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In memoriam de heer Popping. 



Heden overleed zacht en kalm, 
nze lieve man en vader 

IENDRIK JAN POPPING, 
1 de ouderdom van 65 jaar. 

Oosterwolde (Fr), 10 Aug. 1950. 

J. W. POPPING—JANSEN. 
E. POPPING. 

e teraardebestelling zal plaats heb- 
en 	Maandag 14 Aug. as., des 
arniddacs 1 uur. Samenkomst in 
otel De Gouden Klok". 
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H. J. POPPING t 
OOSTERWOLDE, 11 Aug. Gisteren is 

ilhier cp 65-jarige leeftijd overleden de 
'eer Hendrik Jan Popping, voorheen uit-
ever alhier, die zich een goede naam had 
Ferworven als amateur-archeoloog. Tal-
'ijk zijn zijn publicaties en vooral in Z.O. 
'riesland heeft hij vele archeologische 
)nderzoekingen verriht. 

Helaas is de hee .Popping in het laatste 
leel van zijn leven in verkeerd politiek 
vaarwater terecht gekomen, als gevolg 
waarvan hij als wetenschapsman op de 
achtergrond _geraakte 

H. J. POPPING t 
OOSTERWOLDE, 11 Aug. Gisteren i 

alhier op 65-jarige leeftijd overleden d 
heer Hendrik Jan Popping, voorheen uit. 
gever alhier, die zich een goede naam ha 
verworven als amateur-archeoloog. Tal-
rijk zijn zijn publicaties en vooral in Z.O. 
Friesland heeft hij vele archeologische 
onderzoekingen verricht. 

Helaas is de heer Popping in het laatste 
deel van zijn leven in verkeerd politiek 1 
vaarwater terecht gekomen, als gevolg 
waarvan hij als wetenschapsman op de 
achtergrond geraakte. - 
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Feuilleton: 

DRIE GETROUWEN. 



FEUILLETON 

PrN Getrouwen 
door 

HENRIC VAN NORG 

Een verhaal uit het begin van de 16e eeuw 

1) 

1. De kennismaking. 

Op een zomerse dag in de maand Mei van het' 
daar 1523 wandelde een man met kalme pas over 
de schier eindeloze zandweg, die liep van het zuid-
oosten over het EUertsveld in de richting van 
Rolde. Heide; heide zover het oog reikte. De vogel-
wereld van dit wijde gebied van Erica, en Calluna 
genoot van de schone dag. De eenzame wandelaar 
ag dan naar,  links en dan naar rechts en scheen 

ook te genieten van het mooie weer, het fraaie 
landschap en de jubelende vogelwereld. Hij oogde 
naar de spannen eenden, naar de tierelierend-2 
leeuweriken, de fluitende wulpen, de luidruchtige 
grutto's aan de veenplassen en de waakzame kor-
hoenders in een spaarzame berk. 

Do man, die daar zich voortbewoog over het 
warmgele heidespoor had een hoge gestalte, doch 
was erg mager. Zijn schrale gelaat droeg een zware 
knevel. waarvan de punten triest naar de aarde 
wezen. Deze snor maakte, dat het toch reeds zo 
mistrostige gezicht van de reiziger er nog som-
berder ging uitzien. 
- 	 ---- 	 0 

De kleding van de man was armelijk en bijna 
haveloos. Men zag direct, dat zijn costuurn hem 
niet was aangemeten, doch de broek en het buis 
van eenvoudige dorpsweversstof bij toeval om zijn 
lichaam waren geraakt. Aan„ schouderriernen be-
vestigd droeg de voetganger op zijn rug een half-
gevulde reiszak. Aan een touw om zijn middel had 
hij een dwarsfluit bevestigd. Zijn  gang over de 
cneffen weg trachtte hij  te verlichten door gebruii 
te maken van een stevige eiken wandelstok. 

De weg was zeer eenzaam en slechts een enkele 
boerderij had de reiziger gezien, sinds hij het dorp 
Gic']le was gepasseerd. De man was misschien een 
uur gaans van Grollo, toen hij enkele schreden van 
de weg een mens zag liggen tussen de heidestrui-
ken. Deze had een plaatsje uitgezocht dicht aan 
een groepje jeneverbesstruiken, zo, dat zijn hoofd 
in de schaduw lag beschut voor de hete stralen 
der middagzon. Nieuwsgierig begaf zich de lange 
reiziger naar de rustende figuur. Hij zag, dat daar; 
in vaste en rustige slaap lag een man van korte 
gestalte, gezet en met een ietwat abnormaal dikke 
buik. De slapende was gestoken in een haveloze 
kledij. De lange magere be iouwde zijn contrast 
zeer opmerkzaam. Hij zag. dat .het ronde, blozende 
gezicht van de slaper zich een paar keer vertrok-
tot een opgeruimde grijnslach. De dikkerd had, 
zo 't scheen een plezierige droom. Het gezicht van 
de magere bleef echter ernstig en onbewogen. 

Nadat de schrale de slapende dikbuik langdurig 
en aandachtig had beschouwd, ging hij zijn be-
langstelling wijden aan diens bezittingen. Deze be-
stonden uit een trommel en een biezen mand met 
inhoud. De bezoeker nam voorzichtig de mand van 
de grond en verwijderde zich daarmee enkele me-
ters van de slaper. Daarop gespte hij de reiszak 
van de rug, ging in de heide zitten en inspecteerde 
de inhoud van de mand. Naast een weinig onder-
kleding vond hij een homp brood, een kluit boter 

en een halfvolle kruik, die na onderzoek bier bleek 
te bevatten. De schrale knikte goedkeurend. Hij 
haalde van onder zijn buis een groot mes te voor-
schijn, deelde het brood in zes stevige sneden en 
besmeerde deze rijkelijk met de boter. Daarop be-
gon hij te eten en nam nu en dan een slok uit de 
kruik. Na een kwartier waren brood, boter en bier 
in zijn maag verdwenen. De lege kruik werd weer 
in de mand gedeponeerd. 

De schrale bracht thans de mand weer op zijn 
cude plaats terug en vlijde zich neer bij de dik- 1 
buikige. Hij nam zijn fluit en ontlokte daaraan 
een paar schrille tonen dicht bij het oor van de-
slapende. Deze schrok wakker en staarde verschrikt 
om zich heen. Hij ontwaarde nu naast zich de 1 
lange man met zijn sombere gezicht. Uit zijn blik 1 
sprak verwondering en schrik. 

,.Lekker geslapen, kameraad ?" vroeg hem de 
snor. 

De buik knikte. 
.,Ja, ik zag het", vervolgde de schrale. ,,Ja, nie-

mand slaapt zo rustig als wij-soort-lieden. Wij be-
schikken daarvoor over de nodige zielerust." 

De buik was nu van zijn schrik bekomen. Hij 
vroeg: ,,Wie zijt ge?"  

,.Mén noemt mij Schrale Hein. En wie zijt gij ?" 
,,Men neemt mij Buikje." 
Een ogenblik zwegen beiden. 
Dan vroeg Buikje: ,,Waarheen is je weg?"  
,.Naar het Onbekende. En de jouwe?"  
' ,Eveneens naar onbekende oorden." 
,,Welnu, dan kunnen we samen reizen", meende 

Hein. 
De dikke knikte. Hij  merkte op: Ge zijt erg 

mager. Hebt ge honger?"  
' ,Ik had straks honger, maar heb nu gegeten." 
,,'k Heb nog brood", sprak Buikje. Hij graaide 

in zijn mand en zocht om brood en boter, dat hij 
. niet meer vond. Ook • ontdekte hij, dat de kruik 

leeg was. Hij vroeg: ,,Heb jij mijn brood gegeten ?" 
,,Ik had honger en zag, dat jij wel een maand 

op je vet kunt teren. Ik vermoedde in jou n zachte 
inborst en een groot gevoel van naastenliefde." 

De kleine man antwoordde niet, maar berustte 
blijkbaar in het geval. 

_Laten we nu eens nader kennis maken en eens 
eerlijk bij elkaar bieohten", vervolgde Schrale Hein. 

De beide contrasten daar op die mooie warme 
dag in de Drentse heide vertelden elkander nu in 
't kort hun levensgeschiedenis. 

De wieg van de lange had gestaan in het Gel-
derse, nu twee en dertig jaar geleden. Zijn vader 
had hij niet gekend; zijn  moeder was niet gehuwd 
geweest. In zijn jeugdjaren had de pastoor zich 
over hem ontfermd en hem een goede opvoeding 
laten geven. Deze man van de kerk wilde ook van 
hem een geestelijke maken en had hem lezen en 
schrijven geleerd en een mondvol Latijn. Toen Hein 
- zijn doopnaam was Theodorus Rudoiphus - acht-
tien jaar oud was, had hij genoeg gekregen van 
de theologische studie. Hij was naar een oom ge-
trekken, waar hij op de boerderij had gewerkt. 
Later had hij landbouwwerk verricht op andere 
boerderijen. Toen hij zes-en-twintig was, was hij 
getrouwd. Vijf jaar had hij met zijn vrouw geleefd, 
tot hij er achter kWam, dat ze hem bedroeg. Hij 
had daarop - kinderen had hij niet - een tijd als 
vagebond gezworven en was hierna in dienst ge-
treden bij Zijne Majesteit Karel van Egmond, graaf 
van Gelre. Het landknechtenleven was hem slecht 
bevallen, waarom hij was gedrost. Hij werd weder 
gevat en weer tot de dienst gedwongen, nadat hij 
eerst voor straf spitsroeden had. gelopen. In het 
vroege voorjaar van dit jaar had hij weer de plaat 
gepoetst en ging nu opnieuw het onbekende tege-
m&et. 

De dikzak vertelde, dat hij in Amsterdam was 
geboren, waar zijn vader smid was geweest. Hij 

had al jong bij het aambeeld moeten staan. Zijn 
lichaam was echter voor werken ongeschikt geble-
ken. Hij was nu dertig jaar, had het met allerlei 
vakken geprobeerd, maar alles was misgelopen. Om 
in leven te kunnen blijven was hij gedwongen ge-
worden om zo nu en dan zich iets toe te eigenen, 
wat hem volgens de wet niet toekwam. Hierdoor 

! was hij enige keren met de schout in aanraking 
gekomen, wat hem meerdere dagen vrijheid had 
gekost. Hij had het eindelijk raadzaam geacht voor 
zijn veiligheid naar het Noorden te verhuizen. Zijn 
eigenlijke naam was Wouter Jaeobsz. Gehuwd was 
hij nooit langer geweest dan voor een paar dagen. 

Toen de beide mannen elkaar omtrent hun leven 
hadden ingelicht, vroeg de lange: ,,Hoe komt ge 
aan die trommel ?" 

Gekregen van een kameraad, die uit het Bour-
gondische leger was gedrost." 

,,Kunt ge roffelen ?" 
.,Hoort 
En over de stille heide klonk een fel tromgeroffel. 
Schrale Hein knikte goedkeurend. De lange nam 

nu zijn fluit en zeide ,,Begeleid me." 
Hij blies een somber landsknechtenhied. 
De dikzak trachtte te begeleiden, maar schuda 

afkeurend zijn hoofd. 
,Neen, dat gaat niet. Blaas een lustige mars." 
Zijn kameraad voldeed hieraan en nu rolden er 

roffel-salvo's knetterend over de heide. 
,,Zo is 't goed", zei hij. 
,.Buikje, we gaan cnze muziek aan de dorpen 

brengen, dat brengt veel geld op." 
,,Gelijk heb je, vriend." 
,,En laten we nu onze weg vervolgen,, we moeten 

• voor de avond nog proviand opslaan." 
Ze raapten hun bullen bijeen en gingen het oh-

bekende tegemoet. 



ïs ze daar liepen, geleken ze op Don Quichot 
en Sancho Panza. De beide kameraden hadden een 
paar mijlen afgelegd. toen Buikje zeide, dat hij 
hevige dorst begon te krijgen. 

De Schrale n-ot;e hein met te wijzen OD enkele - 
boerderijen in de verte. 

De dikzak mopperde, dat men daar toch niets 
ancers dan water zou kunnen krijgen. 

Magere Hein kreeg medelijden met zijn reis-
genoot en verkondigde spoedig voor een andere 
drank te zullen zorgen. 

Op de vragende blik van de Buik. verklaarde hij 
nader: ,,Ziet- ge daar dat weitje met die koetjes 
voor ons ? Zodra we er naast zijn. haal ik melk 
voor je." 

Weldra hadden ze de wei in de wallen van akker-
maaishout bereikt-. waarin enkele koeien liepen. 
SCh -ale Hein gespte de reiszak van zijn rug en 
viste daaruit een koperen pot. Daarmee klom hij 
over het hek, nadat hij zijn vriend had bevolen een 
roffel te slaan, indien er onraad naderde. Hij zocht 
een naar zijn mening geschikte koe uit en begon 
:ez dier van zijn melk te bevrijden. Toen hij meende 
genoeg van het witte vocht in zijn pot te hebben 
verzameld, keerde hij daarmee naar Buikje teug. 

.,Ziet hier, vriend, iets om je dorst te lessen. 
Drink jij er eerst je deel uit." 

Samen zorgden ze, dat de pot leeg raakte, waar-
na ze hun reis voortzetten. 

..Wij zullen aanstonds bij gindse boerderijen onze 
muzikale talenten ten toon spreiden -en trachten 
daarvoor eetwaar of wat geld te ontvangen," opper-
de Hein. ,.ik heb nog slechts enkele stuivers en jij 
bent zeker ook geen rijkaard." 

Toen ze het gehucht hadden bereikt, liepen de 
beide zwervers het erf van de eerste boerderij op. 
Ze werden verwelkomd door een grote, ruige hond, 
die woedend op hen aan kwam bassen. De dikza 
scheen - geen held bij horden te zijn en ging zich 
cifrect achter de rug van zijn kameraad plaatsen. 
Deze stapte regelrecht op de viervoeter toe, hem 
scherp in de ogen ziende. ,,Weg jij, rakker", com- 
mandeerde hij doordringend. De hond droop on- 
iiddellijk af. 

,.Vooi'uit, neem nou je trommel en begeleid mij.' - 
Voor cie zijdeur van de hoeve, die openstond, pos-

teerden ze zich en ga'.'erL een fleurige militaire mars 
tn beste. 

Al spoedig kwam de jeugd van 't gehucht nieuws- 
gierig aanlopen en omringde met open mond de 
beide muzikanten. De boer en zijn vrouw kwamen, 
naar 't scheen wat schuchter, ook voor de dag. 
Toen de schrale en de dikke twee nummers hadden 

. - gegeven, nam Hein zijn oude vilten hoed van zijn 
bol en hield die voor zich. Hij zette zijn gezicht in - 

- de droevigste plooien en hij sprak met een mee-
warige stem: ..Braven mensen, schiet er ook iets 
over voor een paar hongerlijders, die door de stro- - 
pende soldaten tot de bedelstaf zijn gebracht ? Al-
les is welkom, eten en wat koperen munt. De he- 
r-iel zal -jullie belonen voor je weldaden." 

De boer kon niet nalaten te rneesrnuilen : 
-kleine ziet er niet bepaald uit als een hongerlijder." 

,.Ge hebt gelijk, boer. Maar de dagen . van mijn 
kameraad zijn alreeds geteld. Hij lijdt aan een em- 
stige -kwaal. aan hardnekkige waterzucht. Hij moet - 
veel boter en kaas eten. maar we eten meest droog 
brood." 

De boerin bleek een medelijdend hart te bezit- 
ten. Ze verdween een ogenblik en kwam terug met 
een stuk kaas en een kluit boter. De boer liet nog 
enkele munten in de hoed glijden. 	 - 

Onze allerbeste dank. goede vrienden. Dat de 

hemel jullie ;erder moge beschermen en u over- 
vloedige oogsten moge geven." 

De beide spitsbroeders werkten nu de andere vier 
hoeven van het gehucht af. steeds gevolgd door de 
kinderen. Toen ze hiermee klaar waren en verder 
hun weg gingen vervolgen over de heide. haaden 
ze zoveel proviand verzameld, dat ze da eerste vier 
en twintig uur voor honger waren gevrijwaard. De 
dikke had reeds een grote bewondering gekregen 
voor zijn maat. Het was begonnen bij de koemel- 
kerj. daarop had de t ezwering van de woeste hon 
het hare ei tee bijgedragen. Tenslotte waren de 
passende woorden van dank aan de milde gevers. 
voor deze zowel als voor de dikzak aangenaIn. 
klanken. Hij ken dan ook niet nalaten deze be-
wondering uit te spreken. ,.Ik geloof niet. dat V.-e 
voorlopig honger zullen lijden, als we zo verder 
gaan." 

Maar vergeet niet, dat we op plaatsen. waar 
veel mensen wonen, in verhouding veel minder zul-
len ontvangen", waarschuwde de Schrale. .Hier 
zulke afgelegen gehuchten horen of zien de lui 
nooit iets, dat ze niet alle dagen tegenkomen. 
EcogstenS een vagebond of bedelinOnnik. Maar 
komaan, broertje, zodra we weer een weit-je vinden 
gaan we eten en drinken." 

In de wei-de, die ze nu tegenkwameil. liepen 
slechte een ar schapen.  

m0etefl deze keer met j-  den zijn, Buikje." 
De lange molk de beide schapen en verzamelde - 

. eer een Paar liter melk. Een eind verder gingen 
Ce beide vrienden hun maal nuttigen, 

_ Rolde is nu niet ver meer; die toren daar voor 
cns zal van dit dorp zijn", meende Hein, We gaan 
daar eerst een herberg opzoeken, Ik -heb trek in 
een glas brandewijn na al die melk,', 

..En ik -in bier". zei de Buik. 

..Welaan, kleine man, dan maar weer op we»-." 
Het liep al tegen de avond toen ze -het dorp de" 

paardeinarkteii bereikten. De eerste cie beste her- 
berg. de ze op hun baan ontmoetten vera door 

•heln bezocht. 
Het  - 	- was een  ee-fl'OUdige,. doch 'lette  gelagkanler. 

waar ze binnentraden. De rede tegelvloer was met 
wit zand bestrooid. De muren tot op meterhoogte 
versierd met ingemetselde tegels. die rond de haard 
een dubbele hoogte hadden en met allerlei dieren- - 
en bloemniotieven waren versierd. 

De dikke waard stond voor de kleine. met snij- - 
werk versierde eiken tapkast Aan een der tafeltjes 
zat een viertal boeren te kaarten. Het scheen, te 
oordelen naar hun druk gesnater, dat de bezoekers 
reeds een weinig aangeschoten waren. Allen had-
den een brandewijnglaasje naast zich staan. 

De beide muzikanten namen aan een tafeltje bij 
een der ramen plaats. Ze legden hun instrurne-
ten op de tafel. De lange bestelde een brandewijn, 
Ce buik een biertje. De dranken waren hen nau-
welijks -overhandigd of ze sloegen ze direct door 't 
keelgat. Hein likte met zijn tong zijn snor na, waar 
in een paal' druppels van het vuurwater waren 
blijven hangen. Ze bestelden opnieuw een dronk. 

De kleinste van de vier boeren, die de meeste 
praats -had en naar 't scheen een ma-nneke van 
dorpse betekenis was. had met zijn scherpe oogjes 
de beide vreemdelingen goed opgenomen. 

. Muzikanten, mannen ?" vroeg hij. 
De pas aangekomenen knikten. 
..Ge schijnt dorst te hebben." 
.Is het wonderlijk,  als je de gehele dag je met 

slootwater moet laven ?" antwoordde de Schrale. 
..Mannen, geef een nummertje. Ik tracteer dan 

op een borrel." 
_We zullen graag aan uw verlangen voldoen. 

edele -heer. Onze geldbuidel is schier leeg en nood-
zaakt ons steeds om dorst te lijden. Komaan maat. 
een fleurige mars." 

De mannen rezen van hun zetel en fluit en trom-. 
mal vervulden de gelagkamer met hun klanken. 

Toen ze de mars hadden beëindigd, gingen ze 
weer zitten. Maar ook de andere boeren kwamen 
nu met een rondje en het was ôf musiseren ôf d.rin-
iten. Het gelaat van de Schrale stond nog even 
ernstig, maar kreeg een rode tint. Op het volle-
maansgezicht van Buikje verscheen een genoeglijke 
glimlach. 

Hein, diereods 	 dikke over een goed 
zangstem beschikte, beval nu: . .1k speel het lands-
knechteuiiecj en jij zingt er bij. Buik. Laat de trom-
mel nu zwijgen." 

De boeren, die ook braaf meedronken en steeds 
- tuinder critisch werden. gaven ook na dit nummer 
luid hun bijval te kennen. 

..Nu een ogenblik rusten, edele heren en dan 
geef ik aanstonds als slot nog wat bijzonders," zeide 
de Lange. ..Het is een lied van de Pussta, de on-
eindige heide van het Hongaarse land. Het land 
van de half wilden daar in het Oosten, die zich aan 
Gcd noch gebed storen. De muziek schreit nu als 
een kind en jaagt dan weer als de Wilde Jager op 
de dag als hij om zielen van de Bloksberg gaat. Ik 
heb deze muziek geleerd van 'n Hongaar. een zoon 
van het verre woeste land." 

Voorzichtig en van eik teugje genietend dronk 
1-lein eerst langzaam zijn glaasje leeg. Toen stond 
hij op en nam zijn  fluit-. Dan begon hij. 

Was het de sterke drank. die bij de Schrale alle 
apathie verjoeg en -hem de gloed gaf. die -hem thans 
tot een waarlijk kunstenaar maakte? Zeker is, dat 
de waard en de vier aangeschoten boeren en zelfs 
de Buik met volle teugen zijn muziek inzogen, de 
tonen, die hij aan zijn eenvoudig instrument ont-
lokte en die nu eens droevige beelden opriepen, 
dan weer het bruisende wilde leven van half ge-
civiliseerde stammen weergaven. 

Toen de Schrale had geëindigd en weer op zijn 
stoel had plaats genomen, heerste er een ogenblik 
smilte in de gelagkamer van de Drentse herberg. 

Het was weer de kleine boer met zijn felle oogjes, 
die het eerst begon te spreken. 

..Baas. nog een borrel voor die kerels. Zo mooi 
heb ik het nog nooit gehoord." 

Het begon te schemeren. De waard stak een paar 
kaarsen aan. De boeren hadden het kaarten al een 
tijd er aan gegeven en zich geheel verbroederd met 
de beide haveloze reizigers. Er werd nog een tijd ge-
babbeld en daarnevens gedronken. Tot de waard 



Waai'schuwde, dat het nu verstandig werd om te 
vertrekken. De boeren betaalden het gelag en ver-
aweflen met wankele hreden in de buitenlucht 

,,Zouden we hier kunnen overnachten, baas?" 
vroeg de Schrale. ,,Een paar bossen stro of een 
armvol hooi in de schuur is ons voldoende, want 
we beschikken niet over voldoende duiten om een 
luxe-kajuit te betrekken." 

De waard knikte en wenkte om hem te vo1en. 
De beide mannen volgen hem met onzekere schre-
den. In de schuur wees hij hen een bedstede. .,Zie-. 
daar, mannen. Wel te rusten."  

De Schrale en de Buik kropen op het bed en het 
verzwolgen geestrijk vocht deed zo goed zijn werk, 
dat ze binnen vijf minuten insliepen. 

De volgende morgen schoven de beide musici de 
gelagkamer weer binnen. Schrale Hein bekeek zijn 
aangezicht in het goedkope spiegeltje, dat er hing. 
en zei tot zijn makker: ,,We gaan aanstonds eerst 
een barbier opzoeken, want we dienen er als heer 
uit te zien." 

Ze gingen hun laatste proviand verdelen en 
spoelden dit met een paar glazen bier door hun 
keelgat. Ze beschouwden daarop hun muntenschat 
en deze bleek uitgeput te zijn, zodra de waard en 
de barbier zouden zijn betaald. ,,Geen zorgen, we 
gaan straks weer nieuwe buit verzamelen," meende 
Buikje, die in een goede stemming was. De dag 
van gisteren had hem bijzonder voldaan. En voor 
hun verdere plannen had hij  groot vertrouwen in 

. zijn nieuwe kameraad. tegen wie hij reeds hoog 
opzag. 

Nadat ze zich hadden laten scheren bij een 
schoenmaker-barbier, begon hun tocht langs de 
huizen van het oude Drentse dorp. 

Het was gelijk de Schrale reeds had voorzien. 
Het medelijden met de arme muzikanten was hier 
veel kleiner dan in het gehucht. dat ze de vorige 
dag hadden bewerkt. Zelfs hadden ze nog al eens 
schampere opmerkingen te horen gekregen. Meer 
dan eens werd hen gezegd, dat ze als flinke jong-
kerels zich moesten schamen om als nietsnutters 
rond te vagebonderen. Leefden er nog geen genoeg 
slampampers ten koste van de boer ? Eén der boe-
ren bood hun werk aan op zijn hoeve, wat door 
de Schrale in hoffelijke woorden werd afgeslagen. 
Reden was hun ondeskundigheid en de waterzucht 
van de Buik. 

Intussen, ook voor deze dag werden de beide 
zwervers van de hongerdood gered en een paar 
mijlen buiten het dorp, nadat ze een afgelegen 
weitje waren gepasseerd, gingen ze rusten en hun 
bijeen gebedeld brood verorberen. 

. 	
II Aan de galg 

Een paar weken hadden de vrienden nu gezwor-
ven in het Drentse landschap. Hun repertoire was 
verrijkt met een paar liederen, die door de Schrale 

waren gedicht. Ook hadden ze hun geluk beproefd 
in het Groningse, maar vooral in de rijke klei- 
streken waren de resultaten van hun tourneé zeer 
pover geweest. De arbeidersbevolking had daar 
eigenlijk niets te geven en tot de paleisachtige 
woonhuizen der rijke boeren konden ze niet eens 
naderen. Het personeel joeg hen van de erven. 

Ze verlieten dus spoedig de Groninger kleistre-
ken om weer naar het Zuiden af te dwalen. Hier 
en daar informeerde de Schrale of er zich ook Gel-
derse krijgsbenden in de buurt bevonden, want hij 
had daarvoor een heilige vrees. 

En toch zou al zijn voorzichtigheid niet baten. 
Het was op een regenachtige Junidag, dat ze het 
Drentse dorp Die ter naderden. Toen ze het dorp 
hadden bereikt, zagen ze dat daar een troep lands-
knechten bivakkeerde. Onmiddellijk wendden zij 
hun schreden en trachtten ze de weg terug te 
nemen. Ze waren echter opgemerkt en hun plot-
selinge wijziging van richting kwam de comman- 
• dant van de huurlingen verdacht voor. Hij  liet on-
middellijk enkele ruiters op hun paarden stijgen 
om de beide onbekenden gevangen te nemen, al-
thans hen te verhoren. 

Toen de muzikanten de ruiters hoorden naderen, 
mompelde de Schrale: ,,Dit kan het begin van het 
einde zijn, Buikje. 'k Heb van hen geen goeds te 
verwachten." 

De Buik was ook somber gestemd; hij was nu 
eenmaal niet een man, die overvloeide van moed. 

De achtervolgers waren hen bijna genaderd, toen 
er werd geroepen: ,,Halt, geef je gevangen. Je moet 
voor de kapitein komen." 

Er zat voor de beide zwervers niets anders op 
dan gewillig met de ruiters de weg naar Diever, weer 
it te slaan. 

Adolf van Putten, de kapitein van het vendel 
Geldersen, dat in dit Drentse dorp lag. bezag met 

'grimmige blik de beide gevangenen, die voor hem 
gevoerd werden. Zijn stemming, die nooit bijzonder 
vrolIJk was, was nu beneden nul, nu nogfle kater  

van de abnormale roes van de vorige avond in zijn 
dikke rode kop hamerde. Er waren onder de lands- 
knechten, die nieuwsgierig de beide vagebonden be- 
zagen, enkelen die Schrale Hein herkenden en hem 
een begrijpende blik toewierpen. Die herkenning 
kwam ook van de zijde van de kapitein van Zijne 
Majesteit Karel van Egmond, doch de uitwerking 
was niet minder dan catastrophaal. Hij  trok zijn 
degen en brulde: ,,Aha, de deugniet, die tweemaal 
deserteerde uit het leger van Zijne Majesteit de 
Hertog. Heeft de duivel je niet langer kunnen be- 
schermen? Welaan we zullen • een exempel nemen 
en je morgen aan de galg laten bengelen als waar-
schuwing aan allen, die ook met plannen rondlopen 
om de Gelderse vanen te ontvluchten. Dat individu 
met die tonbuik sluit je met hem op in het gat 
onder de toren; 'k zal dat heerschap straks nog 
wel verhoren. D'r blijven twee wachten voor de 
toren, die met hun kop voor hen verantwoordelijk 
zijn.' 

Schrale Hein had het vrolijke  sermoen aange-
hoord, zonder een spier in zijn gezicht te vertrek- 
ken, of het moest zijn, dat de punten van zijn snor 
nog neerslachtigernaaa de grond wezen dan ge-
woonlijk. Op het volle ronde gezicht van de Buik 
tekende zich echter de grootste verslagenheid en 
schrik af. 

De muziekinstrumenten werden hen afgenomen; 
evenzo hun bagage en de schamele voorraad mun-
ten. Daarop werden ze in een cel in de toren ge-
duwd. 

Toen hun ogen aan de schemer waren gewend 
(alleen een klein getralied venster op een paar 
meter hoogte liet een weinig licht naar binnen 
vallen). ontdekten ze een bank, waarop ze konden 
gaan zitten. Na een kwartier werden er een paar 
bossen stro naar binnen gegooid, die bestemd waren 
om op te slapen. 

Ze namen naast elkaar plaats op de bank. 
.,Grote hemel," zuchtte de Bulk, ,,nu is het met 

ons gedaan, Hein." 
,,Met mij  wel, maar jij hebt nog een kans. Die 

beul zal het wel bij één dode laten. Ze kunnen je 
gebruiken als tamboer. Het is dan echter slechts 
uitstel van executie. Op een kwaaie dag draaien ze 
dan een lanspunt rond in je dikke buik." 

,,Laat ons bidden," zei de Buik somber. 
,,Doe jij het, als je er trek in hebt." 
Ze zwegen een wijle,  terwijl ze somber voor zich 

uit staarden. 
,,Er waren er, die je herkenden, Hein. Zouden je 

vrienden niet kunnen pogen om ons te redden ?" 
,,Pogen. Ja, ze zouden kunnen pogen. Dat is ook 

alles, maar ze kunnen niets bereiken. Die bloed-
hond moet nu en dan bloed ruiken. Als er geen 
veldslag is, houdt hij onder zijn eigen troepen op-
ruiming. Geen wonder, dat er zoveel van zijn man-
nen gaan drossen." 

,,A15 je hem verzekert, dat je hem voortaan 
trouw zult dienen en hem bezweert, niet weer te 
deserteren." 

Dat heb ik de vorige keer reeds gedaan; ik ben 
er toen afgekomen met een pak slaag, waarbij ik 
half dood bleef liggen. De kerel weet dus wat hij 
aan mijn beloften heeft." 

Weer zwegen ze een poos. 
Dan begon de dikke: ,,Hein, als ik het leven mag 

behouden, dan zal ik alles proberen om je te red-
den.. Jij bent de enige ware vriend, die ik in rfljfl 
leven ben tegengekomen." 

Op het droeve gezicht van de Schrale tekende 
zich een glimlach af. 

,,Buikje, ik ben je dankbaar voor wat je zegt. 
Ik-ken je te goed, dan dat ik aan je beste bedoe-
lingen • zou twijfelen. Maar, beste vriend, je zult 
onmachtig zijn iets te doen." 
De Schrale zweeg een ogenblik, toen ging hij 

voort: ,;Ik hang aan het leven, Buikje. Ja, waarom? 
Omdat in mij evengoed de levensdrang is ingegoten 
als in welke mens of welk dier ook. Maar ik heb 
me geheel vrij gemaakt van de angst voor de dood. 
En doet het er nu werkelijk zoveel toe of ik nu 
voor eeuwig mijn ogen ga sluiten of over twintig 
of dertig jaar. Wat betekenen die enkele stonden 
in de eeuwigheid, die zich achter en voor ons uit-
strekt en waarin het leven bestond en zal doorgaan 
zonder onze belangrijkheid. Als ik het voor en 
tegen overweeg van het slapen onder de zoden; of 
het rusteloos rondzwerven, soms bij zonneschijn, 
maar meer in regen en sneeuw en koude, en op 
de Tand van de honger, door ons havelozen, of het 
dienst doen als landsknecht, in dienst van de gro-
ten der aarde, met in 't verschiet een gruwelijke 
dood of nog gruwelijker eindje leven door een af-
zinken tot in een poel van duivelse misdaad en 
ellende.... ja, wat is verkieselijker? Maar laat ons 
geen bespiegelingen houden: het heeft niet de min-
ste zin. Zo ik kans zou zien aan de strop te ont-
komen,_ikzu_an min leve--drang voldoen. Komt 



er niet meer dekans. dan zal lik morgen kalm en 
berustend mijn kop door het hennep steken. ik heb 
reeds geleerd te berusten -  in hetgeen het noodlot 
voor me :- et we,—!egd.' 

Weer zwegen beiden. 

Toen ging de dilhik van zijn houten zetel op-
staan. Met driftigè pasjes liep hij rond over de 
enkele meters grond, die de dikke muren hen lie-
ten. En een serie vloeken rolde uit zijn mond, het 
hele arsenaal, dat hij in zijn avontuurlijk leven 
had verzameld. Toen hij eindelijk zijn repertoire, 
»dat door zijn verblijf in Rotterdam en Amsterdam 
internationaal was geworden, had afgerammeld. 
vroeg zijn vriend hen-. laconiek of dit misschien 
zijn gebed was. De Buik antwoordde niet op deze 
stekelige opmerking. Hij nam even plaats op de 
bank en mopperde onverstaanbare klanken. 

De deur werd nu op een kier geopend en aan de 
gevangenen werd brood en water toegereikt. Maar 
bij beiden ontbrak alle eetlust. 

Het was reeds middag, toen de Buik uit de krocht 
werd gehaald om een verhoor te ondergaan. Hij 
werd naar de ruime tent van de kapitein gevoerd. 
waarboven de stanGaard van Gelre wapperde. 

Met zijp onmedogende ogen monsterde Adolf van 
Putten de gevangene. 

..Waar kom je vandaan en hoe heet je ?" 
,,Ik kom uit Holland. Ik heet Wouter Jacobsz. 

maar men noemt mii Buikje." 
Wat doe je in deze streek ?" 

..Werk zoeken." 
De kapitein grijnslachte. Jij werk zoeken. Zeg 

margerust.dat de grond in Holland jou-te warm 

werd. Maar dat interesseert mij niet. Men kan wel 
vechten met een leger van boeven, doch niet van 
heiligen. Hoe kwam je aan die trommel ?' 

.1k was als tamboer in dienst bij (e Amsterdamse 
schuttciij." 

,.Ik geloof, dat je liegt. De hoofdzaak is: kun je 
roffelen?" 

.,Als de beste, kapitein." 

. ,Ik wil de proef nemen en je aanstellen als tam-
boer in mijn vendel. .3e kunt ook weigeren; dan 
wordt ook jij morgen opgeknoopt. 

Ik zal uw bevelen trouw opvolgen. De Hoge 
Hertog zal een prima soldaat aan mij hebben.' 

De Buik was overgelukkig, dat hij er zo genadig 
was afgekomen. Hij dacht er in zijn blijdschap niet 
eens aan, dat de Gelderse aanvoerder toch ook niet 
de minste rechten 01) hem kon laten gelden. Maar 
macht was toch in feite toen ook reeds recht en 
zou dit in alle oorlogen blijven. Zijn dankbaar hart 
bracht de Buik er toe, een poging voor zijn magere 
vriend te doen. ..Edele kapitein, kunt ge mijn vriend 
ook geen gratie geven? Hij zal u dienen tot zijn 
laatste ademtocht." 

,Bemoei je niet met mijn zaken," zei de aan-
voerder bits. En zich tot de beide bewakers wen-
dend: Geef deze kerel zijn trommel terug en deel 
hem in bij  de afdeling van korporaal van Dinkel. 

Buikje's vreugde werd geheel vergald door de ge-
dlaan de aanstaande €chtsteiling van zijn 
vriend. In de oude schuur, waarin de groep lag, 
waarbij hij was ingedeeld, begon hij al direct de 
deugden van Schrale Hein als kameraad op te dis-
sen. Maar niemand zag kans om de kapitein te 
vermurwen. Zelfs een oudgediende, wiens door een 
sabelhouw geschonden gelaat met een grote grijze 
baard was bedekt en die zich als een oude vriend 
van Hein uitgaf, zag geen uitkomst. 

De Buik liep onrustig dooi het dorp. Hij werd 
inwendig gedreven naar de galg, die op haar slacht-
offer wachtte. Een beer bracht hem naar het lu-
gubere werktuig, dat een kwartier buiten het dorp 
was opgericht op de heide en wel op een bergje 
der Witte Wieven, zoals de boer de heuvel noemde. 
Met sombere blik monsterde de Buik de stellage. 
Toen, ineens scheen er een gelukkig idee in zijn 
ronde kop te zijn gevaren. De neerslachtigheid, die 
nu reeds langer dan vier en twintig uur over zijn 
vollemaansgezicht had gelegen, scheen te wijken, ja 
een ogenblik scheen het alsof er een glimlach over 
zijn gelaatstrekkefl gleed. Hij keerde zijn schreden 
en zocht de oude schuur, zijn bivak, weer op. Hij 
neusde wat op de boerderij rond, zocht een snade 
en een zaag en verstopte die in het stro, dat he 
tot leger diende. Daarop nam hij de grijze baard-
man in vertrouwen. 

Het was een stralende morgen.  
De zon goot haar gouden stralen over het VreoLge 

landschap. De vogels jubelden en het vee graasde 

in volle rust in de malse weiden. 
Maar de boeren schoolden al vroeg tesamen. Zj 

hadden ook de mare vernomen, dat er • straks een 
boef aan de galg zou bengelen. Maar bij velen vafl 
hen was er, wat de kerel ook mocht hebben gedaan 
medelijden met hem. Men had bovendien weinig 
sympathie voor de kapitein met zijn krijgsbende, 
Cie nu al enige dagen op hun kosten leefde en nog.  

meer had men hekel aan het st-el lichte 
bij de tros hoorde en niet anders kon dan razen en 
tieren, ruziemaken en liederlijke taal uitstoten. 

De zonnewijzer op de kerkmuur wees tien uur 
aan. Tromgeroffel klonk. Voorafgegaan door de liui-
kige tamboer marcheerde het haveloze landsknech- 
tenlegertje in de richting van de galgeberg. De 
musketten en lange lansen werden meegevoerd. In 
het midden van de troep liep Schrale Hein en 
naast hem de dorpspastoor. 

Naast de bende, op een zware. zwarte hengst 
ieed de gevreesde Adolf van Putten. 

Zodra men de galg had bereikt, schaarde de 
troep zich om de heuvel. In haar midden bevonden 
Zich Schrale Hein en de priester, terwijl de beul 
naast de ladder stond, die tegen het getimmerte 
was geplaatst. De troswijven en het halve dorp had-
den zich ook hier verzameld. 

Nieuwsgierig richtten zich veler blikken naar 
Schrale Hein. Deze hield zich goed. Zijn gezicht 

drukte als altijd dezelfdesomberegelatee uit . 
Hij zocht met zijn ogen zijn dikke vriend en knikte 
hem toe. De Buik knikte terug. Maar het scheen, 
dat deze meer onder de indruk was dan Hein. Zijn 
dikke kop was rood als een pioenroos en het zweet 
brak hem uit al de porien van zijn lichaam, 

01) een teken van de kapitein trad de pastoor
voor de gevangene en hield hem een kruis voor. 
maar de terdoodveroordeelde maakte een afweren-
de beweging. 

Adolf van Putten gaf nu een wenk aan de beul. 
Deze klom thans met het touw in de hand de lad-
der op. Maar nu gebeurde het. 

Toen de beul goed halverwege was, hoorde men 
gekraak en de galg kwam niet de ladder en de beul 
naar beneden. Enige soldaten moesten snel terzijde 
springen om niet te worden geraakt door 't neer-
stotende geval. 

Een ogenblik stonden allen verbijsterd, maar ter-
wijl de heul overeind krabbelde, schreeuwden Buikje 
en de grijze baardman: ,,'n Godsoordeel! Genade!" 
Deze kreet werd door de menigte overgenomei. 

Inwendig zich ook over het dwaze van het geval 
vermakend, richtte de kapitein zich tot de pastoor: 
,,Eerwaa'de wat is Uw mening? Kan dit een Gods-
oordeel zijn?" 

De Priester voelde, dat de krijgsman op een han-
dige nianier de verdere verantwoording op hem af-
schoof. Hij dacht een ogenblik na en zeide toen: 
.,Gods wegen zijn wonderbaar. Het schijnt, dat 
hier een halt wordt geroepen: 

,.Dan," zo hernam de aanvoerder, wiens humeur 
beter scheen te zijn dan de vorige dag, dan schenk 
ik Theodorus Rodoiphus gratie, mits hij weer als 
landsknecht in de rijen van zijn kameraden dienst 
neemt." 

De troep werd weer geformeerd en de terugtocht 
naar de kwartieren werd aanvaard. 

Vooraan liep de dikke tamboer niet een innig- 
gelukkig gezicht en hij roffelde en ranselde zijn 
trommel. zoals hij zijn hele leven nog nimmer 
had gedaan. 

fl1. Soldij. 

- Hein dien- de  zich aan bij de kapitein in diens-tent.  
De wacht vroeg of hij de begenadigde deserteur bij 
hem toe mocht laten. De Schrale kreeg toestemming 

om de kapitein, of gelijk zijn soldaten -hein noem-
den. de Blauwe, te naderen. 

Adolf van Putten lag lui en weinig gracieus met 
zijn zware lichaam op een veldbed. Hij bleef in de- 
zelfde houding liggen, toen Hein hem eerbiedig na-
derde en een diepe buiging maakte. 

,.Waarom stoort ge mij, kerel?" vroeg de gewel-
dige met forse stem, 

,.Het doet me zeer leed, dat ik U stoor, hoogeciel-
gestrenge, maar ik kon niet anders," antwoordde 
de Schrale nederig. ,,Ik kon niet eerder tot rust 
komen, voor ik mijn alleroprechtste dank uit het 
diepst van mijn hart aan Uwe hoogedelgesti'erige 
had overgebracht voor de grote genade, die U aan 
mij. Uw onwaardige dienstknecht heeft geschon-
ken." 

..Ben je altijd zo breedsprakig? Ik begrijp  ei-
genlijk zelf niet, waarom ik je heb begenadigd. Je 
bent naar mijn overtuiging een grote cieugniet." 

,.Dat geef ik volkomen toe; de genade viel me 
ook onverwacht op het lijf, ik had er niet op gere-
kend." 

- Prachtig, maar verdwij'n nu maar haastig weer". 
..Nog een vraag. hoogedelgest-renge," 
Vlug dan". 

.,Ik zou gaarne mijn fluit terug ontvangen, om 
de kameraden er een weinig mee op te monteren, 
als ze in de put zitten, als ze eens somber gestemd 
zijn.' 

,,Goed, maai' schiet nu op." 
Tegen de avond zaten of lagen een deel der huur-

lingen in liet grasveld achter de oude schuur, die 



als bivak diende. Hein met de Buik en zijn oude 
vriend de Grijskop zaten hier bijeen. De Scha> 
vertolkte zijn tocht naar de galg door zijn trouwe 
fluit. . . . Een Hongaarse Cza-rdas. droefgeetig en 
in mineur beginnend en eindigend in een intense 
jubel in grote terts, klonk door de lucht. Daarna 
gaf Hein enkele wijzen ten beste. cLie soms door de 
trommel van cie Buik en de stemmen van deze en 
de Grijskop werden .begeleicL 

De beide landlopers waren al dadelijk ingeburgerd 
bij het legertje dat ook vrijwel geheel uit vagebon-. 
den bestond. Hun leven was, als ei' niets te vech-
ten was, meestiulereil, een enkele keer wat jou-
rageren en soms het iilaken van een kleine mars. 
Hun grootste zorg was liun chronisch geldgebrek. 
Karel vul Gelre beloofde bij de werving van zijn 

huurlingen gouden bergen, maar hij was geen haar 
beter dan de ancleie vorsten en heeraanvoerders. 
Hij liet zijn legerbenden geregeld honger lijden en 
de uitbetaling van de soldij liet vaak weken op zich 
wachten. 

Maar, hoewel de desertie uit de huurlingen legers 
soms groot was, de kerels waren het werken totaal 
verleerd en ze lieten zich dan ook vaak weer in-
schrijven bij een andere potentaat. Er werd soms 
met de bonden wild heen en weer gegooid. De Gel-
derse hertog had te strijden met vele vijanden en 
zijn macht in Groningen en Drente had alleen dan 
iets te betekenen, als hij er voldoende troepen kon 
legeren. 

Het vorig jaar hadden de Drenten Karel als hun 
heer gehuldigd in een bijeenkomst in het aloude 
Grollerhoit. Ze waren daarom wel genoodzaakt om 
zijn benden te dulden, hoeveel ongemak en ver-
driet ze er ook van hadden. 

Ook de landzaten van Diever verdroegen, hoewel 
met tegenzin, ie legering van het vendel huurlingen 
in hun dorp. Niets beter dan zij waren trouwens de 
inwoners van de dorpen rondom het stedeke Steen-
wijk er aan toe. Geregeld werden deze lastig geval-
len door de bisschoppelijke hoop, die zich als bond-
genote van de Bourgoncliërs in die vesting had ge-
nesteld. Deze krijgsknechten schroomden niet om 
zich te voeden op kosten der landzaten rondom de 
5tad. 

Hein kende het leven van de krijgsknecht: hij 
wist wat dit gaf en wat dit niet gaf. Het was hem 
nimmer bevallen, vandaar ook, dat hij reeds twee-
maal was gedeserteerd. Maar hij niet zijn flegma 
wist zich al spoedig weer te schikken in het onver-
mijdelijke. 

Anders was het met Buik gesteld. Diens weinig 
krijgshaftige natuur zorgde er wel voor. dat hij 
geen al te domme dingen uit haalde, gelijk  bv. het 
drossen. Hem met zijn bijzondere lichaamsbouw 
zouden ze overal herkennen, meende hij. Maar hij 
klaagde zo dikwijls over dit volgens hem miserable 
leven, dat zijn magere vriend besloot hem eens on-
derhanden te nemen. 

Op einstige toon sprak Hein tot hem: ,,Buik, ge 
valt mij tegen; welk een ontevreden mens zijt ge 
toch. Hêht ge in werkelijkheid enige reden om on-
tevreden Le zijn? 

Buik, antwoordt me, bezit ge niet de trouwste 
vriend op aarde in mijn persoon?" 

Het ronde manneke knikte. 
,,Hebt ge 's nachts niet een dak boven je hoofd, 

waardoor het hij droog weer nooit. lekt?" 
Weer een toestemming van de dikkerd. 
Hebt ge niet een heerlijk zacht nest van het 

fijnste roggestro om je buik plus je ledematen 01) 
uit te strekken?" 

Een ja-knik. 
.,Hebt ge daags geen voldoende tijd om de luizen 

en vlooien uit je hemd te zoeken?" 
Buikje stemde toe. 
.,En vriend, hebt ge zoveel honger geleden? Is 

jouw,  buik ook maar een onsje lichter geworden?" 
,,Neen." 
,,Welnu. Hebben we bovendien niet een hoge be-

schermer in de edele Karel van Egmond, hertog 
van Gelre, 's werelds roemrijkste vorst, die voor ons 
zorgt als waren wij zijn bloedeigen lieve kinderen? 
Die zorgt dat we in ieder geval zoveel kleding krij-
gen cm onze schaamte te bedekken?" 

,.Ja, Hein, maar houdt nu op. Ik voel, dat ik me 
zeer ondankbaar heb gedragen." 

,,Beste jongen. ik ben blij, dat ge je fout erkent. 
Maar kom, laat ons een borrel kopen." 

,,Heb iii geld? Ik niet.' 
,,Ik heb evenveel. Misschien kunnen we poffen 

bij een van de kroegbazen. Ze zeggen, dat morgen 
de soldij komt." 

Een paar dagen later werd de achterstallige soldij 
van enige weken, althans een deel ervan, werkelijk 
uitbetaald. En in de avond van die dag zaten al de 
kerels van het roemruchte leger zich zat te drinken 
in de kroegen van het dorp. De eigenaars waren 
er mee bekend gemaakt, dat spoedig soldij was te 
verwachten en hadden een flinke voor: aad bier en 
vuurwater ingeslagen. 

