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Vrouw Waals kwarn verschrikt in huis geloopen.
'1 Spookt

op 't kasteeltje! zei ze hijgend.

-Ze was naar 't dorp ger,veest, en had ibij een

vriendin lang zitle,n,praten. En zoo was 't al don'
lrer geworden, toen ze den eenzar,nen weg volgde
naar de Burghomre. In Noverrrber zijn de dagen
reeds tr<ort.
Boer Waals keek

zijn echtgenoote vreemd aan.
Spohenl herhaalde hij.
- J., op 't kasteeltje. Er gaat altijd een lichtje
- en weer. Itk was zoo
heen
dat het naar mij
'bang
toe zou komen.
En blazend zonk vrouw 'Waals op een stoel
rleer.

Kaatje, de,meid, die juist hout voor den haard
in de'kamer gebracht had, hoorde dit. Ze werà
ook wat bleek en keek ontstelcl haar meesteres
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Ge be'doelt dat er iemancl met een licht op
is...
Ja... Om een,uur of vier ziin er een heer
en -da'me aangekomen. Klaas Vooren heeft ze met
zijn"'gerij te Veurne afgehaald. En zijn vrouw en
dochter Tnoesten de katmers opruimen en vuur
maken. En nu gaat rnen met een licht van de
eene kam'er in de,andere en de bazin noernt dat
spokerij.
Maar zeg dat dan aan den bags!
- Ik zou niet gaarne. Ik praat fnaar tegen
- als het hoog noodig is, want van. dien verhern
waanden aap krijg ik toch maar een snalc of een
snauw. Hij denfi<t dat al het verstand van de wereld in zijn dik hoofd zit en nu beeft hij ook voor
het lichtje van 't kasteel, voor een .olielamp. Hii
is een held met zijn grooten mond. Ik zou hier
niet blijven, als vader van een ander pachtte.
Maar als ik elders een dienst zcrelc. doet hij mijn
ouders last aan.
Ja, boer'Waals was hoogn'roedig. Er woonden
veel arme lieden in d,e streek en het was gemakleelijk over hen te heerschen De een werkte 's
Zorners op de hoeve, een ander huurde wat land
van Wâals of woonde in een huisje, dat hem toe
behoorde. En 't was gdmakkelijk baas te spelen
over hen.

het- kasteel

zal de ronde van
den star eens
_s_tak de bollantaarn aan.
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'Waals'

.boerderij nog de burghoeve heette' En
bijgeloovige rnenschen vertellcn gaaïne allerlei
faibelen over zul'ke oude gebouwen.
Frans zag geer, licht meer"
De luiken zullen nu voor de vensters ge- zijn, dacht hij.
sloten
De knecht ging in den stal" Dadelijk keerde hii
terug. Hij klopte op de cleur der woonkamer.
Binnen! riep 'Waals.
- Mijnheer, zei Frans, Bles doet zoo raar. Ik
- dat hij zie,k is. Wilt gij eens komen zien?
<lenk
'1 Begint al! kloeg de L'oerin. Dat spooklicht en nu een paard zielç. Er is ongeluk in de
lucht.
Dat licht van het kasteel heeft niets met de
ziekte van Bles te maken, mer!çte rFrans kalrn op.
Er zijn menschen op 't kasteeltje gekornen, een
heer en een dame. En als 't donker is moeten ze
toch oolc een la,rnp aansteken.
De boer voelde den toon var-r spot wel.
Welke menschen? vroeg hij.
- Ik ken ze niet. Zeker de heer, die het kas- geërfd heeft en zijn vrouw. Klaas Vooren
teelte
moest ze afhalen van Veurne.
* En lço,men ze hier wonen?
Dat weet ik niet, mijnheer.
-Men mocht 'TVaals geen baas meer noemen,
maar << mijnheer >> en de boerin << mevrouw >>.
Maar ge weet dat Klaas Vooren die men-

-

-5-

schenr halen moest en
ge zegt er mif niets van
!
snauwde de hoer.
-- Baas, wat rnoet er met BIes
gebeuren ?
vroeg Frans.
Baas, baas...
- Ik bedoel
- Als gij hetmijnheer...
bedoelt moet gij_het ook
zeggen
en uw lornpe manjglen
nalaten* Ce zijt hier niet
in een kortwoonsr! IL r;i';;;;;
Pas to,ch op, vermaande"zijn naar.den stal.
vrouw, want
.Jat- was
seen sewo"" Ii"ir;.'Ë;"ï;o
zrveeft niet
heen en *""r."E.
i,Tu'""
Waals versez"lde rit;'i;;r,1"ôn" gebeuren.
hr,r"arn van
Frans wierp L;ilig"
îf',r,
-i"îo"len
den stal.
";hrd"*;;
paard'
I"g
op zijn
"Ihoo"

L"";;;';#

",,.ti;:;;:"heeft
l;; en pijn in zijn liif. zei
de boer.
- Ju,
h".l erg, vrees ik. ,t! rBest
-is dat ik
om den veearts lo.rpl
I J.,haast u...

