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I.

tùZilta- Leinrnens *., h.t"nier op het kasteel
'huis<< Dennenkamp >>, en hij woonde in een lief
je bfj de groote pçro,rt. Hij was nog niet getrouwd, en had van zijn meester, baron R.aas
van Woude, toe'stennmin,g gekregen om zijn
moeder bij zich te nemen. Moedbr was nog kras
voor haar jaren en deed het huishouden, en Willem zorgde, dat ze geen gebrek had. Zijn vader
was al sedert een paar jaar gestorven. Twee zus.
ters van Willem wâr€n getrouwd en woonden te
Antwerpen.
't Was nu een avond, van Maart. Willern kwam
binnen, toen 't begon te donkeren. 't Was guur,
er woei een koud'e wind.
't Is beter hier dan buiten, moeder, zei cle
jonge hovenier.
Vrouw Lemmen,s hadl gezorgd, dat de kachel
goed brandde.
Er zit sneeuw in de lucht geloof. ik, zei ze,
- haar zoon een kom koffie inscheni<end.
voor
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't Zou wel kunnen..l
En wilt ge toch naar Mechelen)
- \7e1, ja, moeder... Ik heb er nu mijn zirr-n€n op gezet dat stuk eens te zien... iHet wordt
i66 schoon gespeeld:.. "Ge zijt toch niet bang
alleen... Tegen een uùr kan ik weer terug zijn.
Bang, wel neen, jongen.., Een vrouw

- een boschwachter mocht nûoit bang zijn...
van
dat weet ge wel... Toen gij en uw zusters klein
waart, ben ik zôo menigen nacht alleen geweest;
Maar ik denlc aân u;.. 't Is guur weeri..
En daar ben ilc nu niet bang van, moeier!
Een hovenier moet iegen alle weeren en winden
gehard zijn. En Frans Boutens gaat mee... Ja,
dat ik de koets van den barou mocht inspann'en,
't ware gernakkelijker, maar ';!an verb'eeldde ii<
me misschien zelf b,aron te zijn, schertste Willem. We zullen 't dus maar te voet afstappen...
uur...
-- Twee
fn lwss uur terug... We lvonen ver op
- buiten, moed,er, en als rve wat bijzonders
den
wiilen zien, moeten we er m,oeite voor doen.
Maar getweeën... och, 't klappen verkort den
weg.

Te Mechelen gaf een ronclreiz'end tooneelgezelschap een verto,oning en Wille,m had gehoord
dat er zulk een prachtig stuk gespeeld werd: <<De
Dochter van den Jachtwaker >>. De eierkoopman
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die uit Mechelen kwam, had er hem zoo veel van
verteld.
Nrr, jongen,, ik gun u van harte een on,ispanning, zei r.ror-iw Lemmens. Om rnij behoeft
ge niet bekommerd te zijn. Ik heb een schoorr
boel< en te tien rrlir ga ik slapen. De kachel blijft
aan... er zal lioffie op de buis staan en brood op
tafel. lr4aar ge moet nii ook fiink eten. ".
Nu dat behcefde mr-,e,ier geen twee maai te
zeggen, want haar zoon had Cen ganschen namid,dag in de open luchi gewerkt en Cat maakt
hongerig.

Na den rnaaltijd ging hij zich kleeden. Hij
hoorde den wind om het Cak loeien...
-_ Sch,oon weer is 't n!et, mornpelde Wiiiem.
Maar ik ben niet van zcut of suiker.
Spoedig was hij lclaar voor den tocht.
-- Ce trekt toch uw dikken frak aan, zei
moeder.

O, natuuriijki Moeder, ge r#eet, dat ik

- aan 't
f link

noq een ,paar rïlââD.
den en dan koop ik een fiets. Dai zal eemakkelijker zijn.
Ja, ge zult die goe,c{ kunnen gebruiken.
- Nu ga ik...
- Ju,.. God beware ul Tot straks... Ik zal
__
wel wal<ke r worden, ,als ge thuis komt.
sgraren b,en,..
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Na een hartelijken avondgroet vertr,ok rWillem Lem rTr€rrs.
Tien minuten, verder woonde zijn vriend
Frano Boutens, die reeds rnet ongeduld zou
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wachten.

i*

Vrouw Lemmens ruimde de tafe,l op. Ze had
nog wat we;:k en dan zou ze rustig lezen, want
ze hield vee.l van boeken. Willem kr,eeg die ter
leen van jufvrouw E,lisè, het nichtje van den

I

baron.

Vrouw ]-,emrnens ,hoorde een stap vd6r

de

deur.

f6la Willem wat vergeten hebben? vroeg

ze-zich af.

Er werd kort getrrlopt en irijn,a tegelijk trad
een heer \rûn ongeveer vijftig jaa-r binnen. Het
was de eiçrnaar van 't,kastee!, de heer Raas van
V/ouole" [:i; keek norsch.

_- Wiliern niet thuis? vroeg hij, .na

een

avoncigroet.
Nee:r, rnijnheer de haron. Hij is over een
kwartiertje
vcrtr:cLlçen naar ft4echelen.
Wet. nu nog naar l\4echelen!
*- Na€'ï de komedie...
*- hiog al schooner!
-- Er wordt zulli een schoon stuk gespeeld,
docr een tr,oep Cie ;Lond i:eist.
En rvil hij daar naar gaan kiji<enl

-

*1

î.

