nog stuiptrek'

ven... Stadsmannetjes durven niets.
Renier gaf nu niet om di.en spot. Hij was
zich zelf , dat hij gckcmen was. En
boos
'cp
vad,e r had gelijk; Gustaaf vvas geen goede ka
maraaC. Als hij konijnen virg. dat hij ze dan
ineens dood sloeg,' maar z,e rriet liet lijCen"
,Maar ook dat riood siaan korr Renier niet zien..
Hij spoedde zich naar 't stadje Lag hij maar
weer in bed. VIug ging hij door de straat.
Hei daarl Sta eens stil! Wie zrjt cij?

kend

Maak hei nu toch heeiemaal dood! riep

Gij doet het beest liji"n.."
Renier,
Bah, dat voel ik niet.
-. Hoe gemee nl
- Wilt gij nu ruzie makcrrl Schre,euw
-

=- ls

._

z'oa

't konijn

*- - (), mij goed... Was gij maar

weggeble-

.

- het.
klonl<
Renier schrok geweidig. Hij htad aan d.e nachtwacht niet gedacht. En die zag hem nu. Maar hij
mocht he,m niet herkennen, lvant d,an zcu hij aan
den notaris vragen of deze wist, dat zijn zocn
rond rniddernacht op srtraat liep"
Renier vluchtte heen.

l9

-

Blijf

! riep de nachtwaker.
-Maar de kna4p gehoorzaanide niet en de man
was te stram ,orn hem in t'e haien.
Renier maakte eer!. omvr'eg. Weer kwarn hi;
dicht bij zijn huis. De, klok in den tor,en sloeg
twaalf uur. lEn nu hoorde Renier den n,achtwacht op de Markt roepen:
<< Twaalf uur straat de klok >>.
Vlug 'naar dei achterstraat Het hofpoortje
staan

stond nog orp een kier.

Maar verschrikt trok 'ftenier zich terug. Hij

jdrong zich tegen den muur. Do,or
Irwamen twee mannen.

het

deurtje

-- Gemalikelijk voor ons. clat
ze veïgeten
'Wij
poortje
het
te sluiten
ùrebben
moeten niet
over den muur lclimrnen, zei ,een van hen.
Renier kende hern aan zijn stern Flet was Pol
Lint, een k,o,o,prnan van allerlei ouden rommel,
die aan de vest woonde.
Wij kunnen den n,achtrvaeht gemakkelijk
ontgaan,
v-,ervolgde Lint.
Renier hield, den adem in. Die twee kerels
hadden'bij hem thuis gestoien Zij mochten hem
niet zien. Lint ging bijna rakelings hem voorbij.
Toen zij ve,r genoeg ;wtareîr, spoedde Reniet
zich binnen. Hij moest vader wekl<en. De dieven konden no'g gegrepen worden'
Maar verschrikt bleef Renier weer staan. Dan
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kwam het uit dat hii naar de heide wae geweest.
Even aarzelde hij.
Ik zeg ni,e,ts... de dieven
- zei R"enier bij zich zelf. worde,n, wel ontdekt,
'Weldra
lag hij in bed. Zijn h,art bonsde nog.
'lVat
een nracht ! En sterk voelde dre knpap zijn
gerwe'ten... Hij vond zich zeif valsch. 't Duurde
lang eer hij sliep.
's Morgens moest moed,er hem schudden, om
lhem wal<l<er lte ikrijgen. Verdwaasd keek Re'nier haar aa.n.
Gij waàrt gister av,ond zeker erg moe) zei
moeder.
Is d,at vast slapen !
R.enier meende dat hij akelig gedroornd had.
,Maar toen moeder heen was, wist hij al, dat hij
werkelijk naar,het bosch geweest was en dieven
gezien had. Hij kon, het nog zeggen" Hij wisr,
dat Lint schuldig was. Men ,zou het gest,olene
misschien ,nog in zijn huis vioden. ,JVIaar Renier
durfde ni,et te spreken.
Toen hij beneden, k#am, had de meid, die het
kanto'or moest vegren, juist ontdekt, dat een venster gebroke,n en de geldkas cpengebroken, was,
De notaris ging vlug zien. Mevrou\^r volgde hem.
Fn bleek kwam Renier ook kijken
B6s16len! zei de n,otaris. De schurken wis.
- d,at ik een verkooping gehouden had, Ge.
'ten,
lukkig zijn alleen, ma,ar de kleine dingen komp.
rtant betaaid geworden.
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wist lrij, <.lirI t:r' Ir>t'lr t:t:it zt's t'ltrizt'trt.i
frank gestolen was.
Renier, loop eens vlug '-,tn den politiekcmzei hij.
missaris,
De knaap'ging heen. En rveer bonsde zijn hart
Hij moest den kommissaris halen voor het on{e-rzopk ,. en hij zelf kende een der dieven' Hij
durfde het niet te zeggen'..
De kornmissaris keek vreernd cp van het
nieuws en kwam dadelijk nrec
Renier moest onfbijten en clan rraar school"
Gustaaf was er niei. Die Lcp'zeker achter dc
haag, beducht voor straf.
De kinderen spraken overJ"n'diefstal. 7-ii orr,'
ringden Renier. De knaap'was jn school niet aan
duohtig. En, de morgen duurde lang' Eindelijic
liep hij naar huis, hopend dat L.int aangehorrder:
zou zijn.
Maar Renier vern,am heel iets anders.
Wgsl gij wie de dief isr Hij is al aangehouden... Onze klerk Dooms, zei moeder.
Neen ! riep Renier verschrikt uit'
Ik kon het eerst ook rriet gelooven, en
Dooms liegt het af. Maar mer'. heeft bij hem op
zolder in een kas,tje effecten gevonden uit va
ders geldkas. Do,oms wilie nciar Amerika... hrj
had hret al,aan vader gezegd ei"r nu moest hij daar
voor geid, hebben. Wie zou zrrc i:ts van hem gedacht hebben?
,Al

