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Vrouw Broos had het niet gemakkelijk in 't le'
ven. Haar man was ziekelijk en lag dikwijls te
Leuven in 't hospitaal. En moeder moest dan alleen het land bewerken. Ze woonde eigenlijk op
het hcefje van haar schoonvaCer, maar deze kon
niet veel meer verrichten. En wat erger was, hij
deed soms zoo vreemd, scheen zijn geheugen
kwijt en ook wel wat zijn verstand. En in plaats
van hulp, gaf grootvader veel zorgen. Nu zijn
dochter was altijd zeer goed voor hem.
Op een morgen sprak grootvader weer zoo
vreemd. Hij beweerde dat hij 's nachts dieven
verjaagd had. Vrouw Broos -wist echter dat hij
heel rustig had geslapen.
Ge hebt dat gedroomd, zei ze.
- Neen, neen, er loopen slechte menschen
- en we moeten alles voor lien r+'eg stoppen.
rond
-- Korrr, kom, eet nu maal eens smakelijk en

ga dan een eindje wandelen uret Lieske.
Grootvader hield
zijn rienjarig klein.

3î

kind. Lieske had vandaag geen school; het waa
conferentie. Ze speelde nu met haar broertje,
dat pas vijf jaar was. Een zusje lag nog in de
wieg. Maar I-ieske ging wat later gaarne me!
grootvacler rnee. Ze woonden dicht bij de groote
baan van Leuven op Aarschot, in de liefelijke
'Wezemaal,
streek van
dat tegen een berg ligt.
Grootvader slenterde op dien weg, maar hij
Iuisterde niet naar Lieske, en liep in gedachten.
Uit een dreef naderde zacht ee n auto. Er zaten
twee jonge heeren in. Een was Frans Vinkels, de
eigenaar van veel gronden, sedert zijn vader on.
langs gestorven was. Zijn moeder overleed al
veel vroeger.
Wel, Broos, zoudt ge niet eens mee willen
rijde n? vroeg mijnheer Vinkels.
O, ja. Waar gaat ge heen? vroeg de oude
- die dade[jk weer helder bij zijn verstand
man,
scheen.

Een toertje doen, naar Aarschot.

- Lieske, gr1 aan moeder zeggen, dat ik met
de ootebiel mee rijd, zei grootvader kinderlijlc
blij tot het rneisje, terwijl hij instapte.
Frans Vinke ls fluisterde iets tot den ander,
een vriend uit Brussel, die bij hem op de villa logeercle. Beiden hadden veel pret. De auto snelde
over rlen blarrken macadamweg voort. Broos
laclrte soms luid van pret.

*4*

Zie die boomen, fut' " Ze vliegen ach-terf" de lruizen! Ik kan ze niet her'
uitt ,iJp hù.
it Gaat
ïapper dan de treihs' maar ik
[;;"";..'
in de kus'

t""-"r"iUang, zulle! iL *ip op el neer
tt ,ie à"n toren van Aarschot al"' Vin,.rrr.
-Riiat ge mee naar Diest? schreeuwde

- zich wat ornkeeren'd'
kels,
---l;...
overal... al was het naar
de wer'eld. Dat is Plezierig" '

't einde van

Te Aarschot Àoest Vittk"lt trager {jdgl:
hij

rnenschen'- die
Broo, tikte op de ruit naar dej:edurclen
wilcle' dat
niet kende maar wie hij toch
het
i;ii;;; a"rtig zat. De hè","' nerkten en lach;;;. Op d" Ii4trLt zwenlcten ze rechts" En weldra
,ug gàot van uit de hoogte de bevallige Demer
in de vallei.
Ziit gij niet bang dat we naaï beneden zullen- rollen?-vroeg mijnheer Vinlcels'
O, neen; ik zeg dat zoo'n ootebiel een toc'
is!
verding
T.gËn Rillaar bieid de auto stil'
We zijn hier toch niet te Diest, zei Broos'
- Neen, maar mijn paard heeft dorst. Ga
- in dat huis een i<an water vragen'
eens
Loopt de oc,tebiel met water?
- Met water en benzine. Toe, haast u, Broos!
- O, ik wil wel...
-En de oude man stâpte uit. Hij stapte naar een

hoefje. Hij hoorde dan genonk en keek om. De
atrto reed voort. En de heeren schaterd,en van 't
lachen. Ze wuifden naar den boer dien ze eens
beet genomen hatlden.
'lVat is dat nu? vroeg Broos verwonderd.
- wacht! schreeuwde hij.
Wacht,
De baas van 't hoefje trad nader.
Moet ge hier zijn? vroeg hii.
- Ik ben met die ootebiel meegekomen. En
Vinlcels zei dat ik hier een lcan water
mijnheer
moest vragen, omdat zijn paard dorst had. En nu
rijdt -hij heen.
En ik zag de heeren lachen. Kent gij zel
- Een toch...
- Hoe kwaamt ge in die auto)
-Broos vertelde het.
Dan hebben ze u voor clen zot gehouclen,
- en u hier afgezet, ver van huis. Die kan
man,
water was een list, om u uit hun auto te lcrijgen.
Dat is van zulke heertjes geestigheid.
* En hoe moet ik nu te Wezemaal gerakenl
Ha, naar Aarschot wanclelen en den trein

nemen.

l!!s61

d,e

auto zal terug keeren!