Och, mijnheer de baron, hij is

iong...
- Een bende vagebond,en... een ho,op
land'
loopers...
zulke tooneelspelers... \ffillern kon

het me dan toch €ens zeggen, als hij een heelen
avond weg trekt. Hij ,had nog naar 't dorp moeten gaan, voor mij.
O, mijnheer de bar,on, wil ik het dan
doen? vroeg vrouw Lemmens.hàastig.

Gij! Natuurlijk niet... Oude menschen
zencl ilç niet door zulk we'er. Een van de meiden
er clan maar op uit. .. Zou alles goed g€sloten zijn in den stal en de serres?

neoet

zijn.

(), mijnheer, daar moogt g,e gerust

oB

Twee trur door dien wind,... en twee uur
praat te
hooren vertelle,n'... rDe jongen lijkt wel niet wijs.
Hij mcet er zin in hebben.
-* 't Weer valt niet mee...
Er lçornt sneeuw... Ze moesten zulke tooneelspelers
het land, uitjagen, bromde de baron.
En gij zijt ru alleen, iot ,een stuk in den nacht.
O, ik lees ee,n'paar uur en dan ga ih slaPCtr' rnijnheer de baron Wil ik even heen en
weer r*o 't do,rp gaan? vroeg vrouw Lem-

- on-r een troep zwervers fla,uwen
terug,

mens nO$

€t€llrS.

Neen, geen' sprake

:5*

van. Marie en Doka

hebben jonger bee'nen... Sluit uw deur maar
goed toe. Goeden avond!
De baron vertrok.
toch een go'ed hart,'
-* 1Ç,;111* uitschietenbijenzich
zelve. Maar hij
Lemmen's
vrouw
zei
gel:ad.
En hij kan dat
heeft ock zoc,v,eel verdriet
niet vergeten,
Wat later weral er weer geklopt. Vrouw l-enrmens ,had' de deur al gesloterr en vroeg' wie er
wa8.

.- Ik ben het, Marie!

klonlc het terug.
Een meisje van ongeveer twintig jaar trad
binnen. Ze' was djenstbode op 't kasteel.
Ik k'om een$ even goeden avond zeggell,
sprak ze.
Ge moet zeker naar 't dorp?
Ja... Mevrouw Eleonure heeft zulk een
tandpijn en de drogist verkoopt daar fleschjes
voor...
Tandpijn is erg... Houd u dan niet op'
kind...
\ssrr, neen' maar ik hoorde den baron tot
jufvrouw
Elise zeggen dat Willen naar de komedie is...
naar Mechelen...
- J.,
Nâar dât schoon stuk) Ik stond, er bij toen
de eierkoopman, er van vertelde. Had' Willem

-$*

dat nu eens gezegC, dan zou ik *""g"gaut zijn.
Ik heb ncrg e€n vrijen avond te goed...
_- Willem zal gômeend hebban Cat het te
ver was voor u... En nu zulk een weer:..
t\{6sr 't rno,et een prachtîg spel zijn. De
.
baron lachte er rnee, ma,ar die vindt nu toch
gens in niets ple;zier... Wel, wel, Willem is ge;
lrrkkig.
Hij zal 't r-r allemaal vertellen, inaar âls
mevrouw z.oo n tan,C'pijn he eft. moogt ge ze niet
zoo lang op 't fleschje laten wachten.
** Ik ben al weg.., Slaap wel, M,argriet...
Marie trad buiten.
't Begint âl te sneeuwen. zei ze.
- Ju, waarlijk. V/ilt ge een paraplu?
.._- Neen, neen...'t is niet ver e n ik heb mijn
dikken doek aan.
Ge moogt blij zijn niet op den weg naar
Mecheien
te stappen.
Voor zoo'n stuk zou ik dat toch doen,...
Tot- ziens, Magriet.
Vrouw Lemmens slcot de deur weer.
* Neen, Wiliem treft het niet, mompelde ze.
II.

Willem Lemmens en Frans Boutens hadden
toc'h niet veel last van de sneeuw gehad. 't Was

^-! -

maar een korte bui geweest, al bleef de luch
dreigend.
Ze kwamen in de zaal. Ze waren van de eersten. Maar weldra stroomde het volk toe. Ers
het spel begon op tijd.
Willein en Fr,ans keken verbaasd op, toen
gordijn ornhoog ging en het toon,eel ,een bcrsclr,
Voorstelde.

