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Eerlijk duuit het langst; 5 r. Een lastig geschenk t 52' Zoîd{ Ouders; 5,6' In 't
Bosch van Houthulst; 57.Nog gered; 58. Uit de oude Doos; 59. Dokter Jclrtcr tn
Jenny; 6 r. Strenge V/inters; 64. De kinderen van den Zeeloods: 66. De kindcrcn
t, D.ie

maanden onder de sneeuw;

z. Zwatte Koo; 5. Àan

de Molenbcck;

san den Smokkelaar; 67. De Paaschklokken; 68. De Landverhuizers; 69. Lccuwtjc
Van Damme; 72. Eer. moedige Kermisjongen; 76. Het Bûtje; 77. De Pastoor van
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Naastènliefde; 86. Dc overwintering op Nova-Zembla; 89. Hoe Sinterklaas hiclp;
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wondcrlijke Zwaan: I23,. Uit bange dagen; rz5. De flinke Baanwacbtster; r 28.
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Tinncke; r13. De Helden van Stekene; r34,. Een ontechtvaardige gestraft; r37. Oorn
Tom: r4z. Op 't oud kasteel: t41. De reis in de Wildernis; t44, Bij de Kaboutcrs;
r45" De Spionnen op den Toren; t46. De Jongen -van Gaver; I48. De scbat in de
Duinen; r5o."De smokkelaars van de Zee; t5z. De schat in de mijn; r53. 't Graf
in 't Bosch; t54. 't Berouw van den Strooper; r55. 't Kasteel Hoogdonk; r 5ll.
Van dr hut naar't Paleis; r59. Karel de Goede; r6o. Na veel avonturen; r6r. Gertd
door-een Aap; r6z. Jan Breydcl; 163. De Slag der Gulden Sporen; 164. Van drn
Dood gered; t65.'t Bocheljongentje; r67. Van drie Roovers; r68. Een j,rrr11r
Held; r69. Jacob van Àrtevelde; r7r. Genoveva van Brabant; t7z. Een âvontuurlijke Reis;.t74. Een vreeselijke avond; r75. De gevluchte slaaf; r76. In tlc
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r8o. I)e Zoon van den Torenwachter; r8z" De reis van Columbus; r86, Jack dr
Cow-boy; r89. De Held van Tremeloo; IgI. De Cow-boy van Fort-Bell; rgz.
ieanne d'Arc; r93. De wandelende Deur; rg.l.De avonturen van Geeraart; rg5.
Geeraart in Rusland; r99. De Wolf van Ghistel; zoz. De Spaansche Furie; zo1. I)t
Boeteling van Veurne ; z r o. Het ve(woeste Vlaanderen ; z r r. De vondeling v,rn
't Regiment; zr'2. Betoonde Naastenliefde; zr3, De lJslandvaardersi 2t4. Jongrnsharten; zr6, Een dappere vrouw; zr7, Ali-Baba en de veertig Roovers; zlll, Groorc
Broeer; zlg. De jonge vcrstooteling; zzo. Ecn kcrstavond op de Prarie; rrt. l.co'l

Nieuwjaar; :.22, 't Gestolen kind; z3J. De Roovers
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225. Hèt dolend melkmeisje; zz6, De lotgevallcn van den Wildstrooprr; t1-7.

uit zijn land; zz8. Moedcr gercd; z2g, 't Dicvcnhuis; r lo.. Dc
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Milnheer Wallens kwam haastig zijn huis, op
de Groote Markt van'[-ier binnen.
* \X/aar is Karel) vroeg hij aan
Hij zijt in de kamèr te lezen.

zijn vrouw.

- Vlug, hij moet weg... Ik heb gehoord,
de-Fra.nschen hem komen halen.
Maar hij is toch

vrij

dat

geloot...

- Ze nemeil oolc die jongens voor 't leger.
moet soldaten hebben. Iemand, van' 'l
Napoleon
stadhuis heeft het me verteld. En als Kare,l zich
niet snel uit de vo,eten maakt, is het te laat. Dan
kan, hij nâar vreemde slagvelden trekken en zien
we hem nooit meer terug.
Mevrouw 'Wallens begon te werenen.
Karel, de negentienjarige zoon, had de opgewonden stem van zijn vader gehoord en, kwam
uit de karner.
Hij vernarn n,u wat er aan'de hand was.
Napoleon speelde meester over een groo't
teel van Europa, nu zoowat honderd en dertig

t-

jaar geleden. En tti;

*ild.

st.eds ôver ineir iân,

-- Welk

eien heerschen.

C)m die te bedwingen harl hij veel soldâteri
noodig en hij riep dêze niet alleen uit Frânkrijk,
maar van overal, waar hij meester was.
Ons land lag ook onder zijn druk. Nu had men
door ioting de solidaten aangeduid, maar het aat'
tal sche,en onvotrd,oende ên- d,aarom bepaaHe Na-

f{eer 6rgns, daarover jamrneren helpt nu
- zier. We moeten handelen. Fak vlug wat
geen
levensmiddelen en kleeren voor Karel in, rnaa.r
Iret mag nriet te zwaar zijn. Oom zal hem wel
verder helpen.
Een kwartier later stond Karel lclaar. Hij om.helsde zijn moeder, die hartstochtelijk weenrle.

poleon, dat ool< zij, die een hoog, een vrijmakend, nummeï getrokken, hadden, naar het

Maar mijnheer 'Wallens maande tot spoed
aan. Hij zelf zou een eind meegaan en zijn zoon

leger moesten.
Veel jongens lieireh weg en de iTranschê ge'h,
darmen zochten ze ôp. Tal van ongelukkigen'
die geen, zin, hadden hun leven te laten voor een
vreemden heerscher, verscholen zich in de bosschen.