- Ik peins dat ge dan zeer lang zult mogen
wachten... Ge begrijpt toch wel, dat ze u beclro-

gen hebben, Wat zitten zulke gasten met "een
boer in

r-f;-

ijut zcu .vader VittL"it tuiig., nooit gê'
daan hebben.., N4aar de 2ôon is niet als hij. Dat

'zesgen ze allemaal bij ons.
Brobs ging heen. Voortdurend keek hij om of
de auto niet terug heerde, ntaar het was rm stil
op den weg. Niet ver van de stad hoorde hij toch
geronk. En weer wendde Broos 't hoofd om.
De auto! riep hij blij. 'k \&ist wel, dat
rnijnheer Vinlçels zÀu terug k*ur"t.
Maar 't was een andere auto en die snorde voorbij. Weer zag de oude man de Demer in de diepte,
en weer ook kwarn hij te Aarschot. En beschaamd
boog hij het hoofd, meenend dat de menschen
met'hem zouden lachen, omdat ze hem daar straks
in dat schoon rijtuig gezien hadden en hij nu zeo
te vcet terug keerde. Natuurlijk lette niemand op
hem, rvant wie kende zijn avontuur.l Maar we
'weten, dat de oude man simpel van geest werd en
nu-lereeg hij zoo'n raar gevoel.
Bror:s was dikwijls te Aarschot geweest en
had er kiekens, konijnen en vruchten ter markt
gebracht. Maar het voorval te Rillaar had zijn
verstand weer wat in de war gebracht.
'Waar
ben ilç nu l vroeg hij aan een burger.
- Waar ge zijt, vriend?
Te Aarschot natuurrijk.Maar hoe moet ik thuis geraken; de auto
komt niet terug?

^7_*

Wellce auto)

- Van mijnheer Vinkels. Ik zal nooit bij onze
Marie weer keeren. 't Is zoo ver,
\f,/s31 woont gel

- Te 'Wezemael... En nu ik weg ben, zullen
Ik heb aan onze Mari,e gezegd
dedieven,stelen...
dat ze alles moet verduiken, maar ze lacht er mee.

Kom, ik zal u den weg toonen,'zeide burger.
Ja, ga mee, want ik zal nooit thuis gerakeir.
De man leidde Broo,s naar de markt, waar eeit
verkeersagent stond.
* 'k Geloof, dat ik hier iemand heb, die niet
wel wijs is, fluisterde de burger. Misschien een,
die van Geel weggeloopen is.
Toe, breng hem naar 't l:ureel, zei de agent.
-De burger deed dit. En Broos mompelde maar
allerlei woorden over dieven. Aan 't politiebureel
wilde hij niet binnen.
rrrâar, als ge hier wacht, komt de auto.
-ZooJakreeg
de man den arnren grijsaard in het
gebouw. En men was er vriendelijk voor Broos,
die zijn naam en woonplaats noemde. Er werd
getelefoneerd. En zoo bleek het, dat de simpele
man geen vluchteling uit Geel was, zooals men
er wel eens een zag dolen, doch een bewoner'van
't naburig dorp. Men weet dat te Geel veel zinneloozen bij cle bevoll<ing inwonen. En, soms
loopt €r een weg.

-:-
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Een rijtuig bracht Broos terug naar huis.
Grootvader werd hier spoedig kalmer en we€r
helder van geest. Hij vertelde wat er gebeurd
ra'as. Zijn doclrter lvas verontwaardigd. Ze àeel'
de de gemeene grap aan buren mee en dadelijh
spraken velen er over.

il.

. De villa van mijnheer Vinkels stond aan het
'Was
eind van de schoone dreef. 't
eigenlijk een
oud verbouwd kasteeltje. Mijnireer Vink,els was
nog niet getrouwd. Emma, die c'olc bij zijn ouders
gediend had, was er huishoudster. Dien namiddag
kwam Jan, de jonge lrnecht en hovenier, rnet
brandhout in de lceulç.en"
Z"g, onze mijnheer heeft weer wat uitge- zei hij.
haald,
Emma, die de tafel aan 't afl'eqen was, keek op.
Wat uitgehaaldl herhaalde ze.
- Ja, en 't zou hem l,eelijk kunnen opbreken,
- Maar wat is ,er dan ? Gij hebt altijd zooveel
woorden
noodig om iet,s te verteilen, bromde
Emma.
't Kan een zaa.kje worden vo.or 't gerecht"
Het was een gemeene streel< ook. Mijnhe., Fruns
kan zulke leelijke dingen uithalen...
Z.g, babbelaar, moet ik dien natten doek
-
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in uw gezicht gooien? Houdt ge me voor den
aap? kreet Emma nijdig.
Mijnheer Frans heeft Mon Broos voor den
aap- gehouden. Ge kent Broos wel?
Ju, ja, hij pacht al jaren land van,ons...
- Van
ons, van ons... Ge wilt zeggen van
mijnheer
Vinkels zaliger en nu van nrijnheer
Frans. Van ons, Emma... Ge durft nog aI...
'Wat
is er nu met Broos gebeurdl C'e maakt
me- eerst ongerust en ge verduikt het nie*ws...
O, neen,.. Pieter van den zanclboer vertelde het me daar. Mon Broo's was.un 't wandelen,
de suiçkelaar kan niet veel meer werken, en mijnheer Frans krram daar per autc met dien Brusselschen windmal<er...