.-

iH6s sch,oon ze dat kunnen maken, fluisierde Willem tot Frans,
ju, 't is percies 't Kapellebosch bij ons.
Stil, daar is een man..
't Was een, Iang stuk, de geschiedenis van een
wildstrooper, die door een jachtwaker ge\^rorr
werd. En de dochter van den jachtwaker had
dien wildstrooper lief. 't Ging $oms gewelclig'o
het tooneel toe. Er lçwam ook een strenge bar.ono
die d,en wildstrooper hard' wilde doen straffen.
Maar zijn eigen dochtertje, een meisje van vijÊ
jaar, vroeg zôo roeïend om genatle voor den gewonde, dat de vrou,wen en ocrk ,wel mannen in
de zaal, hun tranen afveegden...
,flss kan zoo'n kind dat, zei Frans tot
!Uillem.
'1 Is wonderbaar...
- De dochter van den jachtwalcer is de moe,
der lvan dat kind,, vertelde een ]\4echelaar. Niet
in't stuk van eigen, maaï in iverkelijkheid
a
ù-

_- O, dan' is de kunst ingebor'en, meende
Tilillem. De vader speelt zeker ook mee? vroeg
hij.
Ik heb ge hoord dat de vader doo'd is. Die
menschen
hebben een hard leven, aitijd van de
eene plaats naar de andere trekken. Van nacht
moeten ze naat Aarschot rijrlen.
In den ,nacht? hernam Willem verbaasd.
- J., ja... Morgen avond spelen ze daar...
- cver dag ,moeten ze repeteeren en 't volk
Maar
oproepen., kaarten verkoopen, zien of het tooneel

in orde

is.

Maar wanneer slapen ze dan)

- I'n den wagen. En ja, ze zullen misschien
- avon,den te Aarschot spelen. Hier zijn ze
twee
vijf clagen gew-eest; dan logeererr ze in een hotel.
Maar't is geen gemakkelijk leven. En ge moet
niet gelooven, dat ze dik betaald worden.
De Mechelaar was go,ed ingelicht.

Dit' gesprek werd gevoerd voor het laatste
bedrijf. 't Gordijn rees weeï, en het spel veïvolgde. Alles kwarn nu goe<l: de wildstrooper
was genezen en verzoend met den jachtwaker
en den baron. 'F-lij trcuwde met de dochter van
den jachtwaker en het vijfjarig meisje zei een
gelukwe'nsch op rijm ,op.
Er werd langdurig in de handen geklapt.
Lagen, we nu maar in ons bed, zei Frans

-
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Boutens tot Willem, toen ze

in 't

gedrang de
tra'p afdaalden.
O, ik heb er die wandeline wel voor over.
- prachtig geweest.
't Is

---1. Ja.
En als ze te Aarschot een a'nder s,tuk spelen, heb ik wel zin daar ook eens te gaan zien.
'lVe
wôn'en toch tusschen Aarschot en MecheIen in.
--: Ja, maar na,ar Aarschot is het dubbel zoo
ver.

* Ja...

En in dat weer! 'k Kroop liever ondeù
de del.^ens... Maar wat wilt ge? Als e en mensch
een hondenstiei vast heeft, geraakt hii er niet
ineer van af,
_. Kent ge den weg) heyn.rm Willem.
O, ik lcen den weg door heel België, toch
door he't Vlaarnsche land. We spelen zoowel te
Oostende als te Hasselt sn J6n,geren.
Anders mijn maat en iL m'oeten dien lant

uit...

De twee vrienden geraakten buiten. En de
straat lag blank'
.* 't Heeft fel gesneeuwcl. zei Willem.
't Zal moeilijk marcheeren zijn.
- Ja...
Zie, er staart daar een groote ban,kwagen.
Dat is zeker voor de tooneelspe.lers.

O, ge zoud't zelier gaarne meerij'den?
kan? We zijn naa.r Mechelen !ekomen om dat stuk te zien.
-- Vraag het aan den directeur. Als hij welgezin,d is, laat hij he,t u wel toe. Er is nog wat
plaats. Hij zal CaCelijk buiten komen" De troep

- Die mo'eten langs ons... Willen we om
- plaats vra.gen) stelde 'Willem voor.
een
Durft giji
- Waarom ni.et) De voerman kan maar
- zeggen..l
n€en
Ze gingen naar het iogge voertuis, De koetsier, in een wij'den mantel ge,huld, s,tondr bij de

spreken.

Ik denk het...

drie kloeke, paarden.
Vrierrdschap, moet ge nog naar Aarschot?
vroeg Willem.

-*- Als 't

is zi,ch aan 't verkleed,en
'Willern en Fra,r,s hadden soede hoop. 't lù(/as
beter rij en dan gaan en ze zouden nu al die
menlschen eens van dichtbij zien en wat met hen

't

Duurde rniet lang of de tooneelspelers verl
schenen met valiezen, dseu^n en pakken.
.* Di,e: in zijn bont3'as is .{e directeur, zei de
koetsier tct Willern en Frans. Vraag,t het hem
maar... ik moet de bagage opladen,..

Willem irad Gp den, bestuurder toe

deed hem zijn verzoek, er

!l

bij voegend, dat hij

en
en

zijn vriend opzetteiijk voor de voorstelling

zoo

ver waren gekomen.
Twee uur gemarcheerd. .. en twee uur terug om ons te zien spelen ? zei d,e bestuurder.
Dat bewonder ik. Ge ha'dt dus veel goeds van
ons gehoord)
* O, ja, mijnh,eer, sprak \X/illem.
En ge woont tusschen Mechelen en Aarschot...
Willern noemde 't dorp.
En ontmoet ge ook menschen van Putten,
Beersel, Heist-op-den-Berg, Boisschot? vroeg de
bestuurder.
Ik veel, want-ik rijd met kruidenierswaren
en ellegoederen, rond, antwoordde Frans.
Boutens dre,ef inderdaad handel en liep de
streek af met een handwagen, waarvoor ook
twee honden trokken.
Dus gij kunt reclame voor ons maken,
- de volgeSrde week kornen we te Heist
want
spelen, hernam de bestuurder.
O, dat wil ik zeker doen I beloofde Frans.
- Nu dan laat.ik u gaarne rnee rijden. En ik
zal'- u een pak stroo,briefjes geven,... deel die uit
in uw streek. En ge krijgt bovendien vier vrijkaarten. Dan moogt ge voor niet binnen.
De koetsier die op een ladriertje stond om de
valiezen en doozen, op 't dak van den wagen te