Karel Wallens verbleekte, toenr
nieuws hoorde.
pig.-

hij dit

uit de stad leiden.
We vertrekken door het hofpoortje,

slecht

Waar moet ik heen? kloeg hij wanho'

te OostGa voorloopig naâr oom
- zei ziin vad'er. Dan zijt ge'Fran's
eeni heel ein'd
malle,
uit de buurt.
Plasv is het n,oodig, dat dit zoo haastig ge'
beurt) vroeg moeder.
Jr, ja, hernam haar man heftig. Ze ge- de nieuwe soldaten geen dag tijd. De Franven,
schen begrijpen immers, ook wel, dat er velert

vluchten'

-

g

-

een onrecht ! lcreet rnevrouw \X/al-

lens.

'{
#
$

zei -hij.
Ze kwamen door een stil straatje aan d,e vest,
en door de achterbuurten begaven ze zich naar
den weg, die over Lisp en Santhoven na"ar Oostmalle leidde.
Karel was zeer terneergeslagen. Hij voelde
weinig lust om te zwerven.
Buiten Lisp zei mijnheer Wallens:
Nu moét ik terug... Uw moeder zal zoo
bed.r,oefd zijn. iGod beware u, jongen. ,Oom zal
u wel ergen,s veilig verstoppen. Hij zit daar te
midden van de bosschen.
Ze omhelsden elkaar. En met tran,en in de
oogen stapte Karel verder.
Hij was nog niet aan de Sint-Gummarusfontein tegen Emblehem, waar hij als Li"d met

-3i-

moeder dikwijls hier was geweest in Octo,ber,
toen een, boer hem aansprak.
Vriend, zei hij, ge zijt op een gevaarlijken

ruim va,n geld, voorzien en Karel gaf den man
een goudstuk.
Kom maar eni ge zult niets te vreezen heb- zei de boer tevreden.
ben,
Aan den oeve'r lag een bootje en de rnan lief
Karel instappen, waarna hij volgde en een perg
opnam.
Fiet bootje wâs spoedig aan, rle overzijde.
Nu volgen wij den dijl<. sprak de boer.
f,)e Franschen' zullen, u inr hun net niet vangen...
Ju, dat zullen ze wel! klonk plots een

weg.

Karel schrok.
'Waarom) vroeg hij.
- 'Wat er omgaat, weet ik niet; maar boven
Emblehem
staanr er Fransche ge'ndarmen en ze
laten geen jonge gasteni door. Ik denlc, dat zij
een nret uitspreiden om nieuwe soldatern te vangen. Napcleon heeft er nooit genoeg. Ik weet

natuurlijk niet, wie ge zijt of waar ge heen
moet, doch ge zijt nu gewaarschuwd.
O, wat moet ik doeni) kloeg Karel. De
Franschen
willen inderdaad meer soidaten heb!:ern.

-

-

En ge vlucht daarvoor?
Ja...

Wat

e,enr

geluk, dat ge mij ontmoet. Kom

mee...
ik zal u over de Nethe brengen. Mijn
bootje ligt daar. En ik zal u dan den, weg wij-

zen, ôm toch naar de bo,sschen te geraken. Ge
kunt bver de Bevelsche heide ontsnappenl
O, ik dank u, goede man, sprak Karèl ver-

Iicht.

1
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frJaluurlijk reken ik op een belooning. Ik
- een arme man en er is in dezen tijd niet veel
ben
te verdienen, of liever niets.
Vader 'lVallens, die rijk was, had ziin zoqn
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Een oude vrouw verscheen van achter een
boschje.
Jonge heer, die kerel is een'gem€ene verr.rder... hij zoekt deserteurs op! zei ze.
De boer sche'en geweldig t,e schrikken, toen
hii d;e vrouw zoo plots v66r zich zag.
Hij liet Karel in den steek, nraakte haastiq zijn
boot los, en sFrong er in. En snel stak hij over
naar de andere zijde. Het leek een vlucht.
Jonge heer, gij ziit zeker ook iemand, die
- de Franschen loopt? vroeg de oude
voor
lrrou'w.
Ja...
En d,ie man heeft u gezegd., dat er op den
gendarmen'
staan, en hij zou u een pad
weg
wijzen over de tttt.tl

-

, _

Juist

!

- Wel, hij zou u nE!âr een huis gebracht
hebben,
$'aar twee gendarmen zitten. Zoo heeft
de valschaard meer sukkelaars overgeleverd. De
Judas krijgt er geld voor. Maar ik werk hem te.
gen!'
fi66 kan iemand zoo slecht zijn! spralr
Karel.
O, er zwervenr veel deugnrieten rond. Ga
- mij mee €n ge zult niets te vreez€n hebmet
,

ben.