: Mijnheer René... '
Ih noem hem met zijn jannenstreken, een
windrnaker. Maar ge laat n1e ir!.et voort spr,el.l.en.
Mijnheer lFrans vïoeg aan den ouden Broos of
hij mee reed in de auto. I\tij biedt hij dat nnoit
aan., De auto kuischen, rnag ik doen, er me lanr
op wrijven om hern te do,en i:ljnken... maeï een
keer rneerijden in onze'auto, iijk gij zegt, dat
'Was van
eigen m,et liroos ook niet ge.
4ooit. 't
meend. Mijnheer Franp voerde hem wel ** olr",
Aarschot en Riilaar en Scherpenheuvel toi tegen Diest.
Er was al wat overdrijving

l{J"*

in 't

verhaal"

En toen, vervoigde Jutt, vroeg nrijnheer
- aan Broos, cm een 'elrrrrleï
water of een
Frans
dat is nu
halen,
te
een
liter
olie
buis benzitie of
gelijl(. En Broo,s stapt'e uit en ging naar een huis.
Opeens reed miinheer Frans voort. Ik ka.n peinzen, hoe hij iachte en de Brusselsche snulleman
van eigen er 'n luid. Ze hadden een boer vast gehacl... En zcnder de boeren, Emma, zou mijnheer
Frans niet in een auto rijden..,
*- En wat deed Broos toen)
* $1ssn gapen achter de auto,.. en wat zou
hij"'anders doen dan te vo,et terug keeren, de sukkelaar. Nlaar ge weet wel dat hij soms een beetje
zijn veistand kwijt is... De arme vent had wel
kunnen in de D,emer sukkelen en verdinken of
verclwalen naar Sichem en Averbode. Er moet
tcch zoo iets gebeurd zijn, want de politie heeft
hem met een karretje laten terug brengen. Ën
nu ligt hij ziek te bed.,. En mijnheer,Frans en de
Brusselsche klaplooper, die hier.eens fijn komt
et'en en drinken en doet of hij een baron Ts, zullen nu r+'el ergens te Hasselt of Luii< met hun
beenen onder tafel zitten smullen. Ze zijn geestig
geweest, ffiaar moest mijnheer Frans zoo iets
met mijn vader uithalen, ik sloeg hem wel tien
knuppels in stukken op zijn kop.
Maar Jan, is dat nu waar) vroeg Emma.
De- menschen klappen zoo licht. Misschien moest

l!

Mot fitoos naar Aarschot en vroeg hij om meé
te rijden en zâgen cLe menschen hem'te voet te"
rug keeren, en hel:ben ze die vertelling uitgevonden...

Mijnheer Frans uit genegenheid iemand
-"
die het vraagt, een bo,er nog wel. Ja,
meenemen,
ki,ekens houden en katten van de boeren dood
rijden, dat kan hij. Verleden rveek blufte hij er
op, dat hij van F,4echelen tot hier vier hennen en
eelr kat onder aijn ar"rto vermôrzeld had.
-"- Ge klapt te veel.
** Gij treLt altijd partij voor mijnheer Frans.
En:rma. Ons volk, hé... onze vil.la, ons land, onze
aut*, och,. âïn:xe ,slc*r*, als hij trouwt moeten er
andere rneiden komen en vliegt gij aan de deur,
** Als gi,j rnaar niet eens buiten gestoken
wordt I
*_ O, werk geno,eg I Il< ben hier toch niet met
mijn vt:llen zin, J:eweerde jan. En 't is nog niet
uit van 1\4on Broo s. Ziin r.lochter Marie wil een
klacht ihdienen bij 't gerecht...
Waarorn stapte Broos in de auto?
- û, verdecligt ge nog die gemeene streek...
-*
Eerst den ouden sulçlçelaar blijde maken en hem
dan in den vreemde op de baan laten staan.
.- Ik keur dat van eigen niet goed, maar ik
zou toch e,erst moeten weten of 't zoo gebeurd is.
-* Onze villa, ons land, onze auto, onze mijntJ *_