Hein. de Buik en de Grijskop waren onder de 
lindebomen voor een der taveernes gaan zitten. De 
beide eersten hadden hun instrumenten. fluit en 
trommel, meegenomen, maar wilden niet. eerder 
met het concert beginnen voor en aleer de stem-
ming ei' goed in was bij  de kameraden en bij  hen 
zelf. 

Die stemming kwam al gauw, want het scheen 
alsof allen, zowel vrouwen als i nneii bidtenge-
\Vt)fl dorstig' Wtrfl 

Toen Hein meende, dat het tijd werd om te be-
ginnen, opende hij het programma van deze avond 
met een mars. Nauwelijks  werden de tonen van 
fluit en trommel gehoord, of 't Publiek in de jacht-
weide van de herberg kwam met de stoelen naai 
buiten en zette liet drinkgelag daar voort. 

,.Dansen!" werd ei' door de jonge deernen geroe-
pen. En Hein ontlokte nu aan zijn fluit danswijs-
jes, waarbij de Buik met de trom de maat accen-
tueerde. Jonge kerels grepen de vrouwen vast en 
onder de linden werd een bal gegeven. Uit andere 
kroegen werden nu mannen en vrouwen naar hier 
gelokt, terwijl de dorpsbewoners op de weg het 
schouwspel stonden aan te gapen. 

Toen weer een dans was beëindigd, riep Hein 
..En thans een landsknechtenlied!" Zoals niet de 
meeste liederen, die hij ten beste gaf, het geval 
was, was ook dit product door hemzelf in elkaar ge- 1 

knutseld. 
De Grijskop ging nu ook staan bij de muzikanten. 

Hij zou niet zijn stem, die van de Buik versterken. 
Op passende wijze gaf de trommel een kalme be-
geleiding. 

Wij zijn het dappere landsimechtenheer. 
Wij zwerven van land naar land. 
Wij torsen lans en zijdgeweer, 
Wij vechten steeds in Goctes hand. 

Soms hebben we geld, maar vaker nood, 
Dan grijzen onze haren. 
En elke dag wenkt dan de dood. 
Wij zijn de verdoemde scharen. 

Vult, kameraden. de beker met wijn, 
Zclang we kunnen drinken. 
Laat elke dag ons vrolijk zijn. 
Tot we in het graf verzinken. 

De bijval. die de drie musici met dit lied oogst-
ten, war groot De vrienden gingen weer 'n ogen-
blik zitten cm een paar glaasjes vocht naar binnen 
te werken. 

Daarop werden een paar dansen gegeven. Wild, 
sommige reeds half beschonken, tolden de mnanntn 
en vrouwen in 't rond. 

:n clgenci nummer van het programma \vUS 

weer een lied, deze maal een lofzang op de hertog 
van Gelre. De stem van de Buik en de nog hel-
dere van de Grijskop bezongen de goede hoedanig-
heden van de edele vorst. 

Zingt nu liet lied van de dappere herto. 
De wijze, de brave, de cd'le vorst. 
Zingt nu het lied van Karel van Gelre. 
Die onrecht en onlust bekampen dorst. 

Buik, ransel nu de trommel. 
En zingt uit volle borst 
Tot eer van. Karel de Grootste. 
Onz' goedertieren vorst. 

Wie is die heerlijke strijder voor waarheid, 
Voor vrouweneer en kindermin? 
Het is de grote hertog van Gelre, 
De vriend van de lansknecht en zijn  gezin. 

Buik. enz. 

Wie geeft ons volop te eten en te drinken, 
Wie geeft ons het allerbeste, schone wijf ? 
Het is de brave hertog van Gelre, 
De vriend van het vrolijke krijgsbedrijf. 

Buik, enz. 

Weer was de bijval  enorm. Men klapte in de 
handen en sloeg met allerlei voorwerpen op de 
tafeltjes. Maar opeens verstomde het rumoer. 

4ti1te !" werd er geschi'eeuwd. 

Statig en blijkbaar goed bewust van zijn  gewidilt 
er. waardigheid stapte daar de Blauwe door de 
bancieloze bende, die ruim baan voor hem maakte. 
Hij begaf zich naar de kastelein en wisselde een 
paal' woorden met deze. Hierop vertrok de kapitein 
weer even statig en waardig als hij was verschenen 
en hij riep rijn soldaten toe: ..Vermaakt U verder 
vrolijk, mannen !" 

Onmiddellijk lieten de muzikanten een dans ho-
ren en het hossen en zwieren begon opnieuw. Toen-  
7c dit nummer beëindigd hadden, kwam de waard 
naar de Schrale en zijn kornuiten. Hij  zeide: .De 
kapitein heeft gezegd, dat gij drieën vanavond vrij 
drinken hebt." 

,.Wat een reuzevent !' merkte de Buik op. ter-
wijl zijn kleine oogjes vrolijk glinsterden van lou-
ter dankbaarheid. De vrienden sloegen direct hun 



borrel na 	 en de lege glaasjesi 
de kroegbaas mee. 

Ncgrnaals werd een dans gegeven. Het was een 
oude bekende melodie, die door Buik en Grijskop 
werd meegezongen.. 

.Nog een lied, Schrale!"  werd er geroepen. Hein, 
die voelde, dat het geeijk vocht velen in een 
sentimentele stemming had gebracht. vond nu de 
tijd gekomen voor zijn droefgeestige lied van de 
krijgsknecht. Hij gaf Buik een wenk onl een doek 
over de trommel te gooien, opdat het geluid van 
het instrument een dof timbre zou verkrijgen, in 
harmonie met de stemming van het lied. 

En nu gaven ze dan dit nummer. De melodie 
werd gespeeld en gezongen op een langzame, sle-
pende wijze.  De dikke was onder zang en spel der-
mate ontroerd, dat gevoelstranen uit zijn ogen 
vloeiden, over zijn papwangen biggelden om ten-
slotte terecht te komen gedeeltelijk op zijn buik en 
gedeeltelijk op het doek van zijn instrument. De 
snor van de Schrale wees met zijn punten in en 
scherpe hoek naar de bodem. 

Toen het lied uit was, heerste er een ogenblik 
grote stilte onder de linden. Daarop werd van ver- 
schillende kanten geroepen: ,.Herhalen!" 	- 

Was er bij deze ruwe gasten een gevoelige snaar 
aangeraakt? Speelde de herinnering aan 't ouder-
buis en aan de dierbaren daar in het geestesleven - 	- - 
van deze ongebonden bende toch nog een rol val 
betekenis? 

Nogmaals klonk het lied daar in de halve duis 
ternis onder de oude linden en toen het verklon-
ken was, brak er een orkaan van bijval los. 

Het feest was geëindigd. 

IV. De frisse, vrolijke krijg. 

Steenwijk in brand. 

De macht van de hertog -van Gelre was slinkende 
in het Noorden. Node hadden Stad en Ommelan-
den van Groningen hem als beer gehuldigd. In 't 
Westen, in Westerlauwers Friesland,: was na het 
verdwijnen van de Saksers een veel sterkere vijand - 
tegen hem opgetreden en wel de Bourgondische 
macht en in het Oosten probeerde graaf Edzard 
van Oost-Friesland hem zoveel mogelijk afbreuk- 
te doen. 	 - 

In het vestingstadje Steenwijk lger1 bisschoppe
-lijke benden als hulptroepn van Karel -  val) Buur-
gcndië. Deze werden een grote plaag voor de in-
woners van de omliggende streken. En vooral, toen 
Ca Drentse landzaten in 1522 de Gelderse hertog 
als hun leer hadden gehuldigd, hadden de dorpen 
van het Oude Landtschap, die dicht aan de Over-
ijseise ste-teke lagen, het zwaar te yerantwoircen 

Ecn paar keer was door Gelderse - troepen en Gel-
dersgezindc- landlieden getracht het stadje te ver-
overen en de bissehoppelijken te verjagen, maar 
tevergeefs. Bernard ter Maet., schulte van Diever, 
was bij een dezer mislukte pogingen met zijn drie 
ze-nen aanwezig geweest. Zijn  jongste zoon had 
hierbij de dood gevonden. Schulte ter Maet trok 
hierop naar Groningen en zocht hier huin tegen 
de. bissehoppelijken. 	 - 

Stadhouder van Karel van Gelre was thans ,Jas-
per van Marwijek. Ter Maet vervoegde zich bij 
deze en legde hem een nieuw plan voor om Steen- 
wijk in handen te krijgen. Van Marwijck had hier 
wel oren naar. Steenwijk - immers bestreek de zui-
delijke invalspoort oor de Bourgondische naar 
Friesland. De krijgsverrichtingen mochten boven-
dien wcl een stimulans hebben; ze waren de laat-
ste tijd  weinig gunstig voor de Geldersen gewut, 

Er werd dan ook besloten tot een nieuwe aan - 
slat-, op de vesting in de kop van Overijsel. 

Het was de twintigste September van het jaar 
123. Voor Steenwijk was het een belangrijke dag. 
Heden werd immers de jaarmarkt gehouden, die 
heinde en verre bekend stond met de wonderlijke 
naam van .,de elfduizend". Ze scheen op dezelfde 
datum te vallen, waarop in grijze voortijd een aan-
tal godvruchtige maagden ten offer was gevallen 
aan Attila met zijn Hunnen. De sage had, gelijk 
dat behoorde, het aantal slachtoffers een weinig 
verhoogd en er elfduizend van gemaakt. 
:Maar elf is elfduizend, het deed er niet toe. Tel-

ken jare bracht deze marktdag grote drukte in het 
stadje, waar veel nijverheid en nog meer handel 
was gevestigd. Ook in 1523 trok op deze dag het 
landvolk in grote drommen naar de veste en in 
menigte brachten de boeren er hun vee om dit te 
verhandelen. In de kroegen, zowel als aan de markt 
cl bi de straten ging het vrolijk en rumoerig toe. 
Vele boeren hadden vrouw of dochter per as mee-
genomen, die daar nu hun inkopen gingen doen. 
Wel woedden in den lande nog de krijgsbedrijven.
maar het scheen alsof de bevolking langzamerhand 
ge-wand geraakte aan de rumoerigheid van de ti,;.,-1 
en d algemene onveiligheid. Maar 'waar zou men 

_ook vooi.  vrezen ? Lag hier niet een Bouriidh 
hulplegertje, mengden zich niet de krijgers van de 
bisschopshoop tussen de marktgangers ? 

Er gebeurde deze Septemberdag dan ook niets. 
dat de burgerij behoefde te verontrusten. Toen de 
avond viel, waren de bezoekers bijna-  alle weer ver-
trokken. In de taveerne's bleef het nog enkele uren 
druk, maar toen de nacht was aangebroken, was 
het volslagen stil en rustig in het stedeke. De be-. 
woners hadden hun bed opgezocht en velen sliepen 
vast door de vele spiritualiën, die ze die dag had-
den gedronken. Alleen de wachten aan de poorten 
-en aan -de wallen heetten te waken, maar zaten of 
stonden half te dommelen van de velse zoete wijn 
in hun lichaam. 

Dc nacht brak aan, een donkere nacht. Noch 
maan. noch sterren goten htin bleke licht over -het 
aarcirjk, 	 -.- - ---------- -- 
- Vanuit het Drenthse land was een lange slang, 
een keten van krijgsknechten langs gebaande wegen 
in de richting van het stedeke getrokken. Ze werd - 
voorafgegaan door landlieden, die met het land-
schap goed bekend waren, die gelijk ervaren gid-
sen in het donker het legertje door de wildernis-
sen tussen Havelte en de veste leidden. Het waren 
Gelderse troepen, met Groninger en andere hulp-
benden versterkt. Het geheel stond onder bevel van 
de graaf. van Meurs en de veldheer Maarten van 
Rossum. 

Niet ver van de stad werden de troepen in linie 
gelegd. Er voegden zich thans nog een paar hulp-
benden bij het geheel, waaronder een van de- Stel-
lingwerfse Friezen. In totaal telde het legertje thans 
ruim zM'enhonderd man; ook was ingeschakeld het 
vendel van Adolf van Putten. 	 - 

Het liep al naar middernacht, toen honderd man-
schappen, gedeeltelijk gewapend met de lange lan-
sen en gedeeltelijk met schietgeweer naar het stadje 
slopen, langzaam gevolgd door de hoofdmacht. "  

De Schrale en de Grijskop waren bij de honderd 
- mannen ingedeeld. Deze hadden de opdracht om 

door de niet al te diepe gracht te waden, de Wal te 
beklimmen en onmiddelijk de wachten te overrom-
pelen. Dit behoorde te gebeuren zonder dat er een 
schot werd gelost. Zodra een en ander was gelukt, 
moesten vier seinvuren in de straten worden ont-
stoken, de wachten aan de poorten gedood en de 
poorten zelf ontslotgn worden voor het binnenmar-
cheren van de hoofdmacht. 

Neven elkander doorwaadden de Schrale en de 
Grijskop de gracht en met de andere mannen kro-
pen ze tot de wal op. Een wacht, die enig geplons 
in het water had gehoord en nieuwsgierig zijn hoofd 
boven de wal uitstak, werd door enkele krijgsknech-
ten met- lanssteken gedood. De Schrale en zijn mak-
ker zochten brandbaar materiaal bijeen en hielpeii 
de vuren ontsteken Andere groepen spoedden zich 
naar de poorten, sloegen cie verblufte wachten neer 
en verpletterden met zware hamers de sloten van 
de deuren. 	 - - 	 - 

De hoofdmacht had voor de vesting reeds op het 
teken der vuren gewacht. Toen deze oplaaiden 
tegen- de zwarte lucht, werd het bevel van de op-
mars gegeven. De vendels der landsknechten kniel-
den volgens oude gewoonte neer. Ze plantten de 
lansen recht omhoog en prevelden een gebed. Daar-
op namen de mannen een handvol aarde en wier-
endicover hun hoofden naar achteren. 
Door de geopende pborten stormde nu hèt tër: 

clerse heir de veste binnen. Voor aan het vendel 
van Adolf van Putten sloeg Buikje de trommel. 
Rumoer vervulde nu de straten. De mannen van 
de bisschoppelijke hoop werden verschrikt wakkér 
en kwamen uit hun kwartieren. Een kort, doch 
bloedig gevecht had plaats op de Markt en in de 
nauwe straten. De -bondgenoten der Bourgondiërs 
waren echter volkomen verrast geworden en waren 
bovendien verre in de minderheid. De meeste van 
hen werden gedood, de rest vlood over de wallen 
en door de gracht. 

Toen de kleine, dikke tamboer aan het hoofd van 
de troep van kapitein van Putten door de poort 
rukte, beefde hij over, zijn gehele lichaam. Een 
dergelijk avontuur was niets voor zijn heldenhart. 
Hij meende, dat hij de gevaarlijkste plaats had in 
het vendel en dat hij een gemakkelijk doelwit zou 
zijn voor vijandelijke kogels. Zodra de troepen zich 
onder het uitstoten van de strijdkreet ,,Gelder, 
Gelder !" door het stadje verspreidden, maakte hij 
van de gelegenhéid gebruik om zich in het donker 
van een portiek te verschuilen. 
- De burgerij werd opgeschrikt in haar slaap door 
het hels tumult in de straten. Toen ze begreep wat 
er gaande was, vluchtten velen in paniekstemming 
uit hun huizen, door de poorten, de landwegen op, 
sommigen in nachtgewa.ard. 

Buikje in zijn portiek, zag ook de bewoners van 
het huis langs zich heenschuiven en de straat af-
vluchten. - Hij ging er over peinzen om de woning 
van binnen, eens nauwkeurig op te nemen, want er 
zou wellicht -wel iets zijn te vinden, dat hij goed 



gebruiken kon, oordeelde hij. Maar in de dUSte V2.fl hen hadden voor immer de ogen g1ot; 
zou het moeilijk zijn om een en ander op te sporen anderen lagen nog van pijn te krimpen op hun 	j 
Het lot was de dikke tamboer echter gunstig. wan; stroleger, terwijl de heelmeesters met hun wonden op 	eenmaal 	viel er een vlakkerend licht in cie kWakzalverden. 
straat. Buikje zag, dat de vlammen uit een der Maar er waren er ook onder die mannen, die 
huizen sloegen. De brand breidde zich spoedig uit gisteren hun leven hadden gewaagd. wier gemoed 
tot de aangrenzende houten huizen. Een. helder ZO hard was geworden, dat ze zich van de ellende 

: 	licht viel nu door de straat. rondom hen weinig of niets aantrokken en die met 
De Buik spoedde zich nu in de woning; hij kon 0 de troswijven naarstig  in de puinen en halfing- 

thans in het licht der vlammen voldoende onder- . 	storte woningen naar geld en kostbaarheden 
scheiden. Hij Hij  ontdekte al spoedig in een kast een ten. Was dit niet hun recht; hadden ze ook niet 
paar flessen wijn. Het trof goed, want hij had toe- iets extra's verdiend na hun inspaming en na zo- 
vaUig veel dorst. Hij liet zich de wijn goed smaken, veel dagen, weken en maanden van ontbering? 
maar moest een deel afstaan aan een paar karne- Toen de avond van deze dag was gekomen, zaten 
raden, die ook eens kwamen kijken of er voor hen de Schrale en de Buik naast elkaar buiten de wal 
'vat te halen was.De kleine tamboer ging nu de der oude veste. 
laden en kasten inspecteren. 	 . ,,Ik vertrek vannacht, mijn vriend," sprak Hein. 

Het werd een nacht der verschrikking voor de ,,Ik heb genoeg van dit handwerk:' 
veste. Op meer plaatsen in destad sloegen de vlam- ,.Wat 	ben 	je 	van plan te gaan doen?" infor- 
men uit de huizen en overal breidde de brand zich meerde Buikje. 

:_. 	met snelheid uit. De meeste woningen waren van • ,,Ik weet het niet; doet er ook niet toe. Alles 
hout opgetrokken en niemand dacht er aan om een is beter dan dit slachtwerk. Ik ga het Onbekende 
hand tot blussing uit te steken.  De. laatste inwoners - -  weer tegemoet." 
die zich nog in de huizen verborgen hadden ge- . 	je weer langs de woningen met je fluit?" 

T 	houden, vluchtten thans dol van angst en luid jam- :,Neen, dat is te gewaagd; ze zijn ons dan direct : 	merend uit deze hel. Ze verspreidden zich over vel- weer op het spoor." 
: 	. 	den en wegen. Achter zich zagen ze een hemel, als ze ons weer te pakken zouden krijgen, 

roodgekleurd door het wild om zich grijpende vuiii, zou dat voor ons de dood betekenen," meende de 
dat al hun hebben en houden verteerde. dikke. ,.De galg valt niet voor de tweede keer om". 

Als een lawine sloeg de brand van het ene naar .,Buik, he 	is 	een gevaarlijke onderneming, ik 
S 	 het andere gebouw, van stratt tot .straat. Zwaar weet dit wel. Ik ben dan ook niet van plan je over 

gewonden trachtten zich kruipende uit de vuurzee.  halen om mede te vluchten. Ik geef je alleen 
te redden, maar velen mislukte het en de morgen mijn voornemen te kennen. Maar ik wens niet 

:.zou hun verzengde lichamen vinden. langer mijn  leven op het spel te zetten voor hoge 
De mannen van het ,Gelderse heir, die zich een heren, die geen ander doel hebben dan om over 

paar uur onledig hadden gehouden met het plun- boeren en poorters te heersen en een vet leven te 
deren der huizen, meenden zich thans ter wille van leiden. Denkt er over na. vriend. Over een paar 
hun veiligheid uit de ondergaande stad te moeten uur, zodra het voldoende duister is, vertrek ik. Ga 
terugtrekken. Buiten de wallen zagen ze het lu- je niet mee, dan ga ik alleen. We blijven er even- 
gubere schouwspel aan. Ziet, daar ginds laaiden de goed 	vrienden om, Buikje. Ik ga mijn rugzak 
vlammen bijzonder hoog op. Het moest de Gast- pakken." 
huiskerk zijn, die nu een slachtoffer werd van de Toen. de 	Schrale 	zich had verwijderd, zat de 
rode haan. Na een poos hoorde men het kraken Buik met een ernstig gezicht te piekeren over de 
en het neerploffen van het dak en gewelf van liet vraag of hij  zijn vriend gezelschap zou houden of 
Godshuis; de klokken stortten in de gloeiende pui- niet. Hij voelde wel, dat hij het erg eenzaam zou 
nen en joegen een stofwolk hoog de lucht in. 	. krijgen, als de Schrale. die zo'n groot overwicht op 

Toen de morgen naakte, begon allengs het vuur hem had en die hij met ontzag beschouwde, hem 
te verflauwen; het had bijna alles verteerd wat er zou hebben verlaten. Aan de andere kant, aan het 
te verteren was, en toen het daglicht weer daar drossen waren ook zware schaduwzijden verbonden. 
was, smeulde alleen het koien en het hooi van de Werden ze gesnapt, dan konden ze op de dood 
binnen de vallen gelegen boerderijen  en pakhuizen rekenen. Maar ook zou het niet meevallen om als 
nog na. zwervers aan de kost te komen. Het dikke manneke 

Eén kerk en zeven huizen was alles wat nog over krabde wanhopig zijn hoofd en kon tot geen besluit 
was van het nijvere stedeke Steenwijk. komen. 

De krijgers waagden zich nu weer tussen de Toen na een half uur de Schrale zich weer bij 
puinenen snuffelden alles na; er konden zich daar- hem voegde, had hij  nog geen besluit genomen. Hij 
tussen mogelijk  een stukje goud of sieraden bevin- keek zijn vriend schier hulpeloos aan. Deze begreep, 
den. Ze mochten toch immers wel een weinig buit dat de Buik nog. tot geen resultaat had kunnen 
vergaren als loon voor hun overwinning. komen. Hij  kon niet nalaten te glimlachen. Eens- 

De Schrale en de Buik stonden op een der wal- klaps sprong de Buik op. Hij legde zijn handen 
len. Ze hadden vandaar een goed uitzicht over het de schouders van zijn  vriend en sprak plechtig: 
schrikkelijk beeld der verwoesting. ,,Ik ga mee.' 

,,Kijk Buik, dit is nu een proeve van de frisse, Die nacht liepen ze door, aan één stuk, zo lang 
vrolijke lrijç,' 	7eide Hein. en zo goed hun benen hun konden dragen. Steeds 

hielden ze langs de zandwegen de richting voor het 
V., 	Gedrost Noorden. De sterrenhemel wees hen de weg. Ze 

. passeerden dorpen en gehuchten. Waakhonden sloe- 
Overdag hadden ze meegeholpen om de doden te gen aan bij de hoeven, die ze voorbijgingen. Niets 

begraven. Burgers van het stadje, huurlingen van 	. leidde hen echter af op hun mars. Ze wilden deze 
binnen en buiten de wallen, allen werden dooreen nacht zich zo ver mogelijk verwijderen van het on- 
in grote kuilen geworpen, nadat de lijken eerst van gelukkige stedeke, want ze wisten, dat zodra de dag 
goede kledingsstukken en kostbaarheden waren be- was aangebroken en appèl zou zijn gehouden, pa- 
roofd. Want de behoefte, vooral aan kleding was trouilles te paard zouden worden uitgezonden om 
groot; de langdurige, verwoestende oorlogen had- hen op te sporen. . 
den een grote nood doen ontstaan. Toen het begon te dagen, weken ze van de weg 

Ook de Grijskop behoorde tot de gevallenen. De af en verscholen zich in een bosgebied, waar in de 
Schrale en de Buik hadden hem in de aarde gestopt gehele omgeving geen woning stond. Ze drongen 
Ook over hem hadden ze geen tranen gestort, daar- echter niet te ver in de struiken, opdat ze gezicht 
voor had het leven hen te hard gemaakt, maar toch konden houden op de zandweg. 
had het hun aangegrepen, toen ze de losse aarde Zie zo, dat is tenminste gelukt," mompelde de 
over de ruige kop strooiden. 	 . Schrale. .,Laat ons hier een stukje eten". 

„Zij hebben tenslotte rust na hun gewroet en Ze wierpen hun rugzakken af en knoopten die los. 
ellende in het leven," mompelde de Schrale, toen ,.Pak aan, die is voor jou," zei de Buik en wierp 
hij een uitgeteerde, oude man in het graf clepo- zijn vriend een pistool met een aantal patronen toe. 
neerde. Maar erger waren de zwaar gekwetsten er De Schrale zetten een verbaasd gezicht en vroeg: 
aan toe. Wie zou deze ongelukkigen verzorgen in ,En jij dan?" 
hun verder leven 	als hulpbehoevende? Wie zou De kleine man lachte 	en 	haalde een tweede 
zich wat aantrekken van deze wrakken, die zouden pistool te voorschijn. 
moeten zwerven en bedelen om hun ellendige leven .,Alle duivels, hoe kom je er aan?" 
te kunnen rekken van de ene donkere dag in de ,,Doet dat er toe? Zeg, heb je geld om brood te 
andere? kopen?" 

De overwinning, die de Gelderse Hoop had be- De lange liet hem met een somber gezicht een 
vochten, had niet de minste vreugde of genoeg- handvol kopergeld zien. 
doening gebracht bij de beide vrienden. Wat was .,Haha !" De Buik lachte luidkeels. .,Daar leef je 
er bereikt voor hen. voor de mensheid, voor wie niet lang van. Kijk!" 
ook? Het nijvere stadje bestond niet meer; de In- Uit 	zijn 	rugzak haalde hij een geidbuidel. Hij 
woners waren gevlucht of zaten als versuft tussen schudde de inhoud in zijn hoed. Het was een hele 
ce verkoolde balken en geblakerde stenen, op de verzameling van gouden en zilveren munten met 
plaats waar zoeven nog hun woning stond. En wat slechts een enkel minderwaardig stuk, 
hadden de huurlingen van Karel van Egincid be- De' Schrale bezag de schat met verbazing en 
reikt.? Ze hadden zich weer eens geofferd voor de barstte los: ,,Die heb je gisteren gestolen, schavuit." 

_Macht. 	ust van die bloeddorstige hertog. Velen  



— ;;Öii:--ü--tè dn" 	 - - - 
heb je de arme burgers ontnomen. Waren ,,Die kkënhden ze zich er 	 1areioT 

die nog niet genoeg bezocht. deugniet?" geslagen. Zo hadden ze deze nazomer bij de boeren 
.,Je bent mis. mager scharminkel. Het is geen in Groningerland in de oogst geweikt. Nu waren 

geld van arme noorters, die bezitten geen zilver en ze weer op 	e 	naar 	et zuiden, wat ook hier wg 	 want 
 geen goud; het behoorde aan die stinkrijke burgers, de toestanden gevaarlijker. En nu men zich 

die altijd  een vet leventje hebben geleid." 
. 	

zelfs 'hier niet ontzag om de schendende handen' 
genhijk was dit logica, vond Hein toch ook - te slaan aan de Godshuizen, nu was het hen bang 

hoewel hij zijn kop schudde - hij protesteerde niet om het hart geworden, want nu zou ook in deze' 
langer tegen de diefstal, die door zijn vriend ge- streken pest en tempeest losbreken. 

pleegd was. Het zou, zo eindigde 	ie Schrale zijpieio 
Na een poos, onderwijl ze hun brood aten en van Zijne Edigestrenge wel duidelijk geworden zijn, dat 
de meegebrachte wijn dronken, sprak hij: zij geheel or-schuldig waren aan datgene waarvan 

,,Buikje, beste kerel, ik ben je dankbaar. Eerst ze verdacht waren, en dat deze verdenking hen ge- 
meende 	ik, dat ik je moest berispen. omdat je voelig door de ziel sneed (weer stotterde de Buik 
wapens en goud had gestolen. Maar als ik het en vulden zijn ogen zich met tranen bij deze tirade)., 
recht zou nemen om Iemand te kapittelen, dan, Daar de magistraat nu te kennen gaf, dat hij hen 
moet ik zedelijk hoger staan dan de man, die ik onschuldig achtte en dat ze weer vrijelijk konden 
veroordeel. 	En 	dat 	sta 	ik in dit geval niet. Bij gaan waagde de Schrale nog te zeggen: 	Edelge- 
nader inzien heb ik geen pistolen en geen geld weg- strenge, wij zijn geen bedelaars. Maar is het ook 
genomen, omdat ik laffer ben dan jij, mijn vriend. .• 	mogelijk, dat we van de grietenijkas een kleine reis- 
Want gelijk had je. ik miste de moed voor deze penning ontvangen? Het zou voor ons een grote 
daden, hoewel ze nodig waren, zouden we de kans verlichting brengen." 
krijgen om te blijven leven. En we hebben het De grIetm,i begreep, dat hij iets goed te maken 
recht om te leven: de Almacht beveelt ieder levend had bij deze eerlijke lieden, wie hij  door deze ver- 
wezen te vechten voor zijn behoud." denking zo sniarteljk UI hun ziel had getroffen. Hij 

De Buik antwoordde niet. Het was alsof hij de tastte in de buidel en overhandigde de Schrale een 
zin van het gesprokene niet geheel begreep. Maar hand vol geldstukken. 
hij voelde, dat zijn vriend zijn daden had goedge- 	' 	• De beide vrienden pakten hun bullen in en gingen 
keurd en dat stemde hem tevreden. het onbekende weer tegemoet. 

Ze bleven zich de gehele dag in de struiken ver- Zwijgend liepen ze over de dorpsweg en ze waren 
schuilen. Ze zagen een paar maal wagens passeren de laatste huizen reeds gepasseerd, voor ze een ge- 
op weg naar het Noorden. Hierop zaten vrouwen en sprek begonnen. Het was de kleine man, die begon 
kinderen, 	nôgvlüehtelingefl uit Steew&JI _blijkbaar te spreken.  

Toen de dag was verstreken en de duisternis over 
.,Dit is best afgelopen, Hein. Grote Goden, ik kon . 	' 

me onmogelijk goed houden. Ik dorst je niet meer 
het landschap was gevallen, gingen. de belde kane- aan te zien, want ik wist, dat zelfs je droeve snor 
raden hun weg vervolgen. 

De vrees om weer met hun oude legerafdeling 
tranen van aandoening schreide." 

Ja 	ciikker. 	dat 	is 	best afgelopen, maar dat 
'de in contact te komen, voerde 	beide vrienden naar , 	

komt, omdat men voor die grietmannen en schul- 
het Friese land. En overal waar ze zich bevonden, 
informeerden ze of er ook afdelingen van het Gel- 

tes o 	hoe die hoge heren meer heten, geen man- 
nen 	 met een bom cén- 

derse heir in de buurt opereeraen. 
Lange tijd leidden ze een leventje als heren. De tte1ljke 	!tels. Maar, Buikje, de grond wordt , • 

goud- en zilverschat gaf hen toegang tot bakkerijen me hier toch te warm. Deze vent heeft ons nu wel 

en herbergen. In Leeuwarden kochten z 	bij een laten lopen, maar het is zo maar bekend, dat er 
verdenig op oii -rust en met een dag 	een pakt klerenjood nieuwe bullen. Ze bezagen d e wereld van 

lichte kant..,Laatonshet1IuVafl nemen," andere hoge piet ons misschien weer op, als we in 
- de buurt blijven. Het Drentse land lijkt me op het 
zei de Schrale. ,,De hemel weet, hoe spoedig wij ogenblik veiliger voor ons." 
het aardse reeds moeten vaarwel zeggen. De tijden De Buik was het met hem eens. 
zijn slecht en overal loert de dood." ,,Laten we dan langzamerhand het land van de 

Toen kwam de dag, dat Buikje zijn laatste goud- heidestruiken en de schapenkudden maar weer op- 
stuk tussen duim en vinger liet tollen voor hij het zceken." 
in ltaling gaf . voor een ordentelijke hoeveelheid Zr 	nog iets." meende Hein. 	De winter staat 
brandewijn en bier, die Z6 in hun maag hadden voor de deur. Ik voel er niet voor om straks met 
laten verdwijnen. ' 	1 een lege geldzak en een holle maag door modder, 

En hierop kwam de tijd, dat dan in deze, dan in sneeuw en ijs te baggeren en kou te lijden. Maar 
gene Friese kerk de kostbaarheden waren verdwe- 	' wat dan? Om aan geld te komen op de manier, 
ren. Naarstig zochten de grietmannen met hun cals we de laatste tijd hebben klaar gespeeld, is 
koddebeiers naar de onverlaten, die het dorsten be- me ook te gevaarlijk. Het beste lijkt . me om de 
staan om de heiligdommen binnen te dringen en koudste maanden onderdak te zoeken bij een boer.' 
heiligschennis te bedrijven. Maar het mocht hen .,Maar een boer neemt ons zo maar niet. We zul- 
niet gelukken de daders te ontdekken. len dan moeten werken. En dat hele vuile boeren- 

Op' een koude regendag in het laatst van October werk versta ik niet." 
bevonden zich de beide kameraden in de gelag- Is gemakkelijk genoeg te leren, Buikje. Daar zijn 
kamer van een Friese dorpsherberg. Daar ver- , 	jou hersens nog wel voldoende voor. We zuilen ook 
scheen de grietman van de gemeente niet twee p0- . 	wel zorgen, dat we ons niet kreupel werken. En we 
litiemannen. Hein en de Buik werden gefouilleerd, hebben de tijd om een geschikte boei uit te zoeken." 
hoe ze ook protesteerden tegen de belediging, die De dikzak zuchtte. 	Lijkt me nog niet erg. n 
hen werd aangedaan, zoals de Schrale zich uit- voel nieinendal voor mestkruien  
drukte. In hun zakken en hun bagage werd echter Nou 	brave Buik. het is nog niet zo ver. De 'kon niets gevonden, wat enige verdenng 	opleveren. eerste lagen kunnen we ijl ieder geval ons eten en 
Hun bezit aan geld bleek alleen te bestaan uit een drinken nog kopen." 	 (Wordt vervolgd) 
enkel zilverstuk en wat koper. 

De -,rietman onderwierp hen aan een verhoor. Onderdak. 
Van waar kwamen ze, waarvan leerden ze, waar- 

heen trokken ze? November was in 't land. 
Schrale Hein diste hem een verhaal op, waarbij Tot dusverre hadden beide vrienden nog als vrije 

de niet al te schrandere magistraat naar het scheen mannen van dorp tot dorp gezworven, maar hun 
medelijden kreeg met de arme zwervZiFQe 	' geld was nu al enige dagen tot op de laatste duit 
arme waterzuchtige Buik en hij, de magere Schar- verteerd en ze waren reeds genoodzaakt de bedel- 
minkel, bij wie zijne Edelgestrenge toch de ellende nap op te houden. 
en het liongerlijden van zijn  gezicht kon le. - OP een trieste namiddag liepen ze het erf op 
waren gevlucht van het zuiden, waar de vreselijke van een boerderij bij het Drentse dorp Norg. 	Ze 
oorlogstoestanden hen van al hun bezittingen had- begaven zich naar de openstaande zijdeur. 
den beroofd. Beiden waren ze eenmaal in goede Daar in het achterhuis stond een vrouw, bezig 
doen geweest, maar ze waren de laatste jaren door met een haudkarn, 
het noodlot achtervolgd geworden. Maar wat er ook Het was een grote en forsgebouwde vrouw. Ze 
was geschied, ze hadden toch steeds getracht zich had ongeveer de leeftijd van veertig jaar. Op haar 
als eerlijke lieden door het leven te slaan: nimmer grove gezicht lag een forse trek. 
'hadden ze zich vergrepen aan een andermans goed De beide zwervers verschenen in de deuropening. 

Toen de Schrale zover gevorderd was met zijn De lange moest bukken om naar binnen te kun- 
verhaal, kon de Buik zich niet meer inhouden. Hij nen zien. 
stotterde: 	,,Het 	is.... 	alles.... 	zo.... 	waar. 	1 De vrouw staakte haar arbeid en vroeg bars: 
weemoedstranen sprongen in zijn ogen. De griet- ,.Wat moet jullie ?" 
man zag het en ook diens gemoed werd vol: zijfl Schrale Hein liet zich niet gemakkelijk uit 'het 
eerst wat barse trekken ontspanden zich door mede- veld slaan, maar hij begreep, 	dat 	hij 	hier 	geen 
lijden. 2aCht lammetje tegenover zich had. 	Hij tvehtLe 

Hein ging voort. Door overal waar ze kwamen 
naar werk te zoeken en alle eerlijke arbeid aan te 



tern zoveel mogelijk en meiijwekke± 
te geven, ;oen hij antwoordde: 8chje e: : 

-en een brok brood of een oor-, je mei CVE: 
-i: paar rampza1ge zwerveiinge1 ? 
De vrojw plantte ch trduit ei vette baar 

l:2:nôeI1  in de zij. Haar ogen iokei:ien en ze 
scrae: ..Rampzaflge 	ee!ne ! E 
een heeft een buik als een oude pasroor. Sc -aa 
e reL;. Te jul en te 	--,.d oa te werken. --iiz  

ce wegen G —elig maken, terwijl eer 
arme vrouw als ik zict dcod noet werken om ir-

he-.a---  tegen: .Wie zegt je. moeder 
cat w met willen werken 

moeder? Ik ben geen moeder. Maat 
W4-a^ wk je dan niet ? Twee van die sterk 

- :ere.s. Werk is er overal voor ieder die werken 

.Maaz wij zoeken om werk." 
Zc;•'. hooiade de vrouw. eerst bedden om brood 

zoeken ze werk: 
. We hebben de gehele zomer gewerkt" 
De vrcuw lachte harnper. .Zo, hebben de he-

e: zomer gewerkt.. En wat voor werk 

onverschillig. maar 'ij willen a1 
aan de kost komen." 

zwegen beide partijen. Met scherpe 
: :rde de vrouw de beide mannen. Toen 
te: t naar ogen meende te hebben gewogen. 

z : : : .1k kan ééii man als knecht gebruiken.' 
en antwoordde hierop: .Dan gaan we 

onze diensten aan te bieden. Wij 
vrienden samen door het leven." 

•;vr•r e-en ogenbik stilte. 
c: ..Welk werk verstaat ge?" 

noehte de Schrale: ..Ik kan zaaien en 
-.:.. 3..,  bekend met de verbouw van rogge. 

tai -e. haver. boekweit. koolzaad. vlas en 

•- er_— r.  Ik kii meken, kan boter en kaas maken  
bek---d met de schapenhouderj en bijen-

-n schrander van begrip. Wat hij 
:.:-: 	:- 	-: .: in een paar uren.' 

::lLel knikte toestemmend. 
etn ocenbk sTilte. Daarop sprak de 

Xo!n binnen, dan kunnen we afspreken.' 
d.arop gesehieide. dat de beide getrouwen 

knech verhuden bij Grete Roelofs van 
zanwijf. zoals de inwoners van het dorp 

-:zxrierd gemaakt. dat de beide mannen 
den helpen op haar boerderij, naar hun 

Hiervoor zouden ze geniet-en. kost 
van de dorpswever één keer oer jaar 
en wo31 van de Drentse schapenkudde. 

'root' sokken en onderkleding. Als het 
-: 

	

	r zenoeren zou worden gedaan. dan zou 
nu er: dan wat drinkgeld aan hen 

- 	 die Grete hen deed. ver 
e nannen dat ze een kinderloze weduwe 

E.t.w nr.n as al enige iaren dood en zij had 
bezîur dez boerderij zelf ter hand ge-

dia: waren moeiijkre jaren geweest; 
wren wezaeiooen of had ze 

omdat ze niet eerlijk wa-
ze aileen met één knecht 

voor '-eertien dagen was deze 

e avond in de bedstee 
vroeg de Buik aan 

je dit nu wat. Hein?" 
ctde: . Nt bjzond." 

he be; t.ch bedissel-C- meende de 
:Z. 

'_: .c 	t' .. 	het ons verveelt, nemen we 
n. erk ar niet. da: ik me ga doodwer- 

w1. Ze kan natuurlijk geen 
knea_22t en g 	d meer krijgen, anders had ze 

-vee trn-de kerels onder haar dak ge- 
_____ 	 ze niet. da: moeten we tot 

 Buik. ,.maar Ik moet eerst 
van e lucht van de koel- 

c 	±ed 	n allemaal bu- 
ten si 

- ktze 	manneke". spot- - 

d- 
De -tzcr 	en ne 'eken.. Buikje  

da: 
: - en: 	e5'ie 	Lzz 	 r:i: deze 

de 

Des Zondagsavonds gingen de vrienden naar de 
kroeg van Hendrik-  Martens. Schrale Hein had eer-
fluit bemachtigd en vermaakte dan de boerenjon-
gens met zijn liederen. En als Buikje dan met zijn 
voile stem zijn vriend begeleidde. dan regende het 
rondjes en half in de olie ".,.eerden beide getrouwen 
veer naar huis, waar de boerin hen met gramsto-
rig gezicht opwachtte. Maar zij durfde haar afkeu-
ring nergens over uit. te spreken. uit vrees, dat deze 
beide dienstknechten 'naar ook weer in de steek 
zouden laten. Werd het werk op de boerderij ook 
niet goed gedaan vanaf de dag, dat zij hier waren 
gearriveerd ? 

Op een avond. dat Buikje met een karweitje naar 
cie smid was, scharrelde de Schrale nog wat in de 

stal. Hij hoorde .ie klink van de deur van het ach-
terhuis en daarop werd er een gesprek gevoerd. Dit 
gesprek werd steeds heftiger. De Schrale ging hij 
(iC deur van de schutting staan en luisterde. Hij 
lccrde aan de stem. dat buurman Andries Harins, 
de cicrpsschulte, cp bezoek was. Wat zou die oude 
vrek willen, dat hij zo heftig is, vroeg de Schrale 
zich nieuwsgierig af. 

Hij hoorde, dat de Schulte riep: En toch, Grete. 
ik raad je, stuur die beide kerels weg. Het zijn land-
lopers en deugnieten." 

De boerin ging hier verontwaardigd tegen in. 
..Waar bemoei jij je mee, Andries ? Is de ver-
waandheid .ie in je kop geslagen, omdat ze je om 
ie geld Schulte hebben gemaakt ? Ziet het er nou 
niet netjes uit op de hoeve ? Vrij wat knapper dan 
bij jou omdat jij te gierig bent om een dag hulp 
te nemen." 

.,Grete. die grote bek van jou kennen we wel. 
Maar je moet het verder zelf weten. Ik heb je als 
goede vriend willen waarschuwen. Die niet horen 
wil. moet maar voelen. Ik heb er ook met de pas-
tooi' o:'er gesproken, want die beide vagebonden 
geven om God noch Zijn gebed." 

De boerin bleef 't antwoord niet schuldig. . Wat 
lig jij te kwezelen over God en Zijn gebed. Hoe vaak 
1:0111 je zelf bij de Hei'ige Mis, geldwolf die je bent." 

Ze wou nog doorgaan, maar de Schulte verliet 
driftig-  het vertrek en gooide de deur met een heF--
tige slag dicht. 

Er vloog een glimlach over het gezicht van de 
Schrale. Hij verliet zijn luisterpost en bleef nog 
een kwartier in de stal, voor hij zich naar het ach-
terhuis begaf. De boerin sprak geen woord van 
het bezoek van de buurman en de Schfale wachtte 
zich ook wel om een blijk te geven, dat hij  een 
deel van het twtstgesprek had afgeluisterd. 	- 

Sedert deze avond had Hein echter een bij-
zondere interesse gekregen voor Schulte Andries. ' 
Deze had zijn woning een vijftig meter verwij- 
derd van de boerderij van Grete. Het was een 
kleine. oude boerderij, doch buurman woonde 
hier alleen met een hond, twee schapen en een 
aantal kippen. Andries was een oude vrijgezel. 
die er goed hij zat, veel land bezat, dat hij ver-
huurde en die aan niets dacht dan aan geld-
oppotten. 

Schrale Hein lette nu nauwkeurig op het doen 
en laten van de Schulte. Zijn hond had deze 
zo afgericht, dat hij op het heen: bleef. ook als 
hij zijn woning enige uien moest verlaten. 

Het grote rige dier weerde dan ook alle 
vreemdelingen van het erf. Het duurde echter 
slechts kort of de Schrale was goede maats ge-
worden met het dier. Hij beloonde die vriend-
schap met- de hond zo nu en dan iets lekkers 
toe te stoppen. 

Op een morgen bracht de Schrale een bezoek 

aan cie Schulte. Wel enigszins brutaal drong hij, 
toen hij de deur van diens woning had geopend, 
direct de woonkamer binnen. Buurman Andries 
keek hem gramstorig aan. ..Heb je een bood-
schap?" vroeg het kleine spichtige kereltje. 

,,Ja, buurman. ik kom je vragen of je mis-
schien ook een van je hoenders mist. Wij hebben 
een in de stal, die ons niet toebehoort." 

.1k zal eens gaan kijken." 
De Schulte ging. gevolgd door de Schrale, 

naar de schuur. Hij telde zijn kippetjes. 't Getal 
klopte. 

,.Dan moet ik eens bij  de andere buren gaan 
vragen," meende de Schrale en met een .,goeden 
morgen. buurman", vertrok hij weer. 

Op een avond, toen ze rond de tafel zaten bij 
het wapperende raapolie-licht-je. Grete zat te 
spinnen en de Schrale en de Buik bruine bonen 
van de schede te bevrijden, bracht Hein het ge-
sprek op buurman Andries. 

.,De Schulte heeft- mooie dingen. Grete.' 
De boerin knikte. 
.,Wat een pracht van een kabinet heeft hij  in 

zijn kamer staan. En een porselein, dat hij heeft. 
Maar het mooiste vind ik nog de gebeeldhouwde 
kist met het zware koperbeslag.' 

Daarin heeft hij zijn geld en gouden sier-
selen geborgen," zei Grete. ..A1e jaren wordt-de 



schat 
part nog niet op van wat hij aan huren beurt." 

„Het lijkt me, dat zijn schat daar wel veilig 
in die ijzersterke kist ligt.." 

De boerin lachte schamper. ,.Ja, daar komt 
geen ander aan te pas, of ze moeten de vrek zelf 
eerst doodslaan. Want hij draagt de sleutel aan 
en kettinkje om zijn hals. Ha, ha, wat zou ik 

er een plezier in hebben als op een goede dag 
le hele kist zou zijn verdwenen'  
,,Heeft hij geen naaste familie, Grete?" 
,,Alleen neven en nichten. maar daar heeft hij 

ook geen duit voor over. Hij •beknibbelt de pas-
.toor en de kerk ook op alle manieren." 

De winter spoedde ten einde. Februari kwam 
in het land; een zachte Februarimaand. Op 
mooie, stille avonden hoorde men 's avonds 
reeds vogels, die op de trek waren, elkaar seinen 
geven. Bij de Buik kwam de onrust weer hevi-
ger in het bloed. Zijn zwerversnatuur haatte 
het leven op de boerderij, het eentonige leven 
van elke dag weer hetzelfde paadje. af  te lopen. 

Op een zachte dag eind Februari zat de dik-
buik zich op zijn kruiwagen reeds in de warme 
zon te koesteren. Hij had zojuist de potstal uit-
gemest. De kleine man zat in gepeinzen ver-
zonken. Hij vroeg zich af, warmeer de Schrale 
genoeg van dit boerenleven zou krijgen. Hij, de 
dikke, zou alleen ook weg kunnen gaan, maar 
het zwerven als eenling lokte hem niet aan. Ja, 
ze hadden het vrij goed bij Grete, maar overi-
gens, het was een haai van een wijf. Ze had 
haar grote mond wat in toom moeten houden, 
omdat ze bang was, dat de beide mannen de 
boel zouden neergooien. En ander personeel kon 
ze niet meer krijgen, meende de Buik; hij  had 
nergens een goed woord over haar gehoord. Ze 
moest haar man, die een goede sok was geweést, 
zich dood hebben laten werken. Neen, bepaald 
te klagen, had de kleine man niet over haar, 
maar toch kon ze nu en dan erg bits tegen hem 
uitvallen, terwijl ze dit tegen de Schrale nooit 
deed. Misschien, omdat deze het boerewerk 
beter verstond dan hij, Buikje? 

Hein kwam uit de schuur en zei. dat het eten 
klaar stond. De Buik vroeg hem of hij nog niet 
genoegd had van de mest en de varkens. 

Schrale Hein glimlachte. ,Nog een paar we- 

ken geduld, vriend. De zon moet eerst nog wat 
grotere baan langs de hemel maken." 

De Schrale hield woord. 
Half Maart - ze zaten met hun drieën aan 

de ochtendstoete - zei Hein: ,,Grete, we hebben 
nu enkele maanden op je boerderij gewerkt en 
ik moet zeggen, we zijn goed door de winter ge-
komen. Maar nu gaan we spoedig weer reizen, 
want er is iets, dat ons naar het Zuiden roept. 
Laten we nu afspreken, dat we over veertien 
dagen vertrekken; je hebt dan de tijd om naar 
nieuwe hulp om te zien." 