g,,i.luw

En hoe is dat dan uitgekomen?
Ik vond, om tirgn uur reen briefje in de
'bus... en er stond in, dat men Dooms van iracht
op straat l-reeft gezien... En de nachtwacht moet
hem ook bemerkt hebben en ri,ep hem nog to,e,
da,t hii moest biijven staian, maar hij liep weg.
De nachtwacht heeft rechter Dooms nie-.t herkend,

.

.

-'- De nachtwacht

'heeft

;nij gezien, dacht

Renier.

Maar dat vertelde ,hij aan moeder ni,et.
Nu'begreep hij er niets meer van. Die tweede
dief' was ,Docms niet... Renie r zou Dooms herlçend hebben... Maar hoe kvvamen dan die pa,
pieren in zijn kast)
--- Spreek gij de waarheid I dron,g de inwendiqe stem aarr.
Renier durfde echter niet b:kennen dat hij in
den nacht buiten was geweest.
Vacler lervanr thuis. I-{ij was op het politiebureel gewe,est.
Dooms biijft ontkennen, zei hij. En ik
- zegge n, dat hij altijcl eerlijk is gewe,esr
rnoet
N{aar die papier:en... Hij weet niet, hoe zij in de
kas gekomen zijn, beweert hij. 't Is nu toch be.
wezen, dat hij het eeld voor d,e reis naar Arnerika bespaard heeft. Liij Cieed 's avonds nog kantoorwerk voor kruidenier Lamrnens en cl,en, aan
nemer Winlers. En eenroorn wil, hem ool< een
_

1- ,

_

sorn leenen. Voor Amerika behoefde hij dus
nLiet te stelen. Ik had diep rnedelijden mret zijn
moeder. Die was ook op 't bt-rreel en schreide
zo'o,..