je geri'
heer, die g*.rlkwaad kan doen".- Nu als
darmen hier verschijnen ztrLr ge 't wel gelooven'
Ik zou nu maar ntet mijn werk voort doen'
- Gegroet !
, Jan verliet de keuken.
Tegen den avond keerde Frans Vinkels met
zijn iriend terug. Jan stond aan de garage- Hij
moesi na elke reis het rijtuig schoon maken.
-= Zçs Jan, van moïgen hebben we een grap
uitgehaald... ik rnoet er nog om lachen, zei mijn'
heer Vinkels.
En ik ook, voegde de vriend er bij" Ha, de
- van dien boer, toen we weg redenl En de
snuit
vent stak zijn armen uit, als cm de auto vast te
houclen. Ik had wilien hooren wat hij zei, toen
hij heel dien weg neochrt terug wandelen.
Ik lçen de geschiedenis al, zei Jan. Broos is
niet terug komen wandelen, de politie van Aarechot heeft hem naar huis doen voer'en.
Watl riep mijnheer Vinkels wat ontsteld
uit.* Ju, Broos was aan, het ronddolen" Ge weet
dat die man sorns weg is in zijn hoofd en vooral,
als er zoo iets gebeurt.
lsn wie hebt gij dat gehoord?
---: De menschen klappen er al over.".
Maar is dat nu zoo erg... een grap...
- Och, wat geeft gij om die boerent En deze
-
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iomperik hier zai wel overdrijven lspotte de vriend.
Dat was Jarr toch te veel.
Een grap? En ik een lomperik) sprak hij
- Maar lomp genoeg om zulk een gemeene
driftig.
grap uit te haien ben ik gelukkig niet ! En moest
Broos mijn vadel zijn, geen van u tweeën zou
nu lachen, dat verzeker ik u.
En is dat uw knecht die zoo durft sprelçen) vroeg de vriend.
__ Wel, ik heb herh nooit zoo onbeschaamd
gezienl
Schop hern aan de deur I
- Me ]aten schoppen, 't zou zoo gemakkelijk- niet gaan, hernam Jrtt. F.n me uitschelden
laat ik niet. Ik ben niet van groote familie als
gij, maar ik zou toch niet ee:: ouden, simpelen
man hartelocs en laf uren van zijn huis op den
wes zetten... En ik geef vtronw Broos groot ge"
lijlr, dat ze een klacht indienr bij het gerecht. Die
grap zouleen leelijke staart kunnen hebben.
Kom, laat hem kletsenl zei mijnheer Vin- tot zijn vriend.
kels
Zij verwijderden zich.
Hoe ge zulk een brutalen vlegel in dienat
houdti zei de Brusselsche heer
Maar hij is nog nooit zoo geweest. Zou er
nu-zoo over onze srâ"p gesproken worden?
._- 'Wat geeft ge daarom)

l4*

*

Maar als de politie er zich mee moeit!
Ze kwanren in huis en Frans Lregaf zich bij
Emma in de keuken.
* Wat is dat met Broos) vroeg hij.
J., mijnheer, dat zult gij be,ter weten dan
ik. Jan heeft me zoe iets verteld, maar ik kon het
niet gelooven, dat gij zoo met dien ouden man
gehandeld hebben. Wat is er eigenlijk ge-

"o*dt
beurd )

Vinkels vertelde het.
niet kwalijk, tnijufreer, maar dat
ie toch leelijk van u. Die eukkelaar zoo uren van
zijn huis zet'ten en den angst op het lijf jagen.
Hij had weJ aan een ongeluk kunnen raken. En
'wat zal 't.zijn als zijn dochter bij het gerechl
klaagt? Dan komt alles in de gazetten..'
Dat vond Frans Vinlcels 't ergste. Hij voelde
g€en opreclrt'berouw over zijn lafheid. Men zou
verachtelïjk over hem spreken. Hij hoopte weldra te huwen rnet jufvrouw Ë,lza Varens, die. te
Leuven woonde. Maar wat zou zii zeggen als ze
zoo iets van hem hoorde) Ze had ook een ouden
ziekelijken vader, waarvan ze innig veel hield.
Neen, het mocht geen gerechtszaak worden. En
Vinkels nam vlug een besluit
Ik moet even uit, eei hij tot zijn vriend. Ge
zult u wel wat bezig houden
Frans Vinkels epoedde zich naar het hoefje
----- |rfssm rne

@
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van Broos. De oude man had dien dag toch te
veel ontroeringen gehad, en lag reeds te bed.
Maar hij droomde b,enauwd. De kinderen speelden nog even buiten. Hun rnoeder was alleen
binnen. En daar stapte mijnheer Vinkels in huis.
O, wat stelde hij zich nu nederig aan! Hij stond
daar met uitgestreken gezicht, en hield zijn hoed
in de hand. Dadelijk merkte Marie zijn gehuichel op.
Vrouw Broos, zei Frans Vinkels, ge zdlt
wel- ktvaad zijn op mij, maar het was zoo erg niet
bedoeld.