De boerin antwoordde niet. Haar gelaat betrok 
- en ging op storm staan. De Buik verwachtte een 

uitbarsting. Maar Grete sprak geen woord. Ze 
stak nog een stuk brood in de mond en ging 
opstaan. 

Na het middageten barstte de bom, nadat het 
maal onder een ijzig stilzwijgen  was genuttigd. 
De boerin begon heftig tegen hen uit de varen, 
terwijl ze haar blikken steeds gericht hield op 
de arme dikbuik. Zij - de vrienden - ze waren 
een paar deugnieten en vagebonden, de kleine 
wel het ergst. Men had haar reeds vele malen 
gewaarschuwd. dat ze een paar landlopers en 
struikrovers in huis had gehaald. Ze had dit niet 
willen geloven en hen met .weldaden overladen 
en hen door de barre winter geholpen. Dit was 
nu de dank. Maar ze zou zich verder wel redden. 
ze was gelukkig niet afhankelijk van een paar 
schooiers. En ze wenste ze nu ook geen dag 
langer in huis te hebben. Ze had liever, dat ze 
over een uur dan over twee uur vertrokken. 

De beide mannen antwoordden niet. Ze gingen 
hun reiszakken pakken en verlieten de boerderij, 
het Onbekende weer tegemoet. 
• ,Het was mijn doel eerst niet, om nu reeds te 
gaan," verklaarde Hein aan zijn vriend. .1k had 

de Meimaand willen afwachten. Maar Buikje, 
dat wijf begon de laatste tijd erg aanhalig te 
worden. Het schijnt, dat ze behoefte heeft aan 
een nieuwe kerel. Maar ik voelde er niets voor. 
om  me in ketenen te laten slaan. Dan had ik 
mijn hele leven lang knechtje voor haar kunnen 
spelen." 

VII.. . Wederom zwervers 

Het was veertien dagen later. Een koude voor-
jaarsdag had plaats gemaakt voor een storm-
achtige avond; de Noordwester joeg de ene 
regenbui na de andere naar het aardrijk. 

Schulte Andries, de kluizenaar, zat als steeds 
eenzaam in zijn kamer. Dicht aan het uitster-
vende haardvuur lag zijn beschermer, de grote 
ruige hond. Het werd kil in het vertrek; de wind 
gierde tegen de oude tent en de ramen tochtten. 
Maar Andries had besloten die avond geen turf 
of hout meer te verstoken, want hij wilde met 
dit boze weer maar vroeg naar bed. 

Hij haalde zijn pot met brij van schapemelk 
en boekwijtgrutten van het haardijzer en be-
gon zijn avondpap te verorberen. Toen hij ver-
zadigd was, gaf hij de rest aan zijn hond. Daar-
op ging hij met zijn bewaker een ogenblik naar 
buiten, waarop hij de viervoeter in de schuur 
sloot. 

De Schulte begon zich nu te ontkleden en 
verdween, nadat hij het olielichtje had uitge-
doofd, in de hoge bedstede. Het magere kereltje 
hield niet van tocht, waarom hij de bedstede-
deuren dicht trok. 

Al spoedig sliep hij de geruste slaap van de 
brave en eerlijke burger. 
Tot omstreeks middernacht de Schulte 

Andries eensklaps wakker schrok. Hij zag, dat de 
bed.tdeuren een weinig waren opengetrokken en 
er een licht in de kamer brandde. Hij  wilde over-
eind gaan zitten om te zien, wat er aan de hand 
was. Een sombre stem, die van dichtbij achter 
een der deurtjes kwam, maandè dringend: 

,,Blijf liggen." De stem vervolgde: ,,Ziet hier!" 
en de dodelijk verschrikte magistraat zag in de 
opening tussen de deuren een hand, die een 
lang dolkmes omklemde. De hand verdween 
weer en nogmaals commandeerde de stem: 
,,Zit hier". Thans verscheen van achter de 
andere deur een hand, waarin een pistool, dat 
op de arme man in het bed was gericht. 

De sombre stem begon weer en joeg de arme 
. Andries de stuipen op het lijf. ,,Oude Vrek, wij 
zijn gekomen om recht over je te sprêken. Bij 
het minste verzet, dat ge zoudt durven onder-
nemen, zullen het mes en het pistool spreken. Ge 

hebt U zoveel schatten op aarde vergaard, dat 
de hemelpoort voor jou is gesloten. Om je ech-
ter toegang te geven tot het paradijs, zullen we 
je verlichten van een deel van je zonden in goud. 

,.Schulte Andries, ge draagt om de hals een 
sleutel aan een ketting. Reik mij deze aan." 

De kleiné geldwolf had het nu graag willen 
uitschreeuwen. Men kwam aan zijn leven, aan 
datgene, dat voor hem waarde gaf aan zijn leven 

Hij zocht met zijn handén de sleutel, maar 
hij talmde om deze over te geven. Hij begon 
smeekbeden uit te stoten. Een gevoelige klap 
met een zware knuppel was het antwoord daar-
op. Bevend reikte hij de sleutel aan. 

De deuren van de bedstede werden daarop 
toegeklapt. En in zijn dikeie hôek hoorde de 
nu over al zijn leden bibbereiide Schulte, dat de 
inbrekers aan het slot van zijn geldkist zaten te 
morrelen. Ja daar hoorde hij, dat het slot open 
sprong. Een koude rilling liep hem over de rug. 
Hij hoorde nu het zware deksel opengoo1en. 0, 
het waren alle zo bekende en innigè geluiden 
voor hem. Hoe vaak had hij toch het zwaarbe-
slagen en met fraai snijwerk Versierde déksel 
niet opengeklapt om zijn schatten nog eens door 
zijn vingers te' laten gaan, het goud en zilver 
weer eens te liefkozen, of een nieuw goud- of 
zilverstuk aan de vele toe te voegen; 

Nu hoorde hij hoe de zware geldbuiiél uit de 
kist werd genomen en op de tafel gedeponeerd. 
0. het was voor de Schulte om uit te gillen. Hij 
woelde heen en weer onder de dekens: hij stopte 
zijn vingers in de oren, hij wild's niet meer ho-
ren, want die bekende en geliefde geluiden 
drongen hein nu door merg en been. 

- De dieven daar in de kamer schenen nuver- 
der alles uit de kist te halen. wat ze konden 
gebruiken. Toen ze meenden, hiermee klaar te 
zijn, werden de deuren van de bedstede weer een 
weinig geopend. Opnieuw verscheen daar een 
hand met een pistool in de opening. Daarop 
klonk-weër de sombere stem: ,,Schulte Andries, 
!uiszert! Wanneer ge tracht ons te volgen, of 
wanneer ge hulp zoudt gaan roepen, dan zullen 
we je onverbiddelijk doden. Begrepen?" 

Uit:de bedst'ede klonk geen geluid. 
,,Sôhulte Ahdries, ik vraag je nog eens: Heb 

je .het begrepen?" 
De rampzalige man op het bed liet nu een 

sidderen',,fa" horen. 
De meedogenloze stem ging daarop verder: 

,,Schulte Andries, wanneer ge morgen of op 
welke dag ook de vermissing van uw goed aan 
het gerecht - zoudt bekend maken, dan zullen we 
je onverbiddelijk dodén. Begrepen?" 



Weer klonk nu een • angstig ,ja". 
Het licht in het vertrek werd hi:: 

doofd, een paar deuren werden  
weer gestoten. De magere kleine man: 
scherp, doch-hoorde nu niets meer éan ce 
die in de schoorsteen brulde en de 
tegen de kleine riiten kletterde. 

Na misschien een kwartier waagde de &ht_: 
het. om  over cie beddepank te klimmen. HIJ-
stak een kaars :aan en aanschouwde de ravage 
in de kist. Alles was dooreen geworpen  en door-
zocht. Weg was zijn geitL en weg waren al zijn 
gouden en zilveren sieraden en kleinodiën. Zelfs 
de streng van dikke gitten kralen was ver-
dwenen. 

Schier wezenloos saarde de nie man naar 
de tuinhoPefl van ziin geluk. Toen barstte hij in 
een hysterisch snikken uit. waarbij zijn lichaam 
krampachtig schokte. 

In de nanacht bevonden zich een lange schrale 
:en eefi kleine dikke man in een bos op een paar 
uur afstand van het dorp Norg. Ze dolven een 
gat en deponeerden hierin diverse goederen. Het 
gat werd daarop weer gedicht en de afgestoken 
plaggen werden zorgvuldig op liun oude plaats 
gebracht. 

De beide mannen verdwenen daarop naar het 
naaste dorp en gingen de stal binnen van een 
herberg. Ze begaven zich weer in de bedstee, 
waarin ze in de voornacht ook reeds hadden 
gerust en verbleven hierin tot in de morgen de 

. waard hen kwam roepen. 
De Schrale en de Buik zetten hun zwervers-

leven voort. Sinds de zo goed gelukte operatie 
bij Schulte Andries hadden de heren een kop-
zorg minr. Wanneer ze het niet aT te bruin 
maakten, dan hadden ze lange tijd een zakcent. 
De kleine man drong er sterk op aan om het-
er nu eens goed van te nemen, doch zijn kame-
raad wilde daar voorlopig niemendal van weten. 
Hij W.S er geheel niet zeker van, dat de Schulte 
zijn mond zou houden en hij schatte het intel-
lect van het vrekkige mannetje wel zo hoog, dat 
hij in de eerste plaats hen zou verdenken van 
het verdwijnen van zijn schatten. Daarom wildè 
hij voorkomen, dat men die verdenking zou aan-
wakkeieïi door een royle leefwijze. HIJ dacht er 
ook niet aan om meer waarde aan geld bij zich 
te dragen, dan ze voor enige dagen nodig had- 

Als cie kleine Schulte amok ging maken. 
was de mogélijkhéid niet denkbeeldig, dat ze op 
zekere dlg gearresteerd, gefouilleerd en onder-
vraagd zouden worden. Hoe meer dagen er ver-

liepen zonder dat dit gebeurde, des te veiliger 
zouden ze zich mogen gevoelen, oordeelde de 
Schrale. 

In de maand Mei bevonden zich de beide ge-
trouwen op de HondsrUg. Ze genoten van het 
mooie weer en de mooie natuur, van de verge-
zichten over de eindeloze vlakten naar het Oos-
ten en Westen. Als koningen zo onbezorgd en 
rijk gevoecien de beide landlopers zich tussen de 
boeren. die dag aan dag op het land stonden te 
wroe:en. cm ze trachten de armoedige bodem 
een s.:hae cxs: a te dwingen. 

Ot een 	:ad het grote hunebl van 
getrokken. Ze hadden 
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De Buik mompelde:. ,,Het lijkt een gevaarlijk 
beest," en hij  schoof dichter naar zijn kameraad. 

,,Stel je nier zo aan," vermaande de Schrale. 
.,Het is een ai'me stakkerd, die onze hup in-
roept." 

Hij richtte zich tot de hond. ,,Köm maar hier, 
stumper. Je hebt zeker honger.". 

De . hond- keek hem . schuw .an, maar, zijn. 
Start deed toch een schamele poging om te... 
kwispeln. 

Hein nam een snee brood,* smeerde er dik 
boter op een wierp die naar het dier. Het Uit-
gehongerde dier viel er op aan en met een paar 
gulzig. ppez was het ;biood verzwolgen. De J k 
Schrale ging door met voederen, tot al hun 
brood in het grote holle lichaam van de ramp-
Zi1e:.Z%\VÇr was verdwenen. Daarop wierp hij 

-een paar atÜkken kaas naar het dier. 
Ja, jongen, nu heb ik niet meer." 

Begreep het dier hem? Het kwam wat naderbij 
en ging ook in de heide liggen, de blik aldoor 
gcriiilit op Hein. 

,,Zet, dat hebben de mensen nu van hem ge-
maakt, een schuw, achterdochtig dier." zeide de 
Schrale. ,;Toen het nog jong was en argeloos 
speelde, dartelde het vol vertrouwen en aan-
hankelijkh.eid om zijn meester en allen die het 
tegenkwam. Maar honger en slagen en slechte 
behandeling. hebben een wantrouwend schepsel 
van hem gemaakt. Voor hem is de mens ge-
worden de vleesgeworden-duivel. Maar ik maak 
me ste.r fiat ik spoedig een trouwe vriend aan 
hem zal hebben, die me begrijpt en aanhan-
kelijkheid zal tonen." 

Deiagere man • ging nu het uitgemergelde. 
dier . weer vriendelijk toépreken. Langzaam 
schoof dat dichter naar hem toe en de kwispe-
lende staart zwiepte reeds de heidepollen. Em-
delijk lag de'hond naast de Schrale, deze met 
ijn vragénde ogen . aldoor aanstarende. 
,.Braaf zo, mijn Jongen," sprak deze.-  '.Vreest 

gei'ust, je bent nu bij vrienden aangeland; we 
zullen zorgen, dat je huid weer glanzend wordt, 

.de zieke huid in je nek zullen we.- genezen en 
met een paar dagen zul jij ook weer vreugde 
in het. 1eyen . hebben: ,Je - zult niet langer schuw 
om de twèebenige bsten behoeven rond te 
sluipen en de mèstvaaltèn afan om. je magere 
karkas voort te kunnen slepen in mateloze 
ellende." 

Hein aaide het dier over de kop. 
Ben Je niet bang om een snauw van hem te 

krijgen, Hein," vroeg de Buik. 
,,Hoe krijg je 't in je hoofd. Het dier heeft 

me begrepen en vertrouwt me al. ten volle." 
,,Wat ben je van plan met hem?" 
,,Wel, hij kan zich bij ons aansluiten, dikkerd. 

We vormen dan een drie-eenheid van vriend-
schap en trouw. Maar hij moet ook nog gedoopt 
worden., Buikje?-  

De dikbuik pijnigde zijn hersens om een ge-
schikte hondennaam te vinden, maar alle door 
hem naar voren gebrachte werden door zijn 
vriend afgekeurd. De Schrale zat de hond. een 
P008 zwijgefld aan te staren. Toen zei hij. lang-
zaam en nadrukkelijk: ,,Nu-  weet ik hoe onze 
vriend moet heten. Baron 

,,Hè, Baron?" 
,,Ja, luister. En ik weet nu ook hoe .oud hij 

is. Ik heb zijn  ogen, zijn blik herkend en weet 
nu wat mij -direct in hem aantrok. Er woonde 
bij ons in de streek een baron. Het was een 
irste en rechtvaardige kerel. Hij was een der 
weinigen, die het geld niet slecht of hardvochtig 
had gemaakt. Ik kende hem van nabij en kende 
ook zijn, blik en zijn oogopslag. Vier jaar geleden 
is deze baron plotseling gestorven onder ver-
dachte omstandigheden. Welnu Buikje, deze 
hond-he * eft zijn ogen en zijn blik. Ik ben er 
zeker- va, dat de ziel van de baron in dit hon-
cielichaain is gevaren. Dit dier kan derhalve niet 
ouder zijn dan vier jaar.' 

De Buik had met verbazing dit,  verhaal aan 
gehoord. 

,,Je bent gek, Hein, de mens gaat naar de 
hemel of naar de hei, als hij dood is." 

,,Zo, heb je daar bewijzen voor, Buikje? Je 
kletst anderen na. Maar ik zeg je, dat dit alle-
maal larie is en dat je ziel z.fcii in een ander 
lichaam, van een mens of van een dier vestigt, 
zodra je eigen lichaam dood is. En zou jij een 
ander eerder geloven dan je beste vriend, 
Buikje?" 

De dikbuik scheen nog niet helemaal overtuigd - 
te zijn van deze, voor hem geheel nieuwe leer. 
Hij maakte een tegenwerping. 

,Maar wij zijn mensen en een hond is een 
dier:" 

,,Zo? Luister goezi. Mensen en honden en 
koeien zijn allemaal schepselen. De namen dier 
en mens zeggen niemendal. Dat. is slechts een 
menselijke uitvinding, deze betiteling. Waa:om 
zou ersiechts een hemel voor de mensen zijn? 



Omdat ze zo braaf jn. Buikje? -Sen jij in je 
leven veel eerlijke en brave mensen tegen-
gekomen? Je schudt met je kop. Juist. Ik ook 
niet. Maar toch voor die wrede, valse, oneerlijke 
en ontrouwe mensen een hemel. Neen. vriend, 
als er één hemel is:  dan is die voor de honden. 
Die zijn trouw en eerlijk tot in de dood. Het is 
alleen maar hovaardij en brütaliteit van de 
mens, dat die een hemel voor zichzelf opeist. 
Maar kom, laat ons gaan en wat lekkers voor 
de Baron kopen." 

Ze rezen op van het heidedek en sloegen dC 
weg in naar Borger. Baron was ook gaan staar—
en keek hen vragend aan. De Schrale sprak hem 
toe: ,,Kom maar, jongen, we gaan een lekker 
hapje halen." 

En de grote magere hond volgde hen, nog niet 
uitgelaten en dartel, nog wat onwennig en be-
deesd, maar toch met een groeiend vertrouwen 
in de, beide mensen 

In de herberg te Borger bestelden de mannen  
een warm maal Er moest voor drie man eten 
komen. 
• Voor drie man?' 'vroeg de kastelein. 
,,Voor drie man," zei de lange, magere, en 

terwijl hij op de hond wees, ,,dat is de derde 
man. Heb je voor hein ook een stevige kluif?" 

Na het middageten gingen ze de heide weer 
op en zochten een scheper. Van hem kregen ze 
een middel om de uitslag op de hals van de 
Baron te genezen. 

.,Die hond is een schapendief," zei de schaap-
herder, terwijl hij op baron wees. 

•,Blijf jij eerlijk, als je niets te vreten krijgt?" 
vroeg Hein. 

De schaapherder g'ijnslachte, maar zweeg. 

VIII. Fourageren 

Het was een paar maanden later. 
De Schrale, de Buik én de Baron bevonden 

zich in een kroeg aan de Heereweg te Groningen-  
De Baron had zich best gehouden en was in 
schitterende conditie. Zijn haar was glanzend, 
de zieke plekken aan zijn hals waren genezen 
en de ribben waren »reeds onder een laagje vlees 
verdwenen. Hij lag aan de voeten van de Schrale 
en zijn schrandere ogen namen nauwkeurig alles 
op, wat er rondom hem gebeurde. 

Ze waren een tijdiafig de enige bezoekers in 
de gelagkamer. Tot de deur geopend werd en 
er een viertal personen binnentrad. De Schrale 
en de Buik schrokken op, want zij, die binnen-
kwamen, behoorden tot de legertroep3  uit welke 
ze waren gevlucht. Hiin eerste gedachte was, 
dat het gehele vendel in de buurt zou liggen 
en het verblijf in deze omgeving dus zeer ge-
vaarlijk voor hen zou wordenr 

De vier personen, dit binnen waren gekomen. 
bestonden uit drie mannen en een vrouw. De 
beide getrouwen herkenden hen onmiddellijk. 

Daar was om te beginnen de Hertog, 'n jonge 
kerel van omstreeks vijf en twintig jaar. De 
Schrale en zijn vriend kenden hem als een der 
onrustigste en avontuurlijkste leden van het 
Gelderse vendel. Hoe hij eigenlijk heette, wist 
niemand. Men wist alleen, dat deze zwartharige 
knaap uit het Zuiden afkomstig was; hij sprak 
soms een Brabants dialect. Er werd gefluisterd, 
dat hij van hoge geboorte was, in het Bourgon-
dische leger had gediend, maar om een liefdes-
drama, waarbij hij iemand zou hebben doodge-
schoten, had moeten vluchten. Hij had daarop 
onderdak gezocht in het leger van Karel van 
Egmond. 

De jonge vrouw, die zich bij  de drie mannen 
bevond, was Rooie Mein, in_4e laatste ti'Jd het 

liefje van de Hertog. 
Nummer drie was een geweldig grote kereL 

sterk gebouwd. Het was schele Dirk. Hij was 
minstens dertig jaar oud. In tegenstelling met 
de Hertog was hij weinig schrander. 

De vierde man was van iets hogere leeftijd. 
Deze had reeds een veelbewogen leven achter de 

rug. Hij miste een oor, dat hem vanwege zijn 
goede burgerzin op last van de justitie was al-
gesneden. Hij luisterde naar de naam van 
Eenoor. 

De drie mannen zagen er sjofel uit. Zelfs de 

Hertog, die steeds had gepoogd te zorgen, dat 
zijn uiterlijk er keurig uitzag, droeg kleren, die 
bijna geheel versleten waren. 

De Hertog had direct reeds de beide vrienden 
als oude bekenden ontdekt. Hij schoof een stoel 
naar hun tafeltje: ,,Blij, dat ik jullie weer zie. 
Hoe gaat het?" 

,,t,even van de ene dag in de andere. Vandaag 
niets, morgen dubbel. Maar vertel eens, ligt de 
hele troep hier in de buurt? Want we moetefl 
dan zo gauw mogelijk de plaat poetsen," sprak 
de Schrale.  

- ,,Wees gerust, ze zijn ver hiervandaan. Wij zijn7 
ook gedrost. Niets te eten de laatste tijd. Kleren 
kreeg je niet meer. Ze maakten je van alles wijs, 
maar je ontving niets. En wat Is ei' meer bij 
de boeien en burgers te halen? Het is ellende, 
armoede, overal, waar je komt. Maar nou is het 
Voor ons ook hongerlijden geworden. We zul-
len wel van de rechte weg afdwalen moeten, 
Schrale, als we de kop boven water willen hou-
den". 

,,Hebben jullie honger*" 
We hebben de laatste tijd toUjourslioner» 
De Sclile wenkte de Waard en verzochlix 

om de nieuwgekom 	brood 'en vlees en kaas 
te brengen. ,,En wat wensen jullie te drinken?" 

De Hertog zag de Schrale verwonderd aan. 
,.Jij schijnt in goeden doen te zijn, Hein," 
schertste hij. 

De magere glimlachte. ,,Men is toch verplicht 
om oude vrienden te helpen, meen ik." 

,,Gelijk heb je. maar men moet ook maar 
kunnen." 

De dikke Waard kwam met de eetwaar aan-
dragen. Een tafel werd bij die, waaraan de 
Schrale en de Buik zaten, bijgeschoven. De 
Hertog riep zijn gezelschap om ook aan te zit-
ten. ,,Jullie oude vrienden gaan je buiken vullen. 
En geef de Waard op, wat je er bij wilt drinken." 

,,Ja, wij hebben een erfenis gehad en me 
dunkt, we willen nu vandaag ook jullie in ons 
geluk laten delen. Jullie zult eten en drinken 
tot je niet meer kunt. Wat zeg jij er van, 
Buikje?" 

Het dikke mannetje lachte glunder. .,Ik ben 
het geheel eens met mijn vriend, schone dame 
en dappere mannen-broeders, drinkt je glazen 
leeg en laat ze Opnieuw weer vullen." 

De Buik gaf het voorbeeld. Hij ledigae zijn 
kroes van een halve 3iter aan één stuk. 

Het werd een gezellige middag daar in de 
kroeg ,,De Zwarte hengst" aan cie Heereweg 
onder Groningen. Er werd flink gegeten, maar 
nog veel meer gedronken. 

Toen het 'gezelschap terdege had gebanket-
teerd en reeds flink opgewoná`en was, fluisterde 
de Hertogde Schrale iets in tiet oor. Ze stonden 
beiden op en namen weer plaats aan een tafel 
in de hoek van het vertrek, 
. ,,We -zijn -nu nog vrijwel nuchter; laten we 
daarom eens praten," zei de Hertog op zachte 
toon. . ,Schrale, Wat ons betreft, ei' moet wat ge-
beuren; wij zitten vrijwel aan de grond. Als we 
als een hongerige bende rondbedelen, worden we 
binnen enkele dagen opgepikt." 

De Schrale knikte begrijpend. 
De Hertog ging voort: ,,Nu loop ik al enkele 

dagen met een plan rond. En nu ik jou hier 
vind, wil ik graag eens weten, wat jij er van 
denkt. Jij bent ook geen stommeling; 'k be-
schouw je als een sluwe vos." 

,,Zeer vereerd," meende de Schrale. 
,,Nou ja, ik zeg precies, hoe ik er over denk. 

Ik denk er niet aan en behoef ook niet te Pro-
beren om je te lijmen. Jullie hebt, zo 't schijnt, 
op 't ogenblik een ruime zakcent, maar het zal 
jullie toch ook welkom zijn, als er zo nu en 
dan een rijkelijke aanvulling komt," 

Hein knikte, 
.,Juist. En laat ik nu van wal steken. Ik ver-

trouw je en mocht je niet mee willen doen, even 
goede vrienden," 

,.Kijk, je weet, dat ik vaak voor de troep heb 
gefourageer. Dat komt er op neer, dat de boe-
ren werden beduveld. Welnu, ik zal kort zijn. 
Je begrijpt me. Ik zou willen fourageren, maar 
dan zonder de bloedige Gelderse heerser, en wel 
helemaal voor eigen behoefte. Als jullie mee 
wilt doen, dan zijn we met vijf man: dat is vol-
doende. Hoe lijkt  het je?" 

De Schrale dacht even na, voor hij ant-
woordde. 

,.Hertog, het plan lokt me aan. Maar je moet 
me niet kwalijk nemen, dat ik zo hals-over-kop 
Likt anbeslissen. Het 

orde.::ming, Heb je wapens? Wij hebben al-
een een paar pistolen." 

,,Ja, wij hebben twee lansen en een bus ver-
stopt, genoeg om aan' de vertoning wat echts 
te geven. Natuurlijk is er gevaar aan verbonden; 
we moeten uit de buurt van de krijgsbenden 
blijven. Maar in korte tijd kunnen we ook een 
grote buit bijeenslepen." 

Hein sprak nu: ,,Een weinigje avontuur lokt 
mij ook wel aan. Maar geef me vier en twintig 
uur om er over na te denken. Laten we hier 
morgen weer samenkomen, dan zal ik je mijn 
besluit mededelen. Ik wil er eerst ook nog met 
mijn vriend over spreken." 

,,Best; ik begrijp, dat je de zaak eerst goed 
wilt overwegen. Ik mag dat wel, namelijk dat 
we eerst een en ander kalm van alle kanten 
bekijken:' 



De beide mannen gingen nu weer bij het ge-
zeLschap zitten dat reeds luidruchtig begon :e 
worden 

Toen allen meenden genoeg van he: tece 
hebben genoten en ie: meer reelt c 
benen konden staan. werd :- et banke: a2eb:o-
ken. Hein tastte naar zijn gebuide1. die goed 
gevuld scheen te zijn. want hij nct een 
knappe cent betalen. Maar dat scheen he geen 
zier te kunnen schelen. want hij was in de beste 
ste' Limin. 

De volgende morgen besprak de Schrale liet 
plan van de Hertog me: zijn vriend de Buik. 
Deze ha4: •geen-  bewaar 01fl mee te doen. Hij 
vas :eecs een man van avontuur geweest en 
bezag de dingen meestal met een optimistische 
oii. 

Later op de dag ontmoetten de getrouwen de 
andere drie oud-krijgers weer in ,De Zwarte 
Hengst". Deze laatste hadden Rooie Mien thans 
in hun bivak achtergelaten. 

De Schrale en de Hertog zonderden zich weer 
een 000s af. 

..1k- zal je dadelijk maar zeggen. hoe ik over 
—je plan d€t Hertog. Ik heb er over nagedacht 
en heb et voor en tegen terdege overwogen, 

ç meen ik. Het is een gevaarlijke onderneming, 
maar ik ben je man. Mijn kameraad denkt er 
e;eiizo over.' 

Had hetzelfde wel gedacht. Schrale. Jullie 
bent kerels van durf. Maar voor we in zee gaan: 

e moeten een paard zien te krijgen." 
Hein knikte. 
..En een wagen." 
Hein was dit weer met hem eens. 
,,En we kunnen die moeilijk bij de boeren vor-

ieren. Stelen lijkt me wat gevaarlijk. Dat gaat 
ok niet." 

Neen." zei de Schrale. 	- 

,_Maar wat. dan?" 
..Kopen." zei Hein laconiek. 
..Kopen." lachte de Hertog. .,Maar ik bezit 

geen rooie duit:'
., 
 
Hoef t ook niet. Ik koop het paard en de 

wagen:' 
De Hertog keek hem verbaasd aan. ,.Lieve 

Hemel, jij bent een :ijkaard. De erfenis van je 
heeft nogal :ets betekend.' Hij klopte de Schrale 
enthousiast op de sctouder. 

Het gezicht van de Schrale bleef even ondoor-
grondelijk en diens snorpunten bleven even neer
slachtig naar de grond wijzen bij het enthou-
siasnie van de Hertog. 

,Maar er is nog iets." meende Hein. ,,Wij 
moeten-hier in de stad een vertrouwde hand-
langer hebben. die de gevorderde waren voor ons 
aan de man brengt. Wij kunnen dat zelf niet 
doen." 	 - 

.,Daar heb ik zelf ook al over gedacht-. Het 
beste i2, dat we de waard hier, Feerk Stevens, 
ook in cgis plan betrekken. Ik ken hem als een 

vertrouwde kerel en hij zal ons kunnen helper-
aa 

 
n een peron. bij wie we OnS paard kunnen 

stallen en die de rommel in de stad aan de 

man brengt- 
De Schrale zat een poos na te denken. Em-

deli'k sprak hij: .J hou er eigenlijk niet van. 
ze veel mannen in ons ondernemen te betrekken-

Maar ik Vi ook. dat we hier in de stad hulp 

moeten hebben. Jij kent cie waard goed?" 
.Dat ooe . E.ti al zou hij niet durven mee-

er van overtuigd, dat we hem in 
nemen. Hij zou nooit, eer 

k ever, 'a: 	ook gebeurt. Zal ik hezr 

dikke waard werd tgenodigd bij hen 
s te 

e-en aardia pannetje". be- 

ce Eer 	.r njj vertelde ce waard wat 
ocei waa. 3Laar nu )eken we nog een 
che e 

 
be—i-- en de 	voor Ons 
jij ku czis wei aan zo'n 

bei Er.. Freerk, 
- 
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,,Ik zeg. dat je gaat en bliksems vlug ook,'-
barstte de Hertog los. ,,Wel meeplukken en er 
niks voor aoen? Je vrouw kan ons wel bier 
schenken!" 

Freerk sputterde niet langer tegen, maar ver-
dween door de deur naar de keuken. Zijn vrouw 
verscheen nu om de gasten te bedienen. 

Na ruim een uur arriveerde de waard weer, in 
gezelschap , van een klein gebocheld kei eltje. 
Freerk bracht het manneke na'ai' de Schrale en 
ue rierw. 

Het leek een schrander persoontje. Op zijn 
magere gezicht. leek een permanente spotlach te 
liggen, 

,.Ik ben Dirk Woutersz," begon de bochel. ,,En 
ik merk al aan cie heren dat mijn persoon hen 
niet meevalt." 

,,Toch wel," meende de Schrale. Het ver-
stand zetelt in het hoofd en niet in de buik of 
de rug. Maar ik vergat nog om me voor te stel-
len. Ik heet- Schrale Hein." 

,,Zeer toepasselijk," meende Dirk, ,,En wie ben 
jij, vriend." 

,,Ik ben de Hertog," zei de donkere. 
,,Ah, ik ben in voornaam gezelschap terecht-

gekomen. Maar Dirkie weet zich ook als een 
heer te gedragen. Krijg ik cok iets te drinken, 
mannen? Mijn keel zit nog vol stof van cie lange 
mars, die ik voor jullie heb moeten maken, 
Brandewijn, Freerk" 

Heeft Freerk je al op de hoogte gebracht, 
Dirk?" vroeg de Hertog. 

Ik meen van ja." 
En ?" 

..Hangt er van af." 

..Waar van af?" 

..Of Dirkie dr' beter van kan worden. Wat is 
zijn aandeel?" 

We delen de vinst ponds-ponds-gewijs. We 
hebben geen koningen en prelaten in ons mid-
den, dievoçl' zich dikkere brokken opeisen," zei 
de Schrale. - 

, ,Nou mannen, ik hou niet van lang zeuren. Ik 
doe mee. - Freerk, nog een borrel. - En wanneer 
denk je met het eerste vrachie te komen?" 

,,Zodra we-paard en wagen hebben. Deze week 
is er paardemarkt hier in de buurt. We kopen 

daar wel een geschikte knol. Maar de wagen, 
dat is moeilijker," meende Hein. ,,We moeten 
een overdekte kar hebben, zoals er op de Hes-
senwegen in Gelderland rollen. De mensen aan 
cle dijk hoeven niet. te -zien, wat we vervoeren. 
Weet jij zo'n voertuig staan?" 

De buit zou er naar uitkijken. 

Met grote trots vervuld waren de onderne-
mende mannen, toen achter de schuur van Dirk 
Woutersz de stevige Oldenburger-voor de eerste 
maal was aangespannen voor de overdekte wa-
gen en ze de poort uitreden het Groningse plat-
teland op. Ze hadden op voorstel- van de Schrale 
de Groningse kleilanden als operatiegebied uit-
gekozen. Hein had er twee redenen voor : - omdat 
de boei'en in dit gebied volgens zijn zeggen 
stinkrijk waren en omdat ze weer volgens zijn 
zeggen het minst scheutig waren van alle boe-
ren op Gods aardrijk. Buikje en de Hertog za-
ten 01)  de bok; de Buik mende. De Hertog was 
door middel van Heins financiën in een wat 
netter costuuin gestoken en was zoveel als lei-
der en fouragemeester. 

In de dorpen liepen de overige drie mannen 
naast de wagen. Hein en de Eénoor droegen een 
van de beroemde lange lansen van die tijd en 
Schele Dirk, die zo sterk was als een oeros, 
torste een zware bus. Het volk, gewend als het 
was aan krijgsbenden in die dagen, nam weinig-
notitie van hen. 

Buiten de dorpen zochten de Eénoor, de 
Schele en Hein achtei' in de wagen een plaats. 
De Baron bleef zijn Plaats innemen naast het 
hoofd van het paard. 	- 

De eerste dag verliep de onderneming zeer 
- naar wens. Nergens behoefden de mannen met 
de wapens te dreigen, hoewel de boeren lange 
cii zure gezichten trokken, toen ze hem met de 
vorderingen op het lijf vielen. 

De mannen zochten zoveel mogelijk alleen-
staande boerderijen uit, waar ze met hun eisen 
kwamen. om  zo weinig mogelijk publiek bij hun 
manipulaties te hebben. 	 - 

Zodra ze op een hoeve waren aangekomen, - 
onderzochten ze de voorraden in de schulen. De 
Hertog bepaalde dan wat daar gevorderd zou 
worden. Als de mannen de zakken met- graan, 
bonen er erwten of wat ook op de wagen 
deff gedeponeerd, vulde de- Hertog op een ge-
drukt -formuliertje de hoeveelheden en de met 
cie tegenstrevende, maar onmachtige boer over-
eengekomen prijs in- Op dat papiertje stond 
tevens vermeld, dat het geld voor de gevorderde 
goederen gehaald kon worden tegen inveing 

— 
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van dit bewijs, bij  de betaalmeester van Zti_ 
Genade de Hertog van Gelre, die daa -voor z:-
tint hield in een bepaalde herberg in de gce 
stad Groningen. Om de zaak niet al te SPOé 
vast t laten lopen, werden zoveel 
namen van verschillende hei-bergen ineTU-
Freerk had hen aan al die adressén get- 

Vaak troffen ze een boer aan; die ni 
lezen. De Hertog moest hem dan de teks T 
het waardevolle dcxurnent voorlezerL A 
vroegen op welke datum ze geld konden 
haalde de • fourgerneester de schouders 	i 
wiSt hij ook niet. Ze moesten maar es 	- 
meren, als ze in de stad kwamen. Als e 
slachtoffers heftig protesteerde of zich rhe 
te verzetten tegen de vordering, dan traden de 
Schrale, de Schele en Eénoor naderbij. Ze 	- 
ken barse gezichten en dreigden met wap- 
wéld. De protesterende wilde dan wei 	e 
broodjes bakken. 

-Tôen ze die eerste namiddag weer aive 
ij het pakhuis van Dirk. hadden ze de wagen 

volgeladen met zakken graan en peulvrucht-
De Oldenburger had er een zware vracht an 
gehad. De bochel was opgetogen over de goede 
gang van zaken. Er zou veel geld gemaakt kun-
nen worden, meende hij, want alles was vreselijk 
duur door de oorlogshandelingen, die nu al jaren 
duurden. 

Een andere dag gingen ze vee vorderen, scha-
peh en jong rundvee. Want een leger heeft ook 
viees nodig. 

Söms namen ze een dag of een paar dagen 
rust. Op een van die dagen bevonden zich de 
Schrale, de Buik en de Baron in een der her-
bergen aan de Grote Markt. Het was niet druk - 

in de gelagkamer. Buiten hen zat er slechts één 
persoon, naar het scheen een boerenman, aan 
een der tafeltjes. Hij zat met een glas bier voor 
zich. 

De man haalde een stukje papier uit één 
zijner zakken en tuurde er een poos op. Toen 
-riep Iujde waard: 

,,Dit is toch ,,De grote romer"? vroeg hij. 
,.Ja." 
,,Houdt hier een man zitting, die de schulden 

van de Gelderse Hertôg betaalt?" 
,,Mij niet bekend" zei dè kastelein. 
.,Hm, maar ik moet hier komen om geld te 

halen." 
,,Zo, er zijn hier al meer wezen vragen. Maar 

misschien komt die sinjeur nog wel. Ik zou 
maar eens terug komen." 

De boer bromde wat binnensmonds. Veel 
vriendelijks scheen het niet te zijn, want zijn 
gezicht stond g amstorig Hij draaide het, sbik 
papier in zijn grove knuisten en wilde het de 
waard toereiken, met een: ,,Leest dit eens.' 

De herbergier nam het papier echter niet aan. 
,,Ik wil het wel geloven man en ik lees niet 
erg best." 

De Schrale ging staan. ..Mag ik het papier 
even zien? Ik kan goed lezen." 

De boer reikte hem het document aan en 
Hein las hardop, wat het behelsde. 

,,Dat is wel in orde, vriend. Dit stuk papier is 
geld waard. 't Is 	een hele duit. die je kunt beu- 

p Ja, ja, Karel van Egmoni meent het best 
met jullie boeren." 

De boer mopperde: ,,Je hebt goed praten man, 
maar ik heb nog niks. Waarom is die kerel j.LL 
dan niet om ons te betalen?" 

.,Vriend, je moet geduld hebben. Je hoeft 
voor dat geld toch ook geen brood te kopen. Je 
zult er nog wel een dag of wat zonder kunnen 
stellen. Aan de andere kant, geef ik toe, je hebt  
de spullen geleverd en wilt nu ook wel eens he 
geld zien. Maar zon betaalmeester heeft na-
tuurlijk een heleboel te doen, en ja, hij heeft 
misschien ook wel eens een wat schrale kas--- -  
'k Zou met een dag hier maar eens terug  
komen." 

Hein ging weer bij de Buik zitten. Zijn ogen 
schitterden van plezier .,,Wat zeg je. Buikje. 
zullen e hier maar niet een paar extra giafl 

op drinken?" 

IX De débacle 

Op een avond waren ze in de gelagkamer van 
Frêérk vergaderd. Het was drieweken geleden, 
dat de verzorgers van het Gelderse leger hun  
eerste tocht hadden ondernomen. Dirk had een 
deel van de buit verkocht en de mannen ver-
deelden nu de gelden. De buit had een prima 
boekhouding gevoerd, daarover waren ze het 
eens-  en de opbrengst van de goederen viel hen 
niet tegen. 

Hein en de Hertog meenden, dat ze vanuit 
Groningen hoogstens nog een paar maal een 
tocht konden ondernemefl; daarop zouden ze  

moeten Verhuizen na 	eenander operatie- 
gebièd. want de boeren zouden vandaag of mo-
gen begrijpen, dat ze h5duvekj werden.-  Ze waren 
het daar allen mee eens.- Het zou evenwel niet 
racer nodig zijn om naar een ander veilig ge-
bied uit te zien, want de eerstvolgende tocht  zou 
lïasTaatste zijn. 	 - 

Het scheen een mooie dag te zullen worden, 
toert ze de volgende morgen uitrukten. D--01- 
denburger stapte fier over de kleiwegên en de 
Baron draafde vrolijk naast hem. Maar tegen 
de middag begon het te regenen en het werd 
de hele dag niet meer droog. Of het kwam door 
het druilerige weer of door een andere oorzaak, 
maar de boeren waren deze dag erg weerbarstig 
en bij velen wa.3 zo goed als geen korrel graan 
meer 1n de schuren te vinden. Het was al laat 
op de dag, voor de Hertog van oordeel was, dat 
men genoeg fourage had verzameld. 

Toen de terugtocht weder was aanvaard, was 
hes weer uitgesproken slecht geworden. De re-
gen werd heviger, terwijl er een halve storm-
wind opstak. De mannen zatten allen met natte 
kleding huiverig in de wagen. 

Het begon reeds te schemeren, toen het ge-
zelschap zich nog op een afstand van ongeveer 
tien kilometer van Groningen bevond. Een paar 
dorpen moesten- nog- gepasseerd, voor men de 
hoofdplaats van Stad en Lande had bereikt. 

Men naderde nu het eerste dorp en was nog 
een honderdvijftig meter van de naaste huizen 
van het nest verwijderd, toen de Hertog plotse-
ling het paard ophield. ,,Mannen, wat is daar-
g-;nçis op de weg? Dat deugt niet." Een paar 
mannen £prongenyan4e wagen en allen tuur-
den in de richting van het dorpje. Voorzover ze 
nog konden onderscheiden fri hét wazige, sche-
merende licht bevond zich daarginds • een grciep 
van persc.nen, die met allerhande tuig waren 
gewapend, voornamelijk zaisen en hooivorken. 

Ik geloof, dat de heren ons opwachten", zei 
ce Hertog. ,,We gaan voorlopig niet verder. 
Wat zeg jij ervan, Hein?"  

..Het lijkt mij  ook, dat die bende ons 'staat 
op te wachten", meende deze. ,,Ja, we hebben 
daar vorige week ook een en ander weggehaald. 
Ze zullen wel eens geld willen zien. Stom van 
die lummels om daar op de weg te gaan staan. 
Zouden we de wagen niet kunnen wenden ?" 

,,'t Zal moeilijk  gaan tussen die waterlossin-
gen. Maar laten we 't proberen. Let goed op, 
of die kerels ook nader komen. Houdt de bus 
en de pistolen klaar", zei de Hertog. 

..Ais ze nader komen, kunnen we ze even op-
htuden met de vuurwapenen, maar we moeten 
..een gevecht aangaan". oordeelde de Schrale. 
.JYr zijn veel te veel van die 'kerels." 

De boeren daar in de verte merkten,, dat men 
L'rzig was de wagen te doen keren. Ze stieten 
een krijgsgehuil uit en kwamen nader. 

.,Schieten", commandeerde deHertog. ,,En 
dan vluchten." 

De bende in de verte bleef besluiteloos staan, 
maar de Oldenburger_was zo geschrokken van 
het schieten', dat hij met de wagen achter zich 
op hol sloeg in de richting van het dorp. De 
Baron rende met een wild gehuil voor en naast 
het paard. 	- 

De boeren aan de ingang van het dorp tracht-
ten het paard op te vangen. Wellicht waren zij 
van oordeel, dat er zich nog mannen in de wa-
gen hadden verborgen. 

Intussen maakte dit incident, dat het enige 
tijd duurde, voordat de boeren een werkelijke 
vervolging inzetten. De Schrale en de Hertog 
en de andere mannen hadden een mooie voor-
sprong gekregen, nu ze in alle richtingen over 
de landen waren gevlucht. De invallende duis-
ternis zou hen aanstonds redden. 

Helaas, het was het noodlot, dat de Buik in 
handen van zijn vervolgers viel. Zijn  korte been-
ijes konden het zware lichaam niet snel genoeg 
over de drassige landen verplaatsen. 

Het viel de Schrale niet moeilijk om zijn 
voorsprong op zijn vervolgers te houden. Hij 
had nog slechts een duizend meter gelopen, toen 
hij hijgen achter zich hoorde, waarop de Baron 
zich naast hem voegde, een gegrom van tevre-
denheid uitstotend. 

Dearrestatje van de Buik deed bij de achter-
volgers een vreugdegehuil opgaan. De Schrale 
hoorde dit en hij begreep, dat een der kame-
raden in handen der boeren was gevallen. De 
ingevallen donkerte belette hem om van dit to-
neel no,-'iets te zien, maar Hein vermoedde 
zwaar, dat de Buik het slachtoffer wel zou zijn. 
Hij vloekte binnensmonds, maar voelde zich 
onmachtig om op dit ogenblik iets voor zijn 
vriend te kunnen ondernemen. Hij achtte zien 
nu voorlopig wel veilig en hield zijn pas in. Een 
onbestemde drang dreef hem weer in de rich-
ting van het dorp. 
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Hein meende een fluitsein te hore:: 	:-::- b:-: 

- 	 - 

dikte en nog stevig. De muur van de toren bleek 
staan en luisterde scherp. Toen hoo: 	11 	... zeer dik te zijn, maar de zachtgebakken stenen 
naam roepen. Het was de stem van 	e :- : waren half vergaan. Toch maakte de Buik 	ch 
De Schrale antwoordde en bleef afwa :::e. Hij geen illusies. dat hier voor hem een kans tot 
begreep aan de kwtsoelende staart 	ze Ba- cntsnappen zou kunnen bestaan. 
ron, dat een vriend naderde. Al sp1 	kwam De nacht was donker. Uit de zwarte lucht 
nu uit de duisternis de gestalte van de Hertog daalde zonder ophouden de regen neer. De natte 
op hem af. takken van de bomen om de begraafplaats wer- 

,.Dat staat er slecht -oor. Hein." den door harde wind heen en weer gezwiept. 
Ja. jongen, het is met deze onderneming af- Onder die bomen liepen twee mannen heen en 

gelogen. Jammer. het liep zo mooi. We hadden weer, beiden een kaarslantaarn met zich dra- 
eerder nioeten verhuizen. Maar het geeft niets gende. Op de schouder droegen ze een helle 
om er over te jammeren. Zeg. hebben ze één baard. Deze mannen waren als bewakers var 
van de vrienden te pakken ?" de toren met 	zijn 	gevangene daar 	geplaatst. 

,.Ja. de Buik." maar het was hun ontgaan, dat twee mannen 
,.'k Was er ai bang voor." met een hond hen reeds van dichtbij hadden be 
.Maar, Hein, we moeten uitzoeken. waar ze spied en de bouwvallige toren aan een onder- 

hem naar toe brengen. Misschien kunnen we ZO(k hadden-onderworpen. 
hem nog helpen. Ze zullen hem op de pijnbank Het was omstreeks elf uur. De Buik zat nog 
leggen om alles uit hem te halen. 	dan zijn steeds in een moedeloze stemming op de bank. 
we er allemaal gloeiend bij. iok Freerk en. Dirk." Angst wat in zijn hart: angst voor de dag van 

.1k ben blij, dat je zo spreekt. Hertog. Het is morgen en angst voor de onheilspellende duis- 
precies gelijk je zegt. Het. was reeds mijn plan .' 	ternis rondom hem in de bedompte krocht. Bui- 
om uit te vissen, waarheen ze de arme Buik ten huilde de wind; nu en dan kwam een he- 
gaan slepen. Ik vermoed, dat ze hem vannacht vige windstoot koud en klam door het gat in 
in de toren stoppen. Ei staat daar in dat ge- cie muur. De legen plaste tegen de oude toren: 
hucht zo'n oud. half vergaan bouwwerk." de muren dropen van het water. 

