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Derde drulc,

A, HANS,

Dem Plezierige Vacantis

I,
De trein hield stil aan een kleine statie. Gerard dolle stapte uit.
-- 't Is toch wel Sint Denys Boekel ? vroeg hii norl
eens aan den wacltter, die het deurtje van den wÉigon
s;eopend h?d.

ja,

SinL Denys Boekel-Nederzwalm etr
de treinwa.chter een krachtig < klaar ;,
hooren, en sloeg hii het portier weer dicht Kijk,
ginder is de uitgangi, riep Gerard.
De man knikte eens naar den knaap en sprong vlug
cp de loopplank, want de frein wa.s al in beweging.
Gerard woonde te Brussel. Zijn moeder had heil
..- lrçee u'-rr €eleden naar hel station gebracht en aan
clen treinwachter gevraagd op haar zoonLje te letten.
Gerard Bolle hield een valies in de hand. Aan den ui1.
Éang stond een jongen op herrr te r,vachten. 't \flas ziin
tteefje, Victor Bolle. De knapen zeiden elkaar vrienC,elijk goeden dag.
.-_ Ik ben L,lij, dat ge komt, verzekerde Victor.
-- Ik ook !
Gerard woonde dus te Brussel, en wel in een nauwe straat, en dan op de derde verdiepinS van een
huis, dat vol gezinren zat. Ziin vader had niet altijd
te Brussel ';erbleven. Tot hij twee en twinti{ jaar wa.s
leefcie hii te Maria-Hoorebekel een dorp niet ver van
Oudenaarde, Hij werkte
ziln broer op de

Jan

liet
daarop

T":*"q

kleine hofstede van ziin ouders. Vader en moeder'
stierven, De zoons boerden nu samen. Maar de jongst,;
wilde {iever naat de stad, Hii werd voerman te Brus
sel, trouwde er en Gerard was een van ziin kinderen.
De oudste broer bleef op d.e hoeve, huwde ook.en was
de vader van Victor en dus de oom van Gerard.
't rMas nu vacantie en Gerard rnocht eenige weken
naar oorn en tanle te Maria-Hoorebeke gaa-n. Dar.

hii plezierig, Zijn ouders waren er ook blii.om
tiidje buiten, in de open lucht, zou hun kind goe<t

i,ond
Een

cioen,

Om Maria-Hoorebeke te hereiken kon rnen te Sint
Denys Boekel uitstappen, een station aan cle liin Brus
sel
Kortrijk. Hier haald"e Vict,rr dtl;. zi'jn neeljoGerard aî. en ze wandelden sarp.en naar de hoeve te
Maria-Hoorebeke drie kwartiers verder. Ze kende,r
elkaar, want Gerard vras eens eenige dagen hier en
Victor één maal te Brussel geweest, Drr.rh pratendtrokken ze opt en ieder hield een oor van het valies

o"Ëo*

en tante verwelkomden Gerard zeer vrien
deliik, En toen de knaap vyat verteld had van hrriq

hij ziin valiesie uitpakken.
Doe uw Zondagsche kleeren uit, zei ze, En trel..
tiw- $ewoon pakie aan, dai is orn te spelen meer darr
goed glenoegi.
De brave vrouw wist wel, hoe Gerards ouders zui.
nig a.oesten leven, om rond te komen,
De iongens zaten niet lang in huis, Victor toonde

moest

.-4--

eerst eens den stal, de schuur en den boorngaard, FIii
sloeg eenige lekkere donkerblauwe pruimen a{ voor
zijn neel Of die smaakfen ! trn de stad moest men er
r,eel geld voor geven Hier hingen ze verlokkené
aan den boom, alsof ze riepen : < Pluk oilS rf,tâ.ârn wt:.
z;iin rijp I
Dan was het middageten klaar. Victor had nbg twet'
broers en een zuster, Die rverkten nu heele dagen oJr
hèt_veld, want het graan werd gemaaid.

Het geheele {ezin kwam dus aan tafel

ert

Gerard werd door ieder hartelijk begroet.
Na het noenmaal ginsen Gerard en Victor naar 't
ciorp met een postkaart, waarop de eerste aan ziir:
ou-ders zijn behouden aankonast rnelcide. En nu kon'
len ze spelen !,,... Ook voor Victor was het vacantie
Beviel one sl.adsmannetje hier al dadeiijk heel goet{

