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Mijnheer Kalders kwam in het bosch. 't War
nog een warïne Octoberdag. Mijnheer Kaldero
nam zijn hoed in de hand en stond wat uit te blazen. F-lier 'onder de boomen was het toch koeler.
Uit een dreef naderde een meisje .tr.r, otg.rr".,
twintig jaar. Toen ze mijnheer Kalders zag, knihte ze hem beleefd toe.
Grietje, ik ben juist op.weg naar uw ouders, zei mijnheer Kalders. En ge ibegrijpt wel
waarom...
Vader heeft u een ibrief geschreven, dat hij
pacht
de
niet kan betalen, sprak Grietje. Onze
oogs,t is ook .mi'slu'kt, zooals overal in 't ronde...
Jr, ja, dat weet ik wel. Een boer kan . geluh
of -tegens,poed hehben, maar ik moet mijn pacht
ontvangen.
'We
zullen u afbe'talen, mijnheer,.. Mijn
- weeft. ..
broer
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-_ Maar zoo lang kan ik niet wachten! {Jw ouders gobruiken mijn land en wonen op mijn hof,
en 't is recht, dat ze me daarvoor betalen.
!7e zijn nu ongelukkig geweest...
- Ja, ja... Ga maar naar huis en zeg, dat ik
;
achter kom, bromde ,mijnheer Kalders.
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O, wees niet hard voor vàder ! smeekte
Grietje. Hij is ziek...
* Ben ik hard, atrs ik orm rnijn geld vraag) Ik
ben voor niemand hard,... G" mia, door.l. ik

volg wel...
En hoogmoedig wuifde mijnheer Kalders het
meisje toe,'als om haar te bedui,den, dat hij, de
rijke eigenaar, nu lang genoeg tot het boeren_
meisje gepraat had.
. Grietje ging door een hoekje van het boech en
kwam dan o,p het open veld.,Aan ..r, bir,r"rr*"|
stond een kleine vervallen hoeve.
Crietje trad vlug binnen. l\{oeder was aan het
naaien. Vader zat voorover gebogen in een ver_
sleten rieten zetel. Uit ..r,
lçlonk
^"htJrkamer
het gei{lilç van een weefgetouw.
Daar was Victor,
(lr"ietje's ibroer, aan 't wet'k.
-- Ik heib in 't bosch mi,jnheer Kalders gezien
en hij kornt naar hier, vertelde de dochter.
Vader hief het hoofd op.
* 'k Had hem verwacht, zei hij.
FIij sprak
aan en was lcwaad gezind
- Liw àriefje, me
over
vervolgde Grietje.
ka3't
geld
--,.
-fonis. niet van mijn lij,f afsnijdenl
h.locg "lk
boer
En mijnh*.. It.ld.r, *;;i;;;
dat de ocgst mislukt is door al dat slecht
weer.
ik
klapte
er
ook
van,
maar
hij
luisterde niet.
..
_
'k Zei,
dat Victor heel den Wirrt.r zru weven
en
4
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E,elcl vcior
rva clrtet',.
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hr:rll

!'r'jij.rt, ï]t;:i;lr.-

-r,raci:t',,;:-,i i:-Lr

I]oe:'' ''i'i:,ilrs r,vikic

i1 1-,rg

irij l*on

zo<l

lang niet

hi, is zoo rijkl
i',rlt. lil-leer zeqgen, mâal'

ir ceii l.ir:esLil-iili. ciii: ri.:-, ir":etretr tijd aanhrield.
ln ciie ni--:tie r1;lg;:..i ],a,-i l''.'.1 r:t:l zrvare kou gevat,
<lie lr;aar niei w;li.;r,'n raiil,-le.
krce

't Duurr.le l'ir:-,.: ernip;.rn. ti]c1, ce,r rnijnheer Kal-

deis aan" hi:t hcl'; rte: scheert"
"--- Di..ar i.r hlj, :iei {irietje.
lr,f i j i-r i:leei: Krriile,-t s iairie i:i n ncrrr
-* G.reCen C;*q, :rei Lri,i .
'ii-ir::r. Ir; cle achterkamer
'4r1le cll.e !ii"ir,ciiîïl
'i
'!,a"a
bl*rr:f irei fir)$,i,-r,:k
iveef ;ie tbl:w voort {uren"
-*- Zr't l;, i;iirt:iieroy, ,rur'.riligde vrouw Tonis, en
;:e sciroof citn b::2c,,,l.,-irr een stoel toe.
**- ldecn, i-i{ri.ilf) il," i;,an ;.,'::l rechtstaand mijn
boodscl.r;,,i, cic,r:n.'-r:'i-rvunii-lnjc rnijnheer Kaiders,
c{ie i"riet fJe',,/i.;rr-r -,N",::, cn cr,n biezen st,oel te zitten.
't Is 'l',,cr i:'rq br"iel-ir:, '.f'ctlis... {le begrijpt toch wel
dat gij de p;ichi i:r'ro{:ri lrîtaien.".
*-- I.L; h.:J-o ".i :rliiir,l stii:rt '",':idaan, mijnheer. her,
inncrdc de boer.
-- i)at is n;a,,,.,r, rrd,.:1ii1,.. {.le he,bt al dien tijd
"

cli,.k rnrji-- ler r-ld gr:L rrloi L;t.
.-* fu1:.iil. Tii-r. r.'î:.ir.:trir. jl, r,,yli riii.rtt, l" iVTijnheer Fie,*i,ns t{r,ef t e}^ eaii ;.iin ;--3çj11"rs crok.
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Dat rnoet mijnheer Fierens weten' leder