Frans vertrok dadelijk,
maar nauwelijks was
iri
i;;;"'j.n boer luid
schreeu_wen. De knecht
"{ É.;;d.
;;;*.
is er) vroeg hij.
Y",
- Daar zit een vent
in dien hoek.
-Frans ging
kijken.
.- O, dat is de vogelversclirikker
*h""f
r,
die in den
tcersenboom gehangen
,, ;;ï^'h ii' u"au.ra.
Ezel' rnôest

hij 'buiten de cleur

-

;=f*i;;;i""r

srijl sii

I'ij het paard. Ik zal Kaatje oor d"r, veearis zen,
den

En Waals liep uit den stal.
Belachelijke vent, haas op twee stelten,
bromde
Frans. Hij durft hier niet alleen te waken. En hij is ook te bang om door den don,ker
den veearts te halen. De lafaard laat Kaatje
oaan. En dat is nu alles om een petroollamp van
het kasteeltje. Die onnoozele hals zou dan burgemeester van de gemeente willen worden I
De goedhartige knecht had medelijden met
Bles en streelde het goede dier.'
't Duurde wel een half uur eer 'Waals met den
veearts hinnen trad. Deze onderzocht Bles en
gaf hem iets van een drank in.
We rnoeten afwachten hoe het verloopt,
zei- hij"
Hij gaf dan eenige onderrichtingen en beloof,le den volgenden'morgen te zullen terugkeeren.
-- Frans, Eij zult vannacht waken, beval
Waals.

-- En Bles trouw ingevjen, zei de veearts.
-- Maar dan rnoet ilç toch een Helper hebben.
-- I,oop om uw vader! Fiii kan bij u zitten,
hernam de hoer.
Waals rhield den veearts nog
I.:necht zou terug keeren.

..-' ? -""

wat op tot zijn

"'

ut

Kasteeltje h.eft w"., b"woners,
vertelde
de veearts.
P", hoor ik. VTie zijn het)
- De
.neef van baron K^;;i en zijn
vrouw;
Hij heet Casron.V."
Ht
rriaar heeft te fer gestude"rd .rr'*oet
tljd rusren .r, ,.J *""d;l;;;"';.", een heeren
en wind.
Daarom is hij hier. naar den
zeelcant gehomen. Ik
rveet her van den ,b"rgu_;."r;;.;;"
-----\''l' qs wien hij ge_
schreven, heeft.
.lVinter)
P"" blijft hij den heelen
- Dar
zal wet. Ats hij d;;.;;;._heid
zoekt,
lra'- hij niet beter *orr"r,'ÀlrH;:

B;;il;;.

;;; j*;;

Zou 't ook ,ulL ."r, ,rr.",i;"
als baron
Karel)
Baron
was een zonderling. Hij wilde
- gelarenKarel
gerusr
worden, maar t iil;
Hij was doorbraat.
";"j u;;:
IL
:- moest niet veel van Jrern
De veearts rvist wel a., i{.r"ï'inhebben.
zijn alwazen
hoogmoed, den baron altijd
U""i;i^ fr"a. De ,boer
Içon niet verdra.gen, ;.;
;;"i;.ï i<lr*r van adel
was. op een kasteel woo"rdl,
..r, fr""htf, *ii**
be3g't en eigenaar was van
groote hoeven in de'

polder.

Ili
gaan, zei cJe veeart.s.
Ik hoop ,t
- voormoet
l;este
Bl""l maa, hij moet goed verzorgd
wo,r_{en_. Hij heeft 'r
erg i. puLL*l...
Waats bleef niet ,]T";
ui; ging in

; ffi ,îi.

huis en wachtte. Toen hij stemrnen hoorde, trad
hij weer buiten. Frans was'daar rnet zijn vader.
Ge zit lang weg! riep 'waals.
'We
hebben ons toch gehaast, zei Verschoor, de vader van den knecht.
Hij 'kon niet weigeren den nacht in den stal
door te brengen,, want hij huurde zijn huisje en
wat land van 'TVaals, die in staat zou zijn hem
alles af te nemen, als Verschoor hem mishaagde.
'Waals
Frans had zijn vader al verteld hoe
de
angst in het lijf had door het clwaas verhaal van
zijn vrouw.
Ik zou den vogelverschriklçer wel eens in
zijn- bed willen verstoppen, dat hij hern vindt, als
hij de dekens opslaat, zei de'knecht. toen hii met
zijn vader in clen stal zat. Gij moet nu moeder
'alleen laten om hier te waken, daar hij niet durft.
Hij zou zijn paard laten stervt.n...
jongen, praats voor vier en twintig
- J., dragonders, maaï bang als een w.ezel,
dronl<en
zoo is 'Waals altijd geweest. Toen hij een jongen
was,,plaagden we hern rrnet den weerwolf, Kludde. 't Waterspook, Roeschaard. den Zeeduivel...
en heel het spokeirkraam. En hij is dilcwijls bleek
naar huis geloopen. Dan kwar, zijn vader opspelen Die had 't oolc ihoog zitten.
En de zoon van mijn baas dan!
- Joris ! Die L:opt heeiemaal verkeerd. Maar
zijn- vader heeft hem nooit anders gezegd dan dat

h-ij een voornamen piet is, dat
hij voor niernand
onder ,rnoet doen, .i., iË ;;,.;'1r""
voor hem
moeten springen en d-ansen. En
nu zien de o"d.r*
'rr de gevolgen van. Joris is ;-;;;;"""d
om nog
op een hofstede te wonen... hij
rnoet kamers te
Veurne hebben en
het geld weg. En zoo
rijk is V/aals niet. -srrnijt
il*"i,
*r"J"Ir""l gr"rd, die
-l-lij
echter zandig is, vlarç
bij"li.f;e
en weinig
waarde heeft. Zullc een
gauw ruineeren.
";;;;je zou hem

j"i"à"