II
Het koren werd ingehaald, Het' laatste voer zolr
naar de hoeve ..'an Bolle gebracht worden. Maar dat
gebeurde ferstelijk I Gerard, Victor en iongens ere
meisies uit de buuri mochten boven op de schoverr.
zilten, Vooral hadden ze een sfok rnet bloernen evr
kruid versierd, Ze staken clien voor op den wagen,
't ITas zoo veatr als een vla{.. Oom Bolle was geen.
giroote, riike boer, elie para-rcien hield" Neen, koeien
trolcken zijn waSen, G.:rard i'ond dit eerst een gek ge"
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in stuilren gestaan had, lagen er nog verspreide
aren en die moesten ze na lezen, dat is oprapen, Er
mocht niets verloren gaan. Ze verzameLden twee manden vol. Dat koren was goed voor 't vee. En nu lag hrdt
veld nok zuiverder, Anders zouden die achtergebleven aren weer gaan schieten.
Elken ochtend brachten de knapen de twee lo"ian
r,aar dê wei ; 's avonds haalden ,i di. teru6i. 't Neêfie
uit de stad kon het op de hoeve best wennen. Hii
leerde nog andere jongens kennen en dikwijls speelden ze met velen samen.
's Morgens stond Gerard al om viil uur op. Ja, bii
oom Bolle was het vroeg dag, Maar voor negen uur
lag ieder ook te bed. En dan sliep Gerard vlug in, en
ronkte hii den gianschen nacht. Dat kwam door heelc:
dagen in de open lueht te ziin.
Niet ver van- de hoeve was er een beek. Daar speelden de jonSerrs gaarne. rVater trekt altiid aan en
vooral in den Zorner, als het warm is. De knapen namen dikwiils een bad, De beek was niet diep. Alleen
moesten onze giasten een heel eind van den watermo.
len bliiven, Daar pletste het water op een groot wiel
en deed dit wentelen. En met het wiel draaiden dan
binnen in een gebouw ook de molensteenen, waartus.
schen het Eiraan gemalen werd,
Zekeren middag was Victor in de beek aan 't vis_
schen Hii zat op de leuning van een brug. Gerard had
voor dat werkje geen geduld. Aan de overziide van
de beek was een boschie. Daar {inS hii Azeinooties
graan

bij

een anderen land'

zicht i hii
bouwer een paard gezellig naast een koe voor een
wagen stapte. Och, alles is een Sewoonte !
De kinderen zalen dus boven op het koren'
Zin1en ! rieP boer Bolle'
-En daar klonk het ;
<< Koekeloere lou
Viva|' onzen hanejou,
't Laatste voer is oP de baan
'
Om naar huis te $aan >>'
had ook gezien, hoe

Een der ion$ens nep t << Is heit 't laatste ? >> En
allen antwoordden : < Ja ! > Dan be$onnen ze vieer
van voren aI le zinpen, En dat duurde nu den heelen
lach'
weS. Menschen op 't land keken op en knikten en
ten. Op de hoeve gleden de kinderen van den waSen
En ze liepen weer heen om te sPelen'
Muar 'i avonds had Victor's moeder wafels $ebak'
hen, omdat < de oofst binnen was >' Gerard at natuur'
lijk zoo smalceliik als de anderen' Den volgenden
\ù[aar het
morgen Eoest bii met Victor wat werken'
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zoekefl,

-Toen

hii ziin

zakken $evuld had, kwam Gerard

weer bii Victor,
Hebt ge al veel gevangen ? vroe$ hï'i'
- Jtyss...
-'t 'Waren maar stekelbaarsjes, dus $een visschen'
die's middag of 's avonds op moeders ta-fel lekker ge'
bakken zouden liggen, Opeens tiep Yi"cfor t
O, daar komt een auto !
- Wat $eeft dat ?
- Ik zal d,ad'e\iik beet hebben Er zwemmén wel
- visschen rond mijn worm, Maar als die âuto over
tien
de brug rijdt en $ertlcht maakt, zallen ze verschieten
en wegzwernmen Doe de automobiel stil houden
haast u !
Gerard sprong op den we$ en zwaai'de met ziin
muts. De man aan 't stuur st'opte, als kree$ hii een bevel van een politeiagdnt, zooals in de stad $ebeurt'
Wat is er rnanneke ? vroeg hij,
- Mif n neefje is aan 't visschen hii zal dadeliik
- hebben en $e rnoo$L $een lawaai maken'
beet
' __En doet ge ons daarvoor stoppen ! Ik dacht, dat
de T:rug gebroken was ! riep een heer die naast de
chautfeur zat'
Hii sprong ui.' ziin auto en nijdig greep hij Gerarcl
vast, Hij duwde den jon$en in den auto' De kleine
Boll,e za| nu tusschen dien kwaad gehumeurden matl
en den chauffeur,
Rii doar, zei de heer, Ik zal op 't dorp dezeh

-

.-*8-

i,:,
'rlr

,,

deugniet aan de politie over$even,Ze moeten hem die
streken eens afleeren !
Victor keek nu toch om en rieP ;
mij ook meerijden, als 't u blieft !
-Laat
Hii had niet verstaan wat de heer zei' De crotor
ronhte luid. En de auto reed weer voort,
Gerard zat daar nu Eievangen. Hii was heelemaal
verbluft, Hoe had hii dien auto ook durven doen st-il
houden ! 't rù(/as Zonder nadenken gebeurd',, alleen
om Victor een dienst te bewiizen. De mijnheer naas{
hem keek nog altijd kwaacl en bromde vreeselijk.
Laat hem er nu uit, 'zei. een dame, die achterir:
'zat,
--- Neen ! De jongens zijn tegenwoordig veel te ondeuSend. Ik zal dezen schelrn eens een lesje geven.
Gerard werd kalmer, Hij zat niel gauw verlegen.
Maar de auto reed snel voort, Er uit springien kon on'
ze knaap niet i dan zouhlj den hals breken.Hoe ver
wilde die mijnheer hem rneenemen ? Tot bii de politie
Dit vooruitzichtbedierf al hef plezier van 't autoreis.

ie.