- zaken
zijn

!

fiee1, Victor is aan 't weven en wat hij ver- is voor u, mijnheer, sprak rnoeder' Hij zal
dien't,
werken zoo veel hij kan.
-_ J., ja, we kennen dat. Twee of drie keer
bren,gt ge dat geld en dan hetrt ge het zelf noodig'
Zoo geraken we er niet.
We he'bben zo,o'n slecht jaar gehad, zei boer
Tonis.
Dat weet ik allernaal; alles is niet slecht ge'
weest... En bovendi,en... dat is geen reden om
mij mijn pacht te onthouden.
-- Maar ilç heb geen geld..'
Ge hebt twee koeien, niet waar? Verhoop
er een. De beesten zijn nu cluur. En met de opbrengst kunt ge al een deel van de pacht betalen.
Zuiver dan de rest aan rnet het weefgeld.
Een koe weg d.oen ! Maar mijnheer, dan zijn
we weer veel verdiensten kwi.lt I We vet'koopen
de boter. .. \Ve eten er zelf nooit'..
'f1661 eens, hernam mijnheer Kaiders ongeduldig, 't is onn,oodig langer te praten. Ik eisch
geen onrecht.". ik vraag, wai mij toekomt '. Ik
stel u een ak'koord voor.. " ge krijgt voor een deel
uitstel.." En ge zijt nog niet tevreden,!
Met zullc een akkoord geraken we nçg dieper- in den put, merkte Tonis ,np.
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Weer kreeg hij een hoestbui...
-- Dinsdag is het markt te Roeselare... ge
ieidt er uw koe naar toe... en s avonds brengt gij
mij 't geldi sprak rnrijnheer Kalders s,tug. Zoo wil
ik het. En zijt ge niet tevreden dan kunt ge verhuizen... en sla ik toch zooveel aan, dat mijn
pacht vereffend is.
-*- Mlijnheer, heb toch medelijden met ons!
srneekte vrouw Tonis. Onze'koeien geven melk
en we verkoopen de bcter. En ze trehken de wagens.. . Ze ztjn v,oor ons als de paarden voor een
grooten bn:er. ,De boter levert toch wat winst op.
.- Ce hebt me verstaan en daar,mee uitl
snauwde ,rnijnrheer Kalders. Goeden dagl
Snel verliet hij het huis.
*- O, die harde man ! zei Gri,etje verontwaar.
digd.
I-{aar rno.eder,Lregon te schreien. Vader stond op
en riep Victor. De zo,on ]çwarn uit de achterkamer.
Hij had niets van 't trezoek gemerkt. in dien tijd,
het was in 't jaar l&4.5, werd er no,g veel linnen
geweven in de Vlaamsche boerenhuizen.
Victor hoorde nu, wat er aan de hand was.
.-- 'TV'aarorn he,bt ge mij niet geroepen ) woeg
de zoon.
-- O, het helpt tr:ch niet, jongen !'tGe zoudt u
kwaad gernaakt hebben en dan ware nog erger.
Ge zult Dinsdag naar Rqeselare moeten gaan.

7*

Ôm de lçoe te verkoopetr ! Ën die vent stilct
haast in zijn geid!
jon,gen, we hebiben geen goeden eigenaar!
Sommige boeren zijn gelukkiger, sprak vatler'
Hij m,oest weer hoesten. En dan vroeg hij:
Welke koe zullen 'arr: verkoopen i} Biare of

._

Miel
't Was een gewichtige,

trnaar droevigo: vraag'
Ze hielden van beide riieren' Eindelijl< dan hesloten ze Blare naar-detîr.lïkt te È:rengen.
-- Dat ik nog eeils naaï mijnheer Kalders
gingl stelde moeder vûor. I-Tij za1 misschien toch
medelijden hebben.
Hij heeft geen hari ! zei Victor. Dat weten
we wel... Ftrij heeft hootsteden, hij verdient nog
geld als kooprnan, hij rs; al ri'jÏ<, en dan geen beetje

uitstel willen geven...
't Was nog treuriger in huis rlu...
's Zonclags, na de mis, belcle, vrûLrw Tonis toch
aan 't groote huis op ,Je dorpsplaats, rvaar rnijnheer Kalders woonde.
De meid deed open, maar zei dadelijk:
Ge kornt spreken orrer cie pacht, hé) Mijnireer heeft gezegil, det het niet ;:roodig is en ge
weet, wat ge te cloer-l hclbt...
O, laat rne nog eens met rni.inheer kiappen!
- Zaag nu niet lenger'... ri< inoet naar het
- kijken...
eten
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Tot aan d,e deur kwarnen rle heerlijlce geuren
uit de keuken. Plots verscheen rnijnheer Kalders
zelf uit een kamer
_* I\4arie, sneijt de der-rr toe ! riep hij kwaad.
Vrouw fonis keerrle zich om en ging droevig
heen. Wat velder wachtte Victor.
Ge n-locht niet T:innen komen, hé) vroeg de

zoon.
--- O,'t

is een. echaird... ik werd als een hond
verjaagd.
__ Kalders heef t s.;cn lrrrrt .. Trek het u niet
aan, m,rede:r ! N[ ;ral Dinec{ag rnet de koe naar Roeselare gaan.. .
Trerr-rrig kee;iden ze naar huis terug.
I*let vrerd DinsrJag. Victcr stond heei vroeg op.
r4r.rs toch ook al in de keuken.
* V/as nog, ilriîËrx uzat in ber-{ gebleven! zei

Maar zijn moeder

Victor.