Karel had vertrouwen in de vrouw en volgde
haar, door het drassig rivierland.
II.
N{ijnheer 'Wallens had dien nacht weinig geslapen. Zijn vrouw yrês ziek van droefheid.
Karcl was hun eenig kind.
Mévrouw Wallens had in koorts ove,r haar
jongèn geijld. Er waren nog geen Franschen geweest.

Mijnheer Wallens zat te ontbijten, toen de
rneid hem meldde, dat er twee Fran'sche gendarmen voor de deur stonden.
Mijnheer Wallens ging naar voren.
'Wat is er? vroeg hij aan de gendarmen.

zoonr is aangewézen voo, d,"n legêt'.
- Uw
cliènst,
antwoord,d" ."rid", gendarmen

En hij is vrij geloott

- Dat telrt niet meer. Hier is het bevel.
- Hoe, da.t telt niet meer! Waarom moest er
clan geloot worden?
Dat gaat ons niet aanj! Wij voeren de one
gegeven
bevelen uit. Uw zoon moet onmiddellijk mee gaan.
Hij is niet thuis...
- Welnu, zend hem, zoodra hij komt...
- ,Maar hij is buiten dê stad. Daar hij vrij
-geloot was, kon hij gaan, waarheen hij wilde.
r- Er waar verblijft hij )
Dat kan ik niet zeggen...
-Mijnheer Wallens meende, dat Karel nu reeds
bij zijn oom was te Oostmalle, en hij wist dus
niet, waar zijrn f,1o"r hem verstoken had.
De gendarm keek nijdig,
Hij is zeker gevlucht) snauwde hij.
- Hij was vrij geloot...
- Maar dat telt niet... We zullen 't geval
aanlgeven,
en WaarsChuWen u, dat er strenge
maatre'gelen zullen gêDornenr worden.
'1 'Was toch niet verboden voor vrij ge- jongens om te reizen.
loote
En, gij zoudt niet weten waarheen?
- er wordt zooveel gelogen, dat we geen tijd
Maar

filèèi' Zuiien verliezen
'Wacht maar af !

.

met hutteloos geprâât.

En met dreunende stappen vertrokken de gen-

darmen.

Maar mijn jonge,n krijgt ge niet in uw
klauwen! dacht rnijnheer Wallens. Ik werd bijtijds gewaarschuwd.
Hij at voort en toen besloot hij eens naar den
dokter te gaan; om hem te vragen zijn vrouw te
bezoeken.
Er was beroering in de stad. Nu wist ieder, dat
er weer soldaten opgeroepen werden. En vele
jonge lieden \ /aren al vroeg op de vlucht geslagen. Anderen werd,en opgeleid naar het stadhuis
gevolgd door weenende moeders en zusters en
wanhopige vaders.
O, wat leven we onder een hatelijk st'elsel,
zei- mijnheer Wallens.
De dokter was niet thuis, maar de meid zou
hem de boodschap over geven.
Mijnheer Wallens keerde t'erug'
pin'nsn eenige dagen ga ik eens naar Oost'

- besloot hij. Maar eerst moet mijn vrouw
malle,
beter zijn. Och, Karel is goed bij zijn o'om.". zoo
goed als thuis,..
Een uur later kwam de dokter' lHij was een
vriend van mijnheer Wallens en dez'e kon hern
volkomen v'ertrouwen, en vertelde alles van
Karel.

-_8-

Dan is mevrouw in de war door het verIk zal een middel tegen de
koorts geven. Een paar dagen rust, en mevrouw
is beter..Het zijn beroerde tijden... Er is weer
veel verdriet in de stad.
De dokter ging even bij mevrouw en bemoedigde haar. Kare,l, was immers veilig weg.
Het wordt ïTinter en dan moet hij in de
bosschen,
slapen. Hij zal zielc worden of dood
vriezen ! kloeg de moeder.
Kom, kom, zijn oom zal hem daar in de
Kempen
wel een g,oede schuilplaats bezorgen, be-

- zei de dokter.
d,rie't,
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'areerde de dokter.

'Wel, zeker ! Karel is beter dan veel onge-,
jongen,s, die geen hulp krijgen en.arm'
en schamel ron<li zwerven. En nog erger is het
met hen, die al aangehouden zijn en morgen
naar Mechelen moeten en nadien van daar naar
vreemde slagvelden, sprak mijnheer Wal-

lukkige

Iens.

De

d,okter vertrok. Mijnheer Wallens zal
treurig in de woonkamer. Wat was het eenzaam
thuist
, Maar er kwam,bezoek.
Een meisje va'n zestien, jaar trad binnen.
Dug oom, groette z'e rnet haar heldere

stem.

,Ha, dag Greta... Komt ge me eens bezoe- sprak mijnheer'Wallens.
ken?

-9-.
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j., dht is braaf.
-Toen Greta, r^/eg was, ging mijnheer Wallens
nog eens de straat op. Een vriend' hield hem

rl

.f

Greta Bartels was een nichtje, het dochtertje
van zijn zuster, die met den koopman Bartels
was getrouwd.
Ik rnoet eens komen hooren, of Karel ook

op moet, oomn zei Greta.
de gendarmen zijn van morge'n al om
- J.,

hem geweest, maar de vogel was gevlogen,
Is Karel gevlucht?
- Ja...
O, ik ben blij! Dus hij kon nog ontsnap- want de Franschen hadden het bevel geheim
pen,
geh'ouden, tot ze de j,on,gens aanhielden.
Maar ik had er iets van ggh6rrd. En gisteren- al is, Karel vertrokken.
De Kempen in)
- Ja, naalO,ostmalle! Maar mondje dicht,
hoor!
* I\31rrtrrlijk, oom!
Aan uw,ouders moogt ge het zeggen...
Maar tante is toch z,iek van verdrîet. Zij ligt te
bed. Ga er eens bij !
Het lieve, levendige meisje begaf zich naar
boven en bleef een' tijdje bii haar tante zit\t"rr.