Gerard schrok, Daar rvas de statie van Boekel al et
nog liet de heer hem niet gaan.
Hoe moet ik weer thuis komen ? dacht de knaap
En- dan de politie
:- Nu is 't ver 6!enoeg, hernam de dame, die veei
vriendeliiker scheen.
Neen ik laat hem niet gaan ! riep de heer
- boos, Misschien neem ik hem wel mee tot Gent
altiid
1
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Die man handelde ook verkeerd. ÈIij mocht ee,i
kind zoo maar niet weg voeren. Maar zeker was hii
trotsch en gewoon dat ieder voor hem vloog. Als hii
wat tot den chauffetr zei, klonlc ziin stem ook knorrig en barsch.
Ik wil er uit, dacht Gerard. En ik zal u doin

-

stoppen

!

Opeens nam
op den weg,

hii

de pet van den heer af en wierp die

*

Stoppen ! schreeuwde de man, en de chauffeur
gehoorzaamde dadelijk De miinheer spron6i uit dr
auto, om zijn hoofddeksel te halen, Gerard wipte hern
achterna en vluchtte op een stuk land.
Hier ! gebood de heer.
- Neen, neen, riep de knaap en hii rende verder.
-Met de auto konden ze hem toch over de akkers
niet volgen. Gerard was dus vrij. FIii hoorde den eigenaar van den auto nog wel bulderen, maar nu gaf hil
er niet om. Eenige oogenirlikken later reed de auto
mobiel verder.
Ih had hem toch leelijk beet, dacht Gerard. Ha
hij- zou mij meenemen naar Gent ? Ja, als hii dan
den trein betaalde orn weer te keeren Wat zal hii
,
nu nog veel niidiger ziin !
Toch moest Gerard een heel eind terug wandelen.
Victor zat no{ altiid bii de beek.
Ha, ziit ge daar ? vroeg hii. T/aarom mocht gii
meerijden en ik niet ?
_- Mogen ! Hebt ge dan niet verstaan wat die man
11

-

-

wilde doen

?

Gerard vertelde alles, wat er gebeurd was, en hoe
hii zich zell bevriid had, Victor moest er harteliik
om lachen, 's Avonds hoorde boer Bolle het verhaal,.
Ge mocht die aufo zoo maar niet doen stoppen,
hij. Ge moet nooit iemand last aan doen
vermaandde
Maar die mijnheer had het rebht niet u mee te voeren
Hae zou hii de ouders in groote onrust kunnen brengen I
En kinderen doen verdwalen I ri,ep Gerard:.
- verontwaardigd.
tante
Had hij u een klap onder uw broek gegeven, 'k
zou er niets op zegsen, hernarn Bolle. Ge moet de
menschen maar rnet rust laten. En Victor mag u niel
zulk dwaas werk optreggen !
II

't

lWas Donderdag.

T,

Al

heel vroeg gingen Gerar,l
en Victor op reis. Ze rnoehten met boer Bolle rnee
naar Oudenaarde, waar het marktdag was. Maar ze
rnoesten helpen ! Victors vader duwde een kruiwagen,
waarop twee manden met pruimen stonden, om dez,e
in de stad te verkoopen. De jongens trokken op, Ze
gingen over Mater, en dicht langs Volkegem. Nu klom-

men, dan daalden zeo want't land is daar heuvelachtig, Soms wandelden ze, in een diepen weg als tusschen iwee muren van aardç. f)an weer stonden ze op
een hoog punf, vanwaar ze heel ver. trronden zien, Yader wees zelfs de torens van Gent"
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.*- Vader, wâarom heet het hier den ïWolvenberg

vroeg! victor,

O, in den ouden

tiié

zullen er hier wolven in het

- gewoond hebbenn meende
bosch
vader. htre*I
u dat beter kunnen
neus in de boetrcen.

-*-

?

vertellen

Ka.el

. Die zii altijd met "olr
zijn

$û/ie is neef

Karel ? vroeg Gerard.
Een oude neef van uw tante,s vader.
FIij
in de stad. lffe gaan hem strak een goeden wooni
arg
€en.
"ut_
De knapen zaÉen Oudenaarde in
het dal liggen." Ze
.
keken over de roode en grijze daken
heeri, waarovei:
de torens rezen Oorn bolie *""rdu- Schelde. Dis
l:uk y*l_.:"n breede, zilvere U"rra ,Ào *rit
de verte Sezien. 't $/as nu druk op de wegen
*uu, d* stad. Veel
-i;;*,
kooplieden en boeren L*u*"n-of
en fietsen
veel boerinnen met botermande"?aJ"f
;;;;:à;l
de lrarn van Geeraardsbergen er.-dË;;n
Deynze en
de freinen brachfen veel marktb."o"k.ru.
ÉIet stadje
*T {-un ook vol gewernel en gewoelBolle verkocht eerst olu prui**r,
i lrii a""a dan nog
eenig-e boodschappen. In
àen herberJ'rp"uk hij mel
kooplieden- De jongens rironken
i."f-l;* en aten elk
twee boterkoeken, Daarna ging
vader met d* ltnapen
naar neef Karel. Gerard keeL
rrreemd op. fV"*i Karei
was een ouderwetsche ;ran.
Lnii ,ut' uun ta fet e r
maakte een pen {ereed.. Fiet was
æJ o* );_ ;;
die kennen, maar een pluim.
lV."iflrJl had daarmee
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in zijn jeuSd leeren schrijven en hij wilde nu {ee't