--- \6.-n, nee{i... rle m.oet koffie drini<en en
eten.

.
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Victor rinq i'r;,ar"t{cn ctal en voeCerde Blare.
*-- A.ur-., I-iecrst:, nlornç:eidc hij. trn wellcen stai
zr.rii î.: van a,'o:rC staan!
\ï;'at later ve"scireen (lrietjc ook. Ze had den
vorigen dag {'}lare gereinigd, r:pdat de koe een
goeden indruk ,'""

ï5*t.

..-_-

broer.

Hoe laat verti"ekt

g€

? 'rroag ze aan. haar:

Als ik gegeren heb"' Een schande is het
van ciien .rr.L, Ji"r, uitztii:ger t' Zonàag liet hij d'e

deur toe smijten voor moecler' Kal'c{ern h'ludt meer
aan uijn jacl',thond dan van een mensch" ' Hij is
*"r, ulloht* kerel... O, a.ls hij hier konet' zou ik
hem buiten kunnen smijten..'
'Neen, dat rno'ogt ge niet dc'e n I Flij zou onr
doen verhuizen... en lvat clan!
't ls waar'.. 'k Zal nlaar lves blijr''en' ais hij
lcomt... Maar ik ga hem vanavond het geid nier
brengen. Ik zou het in zijn aaneezicht smijten!
--- Kom van de stad naar huis en ik zal het
geld dragen.
Ëen uurtje later rnaakte Victor Blare los, en
Ieidde ze uit den stal. I\{oc.der kwam de koe nog
streelen'. Toen liep ;:e weenend iir huis' Vacler
lag ziek te hed.
--- Ik hen weg, zei Victor, nlaar zij.n stem
trilde.
't Is wreed! snikte nr.r ook Ci'ielje.
-Ze had Blare altijd gernollien en ze :-oo dik'wijls
met Mie, de andere l;.oe, ge'rveic] ain den gi:;rskant
van d'e dreef. F{':l dier ke ek haar nûg eens aan, als
begreep het, dat dit een afscheid rvas. Victor trok
aan het zeel"

ro *-

-- l"ot vanmiddag, zei hij. l",re, maak maar
geeir verdriet... het helpt toch niet!
Een iange, jonge uran kwarn aan 't hek, Ziin
blond haar hing sluik over het voorhoofd
Het was lSert Vlos, een boschwachter van miinheer Kalclcrs, Flij boerde ook wat.
Ça61 ge op reis? vroe,g hij nret zijn enaangename
stem.
*-* 't Zijn uw zaken niet, srrel'-rwde Victor hem
tce.

d";

Zoc onvriendelijkl
Ais ik geerr zin heb om met u te cpreken,

het ook niet..
Ge hebt ongelijl<.
--- 't is goed! Laat rnij gerust!
Grietje ging in huis. ZL hleta evenmin van den
gluiperigen Beri Vlos. Victor stapte naar de €Jroote baan, welke tusschen twee rijen boo,rnen naar
Roeselare leidcle. Hij hield het hoofd wat gebosen, \,\'ant l-rij irad verdriet.
Toen irij al een heel eind weg was, werd hij ingehaaid dcr"rr r:en kennis, die op een 'kruiwagerr
ee:r rcil iinnen vervoerde.
-* D*g Victor, zei de dorpsgen,rot. Ook naar
cje stadi Uw koe verkoopen)
.-_ 'k Moet wel...
** Om de pacht te betalcn aan nrijnheer Kalders )
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-- Maar
i
Van honge'r sti-erv{ln' z":k11
"rl,'is;11v' hliet rrreer
o''4;g1-'t Was akelig nie-lit'vs
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heerschen.

Toen Victor

r.)i.iï1S

1-rr]r.llr:,-,,-
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lii;' dli ilel't

Mou, de Lo".i,*t"itter, voigde en blijkbaar ook

'Waarom
was hij dan eerst aan
naar de stad ging.
de hoeve gekomen)
* Zeker moest hij afspieden of ik vçrtrok,
dacht Vi,ctor, maar hij zweeg er over.
In de verte rees tegen de grauwe lucht de hooge Sint-Michielstoren van Roeselare. En 't werd
nu drukker op de groote baan. Van zi,jwegen of
uit dreven kwamen boerinnen en meisjes met
korven, Allen,begaven zich naar de markt. Lanss
den Diksmuidschen steenweg stapten Victor en
Peter binnen. Wat verder scheidden ze van elkaar. Ze spraken af straks samen terug te keeren.
Ze zouden elkaar vinden hier aan 't hooge kruis.
Victor begaf zich naar de plaats, waar men vee
kocht en verkocht. Plots stond Bert Vlos naast
hem.
Ç's r^/ss1 niet, waarom ik naar Roeselare
- van mijnheer Kaldersi zei hij.
moest
't Gaat me niet aan!
- lUees niet zoo kwaad I Ik heb u toch niets
misdaan
! Ja, dornrme menschen kunnen mij niet
verdragen, omda,t ik ze verbieden moet hazen en
konijnen te stroopen of hout te stelen. Maar gij
zijt verstandig. En ik ben u goedgezind. Andors
zou ik u niet vertellen, wat mi,jnheer Kai,jer:s me
gehommandeerd heeft. Ik moet nagaan, wat se
13
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-