Verleden
was "foris thuis erl rnaakte
- omdat hiiweek
ruzie,
niei gurro*g g.tJ àn zijn vader
Irreeg.
-- 'Waals kan die uitgaven riiet blijven
Ien. Joris rmoesr ,.Ir"lruui *o;;;.'Leelijke beta_
stre_
ken leerde hij genoeg, rnaar niet
wat
een
advol:aat weten ;"Jt" N.,-;" f.,l-fr."J"l^;r,
Maar
hij
zal nog wel geen cent vÀrdiend hebben.
.Waals
zal nog rare dinsen lr.l*vu" ;;;;r,; jongen. ,r
Is
zijn eigen schuld.
__ En zul,lc een vent moet
gij naar de oogen
zien, vader.
Och, er veel orarecht op de
wereld.
- Kondt gijis van
*un"l arrd"" een huis en land
pachten
!

jongen, 't zal over;l wat
zijn.
;_O.1,
Loo zaten vader €n zcon te g_il.aten in
stal,
De boer kwam wat lrt., ,,o;;-il-ï;ien. den
,r paard
ilv4ss Arrx

scheen nu toch ,""rîr;o

'1

Zal morgen beter zijn, beweerde

'Waals.

- in elk geval goed op. Niet slapen ! Op tijd de
Past
medicijn ingeven.
Kaatje bracht wat later koffie en brood.
heter worclen? vroeg ze.
Zau't
- Iùç denk'paard
dat het zieker is, dan de boer
antwoi:rdde vader Verschoor. Een paard
meent,
is zeer teer in zijn ingewanden, al is het een groot
dier.
Waals en zijn vrouw zaten intusschen in de
warme kamer" De man zei nu ook dat het licht
vrrel een lamp zou geweest zijn, rnaar de dwaze
vrouw hield vol, dat een lamp niet heen en weer
zweeft.
_. Ik zal deze week eens een bezoek brengen
'Waals.
aan dien mijnheer Van Breelar.rde, sprak
Ik ben ook een eigenaar en we kunnen 'met de
r:ieuwe kasteelbewoners orngaan.
Ze zullen er te trotsch voor zijn, meende

de-vrouw.
O, in dat geval zal hij onidervinden, dat ik
niet voor hern ondercloe. Onze zoon heeft ook
voor advokaat geleerd.
ffi6pp Joris is het nooit geworden.
-_- Ik kon de siudie toch betalen...
Joris doet ons veel verc{riet aan...
Die wilde buien gaan riel over... Ilc heb
- nu duic{elijk getoored, dai hij geen geld meer
he'rn
krijgt, doch het rrn,oeL verdienen. Als Joris wil,

* lt

-

kan hij een voornaam handelaar worden.
. .:.4h lrij maar wil. ik he,b er een zwaar hoofd

in We hadden l Iem vroeger strenger moeten
aanpakken.
Och, kom, alles raakt in orde.
Joris weet
-

nu, dat hij rnij niet pluimen zal.
Maar vrouw V/"uju *ru
niet.
=ro'optimistisch
Tegen tien uur zei de bo"rirr,
_93 ""g eens naar Bies zien.
Wel neen,
is ,riut ,r.", nooclig... Hij
- al veel beter. dat
was
Ik ben *." ." *il ,.r"î"d.-'-,
Waals liet de zoïEg1 u"" fror" àr
di.*" vader
over. Maar teqen
uo.rj er luid op de
-idd.r.r..lr,
buitendeur seËo.,rd. o";r;;iJ
;;;; de boer op.
Haastig uÀaae rrii ,i"r, *l;
voordeur.
";'" liep naar de
Bles is veel erger! riep Frans.
ging vlug mee rlaar clen stal. Bies
, Yu"l:
liet
erg benauwci en sioeg met de poot..r. hacl
Ge hebt hern u"k.I *r"r, Llai.ij,,
meer
ingegeven,
zei de bou. booJ
Nu zal't onae schuld zi3.n clar
ter- wordt, sprak Frans. l,V. t-,=UU.r, Flles niet be_
,t
trouw
'l;er sg,1st, rerwjjt gij ,u"tig i;;;;';. stapen.op
l-tou,l uw i:rutaien rnond loop om
d.r, ,r"._
arts.
Frans- vertrok, rneer uit rnedelijden
uit gehoorzaamheid

paard, dan

met

het

ËJii rlj""*'j::
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ster. Maar toen irij met den
cle, 'was Bles

di"r"rrurt terug t""i-

al d'ood.

'1 Is geweldige koliek ge'weest, zei de vee.
arts. We hebben gepro,beerd met de medicijn,
maar het heeft niet gerbaat.
We hebben Bles trouw ingegeven, yffzèkerde Verschoor.
Dat geloof ik. Maar een drankje kan geen
rvonderen
doen, hernam de veearts.
'Waals
het slecht nieuws vernatrn,
Toen vrou\M
z,eize dat het kwaad in de lucht hing. Ze had het
rvel voorspeld. Zulk een spooklicht beteekende

niets goeds.

