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Gonlich

De boekjes va,n ,A, HANS worden 'i,n alle gchotren aanbevolcn,
omdat zij boeien'd en nuttig zijn en aan de kinderen v,an cigen
land en vollc vertellen. Dat deze uitgavc reeds aan Nr 344 ir
en veel rnutrtrmers reed,s drie- en viermaal herdrukt we,rden,

bewijst hoe A. HANS' KINDERBIBLIOTHEEK overal gevraagd
ç;ordt, De m.eeate verscherren boekjes zii,n in,og ve.rktijgbaar.
Ziehier e,enige va,n de laatste titels r

't 'Fortiertje mn

e
3'01 . De Kleine Toonccl"
rpe,elster.
30',2. Angstige Daglen.
3,0). ,A.ntwerpen in
- In her wilde Lând.
-304. De,Banrnelingen. _ 30,5.
Brand.
- Wond,erbare Redding.
306. De
3'0t7. Naar Congo. * 308
- Fiere
De Vriend,e,n der Slave n,
van
Lcuven,
3,09,
'lVlargriet
- Schilder.
310"t Avontuur van den
3ll. Flet,Boefje. *
112. F'en onverwachre Reis.
313,- De Ge,heimzinnige Tecldens.
3l'4. De Spanjaarden- le Gheel.
315, Zwa'rte Jan.
- De Hel<s van de Moeren.
- De Boschw,âchter
316.
317.
3,0'0,.

Roeselar

-van

- van Parija. _- 319. Ds
Eikenhof .
318, Het Juffertje
Iilolfjager van Turnhout,
320. De Zeeroovers.
321. Ile.
Gezin van den Visscher. - 322, De Wildte Cow-Boy.
321.
Keize,r Ka,rel te Gent. - 324, De Spanjaard,en te Mechelen,
126. Een angstig avont"
325, Kerstmis in de- Sneeuw.
-uur.
327, De Reis in den nacht.328. De Zwarte Berdc.
- Het licht in de Wildernis. - 310. De dan'kbare so.329.
-daat.
331. Een keer Wildstrooper.
332. Het Wonderland. - 333. Het Verloren Testame:.rt. - )14, In veilige Haven. - 335, De wonderbar. reis vàn -schipper $ss1sh6s. *
337. Yaùars vertrouwen.
136. -Een brutale feeks,
338.
339. Neels' avontuur. - 340.
De vlucht over de SclretrCe.
- De Hetd van Afrika. - 342,
De Zwarte R.uiters.
341.
- Bedelaar.
14j. Het beleg -van des
De Pleegzoon van den
344, Een avontuurlijke
vacan,tie.
Ravenburg.
-

Elke week vcrschijnt cen ni,euw boekje.
Vraag in de boekwinlcels en bij dagbladverkoopers.

UITGAVE A. HANS.VAN DER MEULEN, CONTTC}f"

Drukk. R. Bracke-Van Geert, Baesrode,
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't Was Zonciagavond

en Florent Bellene kwam
met de tïarr! van Leul'en, waaï hij een oom en
tante had bezocht. De vijftienjariqe knaap wa:,
lan het dorp uitgestapt en begaf zich nu naar de
eenzame ouderliike hoeve, twintig rninuten van

ie halte.
't Was al neg<.n uur en Fiorent spoedde zich.
Hij volgde een l:innenweg. Kil woei tfe Octo-

berwind en soms zuchtte hij al,elig door de zwie-

pende pooulieren.
Maar FJorent was niet bang op derr e*nzamen
weg. Hij l..wam vier maatr per week door de clui,
sternis van de avondschool, waar hij sedert half
September eer, Iandbouwcuïsus v"lgàu" Hij wilde
ook bner worclen; hil' hield zoo van het schçrone"
vruchtbare lancl, en het blijcle veldwerk.
Eensklaps hoorde Florent lawaai. 0, hii l:e<< De
ffeep het a1... het lcwam uit het herL,ergje
Korenl:loem >>, \,vaôï ruîve ]<erels ,s /orrdueuavonds dronicen, zoïigeï], tieri,ien r,n, $ûms voch-

*t-

terr. i,)e !:i,..as, c.l.e l;azin en hun gezin hadclen op
lrei iii,:i'Ër c:,:i:. sî,:n:Tlt':r't naani' Florents ouCers
'',tr-"rolrl,-,., clikvvitis, dat die lieclen maar verhuizr,n zoudel:. Maar i1e Spinne's, zooals de herberg'
i:evt oners heetten, hadden daar wat land kunnen
pe.chf;r:rr. i],,t zor.n '.t'erkte nu en Can on de hoeven
en sfrc,:pte vç'ili en zao geraaï<te de familie aan
ien kost.
iilcr.:,lrt,L'vïarîi voorbij de herberg' En nu
scl:,'ci'; iiij.". ilr,ven cle an,jeien uit, hoorde irij de
siern van ::i1n i'11'ooteren broer ÏJries' Klvam Dries
rla"ln oc,k ir.i ciit gezelscllai-' i'an drinkers en vloel.:crs )

En als ge dat ncg eens durft zeggen, sla ik
rr een pini,lii::s erp u*, li.op, hoorcie Florent zijn
l-. .c:. rtitro,'p.'tl
Dries haci t'.lli.;t; hij zou vechten. En er waren
,:l:;:1r' Ëe-,,^/el.criir,e t;crelr, rjie vtru:; het rnes trokken.
,rl;,,:s i;-r:n rli:lnr,'-,licl, ze]fs verinoord worden' En
.C::r ,,li-- ech..,ncle i'an rLtzie in clat beruchte herbergje... Lle fetryrili,', Bellens ',vas tref felijk en had in