-

Toen ze weer beneden kwam, zei ze:
Ik heb tante toch wat opgevr'oolijLt...
- Dat is goed...
- Oom, als ik wat voor u kan doen, laat me
- roepen ! hernam ,Greta.
dan
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Treurig rnieuws, zei hij. Er zijn veel vluchaangehouden.
telingen
Jongens, die weggel'oopen waren? vroeg
mijnheer Wallens.
Ju, ja... Er moet leelijk verraad ziin er- aan Nazareth, daar aan de moeren.
gens
Die plaats lag tusschen de twee Nethen, welke
dikwijls ,overstroomden en toen het l,and drassig
maakten !o,t aan de Bevelsche heide.
Nazareth was een.abdij geweest. Maar toen de
Franschen kwam,en, moesten de kloosterlingen
vertrekl<en. Men had de gebouwen en de kerk
verkocht en afgebrolcen.
_ Ctver een uur hebben ze van de Moeren
wel twaalf jonlgens tusschen gendarmen binnen
de stad gebracht, vertelde de vriend voort. En
men zegt, dat iemand hier de menschen uithoort
etr dan de plaatsen bespiedt en de arme jongens
verraadt.

Iens.
ii;

,f
t,
!
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'1 Is een schande, zei mijnheer
uw

zoon,)

- 'En
)Hij is veilig.
-En Wallens knipoogde
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eens'

Wal-

Maar meer vertelde hij niet. 't Best was, geheimen voor zich È houden.
Mijnheer 'Wallens wandelde verder. Opeens
zag hij een raar men,sch, êêrlr vrouw, zorv
derling gekleed, met eenr rondenL hoed, een wijden man,tel... Ze leunde op een stoh.
Grooten en kleinen ,omringden' haar en schen€n ze te bespotten.
Mijnheer Wallens had die vrouw wel meer
gezien.

noemde haar: << De Helcs van de Moe'iVlen
ren >>. Ze bedelde nu en dan in de stad.
lHa, nu begrijp ik wie de jongens verraad't!
zei mijnheer Wallen,s bij zich zelf.
lHij trad,op de vnouw toe, en riep nijdig:
Valsche feeks, maak'u weg uit de stad!

- En waarom) vroeg ze.
- Gij verraad,t jongens aan d'e Franschen.
Ge- komt hier zeker weer met nieuwe inlichtingenl

Ge liegt, ge liegtl kreet de vrouw. boos

wordend.

-r;' \pe zullen u uit d,e stad, jagen! hernsla

mijnheer ïVallens.
Ik misdoe yriemand en het is leelijk van u
de menschen, op te stoken tegen een arrn menseh.
Het is fraai vo,or zulk cen voornamen heerl
Houd, maar uw babbelkraam dicht! Uw
groote woordpn'kunnen mij niet misleiden. Ge
t?

\rerraadt_jong_1lst die irn de Moeren g"rri,rcht ,ijrr,
zei mijnheer 'Wallens weer.
Leugens, gemeene leugens I ra,asde de

vrouw.
Maar het vol,k had de beschuldiging gehoord
en jouwde de zo,ogenaamde heks uit.
De vrouw werd bang etr ze strompelde haastig
voort om de stad te verlaten.
Zao heb ik ze bevreesd gemaakt om nog hier
te -komen, zei mijnheer Wallen,s, tevreden over
zich zelî.. Ze is nu ontmaskerd.
He.t volk .achtervolgde de vro.uw.
Mijnheer Wallens ging naar huis, overtuigd
een go,ed werl< verri,cht te hebben.
Den volgendenr morgen l<wam Greta weer
naar haar tante zien,. Eerst praatte ze wat met
oom.

Gister avond is er wat wreeds gebeurd, zei
ze.- Aan de Berlaarp,oort hebben ze een vrouw
geslagen. Ik was naar den winkel geweest en zag
het... 't Was vreeselijk. .. Ze riepen haar toe,
dat ze een ,heks, een tooverkol was. O, die d,waze
menschen! Er zijn immers geen heksen. 't Was
d,e vrouw, die'hier soms, bedelt en ergens over
Nazareth woont.