It.
Eenige dagen waren voorrbij gegaan. Bies was
door den vilder weggehaald, en Waals had knor,
rig en nijdig rond geloopen. Maar zijn hurneur
beterde. En op een middag begaf hij zich naar 't
kasteeltje, om eens lcennis te maken met rnijnheer Gaston Van Breelande. Deze ontving Waals
en vroeg wat hij verlangde.
-- Q, niets bijzonders, zei de boer. Ilç heb ge"
lukkig niermand noodig, want ik ben zelf eigenaar. En de'menschen hier in 't ronde groeten
diep voor mij. Maar ik ,kom u eens goeden dag
'We
kunzeggen en noodig u uit ons te bezoeken.
nen nu en dan wat praten, een partijtje kaarten,

èii zoo voort.

it L"., geen geworr"

Ik hêb een zoon di. ào, JJrr"[r",iurrdLouwef.
gestudeerd

heeft.

Ilc kon dar betale". dii.là geen
zin meer
in de studie en is nu h""d"Ë*.lt
qeld 5ç^
n.,l
noeg, om he,m in goede zaken
,. ;"-L;;.-v'q ","^
Mijnheer Van Br..l""a.--*"rt r"
al dadelij,k,

dat

hij

:mer een

hoog*oJ;";-;;"

--,lifîiif,
te doen had.
En hij voelde geen lusr
naar-zijn
snoeverij te luisteren.
"ir
-- Vrienrd, zei hij, ik ben hier voor
zal heel sril leven. Éus moet]i.-;;", de rust en
uw uirnoo-*
diging bedanken. Als ik ; ;;;sr
kan bewijzen, wil ik dat gaarne doen.
O,
herb geen diensten noodigIk ben
- eigenikmeesrer,
mijn
h"b
L;;î;
en
een
meid
".n
en in den Zamer veel werkv"ik.-ù;",
gij
zijt
ze_
i.:er re.hoog onn rnij te b"=;;k";.
Z.g
het
dan
rechtuit!
_- I,k vind uw manier van
doen zeer vreernd
en heb geen zin om ruzie t"
r"rL";
hernam Van
Breelande kalm.
Naar deni burgerneester zult ge
wel gaan !
- Dar zijn
,mijn1uk".r...- Maar die heeft niet
zoo "ritt."
goed als ik.
Als ge denkt hier de ;;;*"r. veel
zijn, bedriegt gij u...
_- '1 lVare het best dat ge nu
vertrok! Ik herlaai n9s eens, àat it "i";;";Ë"';:"
te twisren.
Ge hebt roch geen ,"d",
L"l""digen.
ô'ffï.
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Gij beleedigt mij door me te zegger. dat ik
te -min ben, voor u. Ik lach met den adel en uw
jannenstreken. Als ee dat maar weet! raasde
Waals.

Mijnheer Van Breelande belde, en een knecht
hij uit Gent meegehracht had, trad binnen.
Emiel, wilt gij dezen,man uit laten? vroeg

Cien

- Breelande.
Van
* Man, man, ik ben zoo goed een mijnheer

'Waals.
als gij ! snauwde
Doc'h Van Breelande verlict kalm de kamer.
verbeeldt uw baas zich! bromde'Waals.
-'Wat
Ik zou maar rap vertrekken, ried Emiel
- aan.
hem
voor u?
-_ Neen, op last van mijn meester. Ge zijt in
zijn huis.
Ih heb van niemand bevelen af te wach'
ten'... lk ben zelf eigenaar en ik heb centen...
\/raag hier aan de menschen in 't ronde wie ik
ben.
O, dat kan mij niet scheien!
- Gij denkt zeker dat ge een lomperik voor
u -hebt.
Goede 'manieren toont ge toch niet. En als
ge-nu niet gewillig heengaat, inoet ik u buiten
eetten.

--

*

Gij ! Een knecht...

* 15'*

lande.

J., ik, de knecht van mijnheer Van

Bree.

I'k heb ook een knecht.

--- Dan beklaag ik dien,man.
Hij wordt voorzeker beter betaald dan gij t
- Toe, kras nu op, jongen...
- Ik wil zoo goerd mijnheer genoemd worden
als- uw baas, verstaat ge dat?
Mij best! Mijnheer, wilt grj nu het kaeteel

verlaten?

l(sstssl! Dit oud rattenr:est. En dan heeft
uw baas het nog ten geschenke gelcregen. Hij is
zeker al blij dat hij hier wonen kan.
Plots greep Emiel Waals hij den nek en duwde hem in de gang.
Ik zal de politie sturen, tierde de boer woe-

dend.