--

i-i,,, gerl.ir:el.,te t=e;r e,oeden

naar:rl

!.veir erarzei<ic: Florent... Hij vreesde dat ge;c,rischarr. h'iaar hij dacht aan vader en moec{er en
Firnma zijra zustcr... Snel duw:le hij de deur open
en trad binnen. De lcleine irerberg stond vol rook.
-i'och zag l;lc,rent Dries dreigend tegenover
jongen rniin s:aan, die 's l\4aandags voor

een
een

naar de inijnen l.an J-,iir,hrrr14 ii:*ik Flr:reni
g.recp Dries bij C':ri arrn.
Kom meel srrleeLte hij. 't is t.ii:I rrioeiter
zal- ongerust zijn en vaclcr is' ziek' vervoli-:le hij.
Er waren ,.irinlcebroers, die l,'egonn.:n l: leclren"
Driesje, n-loeCertje zenctr u-"v llrot'ti: {:!û1 u..,
-' tijd orn in r-rtaz beC te kruiç:en I spoite ei r-'ren
't is
Ga ,neq! bevai Dries ;ri i,.liq i.ci zi;:r l,.rc,er.
-Cij moest al siapen...
--* Ik korn van l-eul'en... iJ'; hr:ll i.rt,,:r' ri,ri. ;lc.o,i
moeder qezonden, rnaal ga tct:h il-tcL, I 't Il, k:';tr.':i
na negen.
Bert Spinne, tle waarc{, die I'i r,l.e;rt .i;rtit-in:,1-t,'r crrr
r.lannen geld uit den zak trornineiij,c, k"yarn ''ra,-.
achter de toonbank.
trr-rql1r:1:rl.1
-- Moet gij hier cle kianten :rseg
'l
snauwde hij tot Flnrent. Br,iiten! is liier i=.t.el
plaats voor kleine kinderen.
-- Dries! clrong Florent aan.
Maar Bert, de baas, rvilde hern brlitcn clurven.
-- Van mijn l:rcer blijven I schr.:e,;rvcle llries,
die dronken was,'t Is waar, hc,-t is hier ss:ei.r hol
voor mij! riep hij.
l-lij vertrok met Florent.
-- De lafaarci viucht! ]<rcet de mijnwerr,.:r.
Kom hier, platLrroek, dat ik n nret n:iin vui.ster:
uw neus plat sla...
Hij wilde naar buiten, ûrZlcur :i:i-it:-rr,:ir TriiricJerr
lrem binnen.
i^/-eek

_

3.

De twee broers gingen nu aan den kant van
den eenzamen, rnodderigen weg"
*- Die Pol Lamaai is een ruziemaker. bromde
Dries.
_- Waarom gaat ge bij zulk volh?

misschien een messteek op te doen) Wat zou het
dan thuis zijn?
Ik zal rne niet laten stelien I
- En als gij dien man met L'en pintglas moest
lc*'etsen
en de gendarrnen k'wamen morgen op
het hof ... l)ries, helrL,en we nu thuis zulke dingen
geleerd?
.- Ik ben veei ouder dan gij en ge moet me
geen lessen geven, kleine aap!
Florent zweeg. Hij schaamde zich over l)ries,
die dronken was. O, clat ellendig misbruik van
bier en andere drankenI
Een dreef van populieren leidde naar de hoevepoort.
'We zijn thuis, zei Florent.
- J., dat zie ilc ook wel! Ik kruip seffens in

bed"

Flet blijde veldwerk"

Och, in 't afzaklcen dronk ik er een gias
bier... En die vent zei dan, dat vrij de arbeiders

te weinig betaalden en hij nooit irreer voor boeren zou werlçen. Dat wilde ik iriet hooren...
* Is dat nu een reden om ruzie te maken en

*4*

Florent had met Mon, den knecht, een karnertje
in de schuur, naast den stal, om leij onraad met
't vee dadelil'k bij de hand te zijn
Florent ging naar het huis cn ruttelde aan de
gesloten deur.
*_ Wie is daar) klonk het van binnen.
Florent !
zuster Ernma liet hem binnen.
Goeden av ond ! groette .ie l<naap.
-Moeder zat in de zindelijke keuken. f)e zielcelijke vader lag al te bed.
* Gij zijt nog al laat... ik heb de tram hoo-

-Zijn

*6*

ren fluiten en ik was al bang, dat gij ze gemist
hadt te Leuven, zei moeder.
-,- Neen, iI< was goed bijtijds.,. maar ik heb
Dries meegebracht. Hij is al naar bed.
Zonder ons goeden nacht te wenschen...
O, Florent ... zeg de waarheid. was hij dronken?
Een beetje, moecler...
- En r^.raar hebi gii hem qevonden ) 'Was het
in -r< De Ko::enbloern > ) Ik mcct het weten !
Ja, moeder...
- Weer bij dat slecht vollc! 't Is een schande.
Omdat
hij daar jonsens vindt. die hem fleemen,
om getracl(,:e rcl te rn orden...
IVlelal nu vras er een, C-ie n-rzie maakte,
- Ficr.:-nt" O, moecler, z.?g aan Dries riat hii
qprak
daar toch r"eg blijft... en ook r,iet zaoverl elders
zit. Naai: u luistert hij nog!
.Ja, il: nierlç. het.. ^ V,/at gebeurde er in << De
Korenbloenr
J
Florent i'ertelde het, niet orn te kiikken, maar
in de hcop, dat moeder er in zou gelukken Dries
tot een betr:r leven ie brengen
O, hoe moet dat afloopen met Dries ! kloeg
En,ma,
de twintigjarige dochter. 't Wordt maar
>>

erger.

Dat was 't verdriet van 't huis: Dries, die zoo
gaarne zwierde met ruwe kamaraden en dan vee,
dronk. En op hem vooral ru.stte het bestuur der
hoeve. Boer Bellerls was al iaren ziekelijk, en,

-6

--.

k*u* iril "p warme lente- en zomerdagen wel
buiten, van October tot Maart bleef hij binnen.
En zelfs, als hij naar buiten ging, kon hij zich
niet inspannen. Hij leed aan een borstkwaal, die
hem meer en meer verzwakte.
Florent ging bij vader in de nevenkamer. Boer
Bellens lag wakker.
Vader, ik ben terug van Leuven, zei Florent.
Ja, ik heb u al gehoord, mijn jongen.'. En
hoe was het met oom Ferdinand en tante Clara)
Florent vertelde 't een en ander'
Is Dries ook thuis) vroeg de boer.
- J,., hij ligt al in bed.'.
- O, dat is goed... Ga nu ,:'ok slapen, Florent.
''t Is
- morgen vroeg d.g...
l)e knaap wenschte moeder en Emma ook goederr nacht en ging naar boven. Ziin karnert3'e had
een venster in den zijgevel, Fl'rrrent keek nog eens
naar buiten. De populieren rviegelden in den
wind. De hoeve stond hier tcch eenzaam . En
overal was het dikke duisternis.
Florent voelCe zich,nu zoo veilig hinnen. En
spoedig lag hij onCer de dekens. Hij dacht aan
zijn reis. Hij ging gaarne eens naar Leuven. Voor
een buitenjongen was daar i'eei te zien. Neef
Jaak ging dan met hem wandelen. En tante trak.
teerde hem op krentenkoeken en chocolade. Oorn
was een bro.:r van vader en had zich al jong in de