ôntvangt voor de koe.
heer.

hat geld ic voor

miin'

Ha, hij vertrouwt me niet! riep Victor nij-

- uit.
dig"--

Hij vertrouwt niemand' Hij is har'd, dat bij

,, dwingi een koe te verkoopen voor die pacht'

Maar Victor, we zullen een akkoord maken' Geef
mij twintig frank en dan'moogt gij vijftig minde-r
."ig"rr, datt g" krijgt. Ge steekt dus dertig frank
weg (l).
Vi"t,ot keek Bert Vlos aan als begreep hij hem
niet goed.
*" Ge hoort, dat ik met u ben, hernam Vlos.
Dus twintig frank voor mij. '
_- Geen cent ! verklaarde Victor verontwaardigd. Ik ben geen bed,rieger' ' En ik zou dan nog
lrÀ orrr" pachtso,m twintig fran'k in uw handen
steken ! Nooit I Ik wist wel, dat g€ een valschaard
zijt, maar ge toont er u nog een dief bij.
Ik wil door u niet uitgescholden worden I
raasde Bert.
Laat me gerust !
- 't Is goed, gek! Ge wilt geen voordeel?
.

-

f rank meer waard dhn nu. Een boc'
renwerkman verdiende maar zes fran'k in de week en een w€'
ver tien, en dat voor veertien uur werk per dag, some wel

( I ) Toen was twintig

ze:tien.

-14-

Vlos wendde zich af. Maar hij stond weer
naast'Victor, toen deze na veel loven en bieden
viif honderd vijftig frank voor Biare kreeg. De
kooprnan leidde de lcoe weg. Het dier wendde den
kop en loeide klagend. Dat sneed Victor door het
hart. VIug verliet hij de plaats.
Aan het hooge Kruis vond Victor wat later
Peeter, de wever, en deze vertelde, dat hij weer
slecht nieuws vernom€n had over de weverij"
Neen, er zou weldra geen werk meer zijn. De toekomst zag er droevig uit.
Thuis verzweeg Victor.dit nieuws om zijn ouders nog niet meer te verontrusten. Wel deelde
hij mee, hoe valsch Bert Vlbs zich aangesteld had.
De zoon zette zich weer aan het weefgetouw,
Tegen den avond ging Grietje met het geld naar
mijnheer Kalders. Ze telde vijf honderd vijftig
frank neer.
Is dat aïles) vroeg de eigenaar.
- Ja, mijnheer...
- Ge liegt!
Grietje
schrok..
Maar mijnheer, toch, stamelde ze.
- J., ge liegt... Of Victor heeft u en uw vader- en moeder ibedrogen. ,Maar ge zult natuurlijk
allemaal sarnen doen ! Ge hebt vijf honderd tach,
tig franh ontvangen.
15
"

Neen, mijnheer, Victor is met viif hondbrd
thuis geko,men.
Dan heeft hij dertig frank in ziin zak ge'
stoken.
O, dat zou hij niet doen! Mijn broer is er
- te eerlijk voor. Bert Vlos stond er bij, ale hii
veel
het geld, ontving.
Jr, ja, en die heeft goede ooren en duidelijk
\rerstaan, dat de koe voor vijf honderd tachtig
frank is verkocht.
Grietje kreeg een schok van verontwaardiging.
*_ Mijnheer, nu zal ik alles zeggen.
En Grietje vertelde, wat de boschwachter aan
haar br,oer voorgesteld had.
Zoo, zoo, heeft Victor die gemeene leugens
verzonnen!
hernam mijnheer Kalders niidig.
Het is de waarheid, mijnheer.
- Gij waart er bi'j zekeri
-__ Neen, m,aar Victor is geen leugenaar,
-* Ën Bert VIos wel... O, ju, ik weet het wel,
gij zijt zooals veel menschen kwaad op hem, omdat uw broer niet mag stroopen en gij geen hout
uit mijn bosschen moogt stelen.
--- Victor heeft nog nooit gestroopt en ik stecl
geen hout mijnheer. Zijn wij nu slechte menschen
omdat we arm zijn!
Tut, tut, ik moet al uw ,praatjes niet hoo-ren. Als Bert Vlos zoo tot uw broer gesproken

- frank
vijftig
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had, dan Victor mij dudelijk moeten lcomen zeggen. Hij durft zel'f het geld niet te brengen!
Hij is aan 't weven...
-* J", ja, aan 't weven... Ge houdt mij voor
oirroozelaar... Luister nu goed, uw broer

""t
moet

hij

vanavond nog die dertig frank brengen"'

zelf

I

Maar hij heeft geen dertig frank, mijnheer!
me toch! Bert Vlos heeft gelogen'
Als ge dat nog eene zegt, klaag lk u aan bij
de-politie. Vooruit nu..' naar huis en zend uw
broer!
Mijnheer Kalders opende de deur en het arme
Grietje moest gaan. Onderweg schreide ze' Victor werd zeer toorni,g, toen hij de boodechap
hoordc.
Ho, Bert Vlos durft me zoo belasteren en
mijnheer Kalders gelooft heml riep hij uit. Welnu, ik zal gaan.
Maar blij{ kalrn... spreek bedaardl smeekte wouw Tonis.
Victor liep in zijn werlclàeren heen. F{a, hii
werd voor een ',bedrigger gehouden t
Hij was nog opgewonden, toen hij voor den
eigenaar stond.
Ha, mijqheer Bert Vlos durft rnij belasteren, zei hij driftig.