t2
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pLatsen, waâr ze tnei ecn zeii bedekt werden,
moest een koffev'tje van den directe{rr w-eer naar
beneden brengen. Er zaien stror:briefjes in vol
lof over het gezelschap en Frans kreeg er een
stapel van.
Als we tq,Heist zijn, kom d.an bij me en ik
- u de vrijkaarten, verzekerde d.e bestuurder.
geef
De dames en heeren zaten al binnen. Willem
en Frans kregen een plaatsje achteraan.
Deze vrienden rijden een eind mee, sprak
de-bestuuràer. Zij zijn echte kunstliefhebbers,
die twee uur ver docr dit weer zijn ,gekomen onr
ons spel ,te zien.
Ezels, bromde ee n dikke man, die in het
- herbergbaas was gewee:t.
stuk
De bestuurder zat toen al vooïaan en hoorde
dat niet. De koetsier kwam vragen of iecler er
was en sloeg het portier toe, En de reis begon.
De wagen werd binn,en in verlicht rloor een lantaarn, die echter maar een flauw schijnsel gaf.
Meta, zit ge goed) vroeg een oudere dame.
- Ja... en ik heb Paulette ,op mijn schoot. 't
- slaapt al...
Kind
Fians en Willem zàgen dat Meta de dochter
van d'en jachtwaker was en het vijfjarig meisje
heette dus Paulette. Maar aI deee personen zagen er nu heel anders uit. 'Willem vond dat ze'

t3_

armo.edig gekleed \'varen. En zulke, bleeke ver,
moeide gezichten.
-_ Ge hebt prachtig gespeeld, zei Willern tot
den dilcken man, die bij zich zelf gemompeld
had, dat die twee buitenjongens ezels waren, orn
zao ver te komen kijken naar een stuk.
Vriendschap,'laat me sla,pen! knorde hij.
-Van praten zou er niet veel komen, want allen sloten de oogen en sommigen snurkten al
spoedig.
Och, ja, ze zijn moe van dat spel, fluisterde Frans. ik begrijp ctrat. Maar we rijden nu tor:h

gemakkelijk mee.
_.Ja... lt Sneeuwt al weer...
En hoor Cen wind eens. We zouclen hem
- gehad hebben.
teqen
7-e z.wegen nu ook, bang, het rusiend gezelschap te storer:. ,En Frans sluimerde ook in en 't
durirde niet lang, of Willem sliep eveneens.
En misschien was de koetsieï op ,lsn bok ook
wel onder zeil, nu de, paarden Nekkerspoel achter zich en een rechte baan v6ôr zich hadden.
Piots schoot ieder wakker. En er werd geroe,
pen en gegild.,De wage n held..... en kantelde en
lag dan overzij. De lcoetsier schreeuwde daar
buiten als een wildeman.

r.t
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Een ongeluk ! Die ezel daar heeft zeker zit- slapen ! riep de bestuurder
ten
Willem l"g Lotut op 'den << dikke > en wist
eerst niet waar hii zich bevond Frans was dadc'lijk helderdrer en kreep de achterdeur oPen' die
plat in de sneeuw viel.
Langs hier kunnen vye eï uit! kreet hii.
-De lantaarn was gedoofd.
Welk een olifant ligt er bovc-n o'p mij?
de dikke.
kermde
Willem besefte nu ook den toestand en volgdc
Frans-naar buiten. Door de sneeuw was het niet
zoo donker.
We zijn aan den draai bij den Dennekamp, zei Willem.
Ik ben mijn huis voorlrij gereden, sprak
Frans.
Maak toch lichtl brul'Je de 'dikke. Wie
stampt er daar tegen rnijn hoofd? Houd uw pik'
kels bij u...
Kalmte ! gebooC de bestuurder. Er is een
gebeurd.
ongeluk
Ju, dat weten we ook, en dit komt nu van
dat ellendig reizen in den nacht! bromde de dikke. l\'[a.ar laat licht maken!
De lcoetsier had vcoraan een lantaarn, die nog
brandde en verscheen eï mee.
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kan er niet aan doen, zei hij. 't ls door
de gladheid... de weg is hier gerneen slecht.
Ge hebt zitten slapen, luilak! snauwde de
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bestuurder.