ahder gebruiken. Hij
cl.roeg op zijn hooid een pinnemuts,
* \ù7ie we daar hebben I riep de man op hartelijken toon, FIa, dat is goed, om mij eens te konten bezoeken Ga zitten
Neef Karel moest nu alles weten ; hoe het thuis
was, hoe hei met den oogst stond, of het fruit gelukt
was. Bol1e had een mandje lekkere pruimen voor
was ouderwetsch gekleed en

hem meegebracht.
En wie is dat gastje ? vroeg de oude man, op
Gerard wijzend.
En toen hij dat ook wist, zei hij :
Ja ia de jongens hebben plezier om mijn
'pinnemuts,
he ? Als ik no{ zoo veel haar had als gij,
zou ik die ook niet draSien. Maar miln knikker is kaai
en glad. Gisteren had ik mijn pinnemuts af{ezef en er
wandelden twee vliegen orrer mijn hoofd. De eene wai
de moeder en de andere het kindje, En ze spraken
met eltrcaar:. Ik luisterde ze eens a{, << Ja, rnijn lief je >
zei, moeder vlieg, << ik heb van mijn moeder no$ hoo.
'len vertelien, dat er hier vroeger een dicht bosct:.
sfond, Maar Se ziet, hoe het nu heelemaal verdwenen
is >r,
De jongens lachten om de grap, Neef en vader
spraken noÉi een geruimen tijd. Toen moest Bolle heerr
Neef Karel zei :
Ik zal ze Oudenaarde toonen. En dan zet ik ze vanavond op den tram van zeven uur. Is dat goed ?

*t4*

Vader vond het best, Toen hij heen was, trok neef
Karel een andere ias aan en verwisselde hii de pinnem'fs rnef een hoed. FIii nam zijn wandelstok met zil
veren knop en trok .er met de knapen op uit' Eerst
toonde hij hun het.stadhuis. Dit is een van de schoonste monumenten van België. Het werd gebouwd iii
cten tijd van Karel V. dus zoo wat honderd jaar ge
ieden.

En nu zal ik u eens wat van dien keizer veri.ei
Alleen
stond er voor zijn naam keizer en voor den mijnen
neef, Eens zou hij de stad bezoeken. Hij had wel de
dag maar niet het uur bepaald. En daar hii dikwijls
een poets uithaalde, zou hij wel eens onverrvach[s
durven binnen treden. Maar de- burgemeester en schepen wilden hem plechtig ontvangen. Om nu zeker te
weten, wanneer hij in aantocht was, plaatsten ze eer\
rlaker op den toren. Die man viel echter in slaap
en dus kon hij niet uitkiiken Hij snurkte nog, toen
de keizer met zijn {evolg binnen reed. Er was nie'
mand op het stadhuis orn den vorst te ontvan6len
Alleen een oude klerk was er aanwezig. Hij schrol.
geweldig en liep om den burgerneester en schepenen
Deze kwarnen aangestormd, rood van verlegenheid.
Asa, zei de kei.zer, is me dat een manier, om uw
- te ontrranÉen I
vorst
De burgemeester vertelde, dat de waker op deu [o.
ten zi,in plicht niet had Sedaan.
mii dien waker ! zeiKarel.
- Haal
_ 15 _:

- zei neef Karel, Hij heette dus net als ik
Ien,

Deze kwam en za{ er niet ansti$ uit'

--_ Hii lag te slapen ! werd er verontwaardigd ge'
roePen,

Hoort ge het nu, Majesteit ? zei de bur$emees-

ter- beleedigd, Hii slieP
S7el, hii deed maar gelijk gij
- Mijnheer dekeizer,'t was daar boven zoo warm'
- de wachter' Ik had dorst en miin vrouw had ii:':
sprak
!

I

kurrou bi,er 6iebracht"". en dat maakte mii slaperilr
"en
Karel lachte en zei tot den bur$erneester I

! i}'dli
'+

f,,

,.t

geloof dat Se oprecht ziil, en ik wil alles
't
vergeten op een voorwaarde t $ii zult iets in wapen
uwer stede zellen, en ge moo$t kiezen tusschen een
een slaapmuts of een bril ! Een slaapmuts omdat Éi'
lieden van Oudena arde zoo slaperig ziit of een bril
omdat Sii niet zien k:unl of uw keizer komt' Kiest nu l
De burgemeester blikte zijn schepen aan en de schepenen staarden naar het stedehoofd Een slaapmuts
iat *as al te vernederend, dus dan maar een bril I

--- Ik

En zoo staat er nu een bril in het wapen van Ouden
aarde, vervolgde neef Karel. En hij wees het op eet!
plakkaat dat aan den muur van het stadhuis hing,
Op welken toren was de waker ? vroeg Gerard.
- Daar op Sint-Ïilalburga. Hij is hocg genoef
__
hé ? tù(/e gaan de kerk eens bekijken...
Toen ze het bedehuis bezocht hadden, deed neel
Karel nog een ander verhaal over Oudenaarde,
Heel lang geleden, zei hij kende men geer)
straatlantaarns.
Men sukkelde bij avond rnaar in 't
cionker, en dat was te et{er, omdat '.,eel straten Éeheel ongepiaveid waren en vol kuilen en pntten tragen.
De overheid van Oudenaarde wilde den toestand nrcrbeteren. De burgemeester zond een bode ui{- en die
rnoest overal roepen : << Aan cle bevolking onzer goeCe
stede;wordt bekend gemaakt, dat te beginnen van rnor
gen niemand meer na 't invallen der drristernis rnaf
tritgaan zond,er lantaarn >.
Den volgenden avond Sing de politiekornmissaris.
dien men toen schout noernde, met zijn dienaren ronrl
om te waken dat 't gebod der heeren stipt vrerd uitgevoerd, Hij zag geen lichten, en b.oos stapte hii bi:
een groepje weerspannelingen.
Hei, ge overtreedt de verordeninS del stede rien
hif-. Mee naar 't wethuis !
S(/aarom ? vroeg de .roorste
burgers.
- !ilaar is uw lantaarn ? Ha Ider
gie meent de be
- der stede te overtreden. we zttllen u dat anyelen
flçrs leeren, mee, zeg ik u I
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we overtreden niets