Niet erg bedoeld ! kreet vrouw Broos. Eerr
- man zoo voor den gek houden! Vader
ouden
'meenemen en eïgens tegen Rillaar op den weg
traten staan

:-- 't Was mijn vriend, die me opstookte, loog

Vinlcels, want ïrij had, de zqogenaarnde grap bedacht orn eens aan den Brusselaar te toonen, hoe
hij met de bceren omsprong.
._ Gij hebt vader gevraagd cm mee te rijden'.
Ën het is uw schu"ld dat hij nrr ziek te bed ligt.
Zoo een mensch \ian over de zeventig behandelenl Moet ge Caarvoor een groote mijnheer zijn,
die peinst.veel beter rnanieren te hebben dan wijt
Vader had aan een ongeluk kunnen gerakent Ais
hij hier uitgaat, zencl ik een der lçinderen, mee,
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omiat iL nooit gerust ben. 't ls een schânde van
u, Maar de politie weet het.
' Vrouw' Broos, ik heb zoover niet gedacht,
hernâm Vinkels op platten toon. Als gij uw
klacht bij het gerecht intrekt, zal ik u honderd
frank geven.
Marie schoot nu in woeCe.
* Honderd frank, honderd frank! herhaalde
ze.

Twee honderd...

Ja, zoo zijt ge ! Ce peinst met uw geld
alles te kunnen goed maken ! Ge denkt dat ge
onzcn vader orn geld moogt bespotten... Geen
honderd, geen twee honderd, geen duizend franlç.
We hebben wel land van u in pacht, maar ik zeg
toch dat ge een lafaard zijt ! En maak dat ge weg
komt,.. Uit huis... of ik zou u i,ets naar't hoofd
gooien

!

Ën vrouw Broos nam zulk een dreigende houding aan, dat Vinkels bang werd en haastig de
rvoning verliet.
Vlug verwijderde Vinkels zich. Hij was wo€dend,

Brutale feeksl bromde

digen...

hij. Mij zoo belee-

Maar Vinkels was vooral ongerust. En hij had
geen plezier meer over zijn gemeene streek. Hij
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zag jarn, tlie de auto gereinigd had en tiu met
groente uit den hof kwam.
"
Ik zal dien kinkel maar niet weg sturen' alis hij erg brutaal geweest, anders praten de men'
schen ncg meer, dacht Vini<els
Vno,r.,iBroos hacl geen kiacht ingediend' Maar
de burgem€ester verltarn den volgenden dag, dat
de oude Broos ev l-lt iî'n tce '.t';.;, De grijsaard
had een akeligen ;ie.clt doorgebracht. I{ij wilde
teikens uit becl, nreenencT, dat hij in een auto zat,
die in de rivier zou vallt':::- Oi hij vroeg' hoe hij '
thuis moest geraken, waar de dieven ziin geld
zouden stelen.
Marie kon geen oog sluiten. Ze moest na den
vermoeie nden dag bij iraarraCer waken.
De burgemeester iiwa;n eens hooren en zien"
Broos leek wei zinne'ioos. Hij zat met schuwen
blik en en bang gel:at, in zijn zetel, en herkende
zelfs den burgemees'ter niet.
Deze nane het geval ernstie oP, en. schreef
na,ar het gerechL. Wie weet, tr/aarop die ontstéltenis bij Firoos zou uitloopen. Er kwam iemand
van het gerecht, orn Marie te ondervragen. En
hij verhoorde ook Frans Vinkels. De vriend was
terug naar Brussel. En er werd over het geval in
de bladen geschreven"
Frans Vinkels cntving een brief of hij eens bij
mijnheer Varens te Leuven wilde komen, den
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vader van Ëlza. Ôngerust ging hij er heen. D"
heer Varens, die ziekelijk in een zetel zat, toon'
de het dagbladartikel.
Is het waar dat gij zoo met dien ouden
man hebt gehandeld? vroeg hij.
Frans moest wel bekennen, maar wilde zich
verontschuldigen.
frfsgrnl gij dat een grap? viel de heer Varens uit. Ik schrik van uw harakter. En ik zal
eerst eens beter nagaan, wat voor een man gij
zijt, alvorens ik mijn toestemrning geef tot uw
huwelijk met mijn dochter. Elza is een eenvoudig, goedhartig meisje... En ze zov ongelukkig
zijn naast een ongevoeligen, hardvochtigen man.
Elza vertoonde zich niet. En somber vertrok
Frans Vinkels.
En al die drukte om een grap! bromde hij.
-'t Was echter geen grap, maar een gemeene
streèk, en wie zoo handelde, rnoest meer doen,
wat onrechtvaardig en laf was. Zoo oordeelde
mijnheer Varens en hij had gelijk. Hij vroeg
een broer eens inliçhtingen in te winnen over
Frans Vinkels.
: Hier doet hij zich fatsoenlijk voor, zei hij;
maar dat voorval deed me schriklcen. Kennen we
Vinkels wel goed)
De inlichtingen bleken slecht. Frans Vinkels
was hardvochtig voor zijn pachters. Hij had on-
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langs in de KemPen' waar hij ook een hoeve bezatl van een zielcelijlcen man twee koeien doen
t"r:koop"n om achterstel van Sracl':t te innen, al
was hii zelf zeer rijlc. Maar zeif verkwistte hij
geld. t{ij kon tvvee, drie dagea te Brussel op
iwi", guurr, zooals de menscilcn het noernden'
Dan dronk hij veel. Doch v{}or a.ïm.e s'renschen
had hij niets over. Hij was zectt zelLzttchtig'
Ëlza schreef zelf een hrief aan Frans, hem 'zerzoelcende nooit meer te lcornett Vin!'-els 1"r'4$ u/oedend.