*7 *

., h.niel

te drijveiï.
Zoa lag Florent nog even te mijmeren. toeri
hij opgesàhrikt werd. Hij hoorde sternmen bij
het hof.
't Is Pol Larnaai met een paar kamaraden!
dacht de knaap.
Ën ja... iemand riep uitdagend:
* Kom nu eens en toon uw moed, Drieô Bellens! Hier is uw aanhang niet, dien ge trakteert.
We zullen man tegen man staan !
Florent begon te beven' Wat zou die dronkeri
geweldenat, irit.ro"r.n) En de zieke vader moest
dat hooren!
Florent luisterde met benepen hart.
Durft ge niet, lafaard! tierde de mijnwerker- Hebt Ete nu geen praats meer? Heeft uw moeder u een verrnaning gegeven en braaf in bed ge'

staci gevestigd om

stoken?

'

,,

Florent ontstelde nog meer" Hij hoorde de staldeur piepen, Zeker ging Dries naar buiten. O
moesten er dan ongelukken gebeuren in de dreef
of aan de hofpoort)
Florent bedacht zich niet langer. Hij sprong
uit bed, trok snel een paar kleeren aan en liep op
. zijn bloote voeten naar beneden. Gejaagd opende hij de voordeur. Hij hoordq Mon, den knecht,
zeggen:

- Dries, doe niet zoo dom! Kruip in uw bed!
[,aat den nietwaarcl razen !
*- ti -'

Ik zal hem deze spade op den kop

bonsen.

Mij- uitdagen in mijn eigen huis! I-aat me los!

Florent stond al bij zijn broer
Dries, ga slapenl smeekte hij. Doe geen ongelukken...
--..: Mij laten beleedigen ! lk, een lafaard ! Laat
me los!
Dries, Driesl kreet moeder, die nu ook uit
huis kwam.
Ze naderde en zei:
-* Kom in huis! Ce zuit binnen slapen...
-_ Moeder, die gemeene vent ginder heeft
kwaad van ons gesprnken ! Hij zegt, dat wij ons
volk uitbuiten"
O, wat kan mij dronken klap schelen I Ge
zijt- ook bij drank... Ilç wil dat ge in huis gaat.
Zult ge niet doen, wat moeder u zegt)
De mijnwerker rammelde a.an het hek:

Koilr af,'Iafaardl Durft gij nier) Ge zijt
- dat ge niet moogt van uw moederke, hé!
blij,
't Is van << houd me vast of ilq doe ongelukken
>>.

Hoort ge dat, moeder) vroeg Dries. Denkt
ge,- dat ik op de gemeente den naam wil hebben
van een bangerii< )
*_ Bij roefelvoll<je I Dries, denk aan vader,
die ziek is !
Mon had hem de spacle afgen,:rrner.," Moeder
trok hem trnee en kreeg Dries binnen.
,* Slaap in Florents bed, zej ze. F.n gij, Ffg.

:*9.".:

't

karnertje van de schuur'
*_ C".d, moeder.. " Ik zal eersi mijn wekedaagsche kleeren halen.
Bazin, blijf nu rnaar binne:. Ik zal hier
wel een tijdje de wacht houden erl nagaan, wat
die kerels nog in den zin hebben I sprak Mon'
Florent kwam terug'
-_ Ga slapen..' ik blijf noÈ even l:uiten, zei
Mon.
Hij eing naar het gesloten hek.
Is dat nu uit? vroeg hij

rent, leg u in

- Met u heb ii( geen zaken. De
_*

oudste
miji:rwerker.
zoon moet komen! zei de
Dries is in huis en komt liet meer" En wees
- anders hadt ge een klop rnet een spade geblij,
kregen.
psiisl ge het] lk heb rnijn mes in rnijn handen. . .
als ge een moord deedt, en voor twintig
-- inEn
ba,l. wordt gedraaid, wie zou dan voor
den
iaar
uw vrouw en kindje zorgen) Is het heldhaftig
hier rond te spoken en uw vïollw in onrust te
laten! Te vijf ,.,,tt *otgênochtertd moet ge op den
trein zitten naar Lirnburg en nu loopt ge nog zat
hier ruzie te stoken. O, gij groote klaai, ge doet
als een onnoozelaar !

Zijn het uw

zaken t

-.__ h4ijn zaken zijn

het, clat er rust op dit hof
probeer
En
iriet over de poort
is! hernam Mon.

_10__

te kruipen, wanù 't zou u slecht bevallen, Ik ben
niet benauvrd var. praati;makers.
De mijnweri<er en zijn iwee'kamaraden stonden nog wat te schelden, maar trokken dan toch
af. ..
De knecht begaf zich naar zijn kamertje. Florent lag nos wakker.
Zijn ze weg, Mon) vroeg hij.
- Ja... Uw broer verlaagt zijn naam. Wat
- hij ook in << De Korenbloem > bij die ruffei
doet
van volk I Als f)ries niet beter op let, gaat hit
den dieperik in ! 'W'aar haalt hij al die scheeve
streken ) Laat ons nu slapen I
Florent bleef nog een tijd wakker Het slecht
gedrag van zijn broer bedroefcle hern.
Den volgenden rnor gen zat Florent al in de
keuken met moeder en Emma, toen Dries beneden kwam. Hij zag bleek en had een getrokken
gezicht. Dat kwam "ran het vele, drinken van den
vorigen dag.
Hij mompelde een ochtendgroet. Streng lceek
moeder hem aan.