Geloof

_ û _

Houd uw manieren, lomperikt Zoo hij mij

! keef mijnheer
opstuiven

Kalders.
Maar als Vlos zoo iets van mij zegt!
-__ L"g hier clertig frank neer...
Ik heb rgeen cent meer ontvangen dan vijf
honderd vijftig frank.
Ge liegt!
- Ik zweer u...
- Niet zweren I Daar geef ik niets om. Dcrtig
frank moet ik hebben. AIs Bert Vlos u hazen liet
stroopen, zoudt gij niet kwaad zijn op hem.
Ik heb nooit aan uw hazen gezeten.
- Ce zijt een onbeschaamderilc en ge moet
I bromde mijnheer Kalders. Ik geloof
opletten
nie,ts van uw praat...
Maar ge gelooft wel Bert Vlos, die u wilde
bedriegen, die me twintig frank vroeg, en dan zou
ik vijftig ,minder lmogen zeggen! En omdat ik
hem valschaard noemde neemt hij nu wraak.
Als ge Bert Vlos nog zoo belastert, zal ik de
gendarmen halen.
Haal ze en ik zal nog 't zelfde zeggent
- Ge vergeet tot wien ge spreekt.
Neen, mijnheer, maar recht is recht, ook
- e€n arm rnensch. En gij beticht mij valsch!
voor
.__ Wat durft ge zeggen, dat ik valsch ben I
kreet mijnheer Kal'ders.
=_ Dat ge me valsch beticht ! Ce noemt. me een

* l8
-

bedrieger. Âl wat ik zeg is niet waaï, maar wel
hebt ge vertrouwen in een vent, die u fleeqrt, en
tegelijk bedriegt, die menschen zonder reden aan'
klaagt... 't Is nog niet genoeg, dat ik met verdriel
in 't harte naar Roeselare trek om een koe te verkoopen voor u, maar ge zendt een spion achter
me, die u bestelen wil, en dan krijgt die kerel nog
gelijklHaal de gendarmen, mijnheer, haal ze! En
dan kunnen andere menschen 't ook eens uitbrengen, welk een Judas uw boschwachter is.
Onbeschaamderik... buiten, seffens bui'
ten- ! Ge zult over die dertig frank nog wel hooren, maar gij, lomperik, aan de deur of ik laat u op
straat gooien ! schreeuwde Kalders.
O, ik zal 'gaan, maar gij ziit onrechtvaardig. Ik ben ann: toch laat ik niet op mii
trappen.

Zijt

le kerel

ge nog niet weg, ongemanierde, bruta-

I

Victor Tonis vertrok. Buiten balde hij de vuieten.

Wat een vent, wat een vent! siste hij.
ouders en Grietje waren verschriht, toen
ze het ge;beurde vernamen, maar gaven Victor gelijk.
Den volgenden morgen kwam er een briefje.'
Daarin stond, dat Victor vandaag met dertig
fran'k moest komen
Kalders om ver-

-Zijn

aîiter

giffenis vragen voor zijn otbtgthoftheid'
lk ga niet! rieP Vi,ctor uit'
- N.Jo, g.'rnoogt niet gaan! verklaande vat
- die ,,t.., op zat.'F-r kome van wat er wil'
der,
Ge hebt niets misdaan, dus moet ge 8e€n
vrag€n, zei moeder'
vergiffenis
Vi"to, bleef thuis. Den volgenden dag bracht
de meid van Kalders weer een briefje en nu
schreef de eigenaar het volgende.
<< Uw zoon is gisteren niet geweest. lk eiech dÉ
volle pacht. Ge hebt tot einde October tiid om die
te betàlen. En tegelijk meld ik u, dat ge de hoeve
zult verlaten met Nieuwjaar.
Hoe schandaligl zei Victor.
- '1 Is vneeselijk onrechtvaardig, sprak vader.
- deugniet als Bert Vlos wordt geloofd.
Een
En wat rnoeten we nu doen) kloeg moe'
der. O, ik zal nog eens met mijnheer Kalders gaan
spreken!

Dat helpt toch niet, herna,rn Tonis.

- Moeder, verneder u niet, zei Victor.
-Maar vrouw Tonis lcon niet gelooven, dat mijnheer Kalders zoo onrechtvaardig zou blijven. En
na den middag stapte ze rmet Crietie nâar 't dotp.
Onderwege on'trnoetten ze Bert Vlos, die uit
het bosch kwam.
Z"g eens, sprak de valschaard, uw Victor
kan- op zijn woonden letten, anders zal ik hern aan.
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klagen *n do.n veroc,rdeelen ! Ha, hil durft zeggen, dat ik hem geld vroeg...
-- 't ls waari snauwcle Grretje nijdig. Gij zijt
een laffe bedrieger en mijn broer is eerlijk!
Ik zal u wel vinden ! Ge wordt al gestraft
voor dat liegen. Ge noet van 't hof i En ik ga trouwen en kom er op!
De boschwachter lachte leelijk.
Kom mee en spreel.- niet rneer met hem! zei
- Tonis tot Grietje.
vrouw
Ze gingen verder.
Op 't dorp belden ze aan het groote huis, maar
de meid deed de deur sl,echts op een.l*.ier open. En
ze zei venijnig:
*- Mijnheer wil zr"rlk valsch volk niet meeï
zien. Korn clus niet rneer zagen I
Ze gooicle de deur c{icht.
Zijn rve dan iiredelaars cf dieveggen I jam- vrouw Tonis.
merde
Die meid is tegen ons... Zij zal met Bert
- trouwen en op ûns hof gaarn won€n, heweer,
VIos
de Grietje.
_- We zullen eens alles aan den pastoor vertellen, hesloot moeder.
De pastoor lrristerde en zei vriendelijk, dat hij
met rnijnheer Kalders zor.r .spreken.
Och, 't hielp ,riet. h4ijnheer Kalders liet zeggen, dat alles irlcef, i,;eXijk hij in zijn lararste briefje