-* r? .-

naar haar tante.
Greta ging'Wallens
dacht over de gebeurtenis
Mijnheàr

Mil"h"ur'Wallens r"i,ooi. nu toch wat. Hij had
dat volk opgestookt .
De vroLrw viel op den grond erri ze bloedde
- het hoofd, sprak Greta voort. Ze riep om
aan
hulp, maar de menschen joelden nog meer. Toen
Lwarnen ,er twee i:'ransche qendarmen en die
joegerr de ruwe menschen weg. Ze hielpen de
vrolrw cle stad uit.
gendarmen! riep oom uit.
-- f{u, ,Fransche
't
Daar hebt ge al
-- Wat bedoelt ge?
-- Die r/rûuw verdiende slage,n. Zij verraadt

na.

diq vrouw heeft een pak elaag verbang zijn orn
nog in de stad te komen.
Greta bleef een uurtje bij haar tanLe, en toen
keerde ze naar huis terug. Ze woarrde everr bui-

- Kern,
mompelde hii.'"Ze moest
rliend,

ten de BerlaarPoort'

!

gevluèhte 3'on,gens aan d.e Franschen.
Maar oom, is dat waar)
- zekert.
_
-_- Hoe weet ge het?
O,. ik heb het gehoordl Ge kunt me vast
gelooven.
Dat zou gerneen zijn.. "
-*
* 't trs ook gemeen... Ge moet geen med€
lijden hebb,en rnet de valsche feeks. Door haar
schuld werden gisteren we,l een, dozijn gevluchten binnen de stad gebracht. Ze hadden zich in
i.e Moeren verscholen. Enr die vrouw woont
daar ergens" Ze r*'as gisteren natuurliji< weer in
c{e stad gekomen om nieuwe slachtoffers te verklappen.
l{-:r:.r :r:ijr:heer Wallens verzweeg toch, dat
hij het volk opgestookt had.

III.

.

de,

-

l4

LI

I
.Yq
1'

,t"
..

:l
1

.i

,i
!.

De Franschen had'den'. het zeker druk, want
z,e kwamen nog niet bi;i mijnheer'Wallens terug'
om naar Karel te vragen.
Mevrouw was hersteld en hielp de rneid weer
in het huishouden.
Zekeren morgen besloot mijnheer Wallens
eens naar OostÀlb, te riiden' Moeder zou oolc
gaarne nieuws, van haar zoon verrlernen'
'-[4i;rr']r""r Wallens zadelde dus zijn paard; hii
was een goede ruiter.
Hil veiliet de stad door de VlecheLsche poort'
D" Ér.tr"henr konden bespieders hebben en die
moesten niet weten, dat miinheer Wallens naa'r

't

Noorden, re'ed.
Langs eert, binnenweg kon hij achter L,isP
Oostrnalle.
rpkep çp de baan nemen' naar
))

rtÇ:

ge=

Het was zacht weer, en nu en dan brak

zon door.
't 'Was

de

toch een- lange rit naar Oostmalle, al
had-mijnheer Wallenr. u.r, flinken.draver.
Hii lnoest-over. Santhoven
bijna
steeds door de eenzame heide. "r-Zo.rr"l,
Hij
v66r donker terug te keere,n,
-zoygerr
*.:t ,zoutijd
was
onveilig.
En in I" K;;p;;
'z.wierf-d...
allerlei geboefte o..rd"
Eindelijk kwam mijnheer Wallens bij zijn
.broer
aan.
I

begroeting

.. _: Y"l, Franq ge kunt toch wel denken, dat
i[: Karel eens wilr ,bezoekèn.
Karel) Uw zoon)
-I J". Hij is toch veilig hier bij
u aangekomen?

hier heen ?
Mijnheer 'Wallens schrok erg.
Wat, is Karel niet bij ,, àrrrgukomen? riep
hij uit.
Neen

!

- De Franschen wilden

soldaat maken
-i! zond hem naar u roe.hem
'Waar
mag hij dan
": l
zun
Ik weet van niets, spral< oom Karel, Wart- is hij vertrokken?
neer
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Al drie dagen geleden!
- Dat is vreemd.
- O, hij zal aangehouden zijn. Wie weet in
- gevangenis hij zit! jammerde mijnheer
rvelke
Wallens.
't Is inderdaad een ernstige zaaht Kon ilc u
maar helpen! Hier heb ik van geen aanhoudingen gehoord.
O,, ik moet dadelijk terug, en zal inlichtin'
- vragen onderweg.
gen
.- Eerst dôent ge toch wat rust te nenlen en
uw paard ook, spr;ak Fran's' Walle'ns.
Het dier werd op stal gebracht en mijnheer
Wallen's moest wel gelaten wachten.
Hij sprak over het gebeurde te Lier en de
ziekte van zijn vrouw.
'En nu moet ik met dit nieuws thuis komen!
- hij.
kloeg
Denk nu niet dadelijk 't ergste. Karel kan
gevaar gezien' en zich elders verborgen hebben,
te Santhoven of te Zoersel.
Maar dan zou hij ons nieuws zenden...
- iHeeft hij gelegenheid'? Dat is de vraag.
-Frans t,rachtte zijn broer te bemoedigen. Hii
besloot dan mee te rijden naar Lier en hulp te
bieden.

Hij was een weduwnaar en woonde met
huisknecht. Hij kon dus,zonder bezwaar op
gaan.
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Na wai gege'ten te hebben, reden de broeders

ff.

heen.

,. Toe-n

lens:
'
O,

rze

op'de heide waren, zei vader Wal,

als Karetr maar niet door ïoovers aangerand, en veïmoord ie. Hij had veel geld op
zak... 'lVaarom'toch
die slechte gedachten?
- Er loopt geboefte ro:rù
--- Maar de menschen ôverdrijven dat sterk.
, Op voorzichtige wijze ondervroegen de broeders hier en daar bewoners langs de baan. Maar
niçmand had van een aanhouding gehoord, tenzij nabij Lier.
Maar zoo Ka,re'l daar opgepakt was geworden
zou hij naallier gevoerd zijn en dan ware dit
voor mijnheer Wallens niet verborgen gebleven.