! We hebben een

-Maar
taarn
en de andere burgers hieven hun lantaarn

lan
oru-

hoog, doch in geen enkele brandde licht.
't Licht ! schreeuwde de schout.
. - 't Licht ? vroegl een der mannen verwonderr:i
We hebben 't bevel gehoorzaamd en dit ze{t dat ni':'
mand mag uitgaan zonder lantaarn. Doch er wer<j
niet bijgezegd, dat er licht in branden moest'
De schout begreep, dal deze burglers hem eene poets
gespeeld hadden en hii was'machteloos iegen hen
Veel nieuwsgierigen hadden zicb rond het groeplr,
verzameld en lachten harteliik met de burgers mede
En weldra liepen allen met lantaarn zonder licht
Den volgenden dag een nieuw beveMn elke lavr'
taarn moest een kaars staan.
De burgers plaatsten een kaars in hun lantaarrr,
maar staken ze niet aan. Een derde gebod ! De kaarr
moest branden, De brave poorters stribbelden niet te
gien, staken de kaarsen aan, maar hielden de branden
de lantaarn onder hun mantel. De overheid korr nor3
lriemand straffen, want haar bevel werd trouw opge
volgd. Een vierde afkondiging ! De lantaarn, met d,,
brandende kaars moest zô6 hoog geh'urden worden,
d,at ze goed haar licht verspreidde. Nu bereikte dor
burgemeester ziin doel. En de burgers moesten erken.
nen, dat het bevel verstandig was, want nu konde.,
ze veiliger over straat gaan dan vroeger, toen ze som.:
builen of bloedneuzen opliepen,
Neef Karel wist zoo heel wat te vertellen. Na c1.:
18
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--

hii met Gerard en Victor etirr.
Zijn vrouw was al lanS dood, en zijn kinderen woon
êerste wandeling ginS

cen elders, Een huishoudster zorÉde voor hem en

di..>

had nu een lekker noenmaal Serced gemaakt, FIet
meest smulden de jongens van de rijstpap.

Daarna Sing de goede man weer met hen uit en
toonde hun de kerk van O, L, Vrouwe van Pamel, hel
Begijnhof, de Schelde, en altijd weer had hij iets
biizonders te verhalen. Zoo vertelde hii de geschie
denis van Adriaan de Brouwer, die drie honderd iaar
Seleden, te Oudenaarde woonde.
Voor een armtierig huisje in de achterbuurt van
Oudenaarde zat eens een knaap _van ongeveer dertien jaar te schilderen. Ziin onderwerp was een vogel met schitterende kleuren, ziin doek, een stuk groi.
hnnen,

Ziit gii schilder, vriendje ? vroeg eensklaps een
- Wie heeft u dat Seleerd ?
heer.
-- Niemand, miinheer !
Schildert uw vad,er ?
*- Neen, mijnheer, vroe6ier teekende hij voor tapijtwerlrers, doch nu niet meer. Maar ik heb veel mut.
sen en doeken beschilderd voor de juffers onzer stad
en voor de boerinnen. Moeder is rnutsenmaakster.
* Maar jongen, Se moet schilder worden, hernanr
ce vreemdeling. FIoe heet ge ?
Adriaan de Brouwer, heer.
*- Hoor eens, Adriaan, ge moet met mij mee gaan_
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Ilr-ben schil$ler en zal u de kunst leeren, Zoudtge
dat

willen ?
Adriaans oogen schitiercien.
Ik zal niet mogen van moeder. Moeder bemirrj
me niet Ik mag nooit speien of wandelen,
zeihij,
* En ze:u uw vader u geen toesternrning geven
mi i
te vergezellen ? vroeg de man.
neen, van vader moet ilc ool< werken,

hij

geld noodig om naar de herberg te
veel-O,
6iaan.
. - Zoo, zoo, mompelde de h"e, ,rud"rrkend. En dar,
I'ernam

hij

heef,

:

-*- Ziit ge Éiaarne thuis ?
miinheer, ik krijg veel slagen
__ {een,
Welnu, Adriaan, ga dan onmidàeliiik

met rnij

mede . T/e zullen dadelijk de stad verlaten in eeii
koets met vlugge paarcien. F{a, ge ,.rtt
,"iroorre dorper,

steden en landstreken zien..,, we gaan
een heel
in Holland. Ik zaI u prachtige kùed"r"n trroopeneind
eir
lekker eten verschaffen. En ge zult
b"ro"rnd kun^
""r,
stenaar worden een beroerad schilder.
Dat was te veel voor den armen knaap
I Hij be.
zweek voor de verleiding,
Ik Éta mee ! riep lii Muu, laten we spoeciig- vertrekken. Moede,
g^u"ui een thuis komen.
Adriaan de Brouwer had
treurig leven geleid ir
't ouderlijk huis. Ziin vader ,"uu
,"-o dronkaard e,r
zijn moeder had de rneeste moeite om
haar brood te
verdienen en was door dien strijd
om ,t bestaan harcl
geworden.
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Andere kinderen ravotten lanfs pleinen en straten... Maar Adriaan zat steeds nevens moeder en

moest door 't schilderen van bloemen en vo6iels op
linnen, geld verdienen. Streng was de vrouw' bot in
haar woorden, soms wreed in heur straffen, Vader dc:
Biouwer, eens een behendig teekenaar, sleet ziin da'gien

in de kroeg.