Denkt gij dan, dat Dooms onschuldig is?
- moeder.
vroeg
Het i<an niet... die papieren zijn uit mijn
kas in zijn, huis verplaatrst. Zij kunnen ,er nriet
heen vliegen. Dooms m'oeder zegt, dat haar
zoo,n om elf uur naar bed is gegaan, maar het
,huisje is laag en hij kan gernakkelijk door een
raam kruipen, zonder dat iemand het merkt. Zoo
moeilijk is dat niet.
Renier kreeg een kleur.
En lleeft de nachtwacht Dooms niet her- vro€g moeder.
kend)
Nee'n... Hij zei dat de persoon dien hij ontm,oette
meer op een kind gel'eek dan op een
man. Maar in 't donker kunt ge u vergissen. En
welk kind zou te middernacht op straat loopen...
Renier ware liever van tafel weggegaan. Hij
was blij, dat zijn ouders niet rp hem letten.
Ik 'weet niet, wat ik moet denken, zei de
n'otaris. Ik zal blij zijn als men, den dief vat,
ûr€rar ik wou toch lirever dat het Dooms niet was.
,En als hij het is, dan noem ik hern een dubbelen
schurk, om juist hier te stelen waar hij het vertrou;wen

g,enoot.
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Ër, vindt men niets van het g*idl vroeg

- voort.
moeder

Neen... men he,eft het heele, huis door.
- .
zocht..
Renier ging w,eer naar school En nu spraken
de kinderen over 'Dooms, den dief, die in het
hok onder den toren zat. Maar Renier dacht aan
Lint. Hij voelde zware schuld Hij kon Dooms
redden eri laf zweeg hij.
Maar die papieren'... 't Was gelijk... Die vent
bij Lint was Dooms niet geweest.
Na school ging Renier weer necht naar [ruis.
En hij h,oopùe dat Dooms losgelaten zou zijn.
Moeder vertelde echter, dat de politie met
Dooms in 't kantoor \/as geweest. Men, had indrul<ken van vo,eten in den tuin, bij het kantoor
gezien, daar waar de grond wat week was, omdat reen go'ot er lekte. 'Die sporen kwamen niet
met de schoeinren van' ,p6es1s overeen.
Waarom laten ze hem dan niet vrij ? vroeg
Renier.
Omdat er papieren in zijn huis gevond€n

zijn.
Vader kwam uit 't kantoor.
* Morgen wordt Dooms naar Turnhou,t ge
,bracht, zei hij. De jongen is ziek van verdriet.
Hij houdt vol van niets te weten. En ik begin te
gelooven, dat hij onschuldig ie D,e ware dief
lcan die papieren in dat kasje op den zolder ge.
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lcgd hebben. Il" b,ln ccDS raurr licL lrlrisjt: gernrr
zien. Het dak is van acl-rter zeer laag. En ,t
is
heel gemakkelijk voor een inbreker
eï op te krui,.
pen en door het zoldervenster
te dringen,
die papieren in e,en, i<as t" l-s;;;.- ,jZij,, en dan
ten, die de dief moeilijk Lur, în d. h.^.1 "fi*_
d;.r;.
'En waarom, maakt d," *urr, 4ii"-ôoorprs
vann,acht
gezien heeft, zich niet bekend,
in plaats
i;;;
gShe-im3in1ig een briefje i" .1. b-us 1e "."
st,eken )
Heeft de dief zelf dat bri"fj" ;,, a" È.r"
laren srop-

p€n, om zo,o Dooms tl: 'beschulJigen
I D. ko*_ii_
sarie meent, dat die persoor, .iJ ais
getuige wii
verschijnen. Veel menschen h.bb..,
daar een he_
kel aan... ,Maar ik denk ., orrd,.À-oveï...
Renie. luisterde aandachtig .l l;.;'t,;;'1,"r
merken.
";"t
Sprteekl dr,ong zijn eewctren aan. Gij
kunr
Dooms redden.
Maar Ren,ier durfde niet. Virder harl hem
ver_
boden met 'Gustaaf Bou{wet
g,aan, .:" f,,j;
";-;.
was er in den nacht bij gewtest!
Renier ging dien_u"o"â vrcerJer naar L,ed
dan
anCers. En nu durfde hij zijn ovt.,dg.b"d