In treurige stemming kwamen de reizigers te
Lier. Ze konden, de waarheid voor mevrouw

'Wallens n,iet verzwijgen.
De arme moeder weid opnieuw ziek. En ze
jammerde dat ze haar zoon nooit meer zou terug
zien,

'*tBo

Den volgenden morgen zat Greta Bartels in
haar huis te naaien. Vader en moeder waren
naar Heist op d,en Berg gereden.
De meid meldde aan Greta dat een jongen,
een briefje had gebracht en nieuwsgierig gin;hei
meisje naar voren
Jufvrotrw, ik moest u dit geven, en op
antwoord
wachten, zei de knaap.
Van wien is het? vroeg Greta.
- Het staat op het papiertje.
-Greta zag dan verbaasd, dat het briefje van
_
haar neef Karel Wallens kwam.
En ze las:
Lieve Nicht,

Ik schrijf

aan, u, omdat ge buiten de
stad woont en de drager van dit briefje veiliger aan uw woning kan komen,dan binnen
Lier.
Ge zult wel,weten, clat ik moest vluch-

ten, want ge zijt veel bij mijn ouders. Ilc
ben niet te Oostmalle geraakt; doch zit

veel dichter bij verborgen. Maar il< heb nu
dringend hulp noodig.
. . Vol_S den jongen, die dit briefje brengt;
hij zal u bij mij leiden. En dan kan -ik
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ftret u spreken. Aar ,r"d"r Lun ik dit nrr
niet vragen, want hij wordt voorzeker bespied. Ik verwacht u dus.

Uw

neef,

KAREL.
G:eta zag verwonderdr naar den haveloozen
jongen.
'Waa,r,is
de heer, d,ie dit briefje schreef l
-.
vroeg ze.
hem brengen, klonk het antwoord.
. Even aarzelde Greta. Ze besloot dan mee te
gaan. Ze zei tot de meid, alleen maar dat ze uit
moeà't: En ze stapte me,t den zonderlingen knaap
mee.

-. Moeten, we de Moeren in? vroeg Greta,
toen de jongenr van den weg afweek in de richting van het verlaten oord.
.- Ja, zei de lcnaap.
Weer weifelde rGreta. Men zei, dât er in de
Moererl rar,e kerels verbleven. De streek wercl
geschuwd. Men l<on haar daar we,l lokken, orn
een losprijs te eischen, van haar oud,ers. Ze had
nog eenrs zoo iets hooren vertellen. Doch ze
dacht aan Karel...
En Greta ging,verder met den vreemden jongen"mee.

-an-

_ Ze volgden een drassigen .{ijk, En,Greta zag
cle woeste plaats, waar het klooster .tr.r, N.ru-reth had gestaan.
De knaap bracht haar,bij een bootje.
l\{6s1,sn we varen } vroeg Greta.
- Een eindje.
-Ze stapte in de kleine schuit, die d,e .iongen
met een pers voort stuwde.
Fn n,E een kwartier kwarnen ze.aan een leemen hut op een, eilandje, tusschen riet en, heesters.
Greta stapte aan wal. Ze voelde.zich,vreemd
te moede.. 't Was toch een zonderling avontuur.
Maar-plots__was alle angst weg- De de-ur wexdtr-geopend en Kar,el 'W'allens, haar .qeef, versch...I.
O, Greta, wat ben ik blij, dat ge gekomen
- sprak hij ontroerd- Treed binnen,:",
zijt!
Ik ben
zoo bang voor bespieders.
In de hut keel< Greta nog vreemder op; Iq,een
iieten zetel zat een vrouw, met een, doek o.m het
hoofd. En.Greta herkende de, bedelares,,,;die,.rmen

te l.ier een heks nopmde, en welke, zoo ruw
mishandelêl was geworden.

Hier is mijn nicht, zei

Karel; ,, tôt;,,de

/rouw.
Ze durft dan toch te kom,en?
- Wat kan ik nu doqn? vroeg Greta,
:-. II( zal u alles vertellen, rei Karel. {k;{noesr
de vlucht nemen en wilde naar Oostmalle. Maar

bij E*bieh"h zei ine êen man, dat èr wat riëi'

der gendarmen stonden, die me gevangen zovilen nemen. rHij wilde mij in veilighei'd brengen
en voer me over de Nethe. Maar toen lcwam
daar een vïouw, die me verzekerde, dat die man
een valschaard was en me aan de,Franschen' wilde overleveren. Die vrouw zit daar in den zetel.
En de man sloeg voor haar op de vlucht.
Omdat de domme kinkel me voor een
- houdt, spotte de vrouw. ,En er zijn, er ve.l
heks
hier.