Maar Emiel scheen zeer sterk te zijn, want een
paar oogenblikken later stond'lVaals reeds buiten
en viel de deur achter hern dit:ht.
Dat loopt zoo niet af ! beweerde hij, en

brcvrn,mend

ging hij heen.
Wat is er toch? vroeg de jonge mevrouw
- Breelande die uit een,bovenraam \Vaals had
Van
geien en nu bij haar echtgenoot in de woonka'
mer kwa,m.
Van Breelande vertelde weli" bezoelc hij gekregen had.
I'k

wil niet met zulk
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een verwaanden bluf"

fer

o'rn'gaan,

zei

hij'

te
De man'zat'al dadelijkben

snoeven. G" w""t-rEli;'
o"r. saarne
't Bt
spreek. Maar
kunnen we rnrssen'

JJ lt

trotsch

1t;1.
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- ik heb, zei hii bii zictr zeta'thuis en hii vermacht
hij
In booze "r.-*iÏJil;"Dan trok hii ziin
telde aan tii"
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t'oï*'Jiæ 9y:Ï

Hi; T""* Frans wat
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dat'
kan
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Wel,
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de
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en toeten
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hoe
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il;;
g"*"i'-mger
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vreezen.=ulEn ik 61lu
het volk
zeker dat ze
*n.-'o,ï;::""
G.r,i"r;;;
'uu,

$,+;p,gçl*,ç,-ffi
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h.*i'
Z;;;;;ï
looi
hrijgen. ru iirnltl':"^_nX1.l: "",,' go"du

i"":1

iTï'.,ïiïï:d"

wà"r". o'"'ûi

È:iiïT:

f.ï î'i,r:i ::",:î:*i'i :tit."ff ""*'"
;i*'
o'i'lïïrËi'^1. li:t:d r'r'as gekom;;.
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*,r
rrurn vrouw een i"1Jr:i'=Ëlu;i"
_:,1*=;;",hi a'ond heert
kasteer se-

ut

't Zw".f'd"

ireen en weer Moet een soorù
"i"rr.
van stalkaars geweest zijn. Dat beteekenrt ongeluk. En er is ongeluk gekomen Mijn paard werd
ziek en ging dood. Die Van Breelande of zijn
vrouw brengt kwaad in de streek. Zeg dat ook
aan de mensdhen!
.- Maar mijnheer 'Waals, zero iets gelooft gij
toch zelf niet.
Als ik het ondervind!
- Frans heeft rne daarvan gesproken toen ik
- hern in den stal zat. Nu herinner ik het mij.
met
Hij zei dat het een larnp was Jie op 't kasteeltje
brandde. De luilcen waren nog niet dicht.
-- O, uw Frans weet het beter dan mijn vr,ouw
die het licht op en neer zag springen !
Ik geloof niet aan dw;rallichten en stalkaarsen,
of aan de kwade hand. mijnheer Waals,
hernam Verschoor. Dat zijn fabels uit den ouden

tijd.

En mijn paard)

- O, dat is ziek geworden,
cpokerij.

maar niet door

Nu wij zullen daarover zwijgen. Ik zeg u,
Van Breelande het de menschen lastig zal maken.
Maar mijnheer 'Waals, rk heb vanmorgen
hooren zegger' dat de arme Roels op zijn lcosten
naar het gasthuis te Veurne mag. Hij is ziek en
lcan titruis niet beteren. De burgemeester had er
--" 19
dat- mijnheer

-

rrret den nieuwen kasteelheer over gesproken, zei
vrouw Versdhoor.
O, zoo, mijnheer Van Breelande is dan een
- rnensch, bedoelt ge. En 't is niet waar dat
ibraaf
hij mij beleedigd heeft. Ik lieg, hé?

Dat zeg ik niet.

- Roels zal wel op kosten van de germeente
- zijn en nu laat Van Breelanrde door zijn
weg
lrnecht uitstrooien dat hij het betaalt. Zoo zijn de
manieren van die gasten. Ge zult wel gauw andere dingen hooren. We moeten hern van de gerneente verjagen... of hem toch zeker toonen dat
we hem verachten. Ge weet nu wat ik van u verlang- En als gij en de andere rnenschen zwijgen,
kan niemand weten wie er gescharrninkeld heeft.
Verschoor schudde het hootd.
Ik heib u nooit mijn diensten geweigerd,
zèi hij. Maar dat kan ik niet d,ren.

r/$
,

-

),*<{;u4,

, -.*

Het gerecht zou u streffen, sprak zijn

-//'

vrouw.
Dat is het niet alleen, maar ik zou laag han- hernagn Versdhoor. Nlenschen opstoken
delen,
om iernand zoo te hoonen en den schrik op ,het
lijf te jagen! Ge hebt zeker niei goed nagedacht?
Jawel, ik heb heel wel alles overwogen. Ge
weigert! Ge vergeet dat ge land van mij pacht!
-_ Ge kunt het rne afnemen, en het zou zeer
onrechtvaardig zijn als ge het om zulk een reden

,{-. "i-;*-/-.t'eÉ'