*2t*

hod gecchreven' Ën angstig wachtte de familie
Tonis eind Octo'ber af . Vader en moeder bezaten
wel broers en zusters, rrraar clie waren ook arm'
Eveneens bij hen was de oogst mislukt'
Flet eindb der maand kwam. Tonis had geen
geld om de rest van de pacht le betalen. IVloeder
lirrg ,r..t mijnheer Kalders met wat geld, dat Victot op zijn weefgetouw verdiend had. De eigenaar
ontving haar in zijn huis.
\f,/661em ko,mt uw zoon rnij geen vorgiffenis- vragen? vroeg Kalders hoogmoedig.
Hij heeft niets çnisdaan.
- fl6, zoo, hij 'mag mij voor vals'chaard uit-

echelden...
Hij is mis,schien wat heftig geweest, mâar
Bert Vlos heeft hem ook zoo erg belasterdDat liegt Vi,ctor!
- Neen, mijnheer... Mijn zoon heeft
- achtergehouden van 't geld onzer lcoe.
cent

geerr

Ç,snssg, genoeg, gij spant met hem mee. '.
Ge zijt ook valsch... Ik hoor het al. Ik aanvaard
dit belachelijlc beetje geld niet. Ge moet me alles
geven en ge weet, dat ge na Nieuwjaar van mijn
hof moet.
:- Mijnheer, heb toch medelijden! smeekte
onze
vrouw Tonis. 'We voldeden altijd stipt
'lVe
pacht... We hebben naarstig- gewerkt.
kun.
nen het to'ch niet helpen, dat de oogst mislukt is"
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__ Ik hoor wel van Bett Vlos, dat uw zoon mu
overal uitscheldt voor uitzuiger, wreedaard en
vrek.

Dat is niet waarl

- O, Vlos liegt weer, hé, en Victor, die hier
- groote lornperik was, is een heilig boontje.
een

Vertrek maar... op 3 November rnoet i'k al 't verschuldigde ontvangen en ge kunt een nieuwe
boerderij zoeken.
-- Maar, mijnheer...
Toe, toe, zaag niet langer, diaar is de deur!
schreeuwde Kalders, en vrouw Tonis moest ver'
trekken.
'Weenend

vertelde ze thuis, wat er voorgevallen

was.

Welnu, we zullen verhuizen, besloot vader.
We- vragen niets,meer. Die harde man heeft ons
nu genoeg gesmaad.
't Was een triestige Allerheiligen en Allerzielen,

God zal ons helpen, zei moeder toch. Zulk
onrecht
kan niet iblijven ,bestaan.
Op 4 Novem er kwam een deurwaander om
het overige van d,e pacht. Tonis kon niet betalen.
W-at later moest hij nr.t de stad, voor den rechter. Deze hoorde medelijdendlhet geval, maar zei,
dat de wet rnijnheer Kalders toeliet zijn geld te
eischen.
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Ëen vrouw, zei hij. Help rne, ze in

- J.t...
tillen,

't rijtuig

't

En toen stelde Kal,:lers aich nog wreeder aan'
Hij liet de andere ko':, hr:t varken en een partij
.rlas .rerkoopen" Het qeld was voor ïrern' " Velen
in 't dorp spraken er scha'n'de over' maar cle eige*

naar stoord'e er zich niet aan' En Tctrtis was nu een
zeer arm rnan geworden.
"Ionis kon
Op 't dorp stond eetr oiiil iruisj'e lo:eg.
\Wat
niet rneegehet huren voor eerr klein prijsje
r:'n
rnei i:en luttele
nornen werd, kwarn te kc,np.
som geld verhuis<ie ie famiiic-" Er werd in de nieu*e, ,oh"*ele woning dierl avond veel gew*end.
Bert Vlos trouwCe met de meid van Kalc{ers en
betrok de verlaien hoeve.
II,

't

't'Was eèn strenge trX/inter nu..' 't Vroor, dat

kraakte. Overai rnrerd bittere arrnoede geleden.
Op een avond l*^n+'arnen rle ,Jokter en zijn \irouw
in hun rijtuig van Lle sta,i. flensklaps verschrok
het paarC. De koetsier hi d rnoeite hel te hectrwingen en sprong van ,J.en bok" De clcrkter opende het
raampje.
'Wat is er,
Jan) vrae'q. irij
-__ 't Paard is Lteru:uwd .." ik trr':r:t niet waarvanl O, daar ligt een rr-ien-srh ap clen weg... het
verschoot daarvan.
Haastig steeg de dolctcr. iiit.
24 -..
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Paard *,qas ai weer gekalmeerd en J"tt hief
met zijn meester de viouw in de koets.
Ze leeft toch nog, zei de dokter.
- Breng ze ,bij onsn zei rylevrouw. We zullen
*ze daar verzorgen.
De dokter en Jan ,brachten :lan de vrouw in de
karner en legclen de ongelukkige op een tofa.
_- JVIaar dai rs vrouw 'fonis ! heweerde de
lcoetsier.