Of weet ge niet goed meer, wat er gisteravoncl
gebeurd is? Waart ge niet v*rwond.rC, als qe
walcker werdt in Florents bed )
-- Ik laat ons niet beleedigen... Die poj
Lamaai durfde zessen, dat rryij onn w*rkvolk uit-

buiten'

*"*

rr *

ri"

,Op de gemeente weet ieder, dat wij onze
goed behandelen. Wat kan u dan die
werklieden
dornme klap schelen) Maar ge moet juist in 5 De
Korenbloem >> gaan, om zoo iets te hooren. Is dat
een plaats voor u ! En moet orrze oudste zoon
dronken zijn) Hebt ge dat ooit van vader gezien)
Wilt ge uw verstancl en uw lichaam vernielen )
En uw ziel ook) Wat is een drcnkaard) En waarom loopt ge zoo veel in << De Korenbloem >>) lk
heb gehoord, dat ge met Dolf, den oudsten zoon
pensjaagt !
Crch, de menschen overclrijven..
- Ge zijt dan toch al eens met hem mee se- )
weest
Eens een enkelen .keer.
--* Een proces... boete... gevang, dat hebben

we nu ook nog te kort. Houd u toch fierder! Ik

ben altijd even vriendeiijk tegen arme menschen,
maar er is een soort van volk, dat ge moet mijden. De Spinnes staan belçend als dieven... Ge
rnoet daar weg blijven!
Maar ik korn er bijna nooit...
- Dat is de waarheid niet. Dries! O, doe mi;
- zullc een verdriet niet aan ! Wat komt er
toch
van al dat herbergloopen voort? Ellendel En denl<
ook eens aan uw vader) Lijdt hij nog niet genoeg
door zijn ziekte) Hij heeft op u zijn vertrouwen
gesteld. .. Gisteravond hoorde hij dat geroep aan
de poort. Ik moest. hern vertellen, wat er ge-

_. r?

__

':
it

I

{

wa". Ën vader heft den heelen nacht
niet
geslapen, maar veel vo_or u gebJl;
J""g.",
ander uw leven tooh ! Dat gJ ..liir:i
".rverzet neemt
bur'r-rd

vind ik goed, maar blijf

",r"li;iljl,

zooals heel
onze familie is.
Dries zei niets meer; hij zette
zich aan tafel,
maar moeder merkre *"1, â; irlj
rveinig ar. ,Dat
kwam ook door 't- dri"ii"r,l' ffit
Flor"nr trok
hij dan naar 't werlç.
hielp ook al mee op de hoeve;
, Florenr
hij had
de
lagere school .fg.loop"r,: ù;,
we
weten
hij nog a.
""""Jr.l,ooËo6a".
r waE geen aangename
dag Aan ,t"noenmaal
ioonde moeder zich nog
over Dries.
";r;r;;;
in
zijn.l.""*io;i.'ii,;'io*t
nier over
Y:o::
.:,ll avond,
oÈn vongen
maar keek iriestig _roo, ,i"i.
Dries sins na 't .t.o *""i';.,ï
naar buiren.
Hij moest een stuk lr"d ;;Ë;
Emma, de
zuster, was niet gerust. D.
vandaag eens thuis g"!f.v"n ".ijî*erker ;;;
,."'.; weer ruzie
zoe,ken. Er waren .,rui di"
d;;;il;s.
nog den Maandag rond zwiera"rrl'" welke oolc
r-mma bespiedde den akker. ,t
half vijf, en het u"*." ï.1.;;;"r:", Was zoo wat
roen Emma
opgewonden in huis kwam
* O, Dries zit weer in de
Korenbloem,
Dries in die h"rfu1gt"ri.i^îJ"a.r zei ze.
veronr_
Dar moet .i"dig.,, r-iu';;
,
er
hem
uir
ilj:11'",

^î:î;l',

*

l-{

Vrouw Bellens sloeg een doek
i'ret huis'
*r"rii",
"-'*"'iàvasib:raden
À"e, Ënrma' zei vader

over 't hoofd en

stapt;ùdt haar rr'oeder' D'eze
Err de dochter
.l"1""]"''b;
reeds'
i;;r' brandde er
te de herl:t'g
tet de waardin' en
Dries stonrl *t" at-too"bt"'k
den oudsten zoon'
I)olf,
"'riiiî.t*ho"k
to"" hij ziin r'oeder zag' zon* Dries, g^ *"*t gtÉood vrollw Bellens'
zeggen'
rler ieis tet de anderen le
niet komen?
ntii{.lier
--* En *ut'o'o^"*"u treffelijk genoeg? vroeg
niet

Ztil ;;'*,"uot'itt'

wutiditt
t
ga *t"!-rrDïies, voor tlen tweeden keer' van
aap
- Cirr.t.n kwam die kleine
'rtl
brandt hier toch
*ron'C
nll
en
ua'l"n"
broer...
zeker? lk weet
niet ondel dt tott"" t'"'i Dnes
om ons te bezien'
*;i, ;;;;j te hoovaardig ziit'als
raasde 'de
-g-ij! uw zoon
Maar we ziin t"l'''*fftiijk
ge dat wij hier
ffiilï Àtirr,.,.' F*i"st
bezien als
;1".î; #Ë;l Ge rnoet me zoo niet Ons'het
een wilde itut' *'é-t t'uu "t"dtlijke-oogen!
jongen hier uit te halen'
affronr aandcen, t'"" "*

.1."

Weg!

u! verzekerde
Dries, ik vertrek niet zonder
cle boerin.
__ Ha, ge zoudt hier blijr"en tegen mijn zinl
besmet
ratelde;;;;* Spinne voort' Toe' mensch'
volk voor u"'
Wi;

--

Ï;1"*;;o''u'

':iJ'ï"ï-klein

Neen, wij kunnen geen boter vervalschen als gij.
'We
riraken er geen en we smeren smout op ons
brocd. 'Wij kunnen geen voilc uitbuiten !
_- Ge moet zwijgen ! Ge moogt dat niet zeggen ! stoof nu Dries op.
psinsl ge dat ik verlegen ben om uw frank,
- !
jongen
Dries, als ge ur,.r moeder niet langer wilt
beleedigen,
ga dan weg met mij. Ge b,ehoeft me
tegen dat mensch niet te verdedigen I
En nu gehoorzaamde de jongen. Ernrila stonc-l
bevend buiten. Vrouw Spinne kwam niiclig aan
de deur.
H., de dochter is er ook al! schreeuwde ze.
En- de kleine aap zal zeker wat verder verdoken
zitten. Is de pest hier in huis! O, gij hoovaardig,
valsch volk. Denkt ge dat we verlegen zijn on:r
de centen van u, gierieaards! K.lanterr genoeg!
En we zullen hier plezier maken, dat ge hef op
uw vuil hof hoort ! En als we u kunnen treiteren, zullen we 't niet laten ! raasde vrouw Spirtne
voort.
__ En met zulk volk zijt gij bevriend, sprak
moeder, toen ze wat verder waren.
Ik had dorst en ging een glas bier clrinken- I
En ik wil niet, dat ge daar komt. I-lebt ge
- er is drinken op 't hof 't Is nadorst van
dorst,
gisteren! Jongen, jongen, waar moet dat naar