,.: "Z
,'/

lr/ r .1''" t
rre-^tt

./V
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deedt. iL b.*oor, ,.r* huis netjes, verzorg het
land en betaal u stipt.
Maar mijn huurders rnoeten mij gehoor-

zamen.
vraagt

Niet in alles. Ik kan niet doen wat

ge

Wacht u voor de gevolgen!
-En kwaad ging Waals heen.
De boer is een slechte kerel, zei Verschoor
tot-zijn vrouw. Hij is jaloersch van dien mijnheer
zooals hij het van baron Karel was. Die verwaande, dwaze vent! Maar hij mag me hier verjagen, zul'k gemeen werk doe ik niet.
Ge hebt gelijk. Konden we van iemand an- huren!
ders
'Wel,
we zullen alles afwacÈrten. Itr< geloof
niet dat hij me daarvoor land zal durven afpahl.,en Ge moet een gerneen karakter hebben orn
zoo iets uit te denken. En dan zijn praat over
spokerij...
Zou hij dat zelf gelooven)
--- Misschien wel. tr-lij is zo<, dorn ! Eerst komt
hij mij fleemen door dat vijffrankstuk. Hij denkt
zeker dat hij voor geld alles kan ,geclaan l<rijgen.
Nog lang sp,raken Verschoor en zijn vrouw
over dit bezoek.
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III.
Weer was een week voorbij gegaan' Waals
had zich niet meer aan Verschoor vertoond en
een scharminkeling had nog niet plaats gehad'
Frans moest dikwijls allerlei leelijke woorden van
zijn baas hooren. Hij wist wat'Waals voorge'steld
had En hij verachtte'den boer nog meer.
Op een middag was Verschoor bezig met hout
te hak'ken voor zijn deur. Op den Veurnsihen
weg die langs het huisje liep, naderde een rijtuig'
Er scheen een vrool'ijk gezelschap in te zitten,
w'ant VerscÈroor hoorde gezang. t Gerij kwam
Jichter bij. En Verschoor herkende Joris, den
zoon van Waals.
Hij is zeker met vriendcn uit. Ze schijnen
al -veel gedronken te hebben, rnompe'lcle hij'
__ Halt! riep Joris tot den koetsier' die het
paarcl stil hield. Nu zullen we een grap hebben,
zei Jori,s tot zijn vrien'den. Ilç zal u eens toonen
hoe vader en ik hier meest et ziin over de kaffers
van pachters. Ze doen alles, wat wij zeggen,
Joris s'prong uit de koets.
-_ y"r"*1toor, ik moet u iuist eens hebbenl
riep hij.
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ooen

/

Wel, mijnheer Joris, wat kan ik voor

-u-

f,11 't was verdiend!
-De koets reed door.

u

vroeg de man.
Op handen en voeten rond uw huis loopen!
- KoTn, dat meent
ge niet, lrernarrn V.rr"Éoor.
- Jawel, en ge ,.rlt
grl*orr.-"rr. Vergeet
- dat ik u hier buiten L"u"
niet
,.tt"rf-ifinken
M1?r eenstr<laps kreeg lrri .""
draai
orn zryn ooren van Frans, die jui'st
h.t
.r.ld
kwam.daar hij even th"i;;;.ilii". "r",
,- Voor wien ziet gij vader u*, *irlrrkte advokaat? vroeg Frans.
- : qij s,laat mij... gii, onze knecht! raasde
J"Ti:. Op_uw knieÉn
;.ruifi"r,i" .,.rug"r.
Maar Frans sreep "_;
J"ri" ;;;;-.r, a*"r,g hetn
zelf om op de Lii.g" t",itt"rr. V;;*
kwam veischrikt aan de d".r, ;"r1" Verschoor
Wacht
zullen di.r, lo_ferik eens een
- slagenwe
vrac'ht
seven! areer
"J ;:; ;;i;;;..r:""
_ AIIen tr<wamen uit het ,iiffi.ï".rr*
had snel
^^
'Cen bijl _van zijn vader *""â*"i.
W"s yan ons land-! g.t""a lij.
En
= toen de danper" j"ig.lio*rr''+r", vervaar_
lijk kapme" rug".,'rlougur,
h;;-r;i;-rror*
op de vlucht
=Ë
Frans toch! waarschrrwd"
Ver- Ceen ongelukke" aË". -schoor.
O, rnoeder- ik rnaak z" .lleun maar
eens
- Zie de I"à.1J,
bang.
I"|""-.;ï_"iil
w."ts
nog
't _rapst van al. Zi;n w_ang zal gloeien,
want
ik
hdb den nietwaard goed gu"ruut.r.-'""'

sprak de koetsief.

Wat zal boer 'Waals nu zeggen) vroeg
- Verschoor. 't Was braaf dat gij voor uw
vïou\M
,

vader opkomt, maar wees toch voorzichtig.
Toen Frans weer op de Burghoeve kwam, trad
'Waals ihem
tege,moet. Joris en zijn vrienden waren daar in huis.
Ge kunt weg blijven, zei \X/aals tot zijn
lrnecht.
En zeg aan uw vader dat hij met Kerstmis moet ver{huizen. Ha, gij valt mijn zoon aan.
Ge zult er voor naar het gerecht te Veurne gqan.
En heeft die dronl<elap van uw zoon u ook
verteld
dat hij vader o,p handen en voeten rond
ons huis wilde laten loopen? Ik heb hem nog te
weinig gegeven. Mat plezier trek ik er hier van
door, want 't steekt mij al lang tegen bij een
hoovaardigen dorn,rnerik als gij zijt,'te dienen!
Ilc zal seffens mijn pal<je maken'.
Frans haalde zîjn kleeren, ontving van de
vrouw zijn loon en vertrok.
Den volgenden dag spra.k nien in 't dorp over
het gebeurde. 's Avonds kw-am mijnheer Van
Breelande bij vader Versohoor. Hij had met den
burgemeester gesproken.
Verschoor, zei hij, ik weet waarom ge hier
verhuizen
imoêt. Ik heb een hc,venier noodig. Als
ge wilt, kunt ge morgen het tuiniershuis bij het
I'-as teeltje betrekken.
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Mijrh"", Van Breel.rrd" ,ro"mde iret loon ei
pl'ots was er ui8kornst voor deze brave menschen.
Waals vernam dit en haatte nu Van Breelande
nog meer. Frans vond werk bij een anderen boer,
die den flinrken kneclht gaarne in dienst nam.