..Laten we m de richting van het dorp gaan. Wat was dat ? Droomde de Buik ? Hij ineen- 
De boeren daar zijn natuurlijk van oordeel. dat ( 	zeker, dat iemand zijn naam fluisterde. Nu ? 
we reeds mijlen ier weg zijn en de hele nacht Midden in de zwarte nacht en lier ? 
zullen doorlopen. Ze zoeken ons niet meer." De arme kerel luisterde scherp. Ja, nu hoor- 

De beide mannen en de Baron verplaatsten cie hij duidelijk zijn naam noemen. Was het niet 
zich behoedzaarn in de richting van het dorp. de stem van zijn vriend, de Schrale, die hem 

Toen het sein tot de vlucht was gegeven. had uitsprak ? 
ook Buikje. zo snel zijn korte beentjes hem kon- De Buik begaf zich naar het getraliede gat; 
den dragen. zich over de 	landerijen voortge- .'ant vandaar alleen kon toch de stem komen. 
spoed. Maar zijn gezette lichaam dwong hein Weer werd zacht zijn naam uitgesproken. Er 
a1 spoedig vaart te minderen. Dit zou 	hem ging een siddering van hoop door de ziel van 
noodlottig worden. Een aantal hoeren vervolgde Let gepijnigde manneke. 
hein hardnekkig als een troep wolven een ge-. Hij antwoordde: ,,Ben jij daar, Hein ?" 

wond hert. Steeds kleiner werd de afstand, die ,,Ja, met de Hertog en de Baron." 
hem scheidde van zijn achten. ogers. En toen ,,Is er hoop voor mij ?" vroeg de kleine man 
i:ii struikelde. ter aarde viel en zich uitgeput . 	. 	 niet angstige stem. 
weer oDrichtte. werd bij door de boeren bij zijn ..Zo lang er leven is. 	Buikje, 	pak 	aan; 	ik 
kraag gegreDen. Een woest vreugdegehuil steeg -teek 	een 	puntig 	stuk 	ijzer door de tralies. 
cp- Ze n2meia hem tussen zich in en er werd . 	Schrap daarmee de kalk tussen de stenen van- 
rechtsomkeert gemaakt. De richting van 't dorp daan. Maar niet te veel lawaai maken. Je be- 
werd ingiagen gint met de stenen rechts van de tralies. on- 

De arme Bkni.nk werd ahierei liefelijks, naar het aeraari." 
hoofd geshngerd en hij had heel wat duwen en ,,Goede hemel, de muur is zo dik." 
stonipen i.r ontvangst te nemen. 	Men schold ,.Hindert niet; het is je enigste kans. De ste- 
hem' voo: rover en inisdadiger: men zou hem nen zijn zacht en de kalk houdt niet meer. Wij 
n:orer. de duimsciaroeven aanleggen om uii beginnen van deze kant." 

ze halen. wie zijn medeplichtigen waren, Trillend over al zijn leden van zenuwachtig- 
bij. voor zijn. 	roverijen zou worden opge- heid, begon de Buik met dit naar het scheen 

monnikenwerk. Maar het ging. hoewel voor zijn 
DeT 	~ne man zede niets terug. Hij was af- ongeduld lang niet vlug genoeg. Aan de andere 

g€!na; en zeer terneergeslagen. Hij begreep. dat zijde van de muur werkten de Schrale en de 
hii Terc.ren 'was. als er geen wonder gelurde. Hertog zo hard ze konden. 
Mai: ' -a: zou er kunnen gebeuren ? Zijn vrien- Toen de Buik na een minuut of tien de eerste 
c:: 	rren naar alle richttusen ievioden: 	wat steen had losgewerkt, stiet hij 'xi juichkreet uit. 

OO 	moeten 	tegen de over- ,,Stil toch", waarschuwde de Hertog, , er 10- 
pen wachten om het kerkhof." 

1:e: c:rp 	e_-:i zie r:-: 	xr een zote me- Toen ze een half uur hadden gewroet, had- 
:tz: 	:-e'ach:. 	Me 	::•::.e :: 	eg 	-iandig den ze de muur doorboord. Nu vorderde de ar- 

ciesrne 	E: 	::.e- d.rek en s-e- beid sneller. want ze konden de stenen nu be- 
::I:: 	--'-.. - ter van alle kanten bewerken. 

;E: 	i- 	±.: 	zo 	: e ro: van corn- ,.We redden het, als die lammelingen tenmin- 
:e'- :.s.d-- :t 	pb.ek 	lang ste niet komen kijken", merkte de Schale op. 
r 	e a-=.e g -a.r.;= 	C CénOiiifl en ..Die zullen wel wegblijven; 	ze 	zijn veel 	te 

cçx'rh: d-ez 	op te bergen in de angstig om bij nacht een kerkhof te betreden, 
u man hem naar vooral als het om middernacht loopt." 

Onafgebroken ging de arbeid door. De ene 
e:kl 	naar de steen na de andere brokkelde uit de muur. 

= 	: 	 a. een hsk 	estop:. De .1k weet niet of het zweet of regenwater is", 
'rç 	£eed gesloten er. opperde de Hertog, 	maar ik ben kletsnat tot 

e boeren 	ch daar- op mijn huid." 
Na' anderhalf uur had men reeds een gat ge- 

ze  fornieerci, waardoor een mager persoon zich zou 
z. 	Het W55::: 	:c 	al 

Ten 
kunnen wringen. 

men mij maar gepakt", merkte Hein op. ,.Had hij 
e 	Z. Ce viS ,elan was ik nu al weer Vrij geweest. 	Maar jij 

ook niet je onfatsoenlijke buik, die is steeds je 
- 	

.;. 	 . .-------- 
----..-.----- 

- 	-- ongeluk."  
Met elke steen 	die nu verder werd 	losge 

\erKt 	werd cie Buik zenuwachtigel 
- 	 - 	

- -- -------- Pi obeer ei 	dooi 	te kruipen, Buikje 	corn- 
- - T1 	 1 	. n 'incieeide de Schrale.  

ZIZ-- ---- - De kleine mi.n ' ron 	zijn bovenlichaam door 
- 	 - _: het gat, maar kon toen niet verder. 

- het gaat nog niet Hein",zei hij mismoedig 
Dan nog eer laag en dan moet het geoeu- 

-- 	.-._ ren 	Als die kerels komen kijken is alles 	e- 
- 	- 

— vergeefs geweest.*'   
Weer werden de ij.zeren stangen opgenomen 

kindelijk was ook deze laag stenen verwijderd 
..Nu moet je erdoor. Buikje". zei de Schrale. 

.Trek je kleren van je lijf en rei 	cns die eerst 
- toe. Je hemd alleen aanhouden." 

De kleine kerel deed wat hem berolen was. 
En nu er door." 



Trillend over al zijn leden vanwege de zenu-
wen begon de gevangene zich door het gat te 
wringen. Zijn hoofd n zijn schouders waren 
al in vrijheid. toen hij begon te jammeren: ,,Het 
gaat nog niet, o mijn buik." 

,,Houd toch je muil, het moet gaan. We zul- 
len je helpen." 

Hein en de Hertog begonnen hem aan de ar- 
men Le trekken. 

,.Maar Herog, de wa.chtn komen het ter- 
krpad op.' 

Het was heiaas de waarheid. De beide 12fl- 
taarns naderden langzaam de oude toren. 

,.Hertog blijf  trekken, zo hard je kunt. Er 
is geen tijd meer te verliezen." 

De Schrale haalde van onder zijn kleding een  
wit hemd vandaan. 

,,Baron, kom hier." 
Hij hond de hemdsmouwen om de hals n 

de Baron. 
,En nu vooruit, Baron. Pak ze 
Hein stiet een wilde strijdkreet uit en de 

Baron begon angstwekkend te huilen. Trn 
vloog het dier op de beide wachten toe. Het 
was alsof een gruwelijk spook over de graven 
vloog. In het armoedige licht van de lantaarns 
had het wapperende hemd een vreselijk effect. 

De dodelijk verschrikte wachten maakten 
rechtsomkeert en holden zo vlug ze konden weg. 
De hellebaarden en de lantaarns wierpen ze 
onder het lopen weg. 

De Baron met zijn wapperende witte vaan 
liet hen echter niet met rust, doch beet ze in 
l;.uiten, billen en zitvlak. 

Intussen had de Hertog eindelijk de arme 
Buik door het gat gehaald. De arme kerel 
schreide bijkans van blijdschap, maar klaagde 
erg over zijn buik, die zwaar mishandeld scheen 
te zijn. 

,,Voorult kerel, je kleren weer aan en dan zo 
snel iigljk weg." 

De kleine man schoot in zijn kleren en de 
drie mannen met de Baron, die weer was te-
ruggekeerd en van zijn hemd bevrijd, verdwe- 
nen snel in de zwarte nacht. 

De wachten waren gillend weggestormd en 
brachten het hele dorp in alarmtoestand. Uit 
alle huizen kwamen de mannen opdagen, om 
te zien wat er aan de hand was. Ze kregen ver- 
warde verhalen te horen. 

Er was een verschrikkelijk beest over de gra- 
ven komen aanstormen, geheel een witte ge-
daante. Het had vreselijke geluiden uitgestoten 
cii had hen aangevallen. Zij hadden zich dap-
per verdedigd, maar het helledier had hen al-
lervreseljkSt toegetakeld en hen bloedende won- 
den toegebracht. Ze wilden nu allereerst naar 
huis om zich te laten verbinden. Kreunend van 
pijn hinkten ze naar hun woning. 

Onder leiding van de dorprechter begaven 
zich nu een aantal dappere mannen naar het 
kerkhof en naar de toren. Ze vonden de uit de 
toren gebroken stenen en begrepen, dat hun 
gevangene weg was. De dorprechter vloekte op 
de wachten, die zo goed hun plicht hadden ge- 
daan. 

Daarop gingen de mannen weer huiswaarts 
want de zwarte nacht had zijn beschermende 
sluier over hun gevangene gelegd. 

HOOFDSTUK X. 

De volgende morgen reeds vroeg stapten de 
Schrale, de Buik en de Baron de kroeg van 
Freerk binnen. De waard, die nog maar juist 
uit zijn bed was gestapt, begroette ben har- 
telijk. Hij zag echter al direct aan hun ver-
moeide gezichten en verfomfaaide kleding, da 
er iets niet in orde was. 

,.Kom bij ons zitten, Freerk", zei de Schrale. 
En hij begon de herbergier de belevenissen van 
de vorige dag en de afgelopen nacht te ver-
halen. Een paar maal daartussen hoorde men 
de Buik zuchten: ,.O. mijn buik." 

Freerk luisterde -met een ernstig gezicht. 
Toen Hein zijn verhaal had beëindigd zei de 

1llhiéd1kke: ,,Hein heeft me vannacht van de 
dood gered, Freerk." 

De Schrale glimlachte. ,,Ho ho, een beetje. 
De Hertog en de Baron hadden daarin 'n even 
groot aandeel. Freerk, het was om je een stuip 
te lachen, toen het spook daar over de graven 
& wachten achter de vodden zat en hun billen 
bewerkte." Hij  streelde de dog, die aan jn 
voeten lag, over de machtige kop en sprak tot- 
het dier: ,,Je hebt je kranig gehouden. Baron!" 

De Baron keek hem aan met zijn van- 
dige, trouwe ogen en zijn staart zwiepte de te-
gelvloer. Hij  liet een dankbaar gegrom horen.. 

De deur werd geopend en de Hertog trad 
binnen met Dirk. De nieuw-aangekomenen na-
men bij de anderen plaats. 

- Tüérst flink wat geestrijk vocht, Freerk", 
zei de Schrale. ,,Want ik voel we nog als ge-
radbraakt en de Buik zal zijn gehavende lijf 
ook flink moeten doorspoelen. 

Freerk bracht de mannen wat ze verlangden. 
Daarop bespraken ze de nieuwgeschapen situ-
atie. Het resultaat van de conferentie was, dat 
ze besloten om zo spoedig mogelijk voor langer 
of korter tijd uit Groningen te verdwijnen. De 
toestand leek hun hier voorlopig te onveilig. 

Dirk bejammerde het erg, dat het paard en 
de wagen verloren waren gegaan, maar er was 
nu eenmaal niks aan te doen. Hij zou een tijd-
lang zijn zaak sluiten, wat nogal gemakkelijk 
ging. daar hij kind noch kraai bezat. Freerk 

. zag er vreselijk tegenop om aan zijn vrouw het 
verloop - der geschiedenis uit te leggen, want ze 
was van de beginne af al erg nijdig geweest, 
dat hij in deze affaire niet volstrekt afzijdig 
was gebleven. 

De Hertog was van plan om met zijn geliefde 
weer naar de Zuidelijke Nederlanden af te zak-
ken. De Schrale, de Buik en de Baron wilden 

- het Oude -L'aflds:ch:p'wer - birinenwandelen. 
Van de Schele en Eénoor had men nog niets 

vernomen. Deze zouden ook voorlopig de stad 
Wel mijden. 

De mannen namen nog een stevige dronk, 
waarna ze hartelijk- afscheid van elkaar namen. 

Schrale èn de Buik liepen de Heereweg af. 
naar het Zuiden, nadat ze eerst een rugzak en 
mondtocht -hadden gekocht.. 

Hein was nogal somber gestemd. 
,,Dikkerd", zo sprak hij tot zijn vriend, - ,,we 

moe - en ons leven veranderen of als je liever 
wilt, verbeteren. We moeten voorlopig voorzich-
tig zijn, Buik. Jouw hals heeft reeds eenmaal 
het hennepkoord gevoeld en de mijne ook. Voor 
de tweede keer kan het wel eens minder goed 
aflopen. Maar meen nu niet, dat ik zoveel waar-
dering voor die door mensen gemaakte wetten 
heb gekregen. Wij mochten niet fourageren, 
maar Karel van Egmond, de hertog van Saksen 
en de Bougondiër mogen dat wel. Zij denken er 
ook niet aan om de boeren te betalen. Hun 
krijgsbenden mogen de velden met graan ver-
trappen en de huizen van de burgers plintderen 
en verbranden. En als ze dood zijn, Buikje, dan 
leest een hele schare prelaten missen voor hun 
zieleheil en de meest beroemde beeldhouwers 
beitelen een graftombe' voor hen, om de gedach-
tenis aan deze edele mannen voor hét nage-
slacht te bewaren. De wetten, Buikje, zijn door 
de hoge heren gemaakt, maar ze hebben zich 

- er zelf niet aan ,te houden. Ik houd van het. 
Drentse land, omdat men hier geen hoge heren - 
kent en geen kastelen, De Drent is arm gelijk - 
zijn -bodem, maar kent toch gelukkig nog een 
zekere mate van vrijheid. Och, onze voorva-deren 
wisten het ook wel, maar de dwaasheid van 
kaste en stand is gebleven en zal ook wel blij-
ven, want de meeste mensen zij zo dom en 
hebzuchtig en wreed, dat de mooiste zedeleer 
op hun harde gemoed geen vat heeft en alleen 
uiterlijk blijft. Zoals ik zei, onze voorouders be- 
seften ook het dwaze wel. 	 - 

Hein zweeg thans en zwijgend stapten ze ge-
drieën voort. 

Na een poos vroeg de dikkerd: ,,Hoe staat het 
er bij, Hein? Hebben we nog geld?" 

,,We zullen ons nog enkele weken kunnen 
redden, als we er niet te wild mee omgooien. 
Dat paard en die wagen hebben heel wat van 
onze schat verslonden. Buikje." 	 - 

,,Wat voor plannen heb je verder, Hein?" 
.Nog geen enkele. Ik denk er alleen aan, -dat 

de dagen al weer flink korten en straks de 
sneeuwbuien weer over de vlakte zullen gieren. 
Zuilen we dan weer proberen op een boerderij 
onderdak te komen, Buikje?" 

.,We kunnen er eens over denken, we hebben - 
de tijd  nog." 

,.Ja, ja, jij voelt er natuurlijk weer bijzonder 
veel voor." 

,,Hein. ik mik nu de fijne geur van de koeie-
mest al weer." 

De Schrale glimlachte. 
Ze liepen zwijgend nog wat voort, toen de dik-

kerd ineens begon te kreunen: ,,O hemel, mijn 
buik." - 

,,Dat komt, o zondige mens, dat gij u twee-
maal aan de wetten hebt vergrepen. Ten eerste 
aan de natuurwettên; ge hebt veel meer in uw. 
maag gestuwd dan gerechtvaardigd is: vandaar 
de abnormale en wanstaltige vorm - van - uw on- 

Ten tweede, aan de menselijke wetten,. 
waardoor uw buik, d'i[ schandemerk uwer on-
verzadigbare maag, dodelijk is getroffen." Zc 
sprak Hein op ernstige, vaderlijke en vermanen- 

_______ 	 -- 	 - 
Hein, spot niet. Het is ellendig genoeg. Ik zan 

niet meer, laat ons rusten." 



De Schrale keek om zich hee 
,,Ziet, kogelbuik. gindse hoiopoer.. Lazen 

we ons aan de luwzijde aa-:n 
De Buik knikte. De drie 

zich naar een hooiopr en sreken .aarn bz.n 
vermoeide leden uit. De Sc-'- 	ez= 
boter en kaas uit de gtzak te 
een portie aan de Baron en toen aan ±razeh. 
,,Zoudt gij, Buike. niet eens een ge-er tnnen 
vasten, om langzamerhand je 	- eitl a te 
leren en je lichaam wat normaie: vorm te 
geven?" 

.,Hein, je bent onverdrazelijk. Geef op, want 
ik verga van de honger." 

Hein gaf nu ook zijn arme vriend zijn portie. 
Voorzichtig ontkurkte hij nu een fles met bran-
dewijn en nam een paar flinke tetageti, waarop 
hij de fis aan z'n kameraad reikte. 

Een kwartier later sliepen de drie vrienden 
de rustige slaap van de tevredenen, onschul-
digen en rechtvaardigen. 

Er waren een paar maanden verlopen. 
Het was een koude dag. Uit de hemel daalden 

sneeuwvlokken naar beneden en bedekten de 
landen en de woningen met een witte wade. Het 
scheen dit jaar een vroege winter te zullen 
worden. 

De waard Martens zat te suffen in de gelag-
kamer van zijn kroeg te Norg. Zijn voeten hield 
hij warm op het hekje voor de gezellig bran-
dende haard. 

De klink van cie voordeur werd gelicht en 
twee mannen en een hond traden binnen. 

Martens . zette grote ogen - op. Zijn voeten, 
schot-en in zijn sloffen en hij ging staan. 

..Weikom. mannen. welkom! Komen jullie ook 
nog eens kijken bij ons in Norg? Er werd ge-
zegd. da: jullie naar het Zuiden waren afgezakt. 
Gaat zitten. jongens. jullie zuilen wel koud zijn." 

De Schrale en cie ui: - want zij waren de 
bezoekers - namen bij de haard plaats en ook 
de Baron ging de vuurgod aanbidden. 

..Martans, schenk ons wat van je medicijn in. 
Je weet, welke wij voor ons stoffelijk  omhulsel 
van node zijn." zeide Hein. ,2e meende. dat we 
naar het Zuiden waren. Ja. we zijn daar ook 
geweest. maar het deugde daar nog minder dan 
in het Noorden. 

_Een neef van me meende jullie in Groningen 
te ibben gezien. Hein.' 

..Kan uitkome;i: we zijn ai een hele tijd weer 
teruz. Hoe mat het hier. Martens?" 

• .0-ezod. maar arm. Er i3 hier deze zomer een 
roep krijgsvolk doorgetroken. Ze hebben 

z:ee: geroofd als ze maar konden. Een vreso 
>ende. ze hadden bijkans geen kieren meer 

he ie;. Naar men zegt.. behoorden 
ze to: de Zwarte Hoop en zochten ze een nieuwe 

er voor te vechten. Het schijnt. dat er 
om deze landen strijden. 

vres.eiiik: de kleine man 

..Ja. Martens. zo is het. zo was het en zo zal 

riet er nog altijd weva:end uit. Buikje, 
nerkte 1!.a.-rens :e. 

wa:ee-ht, antwoordde de 
maar niet, dat het zon ple- 

is. 	zon buik mee te dragen. Mijn 
a.nr&a4 wil weer een boer opzoeken, waar ik 

ii weer wat slanker te worden." 
kun je wel weer bij Grete terecht. 

ci2s jaar wel cm dozijn - meiden en 
rt:e: rn helemaal niet meer 

ze :emen:::o.: nse hulp?" vroeg Hein. 
een knecht  van 

een 	 ce ..om ecn 	uur komt 

:::e weg. 
r-----=- 	:-o 	unnen we van- 

heb Ik 
- 

en 	c.ar nu daar eens kij- 

en narzen naar buiten 
bTkbaar 

os: die vrien-
e:o:en ho- 

- r 	 tu. Le renîen 
nt- osis 	a.an- 	"tnd nos no 

in 
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kop gewaar werden. begonnen ze dm:men-: te 
bulken. l\TaarOin  de Baron zich besoheiden op de 
achtergrond terugtrok. 

Van achter uit de stal klonk een bitse stem: 
,.Wie is daar?" 

Hein antwoordde: 
'
.,Goed volk." 

Uithet,..haifdonker.•  kwarnnu de persoon op 
hen af, van welke de stem afkomstig was. de 
boerin. 

Toen deze de beide mannen zag. bleef z 
staan, naar het scheen. wat verbouwereerd. 

,,Goeden dag, Grete." 
Het gezicht van de vrouw, kreeg een hoogrode 

kleur. Ze snauwde: ,,Wat moeten jullie hier? 
Hoe durf je nog hier te komen." 

,,Wij willen graag een ogenblik met je spre-
ken." 

,,Ik heb geen boodschap aan jullie." 
,,Neen, maar wij hebben wat met je te praten." 
' ,Zo," zei de boerin op schampere toon. ,,Zoe-

ken jullie weer onderdak voor de winter? 
,,En als dat het geval is, Grete?" 
De boerin zweeg. Ze scheen na te denken en 

nog niet te weten, wat ze zou antwoorden. 
De Buik begreep zijn makker niet. Dat deze 

het gesprek niet. afknapte en het bitse wijf de 
rug toe keerde. 

Grete bieef lang zwijgen. Eindelijk scheen ze 
een besluit te hebben genomen. Ze kwam - nader-
bij, wees op de stoelen in het achterhuis en zei: 
,,Ga zitten". 

,,Ziezo," merkte de Schrale op, ,,nu kunnen 
we misschien op wat mildere toon spreken." 

De blik van de boerin viel op (le Baron. 
,,Wat moet dat mormel?" 
,,Een vriend van ons." 
„Een vriend", smaalde de vrouw. 
• Ja, en een trouwe vriend." 

Het gesprek stokte even. 
Grete opende het weer met een: .,Dus jullie 

zoekt onderdak.' 
,,Juist." 
,.Ik kan slechts één man als hulp gebruiken. 
..Dan gaan we weer vertrekken." aei Hein met 

beslistheid. .,Het spijt me voor jou, maar de Buik 
en ik blijven bij elkaar." 

De boerin begreep, dat ze de mannen niet zou 
kunnen scheiden. Ze had nog een wrok tegen 
hen, maar toch herinnerde zij zich, dat zij de 
vorige winter het gemakkelijK had gehad, omdat 
Hein en zijn vriend bijna alle werk voor haar 
hadden weggenomen. Ze was heel wat bijge-
draaid, toen ze zei: ,,En wat moet die grote 
hond?" 

» Die blijft bij  ons, daar is niets aan te ver-
anderen," antwoordde Hein. 

In Grete vlamde de tegenstand weer op. 
Denk je misschien, dat ik met het geld ver-

legen ben? Drie vreters er bij op de boerderij, 
ter-wifl één het werk best af kan! Ben jullie 
mal ?" 

Ik geloof het niet". zei de Schrale kalm. 
De boerin stond op en stampte driftig met de 

klompen op de vloer. Jullie maakt er misbruik 
van, dat het jonge volk hier te lui is om te 
werken. Je perst een arme vrouw het bloed on-
der cie nagels vandaan." 

De Schrale bleef kalm: ,,Grete, nu ben je on-
rechtvaardig. Wij vagen niets als de kost, een 
zakcent en wat wol. Daarvoor nemen we je alle 
werk uit handen." 

,,Om mij weer in de steek te laten, zodra de 
winter om is." 

»Dat is niet ons doel. Maar al was dat zo, 
dan had je toch de boerderij weer verzorgd ge-
had in de barre maanden." 

De boerin beschouwde met een scherpe blik 
de Schrale, alsof ze in zijn ziel wilde lezen. - 
Daarop zei ze: .,Blijf maar." 

XI Weer onder dak 

Zo waren ze dan weer ingezetenen van het 
eerzame en eenzame Drentse dorpje, tot verheu-
genis van de jongelingschap, die weer rekende 
Cl) gezellige Zondagavonden in hun eentonige en 
vaak wat grauwe bestaan. 

Daarentegen was buurman Andries, de 
Schulte, wild van ergernis, toen hij vernam, dat 
de Schrale en de Buik weer waren ruggekeerd. 
Was het dan die Grete in haar bol geslagen? 
Straks lieten ze haar weer in de steek, wat ook 
maar goed zou zijn. Maar het was voor de ge-
meente een groot gevaar, dat ze een paar van 
die boeven huisvestte. Wie weet op wat voor 
schurkenstreek ze nu weer broedden. Want de 
dorprechter wist wei. wie hem had beroofd, al 
hadden de dieven zich me: a:en zien. Was die 
magere deugniet niet een paar keer met een 
dwaze boodschap in zijn woning gediongen om 
rond te neuzeni Had ook de deugniet niet eerst 
vriendschap 	n met ziin hond, opdat die 



niet zou aanslaan? En nu zou hij die landlopers 
elke dag weer voor zijn ogen krijgen en die 
schoften zouden hem met een glimlach op de 
lippen minzaam groeten, als ze hem ontmoettep-
Maar hij, Schuite Andries, zou dan nilnachte, 
zijn hoofd afwenden. Hm, ja. . . . maar zou h 
v&dorvenzÏdan niet nog meer plezier hebb 

De Baron was al spoedig gewend op de 	- 

stede. Zo zelfbewust kon hij over het erf 
pen, dat hij als eigen domein scheen te ba-  
wen. De koeien hadden ook vrede met hem ge-
sloten en ze brulcen niet meer, als hij zich 
de stal vertoonde; ja, al spoedig kon h 
voor hun gehoornde koppen pa.seren. Het zrd 
had al vanaf de eerste dag vriendschap mreS 
hem gesloten. toen het zijn lange hoofd 
tot hemhem nederboog. En de bcerin? Na een. ta 
dagen reeds mopperde ze niet meer Dres:, Ca 
derde vreter. En al spoedig, toen de baron ba 
eens waagde zijn brede kop op haar scho 
leggen en haar daarbij vragend aanzag. t.d wr 
hem gestreeld en een paar vriendelijke 
toe-gevoegd. Maar de eerste keer had ze dit ge-
daan, toen de Schrale en de Buik niet aanwezig 
waren. 

De Buik mestte geregeld de potstal weer uit. 
Misschien, dat de geur van de mest zijn reuk-
organen niet meer zo sterk irriteerde, maar het-
scheen, dat hij zijn werk met volle ijver vol-- 
bracht. Hij begreep ook wel, dat het goed voor 
hen zou zijn, dat ze naar een braaf en geregeld 
leven terugkeerden, maar hij betwijfelde het. of 
hij nog even rustig in zijn gemoed zou zijn. als 
straks een warme zomerzon w€r over de lan-
douwen zou schijnen. Zou zich dan niet weer die 
onbestemde drang tot zwerven van hem meester 
maken, gelijk die de trekvogels trok naar an-
dere streken? 

De dikke begreep zijn vriend niet helemaal 
meer. Hij vertrouwde deze in alle opzichten, 
maar naar sommige van diens gedachten moest 
hij toch raden. Maar dit kon toch niet anders. 
Zouden zelfs de meest Innige viienden in 't ge-
heel geen geheimen voor elkaar hebben? 

,meende 	Buik, het feit, dat e 
poging om voor de winter geborgen te zijn, uit-
gerekend was gedaan bij Grete. Had de Schrale 
hem dit voorjaar niet gezegd, dat de voor-
naamste reden, waarom ze waren vertrokken, bij 
hem was geweest, dat Grete naar zijn oordeel 
te familiaar en te aanhalig was geworden. En 
toch had hij deze boerin weer opgezocht. Buikje 
was geen kind meer. Waarom had Grete hen 
weer genomen? Als hij, de Buik, met een 
vreemde zich had aangeboden, dan had ze hen 
zeker de deur gewezen. Ja, ja, hij had Grete 
goed opgenomen de eerste dag, toen ze hadden 
onderhandeld en genoeg gelezen in de blikken, 
die ze op de Schrale had geworpen. 

Kijk, het was misschien daarom zo gek nog 
niet, dat de Schrale weer naar Norg was getrok-
ken. Er was voor hem waarschijnlijk een boer-
derij te verwerven. En de Schrale hield van dat 
smerige boerenwerk, terwijl hij, Buikje, er een 
dikke hekel aan had, trouwens ook al weer niet 
meer dan aan alle andere werk. Maar je moest 
er bij die boerderij een wijf bij nemen, en welk 
een wijf! Haar eerste kerel had ze laten dood-
werken, naar men zei. Met haar familie lag ze 
overhoop; niemand van hen liet zich ooit op de 
heeve zien. Personeel kon ze niet houden. Dat 
ze haar grote mond hield tegen hen, was enkel 
,mat ze bevreesd was, dat ze de plaat zouden 
peetsen en om de bijzondere voorliefde, die ze 
voor de Schrale koesterde. 

Het werk, dat de boerderij om deze tijd van 
het jaar.. op1everde,.1oPdfl de beide mannen 
gemakkelijk af. Er 	toen ze varen gekomen, 
vel veel achterstallig, maar toen ze er een 

• maand waren geweest, was dit reeds ingehaald. 

De Schrale gaf aan Grete verschillende wen-
ken voor het bedrijf. Ze kon toch de boerderij 
gemakkelijk uitbreiden. Ze had hem toen tegen 
geworpen: ,,Nog uitbreiden? En als jullie me 
dar. weer in de steek laat? Dit bedrijf is me al 
zo vaak te groot geweest". 

De Schrale had toen even gezwegen en daarop 
geantwoord: ,,Het ligt niet in mijn plan, weer 
weg te trekken, maar ik voel er ook niets voor 
om hier uit sleur alleen dat werk te doen. dat 
noodwendig gedaan moet worden. Er is zoyeel. 
anders, .waarmee ik me graag cnledig zou willfl 
houden. We dienen dan natuurlijk van de ver-
onderstelling uit te gaan, dat we langer dan een 
half jaar samen werken." 

De boerin had toen de Schrale met een eigen-, 
aardige blik aangekeken en gevraagd, wat hij-
dan eigenlijk wilde aanvangen. 

,.Ziet Grete, je melkt een tiental koeien en 
hebt ongeveer vijf bunder bouw. Je zoudt twin-
tig koeien kunnen melken en zeven of acht bun-
der akkerland kunnen hebben, op zijn minst. 
Je hebt goede grond genoeg, die nu nog vogel- 

weide 	vraagt, waar de ~Ee-stvandä-an -moet 
komen. Twintig koebeesten geven meer mest dan 
tien en het aantal heideschapen moet minstens 
verdubbeld worden Je hebt stukken veldiei 
met een dikke teeltlaag, waarop de natuur zelve 
reeds evenveel gras als heide laat groeien. Lan- 

• Zamerhand zouden die tot goede weiden kunnen 
Wordenhiersc}ap 	En wat 1kMErde.r-zûu-wen 
sen ? Een flinke bijenstal. Er zijn slechte ho-
ningjaren, maar ook heel goede, die een flinke 
duit in de lade zouden brengen." 

Toen de Schrale dit naar voren had gebracht, 
had Grete op een mistroostige toon gezegd: 
,.Waarvoor eigenlijk zou ik de hoeve vooruit 
moeten brengen ? Ik kan ei' nu uit leven en dat 
is me voldoende. Waarvoor zal ik meer geld in 
het kabinet stoppen ? Ik ben niet als buurman 
Andries, • die dagelijks zijn goudstukken telt, ze 
aait en streelt en ze met zich mee in de kist zou 
willen nemen. Voor wie zal ik me inspannen? 
Ik heb kind noch kraai. Met mijn familie lig 
ik overhoop; niemand van haar komt hier meer 
over de drempel". 

De boerin en de Schrale waren toen van dit 
• 

 
onderwerp afgestapt. Maar Grete overwoog toch 
ernstig de lannen van de Schrale. 

• Toen het koren gedorst was en het werk op 
de boerderij spelenderwijze kon worden gedaan, 
was Hein begonnen om bijenkorven te maken. 
Hij had er geen zin in om ledig bij de haard te 
zitten. ,.En als er nu van die bijenhouderij toch 
niets komt," had Grete gezegd. ,,Dan gebruik je 
ze maar voor kippennesten," had Hein geant-
wc_ J. 

Als het een mooie dag was, dan ging de 
Schrale een wagenvracht keien halen, die hij op 
de heide bijeenzocht. En hij en de Buik maakten 
hiervan een bevloering van het pad naar de 
heerweg. Ze begonnen met om het voorhuis ook 
een twee meter • brede keienbestrating te leggen 

Oude, verkankerde vruchtbomen in de hof 
werden uitgerooid. Daarvoor in de plaats wilde 
Hein In 't komende voorjaar jonge bomen plan-. 

Het vervallen en lekkende wagenhok werd 
door beide mannen opgekalefaterd. 

Op een keer, toen Hein de bruine ruin voor 
de boerenka:' spande en Grete er bij stond te 
kijken, had de Schrale naar het paard gewezen 
en gezegd: ,,Dat moet ook anders". 

De boerin had gevraagd: ,,Wat bedoel je ?" 

Helifd eantwoord: .,Je moet een paar mer-
ries kopen en paarden gaan fokken. De krijg 
verslindt een boel paarden; ze zullen de eerste 
jaren steeds duurder worden". 
- ,,J,esehi1nt aan nietste_denken daii aan geld-  
maken," had de boerin toen gezegd. 

,.Nee, om geld zelve geef ik heel weinig. Maar 
als je een bedrijf hebt, behoor je er uit te halen 
wat er in zit. Ik houd veel meer van de Drentse 
boer dan van de Friese, maar hij is me te gauw 
tevreden en te gemakkelijk. Zijn grond is arm, 
maar hij kan meer opbrengen dan hij nu doet. 
De boer houdt zich ook teveel aan zijn oude 
aartsvaderlijke gewoonten. Hij bewerkt de grond 
zoals zijn bet-overgrootvader die bewerkte er 
hij zaait alleen die zaden, die z'n voorouders to 
in twintig geslachten ook hebben gezaaid". 

Het leven op de boerderij verliep overigen 
gelijk dit vorige winter hei geval was geweest 
De Zondagavond slet-en de beide kamerader 
meest in de kroeg van Martens. Toch waren ei 
ook Zondagen, dat men daar alleen de Buik kon 
vinden; de Schrale bleef dan bij de boerin thuis 
De kerels, die bij Martens zaten, hadden di 
dikke, toen hij weer een keer in zijn eentje 
langs kwam, al eens gevraagd, of Hein wellicht 
verkering met Grete had gekregen. De Buik 
had toen glimlachend met een diepzinnig ,,Wie 
weet !" geantwooid. 

Ze waren reeds een paar maanden op de hoeve 
en hadden al die tijd met buurman Andries nog 
geen woord gewisseld. Bevond, deze zich op zijr 
erf en kwam een hunner in de buurt, dan ver-
dween 't manneke onmiddellijk in zijn woning 
of hij begaf zich naar de andere zijde van het 
huis. Hein had al eens tegen Grete opgemerkt, 
dat het leek alsof de Schulte hen meed; hij be-
greep niet, wat die tegen hen kon hebben, want 
ze hadden hem nog nooit iets in de weg gelegd. 
De boerin had daarop geantwoord, dat ze daar 
trots op mochten zijn. 

Zonder enig schokkends, gelijkmatig - zij het 
volgens de Buik ook te eentonig - gingen de 
dagen en weken op de boerderij voorbij. 

HOOFDSTUK XII. 

Er was iets niet in orde met de Schrale, meen-
de de Buik. Diens kalmte, diens onverstoorbaar-
heid scheen hein te verlaten. Hij was niet meer 
de verpersoonlijking van must en bezonkenheid. 
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	om te -nenfl. van hen die dub- 
ennin was er ree-ging in hem, 

z 	had geslagen aan de kleinodiën 
van de Heilige Kerk. Om ware godsdienst en 
liefdeleer uit te oefenen was het naar zijn me-
ning niet nodig zich van gouden of zilveren kel-
ken te bedienen. Ook had hij niet het minste 
medelijden met de boeren, bij wie ze granen 
en vee hadden gevorderd Ze hadden er geen 
enkele dag honger om behoeven te lijden, meen-
de hij en dit was hem voldoende. 

Neen. de enige be-;se-e--reden voor Hein 01fl 
zich nu als waardig lid ener geordende maat-
schappij te gedragen, was, dat hij zich als vage-
bond als zwerver  en dief onveilig was beginnen 
te voelen. Daarom alleen had hij zich terugge-
trokken in een vergeten hoeve in een vergeten 
dorp. 

Dat was het. 
Maar kon Hein ontkennen, da: er een zekere 

geheime aandrift was geweest. die hein n weer 
juist had gedreven naar de hoeve van Grete? 
Oefende deze boerin een aantrekkingskracht op 
hem uit? Was er iets in h-et spel, dat men met 
de weidse naam liefde zou kunnen bestempelen, 
al was het er ook een zeer bescheiden afgietsel 
van? 

Hein wees deze veronderstelling beslist van de 
hand. Er bestond voor hem seen vrouw meer, 
aan wie hij meer dan gewone vriendschap zou 
kunnen schenken. Aan de andere kant was 
Grete voor hetn :.. 	 cier dan de door- 
snee-vrouw. :r:: 	-:e:::e roe. die van haar 
uitging en haar natuur. Zo goed 
als ieder ander s::n. 	ook deze feeks- 
achige vrouw 	 :en. Hein was voor 
haar minder bs-n.- 	- :o: een slangachtig, 
liefdoend. doch -re:_:: bedorven Wijf, voor 
wier 	derwaad:e :• renzen men zich niet 
kon  
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doods en doorzichtig. Als straks cie n.-a 
in het land was, dan zou de oude huine daar 
Lri het groen rondom liggen als een schilders-uk. 
Als de Schrale dan in een enigszins sen:.irnen-
tele s:emn'ing was, dan hoorde hij weer in zijn 
binnenste fluisteren: Het ligt maar aan je zelf. 
dat de mensen, die hier voorbijgaan, straks zul-
Een zeggen: ..Dat is de hoeve van Schrale Hein.' 

Ook als Hein met de bruine uitreed, hetzij 
.taar de molen om een kwantum rogge te laten 
.nalen, hetzij naar de es om te ploegen of om 
:laar de grond te voeden met mestqffeidan 
ton hij zich echt als een koning gevoe'en als de 
roepstem in zijn binnenste Zien weer roerde: 
Ziet, als ge wilt, kunt ge hier eigenaar en heer-
ser zijn. Onder jouw handen zal cie veestapel 
zich vermeerderen, zullen twee adellijke paarden 
de wagen trekken, zal van jaar tot jaar het be-
zit aan cultuurgrond zich uitbreiden. 

Dan vroeg Hein zich af of hij ook als knecht 
en loontrekker niet de vereiste voldoening in zijn 
arbeid zou kunnen vinden. Neen. dit zou voor 
hem onmogelijk zijn. Zijn natuur was nu een-
maal geen slaven- of knechtennatuur: ze kwam 
teveel in opstand tzgen de druk, het bevel. dat 
hem van hogerhand zou worden opgelegd. En 
als dienstbare zou hij nimmer in staat zijn om 
zijn initiatief, zijn inzicht tot voile ontplooiing 
te brengen. Dat woog bij hem nog zwaarder dan 
het besef, dat de vruchten van zijn extra kun-
nen en zijn initiatief dan in handen zou komen 
van derden. 

Hein was daarom ook tot de slotsom gekomen, 
dat hij heerser zou moeten worden op de hoeve, 
of na enige maanden zijn beroep als zwerver 
weer op moest vatten en het onbekende weer 
opnieuw tegemoet trekken. 

Zo vaak had de Schrale over deze dingen ge-
peinsd, maar eindelijk dan toch had hij een 
vast besluit genomen. Een ander dan hij was 
zeer zeker eerder tot dit besluit- gekomen. maar 
bij al zijn tekortkomingen en eigenaardigheden 
in zijn moraal, had Hein toch ook weer bijzon-
dere begrippen van eer en hoewel hij eenmaal 
door een lid der zwakke sekse was bedrore 
hij dacht er niet aan om in welk opzicht ook 
een vrouw teleur te stellen. die in hem geloofde. 
En hij wist, dat deze barse boerin meer geloof 
in -hem had dan in wie of wat anders ook. 

Een Zondagavond in de maand Januari. Een 
heldere winteravond, die een koude vriesnacht 
inleidde. Duizenden sterren flikkerden aan de 
woikenloze hemel. 

De bewoners van Gret&s hoeve hadden juist 
het avondeten genuttigd en de Buik was bezig 
de haard op te rakelen, opdat die aan het grote 
vertrek tot in alle hoeken zijn kilte zou ont-
nemen. Men hoorde de klink van de achterdeur 
en daarna de deur in zijn hengsels piepen. Hein 
spoedde zich naar het achterhuis en kwam 
direct weer binnen, vergezeld van de oude 
pastoor. 

De boerin keek verwonderd naar de bezoeker. 
maar bood hem dadelijk een stoel aan vlak voor 
de haard. 

De geestelijke wenkte de anderen naast hem 
bij het vuur plaats te nemen. ,,Ge zult u wel 
afvragen, wat heeft de pastoor hier op de avond 
te zoeken." begon hij. Er is geheel niets bij-
zonders, kinderen. Ik maak maar eens een rond-
gang door de parochie." 

,,Ik ben toch niet achterstallig met mijn bij-
dragen voor kerk en vicarie, is het wel, Heer-
oom?" vroeg Grete. 

,.Niet dat ik weet. vrouw. Maar daarmee is 
het alleen niet goed. Ik heb je reeds zo vaak 
gemis„ bij de Heilige Mis. Dit komt niet goed, 
mijn dochter." 

De pastoor richtte zich nu tot cie Buik. En 
u. mijn dikke vriend, u heb ik nog nimmer on-
der mijn gehoor opgemerkt en dat bedroeft mij. 
Gij zijt toch nog wel een trouw aanhanger der 
ware leer? Ik vraag dit, omdat tegenwoordig 
vele mensen afvallig worden dooi' een dwaalleer, 
die door afgezanten van cie Satan gepredikt 
wordt." 

De oude geestelijke zette zijn vriendelijkst 
gezicht, toen hij zijn blik op de Buik gerich 
hield De dikzak zweeg en zijn dikke, ronde ge. 
Zicht e.erd vuurrood. 

De priester vervolgde: ,.Spreek u maar gerus 
uit mijn zoon. Ook al zijt ge afgedwaald. toer 
is voor u cie hoop er nog." 

De Buik bleef nog zwijgen; het was als of hi. 
al  zijn aandacht besteedde aan het beschouwer 
van de blauwe vlammetjes. die om een stul 
eikenhout dansten. 

De Schrale, die zijn vriend goed kende, mits-
gaders diens onbegrensde onverschilligheid  vooi 
de Kerk en haar dienaars. vreesde een uitbar-
sting van de dikke. Hij achtte het. beter om die 
te voorkomen en nam daarom lie:. woord. 	- 



vriend is wat doof en nogal erg traag van be- 
-- 

De bezoeker was vertrokken. Hein rakelde de 
grip. Hij zal u 	'!! begrijpen. Overigens hoert wat op en ging er voor zitten. , , 	pastoor 

u niet angst 	 ij ig te zijn. H 	is een trouw zoon c heeft geen goede avond gehad, Greta," sprak hij. 
Kerk, ja, ik wil eerlijk bekennen, veel trouwer èi dè böérlh. ,,AI 	ik 'nijn hindert niet," z

voor dan ik. Alle ketterij is hem vreemd." de kerk betaal, wil ik verder met rust  
De Priester knikte goedkeurend. gelaten worden." 
De Buik was woedend, maar nog meer op de scheen doelloos en gedachteloos In het 

Schrale dan op de pastoor. Juist iets voor Hem vuur testaren. ie boerin haalde haar brelWk 
om hem aldus te schilderen. cie dag. 

zo vermaande Heeroom. ,,aan wa ZondavQnd tièg 	o druk?" vroeg de 
het toch tijd, dat uw vriend de Mis weer bij- Schrale. 
woont. ..Zondag of geen Zcag. Ik kan niet zitten nci

en. 
. . 

hein ,,Ik beloof u, Eerwaarde, dat ik er bij ui& 	Ik ben begonnen met een paar sokken 
zal aandringen." voorJou, 

,.En gijzelf, mijn zoon, hoe staat het met de Hein antwoordde niét. Hij  bleef in het vuur 
vervulling uwer plichten?" 

 ITt thèologiseh gesprek scheen de Buik niet Eindelijk zei hij. 	Gtete". - 
23 

meer te interesseren; Hij stond op en verd 
uit het vertrek. Hein hoorde kort daarop _ eens. Ja 	het is 	moeilijk..    . . 	ik weet 
de klink van de zijdeur en hij begreep. da 	- niet, hoe het te 	gen. Ben je over 
dikkerd zijn troost ging zoeken . . . . in cie kro,i 

. 
en mijn werk tevrdn, Grete?" 

• van Martens. k 	Maar waarom vraag je dat? Ik maak 
,Eerw toch 

 
aarde," antwoordde d 	 . een 

het over-de vervulling mijner plichten. U be~ ..Neen. Ja ik voel voor het werk viel Maar Ik 

plichten ten opzichte van de kerk. Ik oner en blijf toch altijd de knecht. Als ik nu 

tegenover haar plichten te hebben." 
aanvang, weet . ik tiiet of ik het kan vol- 

,Mijn zoon, dat is vreselijke taal. Zo kan al- 
Ik 	dat dit anders was." 

» Schrale zweeg 	en ogenblik en ging dan 
leen een afvallige spreken. Hebt ge geluisterr voort: 	dit, Greté, zou alleen kunnen gebeu- ,.n 	 .nmn naar de duivelse influisteringen van ben, 	d€ 

ren 	ais we niet tegenover elkaar stoiciën ais 
tegenwoordig een nteuwe heilloze leer prediken?' 

, 	
en knecht, doch al. . male en vrötiw." 

vroeg de priester met ontzetting in zijn stem Hein zag nu de boerin aan. Deze kreeg een 
,,Neen, Eerwaarde, ik luister niet naar de 111- 

Lur en wendde haar geicht af. 
blazingen van die nieuwlichters. Ik meen ook. De 	Schrale 	vervolgde: 	,.Boerjfl, vergeef me 
evenals gij, ernstig te hebben nagedacht- over de brutaliteit. Ik bel i'  taatarm, zo kaal kis 
grote vragen, die de mensheid hebben bezig ge- kan je niets aanbieden als mijn 
houden zolang de wèrëld bestaat en heb mijn . 	, wu en mijn werkkracht. Ik heb lang ge- 
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eigen mening daarover. Noch de aogma . 	. eigen 
 --------  -- 

aarzeld, Voordat ik m 	aldÜs dörzt uit te spreken. kerk. noch de dogma's van welke andere leer 
ook, kunnen mij bevredigen. Ik zie alleen, dat iii ben geen verlice kwajongen, Grête, ik heb 

er een Hogei e Macht is, die wij armzalige ster- daarom alles zakelijk overwogen . . . . 	ik geloof, 
't wij samen best door het leven kunnen gaan: velingen, die in wezen niets anders zijn ûafl 

eendagsvliegen, 	met onze 	beperkte 	zintuigen këii 	elkaar begrijpen 	en 	elkaar 	onze 

niet kunnen bevatten. En wat mijn zedelcer be- zwakheden toegeven.' ' 

treft, het algemeen menselijke is mij voldoende. Hein begaf zich naar de beiin en ging naast 

De oude pastoor had onrustig en met ont- haar staan. 
.Grete, wat zeg je?" zetting de Schrale aangehoord. 

is verschrikkelijk, hoe de dwaalleer en ,,Het 
De  forse, de bit-se. bazige boerin keek naar 

het ongeloof tegenwoordig de mensen aantast. hein op. De Schrale zag tranen in haar ogen 

Weet gij dan niet, dat ge opstandig zijt tegen- blinken. Ze legde haar hand op de Zijne en zeide 

over God?" alleen langzaam: „Hein!"  
Hein meende te moeten antwoorden: Heeroom, 

De Buik kwam die avond laat thuis: hij was wanneer ge meent te moeten uitgaan om te slecht te spreken. 
boetprediken, 	richt 	u dan 	niet tot de kleine 
lieden, die misschien niet geregeld de Mis b: nog eenmaal zo'n behandeling, als met 

zoeken en de Rozenkrans te weinig' ter hans die oude kerkmeester en ik zeg je de dienst op," 

nemen, doch overigens een waar en werkzaam 
tierde 	hij. 	,.Om 	iemand 	voor idioot te laten 
vrklaien!" 

leven leiden, doch wendt u tot de hoge heren 
Hein barstte in lachen uit: 	dan ie muil• ,,Had kerk en staat, die met de mond uw leer be- 

gedaan, ezelsveulen. Maar je bleef zitten den. doch in de praktijk  haar. geboden met voe- 
niet tot tien kon tellen." ten treden. kun wangedrag  is in hoofdzaak de 
dikke bleef moppêren. schuld, dat de kleine man gaat twijfelen en zich 

'van UWf1t19' .- Nt wat anders, Buikje. De boerin wil trak- 

Hein izweeg 	 s geruhne tijd -stil in teren. Wat zeg je daarvan? 
De Bulk zag vragend naar Grete. 

het vertrek. Daar de pastoor bleef zwijgen, nam ze kniktë en scheen in een vrolijke stem- 
ce Schrale het woord weer. 