.fa, zei de dolçter" 7-"eker neergevallen van

honger
en uitpui.tiirg. Ilat

gebeurt tegenwoordig
zooveel.
Ja, 't was een vreeselijke tijd in Vlaanderen",
Er heerschte een echte hongersnood. Er was gebrek aan voedsel, en hetgeen er te koop werd geboden, kostte zeer duur.
De werkliedeii verdienclen niets. De linnenweverij lag nagenoeg stil.
't Cebeurde in \ii.:amsche .iorpen, dat 's morgens menschen van uitputting dood lagen op Ï:ed.
Te Aalter had men in een huis vier lijÈen g"rroo,
den. Te TVijngene mcest de veldwachter elken
morgen gaan zien in zelçere huisjes, of beter, zekere krotten, of de bewoners nog leefden ( | ).
( I ) Zoo was cle içe-"i:ard i:r den Wirter van I845-1g46,
ook een heelen tijd nadien.

--
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*t' u"hDe dolcter bracht vrouw Tonis bii' Ze
Grietie'
om
ter te zwak om te spreken' Jan ging
trad schreiend lbinnen.
Deze
- Vro.r*
Tonis h"ik""dt haar dochter' doch kon
niets zeggen.
VJaer ligt ziek te bed, vertelde Grietje' lk
lk heb
gu-d"r, h..1"r, â.g werken te Roeselare' "
Victor'
wasschen'
te
er huizdn om te schuren en
naar Gent' '
*ii" Ut""t, is bezigheid gaan zoeken dat
i;;" ik van de stai k*tÀ, zei vader' moeder
,riiglg.." was. Ik zat ongerust te wachten' toen
zal
ù"* zeggen' dat rioeder hier ligt' Zemaar
Juri
"rr""rg.lrall".t'
tilr, -t." zwakte' Ik verclien
cJ" ?*"f. p., â.g en we moeten er rne! drieën
',r.r, t"""". it t t;,ià in de stad eten"' enbreng er
*"., wat ik Ërr. M."t't vader en moeder -lij""*
a"" h""g"r. -. En moeder meest' want van dien
frank *Il t. nog wat versterkends voor vader
koopen.
j Weet ge wat, Grietje,zei de dokter, we houden uw ,rro"â"t hier. Keer naar vader terug en
bliif morgen thuis... Mijn vrouw zal u 't een en
ander meegeven
De echtgenoote van den dokter 1)akte wat levensmiddelen in een korfje' Ze hielp zooveel
menschen. Maar de nood was vreeselijk, heel
Vlaanderen door.
woning terus'
Grietie keerde

"""j"rî$.u

Op' den hoek van de straat sprong een rnan op
haar toe. Hij had de kor,f gezien. Er zat misschien
eten in. En hij wilde het veroveren.
Mijn kinderen hebben honger! zei de man.
- Ik zal u wat meedeelen.., ik hdb het zclf
gekregen...
wij zijn ook arrrr-, sprak Grietje.
O, ik ben geen dief, maar de kindererr
schreien...
Grietfe gaf den man e€n half brood en een stuk
worst... Ze kende hem niet. Hi,j verdween.
Grietje kwa^rn dan in haar woning. Het r.dg et
daar ellendig uit. Moeder had alles verkocht, wat
ze eenigszins missen kon. Zoo erg was de ellende
gestegen. Voorzichtig vertelde Grietje, aan haar
vader, die op een kafzak lag, wat er met moeder
gebeurd was. Ze s,chonk koffie op en gaf vader
wat brood met worst. Zelf at ze ook iets, doch ze
durfde niet veel gebruiken van den kostbaren
voorraad.

III.

Er waren drie dagen voorbij gegaan. Vrouw
Tonis lag nog rbij den dolçter, maar heterde toch.
Grietje wist nu, dat moeder dien dag uitgegaan
was, om te bedelen. Och, honderden mengchen,
die het nooit gedaan hadden, gingen nu naar grootere boerderijen om aalmoezen. Door heel Vlaan-

*

Aan de

steden
deren liepen benclen }:ed'elaars'
ook
Ën
stonden wacht'en, o,"'" buiten te houden"
om
vrouw Tonis was uit wanhoop cp stap gegaan geiets
nergens
had
.urr-*ro".lrel te gerak en' Ze
krtg.r,. En toen ze t€rug keerde' was ze van uitputiing op den weg neergevallen'
'
tij",, o'ot* orrtfermden zich nu

D; iokt",

"t
over de familie Tonis'