Deze goede vrouw bracht me hier eni dat
- ze met menigen deserteur gedaan en de
heeft
jongens dan, weggeholpen over de Bevelsche
heide, hernam Karel.
J., en dan durfde een heer te rl-ier me uit.
voor een valsche feeks, die arme suk'
schelden
kels verraadtl kloeg de zoogenaamde hel<s. De
gevangenen die ze naar Lier hebben gebrac,ht,
werden door dien valschen schurk van Emblehern aan de ,Frans,chen overgeleverd. En, ik kreeg
de schuld. Ze sloegen me zoo, dat ik nu hier ziek
en zwal< neer zit.
Ja, dat is gemeen geweest, hernam Karel.
Katrien, zoo heet deze goede vrouw, wilde mij
ook over de heid,e weg brengen, maar eerst moest
ilc vader en moeder inlichten. Katrien ging naar
Lier om met mijn ouders te spreken. En toen
schold die heer haar uit en maakte, dat ze ver-
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jaagd werd. Ze kon dus de boodschap niet doen.
En nu liet ik u komen, Greta, om alles ââD,Vâ:
der en mo,eder te vertellen en geneesmiddelen te
halen voor Katrien, en linnen voor mij.
O, ik wil u gaarne van dienst zijn, verze:- het meisje.
kerde
Er moeten ook levensmiddelen gebracht
worden,.
Deze jongen durft zich niet in de stad
te wagen, n,a, hetgeen ,er met zijn moeder gebeurd is. Ilc had, moeite hem te bewegen tot aan
de poort te gaan.
' Greta verklaarde zich bereid de boodschap te
doen.

V.
Een boerenzoon ,had Greta met den knaap in
het bootje zien, stappen. Hij wist dat Greta de
Jochter van, miinheer Bartels was en d,en haveloozen jongen had hij dikwijls bij de heks van
de Moeren gezien.
Krol
zoo heette de boerenzoon
was ooh
- Hij beweerd,e zelfs, dat het
- ,rloor die
bijqeloovig.

heks 's nachts op Nazareth spookte.
Hij liep nu naar de woning van Bartels. Mijn.
heer en, rnevrouw waren ,uit.
-- Z.g mij wat er is) Ge ziet er zoo :vêl;
schrikt uit, sprak de meid.
Zlli

-

-

rO, ,Greta is, meegelokt naar de Moeren om
betooverd
te worden! riep de slungel.
Hij deed zijn verhaal en, de rneid schrok ge-

we'ldig.

Ze besloot n,aar mijnhee r Wallens te gaan.
Deze ontstelde niet minder.
Greta in de ,Moeren, bij die heks ! Zel<er een
wraak van het wijf omdat ze mis,handeld was
geworden. Wie weet hoe'veel kinderen van de
stad ze naar dat woeste oord zou lokken.
Mevrouw Wallens jammerde ook. Mijnheer
zou dadelijk naar de Moeren gaan, orn zijn nichtie te verlossen'.
Hij vroeg de hulp van zijn broer Frans, een
buurman en zijn twee zonen.
Samen trokken ze heen. Mijnheer Wallens
ha.d een pistool bij zich gestoken.
Buiten d,e poort trof hij Krol aan, die zijn verhaal bevestigde. Hij durfde niet mee, en wees
alleen den weg over den dijk.
Maar ,hij praatte tot andere boeren en menschen, die bij de vesten woonden. Er waren
driftige mannen, die beweerden, dat men nu
eens voor goed de heks moest verjagen.
De een stookte de andere op. Men zou in bende naar de Moeren treklçen. Elk moest een help,er halen 'en de bende kon vergaderen aan den
molen. Er diende e,en kar te zijn, om de gevangen heks te vervoeren. En de wreedsten zwoeren,
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dat ze haar in de Nethe bi; a" stad zouden verr
drinlçen.

Dat was beter dan in de Moeren, waar er misschien waterduivels waren om haar tegen den'
dood te beschermen.
Zulke gedachten hadden de menschen toen,
Mijnheer'lVallens merkte van dien oploop niets,
maar spoedde zi'ch met zijn broer en zijn buren
heen.

Hij voelde zich erg verlicht, toen' 'hij in een
schuitje Greta zag naderen. De jongen bracht
haar over het ven.
Kind, waar zijt ge nu geweest? riep.mijn- 'Wallens uit.
heer
Greta vertelde alles. En eerst voelde haar

oom groote vreugde, maar dan geweldige
schaamte. Hij was 't geweest, die de vrouw liet

mishandelen door zijn iichtvaardig oordeel. En
ze was de weldoenster, de redder van zijnr zoon.
FIij vreesde haar te ontmoeten.
Maar dat moest toch, wilde hij Karel zien.
Met zijn, broer .en de buren voer hij over en
trad hij de hut binnen.

_. Hij is het, die me uitschold! riep Katrien

nijdig, toen mijnheer Wallens zijn zoon omhelsd
had.

O, dat kan niet! oordeelde Karel.

-Maar zijn vader bekende schuld.
ik ben zoo dwaas en zoo lichtzinnig
*26- J.,
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Ideest,
rnijnireer Wall"r',s. ô, .r.rg""i lret
mij ! En"pt"k
ik wil alles goed malrên. Vrouwtje, ih
zal voor u zorgen. Gij hebt een goed hart.
II( heb nooit iemand, misdaan, zei Katrien.
Ik -werd geschuwd, omdat,mijn man een Tigeuner of een Djypt was. Maar er zijn ook brave
Djypten. Mijn man stierf en ik moest, om rustig
te.leven, met mijn jongen in een verdoken plaats
wonen. De domme lieden houden me voor een

,'lll

li,

heks.