,.Eerwaarde, ik heb gezegd precies hoe ik over 
ming 	te 	zijn. 	.,Echt 	waar, Buikje. Je vriend 
çot nu de baaa op de boerdetij. 	n daar gillen deze zaken denk. Misschien wat rauw. Maar ge- we op drinien." 

loof me, ik heb geenszins het doel gehad om u ,.Hm, dat verwondert me niet," zèi de klene te kwetsen. Ik neem dadelijk aan, dat u meent, man. ,.Maar hoe komt het nu met mij?" 
wat u zegt, dat uw geloof onwankelbaar is; toch blijft hier als vriend, zolang je dat ver- 
zult u ook wel eens ogenblikken hebben gekend, 
waarin twijfel bij u opkwam en u zult ook oe 
mening van hen, die door nadenken de kerk Boer 
de nig hebben toegekeerd, willen respecteren. 

.Overigens, ik weet hoe onvruchtbaar twist- TOfl Schulte Andries hoorde. dat de lange, 
gesprekken als de onze in de regel zijn. Laten we magere knecht met zijn buurvrouw zou gaan 
elkaar niet in de haren vliegen; heus, de ge- trouwen, 	barstte 	hij 	haast van ergernis. Dat 
dachtenwereld van ons, mensen, is ruim genoeg moest beslist voor'komen worden. Wág dat mens om ieder zijn deel te geven, zonder dat 	ij el- t'  helemaal gek? Was ze om cén kerel ver- 
kaar behoeven te schaden." gn? Om zich aan zo'n slampamper te ver- 

te pastoor had met stijgende verbazing de ingeren 	' 
magere man aangehoord. Het felle kereltje Pijnigde zijn hersens, hoe hij 

,,Wie zijt ge eigenlijk?" vroeg hij nu. iit schandaal zou kunnen voorkomen. Want een ,,Ik ben boerenknecht en men noemt znj 
Schrale Hein." nclaa! Was het voor c 	fatsoenlijke boeren 

Hm Welnu Hein Ik ben het met je eens, in riet do: p. En een gevaar voor de buurt zou 
iais die }'r 	%agebo'i en hici 	- dat ons gesprek ons niet tot elkaar zal brengen. 

Het doet me intussen pijn t moeten constat Niemand 	wist, waar ze vandaan11,  
dat uw ziel verloren zal gaan. Ik zal voor haai' waren gekon en maar hij 	Sciulte A di es be- 

grecp heel goed, dat ze als boeven uit hun eigen bidden." 	 .. 	.. 	. De pastoor stond op van zijn zetel. Hij richtte omgeving waren gevlucht. 

zich_nogeens tot de boerin. „Mijn Sthulte Andries begre2p, dat nu voor hem d2 
tijd was gekomen om met Grete te spreken. Hij 

hoop, dat uw geloof niet tezcdeld tal worden schôld 	zichzelf voor lafaard. Had 	hij 	maar 
döor de dwaalleer viin uw knecht en hoop 	1 direct gesproken, dan waren deze gevaarlijke 
weer onder de trouwe kerkgangers te zien." 	- kerels hier niet 	teruggekomen. 	Ja, 	misschien 

Gr-zt 	antwoordde met een: ,,Heeroom, maak waren ze clan 'wel door de mand gevallen en 
u Over mij  niet. ongerust. Ik bén gewend om mijh had--'en ze hun gerechte straf ondergaan. 
eigen we 	te gaan."  -Buurman Andrie.s zag cp een morgen de beide 

Schrale Hein bood aan Om cie Priester naar de 	- boosdoeners met paard en wagen het erf ver- 
pastorie te geleiden, Want het Was donker en laten. Fluks liep hij het h'?em van Grete op. Hij 
koud buiten. b-ezc wees echter zijn aanbod met vond hiar in het achterhuis, waar de Baron 
beslistheid af. aakza'am bij haar lag. De dor begon waar- 



:--- 	 - 	 - 	- 	 - 

Wat intussen iet wegnam, dat de goede heer 
e!!Iw'ea: 	;e bromnien b 	--±z opmerkte: ,,Wij zullen de zaak ten goede rege- 

Schufle Ik txerLn suste 	e 	 : 	. len, mijn zoon. En dat de Hemel uw huwelijk 
Ei2r Sa.-:. 	is ct 	::-: 

Gr 
	

~d òe Scuîe 
zc-gene." 

-iein had aan Grete voorgesteld, 	dat 	hun 
ex-1 re= 	! 	Bet 	. 	 : 	.e bruiloft cp aartsvaderlijke, Saksische manier ge- 
::- Y::;: de L.a:.:& 	r 	*± vierd 	zou 	worden. 	De ..neuger" zou bij ieder 

: kondschap er van doen en een ieder in het 
H:e zm k dm 	 i ce boerin dorp, die er voor voelde, zou kunnen komen en 

:ksapp&_ 	 . . zich zat eten en drinken. Hij wilde, dat. het feest 
Nidg an 	de doprnter: 	je hij Martens aan buis gehouden zou worden. De 

rnee,it. dat je het ni 	tgrijpt dan wf! ik het boerin had eerst zwak geprotesteerd: wat een 
e nu 	O!zdat ik Met in aanraking wil boni duiten zou dit moeten kosten! Maar de 
krci: me; ce 	e kereLs. de je m je huis Schrale had geantwoord, dat dit niemendal be- 

tekende. Al zouden ze er bij wijze van spreken, 
o: 	 - : 	 ook een koe voor uit de stal -moeten halen, dan 

__1 w.t;c1 I 	::ni hier beh? Om 	e voor de e bruiloft op oud-Drentse manier moe- 
:: ten worden gevierd. 

Grek'. d 	je --eer gaat trouwen en -zel met die Grete had tenslotte er in toegestemd en aan 
r- 	!=Echt s.n 	er 	 . Hein gezegd, dat hij aan Martens de orders zou 

G_t dat JOU ' -at 22n. Ai:1:ies 	Ben ik mijn . 	geven. Deze had echter de kastelein laten ko- 
men om niet Grete te overleggen; die wist beter 

ma ik kom je waarschuwen." dan hij wat de gewoonteil waren bij dergelijke 
.: 

 
rc,1 ie;xe;en ook aL' zei ce boe:in. ,1i 

: r rg Lmidir 
 

v~ je zorgen. brnirmn !" 
ge1ecenheden op het Drentse platteland. 

Enkele dagen voor het huwelijk door de pas- 
_We 	ie wt 'roor ke-je in je huis hebt?" toor zou worden bekrachtigd, had deze nog een 

bezoek 	gebracht 	aan 	Grete. Hij 	had aan de 
ir even 	D 	Sehuie woud zich op. boerin de consequenties van de stap die zij zich 

Grte!" voorgenomen iiaci, breed uitgemeten en 	haar 
--, 	 'e boerin eclt kwaad. ,.Dat zul je ernstig gewaarschuwd voor de gevaren voor haar 

-' - 	
•: zieleheil 	hij 	haar verbintenis niet iemand, die 

-
: 	ce: - 	'eriaal van oe in- naar het 	J1een ziCh reeds geheel had afgewend 
-- 	 bij '-- •_ at tLed en eindigde van 	de 	Ikilige Kerk. 	Grete had zich -,-. 	

k_=:_n 	!_ie!: cLe beiue manr'en \ee1b-i tig getoond en had de zieleheraer ii 
wacn-deri toegevoegd. De pastoor had haar wo- 

;::î::T; 	: 	tn met dZdeIPk laten ning onverlienteizake weer verlaten 	nadat hij 
bnraan?' vrcg de boerin haar 	nog 	had 	verzekerd, dat hij zich zorgen 

stem. maakte over haar. 
dregden 	i!j van kant te zullen bruiloft 	bij 	Martens slaagde uitstekend. — kp'- 	zh 	: 	xi; ce 	bekend zou Nadat de ceremoniën in de kerk waren beëin- 

-?  hadden Grete en Hein, die in een degelijk 
,wss 	c, haar vrekge buur- 

nieuw pak waren gestoken, zich naar de her- 
t~eTensh2ze er T1 flIefler In. dat berg van 	Martens begeven, waar 	e door de 

be€:jk: van ijn 	±atten was vrienden, 	die 	Hein en de Buik zich reeds in 
- Norg hadden gemaakt, juichend waren inge- 

iceerde ze. wat 	de haald. 
:i :: tet kôen neenomei Hein - want iedereen begreep, dat deze het 

.::-:i--=i:: ga 	i :rzrh;e!Q een 9~--=g van was, die dit had doorgedreven - maakte niet dit 
: : zi 	e 	c€ k.arheden dle de onverlaten royale, ouderwetse feest een goede beurt bij de 
:i 	 ' 	 Maar tot; zijr grenze- inwoners 	van 	Norg. De Zondagavondvrienden 
i:_2E 	 barstte de 	lxenn 	in 

van de beide getrouwen hadden cie gelagkamer 
hij 	iLgd had en de deel versierd met sparregroen, waartu.ssen en 

.:!:.:a±:.: ZE 	1nd het 	er vermakelijk. 
 van papier of stof. 

ze je 1eijk te ~en. Over de belangstelling van de dorpelingen, die 
kn =eer nut é<--  dan daar bij zich uitte in het bezoek, mocht men niet klagen. 

_ Ma9.r i 	.! he 	aa.- Hein ver- Hierbij moest men er rekening mee houden, dat 
oeze 	uitenstreek be- Grete slechts enkele vrienden had, dat al haar 

familieleden demonstratief van het feest wegge- 
: 	Sr~-- 	: 	:::ni zh 	7erbo'.xwereerci. Dat 1levei 	waen en dat zelfs buurman Andries de 

4icrs- : 	iehen om die sehur- Sc1ulte, verstek had laten gaan. 
I 	€rg.e was. 	: ze zijn ver- waardering van het festijn was natuurlijk 

vertellen. ook tweeërlei. De vrienden en goede kennissen 
- : 	:E;-er: dn nie 	me-s 	zeker 	±jn! van liet bruidspaar waren later vol lof over alles 

IE. c:-'3d22rTI niets wat 	werd geboden: 	over 	al de eetwaren 	en dar_ buur- dranken, die met milde had waren geschonken. 
T J - Zij, die niet aanwezig waren geweest, smaalden 

hee:: lern n,e: e-e 	 ae blik over deze wat zij noemden bluf en grootdoenerij; 
eem de 	familieleden 	van 	de 	boerin 	vreesden, 	(lat 

Grete nu helemaal haar verstand had verloren 
de S::_e zich door in deze slechte oorlogstijd zo met het geld 

wie Iiii te smijten. Het kon, meenden deze afwezigen, 
zijn alleen in het brein van verdoolden opkomen, om 

- - 	 . in zulk een armoedige en dure tijd een dergelijke 
Orete weer ging trcu; a er- slemp- en zuippartij aan te richten. 

- e &hraie Hein, g: 	aLs Maar toeh 	alles bij alles, Schrale Hein was 

he: dorp 	De :::e bij het grootste deel va 	het dorp in één dag 
populair gewoidcn 

e traenj wel, 1-let 	was nog 	winter; 	landwerk kon er nog 
- 	 _ 	 C 	 - moeilijk 	ew- hs worden, maar Hein en de Buik 

zaten niet stil. Ze haalden planken en pannen van nar 
Ze 	e€en al van cie timmerman in het dorp en bouwden een 

______ 	 noc 	toch flinke bijenstal. Hein ging daarop de bijcnhou- 
der.s langs en kocht een tiental volken, zodat de 

:r- 	C 	 LS Lner Grete grondslag voor de stal was gelegd. 
Lan; 	e;n van 	ne De paardestal bood ruimte voor twee dieren. 

00 IWW Ze ne; Hein zorgde al spoedig dat de bruine rum een 
=aasz -- metgezellin kreeg in een mooi-gebouwde jonge 

merrie. 
- 	 - 	- 	- 	- - - - De schaapskooi werd uitgebouwd en de kudden 

dieren 	door 	aankoop 	belangrijk 	vermeerderd. 
Mest moest er komen voor het nieuwe land, dat 
Hein wenste aan te maken. 

- --- De veestapel werd 	uitgebreid met een paar 
jonge koebeesten. 

Toen de winter was geweken en de vorst ge- -was 	'T 	 T-::- 
--- n . heel uit cie grond was, zocht Hein een paar 

flinke dagloners. Onder zijn toezicht - en zo nu 
-______ ______ 	

- en dan werkten hij en de Buik zelf ook hieraan 
- mede niet de spade in de hand - werd begon- 

en 	 - 	 CC 	) nen met de ontginning Van een Stuk gunstig ge- 
- 	e 	.s legen 	heide 	met 	een flinke 	humtislaag. 	De 

- Schrale hoopte hiervan zonder buitengewone 
- 	 - 	- 	 -. 	- 	-- 	 - 

 
bemesting spoedig een goed stuk greide te kun- 

~ nen maken.  



Oudere boeren, die meenden zich stréjt 
moeten houden aan een aartsvaderlijke wijze van 
bedrijf voeren, schudden hun wijze koppen over 
de voortvarendheid van de nijboer en ze rno-
pelden: Hardioners zijn doodlooers. Maar He 
stoorde zich in zijn arbeid en plannen aan ne.s 
en niemand. Het scheen, alsof het boer-n, 
her. vooruitbrenren van de hoeve met al in 
toebehoren een heilige roeping voor hem wa& 

De Schrale had het hele bedrijf tot in aF 
kleinigheden spoedig in zijn hoo-:l. Gelijk bij de-
meeste boerderijen was het grondbezit 
maar het meeste bestond uit meer of mier 
schrale heidegrond: En dan waren daar no de 
uitgestrekte markegronden, die 
gezamenlijk toebehoorden en waar de sei'ie-nr-12  
hun kudden weidden.  

Behalve op enkele bunders veenachtige hek 
had Hein voor ontginning ook zijn blik 3-at 
vallen op een deel van het met hakhout be-
groeide grondbezit. Als straks de Meimaand in 
het land was en de sapstroom door de stamrnn 
trok, wilde hij het eikenhakhout vellen en vs 
de dure schors ontdoen. Berken en elzen, noot 
en lijsterbes, vogelkers en vuilboom zouden later 
tot brandstof worden bestemd en als de herfst 
weer in het land was, zouden de overblijvende 
stobben worden gerooid. 

De Schrale legde een boekhouding aan; hij 
wilde weten, wat voor het bedrijf het meest 
rendabel was: het weidebedrijf of de akker-
bouw. Hij  vond het dwaas, dat niet een der 
boeren, wier mening hij hierover had gevraagd 
hem met cijfers over dit vraagstuk kon inlich-
ten. Het zou ook niet gemakkelijk zijn, om dit 
Precies uit te zoeken, omdat beide delen van 
het bedrijf in elkaar grepen, maar Hein wenste 
niet uit sleur en zonder de minste grond het 
platgetreden paadje te lopen, dat de meeste 
boeren liepen, omdat hun vader en grootvader 
tot in het zoveelste geslacht dit ook hadden ge-
lopen. 

Hein had veel plannen. Hij wilde weten of het 
(le moeite waard zou zijn, om de venen hier in 
cie buurt aan te snijden, gelijk men dat in Leek 
en Roien deed. Hij wilde verder weten of 
hier ook iets anders met goede uitkomsten zou 
kunnen verbouwen dan altijd maar weer rogge 
en haver en een weinig boekweit. Zijn hoofd 
was vol gedachten en plannen, cie ganse dag; 
als hij bij de ontginning was, of op de stal f 
achter de paarden of waar ook. Iij wilde wer-
ken, opdat hij eens trots mocht zijn en kunnen 
zeggen: Ziet, ik heb er van gemaakt, wat er 
van te maken was. 

XV. Boer-af 

Het werd voorjaar en het werd zomer. 
Het we-rk op de boerderij van Hein en Greta 

werd met lust en liefde gedaan en, als de voor-
tekenen- niet bedrogen, zou dit huwelijk voor het 
bedrijf een grote vooruitgang worden. 

Er was echter één, clie in de toekomst een 
wat zwaar hoofd had. Deze persoon was. de 
Buik: meermalen schudde hij bedenkelijk zijn 
dikke, ronde kop. Waarom? Och, hij wist het 
zelf niet. Eigenlijk had hij nog weinig reden Om 
aan de mislukkig van dit huwelijk te geloven.. 
Maar toch lag hem bij, dat het mis zou lope!: 
En de Buik ging er prat op, dat hij vele zaken 
kon voor-voelen, vooral de minder aangename. 
Misschien kwam dit ook, omdat het ganse leven 
van de Buik een aaneenschakeling van niisluk-
kingen en ongelukken was geweest. 

De Buik moest toegeven - en het was nu 
reeds vele maanden na de bruiloftsdag - dat 
tot nu toe het huwelijksleven van Hein en zijn-
vrouw zo naar buiten uit gelukkig genoemd kon 
worden. De Schrale deed precies gelijk hij wil-
de, en het scheen dat .Grete dit alles goed-
keurde. Maar de dikkerd, die hen alle dagen 

van nabij gadesloeg,meende toch, dat er lang-
zaam, schier onmerkbaar, iets in -Grete's hou-
ding veranderde. De Buik had de zachtmoedig-
heid, die van Grete uitstraalde . de laatste rijd 
viôr en de eerste maanden na haar huwelijk 
als iets oirnatuurlijks beschcuwd, dat geen stand 
kon houden. Weliswaar was zij nog niet weer 
de boosaardige feeks geworden, gelijk de mees-
te mensen uit het dorp haar beschreven, maar 
zo nu en dan ging de oude bitse boerin weer 
verschijnen. En dan moest, als voorheen, hij. 
de Buik, weer als bliksemafleider voor haar 
luimen dienen; maar toch had ook de Schrale t 
nu en dan zwaar te verduren. Waar moest dat 
op uitlopen, vroeg de dikke zich af. 

Merkwaardigerwijze kon de Baron het bij de 
boerin niet bederven. Zelden vergezelde hij Hein 
of de Buik, als deze naar het land gingen. maar 
meest lag hij op de grasmat bij de woning, een  

ieder, die het erf opging, besnuffelen- èn 
wakend. Als de boerin zittend haar werk ver-
richtte, lag hij vaak aan haar voeten. Kwam 
hij met modcierpoten binnen wandelen, zelfs 
dan beknorde zij hem niet; als hij zich had 
laten natregenen, clan droogde zij hem af. Dit 
vrouwmens was niet te peilen, meende de Buik. 
- Schulte Andries zag niet lede ogen het be-

ilrijf bij zijn buren aan. Als Hein langs kwam 
rijden niet de mooie, jonge merrie voor zijn kar, 
dan 2Du hij hem wel willen neerschieten, zozeer 
haatte hij hem. En dan dat treiterende gezicht 
van dat dikke gedrocht. Als dat schepsel hem 
gewaar werd, clan begon hij met een grijnzend 
gezicht echt hatelijk te fluiten. 

L.ang had de kleine dorprechter nagedacht 
ct;i welke wijze hij Schrale Hein in de wielen 
kon rijden. Hij wist, dat Grete een zwakke plek 
had: het was haar zuinigheid en haar angst 
voor haar geld en bezit. Er was, zo peinsde de 
Schuite, een kans om een wig tussen haar en 
haar man te drijven. Wanneer men haar maar 
aan het verstand kon brengen, dat Hein met 
het dure geld gooide en dat hij het bedrijf  zou 
ruïneren, als hij zo doorging. Maar hijzelf  hoef- - 
ce niet met zijn influisteringen bij Grete te 
komen, dat wist hc sluwe kereltje wel. 

Andries had oude Barend als zijn vertrouwde 
genomen. Oude Barend was vroeger boer ge-
wee-st, leefde nu als weduwnaar in bij een van 
zijn zoons en genoot de roep van een wijs man 
te zijn. De Schulte was een vriend van Barend 
en hij haalde deze over om Grete te waarschu-
v:en tegen haar geldverspillencle echtgenoot. De 
oude boei was hiertoe te eerder bereid, omdat 
hij de nieuwerwetse manieren van de nijboer 
niet uit kon staan. Zon onbekende vlegel pro-
beerde de ouderwetse, beproefde methodes van 
de Drentse boeren bespottelijk te maken, zo 
meende hij. 

Op 'n midzomermiddag, toen de Zon 't aard-
rijk stoofde, cie beide mannen op de akker wa-
ren en Grete en cie Baron de schaduw van een 
appelboom hadden opgezocht, was de oude Ba-
rend -de hof komen opwandelen. 

,,Grete, ik kom eens hij je kijken. Ik heb zo-
veel gehoord van de verandering-en die hier 
hebben plaats gehad, dat ik nieuwsgierig ben 
geworden. Ze zeggen, dat je man de zaken 
flink aanpakt." 

,.Zo, zeggen ze dat, Barend. Gelijk hebben 
ze. hoor. Ik loop even met je rond om de hoe-
ve. dan kun je het zelf zien." 

Samen gingen ze rond en door de boerderij. 
(irete wees Barend op alle verandermgrn en 
nieuwigheden. De oud-boer nam al!--s nauw-
keurig op, doch sprak nooh zen woord van 
goedkeuring, noch van afkeuring. Toen ze ein-
delijk de readgang hadden volt:.oid, zochten ze 
beiden de schaduw van de boom weer op. 

Grete, de al jaren lang gewoon was geweest, 
haar eigen weg te vigen, die zich nooit wat- had 
aanr'etrokken van wat anderen baar raadden, 
Grete had zaveei ontzag voor oude Barend die 
als de meest wijze man van het dorp gold. dat 
ze belang stelde in zijn oordeel over de veran-
deringen in haar bedrijf. Toen ze beiden geze-
ten waren, sprak ze tot de oude boer: ..En wat 
zeg jij nu van de inzichten van mijn man ?" 

Barend wachtte een poos voor hij antwoord-
de, een gewoonte, die alle wijze mensen Jiebben 
en de hun reputatie nog verhoogt. Dan zeide 
hij : ,.Kan ik me helemaal vrij uitspreken, 
Grete ?' 

De boerin keek hem lichtelijk verbaasd aan 
en sprak: .Natuurlijk. Barend." 

Zie. Grete, ik sta verwonderd over wat er 
hier al gebeurd is. Maar als je over een ge-
vulde geldbuidel kunt beschikken, dan is dat 
een klein kunstje." 

De oude zweeg een ogenblik en streek met 
de hand diepzinnig over zijn baardje. Dan ver-
volgde hij  ernstig  

.1k heb al menigeen zien verongelukken, om-
dat hij teveel hcoi op zijn vork nam. Ja, het 
spijt me. dat ik je dit moet zeggen. Ore-te." 

Weer zweeg de oude een poos. Hij wenste 
blijkbaar, dat zijn wijsheden diep doordrongen 
in Grete's brein. 

,.We leven in een rumoerige, gevaarlijke tijd, 
Grote. We dienen elke -duit enige malen om t-  
keren, voor we heni uitgeven. Jouw ouders heb-
ben lang en zwaar geploeterd om jou dit spul 
na te kunnen laten." 

De boerin knikte instemmend met haar hoofd. 
Weer een kleine pauze. - 
Jouw ouders hebben altijd geboerd op de 

oude beproefde wijze. Zij  hebben nooit 't geld 
over de balk gegooid. Ik weet niet of jouw man 
veel geld heeft ingebracht." 



Hez gezicht van de boerin kleurde hft±z rc':d 	 wezen van de Schrale was nie( - 
.rend vervolgde : 	 van iernana zijn, kon hij niet en 1' 

rr weet ook niet. waar hij 	 zich weer in armoede en gevaar beeiu dkm • 	- - Mhen is het m zin &ree 	--:: 	 in weelde te leven in het besef, dat cüe  
:,)_t_ te leven. nr in het De 	i: 	 een gunst was, die derden hem bij e raue 

g~ ciaarvr t: arm 	 toestonden. 
,,Zie, Gre, Je 	:-: 	: 	 r---- 	 Overigens marcheerden cie zaken op het be- 

Jullie moet ovez een :c€i g 	- 	 drijf naar Heins gevoelen uitekd Het rund- 
vee  kt:Lnn. ande-s ben ik bang. da he 	profiteerde van de gimstige mer en dc 

:T: :-t en dat zou mij erg wijten. Houdt de 	 nielkgift liet niets te wen 	over. te granen 
:--. : : T op de pong. Grete.?' 	 stonden er best voor; de 	enaj 

FJ::m;e had de wijze Barend zijn preek be- 	 al een aardige cent opgrbach; en de biienstU 
telde reeds veel volken. De arbeiders. de Hein 

- De boerin wist egeniijk niet. wat ze er op 	 geregeld in diënst had, hadden reeds 'n flinke 
s- 

 

	

antwoorden- Ze gaf hem intussen voor 	 - boek land aangemaakt. Maar Hein kon zich  

	

een  deel geiiji Haar zuinige aard. die ze van 	 niet, 
 

ontveinzen, dat de bedrijfsuitbreiding al 'ii 

	

;i2cht op geslacht had geërfd. had zich in- 	 aardige cent had verslonden en dit voorlopig 
endig reeds lanc verzet. tegen het steeds meer 	, 	 oc.i verder zou doen.En....      dat geld was niet 

	

2eid steken in het bedrijf. Ze liet echter hier- 	 van hem, doch van zijn vrouw! 
ar r:s blijken. Ze antwoordde eindelijk al- 	 Op ce potstal v'as zonder uitbreiding nog 
Ei 	een: ,.Ik zal je woorden in me om 	 plat3voor een paar koeien meer. Nu de hooi- 

: 	- :an.. Barend." 	 £r ook de grainoogst niet ware:i tegengevallen, 

	

:-: :oeval wilde dat in de avond van die- 	 wilde Hein er nog een paar beesten bij toren. 

	

zeilde dag Hein aan zijn vrouw-  mededeling 	 Toen cie Schrale dit lilan aan Grete had ken- 

	

kwam doen, dat hij in de eerstvolgende dagen 	 baai' emaakt hd ze weer veel te zegger ge- 

	

belangrijke geldelijke uitgaven had te doen. die 	 had. Of 11)3 Zich dan wei rekenschap er vn 

	

de uitbreiding van het bedrijf vorder-den. Grete, 	 had gegeven, hoezeer hun geld al 	gedund. 

	

in wier hoofd de hele middag de waarschuwiu- 	 Sarcsch had hij haar toen toegevo€gd: 

	

gen van wiize Barend hadden gespookt. schrok 	 ,,eg liever, jouw geld ! Maar als je misscbieu 
ineens OD 

	

	 ge- _D, 

	

kan zo niet doorgaan, Hein. 	 bei'ouw hebt met zo'n 'erkwi.ter te zijn ge- 
Je niaakt ons straatarm-- 	 ti'ouwd, zeg dit dan maar gerust en ik ga vee- 

	

De Schrale lachte: .De oost ~--t voor de 	 trekken, zo gauw mogeiijk." 
bae uit. vrouw." 	 Intussen had hij de koeien toch gekocht, doch 

	

Vinmg antwoordde de boerin: ,.Jij neemt al- 	 met wrok in zijr hart. 
les maar Licht op. maar ik laat me niet hele- 	, 	 Ze sukkelde het leven voort. plichtmatig. 
maal- uitkleden" 	 langzamerhand zonder wederzrds verti uw: 

	

Het bloed vloog Hein naar het hoofd. Hij 	 en liefde, tot de Octobermaand half was vei- 
wilde zijn vrouw van repliek dienen, maar hij 	 streken. 
L;edacht zich en verliet het vertrek. 	 Toen barstte de bom. 

	

Er werd die avond en ook de volgende mor- 	 De jonge mmie kreeg plotseig he: ko- 
gen door geen van beiden over deze zaak meer 	 liekaanvilen. Het mooie dier viel h-z 
eet.- wrd gesproken. maar het was de Schrale 	 offer . 
ai-r4 he; begin van een breuk tussen hen was 	 lielti trof dit sterfgeval als een gevciige slag 
ontstaan. En toen hij de volgende morgen m?t 	 Was hij eerst alleen trots geweest. aLs hij n 
cie jorige merrie uitreed- was het alsof een stem 	 he edele dier uitreed, hij had zich van liever- 
in hem hcg*ilachte: Dit paard is van haar ae:i 	 lede zeer aan liet paard gehecht, dat hem zt 

gekocht. - En het werk wilde hem die dag nut 	 goed begreep, hem steeds begroette met ce-,-  
vlotten. 	 vrolijk hinniken, en dat in alle opzichten ziji: 

	

Enige dagen na dit voorval kwam de pastoor 	• 	 werk zo })ijrnoenig en nauwkeurig verrichtte. 
op bezoek bij de boerin. Hij was zeer vriende- 	 Zo was Iiin nu eenmaal. Tegenover mensen 
lijk en voorkomend en intormeerde of ze het 	 seleen hij soms zonder veel mededogen te zijn, 
r:et haar man goed kon vinden. Het speet hem de dieren konden er echter steeds verzekerd van 	- 
dat hij het moest zeggen, maar hij had stem- 	 in hers een trouwe vriend te vinden. Wan- 
men opgevangen, die fluisterden, dat men op 	 neer de Baron had kunnen spreken, don zou 
ht bedrijf van Grete niet geld smeet. Hij 	 hij daarvan een boekje kunnen open doen. Mis- 
meende ook haar aandacht er op te moeten 	 schien ging Hein hierin wel wat te ver. maar 
vestigen. dat ca- dikke knecht van haar zich 	 hij was van oordeel. dat het hulpeloze dier m 
elke Zondag en Zaterdagsavonds bedronk in de 	 c1e eerste plaats rechtop zijn bescherming had. 
kroeg van Martens. Waar had di. het geld 	 Misschien had de stemming. waarin hij ver- 
iaarvoor vandaan ? 	 keerde hij de plotselinge dood van het dooi 

	

De stemming van de boerin ten opzichte van 	 liem zo hooggeschatte dier ook invloed op het 
Je Buik werd er hierdoor niet milder op. Een 	 besluit dat hij enkele uren later ging nemen. 
Daar dagen later, toen haar humeur met erg 	 Grete hoorde de tijcing van de dood van het 

	

rolijk was. ging ze de kleine dikkerd zijn ge- 	 paard zwijgend aan. Maar een paar uur later 
irag verwijten op haar oude bitse toon. De 	 had ze haar man honend toegevoegd: .Dat kost 
3ui2. zweeg op deze aantijging, maar zag vra- 	 ons weer zoveel extra. Je had het met 'n goed- 

	

end naar zijn vriend- Hein vroeg aan ziJn 	 kor paard ook kunnen redden. Er zal nu 
TCUW. wie haar de misdragingen van da Buik 	 zeker weer zo'n duur beest moeten komen". En 
.,ad ingeblazen. Deze was helemaal geen re- 	 kwam dan de zin, die de druppel was, 

	

enschap verschuldigd over zijn gedrag, noch 	 die bij Hein de emmer deed overlopen: ..Als je 

	

an hem, noch aan haar. De Buik was zijn 	 dan moer bedenkt, dat dit van mijn geld moet 
:riend en die aan deze raakte, raakte ook aan 	 worden gekocht en dat je hier zo arm als een 
ern, Hein. kerkrat bent aangekomen." 

	

De boerin had zich daarop woedend uit het 	 Het was de Schrale alsof hij door een dolk- 
vertrek verwijderd en de deur demonstrtièÎ 	 steel was getroffen. Hij keek zijn vrouw er- 
met een harde slag achter zich dichtgeklapt. 	 stig aan; verwachtte hij  van haar misschien 

	

De Buik had toen tegen Hein gezegd: ..Hein. 	 nog een betuiging van spijt over d woorden, 
je vrouw heeft steeds een hekel aan inc gehad. 	 lie haar over de lippen waren gevloeid ? Dan 
en dat schijnt van dag tot dag nog erger te 	 werd hij  wel e1eurgesteld. Grete sprak verder 
c:orden. Het lijkt mij  het beste, dat ik vertrek." 	 geen woord meer en op haar gelaat lag . grijns 

De Schrale had geantwoord: ..Ik- verzoek je van leeiverinask. 
dringend om te blijven. Als je het hier 	 . 	Bij Hein was nu het besluit gevallen. Hij ging 
juet meer uit kunt houden, ga ik met je mee:' 	 met zijn vriend de Buik spreken en d2elde deze 

De Buik had verder gezwegen, 	 mede dat hij de boerderij met ai haar hebben 
aing, dat het hier ms zou lopen, was weer 	

en houden ging verlaten en de wereld weer wil- 
;terit. 	 . 	- 	. - 	 de intrekken het Onbekende tegemoet De Buik 

Zo verliep de zomer; steeds menigvtu 	en 	
antwoordde: '  ,,Dit heb ik al lang zien aanko- 

heftiger werden de strubbelingen en 	 men Hein. Het is met Grete: een voo verliest 
tussen de beide mannen en de vrouw.

_• werk 	 Wei zijn haren, maar niet. zijn streken. Maar 
Het was Hein alsof iang7m baiu1 	

h 	 Hein ik voel er niets voor, om als jij eg bent. 
lust ging verammefl.. was h.0 .0 - 	 alleen met. de boerin huis te houden De vraaa 
geweest Was he d 	

-- 	i- 	 je daarom vriendelijk of ik met je mee mag 
natuur bij Grete we 	 Fw 	 trekken." 
ven? De biim01- hhet 	. 	 Hein kon ondanks zijn, weinig biijrnoedige 
waarmee de c:-aie 	 gemoedsstemming. niet nalaten te glimlachen. 
liepen gevaar 	.'TT 	-- 	 Hij t ik de kleine aikkera. dnkbc.ar  voar aens 

Heb beste 	L 	- 	 iieiihap hartli. de hand oe 
heb 	 - 	' 	 De boer ging nu iin on gImngen 000een 
tc trek_-' - 	- 	- - 	•" 	- 	 hij riep een van de beide aroeiaer die cida 
gebeurde en 	.. 	

-. -' '.- - 	 v ei kten een jonge e_a 	Hann 	ze 
tenslotte t.r_ .: 	....... 	-----  
.dit d_ 	 te cce:. 	:-_ 



sprak hij tot deze, 	,de Buik enik gaan 	i flfwas ixiiïd1Voop geworcten; 	cie  
lange tijd op reis. Grete kan natuurlijk de boer- tijn van het jaar leende zich dus niet voor alle 
clerij niet alleen beredderen. En nu heb ik ge- cI]derneingen. Toch moesten ze iets zien te 
dacht, dat jij als knecht bij haar zult blijven vinden om aan nieuw geld te komen, want het 
Ik heb veel vertrouwen in je. Ik weet wei, dal kapitaal, waarmee ze uit Norg waren vertrok- 
Grete niet erg goed bekend staat als meesteres ken, was maar gering. Veel te gering volgens 
Maar misschien, dat het wat meevalt. Zou 	-: de Buik, die vond, dat Hein zich te dien op- 
het willen proberen, Hannes ?" zichte te goedertieren tegenover zijn vrouw had 

De jonge werkman met zijn trouwhartige ge- 
zicht knikte van ja. ze hadden voor de winter misschien wel weer 

,, Zie hier dan, Hannes", en hij stopte de ar- onderdak kunnen vinden op een of andere hoe- 
beider iets in zijn vereelte knuist, een kleinig- dy,h noch de Buik, noch de Schrale voelden , 
held. ,,Zeg hiervan niets aan Grete" r thans ook maar het geringste meer voor om 

Toen ze die middag onder een weinig goeds verdiepen in boerewerk. 	Toch kwam 
voorspellend zwijgen het maal hadden genut- • Hein telkens de herinnering naar boven aan 
tigd, zeide Hein: ,,Grete, ik moet ernstig met n hoeve in Norg, waar hij een korte tijd ge- 
je spreken. Ik zou mijn redevoering lang kun- 

had zijngeluk 	kunnen vinden.--  nen maken, maar ik zie het nut dâarvan niet aan het 	wereld wil bedrogen ..De 
in. De Buik en ik gaan vanmiddag de boerd ZfM-

wetende hoe de gewone mens uit zijn verlaten precies zo arm als een kerkrat, geLi
we hier zijn. gekomen. Ik begrijp, dat jij alieei 

aa.-Ibijgelovig is en een neiging 	heeft 	naar 

hier het werk niet af kunt. Maar Schepers Ha- 
rijstiek en het z.. bovennatuurlijke, had Hein 

, 
nes heeft me toegezegd, dat hij wel bij je a 

gme€nd, dat ook hij wellicht 	met succes de 
. '; 	- :r alle tijden heen zozeer gewaardeerde kunst knecht wil dienen." 

De boerin wist eerst niet, wat ze hierop zi 
-:waarzeggen zou kunnen uitoefenen. Van 

antwoorden. Haar ogen vlamden van woede. 
hij gedaan gekregen, dat hij de be- 

Eindelijk wees ze op deBaron, die op de stenen 
over een klein kamertje kreeg, waai 

bedrijf als handljnkundige kon uitoe- vloer, lag en vroeg: ,.En die ?" Freerk had - ieder vist op zijn getij - , .1k laat het aan de Baron zeil over of hij d~overwogen, dat als het Hein mocht ge ons wil volgen of bij jou blijven." 
bakken in zijn vak een zekere vermaardheid te 

Er werd verder niet gesproken. 
dit nieuwe klanten naar zijn kroeg zou 

De Schrale en de Buik zochten hun reiszak- ~en. 
ken weer op en vulden deze met enige stukken De Schrale had het kleine vertrek volgens de 
onderkleding en diverse gebruiksartikelen, 	die van het illustre handwerk ingericht, wat 
ze ook vroeger medesleepten. Ze staken zich in heel wat moeite en hoofdbreken had ge- 
een ordentelijk pak kleren en verlieten de boer- krwr. De wanden van het kamertje had hij ge- 
clerij, waarin ze ongeveer een jaar hadden door- d-r-.P;eerd met banen van zwart en helrode stof. 
gebracht. t)p een klein kastje, ook rood-zwart uitgedost, 

Merkwaardig was het gedrag van de Baron. cen een opgestopte uil en, om een tak ge- 
Was er van de onrust, die er heerste bij de cnden 	een slang. Daartussen 	grijnsde 	een 
tweevoeters op de hoeve, ook iets in hein ge-  cdshoofd, waarin bij de seances een kaarsje 
varen ? 	Hij liep de Schrale cp de hakken en bzitde. Op de tafel, waarover een zwart-rood. 
toen hij zag, dat Hein en de Buik hun reiszak- kleed was gelegd, lag een stapel zware folian- 
ken begonnen te pakken, ging hij 	geen pas ten. 	Daarnevens stond een beeldje. 	dat 	een 
meer van hen vandaan. Toen ze eindelijk de dusdanig gedrocht voorstelde, dat men het als 
wcning hadden verlaten, het pad af en de weg de baarlijke Satan kon beschouwen. Dit schone 
cp liepen, toen draafde hij weer naast de beidk cortbrengsel der kunst had Hein opgediept uit 
mannen op dezelfde wijze als hij vroeger zoveli een uitdragerswinkel van een der zonen Israëls. 
inaler had gedaan. wen meer Zaken, die de bezoeker indach- 

,We willen van Martens even afscheid ne- tig maakten, dat hier een zeer bijzonder men- 
men", zei de Schrale. Dit waren de enige voor- sentype huisde, o.a. 	een verzameling oude en 
den, die er werden gesproken voor 	de beide ..- 	nieuwe wapens, die aan de wanden was opge- 
mannen de gelagkamer van Martens waren hangen. 
binnengestapt. Alle begin is moeilijk en de klanten voor de 

Tot de verwonderde waard zeide Hein: , ,Mar- grcte ziener Magister Rodolphus kwamen eerst 
tens, we gaan Norg weer verlaten. Wij  hebben drpelsgewijs opdagen. Dirk de Bulten was 
ons oude zwerversvak weer • opgenomen. Ik hal- een der eersten geweest, uit wiens magere han- 
eerst gedacht, dat het op de boerderij wel gaan den Hein de toekomst ha 	voorspeld. Daarbij 
zou. Maar . twee 	kapiteins op één schip gaat had hij enkele dingen uit Dirks verleden aan- 
niet, Martens. Maar geef ons nog eens een lek- gehaald, die volgens de kleine man 	frappant 
nero borrel." juist waren geweest. 	Dirk was opgetogen ge- 

,,Het spijt me erg, dat jullie weggaat, man- weert: de Schrale had bij zijn uitlegging ook 
nen. Je was hier al zo goed gewend in Norg iuimchoots 	gebruik 	gemaakt 	van 	Latijnse 
en je hebt er reeds vele vrienden gekregen. Er. woorden. Een pastoor kon hem dat niet verbe- 
jij gaf met het bestuur -van je boerderij vele teren, meende hij. 	De buit had dan ook bij 
van die eigenwijze boeren hier een lesje, Hein. 	• zijn vrienden en kennissen de lof gezongen van 
Maar ja, we kennen Grete, ik kan me best be- . 	zoôpius.  
grijpen, dat je de brui er aan hebt gegeven." Daar de Magister aD goed was 	01fl 	bij 	Zijfl 

Martens zette voor de beide mannen een grote eërnen lange, gelukkige jaren, flinke erfenis- 
borrei neer. bij 	de 	jeugdige personen deugdzame en 

,:Martens, we zijn nog even aan komen wip- bone en rijke erfgenamen 	in het verschiet 
pen om van jou afscheid te nemen", sprak de voor te toveren, kreeg hij allengs flinke toeloop. 
Schrale. 	, ,En groet alle vrienden van ons, zo- le Buik speelde een meer passieve rol. Meest 
dra ze hier komen." rat hij, in gezelschap van de Baron, in de ge- 

.Dat aal gebëurn Peir1 en ik hoop, dat we lagkamer, liefst met een grote pot bier voor 
jtt!lie nog eens hier terug mogen zien. 	Jullie zich. Waren er bezoekers, die naar de Magister 
zult bij Martens altijd welkom zijn" ifcrmeerden, dan ging de Buik diens lof zin- 

Een kwartier later, liepen de drie getrouwen Hij vertel-de van de velen, die deze had- 
over de heerweg naar het Noorden. - - ô 	bezocht en die zeer tevreden over hem 

ree: geweest. 	Rodolphus kon in de 	toekomst 
XVI 3e!1 als lag die daar gèheel voor hem open; 

Magister Rodolphus. 
ar ook het verleden van de klanten, 	van 

rrisen, die hij in zijn  leven nog nimmer had 

- 	Voor een der ramen van de kroeg van Freerl- 
-enen. werd door hem afge1ezen. 
- Waren er die de geheimzinnige man wilden 

aan de Heereweg te Groningen was een papier szreken, dan trachtte de 	dikke Buik op een. 
opgehangen, waarop was gepenseeld: : 	manier een en ander uit hun leven ge- 

Magister Rodolphus ar te worden. Dan verdween hij onopvallend 
Handlijnkufldige. 	 . ei ogenblik 	uit de 	gelagkamer en werd de 

Het was Schrale Hein, eenmaal eigen-boer in oce ziener snel ingelicht. 	Geheel passief was 
Norg, zich nu Magister Rodolphus latende noe- de Buik dus niet in dit spel. 
men, die hier thans een nieuw beroep uitoe- Gite fortuinen werden er in dit nieuwe be- 
endc. 
Van Freerk hadden ze vernomen, dat het 1fl 

drijf nog niet verdiend, doch na een paar maan. 
den was Rc-dolphus' roem toch reeds zo geves- 

Grcningen weer veilig was; hij noch Dirk had- tigd en had hij zoveel klandizie verworven, dat 
den iets gemerkt van nasporingen, die men ZOU 

de beide mannen Freerk ruimschoots de kost 
hebben gedaan in verband met die 	fourage- 

en inwoning konden vergoeden. 
geschiedenis. Het leven van de Schrale was minder gemak- 
<e Schrale had er lans over gepeinsd. wat kelijk dan dat van de Buik. De Magister kon 

\uik en hij mi verder zouden ondernemen. de hele dag maar klaar staan, of beter zitten, 

Ê 



om klanten, die ieder uur konden verschijnen, 
te bedienen. Hij  was gehuld in een ruim over-
kleed van vuurrode stof, dat om de hals. de 
polsen en aan de zoom met zwart was afgezet. 
Een lange, bij zijn snor kleurende, baard was 
aan zijn kin geplakt. 

Terwijl de beide getrouwen op deze wijze eer-
lijk aan de kost probeerden te komen, zat Grete 
als vanouds op de boerderij te ploeteren. Hoe- 

el ze eerst van louter woede niet van doel was 
om Schepers Hannes als knecht te nemen, was 
ze hier bij nadere overweging toch toe overge-
gaan. Met deze goedige, plichtsgetrouwe knecht 
behoefde ze niet gemakkelijk ruzie te krijgen; 
de boerin van haar kant had de laatste tijd ook 
een en ander gele?rd en was wel zo verstandig 
geworden, zich in te tornen, wanneer ze weer 
in een van haar oude kwade buien dreigde uit, 
te barsten. 

Grete was eerst woedend geweest op haar 
man, teen deze haar had verlaten. Maar deze 
wcede was maar voor een halve dag geweest. 
Daarop was er een gevoel van verlatenheid over 
haar gekomen. De derde fase was, dat er een 
stem in haail binnenste zo nu en dan opkwam. 
clie vroeg, of het drama, dat ze nu hadden be-
leefd, werkelijk wel aan Hein was te wijten. 
Za had nijdig deze stem pogen te onderdruk-
ken, maar deze had steeds heftiger en dringen-
der tot haar gesproken. 

Een paar dagén na de breuk had ze zo ter-
loops aan Schepers Hannes gevraagd: ,.Kon je 
wat met mijn man opschieten, Hannes?"  

De knecht had toen geantwoord: ,,Ik heb 
nooit beter boer gehad." 

De boerin had verder over dit thema gezwegen 
De eerste, die haar na het vertrek van Hein, 

de Buik en de Baron een bezoek had gebracht 
was de pastoor geweest. Grete", Grete", zo had hij 
gezegd, ,,ik kom even langs, omdat ik hierheen 
gedreven word. Want ik ben van droefheid ver-
vuld over wat hier geschied is." 

De boerin had alleen geantwoord met een: 
,.Zo !" 

Heeroom had daarop gezegd: ,,Maar, mijn 
dochter, ge zult u herinneren, dat ik je inder-
tijd heb gewaarschuwd voor de stap, die ge 
wilde ondernemen." 

De pastoor had een ogenblik gewacht voor 
hij verder ging. Hij had wellicht een bewijs 
van instemming van Grete verwacht, maar deze 
had gezwegen. 

Heeroom had daarop zijn vermanend sermoen 
vervolgd: ,,Deze man was een hele of halve hei-
den, Grote. Het moest wei mislopen. Ik hoop, 
dat hij je niet in financiële moeilijkheden heeft 
gebracht." 

Tcen was de boerin uit haar slof geschoten: 
,Heeroom, die heiden heeft mij voor geen en-
kele duit benadeeld. En nu geen woord meer 
hierover." Ze had daarbij de pastoor met zulke 
woedende blikken aangekeken, dat deze maar 
een ander onderwerp had aangesneden. 

Enkele dagen daarna was een tweede persoon 
verschenen met een boodschap van rouwbeklag. 
Het. was wijze Barend. ,,Grete", zo was hij be-
gonnen, ,,je hebt wijs  gedaan, om Hein weg te 
sluren. Ik had je reeds........ 

Verder was de wijze man niet gekomen. De 
boerin had hem direct nijdig toegevoegd: ,,Ik 
verzoek je om je niet met mij te bemoeien, 
Barend. Draag je wijsheden maar naar an-
deren." 

Het verwonderde Grote, dat haar buurman, 
Schulte Andries, haar nog niet met een bezoek 
had vereerd. De man, zo meende zij, zou zich 

,zeker zeer verheugen, dat de beide deugnieten, 
zoals hij ze noemde, weer vertrokken waren. 
Maar de boerin had hieraan zelf schuld. Want 
elke keer als de Schulte haar, na het vertrek 
van Hein en de Buik, vanaf zijn erf zalvend 
vriendelijk ,,goeden morgen" of , ,goeden mid-
dag, buurvrouw" had toegeroepen, had ze niets 
als een weinig vriendelijk gegroni laten horen 

De ontginning van de heide en het stuk bos-
grond was spoedig door de boerin stopgezet. Het 
ging toch niet aan, dat hieraan nog iets ter 
koste werd gelegd! Had ze Hein niet verweten, 
telkens weer, dat hij  te royaal met het gek 
onisprong? Ja.... en had dit niet de breuk 
tussen hen veroorzaakt? 