-:-- f5

-

en uitmoeder beieedigd
toe) Door u wordt uw
*"t"n"l*";t
ik zal er niet

i, g.*.en volk. "lde
*"* i";";... I'k-;;t "" o* Paarden'
hij later thuis
Dries liep den "'ikt;'"o'-1t""
o*Ï;",î,:t[;*ï"
verdriet Dat had
""1
'
ik van u niet ge<lacht"
bier)
.- Is dat nu vol' *"" simPel glasaan'
Jongen'
Gii neemt JËf'" u"*àonten
en de
u
van
er
- toch tot it'kît'' \fut moet
kom
hofstede
""'""-B;"worden?
ik Can een dronkaald? worden"' o'
te
cii "ijt oP iî';;;';;hetZonclassavonds
nooit "''
tii;=:
ik -weet het wel';;
geraakt
?tzoo
En
ttt'i' komen'
nuchter bii naar
ge van kwaad tot erger'
FIil had hoofdpijn'
Dries gi"g ""*J':i;o""
rnoeder over-

zijn
Tot Mon u"*toà? nii' a"t
,lreef .
maken'
Ik ben jong' en ik mag Piezier

zei- hij'
r
dronken
Noemt ge dat ple-zier zoeken'''
koppija
dag
-'
ziin... ruzie *"ft"""1d"" anderen
hebben...
t'-*';; i, hi., een eenzame hoeve en ik wil ver-

u"':

iets schooner
Een eenzame hoeve! Is er wat verzet'
ja' neern
,tqt trt" [o""ttl""""? Och'
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maar niet door den drank. Dat brengt later kwalen en ziekten.
_- Wat domme praat !
Ik ben ouder dan gij, Dries. en ik heb er al
- zoo den berg zien afdalen. Verleden week
veel
hebben ze Petrus Verduist naar 't zinnenloozengesticht gebracht. Die is begonnen als gij nu! Hij
zat op een goede hofstede.;, flu woont zijn vrou$r
in een klein huis en moet ze uit werken gaan
voor haar kost.
Schei nu maar uit met uw gezaagl Ik heb
uw- gepree'lc niet noodig, en ik in'il slapen ! bromde
Dries.
II.

Florent kwam van de avondschool. Hij ging
langs wegels en den kant van een aklcer, om niet
voorbij << De Korenbloem )) te moeten. Een paar
dagen geleden, hadden ze hem da"ar willen slaan
en moest hij over het land vlurhten.
Moeder had hem dus gezegc! een an<leren weg
te nemen.
Eensklaps bleef Florent staan. Daar op het
rapenveld wâren mannen.
Dieven, dacht de. knaap. Ze stelen onze
rapen.
Hij beefde van schrii<. 't 'lVas ook akelig dieyen te ontmoeten. Maar Florent beheerschte zicf,

- \'{

..",

Hij

moest weten

op handen

*i:1'3i:::- il:î";JJà;T*

"f ""tii""T;a*
t*' AIs
"t",l,'uîl'li J Hi Ji ri "" r'Ëra'!!,'""'
zou hii leelijk behangrabbelde
s

de clieven n""t
deld worden'

o"'Çita""'
r ir

a'ders kunnen

-^h^êr

'"iai.rnen';";11 î:*nlJ"::J"ïli';.' ï'"ï'ï.
We ziin
__.O, nog

ee

n

nu

beetje, vatler...

,""ÏËîi;t"

t" zijn zoon' dacht-Florent'
*î
Hij
'-J wist *.'oË'"']<ro3n
vroeg î:l'"îî1,,"..
11ooo ik daar niets?
benauwd niet
* De wind.'' Ge moet zoo

zîin"

'

f3a1'ons vooÏt ealn!
,t ls een heet
--- iwii" zak is nog niet l::
zwaar" '
te
niet
het
o
-- MuukS""i" ',r:^*l
"irra" """t
-;; verdiend" '
't l" o"l"""thoon
jJ,l"Ë:
-F l orent h...r,1-i:i u' *.r' " ;,*"î
hrti
krr:on
]r,;^^o N.
"
'!

jï:

recht'

".;;;;il,ru
aan den x""

'ïi"i '"ia:::tl",ltl
""ï"âl;"'ffi
:::: Ëiiliffi:
't
ts wegr i" 6i"'ti'ii".t
oogenblik I''^d

Deze vruchvan clorp' OP zeker
biirra te pakken'

S;;;;''h'*
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hij.-

Blijf

staan,

of ik breek u den nekl

siste

Florent kwam r/oûr een qracht, en snel. schoot

hij links weg... Spinne kon zijn vaart niet inhouden en stuikte

in de gracht.

Vloekend kroop hij er uit, doornat. Florent
had nu een voorsprong.
Er lag wat verdeï eeri dammetje in de grdcht
en langs daar bereikte de knaap den weg naar
het dorp. Hijgend kwam hij er aan. Spinne
volgde hem niet meer.
Florent durfde niet naar huis te gaan. 'Wat
moest hij doen ? Hij begaf zich naar den meester
die de avondschool hield.
Wat is het nu, vriend) Nog op't dorpl En
ge-ziet er zoo verschrikt uit. Is er wat gebeurd?
vroeg meester.
Florent vertelde zijn 'rn edervaren.
-- Wel, jongen, we rnoetell naar de gendarmen gaan, besioot de onderwijzer. Kom mee!
En in de gendarrnerie deed Florent nos eens

zijn verhaal.
-- J., de Spinne's zijn .Jieven, rnaar 't is
moeilijk ze te betrappen. Nu zullen we ze hebben, sprak de komrnandant.
Met twee zijner mannen l'ergezelcle hij Florent.
.- Ge hebt gehoord dat ee de rapen naar
Sooi moesten brengen? vroeq de kommandant.
19 ,--

-

Fio:ent'

:i' antwooÏcldt Fierts ziin"'
l:'
s"".t
.*ii"I^î'
- Sooi.'. )oor"'."Ï"ïî"i
",?","'*'r^-,1
d't
*'r
D;' Ëni aar :$5 [""Xil*"-,.
zei de
Ze kwdmen
r.