Ë...
l.,riigen.
] J., zoo spreekt ge, maar ik verga van ontust.

Dat is dorn!

IV.

't Was nu na Nieuwjaar. 'LVaals had

veel

lrwaad gesprol<en ,r.t, *i1'tthee,r Van Breelande,
maar hern nog niet uit de gerr:.eente kunnen verjagen. Integendeel, de do,rpelingen hadden ach_
fing voor den nieuwen kasteeiheèr en zijn vrouw
$9 v_eel goed deden. Zekeren voormiddag kwarn
Waals tevreden thuis.
Goed nieuws, zei hij. Gisteravond kwarn
- Breelande in 't donker alleen
Van
van Veurne en
is
hii
door
rwee
mannen
aangerand.
!1lv3rw9se_
,5."1t slagen gekregen en werd hestoien.
Hi;
Ze
moesten hem dood geslagen hebben!
Zyy moogt ge tooh niet sprelren! zei zijn
- Hij heeft ons eigenlij,k
vrouwnièts misdaan...
Mij beleedigd... En Vuschoor in diensr
nernen...
Toe, wij hebben, andere zorgen... 'Waar
.;
zit-Joris? Hij is al een week uit Veuire weg. 'Wat
zal er van hem geworden?
Joris! Die krijgt nu eindelijk zijn verstand.
Hij weet dat ik he,m geen gela
geef, en zal
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nu han'del beginnen te drijven te Gent of AntwerW;"hi *u.,, we zullen betere berichten

^"",

- Hij is rnijn kind... en hij loopt in zijn onge- 't I's ook uw schuld' Ge hebt hem hoogmoeIuk
àJg g"*..t"t. Zwiig over mijdheer Van Bree-

ht"rd; en peins meer aan uw zoon' We hebben
hem moeten betalen' Ge
;;;i.-;"h,rld"r, van rijk
zijn' 't Is bij ons-nooit
â""i'.t"u altijd of we
roo *.Jld"rig g.w."st, als gii u v-oor deedt' En
ware nog
Joris heeft er veel d'oorgernaakt' Dat
hii bezal
waar
Mt'ut
il;;;,'t hii zich betere"'
landen?

""

En kwaad lie'P hij de karner uit'

Breelande was aange*q4 el
b.Jtol.rr,'-aar niet zoo eYg mishandeld als Waals
i"i """*,elde. De b,,rg"r'o"tter en de veldwachter deden een onderzoek' Miinheer Van Breei""a" t "à de daders niet herkend en wist zelfs
niet hoe ze er uit zageî' Ze zc'u en rnisschien al
rr"r g".rl,r"ht zijn. Er werden soms misdrijven gepi"-Ëa àoo, k"r"ls, die naar het nabije Frankrijk

i", Àil"'h.", ù.n

trokken.

F,enige dagen verliepen zonder

E)oor van de dieven vond'
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dat men

een

_ 't'Was

tegen den avond. IVtrijnheer Van BreeIancle lceerde met zijn vrouw lràr,
wandeling
op het strand terug. Zewaren naar"",
De parrr. gel
weest. Mijnheer moest ve,el in de lucht zijn. 't
'lVas
storrnachtig weer gewor"den. 't Zou rt..k,
te gezelliger zijn in de lheldere warme lcamer.
_ - Wat ligt er ginder? vroeg mevrouw Van

Breelande.
Ze wees naar een donkere vlek op 't strand.
] Lijkt wel een mensclr, zei mijnheer.
- Ie'mand
die daar ziek neer gevallen is mis- Laat ons gaan zien.
sahien.
Ze stapten er iheen. Ontroerd nam Van BreeIande zijn hoed af.

'; Is een doode, fluisterde hij. Zeker door
de zee aangespoeld.,Hij ziet er toch geen matroos
of visscher uit.
Een jonge man nog)

-

-

Ja...
'Wat

kunnen

we nu doen)
- Ik zal Emiel naar
zenden.
- Ju, dat is 't bes,te.den't burgemeester
Is tragisch. Wie zou.
- zijn ouders zijn?
den
Misschien van een schip geslagen. We heb- veel ruw weer gehad
ben
in den laÀten tijd.
'
Zou h'ij papieren bij zich hebben)
- Dat lçan,... Maar het is 't best dat de burgemeester het onderzoekt. Korn we gaan -rerd"r]
Mevrouw Van BîeetlËgor.""ld"
gehed