Die ontginning.... Ze had Hannes gevraagd 
wat de boeren daar eigenlijk van zeiden. De 
knecht had geantwoord, dat sommigen hun kop 
hadden geschud, doch de meesten hadden het 
werk van haar man goedgekeurd. 

En toen had ze de mening van Hannes zelf 
gevraagd. ,,Er mee doorgaan, boerin." De boer 
had de geschiktste brokken uitgezocht: weinig 
werk er mee en prima grond. Volgend jaar zou 
die reeds j oede vrucht kunnen voortbrengen. 

De winter kwam. Als de boerin 's avonds al-
leen zat of met Hannes en het zo stil was in 
de woning, dan kwam het beeld van de vorige 
winter steeds weer bij haar op. Hein, steeds 
bezig en over zijn plannen sprekend, had ge-
zorgd voor de gezelligheid. En dan de Baron, 
die steeds bij haar lag en haar nu en dan aan-
2ag. Hoe zou het met de Baron gaan? Hein 
had niets gezegd, had niets bevolen aan de Ba-
ron, maar die had begrepen en haar man ge- 
kozen boven haar. 	 - 

Vaak zat dan 's avonds de boerin voor zich  
uit te staren, terwijl de anders zo drukke han- 
den werkloos met het brei- 	stopwerk in de 
school rustten. 	XVII. 

Een goed einde. 

Hein had een plan. 
, Hoort eens, Buik, we zijn voor het ongeluk 

geboren. Alles wat we aangepakt hebben in dit 
-leven, is na een zekere tijd weer mislukt. Maar 
de affaire, waar we nu aan bezig zijn, lijkt me 
een langer leven beschoren. We hebben nu een 
nette kostwinning. Buik, we zijn  ordentelijke 
burgers en we dienen de mensheid en de we-
tenschap op een buitengewone manier. Wat zeg 
jij ervan, dikkerd ?1 

,,Geljk heb je, Hein, al was het alleen daar-
om, dat je altijd gelijk hebt. En dit nieuwe vak 
is ook zo bij uitstek geschikt voor mijn buik. 
Dat eeuwige zitten achter een bierpul maakt 
hem met de dag dikker, zodat de tijd niet ver-
af kan zijn of ik barst." 

,,Zo. Nu je zou inplaats van bier, water of 
ook helemaal niets kunnen drinken. Maar aan-

gezien je dit toch niet doet, is het enige midd 
tot redding van je stoffelijk omhulsel: meer be-
weging. En die zal ik je geven. 

Ziet, wij bouwen een tent, die we in 'ii ogen-
blikje tijds. kunnen opbouwen en afbreken. En 
in die tent ga ik straks optreden. 

De winter spoedt ten einde. De mooie dagen 
komen spoedig weer. Dan moeten wij uit dit 
enge hok vandaan, Buikje. Als aanstonds de 
stilte van de nachten veer wordt verstoord door 
de seinen der trekvogels daar hoog in 't blauwe, 
dan gaat ons, ouwe jongen, het bloed ook weer 
sneller door de aderen vloeien. Dan komt de 
oude onrust weer over ons, die nog een erfenis 
is van die heel oude tijd, toen onze stamvaders 
nog zwierven als de zigeuners thans nog doen, 
en dan moeten ook wij weer trekken, trekken 
over de door zon gestoofde velden. 

En dan gaan we zwerven van de ene jaar-
markt of kermis naar do andere en slaan daar 
onze rent op. En jij, Buikje, gaat dan op een 
verhoging van de tent staan en trommelt de 
boeren, burgers en buitenlui bij elkaar en lokt 
ze in de tent, waar de grote ziener, de beroem-
de Magister Rcdolphus de mensen een geluk. 
kige toekomst voorspelt. Dan zal het goud over 
ons regenen, waar het thans nog zilver en ko-
per is." 

De Schrale had met gloed gesproken en de 
Buik was ook door zijn enthousiasme aangetast. 

,,Laten we er bij voorbaat een extra borrel 
op drinken, Magister", stelde hij voor. Hein 
had hier ook wel oren naar, want de vele woor-
den hadden zijn keel droog gemaakt. 

Maar van het hele schone plan van de Schra-
le zou helaas niets komen. 

1 Een heldere dag in de nawinter, 
De Buik zat weer plichtsgetrouw achter zijn 

bier en de Magister bevond zich even plichts-
getrouw bij doodskop en Sater. De Baron vond, 
dat de haard nog helemaal niet was te ver-
smaden. 

De deur ging open en een vrouw kwam bin-
nen, wat een doodgewone zaak was, want de 
roem van de handljnkundige lokte ook velen 
van het vrouwelijk geslacht naar de Magister. 

De vrouw wendde zich naar de Buik. Deze 
kreeg een schok en staarde haar met open 
mond aan. 

,,Grete", stamelde hij. 
Ja, Grete." 

Zodra ze deze woorden had gesproken, sprong 
de Baron, die wat had liggen dromen bij het 
vuur, plotseling op en vleide zich, wild met zijn 
staart kwispelend, tegen zijn vroegere mees-
teres aan. Hij stiet daarbij zenuwachtige gelui-
den uit. De boerin legde haar hand op zijn 
brede kop. 

,,Buikje, breng me bij Hein !" zei Grete op 
dwingende toon. 

De Buik was een weinig bekomen van de 
grote verbazing. Hij weifelde om aan Gretes 
verlangen te voldoen: lieve hemel, hoe, zou zijn 
vriend het opnemen? 

Grete werd ongeduldig. Ze smeekte.: ,,Bij alle 
heiligen, Buik, wees niet hard. Breng me bij 
hem  



Ueinè dikke zag haar aan. Zag iIj tr 
nen in de ogen van de forse vrouw? Er was 
niets waarvoor Buikje meer ontzag had dan 
voor vrouwentranen. Hij. -was ontwapend. 

.,Volg mij maar, Grete." 
De boerin volgde hem en achter haar liep de 

Baron 
De Buik opende een deur, wees naar binnen 

en sprak: ,,Zie daar 
Hij trok zich daarop ijlings terug. 
De boerin en de Baron schoven naar binnen. 
,,Hein !" Met bewogen stem sprak Grete de 

naam uit. 
De Schrale was misschien even verwonderd 

en geschokt als zoeven zijn vriend, toen daar 
eensklaps zijn vrouw voor hem stond, maar als 
steeds wist hij  zich te beheersen. 

Grete viel neer op een stoel, begroef het ge-
zicht in de handen en begon te snikken. De 
Baron lei zijn machtige kop op haar schoot en 
scheen haar met gorgelgeluiden te willen troos-
ten. Een ogenblik bleef de Magister roerloos 
staan; zijn brein werkte koortsachtig. 

Toen ging hij naast zijn  vrouw staart en leg-
de zijn hand cp haar schouder. Op zachte toon 
zei hij: ,,Grete, mijn vrouw, bedaar toch." 

De snikkende vrouw hief haar betraande ge-
zicht op, ze nam zijn hand in de hare en hor-
tend sprak ze: ,,Hein, ik houd het niet langer 
uit. 0, Hein, vergeef me, het is mijn schuld, 
ik ben mis geweest." 

Hein nam naast haar plaats. 
,Neen, Grete, aaxi beide kanten was er schuld. 

We hebben elkaar niet voldoende begrepen." 
,,Niet waar, Hein, ik alleen was de schuldige. 

ik heb jou zonder recht beschuldigd. Hein, kom 
terug bij me. 0, kom terug. Wil je niet meer 
naar' de hqeve, laten we dan de boel verkopen. 
Ik zal je volgen, overal waar je naar toe wilt 
gaan Spreek, Hein, ik voel me zo ellendig, al 
de tijd, nadat je van me weg ging". 

De Schrale boog zich naar haar toe; hij ver-
wiJÏérde zijn grote baard en zei met lachende - 
ogen: ,,Zie hier, Grete, jouw oude Hein weer 
terug". En langzaam, met nadruk, sprak hij: 
,,Ik kom weer in Norg bij  je." 

De boerin sloeg hem de armen om de hals 
en kuste hem vurig. 

,,O, Hein, ik wist, dat je me zoudt vergeven, 
ik voelde het." 

,,Grete, spreek er toch niet van, dat ik je 
moet vergeven. Integendeel, ik moet me scha-
men, dat ik je alleen heb gelaten; ik moet me 
schamen, dat de poging tot verzoening niet van 
mij is uitgegaan." 

Een hele tijd spraken ze nu over de boerderij. 
Grete moest hem vertellen, hoe ze de boel voor 
elkaar had gehouden, van de koeien, de var-
kens, van de bijen, ja van alles wat daar leefde 
op de hoeve. 

,,Hoe wist je dat ik hier was, Grete ?" 
,,Van Schepers Hannes. Die had het gehoord. 

Tot in Norg weten ze van de helderziende van 
de Heereweg. En het is uitgelekt;, dat jij dat 
bent. Ze herkenden de Buik en de Baron." 

;Ach, ja, de Buik, ik was hem haast verge-
ten", viel de Schrale In. ,,Met de Baron heb je 
al weer vrede gesloten, zie ik. Maar nu nog de 
Buik." 

Hein riep nu zijn vriend. 
De dikkerd kwam ietwat bedremmeld binnen. 
,,Buikje, ik ga weer naar de boerderij. Wat 

zeg je er van?"  
Laconiek vroeg de Bulk; ,,Mag ik weer met 

je mee, Hein?"  
Grete en Hein wisselden een blik en Buikje 

begreep dat hij niet alleen zou achterblijven. 
Einde1 	- 



Feuilleton: 

DE ZWARTE RUITER. 



DE ZWARTE RUITER 
De naam van ons nieuwe feuilleton 

zegt al iets van de inhoud: romantisch, 
avontuurlijk, met de sfeer van oude tij-
den Om de figuur var de Zwarte Ruiter 
hangt eer waas van gehehinnihei4 
Wie is die in het zwart geklede figuur, 
die in het begin van de 16e eeur, he 
gesprek van de dag was onder 1e be-
volking var Oostelijk Friesland en 
Drente? 

De schrijver, Henric van Norh, is 
met zijn, eerder. jn ons blad verschenen 
feuilleton: Vogelvrij, geen onbekende voor! 
onze lezers., Sommige van de toenmalige 
figuren komen ook in dit nieuwe feuille-
ton voor, doch ,,De Zwarte Ruiter" is eei 
geheel op zichzelf staand verhaal er 
is met meer vaart en spanning geschre-
ven dan ,,Vogelvrij". 

Wij wensen onze lezers wekelijks ge- 
noegel: 	ogenblikken bij dit feuilleton. 

FEUILLETON 

De 2waile Ruiter 
door HENRIC VAN NORCH! 

1 Een onge man en een jonge vrouw 

Het was in het jaar 1537.: 
Reeds enige malen in de laatste dagen 

was een man door een bepaalde straat 
'van het goede stedeke Zutfen, geslenterd 
Het was een persoon van een slanke, 
rijzige gestalte Een volle blonde baard 
omlijstte zijn gezicht. De ma:i, die een 
leeftijd scheen te hebben van omstreek' 
dertig jaren, was gekleed kx de een-
voudige, deugdelijke dracht van de kleine 
burgerman van die tijd. 

Telkens als de wandelaar  de smederij 
van baas Lodewijk Dirkz, waarvan de 
deur naar de straat meest open stond. 
passeerde, wierp hij een sielle, doch 
onopvallende blik in de werkplaats. En 
telkens ontwaarde de man, dat de baas 
daarin aan de arbeid was met een gezel 1 
en een leerjongen Hij liep dan kalm 
door en een paar uur later herhaalde hij, 
zijn tocht Zo was het reeds een paar 
dagen gegaan, totdat de man tijdens eei. 
zijner gewone wandelingen de deur van 
het woonhuis zag opengaan en hij 1 baas 
Lodewijk Dirkz, op zijn zondags uitge-
dost het woonhuis zag verlaten. De sniid 
spoedde zich snel voort over de hobbe-
lige keien van de straat, nagewuifd door 
een jonge vrouw., 

De wandelaar volgde nu enige tijd de 
smidsbaas en keerde daarop weer terug 
naar d smederij., Dit maal ging hij deze 
niet passeren, maar hij begaf zich naar, 
de deur van het woonhuis en liet hier.-
op de klopper hameren.: De deur werd. 
spoedig geopend door dezelfde jonge 
vrouw, die de smid had nagewuifd.. 

De man voor de deur sprak slechts 
één woord, nu hij daar. teenover de 
jonge vrouw stond: ,,Maria! Maar hij' 
deed dit langzaam en met .nadruk.„ 

Het meisje zag hem met haar donkere 
ogen verbaasd en een weinig verschrikt 
aan. ,,Wat wenst gij.... ik ken U niet!" 

Om de lUehet
n van de man kwam een 

glimlach; 	reeds zover met je 
gekomen, dat ge me niet eens meer 
herkent?' Cynisch vervolgde . hij: ,,Een-
maal, en het is toch heus niet zo lang 
geleden, was ik je allerliefste, ja grootste 
schat, je enige, je Albrecht,. die je voor 
eeuwig trouw zwoer ;.. 

Het meisje kleurde tot in haar nek 
en keek verbouwereerd naar de man 
voor zich Maar ze antwoordde niet en 
scheen bèsluiteloos. 



t  

r- ,,Doe toch niet meisje zat 
1 

gerecht overlevert, dan 
:Cfl laat me niet als een bedelaar op de zenuwachtigheid te trillen op haar stoe] Leven afgesneden, en nu geen leven va 
stoep staan Het was de jonge man, die het ge- 11  een slecht mens 	Misschien ook had de 

De man drong naar voren en dc jongd sprek weer hervatte. ,,Het is niet meer man uit louter zelfverdediging gehandeld. 
vrouw week wezenloos teru 	Hij 	sloot 1 nodig, dat ge me nog antwoordt, Maria ik nam dienst in het leger van Karel 
direkt de deur achter zich. 	u nam hij J Uw lange zwijgen was voor mij voldoen- an Gelder, ik begrijp nog niet hoe ik  
voorzichtig de valse baard van zijn ge- dc . . " 	Somber 	en 	cynisch vervolgde daartoe kwam. Maar, geloof me, Marja, 
zicht. 	,,Herkent 	ge 	me 	nu 	eindc1jk, 1 hij : 	,,Tk dank je! Nou, meisje, ik had ik heb me niet bezondigd om het arme 
Maria? 	 II eigenlijk deze houding al van je ver- landvolk uit te plunderen, in de steden 

Het verschrikte meisje zei nu stotte- IJ wacht; ze ontroert me niet erg !neer, te roven en te branden. Dit handwerk 
1 rend : ,,O, Albrccht, 'wat wilt ge toch ?« 1 hoezeer ze mij ook smart. Het zegt me stuitte me tegen de borst, 	hoewel we 

,,Heel gewoon een ogenblikje met j 1 Weer — ik had dit al meermalen en- anders geregeld met de honger in de hals 
praten. 	T e hebben elkaar in een paar dervonde 	- dat men niet de minste rondliepen„-  
jaar niet gesproken en ware liefde sterft waarde mag hechten aan mooie woorden Maar op zekere dag trof ik de man, 
toch niet", antwoordde de man sarcastisch van de mensen, ja zelfs niet aan de duur- die ik had gezocht. 	Hij 	was ook 	het 
terwijl hij zijn baard weer omhing. .,Maar ste eden van trouw." slachtoffer geworden van Karel van Gel- 
ik mot zeggen, dat je weinig verheugd Het meisje begon te snikken., ,,O Al- der De man scheen me niet te kennen 
schijnt te zijn over mijn komst." 

,,Bij 	alle 	heiligen, 	Albrecht, 	hDe 	zal 
brecht, als je wist, wat ik geleden heb. 

flU, de laatste jaren zijn voor mij F niet meer te 	herkennen. 	Nu, 	dat  
ik ook? Als vader terugkomt en je hier louter jaren van. vreugde en plezier ge- geeft ook allemaal niets. Ik kali, je zeg- 
vindt . . . 2 weest 	Maar wat ik ook heb ondervonJ-j gen, dat de maii . me heeft verteld - 

,,Wat dan? Heb ik hem ooit iets mis- den, voor mij was je toch de Maria van  I en ik had er een getuige bij - dat hij 

daan? Maar hij komt direkt nog niet; vroeger gebleven, tot voor enkele minu-, 
, 'Was mijn beeld geheel bij 	U ver- 

Cornelissen had vermoord. En hij ver-
telde me ook de reden waarom hij het 

hij heeft zich veel te deftig toegetakeld: 
Maar vooruit, dit staan in de gang bevalt dwenen, Maria ? Ja, ziezo, droog nu j! had gedaan 

me niet, we gaan even in de huiskamer traantjes maar. Wat zegt men ook weer ? 
Vrouwentranen zijn 	goedkoop., 

Als ik naar de magistraat was gegaan 
en ik had hem &1e 	verteld 	wat ik 

zitten praten., 
, 	De man voegde de daad hij het woord Maar 	luister. 	Ik wil je niet te lang11  wist — luistert ge, Maria? - dan bad 

opende de deur van de woonkamer., 
t

en ophouden, maar wens je nog even wat 
te 	vertellen, 	voordat 	ik je 	voor 	altij  

ik me weer vrij in de stad kunnen bewe-
gen en de moordenaar was opgehangen 

Zacht duwde hij het meisje naar binnen vaarwel zeg. 1k ben dit misschien  geworden. 
t 

en volgde haar, de deur weer sluitende. verplicht Li zijn plaats 
1 Hij ging aaai de tafel zitten, terwijl het 

1 
meisje op een stoel tegenover hem plaats De morgen nadat de moord op die had ik ook de wijuliandelaar overhoop 

gestoken; 	hij 	had 	gelijk, 	dat 	hij 	dit 
nam 	 . 

hebben wel eens dichter bij ei- „We 
rijke wijnhandelaar, mijn medeminnaar, 
ontdekt was kwam moeder opgewonden heeft gedaan. Een mens kan soms ge- 

1 kaar gezeten, Maria!`, onze woning binnenstormen. Ze riep me dwonen zijn eigen rechter te zijn., 
Kij 	dat was het, 	wat ik je wilde 

D.- tranen tranen schoten de jonge vrouw in toe: 	,,O 	Albrecht, 	Cornelissen 	is 	ver- vertellen 	Ge zult mogelijk denken dat 
1 dc ogen. De man zag het en de toen van moord gevonden en men zegt, dat ze ik dit verhaal uitmijn duim heb 	ezo- 

zijn stem was aanmerkelijk zachter, toen jou van die misdaad verdenken.?' Het gen; welaan, het laat me koud. Nu ik 
hij vervolgde:-  ,,Ik ben gekomen om nog i arme mens was helemaal overstuur en weet, dat ge aan mij 	hebt getwijfeld, 
eens een ogenblikje met je te praten.1 lIet
zal waarschijnlijk de laatste maal zijn.,” 

ze 	wilde 	hebben, 	dat ik 	onmiddellijk 
zou 	vluchten. 	En ik ben 	gevlucht. Ik neen, dat je zelfs had aangenomen, dat 

,,o, 	Albrecht, 	pijnig me niet.. Ik 	ben ) begreep 	zelf 	ook 	wel, 	dat dit 	alleen Cornelissen had gedood, omdat hij 
me in de weg stond naar jou, laat me 

zo 	angstig, 	dat 	vader 	je 	hier, 	vind.; me van de dood kon redden. Iedereen in verder Uw mening volkomen onverschil- 
Waarover wil je me toch spreken?' 	J 

de 	stad 	wist, 	dat wij 	beiden om jou g Verstaat ge, Maria? 
,,Over 	onze 	liefde, Maar 	van 	jouw vrijden, Maria, en dat je vader wilde Eenmaal was ik 	stapelgek 	naar 	je, 

kant 	schijnt 	die af gestorvenijn. 	1 ne- hebben, dat jij die rijke kerel zou ne- had ik misschien de moordenaar toch aan 
Het meisje wrong vertwijfeld de han. 

 
men-. En iedereen, bij wijze van spreken de galg geholpen, alleen om jou te kun- 

den. ,,Maar ge weet toch . . .' 	 1 dan, wist ook dat ik die vent al eens 
een flink 	ransel heb 	toen pak 	 gegeven, bezitten. 	Maar die tijd 	is voorbij. 

,,Ik weet niets 	Ik weet werkelijk niet 
wat voor kwaad ik je 	heb, wat gedaan ik hem bezopen in een kroeg aantrof en Albrecht verlangt geen offer meer voor 

zich. 
ik je ooit in de weg heb gelegd 	Ik hij iiiij een aantal beledigingen  naar het Wezijn nu verder 	vreemden 	voor• 
meen, dat ik je altijd met het nodige en hoofd slingerde. eikaar, Maria. En ik zal je niet langer 
het 	grootste 	respect 	heb 	behandeld . . Luistert gij, Maria? j 	angst laten voor de komst van 	Jw 
omdat ik je lief had, Maria." 	1 Het meisje, dat daar met een bleek vader." 

Maar je weet toch waarvan je wordt 1 gezicht in de stoel zat, knikte. De man stond op van zijn stoel en 
beschuldigd .. .' 	 1 ,,Nu 	dans 	Na mijn vlucht 	was het hij opende de deur.: Hij zag nog ever 

,,Daarom ben ik toch verdwenen.. Maar t onmiddellijk mijn doel om alles in het naar het mooie gezichtje van zijn vroe- 
is dat ook de reden, dat je meent mij de werk te stellen, om de schuldige aan de jeriÉÎ 	en bemerkte dat daarover, 
rug to moeten toekeren.? Beschuldigt ook moord te ontdekke 	En ik had iemanc1 • een trek van opluchting gleed. 
Maria mij?' op het oog, die ik voor de dader hield. Maria!',' ,,Vaarwel, Het meisje wachtte even met antwoor- ! Ik zelf kon niet in de stad komen, maar klonk het zonder enige in- „Vaarwel!" den. Ze staarde voor zich uit en scheer een paar van mijn vrienden hielden me tonatie uit de mond van de jonge vrouw. om een antwoord te zoeken. Met een , van diens doen en laten op de hoogte, De buitendeur werd geopend en klapte 
spotlach op zijn gezicht zag de man naarr. ijvluchtte spoedig uit de stad daarna weer dicht 
haar.: rvoelde zich daar vermoedelijk ook niet De man met de blonde baard liep weer 

Eindelijk 	stiet 	de 	jonge vrouw 	uit: 
waarom zijt ge dan gevlucht?" ,,Maar 

veilig meer. Ik raakte zijn sxor kwijt, over de straat; hij zocht een ander deel 

ik me dan als een schaap moetei ,,Had 
maar het was me alsof de man, die ik 

1 
van de stad op en ging daar een herberg 

laten vangen, zelf mijn kop in de strop 
voor de moordenaar hield, langzamer- 
hand alle interesse voor me bad ver- 

binnen- Hij begaf zich naar het slaap. 
kamertje, dat hij in gebruik had gehad 

steken?*' 	
1 Maar als ge toch onschuldig zijt ?' 

1 
loren.: 	 t 

Ik was begonnen kalm de zaken te 
zolang hij in de stad had vertoefd, en 
pakte hier zijn hebben en houden m een 

1 	
,,Hoe zou ik dat kunnen bewijzen? En overdenken Was het zo'n groot ongeluk, rugzak., Daarop dronk hij een paar gla- 

t

daarom alleen zouden ze mij ter dood dat die wijnhandelaar overhoop was ge- ' zen bier in de gelagkamer en ging met de 
hebben gebracht Door de vlucht alleen 

1 kon ik mijn leven redden.' 	En met na- 
stoken? Uw vader moet toch wel zien- : waard afrekenen, omdat hij 	van plan 

1 druk zei de man: ,,Maar dat weet gij j 
de blind zijn geweest of stapelgek op 
het goud van die kerel, dat hij zijn enige 

was om aanstonds de stad te verlatei, 
naar 	hij 	zeide. 

t
ook wel, Maria! 	

! Even 	 Toen was er weer stilte. 	wierp 
dochter in handen van die schoft wilde Toen hij 	de taveerne had 	ver1atn, t 

het meisje tegen: ,,Iedereen denkt toch, 
spelen 	Goed beschouwd moogt ge de 
moordenaar dankbaar zijn. Als ge Uw.  

ging de man, door het meisje Albrecht 
weer door een paar straten genoemd, 

t 

dat 	e de dader zij t. leven naast hem had moeten slijten, zoudt wandelen., Hij wilde nog eenmaal de wo- 
„Lort mijn meisje ook tot die ieder- ge doodongelukkig zijn geworden nng zien waarin hij 	was gelxren en 

eens  Acht zij mij ook in staat om een 
rL,te 

Luistert ge nog, Maria? waarin hij het grootste deel van zijn ie- 
be,Jaan? Ne 	nu 	uit-1 Op matte toon antwoordde het meisje: ven had gewoond. 

vluchten, Maria” en streng klonk de stem ,,Ja.» Nu woonden daar in dat huis voor hem 
van de man: ,,Ts de dochter van meester ,,Laat ik dus verder gaan. Ik begon te vreemde mensen. Toen zijn moeder was 
Lodewijk Dirkz van oordeel, dat haar overwegen; als je de moordenaar - ik gestorven, had een broeder van haar het 
minnaar iemand, die ook naar haar gunst   hield nog steeds diezelfde persoon daar- beheer erover tot zich genomen. Hij had 
dong, een, dolk in het hart heeft ge-, voor - kunt uitvinden en hein aan het woning goed kunnen verkopen en hij ,de 
stoken?' 



reparatie toe was, naar hij zeide. Deze 
dagen had hij de som gelds, die hij er 
voor ontvangen had, aan Albrecht uitge-
keerd. 

Daar stond nu de ouderlijke, zo wel-
bekende woning. Langzaam liep de man 
haar voorbij, de voor hem zo intieme 
wonirg, die er werkelijk erg vervallen 
was be itmen uit tezn.: Hier1  binnen 

1 deze muren en in die tuin daarachter, 
had hij zoveel gelukkige jaren van zijn• 
leven gesleten, dacht de man met wee-
moed. Hier was zijn moeder gestorven, 

: 

 
een kleine twee jaar geledejn, wellicht 
mede daardoor, omdat hij, haar zoon, het 
enige op de wereld waaraaii ze hing, uit 
haar leven was verdwenen, terwijl d 

. 

mensen om haar heen hem als een moor 
dernaar beschouwden. 

Toen de wandelaar de straat ten einde 
was gelopen, keerde hij dezelfde weg 
terug. Wederom voor zijn ouderlijk huis 
gekomen, bleef hij een oenb1ik staan 
Daar voor die ramen had zijn moeder al-. 
tijd zo welverzorgde kamerp1antei staan, 
die immer haar grote liefde hadden en in 
de hoek voor het linkse raam zat steeds 

t baar troetelpop, een zwarte 	Nu 
stond er niets op de veuterblçen., Daar 
het raam van het dakkamertje. Hoe vaak 
had hij daar gezeten, om zijn lessen er in 
te stampen. En hoe vaak had hij uit 
het raam gehangen, de straat overziende. 

Hij zag tussen de huizen door naar de 
tuin ei zag daar de vruchtbomen staan. 
De takken van de winterappel, die hij  
zelf had geplant, schenen vol vruchten 
te hangen.  

De man meende nu, dat voorbijgangers 
nieuwsgierig  naar  hem keken, terwijl 
hier een ogenblik stil bleef staan Als 
iemand hem eens herkende, trots zijn 
baard . . . Doorlopen, meende. hij 

.Hij, liep weer verder en zocht een 
. deroorten. Hij had nu spoedig de stad 

vverla
p

ten en richtte zijn schreen in 
neodijke Kichting. 

HOOFDSTUK 2 

, 	
De zwarte ruiter 	. 

Het 'was enige dagen later-.,  
De man Albrecht liep over een der 

eenzame landwegen in het zuiden van 
Drenthe., Zijn blonde baard had hij thans 
in zijn rugzak geborgen. Heide, heide, 
rondom hem, met hier en daar-eens een 
bos van niet te grote uitgestrektheid 
Langs de weg wat bremstruiken, stekelige 
bramen en jeneverbessen en groepjes ten-
gere herken en lijsterbessen met reeds 
kleurende vruchteri. 

Het was reeds in de nazomer en op de 
essen hij de dorpen en gehuchten, die 
in de uitgestrekte heide lagen als oasen 
in de woestijn, waren de boeren druk be-
zig met & oogst. 

Met kalme pas liep de man voort over 
het zandige, mulle spoor. Hij scheen in 
eengoede stemming te zijn, want af en 
toe f loot hij een deuntje. Blijkbaar was 
hij een beminnaar vnu de ongerepte na-
tuur, althans zo nu en dan stond hij even 
stil en liet zijn blik weiden over de grote, 
bruine vlakte met de kleine, groene oasen 
waarover de zon haar nog warme stra-
len uitgoot. 

De wandelaar kreeg het warm. Hij 
trok zijn jasuit en legde die over zijn 
rugzak. Met een stevige eikenhouten 
knuppel ixijn hand vervolgde hij daar- 

Top weer gestaag zijn weg. Buiten de dor- 1 
pen kwam hij bijna niemand tegen. Soms 
scheen de wereld rondom hem nog onbe-
woond te zijn. 

Het was daar bij een bosterrein van 
overwegend hakhout, dat het veldspoor 
weer eens een bocht maakte. Toen d 
man de hoek omsloeg, zag hij voor zich 

iedlui 	hondekr- 
de, die naar het scheen slechts door één 
hond werd getrokken. Hij zag nu ook, dat 
de hond eensklaps neerzeeg, vermoede-
lijk van vermoeidheid, en dat de kar-
voerder het beest ging  ransselen. Verder, 
dat de hond weer opkrabbeldc en een 
wanhopige poging deed om weer met de 
kar verder te komen, maar nogmaals 
neerzeeg en nogmaals geranseld werd. 

De man Albrecht versnelde nu zijn 
pas en was spoedig bij de gemartelde 
hond en diens baas, die naast 4e 1çr,  
stond te razen en te vloeken. Het was een 
lompe en stevig gebouwde kerel, . die 
daar stond en de hond was een flink 
groot, ruig dier, dat, naar zijn inagerte te 
oordelen veel gebrek moest hebben ge- 
leden. 	 - 

De man Albrecht begreep pnmiddellijk, 
dat de hond oververmoeid .was en onmo-
gelijk de zware, beladen kar over het 
mulle spoor verder kon trekken. Hij riep 
daarom de karrevoerder toe: ,,Kerel, ziet 
ge dan niet, dat het dier niet meer voort 
kan?' 

De aangesprokenen keek hem verstoord 
an en zei bits: ,,Waar bemoei jij je mee? 

Ge hebt je niet met mijn zaken te be-
moeien." Meteen hief hij zijn stok weer 
op om de hond te slaan; het dier, dt 
hein met bange ogen had gadegeslagen, 
liet nu een nugstiggeui boren.  

De man Albrecht w4rd woedend. ,,Raak 
de hond nog ens aan; k sla jou met mijn 
stok tegen de grond, vlegel!" 

De karrevoerder grijnslachte honend en 
was van plan de tuchtiging toch door te 
zetten. Zijn stok zocht de iion4enrng, maar, 
raakte deze niet meer aan, want de knup-
pel van de ander sloeg hem de stok uit 
de handen. 

De wandelaar gooide nu met een vlug-
ge beweging de rugzak van de schoudeis 
want hij voorzag een vechtpartij en wilde 
daarbij door niets belemmerd worden. 

De man van de kar was en ogenbhik 
geheel verbouwereerd over de brutali-
teit van de vreemdeling, doch ook slechts 
een ogenblik. Zijn bol gezicht werd paars-
rood van woede en scheen nog op te 
zwellen. Hij brulde: ,,Het zal je berou-
wen met Hannes van de lieest kennis ge-
maakt te hebben." Hij diepte met een 
vlugge beweging een mes pp uit zijn 
buis en sprong op zijn tegenstander toe. 
Deze deed alsof hij gijn eiken knuppel 1 
voor iafweer wilde gebruiken, naa,r ter-
wijl Hannes zijn ogen daarop een ogen-
blik gevestigd hield, liet hij deze plotse-
ling vallen en voordat le karrevoerder 
enig vermoeden had van pen andere tak-
tiek, had hij reeds le polsen van de ke-
rel met ijzeren greep wast. Hij wrong 
diens rechterhand zo snel pa heftig, dat 
deze met een kreet Fan pijn het mes 
liet vallen. Hierop greep de man Albrecht 
hem stevig vast en gooide hem tegen de 
grond. 
Meteen had hij zijn stok weer opgeraapt 
en deed deze zwaar trommelen op het 
lichaam van Hannes van ie Reest. 

,,Dierenbeul, ik zal jou al ge slagen uit-
tellen, die ie die arme hond hebt geg- 
ven." 

De karrevoerder kroop als een worm 
door het zand, luid jammerend om ver-
giffenis smekend. 

De man Albrecht hield op met ren-. 
selen toen hij meende dat het lichaam van 
zijn tegenstander voldoeude blauwe plek-
ken had gekregen. En raapte het mes 
van de dierenbeul *p. ,,Jij inoogt rog geen 
mes bij je dragen, hondsvot. Maar neen 
het is mij te ondeugdelijk", zei hij. Hij 
stak het lemmet tussen een paar plan-
ken van de kar en brak er,  een stuk af. 
Hij herhaalde deze manoeuvre nog eens 
en wierp toen de rest weg. 

Nu naderde hij de hond, IIie ook voor 
zijn beschermer zelfs angst scheen te 
koesteren, althans hij drukte zich zo-
veel mogelijk tegen de grond. De man 
klopte het dier vertrouwelijk op de nek 
en sprak het toe. Het scheen nu, alsof het 
beest voelde, dat hier thans een andgr  
wezen, een vriend zich met hem be-
moeide. 

Hannes die no op de grond lag te 
steunen, riep: ,,Wat wilt ge met de 
hond?" 

,,o kalm aan maar, dat zult ge wel 
zien.' 	 . 

De beschermer van het trekdier knoop-
te nu de riemen en touwen los waarmee 1 
de hond vast zat. Het touw knoopte hij 
han de halsband van liet dier en hij 
voerde het andere einde in zijn hand. 

Hannes riep verschrikt: ,,Neemt ge de 
hond mee?" 

,,Natuurlijk, gij zijt geen dier waard, 
kerel!" 

,,Hoe moet ik de kar dan verder krij-
gen", jammerde de karrevoerder. 

,,Dat is iets, wat mij n_,t minst niet 
interesseert; ga zo voor. mijn' part zelf 1 
trekken." 

De man Albrecht vervolgde zijn wan-
,deling met aan het eindje touw de hond 
'naast zich. Het &er liep gedwee met hem 
mee, maar als de man zich even bukte 
en liet liefkozend en bemoedigend op de 
schouder klopte, kromp de hond nog van 
schrik ineen en zijn ogen drukten nog 
schuwheid en angst uit. 

,,Ik hoop, dat ik spoedig je vertrou. 
wen zal hebben gewonnen, vriend. Ja, 
Vriend, zo zal ik je noemen, deze naam 
krijg je van mij. Mijn vrienden zijn dun 
gezaaid in deze heerlijke mensenwereld, 
ik kan er heus nog wel een bij hebben" 
zo sprak de wandelaar itot de viervoeter 
'naast zich. 

,,Eni k kan me 'best begrijpen dat je 
nog wat angst voor me hebt en me blijk-
baar nog niet al te goed vertrouwt. Je 
hebt in je leven van die wezens op twee 
benen, die zich zo hoog boven je ver-
heven gevoelen en zich haifgoden wanen, 
nog nooit anders ontvangen dan snauwen 
en stokslagen. 

De hond zag nu en dan eens op naar 
,de man die naast hem liep te prevelen, 
maar zijn staart bleef nog mismoedig met 
het bepluimde einde naar de grond wij-
zen. 

De man en de hond hadden nog geen, 
tweehonderd  meter afgelegd, toen daa.i 
een ruiter voor hen zichtbaar werd, die 
enigszins verdekt tussen enkele bomen 
en struiken aan de weg zich had opge- 
steld. 	 ' 

Met verbazing zag de wandelaar naai 
'leze verschijning en toen de man op het 
ward hein toeriep: ,;Hallo, heerschap, 

enkel woord e ' bleef hij staan. 
'Iliji nam mi de ruiter daar voor hem 

nauwkeurig op. Het scheen een nog jonge 
man te zijn, die daar als een standbeeid 
zo onbeweeglijk op een zwart paard zat. 
Hij droeg een oogmasker en een paar 
felle, donkere ogen schitterden door de 
openingen. Het niet onknappe gezicht van 
de jonge man was mal en bleek en de 
gelaatskleur stak scherp af bij de don- 1 

kere haardos, die overigens bijna geheel 
verborgen ging onder een.  zwarte muts. 
De kleding en de uitrusting van de ruit-er 
was verder geheel zwart gehouden. Een 
zwarte broek, de benen in nauwsluitende 
zwarte laarzen, zwarte koppelriem ei 
grote, wijde mantel in die kleur. De kop 
van het paard was bedekt door een kap 
en een grote lap stof hing van het zadel 
naar beneden, ook alles zwart. 

Vragend keek de wandelaar naar de 
gestalte daar op het ros. Toen deze verder 
zweeg en van zijn kant hem ook scherp 
opnam, vroeg hij: ,,Wat verlangt de edele 
heer van mij?" 



e vreemdeling  begon te lachen. 
le heer . . . . Ge moest eens weten. Ge zijt nu 	is het jouw 

want dit stuk komt jou weer toe." De 
1 en moeFikFvaren, dat hijtniil 

zeker vreemdeling hier in het land.', ', hond scheen onverzadigbaar ; ook nu werd 
't J rovers zijn. 	Is fraai, Vriend.' 

1 .,,U heeft het geraden.*'.  brood en kaas dankbaar naar binnen ge- 
Zo sprak de man tegen zijn makker. 

,,Welnu, ik maak U mijn compliment. werkt z 	naderden een klein dorp. Toen ze 
Ge hebt daar zoeven 	flink gehandeld. 
Ik heb het hele toneel goed opaenomen. ,,En omdat je zo'n grote eetlust hebt, 1 t 

het binnen wandelden zocht de man Al-
brecht een herberg. Hij was dorstig ge- 

Ik was een ogenblik van plan Ii' te hulp je flBjfl laatste snee ook nog, Vriend, 1 worden en wilde aan wat eten en drin- 
te komen, maar zag al gauw, dat ge die Maar meteen zeg ik je erbij; dat dit het 1 ken zien te komen. Hij vond een kroeg, 
lomperd goed de baas was.' restje 	was 	en 	dat 	ik 	helemaal 	geen 1 die een weids uithangbord torste. Daar- 

Een 	glimlach 	gleed 	over 	het 	gelaat 
van de man Albrecht, hij boog het Îioofd 

eetbaars meer 	bezit.' 
,,En laat ons nu een uurtje rusten met 

op was een mol geschilderd en onder 
het 	zwarte 	beest 	stond 	te 	lezen 	,,Al 

als antwoord op deze lofspraak 	n zeide : 
onze ivelgevulde maag, Vriend. Dat wil 1 
gewoonlijk wel en we hebben alle tijd, 

wroetende kom ik er.' 
,,Er is niets dat mij zo wild maakt dan terwijl het zonnetje zorgt, dat we het ,,Welaan, laten we eens bij die wroe- 
wanneer de mens een onschuldig en on- behaaglijk warm hebben." r binncnzien, Vriend.' 
machtig dier kwelt en mishandelt.", De man Albrecht strekte zich uit in 1 De wandelaar en zijn hond stapten de 

De gestalte in het zwart vroeg nu - de heidestruiken; Vriend volgde hem na 1 gelagkamer binnen van een echte plat- 
en hij sprak gelijk zoeven met ccii zachte 
melodieuze en liet waarachtig al een tevreden ge- telandsherberg. De man nam plaats, op 

der stem - ,,Neemt ge de hond brom horen. een 	stoelen 	aan een 	tafeltje voor,  
mee,  -vreemdeling?", 

,,Ja, 'dit 	is 	mijn 	plan. 	Ik 	heb 	zeer De beide makkers hadden al geruime 
een raam en de hond legde zich aan 
zijn voeten neer op de met wit zand be- 

weinig vrienden op de wereld en wil Jd daar gelegen, toen de man Albrecht strooide 	lemen vloer. 
trachten hem tot mijn_ trouwe,  kameraad een 	persoon 	zag naderen uit dezelfde 

richting, 	vanwaar 	zij 	waren 	gekomen. Een man, die de waard moest zijn, 
te maken. Ik heb hem meteen ook maar Toen 4ze dichterbij was gekomen; zag 1 verscheen, zonder jas, in hmdsmouwen. 

1 met de naam Vriend gedoopt.' hij, da t het een man was, die in zij n 1 Het leek een boer te zijn, die voor een 
,,Ik ben overtuigd, dat de hond een zondagse kleren was gestoken. Hij scheen 1 weinig 	bijverdienste een 	deel 	van 	zijn 

1 beter leven tegemoet gaat en tvens, dat van het typische, kleine Drenthse slag - 
won2Lls  kroeg gebruikte. 

U een grote vriend aan hem hebben ult. te zijn. De waal 	vroeg, 	wat 	of 	de heer- 
Een ogenblik 	bevonden ze zich nog ,,Het is hier maar verbazend druk op schan wenste. 

t tegenover 	elkaar. 	de 	donkere. 	lichtge- de weg, 	mompelde de man van de ,,reng mij een kroes bier en Vriend 
t bouwde man op het paard en de stevige; hond. ei 	schotel melk." 
1 rijzige 	gestalte 	met 	het 	blonde 	haar. Vriend begon waarempel al boosaardig De kroegbaas zag even rond en door 
1 Toen groetten 	ze elkaar ten afschekh 
t De ivandelaar vervolgde met de hond 

te grommen tegen de naderende. Zijn  

baas kalmeerde hem 
een der ramen. 

,,Zijt ge dan niet alleen?"  vroe 	hij. 
zijn weg en de ruiter in zijn zwarte 
kledij blef verder onbeweeglijk zijn ver- 

De persoon, die nu de in de heide lie- niet. Wie is dat? Of is dat 
niets ?' 	De bezoeker wees op de hond. gencie was genaderd, bleef bij deze stfl_ 

dekte post tussen het geboomte innemen.  i staan. ,,En 	een 	flinke 	portie melk, 	begrijp 
De man Albrecht begon nu weer tegen 

,,Ht ge de Zwarte Ruiter ook ge- 
? 	Vriend heeft dorst gekregen 	door 

zijn hond te redeneren. ,,Wat voor snuiter 
ZCfl mijnheer?" vroeg hij en het scheen de wandeling onder de warme zon op 

we daar voor ons hadden, Vriend, be- 
grijp ik niet goed, of liever begrijp ik erg zenuwachtig was. de mulle 

De waard verdween om het gevraagde 
1 helemaal niet. 	Eerst dacht ik, die vent ,,De Zwarte Ruiter? Ik ken hem niet, te halen, maar hij 	schudde zijn reeds 

is het in zijn bovenkamer niet pluis, maa wie bedoelt ge daarmee? Ik heb wel een grijzende 	kop. 	,,Die 	hond 	een 	schotel 
1 ik moet toe even, hij redeneert niet on- man in 	zwarte kleren op een zwart  melk;  die kerel is zeker niet goed bij 

L, 1  verstandig. 	in deze waanzinnige we- paard gezien." 	 . zijn hoofd", zo gingen zijn 	gedachten. 
reld is alles mogelijk, Vriend. Het ergste ,Dat is hij.' Het gevraagde werd gebracht. Vriend 

t 	echter, dat men zulke spoken aantreft ,,Zo zo, 	nu 	ja, 	maar 	wat zou 	at scheen hevige dorst te hebben, want hij 
t

op de eenzame Drenthse heide. Ik hen 
hier 	 toe 

dan?"  viel aulzig op de melk aan. 
is 	ik de hond speciaal naar 	gekomen om rust ,,Wat dat  zou?  Die kerel heeft mij be- ,,}et 	net alsof 	 vaker,  

te vinden, me te vermeien in een stille, roofd van mijn zilveren horloge en van gezien heb' waagde de waard te zeggen. 
ongestoorde, ongerepte natuur en daarin al het geld dat ik bij me had en van ,,Dat is best mogelijk baas, 	want ge 
behoren geen geheimzinnige ruiters rond mijn gouden ring" stiet de man gejaagd zijt dunkt me ook zo jong niet meer.", 1 
te dwalen.' en'verontwaardigd 	uit. 	 1 De waard vond dit een mal antwoord, 

Kalm liepen de beide voort, tot de ,,Ei, ei. kim, dat is beroerd. Maar ge maar informeerde niet nader. 
wandelaar ineens uitviel: ,,Daar had ik had U ook moeten verdedigen." Vriend had inmiddels de melk tussen 1 

1 helemaal vergeten, om je te vragen of 
t 

1 ,,Ik hoor wel ,dat ge die schurk niet , zijn 	uit-stekende 	ribben 	geborgen 	en 
je misschien ook honger hebt, Vriend! kent. Hij schrikt er helemaal niet voor trachtte door het aflekken van de rand 

1 Dat komt door die zwarte knaap op dat terug om je zomaar pardoes dood te van de schaal nog een paar droppels t 
'al- 1 zwarte paard . . . . ja, ja, we zoeken schieten . . . . 't is vreselijk, al mijn geld te 	bemachtigen. 

1 
 tijd verontschuldigingen of zondebokken en de ring en het horloge. Nu zijn de ,,Breng ons beide nog een portie" zei 1 

t
voor onze tekortkomingen. Maar komaan, Gclderse benden, die ons uitgeplunderd de gast en hij schoof de waard de lege 
we gaan gauw even in de hei zitten en hebben pas weg, of het land wordt on- pul  bier 	toe. 
dan zal ik eens zien of ik misschien een veilig 	gemaakt 	door 	zo'n 	struikrover. Toenhij en Vriend wederom het be- 
stukje eten voor je heb.' Waar komt ge vandaan als ik vragen 1 stelde 'vocht hadden 	ontvangen, 	bestel- 

De man ging aan de kant van de weg mag?" de hij voor zich en zijn makker enige 
in de heide zitten en na eni'e gerust- Langzaam en met nadruk antwoordde 1 sneden stoet. ,,Met flink boter en ham 

'bond stellende woorden strekte de 	zich de man m de heidestruiken: ,,Uit Gel- of worst of ander goed vlees' voegde hij 
naast hem uit. Hij onderzocht nu zijn derland 1 Ik was kapitein in het Gelderse er aan toe. 

1  rugzak, haalde brood, boter en kaas te- cre I 	r!" Ee waard, die  nu wel 	tdesloteø 
voorschijn en begon 	eden te snijden, e beroofde bleef nog even staan, 	- 1 was gekomen, dat hij het met een gek, 

1 te  besmeren en te beleggen. Met gretigq sluiteloos. Het scheen alsof hij nog iets ij 	het vermoedelijk 	een 	ongevaarlijke 	t 
ogen zag de viervoeter naar het etesi wilde zeggen, maar er volgden geen zin- te doen, had, klotste op zijn blankge-. 

,,Kijk, 	we 	zullen 	alles 	samen 	delen, nen meer. Hij zeide alleen: ,,Goede mid- 1 schuurde klompen weer naar achteren. 
Vriend, gelijk het onder kameraden be- slag" 	en 	stapte weer 	verder 	in 	nèer.- De hond waagde het om zijn kop eens 
hoort. Hier is een snee." slachtig 	stemming. 	 . naar zijn nieuwe baas op te heffen en 

Haastig schrokte de hond de hem aan- 
. 