Dat hebt gij zeker gezien met uw oogen
toen
ilc u hcorde snurken als een varken!
toe,
riep de voeïrnan, zeer oneerbiedig terug.
Zao brutaal!
--- \/v331g liever eerst of ilc mijn nek niet gebroken heb... Hier is de dbur op€n... ge kunt er
allernaal Lit. Ik zal ,maar de verstandigste zijn. 't
Is nu geen oogenblik om ruzie te maken.
I-let gezelschap schoof na-ar buiten. Een bleef
liggen. 't Was Meta, de dochter van den jachtwaker. De lileine Paulette weende.
..- lvlsla slaapt nog voort, zei de, dikke"
Maar 'Meta bleek bewusteloos. En toen men
ze uit den wagen gehaald hi',d, zag men bloed
aan haar hoofd.
ffis1s is erg gewond, gelaof ik, spralc de be.

stuurder.
l-631 ze àan tenmlnste in den wagen lig.
- rie'd cle dikke aan. De sneeuw is geen bed
gen!
voor haar.
*_ We zullen den wagen i.echt zetten, her..
narh cle bestu'"rrder.
I\4et uvr pink zeker) vrceg de koetsier. De
- ligt halverwege in eerr gracht en ik heb al
wagen
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gezien dat er een wiel kapot is. We kornen voor
den klaren niet te Aarschot.
De paarden, stonden, a,l recht. lV1aar er was
geen denken aan de reis voort te zetten.
Dames en heer'en, ik '*roon hier dicht bij.
Gaat met mij mee! nocdisde Willem, die needeIiiden had met de ongelukkige reisgezellen en
vooral ook met Meta.
O, ja, we hebben twee personen uit 'deze
streek m€.egeno,men! sprak de bestuurder, Mijn

vriendelijlcheid wordt al beloond. Een der hee"
ren biedt ons, dienaren van de kunst, een schuilplaats aan. Laat ons gaan!
Is het ver? vroeg' de koetsier aan 'Willem.
- C), een l:aar minuten.
- Kan ik dhar de paarden stallen') De arme
- hebb'en het warm gehacl en stagn nu in de
dieren
koude.

plaats genoeg, hernam Willem.

- Ja...
f!16a1 er moet iemand bij den wagen blij- gebood de bestuurder. Onze l:agage zoù ge-.
ven,
stolen, kunnen worden.
. - IVelk een, dief zou zoo,tn rommel willen
meenemen,? spotte de dikke.
Nrr, als iemand de paarden wii overnemen
zal- ik we,l de wacht houden, zei de koetsier.
Ik zal voor d,e'paarden zorgerr, sprak Franq
Boutens,,
die ook helpen zou.
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Men nam 'de losse zitting van een bank en
legde daar de bewustel'ooze Meta op' Villern
dÀ.g het sl,apend kind' 't Gezelschap vertrok'
E, *tr.n behalve'Meta en den bestuurder nog
drie dames en zeven heeren.
Zoo kwam en ze raan drê kasteelpoo'rt en Can aan
het hoveniershuis. Willem gaf Paulette aan den
bestuurder ov€r en open'de de deur.
Een oogenblik, zei hij. Ik zal licht maken'
-Hij stak ctre lamp a,an. De reizigers traden bin'
nen. De keuken was vol. De kachel brandde nog
en de warmte deed aangenaam aan. Willem
w-ierp kolen op het vuur.
Ik zal mijn moeder wekken, sprak hij'
-Maa-r vrouw Lemmens hacl hem al gehoord'
Een moeder slaapt niet vast, als er nog iemand
thuis moet komen. Ze was zich wat aan 't klee'
den, toen Willem de deur vân ha,ar kamertje
open deèd
'Wie zijn er toch allemaal beneden) vroeg
-vrouw Lemmens.
Er is een ongeluk gebturd, moed'er, en
haastig verteld,e Willem het droevig avontuur'
Ge hebt wel gedaan, d.oor de menschen
'We zulle-n
hier te biengen, zei vrouw Lemmens.
de gewonde vrouw te lied leggen..'
* Maar als ik den baron eens wekte. Op '!
qry:

!
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kasteel hebben ze veel bedden; dàn ironden de
menschen slapen.
Neen, jongen, doe dat niet. De baron zou
mis'schien boos zijn...
Vrouw Lemmens dacht eï aan, hoe mijnheer
Raas ove,r de tooneelspelers had gesproken, al
verte.lde ze het thans niet aan ha,ar zoon.
Ze ging mee naar ben,eden.
Mevrouw, se hebt een flinken zoon die de
- bemint en menschlievend is, zei de
kunst
bestr-rurder, die al in moeders zetel, bijna o,p de kachel zat.
Wie zou er in zulk weer en in den nacht
rn'enschen
buiten laten staa.n) Maar die vrouw
is gewond, sprak vrouw,Lemmens. Ik zal het
bloed afwasschen en de wonde zuiveren. En dan
moe.t zij te bed.
_: F{ebt ge veel bericien,} vroeg de dikke.
Ik heb eï rnaar één over, antwoordde
- Lemmens.
vrouw
-- Maar dit huis hoort bij een lcasteel, denk ïk.
Ja, bij de Dennenkamp van baron Raas
de-.Woude
--- Vraag aan die n mijnheer, dat hij ons bin_
nen neemt.
Dat kan ik niet doen...
- We zuilen het hier best houclen. oordeelde
de-bestuurder.
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sij in uw zetel en met uw n'eus op het
- J.,
vuur,
bromde de dii<ke.
Zoo ik den dokter haalde, stelde Willem
voor, toen zijn moeder de gewonde Meta ve,rpleegde.
Ma.ar vrouw Lernmens me,ende dat de genees-