De heer, die Adriaan meegenornen had, was nie'
mand anders dan Frans Hals, de beroemde schildec
van Haarlem, in Holland.
Adriaan die thuis zoo'n ongelukkig leven geleid
had, kwam dus te Haarlem en voelde zich wa geluk.
kig Uii Frans Hals. Maar deze schilder was helaas eerr
dronkaard. Hii zaL soms heele daSen in de herberg
Ja, weldra moesten zlin leerlingen hem elken avond
halen, omdat hij te dronken was om alleen naar huis
te keeren. Hij liet Brouwer schilderen en verdien<le
veel geld met diens werk, Adriaan kreeg echter ook
de leelljke gewoonte te gaan drinkcn. Eindelijk ver'
liet hij Frans Hals. Hij had met Van Diick gesproken
en deze had hem aangieraden zich le Antwerpen tc
vestigen, Brouwer was nu al een fiine schilder 6iewor-

den, Hij bezat Sroot talent.
Adriaan kwam van Haarlem eerst te Amsterdam
en stapte daar natuurlijk een kroeg binnen,.. Spoedi4
was ziin niet al te wel gevulde tasch ledig. De Brou
wer teekende op tafel 't portret van den waard, en
deze verrast over ziinkontefieitsel, noodigde den kunstenaar te eten,

-21 -

Eten wil ik wel, maar betalen kan ik niet, sprak

de-Brouwer,

Maar

kunt Seld verdienen. Wenscht gie een

- voor Se
werkplaats ? Ik ook bemin de schilderkamer

kunst...
De Brouwer begireep wel, dat de sluwe herber$ie;
uit zijn kunst voordeel halen wilde en toch ver$aI
h; Van Dijck's raad en bleel" Onze schilder woonde
eenigen tiid te Amsterdam ; hii maakte er veel en
goede tafereelen, maar haalde er ook talrijke poetsen uit,
De Brouwer was altijd slordig gekleed, en toen een
zijner vrienden trouwde, werd hii niet op de bruilof t
uitgenoodigd, natuurlijk om ziin onvoe6izaam $ewâarJ.
Adriaan liet zich een prachtis kgeed maken, en,
Caarin uitgedost bracht hij den bruidegom eenbezoek.
De uitnoodiging liet thans niet op zich wachten. Onze
schilder zat in ziin pronkkleed aan 't feestmaal, Eens'
klaps nam hij een kom saus en wierp het vocht op zlin
gewaad,

lflat doet gie nu ? vroe6i de gastheer.

ik trakteer 't kleed, dat gii op uw huweliik
-'Wel,
tritgenoodifd hebt !
Een ander maal wilde de Brouwer den sch.ouwburg
zel hem, dat hif daar in ziin
kleeren
niet zou binnengelaten worvuile, slordige
den. De glrappenmaker beschilderde een stuk linneu
met de prachtifiste bloemen en liet er een mantel varr
bezoeken, maar men

maken en in dit gewaad begai hii zich naar de too'
neelzaal, Hij had er veel bekijks.
Een nieuwe stof ! fluisterden de dames, en ze
- weten waar die wel te koop was,
wilden
In plaats van te antwoordden nam Adriaan tijdens
de rustpoos een natte spons en veegdo al de bloemen
van zijn mantel, En nu stond hij daar met de oude,
verfrommelde linnen om zijn leden.
Ben ik er minder om ? vrçeÊ hif aan de ver- toeschouwers,
baasde
De jongeling dacht aan zijn ouders en hij zond eeu
bode naar Oudenaarde, om hun te verzoeken bij hem
te komen wonen, waat. ze aan niets Sebrek zouden
hebben, Die bode bracht slecht nieuws. Vader en moeder waren dood I De zoon was hierover zeer bedroefd.
Eenigen tijd scheen hij ernstiger geworden. I7eer be
sloot hij zijn reis te vervolgen,
Adriaan Brouwer kwam te Antwerpen. Daar wa.
ren de Spanjaarden meester. Ze voerden oorlo6i met

de llollanders. Adriaan kwam uit Holland, En

nrr

hielden de Spanjaarden hem voor een spion en sloter,
hem in 't kasteel op. In het kasteel was een edelrnan.
De Brou.wer vertelde hem, dat hii geen bespieder
maar een schilder was.
* Edele heer ik zou het u bewiizen, zoo ge mij
schildersgerief kondet bezorgen, zei hij,
Ge zulthet krijgen, marl, wees gerust I Ja, maalr
- talereel, ik zal het Rubens
een
voorlegpien, sprak de
edelman,

't
ontving
de
; Sievan$ene
noodige gerief. De Brouwer za1 uit zijn cel eenige sol'
daten, die lustiS aan 't dobbelen waren. Een goed on'
derwerp voor ziin stukje. Ifleldra was het tafereeltie
voltooid. De edelman stond verwonderd over De

De hertog hield woord

Brouwer's kunst. Hii deed Rubens verzoeken eens or,
het kasteel te komen. De beroemde schilder liet niet

lang op zich wachten.