.",

"en

maakte het teeken des kruises. Haar man volgde haar voorbeeld. Ze hadden beiden zulk een
deernis met den verlaten doode en zijn onbekende familie.
'Weldra
waren ze thuis. En eenige minuten laging
ter
Emiel met zijn boodschap naar het dorp.
De burgerneester kwa,m 'mee, terwijl de veldwachter en grafmal<elmet een handwagen volgden". Mijnheer Van Breelande vergezelde den burgdmeester naar het strand. Verschoor ging hun
voor met een lantaarn.
Als vrouw Waals het li,rht ziet, zal ze weer
- dat het spookt, dacht hij.
zegger.
Men lçwam bij den d'oode.Ve,rschoor lichtte bij.
Het is Joris Waals ! riep de burgerneester ont-steld uit.
J.! bevestigde de veldu'achter.
-Van Breelande had den jongen man nooit gezien, en hem dus niet herkend.
Verschoor kreeg als een schok. Ja, het was
Joris en hij huiverde bij den aanbli'k van den jongen man, die zoo zijn leven verwoest had.
Wij vergissen ons niet, zei de burgemeester.- maar ilc zal toch zien of er papieren in zijn
zalc zitten.
Hij ibracht eerst een portefeuille te voorschijn.
Er zat veel geld in. Dan vond hij ook een brief,
'Waals gericht.
aan Joris
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Ju, het is Joris, hernam hij. Ik zal alles bebreng het lijk naar het
dotp. Ik begeef mij dan naar de ouders. Het is
een triestige boodschap. Hoe zou de ongelukkige
aan zijn dood getr<o,men zijn) Het is geen rnisdaad, want dan zou Joris wei van zijn geld beroofd zijn.
Mijnheer Van Breelande rvenkte den burge'
meester terzijde.
Die portefeuille is van rnij, zei hij zacht.

Veldwachter,
houden.

- Wat!
- Ja, iJ< heb ze dadelijk herkend. Ge zult er
oo[< papieren in vinCen op mijn ûâârrlr
nrisschien
Zou Joris u dan aangerand hebben?
vertmoed het. Geef de portefeuille aan

- Ik
-_

lret gerecht over, rmaar houd de ontdekking voor
de menschen verb'orgen. Ik voel ,rnedelijden met
de ouders.

Zou Joris dan ook een dief geweest zijnt
ja, 't is van kwaad tot erger gegaan ! Maar
wat is het geheim van zijn dood?
Dat wist Van Breelande ook niet. Hij keerde

C)ch,

naar huis terug.
De burgemeester stapte naar de hoeve van
Waals. De boer en zijn vrouw zaten in de kamer. 'Waals keek den burgemeester nijdig aan,
omdat deze een vriend van den heer Van Breelande was. Maar zijn vrouw zei dadelijk;
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Joris

Ëurgemeester,

gij Lebt *i..ht nleuws vail

?

Ja...
O, wat is er gdbeund?
-Voorzichtig deelde de ,burgemeester nnee; dat
de zoon op het strand gevonden was.
Maar d'it is nog niet alles, vervolgde hij.
.[oris had veel geld bij zich. En het zat in een
portefeuille, die aan mijnlheer Van Breelande toebehoort. Begrijpt gij me?
* O, Joris heeft hem bestolen, dien avond!
snikte de moeder
Dat is een leugen. Mijnheer Van Breelande-beweert dat om ons te treffen.
Stil, Waals, zeg,àat niet Gij hebt mijnheer
Van Breelande voortdurend belasterd. En het
eerste wat hij nog vroeg, was om dat van 't geld
voor de mens'chen te verbergen, uit rnedelijden
rnet u en uw vr'ouw.
hij is braaf, sprak vrôuw Waals. Mijn
- isJ.,schuldig. O, wat worCen we voor onzen
man
hoogrnoed vreeselijk gestraft t. Zoo is Joris aan
zijn eind gekornen... we weten wel niet juist hoe
maar toch door onze verkeerde opvoeding.
Onider den indruk van dit tooneel ging de burgemeester heen. Toen hij op liet dorp kwam, lag
Joris reed's in het lijkenhuis. IJe menschen s,praIren over hern, maar niernand wist het van 't geld.
Den volgenden dag kreeg het gerecht nieuws

-
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uit Duin{<erke. Daar was een ..r"rd."ht
Lin"io"pj"
nen gevaren. Er was maar een man aan boord,
een jongeling van Veurne, die geen papieren van
het vaartuig be2at en zondellingen uitleg gaf.
Een rechter van Veurne {begaf zich naar Duinkerke. En, de aangeho'udene beikenide eindelijk
âlles. Hij had met Joris Waais die geld begeàrde, mijnheer Van Breelande aangerand en bestoien De twee dieven voeren met een sloepje van
De Panne heen. Ze wilden naar Engeland. De
medeplichtige begeerde den buit voor zich alleen.
Hij twistte rme't Joris. Het werd een gevecht. En
eer de zoogenaamde. vriend het geld kon bemachtigen, viel Joris in de worsteling over boond.
De stroom sleurde hem dadelijk mee. De storm
overviel de sloep en met rnoeite had de tweede
schelm Duinkellie kunnen bereiken.
Nu was het geheim geopenbaard. Waals
hoorde alles. Mijnheer Van Breelande kreeg zijn
geld terug. Op zijn verzoek bleef het gebeunde
zooveel mogelijk verborgen.
'Waals,
door wroeging en schaamte getroffen,
vetkocht de Burghoeve en vertrok naar elders.
Hij was trouwens ver geruineerd en moest zich
met een kleine boerderij tevreden stellen.
Hoogrmoed is een vreeselijk kwaad.

EINDE"