heer nu niets anders zou kunnen doen, dan wat
zij al verrichtte.
FIij kan morgenochtend vroeg kom,en,
- ze. Ik leg een verband en dan brengen.we
sprgk
die arme vrouw te bed...
O, ja, 't zai zoo ,eïg niet zijn, beweerde de
bestuurder.'Wat verdoofd.
AnCeren hadden kn,euzingen en schrammen.
En toen Meia te bed la,g en haar kindje in dat
van vrouw Lemmens rustte, werden ook de andere gekwetsten verzorgd.
Frans Bou-tens, die hier ook den weg kende,
had intusschen de paarden gestald. Hij bleef nog
even, maa,r vertrok dan, want anders zouden ze
bij hem thuis vreeseiijk ongerust worden.
De heeren, en dames maakten het zich zoo gemakkelijk mogelijk. Willem !".ad stoelen uit de
voorkamer gehaald; de dikke lag onder de tafel
op een mat en snurkte weer. Maar hij werd
toch rn'a}:ker, toen vrorj.w rl-emmens een groote
kan koffie cpg'eschonl"en had; die lekker geurde.
't Duurde niet lang of allen sluimerden in.
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Wiltem had, zijn bed afge,staan aan twee vrou'
wen en rustte, beneden. Moeder waakte bij de gewonde, die tegen den morgen' begon te lcreunen.
Eindelijk werd het dag. 't [-and lag onder een
dikke vracht sne'euw. Willem zou vroeg om den
dokter gaan en ook den wagenmaker naaï de
plaats van 't ongeluk zenden.
III.
Baron Raas van, 'Woude sliep nooit lang. De
edelman scheen rus,teloos. Daar hij weduwnaar
was, werd het huishouden bestuurdr door zijn
schoonzuster, mevrouw Eleonore en haar dochter Elise. Er wa{en twee dienstboden.
De baron, mevrouw Eleonore ,en haar dochter Elise zaten aan 't ontbijt De baron keek
in het park, dat prachtig was in de sneeuw.
'Wat vool ,een vreemde kerel loopt
er nu
- den stal? vroeg de baron. Een brutale ven,t.
naar
Hij belde en Marie, de meid, kwam.
Vraag eenrs aan dien man ginder, wat hij
- te verrichten heeft, beval de baron.
hier
Marie kwam spoedig terug,
O, mijnheer, er is van nacht een ongeluk
gebeurd,
zei ze. De komediespelers moesten vaTr
Mechelen naar Aar,schot en hun wagen is aan de
bocht van den weg in de gracht gekanteld. 'IVil-
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[em, de hovenier, was er bij. 'Hij heeft die men
schen mee genomen n,aar zij n huis e;n de paarden hier gestald. Die rnan daar is de koetsier.
En Willem doet dat allemaal zonder me te
Waarschuwen! viel de baron uit.

Hij heeft u niet willen wekken, zei

me'

- Eleonore vergoelijkend.
vrouw
Geen komedievolk op nrijn kasteel. Het is
hier geen landloopersgesticht !
Driftig stond de baron op.
l!133v René, die men,schen stonden vannacht in de sneeuw, hernam ffievroluw.
Dan had Willem ze nêaï de schuur van Babrengen. Daar hooren zullce landloo'
kunnen
len
pers thuis.

Mevrouw Eleonore en juf'rrouw Elise wisteu
we'l, waarom d,e baron zoo'n- hekel had aân tooneelspelers.
Mijnheer Raas liep driftig heen, trok zijn dikke jas aan, zette e en wintermuts o'p en stak zijn
voeten in een paar klompen l{ij çtapte naar het
hoveniershuis.
Juist kwam de dokter er buiten, met Willem.
Hi,j groette den baron en zei:
. D" vrouw is zeer ernrstig g,ewond, en ik
z.al ze onmiddellijk laten halen met een draagbaetr. Ze kan ze lfs moeilijk vervoeryd worden.
Ik weet niets van een gewonde vrouw af !

-

knorde de ba,ron en kwaad l.^eek

hij

naar Wil.

Iem.

Mijnheer de baron er is vannacht een on- gebeurd, zei Willem wat onthutst...
geluk
J., dat vertellen ze me daar. Maar wie
- u het recht om een troep komedianten op
geeft

't

kasteelgoed te brengen l
't Was nacht en zulk kn'aad weer...
- Hadt ge ze dan in dre schuur van Balen gestoken.
Ik l<an niet langer wachten... Die vrouw
heeft dringend betere hulp noodig dan ik hier
kan'geven, hernam d,e dokter.
O, hoe eer ze vervoerd is, hoe li.ever. berveerde
de baron.
De geneesheer ging heen. Wiliem l<ee.k beteriterd.
-- Die heele zwerversbende moe t dad.elijk op.
lnrassen, sprak de baron.
_- Mijnheer, die menschen stonden daar verlaten in den n'acht en in deh sneeuwstorm. Dé
vrouw wa,s zwaar gewond en ,andere n hadden
ook kwetsuren.
*- Tut, tut, dat ze 's nachts als alle fatsoenIijke menschen thuis blijven,
De bestuurder heid van vrouw Lemmens vernomen, dat de baron d,aar stcn.j. Hij kwam buiten en ma,akte een d,iepe buiging.
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Ik heb de eer mij voor te stellen als mijn- Pe,ter Wandela, bestuurder van het Nieuw
h,eer
Tooneelgezelschap en u te danken voor de gast'
vrijheid op uw prachtig eigendom, zei hij, En ik
ben overtuigd, dat een kunstlievend edelman al.s
gij, ons een; voertuig zult willen leenen om ong
toe te laten onrze reis naar Aarschot te vervoigen, waar we vanavond een voorstelling moeten
geven.