Toen hij 	uit het 	crezjcht verdwenen 
de 1 

het scheen alsof er al enig vertrouwei 
gelxden_spijabLniien: was, rees de man Alîrecht op van en een weinig dankbaarheid uit zijn ogen 

'r ;,Je schijnt uitgehongerd, baasje. Ver- bodem en met hem de hond en samen sprak. De man Albrecht streelde hem 
1 geef me dat ik hier met eerder aan heb:  liepen ze weer verder,  de heideweg af. over zijn ruige kop en sprak op vriende- 
1 	edacht. Maar met mooie woorden schiet: ,,Daar 	kom 	ik 	nou 	naar 	het stille, lijke 	toon: 	,,Ja, 	wij 	zullen 	het 	samen 

je niet op en daarom krijg je het stuk eenzame Drenthe gewandeld om eindelijk t wel kunnen vinden. Nou eerst eens wat 
dat voor mij bestemd was.' 

dat mi CflS wat van de heerlijke rust te ge- t 
1 

stevigs in je maacr en dan krijg je straks  
'be Met een paar slokken was ook nieten, Vriend. En de eerste dag, dat ik nog wat melk." 	hond legde nu een 

de, hondemaag verdwenen. de Oude Lantschap binnenwandel, ben 1 der voorpoten op de knie van de man 1 
En de hond kreeg de derde snee ik al genoodzaakt om voor mijn leven en hij zat nog in die houding, toen de 
,,Aangezien 1 	 ik geen grote honger heb ,1 te vechten met die lieve, vroegere baaS t herbergier met het brood binnenkwam 

1 krijg je ook mijn tweede portie, Vriend.' van je; dan jaagt een zwarte kerel 01)1 Eerlijk zullen we alles delen, Vriend. 1 
1 	Ook deze werd gretig aangenomen. een paard me een schrik op het lijf Maar deze keer wil ik toch zelf ook 

en eindelijk komt een boer bij me klagen wat eten.' 



31 
[Beide 	 mi aan hur 

maal. }VdOii ttF ging 	 herberr 

1 	
De waard 	was ook gaan 	zitten 	en 1 	

te verlaten. Zodra we  een  dorp heb- 
ereikt, 	ga. 	ik 	voor 	ons 	beide 	iii 

Jeide 
gebracht, 	gingen 	de 	twee 	andere 	be--: 

1 t nieuwsgierig 	vroeg 	hij: 	,,De 	heerscha 
hoort zeker niet in de Lautschap thuis ?' een doirbje 	nachtleger bestel- 

zoekers afrekenen, waarna ze ver&okk 
De man van de hond vroeg 7U of hij 

1 	
,,Neen, 	ik kom van 	Brabant " len. En morgen gaan we opnieuw de hier kon overnachten. 
,,zo, 	zo, helemaal van Brabant. 	Hèt 1 zwerftocht voortzetten. 	Ik wil dan ook De waard zag hem een ogenblik on- 

t is ver weg, als ik het wel heb.' . 
de plaats bezoeken, waar we ons 1aatst derzoekend aan en zei toen glimlachend : 

1 	„Ontzettend, 	laat ik je vertellen, dat gevecht hebben geleverd en waar enige ,,Natturlijk, waarvoor heb ik anders mijn 
herberg?  Voor uw hond heb ik wel een 1 ik al twee maanden onderweg ben.' 	1 

van 	mijn 	vrienden 	in de ellende, 	in  
,,Nou, nou! Ze hebben in Brabant ook een verbitterde strijd de dood hebben goed plaatsje in de schuur.' 

veel heide, is 't niet, mijnheer? gevonden . . . . de arme kerels.' 
j 	schemering  begon al in te vallen, 

,,Neen, die neem ik  mee  naar mijn 
o ja, maar heel  andere. 	 • 

toen de man en de hond een dorp be-. 
slaapvertrek. Hij is  mijn  vriend, wij zijn 

1 	,,Andere 	 t onafscheidelijk.” 

1 	
,,Ja, 	dat 	is 	te 	zeggen, 	veel 	hogere 	1 reikten. Het bleek Ruinen te zijn. ,,ZøalS ge verkie3t." 

t Ze reikt je tot boven 	het middel, 	als Voor een herberg bleef de man even 
je 

 De man Albrecht dronk nog  eenglaas-  1 
1 
	er door loopt. Kinderen, die er in ge- staan en bekeek het uithangbord. Vol- je 	brandewijn 	en verdween toen 	met t 

1 
raken, vind ie nooit meer terug. Alles gens dit droeg de taveerne de naam van Vriend naar zijn slaapkamertje. 

1 	daar trouwens veel groter dan hier. 1 ,,Do 	bruine 	hcngst". 	De 	dorpsschilder Onder 	het 	uitkleden 	mompelde 	hij. 
De ljjsterbessen  en  jeneverstjuikej ziji had onder de naam een wildsteigerend 

paard in 	bruine verf aangebracht. De 
,,De hemel sta mij bij 	Ook hier al weer 
de Zwarte Ruiter. Als ik bijgelovig was, 1 

daar  zo groot aÏiii 	de hoogste eike-  rood-bruine tint deed wat vreemd aan ZOU ik moeten gaan denken, dat die no- 
en de 	proporties van do verschillende  eens een 	grote rol in mijn leven 

t 	,,Ei, ei". 
 

ledematen vn 	het beest ten ppii,chtq spelen. Ik ben bang, dat ik vannacht 

1 	Er was een pauze in hetesprek. van elkaar en van de romp waren wel van die 	sinjeur 	ga dromen, 	Vriend' 1 
1 	

Voorzichtig begon de waar 	daarop : enigszins in strijd met de werkelijkheid De hond, die zich reeds had uitgestrekt t 
1 ,,Heeft de heerschap hier misschien fa- 

dat  hij 	 t 
maar wat deed dat er toe. °P het stro, dat de waard hemas nacht- 1 

leger had toebedacht, zag zijn baas even- 1 miiie wonen, 	zo'n verre reis on-, De beide wandelaars stapten ,,De bruine 
t derneemt?" 	 i hengst" binnen. De gelagkamer bleek veel met een dankbare blik aan, sloot daarop 

1
„Hoe heb je het zo geraden, baas. Ja, ruimer en royaler te zijn dan die van Zijn ogen en was van plan deze nacht 

ik 	een neef bezoeken, die hier woont.',' , a  ,,De 	Mol”. 	Er 	was een 	echte tapkast van zijn nieuwe meester te dromen. 
1 	hangt mijnheer nogal aan 	de aanwezig niet flessen met diverse voch- 
1 	fami1ie.' veel ten in allerlei tinten en 	el glas- 	cit HOOFDSTUK 3 

t
,,Ja, vooral aan die neef van me. Een tinwerk. Er hingen zelfs enige  schilde-,  De Prediker t beste jongen, een heel beste jongen, door rijen aan de wand. 

1 en door goed. En liet schijnt hem hier De man stevende direkt op een ta- i De vol ende dag hing er een zware 
heel 	te 	hij 	heeft 1 gelukkig 	goed 	gaan, feltje af en ging daaraan zitten. De honj grijze 1ucit over 	et landschap. Nu en 

steeds 'veel geld om handen . . . 	ja, dat . keek even wantrouwend naar de drie 4fl viel er 	en koude motregen1 
heeft hij. 	Ze 	noemen 	hem 	hier, 	ge- 
loof ik, de Zwarte Ruiter.' 

personen, die zich reeds in de gelag- I'  
kamer bevonden man Albrecht 	ii zijIJi 

,,Hè ? 	riep de waard 	verschrikt. 
en ging toen stijf tegen 

de benen van zijn baa3 liggen. Was 
vr over de zandwegen, die als een 

wirwar  over het land lagen. ,,Het 	is 	zoals 	ik 	je 	zeide . . . 	ja, 	hij 
schijnt een macht geld te verdienen . . 

om deze 	eventueel te 	beschermen 	of 
had hij nog een  onbestemde  angst, dat j 

j 	begrijp niet hoe al die uitaeholde 
t 

1 
och, haal nog even een pot bier en een ze hem weer van zijn nieuw 	meester 

sporen toch in de hei komen, 	/riend. 
Ann tussen het dorp en de es kom je schotel mellc. 

Het scheen alsof do waard 
zouden weghalen ? 

duisternis,  geholpen 	1 
een man of een vrouw of een paard met 

kar tegen; verder ligt het land als blij was een ogenblik zijn gast te kunnen de dichte lindebomen voor het huis en 
. 'verlaten, zo vlug rees hij van zijn stoel de kleine ramen met de in lood gevatte 1 u'  vriend zag zijn baas even aan en holde en en was hij met de ledige schaal en pul  

verdwenen 
ruitjes,  maakte dat het in het vertrek 

1 toen 	weer 	vrolijk voor 	hem uit. Het 

Toen hij bier en melk weer aan zijn 
reeds vrij donker was. Een der drie per- i 

die 	een ander 	tafeltje eei sonen, aan 
was niet meer deze1fd 	hond van gis-. 

gasten voorzette, was het alsof er schuw-  druk gesprek hadden gevoerd, maakte teren. In zijn ogen school niets meer 
van enige ige heimelijke angst als h ij 	tot heid in zijn blik lag. 

De man Albrecht dronk zijn bier aan 
bij het binnenkomen van de man en de 
hond licht door een raapolie lampje aan zijn  meester opzag. Er waren thans weer  

één stuk op en ook Vriend was spoedig te steken. 
levensmoed en levenslust in zijn magere 

weer met zijn melk klaar. Hij rekende nu De pas aangekomene besteide bier en 
deed  verder alsof de wereld hem niet 

lichaam 	gevaren. 
De 	heidestruiken 	waren 	bijna 	uitge- 

i

met de waard af. Met een somber ge- 
zicht zag hijin zijn 	geldbuidel, terwijl aan 	Hij werd scherp opgenomen niet 	ging. 	 , 

bloeid en het vochtige weer van deze 

1 
hij - goed hoorbaar voor de berbergier,  door de drie anderen, maar deze schenen morgen hield de bijen dicht bij 	hun 

korven. De vogels voelden de herfst reeds mompelde: ,,Gelukkig dat mijn neef, 

L de Zwarte Ruiter haar spoedig weer  vult'.' 
blijkbaar 	geen 	verdachts 	aan 	hem 	te 
bespeuren. Twee van hen, de een glaasje 1 

naderen; enkele vroege trekkers waren 
kieviten 

Een ogenblik later waren de man en 1 1 
 

voor zich hadden staan, dronken dit leeg reeds zuidelijker uitgeweken; de 
vlogen in grote troepen en ook andere 

de hond weer op de wandeling iii de J en vroegen no 	een brandewijn, die door soorten  verzamelden  zich. 
lucht, terwijl de waard hen, kopschud- 

! 
de derde wed gehaald. 	Hierop nam Als de hond weer eens even naast zijn 

dend, door een der,  ramen een eindweegs hun gesprek weer voortgang. baas liep, begon deze weer tegen hem 
nagluurde.  De man Albrecht bleef slaperig vcor 

dan 	hij 'te soreken. 
,,Vriend, ik denk, dat de kletswijven 

n de kwebl1keres in dit geiueht van-, 
zich uit staren. Zo nu en 	ving 
iets van het gesprek op. Hetging blijk- 53 	koude tijd breekt spoedig weer 

velen de tijd van honger en voor 
avond cii morgen  heel wat zullen heb 
ben te babbelen. Maar jen, 	k vind j 

baar over een beroving en het slacht- 
nog al een man van gewicht offer scheen 

ontbering, Vriend. Wijzullen dezer da- 

het toch ook minderardig voor jou, te zijn, een der Etten van het dorp. Een gen een 	mooi 	plekje opzoeken, 	waan 
en eenvoudige wo- 

dat je aan een  eind  touw naast mij der drie mannen zei nu opeens flink we ons een  gezellige  
ning zullen bouwen. Half verscholen en 

moet voortsjokken, want jij hebt even- 
veel recht op vrijheid in de ruime we- 1 

luid: ,,Het moet nu maar eans uit zijn ; 
met die struikroverjen." De andere hei- 

beschut door enig struikgewas en liefst 
aan 	fl waterplas. We willen ons hele. 

reid als ik. 	k hield je dan ook alleen de antwoordden hier iets op, 	wat de maal in de natuur verdiepen en trachteil 
maar vast, omdat ik bang was, dat je 
nog je oude baas niet zou kunnen verge- 

man Albrecht -niet kon verstaan. De man 
met de luide stem zei daarop : ,,Er moet meer toenadering tot de dierenwereld te 

krijgen. Van de wezens, die met twee be- 
ten, die je honger heeft laten 1jden en klopackt cp die zwarte deugniet op de bodem rondwae1en, heb ik nen 
je 	heeft 	afgebeuld.". 	 . wordefl gehouden. Hij moet gejaagd wor- voorlopig meer_daoegiend." De man Albrecht knoopte het touw 
van de halsband van Vriend. De hond 

der als eenvos.  
. 	let gesprek 	ing daarop weer met ge- Maar Vriend had het slot van de toe- t 

1 sprong nu dolgelukkig als een wildeman,  dempte stemmen verder, totdat opeens 
'vertrek klonk: weer luid door het 	 .Er 

spraak niet meer.  gehoord. Hij had be- 
speurd, dat zich daarginds iets in hun om hem heen en zijn langbehaarde staart 1 

wees nu met de punt naar boven. zwerft  nog 	veel te veel gespuis 	
,
nd richting voortbewoog en 	was nu gaan 

En zo 	gingen 	ze 	verder door 	h 
	

t 
Drenthse land, over de eenzame veld-, 1 

in het 1and. 	• 
De man Aibeht be-stelde 	1iS op 

kijken, wat voor gevaIletjtdat was. 
Het geval, nu voorafgegaan door Vriend, 

weg, de man en de hond. De 1aatst 	1 een bier en vroeg de waard hen 
en de 	man 	Albrecht naderden elkaat 1 
langzaam en al spoedig zag de laatste, dat liep zijn baas soms een eind vooruit en t

keerde dan weer tot hem terug, als&f 
met boter en kaas en voor zijn 

rho 
het bestond uit een man en een vrou 

hij zo nu en dan diens stem eeus wou 
 brood met reuzel of ander vet 

t 	te brei . 
en 	twee kleine kinderen en een 

1 horen en alsof hij bang was om hem te kleiner kind, 	dat in een karretje zat, 
- verliezen. hetwelk 	door 	de 	man 	werd 	oortge 

trokken. 



De gehele stoet zag cr meer dan have 	 „Och. Anna, IS toch niet zo bit 
loos uit en 	 de 	waren uitgerust, werd de tocht voortge1 op 4:1e gezichten van al meende de oudere vrouw te moeten zeg- 
fë&en en vooral dat van de vrouw, stond, Ze waren nauwelijks  ks op weg, toen gen. 
honcer en ontbering te lezen 

is 	iu zeker van dat 	dat ,,at 	 gespuis, 	i 
ie in de verte een ruiter zagen iadrep 

het heeft er iets van, dat de  ,,Vriend, 
,)Lt maar, moedertje" lachte de Pre- 

dik-er. 	 Schweinhund „Die arme 	 zei al- 
het land onveilig maakt" mompelde de vartc VrijbuitOr ons van4aag ook niet lijd : 	sich 	hebt, 	das neckt 	sich." ,,Was 
maii Albrecht. Dit gespuis was nu tot hem met rust laat." „at voor malligheid is dat?' 	lachte 
genaderd en Vriend, die zich voor zijn Maar neen, de ruiter bleek een boeren-, het meisje. 
baas had geplaatst, zag deze met vragende jongen  te zijn, die op en oude kIeper j ,,Het betekent zoveel, dat twe3 die ei- 
blik aan: moest hij grommen en de tan- zat te wiegelen. 	 i kaar erg 	lief 	hebben, 	e]kder 	graag 
den laten zien? Zijn meester stelde hem Ze bereikten ge eerste huizen van het 1 mogen plagen.” 
met de pge.n gerust. 

!! 
Uffelte. De man Albrecht nam Anna barstte in een schaterlach uit 

De man van het haveloze troepje, ver- de omgeving scherp op. ;,Neen; hier ,,Wat een \erbeeding van zich 7e1\e heeft 
moedeijk de funkties van echtgenoot en het niet, Vriend. We kwamen toen van toch 	die 	mijnheer de 	Prediker!' 
vader bezittende, sprak de wandelaar aan: j en andere kant, van liet 	ioordeii» ,,Heb je ook honger, Prediker?"  vroeg 
,,Heeft de edele heer niet wat eten of een.. ' Na enig zoeken vond hij echter de nu de oudere vrouw. 
weinig geld voor ons ? Wij zijn zeer arm ! weg, langs welke hij en zijn strjdmak- ,,We zijn met z'n beiden, moedertje, 
en de kleine pop is ziek." 	 i kers indertijd waren gekomen om hier in mijn vriend en ik. Nu, wat mij betreft 

,,Maar kunt ge niet arbeiden? D 	boe- t bloedig gevecht te worden gewik- ik niet. En wat mijn vriend aangaat, ik t 
ren zullen wel werk voor je hebben."I  keld. Ja, nu kwam hem het hele drama mag aannemen dat zijn maag ook nog 

Over het gelaat weer helder voor de geest; voor gindse 1 voor een groot deel gevuld is. We hebben 
trok 	een 	grijns, 	die 	het 	afschuwelijk hoeve had het zich afgespeeld. voor een paar,  uurtjes samen heel wat 
maakte, want het was reeds afzichtelijk 1 Een vrouw was op een grasveldje voor 1 verzwolgen." 	 t 
door een paar grote lidtekens en de half- 	; de boerderij bezigom linnengoed te bie- 

be 
,,Waar is je vriend, Prediker?" 	t 

afgehakte neus. ,,Ziet de edele heer dan 1 ken te leggen. 	man Albrecht riep i ,,Hier" en de bezoeker wees op de 

t
niet dat ik ongelukkig ben? Ik trek de I haar toe: 	„Heeft hier 	vorig 	jaar 	niet ruige, 	grauwharige hond, die aan zijn 
wagen met mijn linkerhand en kijk hier, een gevecht plaats gehad met Celdersa i voeten lag. 
mijn 	rechterarm." 	Hij 	trok 	de 	mouw 1' krijgslieden, vrouw? 	 1 ,,Zover 	is het 	met mijnheer 	nu 	al 
van zijn rechterarm op en toonde een 	vre- ii De boerin keek de haar onbekende man 1 gekomen, dat hij zijn vrienden onder de 
seljke wonde, bij de elleboog, die naar het tan op 	een wijze, 	alsof ze 	van deze honden moet zoeken," spotte Ann. 
scheen maar niet genezen wiide. ,;Ik kan I vraag erg geschrokken was. Ze haald 	! ,,Heiaas, het is maar al te waar," gaf 
met deze arm niets meer doen.' de 	schouders 	op, 	trok 	zich 	schuchter,  de Prediker toe. ,,Maar daar staat tegen- 

sabelhouw ? 	 1 ,,Ecn terug en verdween in de wonino-. 	1 over, dat hij aan elke vinger wel enige 
1 ,,Ja, 	ik 	was 	lansknecht in het 	lager 

,,at een stakkerd, Vriend. 1?aar de 
mensen schijnen alle min of moer vreemd • 

lieve vriendinnetjes kan krijgen . . . . Maar 
waar is Folkert,_moeder?" 

van Zijn genadige en edele heer van te zijn in en na een oorlo. 	 1 „Hij is geregeld aan het werk bij rooie  Gelre. ,Ja, 	ik zie nu alles duidelijk 	weer. Willem." 
,,Wel edel en genadig . . . ." klonk spot- Hier zijn ze gevallen, mijn beste kame- t „Watt ge daar?" 

tend de stem van de man Albrecht. Hij  raden:  Rooie Willem, de Schweirihund, 1 ,,Ja, bij Rooie Willem. Die heeft weer 
zag een ogenblik ontroerd en met diep de Os, wylde Keimpe en : . . We waren t een nieuwe hoeve gebouwd." 
medelijden naar de stakkerige kinderen ! nog maar met zijn drieën, toen we dc J ,,Willem Frankes is toch dood?" 
en streek die licfkozend over do wan g hopeloze strijd opgaven en trachtten te ,,Neen ,gelukkig niet. Hij 	m oet buiten 

,StumperdsF' mompelde hij. 	 1 ontkomen aan een zekere dood.' ' westen gelegen hebben toen jullie meen-. 
1 	Toen nam hij zijn geldzak en nam De man Albrecht ging in de berm 1 den, dat hij dood was. Hij is een hele 
j

hieruit een 	handvol koper- 	en 	zilver. 	t 
t zitten en de hond nam naast hem plaats. t tijd zwaar ziek geweest. Zijn dochter is 

1 geld en reikte die aan de arme kerel. • 

teze 	hem 	 sprake10 	J 
,,Juist, mijn jongen neem maar even 

We 
getrouwd met die Gelderse  hopman,  die 

zag 	een ogenblik 
!

, bij me plaats. 	willen een ogenblik 1 heeft Willem losgelaten, toen M 	gevan- 
aan, maar de schelle stem van de vrouw hun zielen gedenken, die nu zeker in t gen zat en is met hem uit het leger ge- 
klonk al: ,,Duizendxnaal dank, edele heer, 1! het vagevuur verkeren, want verder zul- 1 lopen." 

t we zullen u in onze gebeden gedenken.: len ze het niet hebben gebracht. Want j De Prediker had met grote belangstel- 
„Verlang ik heus niet, bestem uw ge- 	t 'Wij waren, evenmin als onze tegenstan- ling 	naar deze uiteenzetting geluisterd. 

heden maar voor uw kindertjes” ant-, 1 ders zonder zonde; wij liepen ook rong 1 ,,Gelukkig maar, dit  verheugt  me zeer." 
woordde de wandelaar en hij en zijn met sÇhgeweer  en stootwapen om zo- 1 ,Maar wilt ge iets drinkei. Prediker?" 

0  hond marcheerden weer verder. Ook de veel mogelijk van onze zogenaamde yij J vroeg 'de oudere vrouw nu. ,,Een beker 
sjofele, troen zette haar tocht voort. Een 1 anden op te ruimen . . ..  Kijk me .iiiet zo kareme& ?" 
ogenblik scheen toch voor haar op de- 1 stomverbaasd aan, Vriend, dat zijn eigen- ,,Ja, dat is goed." 
ze sombere dag de zon en de man en lijk dingen, waarvan je toch niets be- De 	ouw haalde karnemelk voor hem. 
de vrouw verlangden er naar om in het grijpt; 	jullie 	ontwikkeling 	staat 	daar-, ,,Wat is nu je doel, Prediker?" 

ae dorp te komen om daar de hon.. : voor nog op veel te laag peil, snap je?', ,,Vriend en ik trekken ons in de ee 
ger van zich en de kinderen te kunner1 De man en de hond zaten daar zo lang zaamheid terug en gaan een leven leiden 
stillen. Voor verscheidene dagen behoef- in de druilerige motregen onder de lood- t van mediteren en boete doen. We gaan 

rdien ze nu geen vrees te hebben, dat ze1 grijze hemel tot ze het koud kregen. 	t peinzen over de slechtheid van andere 
1 geen eten zouden kunnen kopen. ,,VOO1Uit flU  weer,  Vriend. Ons roept f mensen, 	zoals het 	behoort. 	Wij 	willen 

„Vriend,  dit waren er nu van 	,dat 
dat de wegen onveilig maakt. 

110° 	het leven.' 
et w 	in de morgen van de volgende  

alle menselijke geneugten en verkeerde 
neigingen  afzweren, voorzover we dr espuis" 

: 	n de edele en genadige heren, in wieli 1 dag, dat de man Albrecht en zijn hond t tenminste geen last en ongemak van on- 
dienst de arme kerel de c11ende voor zijr 1 het dorpje Bakkeveen kwamen binnen dervinden. En  Anna behoeft niet bang te 
hele leven heeft opgehaald, 	zittei  rus-,  
lig in hun 

	

	en eten elke dag 1 paleizen 
wandelen. 	 t 

Voor de kleine woning van de schaap- 1 
want vr vrouwen is er in ons 

hart geen plaats meer." 
hun buik rond. Zitten wellicht weer te 1 herder hielden ze halt en liepen daaroj 1 Anna begon weer te 1achn. 
broeden over een nieuwe oorlog. Nu is 1 t vrjpostig dr de openstaande vcordeu Op dat ogenblik kwamen een paar 
het weer 	nog 	gunstig, 	Vriend 	en 	dc t het woonvertrekje binnen, waarin zich 

ben jonge en 	 bovonden, een oudere vrouw 
jonge knapen het vertrek binnen tollen 
Met verwondering zagen ze naar de Pre- 's stumperds kunnen 	nachts nog in een 

de t 1 	De plotselinge opduikende man wense diker, maar onmiddeîlijk snelden ze jui- hooiberg 	kruipen. 	maar 	als 	straks 
'winter komt . . . .« 	

t de beide vrouwen een ,,goede morgen chend op hem toe en grepen hem vast. 
1 	Ze naderden het dorp Havelte. Reeds j Toen deze hem hadden opgenomen, rie- i pjfj bij ons, Prediker?' 	Toen 
t een hele 	tijd hadden ze zijn torenspitis J 1 pen ze beide verwonderd uit: ,,De Predi- I[e Vriend gewaar werden, klonk het 
t boven het geboomte kunnen waarnemen 

t 
1 kerf' De oudere vrouw,  voegde er aan, 

toe: 	toch 	zitten!' ,,Gaat 
,,Ha, 	een  hond.... 	wat en mooie ....  

t
Erg lang voor zijn doen had de wande 1 is ie ook kwaad?" 
laar gezwegen, 	zelfs toen Vriend hem t t 

De jongere vrouw, een meisje van om- ,,Alleen op heel boze mensen. En dat 
1 een paar maal scherp en onderzoekerid 1 streeks twintig jaar, zeide nu ietwat spot- jullie toch niet?" 

1 

 had aangekeken. Het shecn, dat hij er- j teiid : ,,Kon je het elders ook niet vin- ,,Neen 	hoor ...., 	zeg 	Prediker, 	heb 

1 gens ernstig aan had lopen denken. Nu 1 den, Prediker?' 
De man Aibrecht, hier als Predik-er,  

je nog een boel geld? 
t zei hij ,,We willen proberen of we aan- t ,,Och jongens, schaam je' berispte moe 

stonds een warm maal te pakken kun- t betiteld, antwoordde: ,,Zo is het, Aun ..a der. 
t nen 	krj°en, 	Vriend. 	Jij 	zult ook 	wel 1 Mijn hart trok me weer onweerstaanbaar Prediker haalde zijn geldbuidel te 

trek heb%en aan een lekkere kluif.' 	t naar jou toe . . . . ik kon je maar niet ver- voorschijn en drukte eiige kopestukje 
Het was nu ,,llet grote glas" waar de t eten, hoezeer ik daarvoor ook mijn best j1 de gretig opgehouden, groezelige hand- 

vrienden binnenvielen en zich 	e go neb gedaan.' 
is mogelijk, maar mijn hart heeft »Dat 

1 jes. Met een ,,dank je, Prediker" stoven 
1 de,deii aan eenwarm maal. de jongens liet vertrek weer uit. 

nog weinig verlangen naar de Prediker 



.-, -

Moeder schuddehet hoofd overa7 	houdt nu op om over die \TCSs 
brutale spruiten, maar de Prdiker had lijke tijd te spreken;' meende nu Hanna  weer in hun dorp waren, zeiden ze dat 
schik in zin jonge vriendjes. 	 ,,Het is gelukkig weer vrede. Wat is nu ze nooit weer tegen de Zwarte R'uiter 

,,Waar is uw man, moedertje?' vroeg uw plan, Prediker? Wil je niet een tijd wilden trekken. Iet mo2st de Boze z'f 
hij thans. 	met de schapen in 't bij ons, bij je oudernakkers blijven ?" 	zijn meenden ze. 
veld? 	 ,,Ik za jullie mijn plaiinen ontvouwen. 	E b" De vrouw knikte van ja. 	 Om te beginnen, ik heb een beetje een 	

' ' 
-'1- 	 _alles van 

De Prediker rees nu op san zijn stoel hekel gekregen aan de woe1ende, twis- hun 1een Als hij iemand beroofd, zegt 
en meteen stond de hond ook weer op tende, onbetrouwbare mensenwereld. hij eerst waarom hij het doet. 
zijn poten. 	 Vriend en ik hebben aîgesprokeii, dat 	,,Tja, i k zou nog een heleboel meer 

,,''riend, WT gaan nu onze oude niak- we de afzondring en de eenzaamheid kunnefl vertellen van hem, ik bedoel de 
kers opzoeken, Rooie Willem en Foikert. zullen zoeken ,waar we Moeder Natuux Zwarte Ruiter. Jammer, ik heb hem 'zelf 
Moedertje, tot ziens. En gij, Aima, denI . willen vereren en ons verder in wijs- '° nooit gezien.". 
er aan : Was sich hebt, das noekt sich." 	gerjce hespiegelingen willen verdiep.eii. 	Be Prediker viel nu kalm in : ,,Ik wel.' 

	

Even later spoedden de man en de • n u zoeken we een mooi plekje wil- 	,,Is het echt waar?' \roeg FoIker 
hond zich weer voort over het losse zand dernis ergens op de grote heide, ver van ietWat ongelovig. 
van de veidwegen. 	 veidspoor en voetpad. Liefst een water- 	Glimlachend antwoordde de Prediker : 

v Heide, een, heide, zover het oog reik- 	plas met enige boomgroei en struikgewas ,,Het is heus waar. Ik zal het jullie 
te. Maar de Prediker wist hier goed de aan de oevers. Zou jij niet zo'n plekje vertellen." Hij verhaalde iu van zijn 
weg. Hij was in eeen goede stemming, voor ons weten, Willem? Ge kent als ontmoeting met de Zwarte Ruiter en  de 
want een blauwe lucht met een gouden jagersman toch de hele omgyjng.' 	beroofde boer. 
zon had de sombere motregen van de De roo 	dacht een na. Toen zei 	Met van opwinding schitterende ogen 
vorige dag vervangen. En wat hem bui- hij: ,,Ik ben bang, dat zo'n levei je hoorde Folkert de Prediker aan; vooral 
tengewoon verheugde, zijn trouwe kame- gauw zal vervelen, Prediker, maar je diens beschrijving van de geheunzmnige 
raad Rooie \\ illem  WaS nog in het landkunt het proberen. Ja, ik ken 	zwarte man scheen hem bijzonder tn 
der levenden. 	 1 k als e zo"kt maar het ligt mteresseren. Toen de verteller geemdig4zo  De Prediker floot een deunti.e 	 had. zeide hii: .De ruiter zat daar dus 
--- 	 - 

Vriend 	een 	kraaien op en p-  oog- 
wel 	twinLig 	jIILIIULVII 	Vi1 	Âii 

en wel een half uur gaans van hier." 
----- 	- 	------ - 	- --- --- 	--- 	-- 

onbeweeglijk op zijn 	paard . . . . 	Brutale 
de 	twee îceer 	tevergeefs een 	hta s te 1 niet, integendeel, is juist wat ,,Hindert rhkker . . . . Is het een grote sterke kerel, 
pakken te krijgen. wij moeten hebben 	verzekerde de Pre- Prediker?' 

Het weM middag en ,e zon werd diker. ,,Helemaal niet. Hij is niet groter dan 
werkelijk warm. De wandelaar riep de Hanna viel nu lachend in : ,,Maar is jij bent, Folkert en hJ is maar tenger ge- 
hond bij zich en vroeg deze: ,,Vriend, dat niet gevaarlijk voor jullie daar op bouwd, naar het me toescheen. En ik 
Wat zeg je er van, zullen we een uurtje de ruimte ? Gesteld, dat ge eens bezoek heb hem naar ik meen wel goed opge- 
gaan rusten. De zon s ons gegeven om 1 kreegt van de Zwarte Ruiter ?' nomen.' 
ns er aan te verkwikken en niet om ,AIweer die zwarte knaap !" dacht de Tolkert scheen nog niet vo 	dit onder- 

er onder te zwoegen en te lopen zweteÇ Prediker. Maar hij deeed alsof hij deze werp te willen afstappen. Hij begon weer 
De Prediker ging geniakkelijk in de iaaim 	or 	het 	eerst 	hoorde, 	en 	hij ,,M8-ar het is een 	ruiter, zoals er 	iog 

heidestruiken 	liggen en 	Vriend volgde vroeg kwasi verbaasd : ,,De 	ZwarteRui- 1 CCII tWeede geboren moet worden. Jai van 
zijn voorbeeld. Genoegelijk lacen ze in ter, 	wat 	is 	dat 	voor 	een 	mijnheer?4' de smid heeft hem over de heide zien 
de halve sluimer onder de verwikkende ,,Och" 	bromde 	Frankes 	,,de 	mensei Rijden ? Neen, 	Jan, het rijden. 	 zegt 	was 
zonnestralen. zijn zot met al die malle verhalen over geen rijden en geen galopperen meer, 

Maar aangezien aan alles een einde een zwarte kerel op een zwart paard. maar kompleet vliegen. Het was, zegt 
schijnt te komen, kreeg ook iit dutje van De een maakt het al mooier dan de an- Jan, of de benen van het paard de grond 
de 	Prediker en 	zijn Vriend 	een slot, der. 't Schijnt een of andere 	truikrove niet raakten en de zwarte mantel en het t 
waarop hun voeten en benen zich weer te 	zijn, 	allicht een 	van 	die 	ontslagei zwarte paard en dekkieed waperden wild 
een weg baanden door de heide met haar huurlingen, die in de Landschap zijn blij- 1 in de wind. Jan zegt, het 1ee 	de Wilde 
trawanten. ven 	hangen. 	Wat wisten 	ze 	indentijd 1 Jger wel . . . 	En 	yt 	je wat ze oojj 

Tot ze de zandweg door het dorp Haule ook mooie verhalen op te dissen yan ¶ zeggn? Dat 	de ijzers vei4rd 	er 1 
bereikten en de nieuwe hoeve van Wil- Rooie Willem !' 	 1 de hoeven van zijn paard heeft gesla- 
lem Frankes voor hen opdoemde en de ,,Allemaal goed en wel vader, maar in gen, nu lopen ze zijn spoor altijd mis . . 
Prediker halt hield voor een grote man die verhalen over Rooie Willem school 1  Fokert stopte een ogenblik; waar Han- 
met een rode baard, die daar bij zijn wel enige waarheid, en daarom ook zal na 	ebruik van maakte. 
boerderij stond. Hij greep deze bij zijn er wel iets van waar zijn yan hetgeen ,jloud nu maar eens op over die rui- 
stevige hand en schudde die hartelijk. ze 	iat ter, 	Folkert. 	Je 	schijnt 	verzot 	te 	zijn 

,,De Prediker" riep de boer verwondard Folkert weet er wel een en ander van j 
O 	die kerel. Als hij je tegenkwam en hij 

uit. te vertellen" zeide Hanna. ZOU je wagen om met hem mee te gaan 

HOOFDSTUK 4. 	 1 avontuurlijke en wat onrustige geest 0P avontuur, ik geloof wis en zeker, dat 
je dan zo mal zou zijn. Maar wie weet, 

De hut in de heide 	
J 

van Folkert had van de nog vage gestalte wat voor grote deugniet het iS.'  
Ze zaten rond de tafel in het ruime 

woonvertrek van de hoeve van Willem 
van de Zwarte Ruiter reeds een fantas- 
tische heldenfiguur gemaakt. Hij 	greep Haar man, de hopman, mengde zich 

in het 	 spelletje 
Frankes te praten. Het waren de eigeBaar dan ook graag de gelegenheid aan 9 m de nu ook 	gesprek. ,,Zo'n 

dut gewoonlijk niet lang. Wie hij ook 
der boerderij, zijn dochter Harma, zijn Prediker enigszins in te lichten. is en hoe geslepen hij ook mag zijn, van- 
schoonzoon, ie voorm.aliøe Gelderse hop- ,,Tja, ik heb het natuurlijk ook van daag of morgen wordt 	hij toch ook 
man, de Precliker en 	Ze spra- horen zeggen. Zelf heb ik hem jammer neergelegd of slepen ze hem naar d3 

- ken over de gebeurtenissen der laatste genoeg nog nooit gezien. Neen. Maar 	en galgeberg.' 
jaren. 	- boerenzoon verteMe me, dat hij hem was De roodbaard begon nu te s reken over 
Jk begrijp nogniet goed, dat je hier tegengekomen. 	Zwart, 	alles 	was 	zwart de plannen van de 	rediker enyroeg deze 

in levende lijve voor me zit, Willem hem, de ravenveren op zijn zwarte of hij hem de volgende dag naar het 
Mens, ik zie je daar nog zo duidelijI hoed en de spijkers in de zolen van zijn meertje zou bren en. 
liggen aan de weg, met een zware hoofd- laarzen. 	Hij 	had hem aangekeken, 	ik ,Dat mag, wiLm, maar het is hele- 
wonde en het bloed door je baard lopen- bedoel de boerenzoon en die dacht, dat hij 1 maal niet nodig, je hoeft er je tijd niet 
de. Je was de vijfde, die daar viel en door de grond zou zinken, waBt er schoot 1 mee te verknoeien. Je geeft mij maar 
wij begrepen dat het voor ons drieën 	jd : vuur uit zijn zwarte ogen, van de Zwarte ongeveer de richting aan en dan vindei 
werd om voor do grote overmacht te Ruiter, bedoel ik. 	 1 Vriend en ik het water wel. Het zwerven 
wijken. Misschien wel wat laf, maar an- ,,Tja, en toen hij, ik bedoel de Zwarte zit ons toch al een dag of wat in het 
ders waren we allemaal afgeslacht ge- Ruiter eens bij Drouwen over de heide bloed.' 
worden.' 	 -' reed, sprongen drie sterke kerels op hun i ,,En hoe wil je de woning opbouwen, 

,,Dat jullie me als dood beschouwden, paard en zij hem achterna; ze wilden t Prediker?' 
kan ik me indenken," antwoord4e Fran-. hem vangen. Toen hij hen hoorde 	n- 1 ,,O, zo eenvoudig mogelijk, slechts een 
kes. ,,Ik had een paar goede opstoppers komen, draaide hij zijn paard om en beetje beter dan onze oude hut aan het 
gehad en toen ik na enkele uren 	veei wachtte de sterke kerels op, die dorst- 1 Dodenmeer. Plaggen en wat palen met 
bijkwam en langzaam omhoog krabbelde vlegels en hooivorken hij 	zich hadden. wat lichter houtwerk en heide of riet 
voelde ik me zo bar ellendig, dat ik Toen ze bij hem waren lachte hij ze uit, 1 als dakbedekking.' 
dacht 	toch spoedig 	te zullen sterven maar uit de oogholten schoot een ver- Ja, ja, m.ar je zult toch wat plank- 

terend vuur. En toen sprak hij: ,,Wcndt f hout moeten hebben en wat ijzerwerk en 
uw paarden en gaat onmiddellijk weer gereedschap om te zagen en te bakken 
naaI 	huis. 	Schaamt 	U !' 	en 	de 	jonge 1 te graven, en potten. en pne 	en 



wat er verder-  nog  nodig is. Maar voor 
1 alles zal ik zorg dragen, Preiiker en  ik  

aiji 	 ahüyeii: 
f 	1e kreten uit en tTfter was jeffldeRge- 

zal het je met de wagen op het erf 
1.  brengen.", 

een winterkoninkje zat 
1 op een boomtronk hevig 	p de rustver- 

ving. 	Het 	stak 	voorzichtig 	zijn 	kopje 
uit de 	veilige schuilplaats en de felle 

5,\i1Iem Fraukes, 	je bent 	nog altijd 
dezelfde 	kameraad goede 	en vriend als 

1 
Stoorders te schelden. 	n daartussen de  
alarmsignalen van merel, karekiet en me- 

de 
 speurden 	scherp 	in 	het 

rond. Neen, 	er scheen 	helemaal geel 
in de dagen, toen we nog met z'n achten 

zenvoik. 
De Prediker liet zijn blik 	d 	' gaan over 	e 

onraad me-er te ziJn. liet diertje dribbelde 
de 'mensenwild  op edel 	 joegen. 	Je  begrijpt' plas, die biisschien drie hectare  besloeg,  

langs de oever, in de richting van 
dat ik die hulp graag van je aanneem en 
als vergoeding kom ik zo nu en dan eens 

en over de omlijsting van riet, struiken 1 
twee wezens, die daar met en gerust ge-. 
weten ien een gerust gemoed op het mos- 

een dag bij je werken, als het in het 
erg druk is .. 	neen, neer, . . 

en bomen. Hij richtte zich tot zijn ka- 1 
meraad en zeide plechtig: ,,Vriend, het 

dek lagen te slapen. Maar daar opeen 
werden Ie rcukenuwen van liet herme- 

weer maar niet af met je hand, ik doe 
is hier een tweede Hof van Eden  l„ Hij 
liet zich neervallen op een dik 

lijntje onaangenaam geprikkeld door een lijntje 
het, begrepen en anders wil ikje wagen moskussen en 	 1 

lucht,  afstotende, gevaar in zich bergende 
niet eens op mijn erf hebben !"  

zijn metgezel was zo beleefd om 
hem hierin die vanuit de richting van de beide sla- 

dan! na te volgen. 	 1 Na Na enige ogenblikken begon de Predi- 
penden kwam waaien. De kleine wande- 

De volgende dag gingen de Predik e ker: ,,Vriend, hoor mij aan1 laar schrok op, werd onrustig en ging 
en Vriend op stap naar de plaats, di 
zo gunstig gelegen zou zijn voor een k1ui De hond spitste zijn oren,  ten teken 

dat hij 
zich oprichten op zijn achterpootjes om 
het gevaar te onderkemen. En 	eens 

zenaarshut. De Prediker droeg deze keet en en al gehoor was en keek 
zijn baas met belangstelling aan. maakte het rechtsomkeeit en op een 

zijn rugzak met zijn hebben en houden 
met bij zich. »Vriend, het is hier de tweede Hof holletje draafde het diertje weer naar 

,,De weg houden, tot de drie berken-,--- 
van F4fl• Maar aizegtj, hoe zijn beschermende hol. 

Toen de Prediker weer wakker werd, 
boompjes aan je rechterhand" 	zo had! het, dat alle gedierte des veids en de deed ook Vriend de ogen open en toen 
Willem gezegd, ,,en dan. in zuid-oostelijke waters nu VOOr OIIS wegvlucht als wa- hij op ging staan, volgde ook Vriend zijn 
richting de heide in.' ren wij echte kinderen van Satan, terwijl voorbeeld. 

Ze waren nog maar kort op de wan- in de eerste Hof alle dieren, van het ar- ,We gaan eens een wandeling maker 
deling of daar zagen ze reeds de drie geloze blatende lam tot de majestueuze om onze binnenzee, Vriend en eens kij- 
ijle berkenboompjes met hun wit-schim- brieSnde leeuw zich om de mens ver- ken, wat  er alzo groeit en bijwijlen bloeit 
melige 	bast als wachters aan de 	weg 
staan. Nu in zuid-oostelijke 	dus.f 

drongen en hem in geen enkel opzicht 
vreesden, hem integendeel zeer vereer- 

domein. 
richting 

De Prediker raadpleegde een ogenblik de den?' 
Ze 	liepen 	over 	de 	met 	grassen, 	en. 

andere planten dicht en weelderig be- 
zonnestand en hij en Vriend gingen daar- „Voor jou Vriend, zijn sommige bang, geiden oever, die langzaam afhelde naar 
op de heide in. maar niet alle; de nieuwsgierige eenden het water, dat naar het midden flink- 

Verder had Willem gezegd, dat ze nu zullen 	je 	gaan 	bekijken, 	als je 	alleen diep moest zijn. De Predik-er zag, dat 
Spoedig in de verte wel enige bossage langs de oever van de plas loopt, maar aan de kant het veenmos welig tierde 
voor-  zich zouden zien. ons schuwt 	alle 	gedierte. 	De 	spreeuw en dat velerlei soorten van planten, zelfs 

Voor benen linkg vAnt  de wandelaar0 rust soms op een koeienrug, maar welke de mooie waterlelie, hier in het nat zich 
strekte 	zich 	nu 	een 	schier 	oneindige vogel des veids gaat rusten op de schon- een  plaats hadden veroverd. 
bruine vlakte uit. Heide, dorre, nederige der van de mens?»' ,;ziet, Vriend, wat een grote verschei- 
Erica op de meer zandige plaatsen, hoge . 

,,'En dat er ook velen beangst zijn voor denheid van planten die lieve Moeder er 
 Caluna met stevige stammtejs JOU en je genoten, Vriend, 	het komt Natuur hier voor ons heeft neergepoo. 

. op de 	veenachtige 	gedeelten, 	en 	zeld- meen ik alleen daardoor, omdat jullie Nog rijpe bramen vinden we hier, in- 
zamer daartussen 	groepen Kraaiheide. vriendschap hebt gesloten met ons, men- ten we er wat van plukken en eten; 
Overal 	die 	lagere 	plantengroei; 	alleen sen. Voor die tijd had ge ook meer vrien- jammer, dat jij niet anders dan minach- 
hier en daar een berkje; een armedige den, je erfvijandin de kat daui buitenge- ting voor zulk goedje hebt, Vriend. En 
den, 	die 	zijn 	penwQrtcl 	niet 	door 	de sloten.' daar die hazelnoten, die al verleidelijk 
harde oerbank vermocht te boren en die De Prediker hield een ogenblik op met bruin beginnen te kleuren en die jij ook 
door de wind misvormd was; e&i groep- spreken; hij wilde, dat Vriend het ge- met geen blik verwaardigt. Dan de lijs- 
je jeneverbessen en wat door schapebek- sprokene eerst goed in zich zou opnemen, terbessen 	en 	de 	hulsten, 	waarvan 
ken 	toegetakelde 	bremstruiken. voor hij verder ging. Toen hij nu van me- bcn zo'n 	fraai-rode 	tint aaunemei. 

,,Hier zullen we zeker niet vaak door ning was, dat dit het geval was, ging En  moet ik verder alles voor je op- 
bezoekers geplaagd worden. Hier is het hij  voort: noemen, Vriend? Je onthoudt de namen 
de juiste plaats om tot jezelf in te ke- ,,Vriend, ik geloof dat ik wel weet, . toch niet ,vrees ik. De berken, de elzen, 

n re, Vriend !" van wanneer de angst van het andere  waarvan 	straks 	de goudgele en'grijze ,  
Nu doemde duidelijker en duidelijker schepsel voor ons, mensen, dateert Ze sijsjes en 	levendig-bruine barmpjes de 

een bospartijtje voor hen op. Ze nader- lS geboren op de dag, toen . we zijn be- zaadjes zullen plukken, 	e essen, de tril- 
den thans 	het terrein, 	waarin 	volgen gounen op twee benen te lopen en met populiertjes, de klimop,jierfoeli- 
Rooie Willem de plas water moest lig- de andere twee hebben geleerd om met en clevogelkers.' 
gen.: Nog een ogenblik waden door de stokken te slaan en met stenen te gooien »En ziet, daar  vlak  voor mijn voet 1 
hoge heidestruiken en de beide vrienden Dat hebben de anderen ons nooit verge- een v 	heerlijk geurende thijm', 
hadden het terrein bereikt, dat hun toe- ven en ze zijn begonnen om ons te ver- Vriend  en daar de kleine deugniet, de 
komstig woonoord zou worden. Nog lag afschuwen, en deze afschuw is geworden zonnedauw, die 	vliegjes vangt en op- 
het meertje verborgen tussen een mantel tot een grenzenloze angst en haat. Ziet smult. Zelfs wolverlei, beenbreuk, genti- 
van bomen en struiken. De Prediker en —iiaar 	apen, mijn beste; die lopen soms aan en zandklokje zijn tot hier doorge- 
Vriend drongen door de wirwar van op vier en soms op twee benen en deze drongen . . . 
takken en bladeren. Een reebok, die zich zijn al gedoemd om van denderen Hier werd het gesprek tussen de Pre- 
hier overdag vermoedelijk geregeld schuil- vervloekt te worden.' dier en Vriend afgebroken, omdat de 
hield, sprong uit de struiken en snelde ,,Misschicn. ben ik mis, Vriend en ll laatste een wedstrijd in 'hardlopen was 
in vliegende vaart over de vlakte. Vriend er een heel andere oorzaak voor deze begonnen 	met een 	haas, 	die 	uit zijn 

[ die van planWas het 	te achter- Jnensenangst. 	Maar 	erg eervol 	is het halve dommel was opgeschrokken, zijn 
volgen, werd hiervan teruggehouden door niet, dat alle dieren hun kindertjes in- leger in de steek had gelaten en nu 
de stem van zijn haas: ,,stel je niet aan, prenten, 	dat 	'wij 	hun 	ergste 	vijanden benen maakte over de vlakte. 	t 
er is toch geen sprake van, dat je het zijn. En nog oneervoller is het, dat het De Prediker zette zijn wandeling nu 
dier te pakken kunt krjen". in de wereld nu al zover is gekomen alleen voort, maar het duurde niet lang 

De Prediker wrong zich met Vriend dat de ene mens de andere niet meer 
dat de ene mens doodsbang vertrouwt, 

f Vriend voegde zich, zwaar hijgende, t 
door de struiken en stond ineens voor de ver bij hem. 
plas. Op  hun verschijning brak daar op is voor de andere.' ,,j 	moet je werkelijk berispen, Vriend. t 
het water een waar tumult los. Dikke De Prediker zag ,dat de aandacht van Het is zeer onbehoorlijk om een gesprek 
plompe wilde eenden en kleine talingen Vriend was verflauwd, dat hij 	moeite op een  dusdanige manier zo abrupt af 
grutto's, watersnippen en tureluurs 5n-  Jiad om niet in 	slaap 	te vallen. 	Dies te breken. Ja, tracht nu maar niet zo'n 
gen met veel rumoer de lucht in.en zweeg hij verder en hij zweeg om even onnozel te zien; je begrijpt me wel.'? 
roerdomp, 	een 	fuut, 	waterhoentjes 	en 1 te dutten. De zon verwarmde met haar Toen ze op hun punt van uitgang wa- t 

t meerkoeten, die zich in de buurt bevon- stralen 	liefderijk 	de 	eerste 	mens 	met ren teruggekeerd, drongen ze weer door 
lcn, probeerden zo snel mogelijk naar zijn vriend in de Nieuwe Hof van Eden. de ondiepe bosrand naar de heide. 