Mijnheer 'Wallens zou nu de eerste hulp halen.
Hij keerde'met Greta,en de buren ,terug. Toen
zagen ze den oploop aan den molen,. Mijnheer
'lVallens vernam, wat de
menschen van plan wa!€rI €n hij schrok weer.
Menschen,, zei hij, nu ben ik beter ingelieht. Mijn nichtje is hier bij me. Ik mag niet
vertellen, wat ze gedaan heeft, maar er is haar
geen leed geschied. En de vrouw uit de Moeren
is geen heks, maar een braaf mensch, dat al veel
gevluchte jongens uit de klauwen der Franschen gered heeft.
't Kostte moeite het opgewonden volk te becl.aren. De lieden troklcen, toch ein,delijk af.
En'mijnheer Wallens spoedde zîch met het
goede nieuws naar zijn vrouw.
Moeder was blij te hooren. dat haar zoon
voorloopig in veiligheiq;: Maar er diende nu
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De oploop bij den, molen.

snel gehandeld te worden. De Franschen,konden
de geschiedeniis veïn,emen. En da,n, zou Karel
toch aangehouden worden.
Mijnrheer 'l7allens en zijn broer begaven zicH
opnieuw naar de ,Moeren en namen levensmidd,elen en andere nuttige behoeften mee.
Oom Frans vertro\ van daar met Kare,l pver
de Bevelsch-e heide. Hij liet zijn paarcl te ,Lier
ar.hter, Te voet zou hij zijn neef wel te Oostmalle;'krijgen en hern daar verbergen.
Katribn en haâr zoon verhuisden eenige da':
gen lâÉer na# Lier;
'Wallens
Mijnheer
nam hen onder ziin bescherfiiing': Z,e verbleven een tijd in zijn eigen
huis..En'ttoen Katrien flink hersteld was, -b,ezorgde mijnheer lTallens haar een winkeltje te
Antvûerpen. 7e kon beter daar wonen ,dan te
Lier, waar zé*ali bedelares bekend stond.
De Fransche n kwamen mijnheer Wallens nog
wel lastig'vallen orn zijn zaon, maar kregen Ka-rel niet, dîë. in ,een veilige schuilplaats betere tijden afwâchtte.
En':o,orn'Fi;ansigorgde dat er nLr. en d,an nieuws
van Ka'rel'bij zijn oyders kwam.
Grétâ'rÉocht''altijd die brieven lezen. Ze haà
flink meegeholpen om Karel te beveiligen en
Katrien'iecht te doen.
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fiet

was €en, stormachtige Novemberd,ag. De

wind gierde door de straten van Lierr. De men'
schen zorgden vroeg binnen te zijn bij he't vuur.
Maar 's avonds 'luidde de alarmklok, Een dijk

der Nethe was doorgebroken en het water gudste
over het land.
)Men mo,est met spaderr' en anidere werktuigen
'naar buiÈen, om te trachtem grooteq onheil te
voorkomen.
Menschen die buiten de vesten bij de Nethe
woo,nde.n, kwamen, naar de s'tad gevlucht.
Een boer stond in zijn, schuitje. Hij had geen
vroul!- en kinderen. Hij was e€n eenzame. Maar
hij had geld. Het zat in, een beurs, die nu op zijn
borst was gebonden. Dat was Judasgeld. De man
had het verdiend dcor jo,ngens te verraden, die
voor de Franschent vluchtten. Het - was - de
valschaard, die ook getracht had Karel Wallens
over te leveren.
Men wist het te Lier, dat hij de verrêder was.
En daarom durfde de kerel nu niert naar de stad.
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Hij zou over de'Moeren naar de Bevelsche heide
vluchten.
Maar in, de Moeren stroomd'e thans het water
van de Nethe enr 't gele,ek claarr wel een stormende zee, De kleine schuit clobberde geweldig.
En de man werd doods'bang. Met zijn pers von'd
hij geen grond. Hij kon het bootje n,iet besturen.
Flots rolde edn groote golf aan en nam het
schuitje op en lçan,telde het om.
De man lag in den vloed. Hij had eêft on,tzêt:
tenden kreet geslaakt. Maar niemand kon "hem
helpen. Even zwom hij, doch de oever was ver.
En uitgeput zonk de verrader rnet zijn Judasgeld
in de diepte.
Ellendig was zijn leven geweest en ellendig
was ook zijn dood.
Eenige dagen later vond men zijn lijk in het
rie't tegen Nazareth. De mens'chen herkenden
het. En ze zeiden, dat he't een,st'raf Gods was.
De verrader werd, eenzaam begraven.
O,nder den indruk van, 't gebeurde schreef mijnheer'Wallens dit ni'euws aan zijn zoon.
Eindeliik kwam'en de betere tiiden.
Waar in dien Frans'chen tijd de Moeren waren zijn nu weiden, maar nog breken er dijken
door en dan, krijgt de streek weer het uitzicht
der vroegere lMoeren.
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Nazareth ie nu êen l.rrdgo"'d, waar het k.tt"el
in I 9l 4 door den oorlog veïwoest werd. Er staan
hoeven. En de naâm Kloosterheide herinnent nog
aa,n de Bevelsche of BeVeloosche heide, welke
voor een $root d""l in akkerland is Verariderd.
En over de gan'sche streek schouwt no$ steeds
de gode Sint4urnirrirrustoreh van Lier.

EINDE.