Kan ik nu ook wat zeggen? vroeg de ba- LJw mond, lijkt wel een klappermolen...
ron.
'Wat belieft... wat belieft"..

dom

II( geef u vijf minuten om van mijn eigente verdwijnen!
Ge zult ons laten vervoeren, mijnheer de

baron.

I-troudt ge me rlog voor den gek en nroet ih
misschien
om de gendarmen sturen)
'- Maa,r voor wie houdt ge ons danl
.- Dat zai ik maar verzwijgen...
,-- Die jonkman heeft ons uitgenoodigdl...
' .- Dit is ook rnijn hui,s en die jonhman had
het recht niet, daar een troep toonee'lspelers te
brengen.

Tooneelspelers... 't Tooneel is kuntt,
mijnheer...
.-- Ge hebt mijn bevel gefroord!...
a.a

:t

De dikhe verstoni d.r, Lirr".n iets lran i,et
gesprek en kwam aan de deur.
We mo,esten zeker in de Eneeuw geslapen
hebben)
vtoeg hij aan den baron
Met uw bxutalen praat heb ik niets te makenl
Ge hebt dan een steen, waar bij een ander
- hart zit !
een
Willem, ga om d,e gendarmen! beval de
baron.

Gendarmen, gend'armen! herhaalde

de

- Wil ik u eens in de sneeuw leggen, dan
dilcke.
l<unt ge vo,elen, hoe ge daar rust, onbarmhartige
kerel!
Stil, stil, vermaande de bestuurder. De
baron gelast ons heen te gaan, en we zullen gehoorzamen. Kunstenaars zijn geen bedelaars!
Ge kunt zorgen dat de heele troep over
vijf- minuten, verdwenen is! snauwde de heer
Raas tot zijn hoveni,er en nijdig liep hij weg.
Willem begreep er niets van. Zijn meester was
anders toch goedhartig voor ongelukkigen en hij
liet hulp brengen aan armen, en zie,ken.
Trek het u niet aan, zei de bestuurder tot
Willem.
Gij zijt vriendelijk voor ons geweest.
Maar ja, sommige menschen bekijken tooneelspelers als vagebonden. We moeten'dat verdra'We
gen. We zullen
moeten rrou

rî:i".:ken.

wens naar Aarschot. De wagen r.l ,poriig hersteld zijn.
Beha'lve dat we mef gebroken ruiten moeten reizen, bromde de dikke.
Wel, loop dap naast clen ivagen, dat zal u
verwarmen.
Denk liever aan de arme Meta. De
dokter ziet ha,ar toestand ernrtig in.
l\4en kwam orn de zieke vrouw. Moeder Lemens nam de kleine Paulette mee. die oo,k in het
klooster bij haar moeder kon blijven. Het tooneeigezelschap reisde verder.

iV
Elise, 't nichte van den baroh, ging naar de
kerl:. ln het portaal stond de koster.
Jufvrouw, zei hij, de n:oeder-overste van
't -klooster heeft gevra,agd of gij eens bii die
zieke vrouw rn'ilt komen.

Ik)
Jr, ze schijnt u te kennen... Ze zou u willen- spreken. Er is n,iet veel hoop meer voor

-

haar.

Jufvrouw Elise was vriendelijk voor alle menschen. Ze begaf zich naar 't klooster, dat ook
hospitaal was. En dadelijk werd ze bij de zieke
tooneelspeelster geleid.
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Deze had naar dit bezoek verlangC. Haar geIaat lereeg een glans.
Elise, gij hent mij niet. zei ze rnet matte
- Ik ben uw nicht Renilde...
stem.
Elise ontroerde. Ze wist we! dat jaren gele.den
een dochteï vlin baron ,Raas van Woude- tegen
den zin van haar ouders het l."asteel had verlaten
om tooneelspeelster te worden. En daarom. was
haar *ci::, Ce baron, zo,o tegen het tooneel. Nooit
wilde hij nog o.rer die dochter spreken. En n,,i
stond Elise bij haar.
-_ DiLwijls hcb ik gevraasd naar papa...,
vervolgde ic zieke. lk wist, .lat tante Eleon,crc
en gij bij hem zijt. Ik heette brj het tooneel Mer:
Romaan, maar ik ben u.w. nie.ht Renilde... Tien
jaar geleden liep ik weg. Ilç had her tooneel zo,:
Iief en papa wilde rne er niet lrii laten.gaan... Ii<
ben getrouwd geweest en heb
lr.indju Faula.
Het is hier. Mijn man is dood."en
. En ik voel het..,
ik sterf ook... Maar vraâg aan uw moeder dat z:
voor mijn dochtertje zorgt. Il" heb zoo'n berouw
gehad en dikwijls aan papa ge.schreven; ik kreeg
nooit antwoord. Papa heeft me dus verstooten.
En wie weet, a"ls hij't hoorr, dat ik hier lig...
Niemand heeft me herkend, Ik ben oo,k zooveel
veranderd. 't Was een hard leven, heel anders
dan ik gedacht had... 't Tooneel moet nog zooveel verbeteren.
"
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De zielce was vermoeid. Elise beloofde dadelijk met haar rnoeder te zullen spreken. Ze
spoedde zich n,aar 't kasteel.
Mevr'ouw Eleonore ontstelde toen ze het verhaal hoorde.
Dat mo€,t uw oom onmiddellijk weten, zel
ze. God, bewege hem to't barrnhartigheid.
Mevrouw Eleonore gttg naaï de kamer,
waar de baron. zat. Deze voelde nu toch spijt
over zijn' hardheid jegens de ongelukkige reizi-

Wl

æ

gers.