,ri";l;

doen. Ongerust lag hij te bej Mà.g.r,
moest
Dooms naa,r d,e stad, Men ,o., h"*-ieker
boeien.
En zijn ouders, die zulk een ,r.rJ.i", hadd,en
I
,Onschuldig gevangen zitten.".
Gij doet mee met Lint sU zrJt zo,o ge
-
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meen als hij, zei de inwendige st'em. Gij bedriegt
ook.,
Renier n-c,elCe heen ten weer. Hij zou in lang

niet kunn'en slapen, dat voel e hij wel; mis'
schien van d,en heeien nacht niet L{ij kreeg het
zoo warm en schopte zijn dekens weg. Maar hij
koelde niet af.
En plots sprong R.enier riit bed Hij hielC
het niiet rneer uit. Vlug kleeddc hij zich wat. En
hij eing naar beneden. Weenen kwam hij. in de
kamer, waar zijn ouders zaten,
Renier, wat is 'er nu) riep moeder verschrikt uit.
O, vader, Dooms heeft l,et niet geÉaan...
- is Lint geweest en nog i,emand anders...
Het
maar nict Dcoms.
Jcngen, l'rebt gij akelig gedrobmd) vroeg

ile-notaris.

Neen, vad,er... Ik hreb de dieven gezien...
ilc -was op straat... ik durfde het niet te zeggen.. ik ben qisteravond laat naar Gustaat
Bouwel gev;eest om konijn'en te vangen... O, ik
heb er zoo n spijt van...
--- Maar wat vertelt gij nLr allemaal, kind)
Kor:r eens hier zitten... Ve,rtel eens alles kalm...
Kalm werd R.enier ncg niet, rnaar hij ver"
haalde toch ge-regelCer zijn avonturen van veï'
ledcu naclr [

*

.

Jc.,ngen, l-radt

gij vanrno/gen gesproken dan
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hadden

wij in de eerste plaats Dooms en njn

ouders dat onrecht bespaard, ; en dan, was er meer
kans gewu:st ,het geld bij den echten d,ief te vinden... N.r, we praten wel verder.. Ik moet dadelijk naar den komrnissa,ris. Dooms dient onmiddellijk in vrijheid gesteld te worden.
De notaris bergaf zich naar de woning van
den kommissaris. Deze luister.de vreemd toe.
f'6nhseert uw jongen niet) vroeg hij.
- Neen, nu spreekt Renier d.e waarheid...
- psnlzal ik eerst Lint laten halen... Natuurlijk- kan hij de dader zijn... hij is ,er dreugniet genoeg v,oor. Maar inbleken... dat heb ik nooit van
hem gehoord.
Hij had een helper, misschien een beroeps- van Antwerpen.
dief
Renier mocht opblijven. Vad,er,bleef wel een

uur weg.

Dooms is al vrij, zei irij, toen hij terug
- Lint werd van zijn bed gehaaldr; zijn
keerde.
vr,ou\ / m,oest ook mee. Eerst loo.g d,e kerel, maar
zijn vrouw verklapte hem. Flij deed den diefstal
met een inbreker van Lier... een kerel, met Wien
hij al veel oneerlijken handel had gedreven. Die
ve'nt was gisteren naar de verko'oping gekomen.
Toen vroeg hij aan Lint, of ,ze niet samen bij mij
/een slag konden slaan... En hij heeft op raad van
dien inbreher den kle* beticlit. Zij zouàen een
paar effecten meenemen. Lint is dan bij Dooms
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dakraam rgeklommen, en heeft de effectcn
in dre kast ;gelegd, juist zoorals ik vermoed'de' De
twee boeven nram,en het geld mee. Lint's vrouw
heeft hier het briefje in, de bus gestopt,.
En Dooms was zeker blij? vro'eg moe'der'
- Hij weende van vreugde' lk bood' hem
- vertntschuldigingen aan... Renier, ge hadt
mijn
hem al dat leed kunnen'besparen Maar gij durfdet niet bekennen, dat g'ij vannacht naar de 'hei
waart geweest.
R.ni"t moest nu uitvoeriger verhalen wat hij