De oude Broos werd beter, al sufte hij nog
dikwijls, doch clet deed hij vi.,cr cle akeiige i:eis
ook. En het gerecht liet iret bil een ernstige vermaning tot Vinkels.
Had Frans nu rnaar die verm.n:ring ter harte
genomeïr, doch daartce was hij te hoogrnoedig.
Hij keerde het geval eïil etr1, ia pla.at:; van schuld
te bekennen beweerde i-rij, d'at v?:tlrll'v' Bloos henn
in opspraak en last had gebracht.
Zij heeft ai dat krvaad "ra;r rnij aan rnijn- Varens vertelcl, zei hrj, clrts:ho:cnn de broer
heer
van mijnheer Varen's nitt }:it l:i,ai vras geweest.
En Vinkels zon og! -vvraalr^. FIij mee;:cle l-ret rnicldel daartoe te bezitten.

ilt.
Or: eekeren avond kwam Frans Vinkels op de
hoeve vâi-l vrûLll ,/ Broos, wier man nog altijd in
't hcspitaal te, Ler-rven lag.
-- Vl'rur,v, zr:i hi.i, ik I'crn eens hooren of ge
nu ocl-: zootreel cla,ats zult hel:ben en lne weer
durft n'egjag.;en, Ii: de boeker, van nrijn vader
vind ik, dat l-lycoç 'ç'arr cns tien duizend frank
geieend heeËt orrr da; huis tr" koopen. Ën het
wordt nr,i iijil, dat die *sorn terug betaald wordt.
Marie schrok.
* T'icn dr,rir-t;nii frenk :;elec-ri,J, herhaalde ee.
Ik r'reet r::' ::iets vi1:1... Dit huis behoort al lang
aan rnijn sc]:ounvader, al van vii6r mijn hu.,rrerijk.
-- []at ]::-:trv.et rk nir:t. lvla-.,i- 't is gemakkelijk
i*tç t,-: i.'cop.:t :r:e',- e.i:je injâls eeid. 't Wordt nu
t';:1, dic sr.r;:i 'i;ruiJ te beiaLen
Marie rien ha::;r vaCe:i, r-{ie aciiter in derr hof
zat. Eic*c j;v',.:.rc i,inne.n. '1'oen hij Frairs Vinkels
aaq, beÊ'cn l,ij te hev.-n ,-'n .':ei angstig:
-'-- jl,; i;jd:-:tt i.,r::r:;-; dc: r-.otcb:el ; ik zou niet

thuis

g;eralren"

-- lrit-l*r, in:jrrlr:.:r \;'il:keis };omt om geld,
dr; gij ï:r;:t lj{
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r1:r. ;i.i,riil r;"!e*nd hebben,
{:.*lrl,
g,,id...
{-ia, dr dievelr zullen [et weg
-haien Fan
i.r:ch op, il{aric !" .

---.-

.

r"rrd dien mijnh"", Frut, wandelen
"n
Hij heeft zich nooit iets van Ce zaken aangetrolç'
ken, maar boemelde liever, tot groot verdriet
van zijn vader!
Geheel verlicht ging Marie naar huis.
Vader bewaarde zelf den sleutel van de koffer, die in zijn slaapkamer stond, inaar vrouw
Broos wist hem liggen. En toen vader zijn noen.
slaapje deed in den zetel, keek Marie de kofter
i". Z" schrok. Er lagen wel eenige boeken, maar

d" koff.,

Ër was geen juist antwoord uit den ouden
man te krijgen.
Ik tàf **ug"r, naar Leuven gaan en er
met mijn rnan ûver spreken, zei Marie" Ik kan
niet gelooven, dat er sch.uld is, want dan zou er
toch interest betaald rnoeten vsorden en ik heb
daarover nooit iets gehoord.
Mijn vader was lang ziekelijk en verwaarloosde zijn za}.-en. Maar ik laat nu de boeken na'
zien en vind aardige dingen. En il< heb recht op
het gekl en ûp e{e inire'sten. Als de som betaald
is, moet ik de Lrewijzen zien!
Marie sliep dien nacht bijna niet. Zau er nu
zulk een eller:de over h.aar gezin neerdalen)
Maar het kon n:et, haar rnan zou haar aeker over
die schuld gesproken hebben...
's Morgens vertrok ze al vloeg naar Leuven.
En in 't hospitaal van de Erurs:lschestraat içwam
ze bij haar mar"r, die te b*d lag hdarie had hem
niet verteld van de autageschiedenis, om den armen kranlce niet te veroirlrusten. Maar nu kon
ze niet zwijgen.
Dat geld is al lang betaald, zei haar man.
Het kwijtschrift ligt in vae{er's koffer. En mijnheer Vinkels zaliger heeft dat vergeten uit te
doen... 'We hebben harel genoeg gezwoegd om
het geld bijeen te krijgen. D;it vader zoo suf is!
Maar ja, hij verliest zijn geheugen. Kijk dus in