René, zei zijn s,choonzuster, er is ernstig

nie,uws.
Die zieke vrouw zal sterven... Ze

had

Elise laten roepen.
-- Wat moet Elise bij een komediante d,oen!
Weet ,ge wie zij is?.., O, blij-f kalrn... De
toon'eelspeelster is uw dochter... Jr, uw Renilde
ligt in het'klooster.
De baron begon te beven.
. -_ Renilde in 't klooster, stamelde hij" Maar

ik ken geen Renilde meer... Mijn do"hter

is

dood en er mag hier niet meer over haar gesproken worden"
Mevrouw Eleonore merkte wel dat haar
schoonbroer zeer ontroerd was.
Renilde is nog niet dcod, maar Ze zal
sterven...
En ze verlangt u le zien. Ze heeft
haar kindje bij zich... Paula.. Het heer zooals
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uw vrouw heette... Maar ze had u geschr,even
van haar hr-rwelijk en later nog over die geboorte...

__ trk w-ierp haar brier'en ir,'t vuur... Renildc
heeft schande over ons sebracbt.
Ze d'eed verkeerd cloor weg te gaan, maar
ze-heeft altijd fatsuenlijk geleefd. En nu ligt ze
te sterven. O, gij hebt v:el verdriet eehaC...
De baron trok een smarteliik gezicht.
-. Verdriet, zei irij rnet een snil<. Fleei mijn
leven was gebrok:en.
Mevrouw rnoest hem -een glas water brengen.
* Luister nu naar Llw hart. "want uw hart
drijft u naar uw kind... Ga n,rar Renilde. zei ze.
Ik had ze zoo sewaarschuwdr... En toch
- ze ons. . .
verliet
Dat is voorbij. Renilcle heeft berouw. Gij
- geleden, maa,r zii herft ook veel droefheicl
hebt
gehad. Ren,ilde wacht op L,. Ë,n Christus leert
ons te vergeven,..
lk zal gaan. .. L,aat WilJem inspannen !
-Vlug verliet mevrouw Eleonore Ce kamer.
-_ Gaat oom ) vroeg Elise
Ja...
Goddank!
-Mevro,uw vergezelde den baron
Mijnheer Raas van 'WcruCe trad wankelend
de lçamer binnen, -waar zijn dochter lag.

-

Renilde! snikte hij.
Papa...
Er kwam een blos op het bleek gelaat, een
glans in de diepe oogen\..:
O, papa... vergiffenis... Cod zij ged,anLt,
dat- ge 'komt...
Mijn kin'd..
-En mijnheer Raas kuste zijn dochter innig. C,
hoe vur;g wenschte hij nu, dat ze nog gen,ezed
zou. Hij vaelde zoo n berouw, dat hij haar brieven onbeantwoord liet.
M"rrrorr* Eleonore kwam wat later binnen
met de kleine Paula.
kindl snikte Reniide.
-- Mijn
Wij zullen het bij ons.nemen, zei de ba-

--_

ron.

O, papa, dan sterf ik gerust... Uw vergif
fenis... en mijn lçind onder uw zorg... O, ik

-

dank u...
3- Muu. misschien wordt ge beter...
Neen, papa..,
- RenilCe, ury kindje zal bij ons thuis zijn,
verze'kerde
de tante, haar arme nicht nu ook
omhelzend

Maar Renilde was weer vermoeid. Alles had
lang zwak, en nu die

haar ,afgemat. Ze was al
wonden aan haar hoofdtl

De baron bleef bij het ziekbed. Elise kwam
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later ook en narn Faula mee. Het was Ru geen
Paulette meer, de << w-cinCerbare vijijarige too'
neelspeelster >> zcoals het op de plakbrieven
stond.

's Naihts stierf Renilde. 't Was oL ze op

de

verzoening rnet ha.ar vader had gewacht.
FIet nieuws werd bekend De ouderen in de
itreek wisten' rn'el dat jonkvrouw Renilde haar
ouclerlijk huis hadi verlaten. Maar niêniandl had
vermoedn dat zij Meta rn'as van'het tooneelgezelschap.

Zelfs voor den bestuurder was dit onbekend
geweest, want Renild,e had bij andere troepen
gediend.
Paula was het gauw gewcon op << Dennen>>. De baror: wandelde veel met haar in 't

l*amp
park.

Innig hield hij veel vran 't kind.
Willem had wel niiet geweten wie de zieke
was, rnaar toch was db baron hem dankbaar, dat
hij z;ch ov< r haar ontfermd had.
Willem bleef van het tooneel houden en zag
hoe dit stilaan verbeterde en veredelde.

EINDE.