t*' f'"i'' ' manneke'

-*Ï,îa"*
i;tlil*1xf t" *lî
genoeg zlln'

-"

Ga ,rr, ,,tuu'

;! "'13:;

rust

hooren.

voort'
Florent spoed e zich

*"i'.#l.h;ï,

gij

toch?-

'k

ln de dreef

ont

Y r,:f.*Ti;l
b,o",

îLïï:*ïïi';:",ii;'"i1,,

de dreer "p
rlen anderen kan

"'U"$i:l*l*: :':l'"î' 1ft
c"'a
:;:#ii'
.'ïlhï"#JÏï il*i jt:"
.{ z'et'.' ^nîî"ï,ïi
urii, ïr"*"' ::**,i:i::t.*
den dan van
Dries'
lk *. ,,og^ t""s zien' zei u1""" " laat de
- \lssn, i";*":i ffiit;ri
Kon
gendarm"
.*""i-a""l',tpt"k.'i"$::.r.'t
zer,'oK'
zrJ

="'-J-;u,

thuis blijven!
kwade slag is gaur^r
*";it;'t"
ruzie
"t"
w-eer
gegeven'
Korenbloem
ren waren in << De

>>

De gendarm

segaan.

zei de waardin
-._ Goeden avond' heeren' u een beetie Gii

",i."aiiil

ù';:i'i;ÊT;}

nacht op gang..,
hebt ook weinig rust... Dug
"n
glas
Een
bier)
Neen, antwoordde ls kommandant. Is de
- thuis?
,baas
De baas ligt al te snorken in zijn bed. Hij
is moe 's avonds... 't Is een heelen dag slaven
en wroeten.
.- En Dolf I
O, die slaapt ook al... Moest ge ze gesproken hebben)
O, ik kom morgen wel eens terug.
- Hebben ze misschien varr ons geklapt)
- Ze klappen veel van u. Tot ziens!
-En de lçommandant en zijn mannen gingen
heen. Ze verwijderden zich een eindje.
lslsn we ons hier even weg steken, zei
de-kommandant. Wie weet, wat we zien ! Niet
spreken

,'t

I

Duurde maar een paar oogenblikken, of de
achterc{eur van de herberg werd geopend.
Iemand die den l:aas en den zoon moet
verwittigen. ik peinsde 't wel, fluisterde de lcommandant. Ons stil houden.
't Was Net, Spinne's dochtc"r, die hun rakelings voorbij ging. Ze liep bij wijlen hard. De
gendarmen voigden haar op een afstand.
Na een minuut of tien. bereikte Net twee mannen. Een duwde een lcruiwagen en een ander
trok er aan,

*_2r--

Vade, en Dolf ,. past oD" ' de gendarmen
het nreisje'
zijn
--- bij ons gcweest' zei
En wat zeiden ze)
Ze vïoegent*tt' gij en Dolf waart' Moe:
voort"'
der- zei, dat ge sliept' " Ze gingen toen de zakStttkt
O, past op... ge 'i^jt '"""td"""'
ken weg!

mandant, die met zijn rnannen ai
stond.
---Sfit

bij de dieven

en zijn zoon u'ilden wes loopen' maar
grepen hen vast'

".
d" g.ndatmen

Dan gaat ge rnee naar de gendarmerie. Ik
- dat uw kleeren nat zijn. Dat is ook van
voel,
beteekenis. Maar nu geen praatjes meer. Mee
naar de gendarrnerie.
Dat wil ik niet... Ik berr een eerlijk manl
- Spinne uit.
riep
Maar vlug boeiden de gendarmen hem en
't zelfde deden ze met' Dolf Een der mannen
voerde den kruiwagen.
Net liep naar huis terug.
Zoo werden de dieven weggeieid.
Aan << De Korenbloerrt > stond de waardin

,buiten.

Spinne.

Ik

meende, dat ge

orn rnoesi

,r*" 4,,*t'*

in

uvs bed laagt' Waar-

iiegen en uw dochter

u

naloopen)
Ik weet van niets ! beweerde Spinne' wat
- Wilt ge u nog onnoozel houden ? En
,zit- er in die zakken ?
Rapen van ons lanC, die ik verlcocht heb
- Sooi Tierts. We hadrien vandaag geen tijc{
,aan
ze te brengen.
stolen hebt op het Xancl van boer Bellens'

-*

Wie durft dat te

zegge'n

?

Iemand clien ge achtervclgri hebt'

Maar kornmÀdant, wat vertelt ge toch
allemaal! Ik begrijp et#-l:vân' loos Spinne'

* Kommandant, wat is rfrit- nu) vroeg ze als
verwonderd. Ik hoor van Net, dat ge miJn vent
en zoon voor dieven houdt.
Ze lagen immers te Lred.
- Ik meende het... ik wist niet dat ze nôg
uitgegaan
waren.
Bewaar uw leugens maar vooï morgen.
- moeten voort!
Wij
O, 't is dat valsch volk
Bellens, dat
- belasterd en belogen heeft.van
ons
Ze zouden ons
hier gaarne \^/eg hebben... Ze zijri te hoovaardig voor anme geburen, en daarom zoeken ze
leugens tegen ons uit ! tierde de waardin.
Ga in huis I gebood Spinne. Ze zullen ons
we] moeten loslaten.
:* C)ch. mijn braaf
u opleiclen als een
-*

::"rj.,
z;) -*-

jgtgtt ook' Ik zal vanmoordenaaï en mijn
ooge,' ïit'thttien van verdriet!
nacht
ge"-iri;";mijn
â; g.r,"ilt'*t" gingen door met<<hun
KoDe
stil rond
Ër, h", **tj*ttr
"";;;;'
renbloem

kommanDen volgenden morgeÏI kwam cle
Bellens'
van
Jp de hoeve
-Spi""à
dant met ziin mann""
Dolf eindelijk ht:
Zr'""tùa.rr, dtt
""
land
[""i itia"rr, dtt "i dt rapen van Bellens'
dat
ze'
;;il;"iJ hadden' tvt""t ""had'beweerde'
mochhet
ze
dat
b;J'Ë"ii'"" t'"-'*ttegd
ten doen.
Dries werd geroepen en was verontwaardigd'

hij dit

hoorde'

lgugsn,, g"*"t"e leugens! zei hij Nooit
*" ote' ïapen gesProlren'
hebben
* Ge kwaamt tocl-' tt"el in < f)e Korenbloem

merkte de kommandant oP'
Nu en dan!
>>,

- Ge waart god bevriend met Dolf' Ik
- dat ge
wel eens pensjaagt" ' -J"1meen,
".*Ë"
qen toch, zrit ge nu niet van te treffelijke famio* met zulk volk om te gaan )
ii.
^--Oti""'keek
-

lk

|oofdg

beschaamd voor zich'
zal er nooit een voet meer zetten' be-

hij.