geen papieïen en er was geen geld. Vaders klein
-geld
kapitaaltje stond op de spaarbank; eenig
had hij echter steeds thuis gehouden. Marie
maakte grootvader wakker. Ze moest over het
kwijtschrift praten. Maar de oude man begreep
haar niet. IVlarie zocht ook elders, bij de papieren
van haar rnân, in alle lcassen en doozen. Ze

vond geen kwijtschrift. En toch moest dit bestaan. Gedurig trachtte ze haar vader aan 't spreken te krijgen... 't Hielp niet De oude man was
dézer dagen weer erg suf.
De jonge Broos, in het hospitaal, schrok toen
zijn vrouw hem weer kwam bezoeken.
O, als vader 't maar ni.et verloren heeftl
kreunde hij. En dat ik hier ziek lig...
Na eenige dagen lceerde Vinkels terug. Marie
vertelde wat haar man gezegd had.

?T ._

heeft v€rgeten het in de boeken uit te doen, zei ze.
Dat is gemakkelijlc te beweren. Uw man
- dat het geld geleend is
erl<ent,
Ju, maar terug n-etaald!
*- BeWijs het me dan !
ik kan de schuldbekentis niet vinden.
*- Dat is mijn zaak niet,.. L.,uister, ik geef u
nog een week tijd... En betaâlt ge niet, dan laat
ik dit huis Verkoopen. Ilc kan huurders vixrden;
die zich fatsoénlijker gedragcn.
* Oi dat is hetl kreet F,larie. Gij wilt ons
treffen, omdat ik uw geid nict aannam, omdat
ilc u een lafaard noemde...
Ge zult ondervinden wal het r: kost kwaad
van mij te spreken.
* Dat heb ik niet geclaan ik ben nog te
goed geweest, ilc had zelf moeten gaan klagen bij
it gerecht, maar da't wilcle ik niet.
Zwijg met uw praatjes .. Als dit h,-ris van
mij- i's, moet ge er niet op rekenen hier te blijt'en.
Maar het huis is nog niet van u ! Er is recht.
- Toon het kwijtschrift ! treiterde Vinkels.
- O, ge zijt slechtl sirikte Marie, wie clie behandeling zoo diep trof.
Loontje lcomt orn zijn Lroont.ie, schirnpte
Vinkels.
Mijn vader hebt ge kunnen bedriegen,
'maar met mij lukt dat niet.

r Uw ,rtd",
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Wat ons durven beschuldigen van bedrog!
Waarom heeft uw man *riet van de inte'

resten gebaard)
Omdat hij ze niet schuldig was.
- Hij zal 't anders ondervinden. Een week
- ik u nog...
geef
En Vinkels vertrok. h,larie zonk \^/e€nend op
een stoel. O, hoe moest dit eindigenl Had ze nu
nog geen zorgen en last genoegl
Dikwijls spral< ze met haar schoonvader, om
toch te weten te komen, waar het kwijtschrift
gebleven was. Maar de oude man scheen er zich
niets van te herinneren.
Eenige dagen verliepen... Elken avond bad
Marie tot Cod orn hulp" Ze àaôrzocht het heele
huis. Vader Eroos scheen niets van haar onrust
te beseffen. Hij dwaalde in den hof of deed een
wandeling in het bosch. 's Morgens vroeg hij, of
er geen dieven gerveest waren
W*", werd het avond. Vrouw Broos zag den
ouden man niet.
Waar is grootvader? vroeg ze aan L.ieske,
- Hij is den lçant uitgegaan naar 't bosch.

moeder.
-:- Ç,s hem halen, kind. Straks is het donkerl
Het meisje kwam een kwartier later met groot.
vader terug.
* Alles is nog goed, zei de grijsaârd,
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Hij sprak meer van die zonderlinge woorden.
Moeder, fh.listerde Lieske, toen ilc in het