Zit hij hier SievanSen ?
- I Zoogenaamd als spion.
-Ja

Een
-Rubens,

schilder, die voor spion speelt mompelde
maar dat moet een misverstand wezen. lL zaI

den glouverneur spreken. De Brouwers talenten mo$e,r

niet in den kerker be{raven bliiven.
Danlc aan den invloed van Rubens kreepi onze sihil'
der zijn vrijheid terug. Zijn beschermer nam hem mei
naar ziin woning.
weet, dat gij tot heden iichtzinnig geleeld
hebt, zei Rubens ernstig. Ach, zoo menig kunstenaar
verliest zijn gaven in het wiinhuis ! Luister naar
miin raad,'De Brouwer, wees ernstig en flink, leef
voor uw arbeid en ge zult waarliik delukkig worden !
De jonge man luisterde echter niet naar deze wiize
woorden. Slechts korten tijd bleef hij Rubens's 6iast
ii haakte naar een losser leven. 't leven in kroegen
en speelhuizen, een leven, dat slecht eindigen moest
Adriaan De Brouwer bleef een losbol. $/eldra sta,i
hii tot over de ooren in de schulden : de schuldei.
schers en
6lerechtdienaren maakten hem 't leven on,
mogeliik, Om maar veel geld te verdienen, flanste hrr
allerlei tooneelties aaneen. Ziin kunst daalde snel, en
zUn gezondheid leed niet minder,
't
in
begin van 1638 de vreeselijke pest te
To"n
^
antwerpen
verscheen, was De Brouwer een der eer.
ste. slachtoffers. Hii
stierf arm en ellendig in den
ouderdom van
slechts twee en twintis iaren. Zeven

_Ik

Hoe oordeelt 5ie over dit stukie ? vroeg de herto$, hem de < dobbelende soldaien > voorlegsende
Rubens bekeek 't schilderijtje en riep verwonderd :

Maar dat is van Adriaan De Brouwer, den leer'
ling van Frans Hals ! FIoe komt dat in uw bezit ?
Kent gij de Brouwer ? vroef de edelman.
Persoonliik niet, rnaar wel uit zijn- werken, En
dit stukje is van hem, ten ware een ander kunste.----

naar op6fekomen was.
Welnu, ik heb het van den vervaardiger fekreÉen i en deze noemt zich inderdaad Adriaan De Brou'
wer.
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schuideischers legcien beslag op zifn weinige bezittinÉen.

neef Karel en hii voe$cle er bii : < O'

Zoo vertelde
die vreeselijke drank heelt al veel menschen onSeluk
kig gemaalct ; dat was vroeger zoo en het is no$ het

feval

>.

Zoo onder 't wandelen, vroe$, Gerard, die zijn $e

schiedenis wel kende :
Mi jnheer, werd landvoogdes lViar$aretha vad
Parma, niet te Oudenaarde geboren ?
Juist mijn longen en wel in het huis achter de
kerk. Keizer Karel rvas haar vader en de herto$ vatt
I
rarma haar zoon ; deez lrortog beleflerde eerls ot]ze
stad. En dan kon het in die tijden wreed toegaan; de
soldaten, als ze een stad binnenvielen, plunderden eu
moorciden. Te Oudenaarde verboocl de hertoS dit, on,dat het de {eboortepiaats van ziin moeder was. Jant'
mer {enoeg hadden al de steden dit geltrk niet.
't Tflas een aangename en leerrijke daS. En orn zeve,'trur, bracht Karel de jonSens naar den tram. Zot kon'
den ze ook naar Maria-Hoorebeke reizen. Ze vonden
dat ritie plezierig.

Maar in den atrto fing het toch vltrS(er hé

vroeg Victor.

?

Ja, wel,.,. maar nu zit ik niet gevanSen I
-Behouden kwamen de ionfens thuis en ze hadderr
daar veel te verhalen.
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IV.

't Was al veel dagen achtereen zeer heeL geweest
Vandaag zal het weder wel breken, zei bo<:r
Bolle, zekeren namiddaÉ
Er zitten donderkoppen.
Éinder boven den Franschen kotrter cn Blasius-Boelrel.

En ia, tegen den avond brak een hevid onrveer los
,rn eenige
oof,enbliklicn was cle henrel :r.,,r,,irr[. De blilr.
sem flitste en
hevige clonclerslaÊen klonl<en. Gerart]
en Victor zaten
stil in een hoek je. Iecler was in huis;
nr werd weinig
6lr:spr.oken, Allen warerl onrle r clclr iii.
druk_van heI
naluurgervelcl. De liui hielcl een ]rilI rrr:
aan'.Toen begon
het te regcnen. L).r vlait{ zal.ir: rver;.
ue dondet' rou':nrelde
alleen nof iu cle verte. I)e urerr.
schen kwanren
hier en daar weer builen. Ze d,roe,!,: ,
over hel hooicl oi schuilden oncler e*n alilali.
i"i,,t"knu
' Iu. zoo heerliik frisch.
rnan Sing voorbii en zei; .. De bliksem heeit cle
,-_t"n
Koe van l7ardie
doodÉesla pen. 7e r..,:rs i,,
Vanneste
cle
rneersch.