len

Florent moest binnen komen en nog eens

>>.

lil.

toen

.- ii6rn eens naar oi" gendarmerie, ôm dat
voor Spinne tegen te spreken van die toelating'
En nu moet ik ook nog de verlaring van Florent opteekenen. Eindelijk hebben we de. Spinne's vast en we zullen de zaak ernstig behande-

*

z,* *_

lijri

avontuur vertellen. Wat later kleédde Dries
zich op, om naat de gendarmerie te paan;
'1 Is hard, dat ik mijn zôon zoo de led
moet hooren lezen door den kommandant, zei
vader tot hem. Ge hebt al derr naam dat ge veei
bij de Spinne's komt, en ge met hun oudsten
jongen pensjaagt.
Dries had nu geen praats meer.
Toen hij terug keerde. vertelde hij, dat vader
en zoon Spinne het nog altijd vol hielden, vân
die toelating. De dieven werden voorloopig vrii
gelaten.

Een paar weken Iater voor de rechtbank te
Leuven, zeiden ze weer, dat ze die rapen van
Dries hadden mogen trekken, maar het baatte

hun niet.

De achtervolging van Florent, de leugens van
de vrouw, de waarschuwing der dochter bewezen hun schuld en ze kregen ieder een maand
gevan,genisstraf

.

Dries was op de Zondagnamiddagen, na den
diefstal thuis gebl"t*.T:, Zijn moeder wilde het.

Als hij op het land was, schold vroirw Spinnd
hem dilcwijls uit. Ook, Emrna en F'lorent moesten
soms grove woorden hooren van de lieden uit
<< De Korenbloem >>.
:s Zondags na de veroordeeling ging Dri.s
weer eens uit. Hij beloofde vroeg thuis tè âijn.
Maar hij bleef in een herberg plakken. En opeens kwamen Pol Lamaai, de mijnwerker, en
'eenige van zijn kamaraden daar binnen gevallen.
Ze waren allen bij drank.
Ha t nu heb ik den lafbek I schreeuwde Lamaai. Zoolang mijn vrienden de Spinne's nog
rond liepen, bleef de valschaard op zijn hof. Nu
hij ze in het kot heeft doen steken, toont hij
weer moed en komt hij terug in de herbergen.
Maar wij hebben ook nog een rekening!
Ik miszeq u niets en ik wil gerust gelaten
- ! schreeuwde Dries.
worden
'lV'e hebben nog een rekening... ge
hoort
het! tierde Lamaai.
Hij gaf llries een slag op het hoofd. Maar de
waard en eenige rustige i<lanten sprongen toe
en scheidden den mijnwerker van den boerenzoon, wiens vrienden nu echter partij voor hem
trol<ken.

Het werd een algerneene rrrzie Glazen vielen

in

scherven.
De gendarmen

I lclonl< het eenslclaps.
naar de achterdeur.

-Een boer duwde Dries

*-- ?ri -*

i

R.p, ,ru.,
- zei hij. huisl Steek rr in geen moeilijkhedenl
Dries verdween. T)e gendarmen
traden binnen. Het werd stil. D" wJ.rd.,..i.ta"
naar waarheid het gebeurde.
.-.- Gij trekt p_artij voor den
zoon van den
.ijf:"
boer! ,i"p-L.ma.i ;ir. --"
lVlaar anderen_bevestigden
cle
van den baas. pol Larnlai ,t"i.l,mecledeelingen
,i"h brutaal
aan en werd in de gendarmerie
opgesloten
--o,ralrtijt

Dries trok recht -naar a_
Zijn moeder berispte À.*, " alhoeve.
her
weer
laat was.
"ilaî,
Dries durfde niets r.an de
ruzie te verteltren.
Hij hoopte
dar rle t
"*"iâ"i;;ff;;"r.n
gestild en geen andere
g.""f*1"']îu

Maar den

::L"".
zel:

de rwist

hebben.

volqe'd.rr-**;;;,;."
"k-u*
hij in de
Ë_ril" a"", binnen en

dorschre,

moet in huis bij :le gendarmen
-- Ge
ko_
Wat hebt ge gisteÀvond'ï".,
uirgesro_

illir'

Nietsl Ilc heb geen schuld...
eing DriËs ;.;;-'J."*oning. Moeder
en vader. keken hem verwijtend
ljrtes, vertel ons eens, wataai.
er gisteravoncl
- den Herrop van gruUo.,ir;'i"
<< In
gebeurd !
_
splak de komrna.,'dar,t.
Dries vertelde n.:;i
n. komm,andanr

-Ontdaan

zei,

4a
-

dat het klopte met het getuigenis van den waard.
Maar Lamaai heeft verzet gepleegd, en er
is proces-verbaal
opgemaakt,vervolgde hij" Ge zult
naar Leuven moeten gaan getuigen. Ge ziet, wat
er van komt, als ge eens met zulk rapalje aangespannen zijt.
Maar wat kon ik er nu aan doenl kloeg

Dries.

Hadt ge uw woord gehouden en waart ge
naar huis gekomen, 't zou niet gebeurd

op- tijd

zijn! beweerde

moeder.

Somber gestemd keerde Dries in de schuur terug.
Een paar weken nadien moest hij inderdaad
naar Leuven om getuigenis af te leggen van het
gebeurde. Hii stond dus niet als beschuldigde
voor de rechtbank, maar het leek er voor de
menschen toch of hij ook een dron,kebroer was.
Vader en moeder hadden er veel verdriet van.
Pol Lamaai kreeg zes welçen gevangenisstraf,
daar hij ook een gendarm geslagen had.
'Wat al domme menschen l. zei Mon,
de
knecht, 's avonds. Lamaai in den trak... Zijn
vrouw en kind in de ellende. En wie weet verliest
hij zijn werk niet, want wel'l<e baas wil nog zulke
geweldenaren. Dries, mijd derr drank!
Ben ik mischien een dronkaard? snauwde
Dries.
& is gevaar dat ÛF er een wordt.