- kwam, zat grootvad,er onder een boom op
bosch
zijn lcnieën. En hij had een putje gemaakt. Hii
stak ei iets in weg. Toen hij rne zag, werd hij
kwaad. Hij zei, dat ik de dieven zou inlichten.
Vrouw Broos luisterde verbaasd. Haar vader
zat nu rustig in zijn zetel. Het bosch was dichtbij.
Moeder wenkte Lieske naar buiten.
Rap, breng me bij dien boom, zei ze zv
nuwachtig.
Het meisje herkende dadelijk de plaats. Er Iagen daar eenige moseaden netjes naast elkaar,
Moeder nam ze weg en vroetLe met een, mes, dat
ze meegenomen had in den grond. Ze vond een
doosje met papieren en geld. Gejaagd bekeek
vrouw Broos alles.
God zij geloofd! riep ze ontroerd uit. Hier
is -het kwijtschrift. 'We zijn gered!
Het papier was als een verdcken schat, nu gevonden. Marie begreep nu alles. Fïaar schoonvader had het zich in 't hoofd gestoken, dat er dieven op zijn huis loerden. En rrit vrees had hij zijn
papieren en geld in het bosch verborgen, zooals
men het vroeger in bange tijden wel deed.
Marie moest haar vader gerust stellen. AIs hij
morgen weer naar zijn schat ging zien en niets
vond, zou hij nog ergeï lcunnen worden.
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. - Vader, ik heb de doos uit het bosch ge.
haald,
zei ze. Dat is daar een slechte plaats. Dïeven zouden u kunnen zien, als gc er naar kijkt.
We zutrlen het liever onder d"r, irlo", ,r.rb"rg"n.
De oude man keek eerst nijdig, maar Marie
kon hem paaien en tevredeo ui"lllrr.
O, hoe danhte ze Gcd vorr die uitkomst!
_ Den volgenden morgen spoedde ze zich naar
Leuven en ze lcon nu o.tr d" onge rustheid bij h;;;
man wegnemen. Deze ried haar aan den b,rrge.
meester te vragen mijnheer Vinckels te ontbieden.
en het bewijs te toonen. De burgerneester wilde
dit gaarne doen.
Vinckels werd bleek van nijcl, toen hij 't stulc
zag. Kwaad ging hij naar l,riis. Hij had weer
wat
anders bedacht. Hij riep jur, ,i.r, hovenier
en
vroeg._want hij kende nog maar half zijn zaken:
..- Welk_larrd pacht Broos, r,ein rnij.
Dien hoek aan
beek.
- Ga dan aan diedebrutale
fceks ,eens zeggenr
dat- de pacht niet vernieuwd zal worden.
.: Put zeg ik nier. Doe zulke boodschappen
zelf ! Omdat gij vaij'er E:oos
o"", .i"" g.[
*nu
"noen dochter
hebt g€houdnn, rnoet zijn zoon
hun land verliezen.
Hu,. begint ge rt,eerl r\aar vrouw Broos gaan
,
of -vertrekken!
* O, dan vertrek ik ! 't Is geen eer zulk
een
**

;{}

moest eerst aanst*oi.*t. Muu, 't was tocir
een ander leven'thuis. De man ontnam zijn moedige vroulv alleriei zorgen, en gaI raad en voorlichting. En nu zijn zoon thuis was, werd grootvader ook rustiger en minder suf.
Moedig .ro"rd. het echtpaar Broos den silijd
om 't bestaan, De kinderen werden grooter en
hielpen mee. lln het gezin ging vooruit.
':
Vinkels zag hun voorspoed. Hij was er nijdig
om. Hij ieidde zelf een wild leven En niemand
achtte hem. Mijnheer Varens had wel gelijk gehad: zoo'n zoogenaamde grap teekende het karakter.
Frans Vinlc'els verwaarloosde zijn zaken en verkwistte veel gelcl. Zei<eren dag werden zijn Lrezittingen verkocht. Emma schreide dien dag...
_- O, dat hadden mijnheer en rnevrouw eens
moeten weten I kloeg ze.
Ze\ve kreeg ze een dienst t; Aarschot. Vinkels
verwoestte zijn leven verder te Brussel.
Vader Broos stierf een rustigen levensavond,
Het gezin van zijn zoûn was een der treffelijkste
van de streelç. Ftreel sterk werC Broos niet, maar
hij hacl een flinke vrouw en brave i<inderen.

tiet; liij

verachting
rneester te dienen, waarvoÔr ieder
niet
i;;;i. Doen zwijgen kunt ge me,niet' nog
franlc'
too, hotderd, tw". honderd of duizend
milnheer
u
zoo rnin als vrouw Brocs' Er zijn er die
Zood.rir"n d frank n.oernen, en dat is verdiend '
dus
*-jttwilt ge me mijn loon betalen?
*îu,t dat mijnheer Varens uit Leuven' die
had'
hielr ook land bezat' een toezichter noodig
hij besloot c{ie bttrekking te vragen'
En
- X-"ij"t
gekleed reisde hij naar de stad' Mijnheer
Varensmoesteersthooren,waaroÏtrrhijzijndienst
En Jan vertelde alles
:.
verliet.
'-Du, is eeriijk, hernarn Ce heer Varens' lk
vind u wel wat jong, maar ik zal het met u probeeren, als de iniichtingen goed zijn'
Vo! hoop ging Jan heerr' Mijnheer Varens
zijn brcer' De inlichtingen
vro,eg *'"*, d" hrrip
"ut-tgoed en hij werd tot rentoo.rlun waren zeer
*""ri", benoernd' M".t mijnheer Varens dacht
ool< aan vïouw Broos. Er was eeir goede partii
tu"a ai. hij uit lie{heirberij zelf liet bewerken'
maar nu hij zelf niet tneer ter plaatse kon gaan'
zou hij duur.rtn afzie:n' En Jan moch't de akkers
verhuren aan Broos.
Vinkels vernam liet' En weer rnislukte zijn
wraalc... Na eenigen tijd mocht de jonge Broog
het hospitaal verlaten. Veel werken kon hij nog
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