En Bolle schrok
van dit nieuws.
AtT
S7ardje,
zei vad.er medelijclencl. I-)ie mari
L^;
tegenslag. Zijn vrouw is al zoo lan{ ziek. V.,:
;:i'veel
natr, nïets
doen. Ze kost veel aan den dokter, er ver
middelen.
\ùûardie
moet een clienstrr:*icl h,:
ïlil*"id:
h.ttlp hul"n voor het werk op het land. iln clar
,ll"ll
--ù Klndern. De man
had
zijn
nrr
eeni4,r
het
hard.
En
xoe dood.
Hii i, seruincerd.
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frIoeder h:rd ook diep medelijden
rnet Vannesfe die
clicht in de buurt op
lcleine Ur"J"rfi woonde.
""n
Den volgenden morgen
zei maed.er tot haar man
*- Ik heb daar vannacht
over V_rr"it* liggen den_
ken. l/e rnoeten die rnensch*"
h"lp"n,
Boer en boerin spraken .l";-;;;;*en
tiid en dz
baas trok naar 't dorpo
naar dnn b*"gu*eester. Tegen
den micidag keerde hii terug.
Ul, ,T"i'ô_rard en Vic
tor bii zich en zei :
.'-_ Luistert eens
goed, jongens, ik heb
een goecl
werkt voor u, Ge weet, wat
ef
bli'
Wurai"
Vanneste
gebeurd is, Die man
rnoef u*n ni*r*" ko" h*bbu*.
An
<lers wordt hii al arrner
en arrner.
een lijst, waarop de burgerr;;;;;; En nu heb ik hier
ïiu"r,ruuun r,"*tt
dat gii overal geld rnoogt gaan ,rra6ien.
Ge trekt c{au
naar de burgers un borunl
di. il-:;';en papier zai
lclrfiven, _en ge verielr
Ël
Mer rrer
geld
kan Warclie dan een t*o
loo"pJui. ôe burgernees.
ter zelf heeft ook x",oûr een goec{
somrnetje gefeekend.
Gerard en Vicror wilden-dai
eJ;';;'a""n. Na her
eten begaven zs zich op .*g..-È;;;;
was het wel
vreemd. Maar de eersfe [o*r,
aluoul"ùzooht.rr, moecligde hen aan,
't [s een schoon werk, zei hii.
En ik feeken
gaarne. En weini,gen
zullen h.t lui,n. iat bemoedig.
de. De knapen werden bit*.
;r;;.;1"" gî.d ontvanSlen
Ja, hier en daar !ïras er r,l,ui
**, gl_rù._.a die ze weS,,
ioeg. Maar ze gaven er niet
Âoorrdo zalt er in
"*
cle beurs, die moeder meegegeven had,
al meer dan

;;.;;;;;
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i"*,

hondercl frank, Gerard en Victor liepen nog; twee da
gen rond, Soms was er op een hoeve niemand thuis en
dan moesten ze terap.keeren. Eindelijk was de heele
lange tocht Sedaan. En vader kwam nu bii den bur-

gemeester de noodige sorn brengen voor een flinke
koe,

'tJilardie
VanDe bur{emeester droeg het geld naar
heste. Maar hii wilde dat de iongens mee gin{en. Zi1
hadden het lastige werk gedaan, zei hii.
Gerard en Victor moesten nu hun Zondagsche klee"
ren aantrekken ; wat verlegen vergezelden ze dei:r
burgiemeester. Ze kwamen aan het hoefie en stil gingen ze achter den burgerneester binnen, Vrouw Vanrieste zat in een leunstoel. Ze was bleek en men kon
zien, dat ze veel geschreid had. De bocr zelf kwarn
haastig uit den stal geloopen,
Burgemeester, zel u toch had de zieke al
- Goede menschen, luistert eensn sprak de fezeSd.
burgemeesier.
Ieder op de femeente had veel medelijden
met u, om dat nieuwe ongeluk, En nu hebben de menschen geld biieen verzameld en ik breng het u, Er is
{enoeS om een schoone koe te koopen,
Vardie en ziin vrouw keken verbaasd, toen de bezoeker de bankbriefies op tafel uittelde. Ze hadden
niets vernomen van de collecte,
__ En is dat voof, orls, burgemeester :? stamelde
Vanneste.
Zeker I Ge ziit brave,. werkzame lieden en (e
geholpen te worden. Deze jonSens ziin rond
rerdient

geweest met de beurs. I)e eene is de kleine vari Bolle

bn de andere een Brusselaafije, zijn koziin. En z,t
hebben hun werk gloed giedaan.
Vrouw Vanneste kree{ de tranen in de oogen. Min
i.an ook schreien van vreugde. Zii en haar man dank-

\r1,\\i

ten den burgemeester en de knapen hartelijk. O, ei
was weer geluk in huis gekoinen.
De jongens hadden een blii gevoel, Ddt is zoo, als
fe wel doet.
Een week later stond bij Wardjd Vdnnestrj edn
prachti{e koe op stal. De knapen moesten er naar
komen kijken. En moeder, die het eerst 't gedacht va'r
de inzameling had gekregen, ging eens mee.

Gerard Bolle bleef bij oom en tante tot de school
t,egon. Hij hielp nog de aarclappelen rooien, en daf
vond hij prettiS.
't Vas een plezierigie vacantie Seweest.
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