Gent terug' I-lij had er werk
gevonden als voermarn. Hij kwarn dat gelukkig
ii"rr*, nu thuis melden' l{ii zou om de veertien
;;;;; over kornen rnet zijn lo'rn' I{ij had ginder
den kost en zoi-l alles besParen'
Victor bezocht zijn rooeder in 't doktershuis'
Hij zat met haar te praten en-ook met den geneesheer. Plots lcwam Jan, de }<oetsier' Ltinnen gestormd.
Dolcter, zei hij, een 'groûte bende bedelaars
-.
heeft Bert Vios doodgeslagen, omclat hij een van
hen met zijn geweer neeï schoot, toen ze om een
aalmoes'rr-.g"rr. En nu l'*omen ze naar het huis
.ran Kald.rr, L* het te plunderen' Vrouw Vlos
zei. hun dat hij graan op zi3n zolders heeft'
(66, Victor, u/e moeten dat beletten!
sprak
' * de dokter ontsteld"
Ik, Kaiders helpen) vroeg Victor' Die rnanl

Victor keerde

uit

,-- 2E

*-"-

O, dokter, hij heeft ons arm gemaakt en van de
hoeve verjaagd...
Kom, Victor.
orde moet gehandhgafd
- Plunderen zeDe
blijven.
bij Kalders, dan zullen ze
het ook elders doen... We moeten dat geweld beletten.

Victor, Christus
gezegd, dat we
- met goed moeten heeft
kwaad
vergelden, sprak moeder
ernstig. Ga met den dokter mee.
Nog even aarzplde Victor. Toen volgde hij den
dokter en Jan. Ze wa,penden zich met stoÉken.
De-geneesheer riep ook andere dorpelingen.Ginds
naderde de groote bende bedelaars. Du burgemeester snelde ook toe. Hij stelde zich voorop.
Mannen,
hij, g.en gewlj!
- Kalders isschreeuwde
een korenbijter, Llorr[ h"t" We
- het graan uit zijn huis halen.
zullen
- Ik æbied u in naam der wet,. het dorp te
verlaten,
't i'Werd dreigend... Kalders opende een
boven_
raam. Hij had al gehoord, wellr gevaar hem be_

dreigde.

O,

menschen,, lbeschermt

me! smeekte hij.
-Een kloeke kerel, die de bedelaars
aanleiddË,
ytH._ d91 b-urgemeester te lij,f. Victor T";il;;;
hem bii de borst en sleurde h"-"". Hii aiwa-.
hem tegen den muur van Kalder's huis.
* Zult ge met uw bende vertrekkenl vroeg
_29_

hij. Of anders steken we u hier in den bak.
Wij willen
hebben!
- Er is hiei opeten
"i dorp ook eren te kort. . Zult

ge -vertrekken?

En Victor hield hern

zijn knuppel onder

den

neus.

'-- Jr, ja, we zullen heen gaan, ,beloofde de

aanvoerder.
De kerel sprak dan even met zijn troep. Brommend en scheldend trokken de bedelaars af.
Ge hebt me flink geholpen, zei de burgemeester
tot Victor.
Maar nu moet gij handelen, antwoordde

- Er is graan
Victor.

bij

Kalders, zegt men. Hij

hoopt het op, om het in 't geheim duur te v.rkoopen. En hier schreien kinderen en steryen oudere
menschen van honger. Als burgemeester kunt gij
dat graan opeischen en uitdeelÀ.
Ja, dat moet gebeuren ! riepen de dorpeIingen.
- Deôurgemeester handelde nu.Hij ontbood Kalders. Deze beweerde, dat hij g""r, gi.un had. Maar
de burgemeester" wilde dat onderzoeken. En met
eenige dorpelingen stapre hij binnen. Op de zolders en in een achtergebouw ,lag indejaad een
groote massa graan. Kalders was een hardvoch_
tige woekeraar, die hier en daar graan, had opgelcocht en het nu wilde *îï":
ùt het ,,og d,rir-

der zou worden. Het graan werd
weggevoerd naâr
de zolders van het gemeentehuis.
Kaldere werd
uitgejouwd.
De dokter was intusschen met
den veldwachter
naar de hoeve van Bert
;I.;p"n. Een bede
laar lag
op hej t'"f,-Vlr,
;;;;"îij"
{"gc
,,""rgescho_
ten. Berr's lijk vond *". i"
à"
l"Jt"rr;
het had
vreeselijke wonden aan 't h"ofj.
ù"
;;.;
;;
gevlucht. De liiken werden
.r.", ,, do"p gevoerd.
't Was
,r."".lijk. ;;il;.;rî"",r. Ook op
""r, Vlos
den
zolder van
-î-";;;;"
dat
gekocht
""r,a
was om het later duur te
lr".Looi.r. Nooit had de
boschwachter een ar,rn mensch
geholpen.
Victor Tonis had meeg.L"fi""".*
Kalders
voor ee,n
lot te b"w.r.rr, maar tevens
-vreeselijk
gezorgd dar voor de armen
;";;;;à werd.
- Van het aangeslage_n graan *"ù brood geba}_

:ï;:jïH'.ï.ùh.; ;;"i;,î ",.rk; d";
Ook het koren van. Vlos werd
daarvoor

ÏîTi;;?:

î::i"""

vr;; r.*'i a""

, vi.,"iï"";"î ï.:î:îîri,i
ken, evenals

ge-

'org".,dî
j:jî:îî
wer-

Grietje, om
_vader "'
door
heen te h"lp.r. "rr-_o"d.r
bJ,:"i"i:l:., beloofde ook een handje te zul.
den zware,n

En

jijd

na de booze,dagen zal
ik u aan een boer.
derijtje
helpen, had de bï;;;Jrrîl,u.t"ora.