-
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Een

knecht moet zwijgen_..
- Er zijn
knechr.", di;';;;'h treffelijker
dragen
dan boerenzonen,

se_

en, ,cat ge kwaad
wordt, bewijst uw ongelijk.
En i,k wil,,dat-je ,* _ord
houdtl
- Goed,
goed... Mu",
wat van miin ha en mijn ";^;;;"" zal er roch
rippen varren. rk d;;;

il;; ;î^;;'il;:,

Eenige w"L"i.r..rliepen.
De eigenaar van
Koren,bloem >>, die

,;-l;;";;' ii"ro.,

<<

De

had ver_
nomen, dat vader .?
Spirrr"
,oo,
-t.rrr'ï.t"rr,
diefstai
-:-ogn
veroordeeld waren. Hij
liet
dat ze
met Nieuwjaar moesten verhuizen.
Toen
toonden rnoeder e' clochr.r
n."r.

"";";ïiir"

'

IV.

Moeder Bellen.s had een
En op een avond. toen zij waakhond gekocht.
nog alleen
op waren, hoorden ,. B"ilo.,, E;;
g.*"lî,u

* Zou., ,oq-.iemantl

blaffen.
zijn?

ir*t

vroes de boerin. \X'" ;;ti;; "1ï'ït
;.i" ,t."
Emma nam de r";;,;;;.,i.i'il.oen
buiten.
I" er daar iemand) ,i.p*";".'
::
Niemand antw.orcti;. E;ï;

E;":t

ilra ,*."g.
ging zeker nog iemand
voorbij, zei
il gerust

ge-

en-I-amaai weer uit de
weest sedert de Spinne's
zijn' sPrak moeder'
ve'rhuisd ' 7'e wo"."""*""is
Maa' tl" SpitJJu- 'i;t' al hier"
drie uur va',
-

uii'rii.t"*"âr'

"." Gelukkig'
Ze
-Moeder en Emma keerden -in huis terug'
N{aar een half 'ur
hadden nos wat ;;;;t;"'
bed'
iJ.t r"u." ze ook terusttg'
De hond was nu 'Jf;=
bov'nkamertie' EensFlorent sliep ;;
Hti hacl zco benarrwd
klaps werC hii 't""ift..l'
Spin*e hem. achterna zat'
:"fi"*a, J", n"fçnu?
De hond.blafte vervaarffi;;;'hoord. hri
l"ti;";";"utltu' rle ïraneu *ti,::
liik, de koeien

sprong ult zlln
de hennen kakeklen' Fiorent
"n
bed'terwiil
Moeder"' vade'r! riep hii 'ontsteld'
eenige kleeren aan-1[rot'

hiis";;;;

Hiitrokhetgevelvenster.openenstakziljn
-t"'* "n vlam"' Er
hoofà buiten' Ui;;';h;"'
;;-Dti., lug*" daar te bed'
was brand' E" M;;
Florent' terMoeder'..'tt""a! schreeuwde

*ilf- fti;-"""

du ouuP siormd'e
waren ook al op de
Vror-r* Bellens en Emma
Florent stormde
been. Vaderct"'id ""t"een-s-op'
Dries hadden
t"
iU."t l'lot'
reeds naar buiteî I
al bezig
g"hoo'd "\ ?"
eveneens 't ft*"ti
'waÏen
als
Dieren'
o"tt'i"d""'
de paarde" "" f,:; il";;
*n den stal'

ze

sevaar

t'"*Ï"':;*;}n

luist

Het kostte groote moeite t{e

beesten buiten
te jagen. Vader hwam ook helpen, evenals moeder en'E.mma. Loeiend rendsn de angstige dieren over den boomgaard.
en de varlçcns nog ! riep Mon.
-- De kalveren
Maar er trielen reeds pakken brandend stroo
en hooi naar beneden. En "t dak kon elk oogenblilc instorten.
Past op uw leven! kreet vrc,uç Bellens.
-Mon, Dries en Florent rn'.ragcien zich nng in

'Was

deze dieren. 't
"ien stal en ze be''zrijdden ook
hoog tijd. Dries 'had reeds J-rrandwonden. Aan
blusschen viel niet te denken, al l<wamen er weldra menschen uit 't ronde, want ook op omliggende hoeven hadden de honden geweldig eebast.
Men kon de woning behoedcn, vooral toen ein'
rJelijk ook de kleine brandspuit uit 't dorp verscheen. Welk een aleelige nacht!
De gendarmen kwamen eveneens. Ze ondervroegen de l:ewoners en Emn:a vertelde. hoe ze
om tien uur al buiten geweest was rnet moeder,
omdat de hond zoo aanging.

En ge hebt niemand gezien ? vroeg de
kommandant.
_ Niemand gezien of gehoord.
Zijn de Spinne's in dei-' laatsten tijd niet
rond het hof geweest )
.

We hebben ze niet bemerl<t.

-Een naam was genoemd,.. die bij ieder op de
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ot
lipp.r, l.g, Maar orrd.rro"t ,o,., ,"ku, niet gê,
makkelijh zijn.
Moeder had nog niet getuigd want ze ver2orgde de brandwonden van Dries- En ook vailer was erg ongesteld. Florent zag zwant van den
iook, Hij had zich fel geweerJ
Schuur en stal lagen daar als een hoop puin,
dat noig smeulde. Veel menschen kwamen den
volgenden dag 2ien. En men sprak fluisterend
over de Spinne's. Maar rnoeder iras nu het
ineest bezorgd over haar zoon Dries lag te bed.
De dokter vêrzorgde zijn worrden aan gelaat en
handen. Mon zei, dat Dries zich als een held ge-

dfagen had,
De eigenaar kwam en beloofde scrhuùr eri stal
weeï spoedig te zullen laten opbouwen.
Men maakte nu een noo<lstal in het wagenhuis en darnaast in een barak. Boeren uit 't ronde
hielpen. 's Nachts waakten ze.

Hoe het verder met het rrnderzoek en met
Dries verliep vertellen we in 't volgende boekie.
Lees Nr. 374:
HET SCI{OT IN DEN AVOND,
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