dloor

uitgevoerd hrad.
l- '1 Sprijt rnij, dat

ik mijn jongen niet kan
Toch ben ik te-

ve'rt'rouwerr, h"rttt*
yreden d,at gij eind,elijË. gesproken hebt' En ik
hoop, dat ige altijd rlaêï ulw geweten zult luisteren'
D.t ,rolg"nden dag moest Renier ook allee aan
den kommissaris vertellen. 't Was een moeilijke
gang naar school. Gusf,aaf Bouwel was er nu wel'
M*Àt.t Laurens k'ende het gansche geval. Hij
spr,ak ernstig met Gusùaaf en Renier.
't Gansche stadje praatt'e over Renier, Dooms
en Lint. Men ha'd een deel van 't gel'd terug' 't
Was ve'rdoken onde r den vloer in Lint's huis.
's Midd,ags werd de tweede dief eve'n'eens aangehouden te'Fnerenthals. Ën ook bij hem vo'nd men
het gr'ootste deel van den buit, zoodat de notaris
bijna alles terug kreeg'
dle notarlt".
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Gush,af Bcuwel werci flinL" onCer handen qenomen door zijn ,:orn-r. En hrj verwe,et Renier,
dat deze een rrerklikker wa$. 7-.ao' rz,zkt.e i:
vriendschap uit e,n dat was vco'r Rertier 't beste.
De twee dieven'werden te Turnhotlt gevanqen
sezet, in afwachting dat zij voor de rechtbank
mo,esten verschijnen. Lint's a'lroLl\^/ rnocht thuis
blijven.
De g'enclarrnen lctwamen :n het huisje vail
vrolrw Bor-lwel. Guslaaf ontvirt,q'een stren.ge verrn,ar:ing orrer dai stro:rpen. Zijrr rnoeC'er beloofde
d,at ze beter op h,aar jongen zou letten. Ocnr
Dries tr<wam nu, en dran 's avonds eens kijken, o.'
Custa,af op tijd te Lred lag"
, 'Maar d,e jongen wr,rkte en '*ilde geen ongelijk
bekennen.

__ Als ik groot ben, zal iL st'roopen
ik wil! nam hij zich voor.

zooveel

Renier vcelde geen lust m!:er om op jacht te
giaian. Hij was één keer stroo;:er {enoeg en had
er toe.n wralarlijk genoeg r.an qekveg,en.
In November vertrok Doo,rrs nraar Amerika.
De notaris gaf hern een som geld ,als een verrgoeding voerr 't onrecht dat Reni:r hacl kunnen voorkomen.

Dccrns ging met veel moeJ heen.
In December ging Renier rn,et zijn vaCer naar
Turnhout. De knaap moest als eetuise verschij.
nçn in het proces der twee dieven. Hij zag er zeet
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tegen op. M'aar liij rnoesl door den zurcn appel
heen bijten.
De rechter ried hem aan zulke avonturen voo,rtra;an na te laten.
Lint en zijn karnaraad kregen t"wee jaar gevangenisstraf .

-a'

Nieuwj'aar was voorbij. En R.enier vertrck nraar
de kostschool. F{ij moest zich nu aiarl eerr and,er
leven gewennen.
Nu, hij deecl zijn rbest. De jaren gingen vcorLrij.
Renier we,rd vrederechter in een Kempischc
gemeente.
Zekenen diag bitacht men een landlo,cper vo.ot
hem. En Renier herkende Gustaaf Bouwel, die
geen vaste woning had en stroopte en smokkelde
en veel dronk.
Renier rrqoest hern verocrd.eelen tot opsluiting
in de kolonie van Hoogstraten Maar hij ging
hem daar Lrezoeken en rta,iadlCe hem aan n,og e,en
vast handwerk tg leelen. Dan zou hij hem ook
ve'rder helpen.

-;
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Maar 't wâ3 vergeefsche inoeiie, Joag gpdaari
is heel dikwijls oudr gewend.
Gustaaf Bouwel ge,raakte niet meer op den
g,oeden weg.

EINDE.