1 het midden van de plas te komen, op Een 	hermelijntje, 	dat 	zostraks, 	toen ,,Nu willen we eens het mooiste plaatsje 1 
en onder water zwemmende. Zelfs het de alarmsignalen klonken, zich in zijn opzoeken, om onze woning te bouwen, 

çkleine gevederde volkje in de buurt van holletje had teruggetrokken, meende, dat Vriend. Ze moet op deze zijde van de t 
iet en twijgen, maakte snel ruimte. Een 'iiu het g evaar weer was geweken, 	de plas komen te staan, want ik wil van- t 



uit een der ramen over de vlakte iJi - 

de richting van de hoeve van Rooia 
Willem kunnen zien. En door een nder 

raam moeten We zicht 'hebben op de 
plas, Vriend". 
. 

Ze liepen langs de bosrand, de meest 
geschikte plaats zoekende. 

,,Wat dunkt je van dit hoekje, Vriend?  
Die armoedige kreupelden en nog en-
kele boompjes hier kunnen gerust ver-
dwijnen en dan is er een geschikt plek-
je klaar om ons huis te ontvangen. We 
kunnen dan deze winter meteen van-S  
uit onze salon de sijsjes akrobatentoereii  
in die elzen zien uitvoeren en anderq 
vogels van de lijsterbessen en hu1stbesse 
zien snoepen.. 

,,Aldus, we besluiten dan maar om 
hier ons huis te bouwen." 

Zodra de vrienden weer bij Willem 
Frankes waren gearriveerd, deed de Pre-
diker verslag van zijn bevindingen. Hij 
zei, zeer in zijn schik te zijn met do 
plas en zijn omlijsting en hij wilde nu 
maar zo spoedig mogelijk met de bouw 
van zijn burcht daar beginnen. 
Zo gebeurde het dan, dat hij en Vriend na 
een paar dagen de plas weer opzochten, 
de Prediker met spade en bijl gewapend. 
Er werd bosgewas omvergehakt om vol-
doende ruimte voor de eenvoudige stulp 
te krijgen en de wortelstokken werden uit 
de grond verwijderd. 

De volgende dag bracht Frankes per 

1  as de benodigde palen, spanten en plan- 
ken. De Prediker had nu een aantal zeer 

! drukke dagen, maar Folkert was zo goed 
om hem zo nu en dan te helpen. 

Toen er drie weken verlopen waren 
kon men de woning gereed noemen. Ze 
paste zich zeer goed aan bij de omgeving. 
De wanden waren voor een deel van 
dikke brede plaggen opgezet en het dak, 
dat door Willem Frankes was gedekt, 

ï was van riet. Niets was er aan hetge-
1 bouwtje, dat storend op het landschap 

werkte. 
De laatste avond, dat de Prediker er 

Vriend nog op de hoeve zouden over-, 
nachten, kwamen Frankes en zijn gast 
tot een akkoord omtrent de bevoorrading 
van etenswaren. De Prediker wilde daar-
voor graag de hulp van de boerderij van 
Rooie Willem, doch eiste dat hij alles  
tot op de laatste duit wilde vergoeden. 
Toen Frankes eerst een afwerend gebaar. 
maakte, zei hij, dat hij dan doodeenvou-
dig de woning aan de plas niet meer 
zou aanzien en weer verder de werel 
in zou trekken. Hij had toch immers 
geld genoeg om twintig en meer jarex 
alles te kunnen betalen, blufte hij. Fran-
kes betwijfelde dit beweren wel een wei-
nig, maar h ijwas toch gezwicht 'voor 
het aandringen van zijn vriend en men 
was tot een akkoord gekomen. D2 Pre-
diker kon nu, zo vaak hij wilde, melk 
en kaas, boter en eieren, meel, spek en 
vlees van de hoeve halen. 

De dag daarop betrokken de vrienden 
hun nieuwe verblijf en Frankes bracht 
nog stro en dekens voor het nachtlegeil  
en allerhande keukengerei, dat Hanna 
nodig had geoordeeld en gekocht. 

Tegen de avond van de eerste dag in 
de nieuwe burcht zaten de Prediker en 
Vriend naast elkaar op een stoel voor 
het raam dat uitzicht gaf op de plas. 
Ze keken naar het ge-dartel en de zwem-
kunst van de bonte menigte van water-t  
vogels. 

,,'Vriend, het kan heel wel zijn, dat 
'we hier een heel stuk van ons leven 
zuilen slijten. Maar mocht het je hier' 

,Je  ebt  natuurlijk alle 
vrijheid om elders je geluk te zoeken. 
Wat zeg je er van 

Vriend keek zijn baas ernstig aan met 
zijn eerlijke, trouwe ogen en legde zijn 
rechter voorpoot als antwoord op diens 
knie. 

HOOFDSTUK V. 

Bezoek 

De eerste dagen had de Prediker liet 
1 druk met het opknappen en egaliserei 

van het terrein rond de woning en het 
verrichten van allerlei kleine karweitjes. 
In de naaste omgeving ging hij, om rui-
mer zicht te hebben, het boom- en struik-
gewas meteen wat besnoeien. 

In de stilte van de avonden na de 
'windloze dagen; als het hier was, alsof 
de ganse wereld van mensen was uit-
gestorven, kwam wel eens de vraag bij 
de Prediker op, of hij het hier .  wel  
lang zou kunnen uithouden, na het ru-
moer en de spanningen die er de laatste 
jaren rond en in zijn leven waren ge-
weest. De rust deed hem weldadig aan, 
de afwezigheid van mensen, die hij over 
't algemeen had leren haten of min-
adhten, bevredigde hem. Maar toch be-
greep Mj, dat dit alles negatief was en 
dat hij toch enig doel zou moeten na-. 
streven of bezigheid zoeken, die hem 
boeide; zou niet zijn leven é&n grote 
leegte worden. 

Een enkele maal gingen zijn gedach-
ten 'weer naar het meisje in Zutfen 
dat eenmaal zijn leven kleur en inhoud 
had gegeven; dat bij hem alle illusie.-4 
voor een schone, rooskleurige toekomst 
had opgewekt. Toen hij had moeten 
vluchten, -omdat men-hem voor eeii mr-, 

[naar hield, had het hem wel pijn ge-, 
daan, dat de mensen hem als zodanig 
dorsten te beschouwen, maar bij hem 
was toch een absoluut 'vertrouwen ge-
bleven, dat Maria hem volkomen on-
schuldig oordeelde en hem trouw zou 
blijven. Hoewel hij zich bij het jongste 

1 samenzijn, naar hij meende, vrij goed 
t had beheerst, was toch de ontgooche-

ling, die hem toen was te beurt geval-
len, wel een zeer zware slag voor hem 
geweest. Hij had begrepen, dat ook zelfs 
Maria hem voor een moordenaar hield. 

In zijn binnenste was de Prediker daar-
door nog meer verbitterd geworden. Ove-
rigens was het, alsof alle aantrekkings-
kracht, die liet meisje vroeger voor hem 

' 
gehad had, thans volkomen in hem ge-
doofd was. Maria was nog hetzelfde be-
veilige meisje van voorheen haar ge-
zichtje was nog even knap als 'vroeger, 
maar de Prediker, die nu niet meer als 
de onervaren verliefde jongeman tegen-
over haar had gestaan, maar als iemand - 

die in enkele jaren een grote levenserva-
ring had opgedaan, een harde leerschool 
had doorlopen, had haar nu tevens ont-
dekt in al haar kleinheid en onbetekend-, 
heid. Zonder enig verlangen en ook zon-
der enig smart gevoel kon hij nu aam 
haar denken; ze had slechts zijn min-
achting. 

Het was in het laatst van September. 
Op een morgen, toen dz zon haar klim-

partij weer aan een heldere hemel was 
begonnen, sprak de Prediker tot zijn ka-
meraad: ,,Vriend, het weer is mooi en het 
ziet er naar uit, dat het nog wel enkel 
dagen goed zal blijven. 
,,:Wat dunkt je er van? Zuffeii] 

we eens een uitstapje maken naar 
de oude stad Groningen? Ik wil 
trachten een paar boeken in mijn be-
zit te krijgen waarin dieren en vooral 
planten worden beschreven en ik meen, 
dat ik daar wel voor dat doel terecht 
kan. Ik herhaal mijn vraag: wat dunkt 
je er "an? 

Aangezien Vriend geen overwegende 
bezwaren opperde tegen het plan van 
zijn baas, werd tot de reis naar Groningen 
dat een kleine veertia km naar het 
noorden lag, besloten. eEen  uurtje later 
waren de beide kameraden reeds op weg. 

	

Een kleine week -later 	za- 
we-er in de Nieuwe Hof en de Prediker 
haalde uit zijn rugzak een drietal boeken 
schrijfpapier, schrijfstiften, inkt en gan-
zeveren. 

,,Zie zo, Vriend, dat hebben-we er 
weer 'levend afgebracht. Nu begint voor 
mij de studie. Twee boeken over plan-
gen en een over dieren. En papier, on 
tussen de vellen bloemen en bladeren 
te drogen en dan nog inkt om enjgq  
aantekeningen te maken. Maar vandaag 
gaan we eerst wat rust nemen, want ik 
ben werkelijk een beetje moe geworden 
van de tocht.' . 

Een oktoberdag en somber ,triest weer. 
De grijze lucht hing laag en het zicht 
was slecht. De PredikerZaLïOor n 

der ramen te lezen en Vriend lag in zijn 
bak met stro een hazeslaapje te doen. 

Opeens stak Vriend de kop op en 
spitste de oren. Hij liet een waarschuwend 
geluid horen. De Prediker luisterde nu 
ook scherp toe, want hij wist, dat Vriend 
niet voor niemandal alarm sloeg. Hij 
kalmeerde zijn makker en opende voor-
zichtig de deur. Ja, nu hoorde hij ook 
iets, het was de, stap van een naderend 
paard. Hij ging naar buiten om te zien• 
wie hier met zijn paard de weg zocht. 
Hij was nauwelijks buiten de woning, toen 
er iemand, die op zijn ros langs de bos-
rand was gereden, voor hem stond, en 
die iemand was de Zwarte Ruiter.  

De aangekomene vroeg hem, of hij 
even verder mocht rijden, zodat hij met 
zijn paard tussen de woning en het ge-
boomte kon staan. De Prediker knikte 
van ja. De Zwarte Ruiter stuurde zijn 
rijdier nu naar de aangeduide plek en 
wendde daarop het dier. Ter, verklaring 
zei de Zwarte iluiter : ,,Ik wil graag 
zicht over de heide houden, voorzover 
er thans zicht is.' 

,,Ik begrijp het", antwoordde de Pre- - 
diker. 	' 

,,Ge zult U afvragen wat voor bood-. 
selep ik heb. Maar ik heb eigenlijk geen 
boodschap. Ik moest hier in de buurt 
zijn" en de bezoeker • lachte thans iro-
nisch, ,,en toen dacht ik: wel, laat ik 
eens bij de man en de hond zien en 
kijken hoe die het maken. Ik had reeds 
gehoord, dat jullie hier in de eenzaam-
heid verblèven. Gelukkig merk ik, da 
ge het goed hebt gemaakt." 

,,Ik dank U voor Uw belangstelling 
edele heer; ja, Vriend en ik maken het 

-zelfs uitsekend.'_ 	. 	 _ . . _ 

U behoeftie niet te danken," zei 
de Zwarte Ruiter en het was of zijn 
zachte stem wezenlijke teleurstelling ver-
ried, toen hij vervolgde: ,,besehouw deze 
mijn belangstelling niet als een zuivere 
plichtpleging of een uiting van nieuws-
gierigheid, maar laat ik 0 zeggen, dat 
gij een der weinige mensen zijt, waarvoor 
ik nog respect heb.' 

De blik van de Zwarte Ruiter dwaalde 
even over de heide; de Prediker meende 
te konstateren, dat daarin 'veel zwaar-
moedigheid en neerslachtigheid school, 
toen ze weer op hem gericht werd. 
• Een ogenblik heerste er stilte; noch 
de man die daar onbeweeglijk op zijn 
zwarte paard zat, noch de 'man, die 
daar stond met zijn ruige hond voor zich, 
schenen 'voor het moment te weten, wat 
ze verder zouden zeggen. 

Het was de ruiter die het gesprek weer 
opende: ,,Hoe is Uw naam 

,,De Prediker". 
De man op het ros lachte. Neen, dat 

was toch niet de lach van een struik-
rover, een boef, dacht de Prediker. ,,Een 
mooie naam en een mooi beroep om te 
prediken." Nu scheen er weer spot in 
de ogen van de spreker te tintelen. 

Ja, dat is mogelijk ,maar ik predik-
alleen tot de dieren en de planten. Aan 



zve1e eeuiW 
goeds gepredikt en ze schijnen daaren Het w 	er verstandig van er maarneem 
ten van dao tot dar steeds slechter te 'ruiter om hem te waarschuwen. Zou- "veel van aan 	Hanna." b, 	b .. 	 -3 zijn geworden. . 

, 	 . 	
L den ue maglscraatspersonen bij hun na- Onderweg naar de plas waren de ogen 

ZOU 	niet graag 	willen 

	

I willen 	ieweren, sporingen, die ze toch ock wel eens tot 1 
de Prediker naar de bodem gericht. 

ge het mis hebt in dit uw gezicnts. hier zouden kunnen uitstrekken, de spo- ij laat-bloeiend bloempje dat h 	op 
punt-....    	Prediker 	dan. 	Maar aar ge had ren hier hebben gevonden, dan was dit weg tegenkwam werd door hem ge- 
toch eenmaal een andere naam. hem zeer zeker niet erg gelukkig plukt met een paar blaadjes van het 

ook 
,,Die wil ik vereten, wat, meen ik, 

niet onverstan g is. enige 

geweest. 
Spoedig had hij alle bewijs van het 

plantje. 	Maar wanneer hij 	een 	gewas 
ontdekte dat reeds lang of kort geledei 

- bezoek weggewist en voor de zekerheid wie mijn oude naam nog een liefdevolle, 	zocht hij ook nog in de heide naar enig 
was uitgebloeid, dan stelde hij zich t- 

klank had, mijn moeder, ze leeft niet 
meer. Voor 'de anderen ben ik de Pre spoor der hoeven, om dat dan te 	ocn 

weden met alleen een bladrozet of blad- 
stengel. 	Zo plukte hij de gentiaan, de 

diker. Maar mag ik nu ook uw naam 
verdwijnen. 

De volgende morgen ging de Prediker 
wolverlej, het zilverschoon, de gevlekte 
orchis, 	de 	bérenklauw, weten? 	 . 	., 

noemt mij de Zwarte Ruiter;, ,,Men 
weer eens melk halen bij \iIlem lran- zonneroosje en 

nog veel meer. 
,,Ja,, ja, maar ge bezit toch een an- 

kes. 	Hij 	liep 	nog maar 	juist het 	erf 
op of Folkert zocht hem op en ging In zijn woning aangekomen legde hij 

dere ? 	• 

• 1 
een 	verhaal 	afsteken 	over, de 	Zwarte de verzameling op tafel. Hij wilde straks 

,, Ook ik ben die vergeten, maar ais . 	 . 	.. 	
,'v- 	1 Ruiter. beginnen om de bladeren en bloemen op 

. 
ge wilt, kunt ge mij ook de 	w recr . 	 .. 	. 

,,PrIJer, hij - ik bedoel de Zwarte - 
~ 	

. 	
korte  

	

papier 	e 	e en.. 	r een 
. 	. 

noemen". Om de mond van de ruiter heeft nu ook een streek uitgehaald hier sc 	 voegen 
kwam een harde en verbeten trek. n de buurt. Ik zal je vertellen 'wet hij N 1 n::en ging hij 	a of de sporen 

De Prediker begon nu: ,,Wreker, het • uitgevoerd heeft. van 	e paardehoeven wel radikaal door 
is de tweede keer, dat ik een ognblik woont hier een boer die Hendrik hem waren uitgewist, want de mede, 
met u spreek. En thais ben ik nog ge- Hendriks 	heet. 	Hij 	zit er 	warm 	bij, delingen, die Folkert had gedaan, deden 
sterkt in de mening, die ik de eerste maar de mensen mogen hem niet graag, 'vrzen hem 	dat de onderzoekiiigen in. 

--- 	 -____ 

maal reeds over u kreeg; namelijk dat want hij is een echte schraper. zake de Zwarte Ruiter zich ook wei eens 
gij niet de rover en spitsboef zijt, die Nou dan, de kerel had een koe ver naar hier 	zouden 	kunnen 	uistrekken. 
de mensenmond van de Zwarte Ruiter kocht naar Drenthe en gisteren is hij In de middag zat de Prediker zich 
maakt. Ik ben onbekend met de beweeg.. die zelf wezexi afleveren. Toen hij de te 	verdiepen 	in 	zijn 	arbeid 	met zijn 
reden, die u tot dit gevaarlijk handwerk 
heeft 	 in het minst 

koe had afgeleverd en liet geld in de planten, toen Vriend in zijn leger weer, 
gebracht en wil ook buidel had, heeft de Zwarte Ruiter hem begon te brommen. 

niet trachten in uw geheimen te drin- onderweg opgewacht en die heeft hem 5 Zo, is er weer bezoek op komst 	Ik gen. 	Maar 	ik 	wil 	u 	toch 	toeroepen,< 
staakt met 	dit 	bedrijf. 	Men 	zoekt 	u 

al zijn geld en nog meer 	fgenome weet niet, waar ik moet kruipen om 

reeds 	lang 	ei als 	men u 	vat, 	komt De 	Prediker viel hem in de: niet door de mensen te worden lastig ge- 
ge aan de galg te bengelen. Geloof me, Folkert. 	dat zijn toch 	eigenlijk vallen, Vriend 	bromde de Prediker. 
ik heb de laatste jaren heel wat meege- tru&rovcrsmaiieren." Een ogenblik later werd er hard op 

maakt en weet al te goed hoc,een clerge- Folkert was even van zijn stuk ge- 
bracht want hij had eigenlijk een goed- bracht, 

de poort van zijn kasteel gebonsd, wat 
Vriend woest blaffend deed opvliegen. lijk avontuurlijk leven eindigt 

Wreker, ik weet niet waaraan het ligt, van de daad van de Zwarte Rui- "Eenonbeschoftheid is het Vriend, dat 1 

maar ik 	voel sympathie 	voor u. 	En ter hij de Prediker verwacht. Hij dacht poet ik je toegeven. Maar blijf kaln 

daarom, daarom alleen zeg ik u : houdt even na en vervolgde dan: ,Dat is eigen- jongen. 	e zullen eens kijken wie of wat 

op met dit bedrijf; stel toch uw jonge lijk wel zo, maar je 	voet nog niet alles. daar aan de andere kant van de deur 

leven niet langer in de waagschaaL Kijk die Hendriks had een dienstmeid en 
'had 

staat.' 

Maar mocht ik ii ooit eens van dienst die 	het zo slecht bij hem, dat ze De Prediker opende de deur en zag 
kunnen zijn, doe gerust een beroep op wegliep. 	En toen 	wilde 	die 	boer het 

boot van mei af niet aan haar uitbe- 
daar buiten niet minder dan vijf jman~ 

mij.z Als ik ken, zal ik u dan helpen. .',  talen. 
nen staan. 

ue Prediker zweeg. . 	 .. 

En nu zei de Zwarte Ruiter dat h 
,,Met wie heb ik de eer, beren?" vroeg 

de huiseigenaar hoffelijk, terwijl hij de De Wreker 
boolaznlde 

h naar hem over 
en stak hem de _o!!  daarom Hendriks had beroofd, maar de- 

ze zegt, dat de meid hem bestolen heeft 
personen daar voor hem even scherp 

slanke hand, die nu krachtig door die En hij - ik bedoel de boer - mot oolq 
Het waren drie mannen in de 

gewone platte1ai*fsdiacht, op zijn zon- 
van de ander werd gedrukt. ,,Ik dank nog een gelijke som gelds aan de armen dags, waarvan twee klein van postuur 
u uit de grond van mijn hart", zei hij geven, anders zal hem iets veel ergers vefl 	terwijl de derde een grote ge- 
en het was alsof er een diepe weemoed nog overkomen, zo heeft de Zwarte Rui-, stalte had en een dom-brutaal buldog- 
in zijn stem lag. Direkt daarop liet hij ter hem gedreigd. gen 	gezicht. 	De twee overigen 	roe- zijn paard de heide weer opzoeken. Nu heeft onze dorprechter al met de gen een soort uniformkleding en torsten 

Even keerde hij zich nog om, roepende Drentse sehulten gesproken en ze willen een groot geweer. 
,,Prediker, wis de sporen van mijnpaard proberen de zwarte man te vangen. Hen- 

De grote man met het minder-schran- bij uw woning uit ! 
De Predik-er stond hem zo lang na te 

driks zegt, dat hij over de heide is ge- 
gaan in de richting van jouw plas, Predi- dere gezicht zeide, dat ze kwamen voor 

zien tot het eenzame beeld van man en ker. het gerecht. 
paard was 	vervaagd 	in de grijze at- dat". 	de Predi- ,,Zo, zegt Hcnurs 	a 	zei 	• 

De Prediker maakte een biiiging en 
mosfeer. 	 . ker. vroeg onderdanig: ,,Waarmee kan ik de 

,,Wonderljke kerel: Vriend. 	Waarom 

	

. 	
1 	• 
	heel  ,,Ja, 	maar hij 	heeft hem 	niet 	e  edele heren van dienst zijn? Maar treedt 

wendde hij 	zijn gezicht een weinig af uat wezige ver achterna kunnen zien, in dat  in mijn nederige stulp en staat 
toen hij mij de hand reikte . . . . Ik ge- weer van gisteren. Maar ik iioopocu.ni, h niet 	de tocht. Probs 
loof, dat hij er nog bleker uitzag, dan dat ze hem te pakken krijgen, Prediker„,  n 	zacht 	nlaattéden 	op 	een 
ten ik hem voor de eerste keer zag. ,)Och nee. 'stoel of een bank-."  
Een leven, zoals hij 	er leidt, valt ook Het 'verfiaal van Folkert was nu uit en De mannen schoven naar binnen. wat 
niet mee, 	Vriend. Immer 	in spanning de Prediker kon eindelijk zijn kruik met Vriend 	slecht aanstond. 	Zijn nekhareri 
en vrees. Hij hoort ook tot het grote le. melk laten vullen. . 

j steil overeind staan, hij 	liet de 
ger der gestranden en verongelukten, dat Folkert 	u het 	verhaal 	over ,,[1eeft anen zien en stiet woeste geluiden uit. 
steeds in. elke samenleving was te vin- de 	beroving 	reeds 	gedaan, 	Prediker ? : Stil Vriend. schaam je. Zie je dan niet, „Stil 

 den. Maar toch is het jammer, want vroeg Hanna. het allemaal 	brave burgers, 	nette 
er steekt beslist geen zwarte ziel onder in bijzonderheden. ,,Ja. heren zijn ? 
die zwarte kieren . . . ." Ti ik 	g hem al bij je staan. it ge- te De gro 4 man met het buldogge 

De Prediker draaide zich om en ging bef niet, 	dat de 	mensen 	veel 	nei.e- gezicht en de twee andere civiele per-, 
zijn woning weer binnen. Vriend volgde 
hem en sprong direkt weer in het ver- 

lijden hebben met Hendriks, maar 	- 
-tuurlijk zijn het toch, geen dingen, die 

dan, sonen waren gaan zitten, waarmee 
ook alle beschikbare zetels bezet waren. 

warmende stro. De studie in liet boek 
over de 	planten werd 	weer door de 

men mag goedkeuren.' .
t maar ik begrijp ,,Neen, 

De grote kerel gaf opdracht aan d 
kerspelsoldaten de woning te doorzoeken 

Prediker voortgezet. dat de lieden hun geld en kostbaarheden naar verdachte, verboden en gevaarlijke 
Even, daarna schoot het de Prediker, zo maar afgeven op enig dreigernent zaken. Terwijl zij hiermede bezig wa- 

ren. vertelde het hoofd van d 	kommis- te 	binnen, 	dat hij 	de sporen van de 
paardehoeven 	voor 	zijn 	hut 	nog 	nie, 

U moet niet vergeten, dat er auer.ei 
vreselijke en griezelige verhalen 	e sie - - want als zodanig beschouwde de 

had uitgewist. 	Hij nam een schop en gevreesde man in omloop zijn, 	ret1ir. Prediker de buldog in mensengedaant 

ging daarmee naar buiten om alle spo- 
ren van het bezoek te doen 'verdwijne 

Zo zou hij iemand hebben doo..igesc 
ten en 	verschillende 	hebben 	ser%on 

- dat hij schulte was in een naburig 
dorp, een der anderen bekleedde 

Maar je weet niet wat je moet geloven en  dezelfde funktie in een tweede dorp in 

van al dat moois."% Drente terwijl de derde dorprechter was 



we in verwijtende brekende ogen zagen, 
dan ook vroegen we ons af: was di 
nodig o mens?' 

Zo zaten de beide onafscheidelijken 
laar voor het raam, totdat het donker 
werd, de Prediker het olielampje ont-
stak en hij jch weer tot zijn plantep. 
wendde. 

,,Ons? 1) woont toch hier alleen, meen 
ik?" 

„Welneen,1 we zijn met ons beiden, 
mijn hond, Vriend genaamd nn 

De pastoor glimlach-te: ,,Bedoelt ge het 
zo. Welaan dan geldt mijn bezoek u 
heiden.",  

. 
van het Friese dorp. 
om hier de boedel te doorzoeken, omdat 
hij, de Prcdiker, verdacht werd in ver-
standhouding te staan met de Zwarte 
Ruiter. 

De Prediker was zeer verontwaardigd. 
,,Edele heren, deze verdenking bedroeft 
en grieft mij meer dan ik kan uitdruk-, 
ken. Wie is toch de man, die het in 
2:ijn hoofd durft te halen om mij van 
zoveel laags en schandelijks te betich-, 
tenV 

,,Gistercn is de Zwarte Ruiter in de 
richting van uw hut gereden' zei de 
aanvoerder. ernstig en gewichtig. 

,,Ah, nu begrijp ik het. Was het mis-. 
schien in de middaguren, edele heren 
Ja; ik 'zat" voor het raam te studeren 
en toen zag ik in de verte een ruiter 
séren. Maar ik kon niet zien, wie het 
was, omdat het zicht zo slecht was; 
het was erg diezig." 

,,Vanwaar kwam die ruiter ?' 
,Van de kant van Drente.' 
,,En waar ging hij heen?' 
,,A'aar de Friese kant, maar ik heb 

er niet erg op gelet. Maar had k geweten 
dat het de Lwarte Ruiter moest zijn, 
dan was ik hem zeer zeker achterna 

gaan en had de dorpsrechter gewaar-
schuwd. Deze zal zeker ook wel ge-
hoord hebben van Willem Frankes, hoe 
dapper de Prediker met hem heeft ge-
vechten om de Gelderse rovers het land 
uit te jagen." 	• 

De dorpsrechter bevestigde, dat de Pre-
diker een groôt vriend en wapenbroeder 1 
van Rooie Willem was. 

De buldog vroeg hem daarop: ,,Waar-
om woont ge hier in de wildernb' 

,,Edele heren, ik zal U dit uitleggen. 1 
Ik ben natuur-onderzoker i meen, dat 
ik daarvoor 'het beste midden in de 1 
natuur kan wonen. En bovendien, nie-. 
mand stoort me hier in mijn ernstige 1 
en moeilijke arbeid. Ik ben plant- en 1 
dierkundige, geoloog, bioloog, magister. 
Ziet u, heren, daai op de tafel ligt 1 
mijn werkmateriaal. Reeds nu  heb 

interessante ontdekkingen gedaan." De 
Prediker greep een klein bloempje van 
de tafel en zeide op enthousiaste toon: 
,,Kijkt heren, hier nu eens dit eenvou-
dige bloemeken. Het moet volgens zijn 
bouw, zijn habitus, acht meeldraden heb- 

en het heeft er maar zeve." De 
spreker hield de wonderbaarlijke spe-
1ig der natuur voor het gezicht van de 
grote man, die niets beters wist te doen 
dan maar begrijpende te knikken. 

De beide kerspelsoidaten hadden reeds 
lang de enkele kubieke meters, die de 
hut groot was, onderzocht en stonden 
dan, ook al klaar om verdere orders te 
ontvangen. ,,Ook iets verdachts gevon-
den?" vroeg de aanvoerder hen. Z 
schudden van neen. 

,,Dan kunnen we wel weer gaan," zei 
de buldog. De vijf mannen gingen weder-
om door de deur, die de Prediker voor 
ben opende. Voor elk der mannen maakte 
hij een diepe buiging. 

Toen de vijf gerechtsdienaars goed en 
wel waren vertrokken en Vriend einde-
lijk zijn gemoedsrust weer had terug-
gekregen, sprak de Prrediker: ,,Nou, als 
de Zwarte Ruiter door dit soort schran-, 
dere koppen gepakt moet worden, dan 
loopt hij nog wel een paar dagen op 
vrije voeten, ja, dan voorspel ik hem 
een lang leven, Vriend. Maar toch is het 
verduiveld jammer, dat ik niet weet, 
waar hij eigenlijk verblijf houdt en ik. 
hem niet kan waarschuwen als ik iets; 
hoor, wat werkelijk gevaar voor hem 
kan opleveren.. . Maar jongen, ik ga 
eten klaar maken, jij zult ook wel hon-
ger hebben.. . • en dan hoop ik, dat 
ze ons enige dagen met rust zullen La-
ten. •.. 'k moet nodig aan de arbei4 • 

rdat bloempje met dezeveitiiden 
 

liet 
 
 gij an sneeuwen 

t   zit me ook dwars." en vriezend weer was inge- 
t  treden. De Prediker maakte met Vriend 

HOOFDSTUK 6. t een wandeling. Hij wilde een paar uur-. 
. 

Winter . t tjes de zuivere lucht  inademen. 	Eerst 
liepen ze om het gehele complex van 1  

Begin november was er reeds sneeuw de Nieuwe Hof. ;,Vriend, nu willen we 

t
gevallen. Eerst waren enkele fijne vlok- eens  kjken, wat er in de laatste uri 
jas uit de grauwe hemel neergedaald. in of uit de heide en van of naar he 

1 Het W-s alsof ze eerst kwamen kijken water iá getrokken. Maar denk er. aan. 
of het 	gewaagd zou zijn, dat de legi- jongen, dat je geen spoor gaat volgen. ik 
oenen gingen volgen. Luigzaani werden wil thans geen enkel dier nodeloos ver- 
de aeaitallen groter, die neerf1adderdn ontrusten.' 

. De sv 'md, die uit het oosten kwam, wak- . 	Vriend, 	die 	weliswaar nog niet alle 
kerd e aan en de volgende dag gierde er woorden van zijn baas verstond, begreep 

1  een €neeuwstorm over de eindeloze vlak- 
te. 

 
 

. toch heel goed wat deze van hem-ver- . 
langde. Het fluïde, dat uit elk. lichaam 

1 r )e Prediker en Vriend zaten naast eI-. stroomt, zeide meer van de gedachten 

1 
 ka ar 	voor 	het raam, 	dat uitzicht gaf en gevoelens van zijn meester aan de 

OVtr 	de 	heide, 	naar 	het 	wonderlijk- hond, dan diens woorden ooit zouden 
mc 	ie spe' 	te kijken. 	In witte baner4 kunnen zeggen 	Omgekeerd voelde de 
ku am nu de sneeuw uit de lucht vallen; steeds de oede en minder goede 
de 	slierten 	werden 	als 	draperie 	door neigingen, die bij Vriend opkwamen. 
de 	wind op,enomen, het leek de dasi 
der 

 
 Witte 	jVCfl. 

De hond 	bleef dus  volgzaam-  
Zijn baas lopen, drukte zijn neus 6~ 

Hield de Prejiiker van de wijde heide, ' wel op de verse prenten, die de dieren 
111 het voorjaar, 	Als het dan wat een- rtje,9  hadden achtergelaten, doch liet 

onige 	donkerbruin 	een 	levendige 	bij-  hierbij.. Ze vonden de voetafdrukken  
tint van de . ontluikende nieuwe blaad-, van hazen en konijnen, en er moest 

. jes kreeg, als de \ 'ogelwereld, tot nieuw J zeker nog een ree zich in de wilderai. 
leven geroepen, zijn 	liefdesspelen boven schuil houden, ______ 

haar volvoerde; in vo1zorne 3  als de mi! J 	Dan wareierde prenten vanl 
.liarden bloempjes gingen ontluiken, waar- wi en een bunzing en van een dier 

. uit de menigten insckti nectar peurden, dat de Prediker niet aan zijn spoor kende 1 
als de door- de zon veThitte lucht hing eer wemelde het van de afidrukkq 

. te trillen oer de vlakt; in de herfst, van vogelpoten, gedeeltelijk met en ge- J .als het gebied dood schen en triest en ieeltelijk 	zonder zweinvliezen, 
troosteloos, e'en beeld van 	verlatenheid, Soms zaten in deze dagen de beide 
ie de mens tot inkeer en bezonnenheid .vrienden voor het andere raam te toren t 

niaande; ook in de .winter, als de witte len 	bespiedden 	zij 	de 	bewegingen 	der 1 
. 'wade 	als  een. 	smetteloos ,ked de eia-. watervogels. Wel kwam er langzamer- 

1 	dosheid bedekte, 	alle onreinmeedo-. 1 hand een ijskorst op de plas, maar het 
e nd verbergende, kon dit landschap heni grote aantal zwemmers, dat meest be gkoren, sprak het een taal, die reed 	1 tond uit eenden in allerlei variëteiten 

, eeuwen geleden 	door zijn 	yoovadcren kon nog een flinke oppervlakte van het 
was verstaan. Water openhouden. Ni kwam ook een 

1 	Langzaamaan begon de meeuw zich vlucht ganzen de plas met een bezoek 
. te stapelen, eerst op de luwe plekjes; vereren. En de Prediker was opgetogen 

de hoge toppen der struikheide staken J toen hij een dag later tevens enige zwa- 
er nog boven uit, maar ook deze zouden nen kon waarnemen, die als steeds trots 
straks een witte kap dragen. én statig op het nat ronddreven of met 

i 	Daar naderde van over de vlakte een behulp van hun lange halzen naar de 
1 ree. Ze wilde vermoedelijk voor de nacht wortels 	van 	waterplanten 	visten. 
1 een warm, beschut plekje zoeken in de Toen de winter aanhield en het voed- 

bospartij van de Nieuwe Hof. Ze ste- ei voor de meeste vogels schaars werd, 
1 vende recht op de woning van de kame- kwam een grote zwerm treklijsters om 
t raden aan. Vriend wilde al ccii scheld- de krop te vullen met de lijsterbessen 

ii partij tegen haar openen, omdat hij het De bessen van de hulst lieten ze voor- 
Ii 

 
optredeij van het hert verregaand bru lopig. nog onaangeroerd; hun honger wa 

1 taal vond. 	De Prediker verbood hem . vermoedelijk nog niet hevig genoeg om 

t
dit echter en Vriend slikte nu het ge- deze minder-smakelijke spijs te verorbe- 

1 	luid in, dat thans als een 	ftekkenI ren. 
t! gedonder door zijn lichaam trok en lang-. 0p een middag zag de Prediker een 
I zaam wegstierf. Vlak voor de hut ge- man de hut uaderefn. 
; komen, draaide de ree linksaf om kalm 
t in de struiken te verdwijnen. 

 1 1 	ik een 	bezeten; Vriend, ,,Had 	geweer Prediker terwijl hij door de ruiten keek 

II dan hadden we morgen hertebout kunnen Vriend, clie warm en knus in zijn stro 

ii eten. Even met de vinger aan de fre, sprong uit zijn bek en vervolgei 
° 	stoel voor het raam. 	Ja, 	hij 

1  ker gerukt en het rode bloed had de zag 	iemand naderen en direkt begon 

•J . 

blanke sneeuw bevlekt Maar brekende 
oen van een onschuldig en argkx4i het het weer in hem te rommelen. 

dier hadden ons dan 	acbt-verwijtend Neen Vriend, zo heb ik het niet be- 1 

1  aangestaard en gevraagd: 'was dit nodig doeld. Hij, die daar nadert is een zeer 1 
ordentelijk en braaf mens; als ik het 

1  o mens? 	 , 	 .. 

Vriend, zo heb ik de dagen mee- ,,Ja, ¶wel heb is het de oude pastoor van de 

t gemaakt, dat wij mensen in horden als iirochie van Rooie Willem. Stil daarom 

I razende furiën op elkander 1osstormde "'" jongen." 	 1 
Toen de priester de hut meer was ge- 1 en doodsloegen zoveel we konden. Maar naderd, ging de Prediker naar buiten en 1 alg dan de razernij voorbij was Ien we 

1 de gewonden hoorden kermen en steu- liep deze tegemoet. Nadat hij hem had t 
en ,de ~Venden hOO4eI 

- 	 . 

begroet, vroeg de Prediker: ,,Geldt 	1 
bezoek ons, eerwaarde ?". 



baden onImidde1dwas,was 	trots  
nen namen op een stoe, 

~ 
laat9 en Vrien4 	

e Pre er, heeroom.' 
' 	

op nuj - ik was liaar enig kind ~ e.ij 

	

De priester begon: „Al lang had ik het ,,Ja, ja, maar u zult vroeger toch nog en 	laten leren. Ik kwam
een 

zoeken,ni.aarhelaas 1 	naam hebben godragei u doop- plan moeder was, data ik eenmaal de 
liet bl-eef bij het 
hoeft nog geen af1 tel te zijn, want zo- 	

,,Die oude naam tracht ik te vergeten priesterwijding zou ontvangen. Dit lag 

als u ziet ben ik dan toch hier « • • 	 • 

en wat iS een naam ook. Dc weinige 	
ie 	 maar uit liefde vo 

De pastoor zag eens even om zich vrienden, die ik bezit kennen me nt 
mijn oeuer heb ii toch lang deze studie 

heen. ,,U is wel er klein behuisd « 	
anders als de Prediker.", 	

volgehouden.  

«Mij dunkt, het 	nogal, eerwaarde 	De priester scheen over de loop van 	
Tenslotte heb ik het aanstaande pries-. 

	

. wij beide hebben een gd' iiachtleger, het gesprek niet erg tevreden te zijr. 	
erschawr toch.aagçgeven. Ik miste 

een mooi zitje bij de ramen en een ta- 	is toch zeker nog een trouw zoon der k 
onvoorwaardelijk geloof en huichelen 

fel om bij te eten en te werkei Wat Kerk? Maar tot mijn spijt heb ik u nog 	011 en wilde ik met. Ik ben toii bij 
i 

 men nog meer?' 	 . . 	
met onder mijn gehoor gezien, hoewel een meester-schrijnwerker n de- wenst 	leer ge-, 

,,Ja, ik weet het, het .s maar p.et ge hier al geruimen tijd woont." 	 gat kunstambacht trok me zeer 
heer- -wat de dneiii haa 	-velen 	

De Prediker antwoordde: , .Och, her 	
an 

ste1lcn hun eisen wel eens te 1icg. wat 	 is 11 onderwerp waarm wij buit
en ?ter iets voorgevallen, gehee4 

dan op een desillusie of op een mïsluk- 

	

vrees ik weinig zullen opschieten. lik zal 	 schuld,, dat aan mijn levei 

king uit loopt'.'
hom 

griJZCPriS-. 	ereejtnhL t kort iets van nijp le ca 

meen, -dat u eigenlijk tot mijn parochio 
behoort, mijnheer .... ja, hoe is uw naam

1 	
79 	
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ookV De oude en de jonge man ztten het gesprek nog enige tijd voort en 
na een korte pauze in hun gedachtenwisseling, merkte de Prediker op: 

Wat ik wilde weten, Eerwaarde, ik kona,zoals U wee,wE1ig met de wereld 
in aanraking Is er thans veel armoede en ellende onder het volk?" 

De priester knikte. 
Zwerven er nog vEle afgedankten en verminkten uit de legers en 

vrouwen en k.nc.eren uit de tros rond?" 
"Ook dt , Prediker. Ik leef zo zuinig mogelijk en geef alles, wat 

ik kan missen, maar wat betekent dat bij al die honger en ellende?" 
De Predi.ke was vn zijn zetel opgerezen, haalde een geldzakje te 

voorsciijn en telde een flinke som aan goud en zilver voor de verbaasde 
a.toor op de tafel neer. 

"Eerwaarde, een- kleinigheid voor de noodlijdenden en als het kan, 
zoveel mogelijk vcor de verschoppelingen, die door armoede gedwongen 
en op de mooie voorspiegelingen der grote heren in de oorlog zijn ge- 
.aan en nu door het slijk zijn gegooid, vele voor hun leven verminkt en 
verziekt." 

De Priester bedankte de gever h9rtelijk9 
"Niets 'te danken. heer pastoor, ik ben blij, dat ik nog in staat 

ben iets te geven." 
De beide mannen zaten nog een poos te praten en toen de pastoor 

meende, dat de tijd voor heci gekomen was om weer op te stappen, brach-
ten de Prediker en Vriend hem over de heide tot aan cie eerste Liizen 
vn het dorp* 

Een paar ôagen later, toen de - pkDrnende zon en de blauwe lucht een 
. fraaie winterdag voorspelden, z1de de Prediker tot de onafscheidijke 

Vriend, ik heb trek in een flinke wandeling in dit kostelijke weer. 
Voel jij er ook iets voor?" 	. 	 . 

Vriend tt 	ij9t een keelgeluid horen, wat een toestermiflg beduidde 
Ze liepen over de landouwen, dan eens een eind over de veldsporen, 

.an weer door bos en wildernis-Deze dag hadden niet de planten de aan-
dacht van de Prediker, want wat was er eigenlijk nu ook te vinden, maar 
het waren de vogels, waar hij op lette. 

Het waren bijna alle de bekende gevederde vrienden, die hij waar- 
na ma.r ook bd hij het geluk een paar zeldzame gasten uit het noor-
den tegen te komen. En het 'vas merkwaardig, hoe weinig schuw deze zich 
toonderi.Geen snel wegvluchten, zodra ze een mens ontwaarden, gelijk de 
ekster en de waarschuwende Vlaamse gaai deden, geen scheldpartij op vei-
lige afstane als ij het winterkoninkje, - neen, vol vertrouwen lieten 
die trekkers uit koude streken imr naderen en zich van dichtbij gade-
slaan. Het waren de kruisbekken, die met bun haaksnavels de dennekegels 
van hun zaadjes ontdeden, de sijsjes, die de elzenpropjes leeghaalden 
en ai acrobaen i:'i alle standen aan de twijgen hingen en dan. nog de 
veelkïaTirige satij:iige pestvogels, die zoals de mannelijke en vrouwelijk, e 
oudo  wijven hewerden de pestziekte in het land brachten. 

"Ziet ge wel, Vriend? Overal waar de dieren nog onbekend zijn met 
de ware aard van de mens, missen ze de vrees voor deze. Deze vogels, 
die zo mak zijn, z konen uit heel 	verre en koude streken, ui eindeloze 
bossen en van woeste been, waar ze hun hele leven vaan geen ienS teger  

komen.aar owee, zo gauw ze onze werkelijke natuur zouden leren kennen, 
zouden ze precies zo over ons denken als de Vlaamse gaai. 

Toen de zOfl weer een met dalen was begonnen, gingen de wandelaars 
de ter11gweg inslaan, want de dagen waren kort. Een tijdlang waadden ze 
weer door heide en kruiden, ver van wegen. Een r.iter kwam hun tegemoet. 



J - 
	geloof waarachtig, dat de Zwarte Ruiter daar komt aanrijden, 

Vriend. 
Vriend gronde, tea teken, dat ook hij iets bijzonders waarnam en 

dt blij op zijn hLede was. 
De naderende stuurde zijn paard recht op .en af. Ja, het was de 

man. in het zwart. Rij reed in een matige draf, maar de Prediker za' 
zeer gceci, dat de rnin een prima, een volleerd ruiter was Berijder en 
rijdier schenen in houding en beweging Mn geheel te zijn. 

Daar was h.j naast hen,op een 	stnd van een paar meter. De Zwarte 
Ruiter 1chte vriendelijk b het passeren, terij1 hij zijn hand. ten 
groet opstak, welke groet door de Prediker werd beantwoord. 

"4 Onvoorzioatige kerel! Dit moet tenslotte toch verkeerd voor 1m 
aflopen, Vriend. Zo bij heldere dag over de vlakte te rijden. Ik u het 
buitengewoon jammer vinden, maar wat kan ik er aan verhelpen?" 
, 	Toen de beide kameraden weer un bin kasteel arriveerden, was het 
reeds schereig De Prediker stak het olielichtje aan en rakelde het 
vuur op, dat hij onder een aslaag had verduurzaamd. Daarcp king hij de 
pot xet eten boven de vlammen in hun eerste stadiu 

De Prediker gin gemakkelijkiiggen op twee stoelen en sprak tot zijn 
makker, die al reeds lang in zijn stroleger lag: "Ik weet niet hoe het 
met jou is, Vriend., maar ik ben werkelijk moe. Ja, we worden ouder en 
minder, jongen, ik voel het. We moeten meer andeltoohten maken, anders 
vrstijft and gebeente. 

"En hier zitten we nu lekker warm en schut in onze woning en aan-. 
Cie tonds kunnen 	ons tegoed doen aan een stevig maal eten. Als ik dan 
d enk aan e Zwarte Ruiters  die zeker nog buiten rondzwerft en die zich 
wel  moet voelen als een hert, dat door een troep wolven belaagd wordt... 

De Prediker merkte, dat Vriend reeds slipe. "Ik benerk mijn bste, 
dat je van vermoeien-is je ogen niet meer hebt kunnen open houden. Ik 
zal je dus niet langer met mijn geleuter lastig zijn." 

Een paar da-.-en later bevonden zich de Prediker en Vriend in de we* 
plante van de tierman-wagenmaker van net dorp. De Prediker bestelde 
bij deze een stevige koffer van eikenhout, met vier poten. Van het model 
had hij een tekenin gemaakt, die ook de maten aangaf. Uit het voorhantle  
den  zijnde belegen en gedroogde eikenhout zocht hijLoor de koffer ben 
dige planken 	 Lde 

Daarna begaven de beide vrienden zich naar de smid, tevens koper-
werer, waar de Predker de benodigde scharnieren en slot bestelde, 
alles van koper, 

ia enige dagen erden koffer en montuur in dehut van de nieuwe Hcf 
ebracht.eteen werden een paar beiteis en messen bijgeleverd, 

"Zieo, Vriend, nu ga ik zo tussen mijn plantenstudie ook nu en dan 
rnijn ltefj.ebberijvak weer eens uitoefenen. Ranken van bladeren en bloemen 
wil ik snijden langs de randen v.n de vlakken en in de orniijstingen mo-
tieven uit de dierenwereld. 

Zondaguuiddag. De kameraden hadden juist gegeten en wilden het maal 
verteren in een Iuie,geriiakkelijke houding. Vriend lag' weer in zijn bak 
en de Prediker hing wat 'voor het raam, dat uitzicht bood over de vlakte. 
De rediker merkte, dat er iemand over de heide op hun woning toekwam, 

ik geloof, dat we weer bezoek krijgen." 
Het antwoord, dat de Frediker vn zijn kamer-ad ontving, was een 

onderfards gegrom, 
"Ik geloowarempel, dat het Folkert is, die naar ons onderweg is." 

Nu wasVriendmet een handige heM e- 	iiiÏt b1ada zueuwierig m de, ,,îs, van dierijke molenaar dan, 
ding ineens uit zijn kooi en hij sprong boeken, die op de tafel lagen en hekeek een kerel als een boom, die onder het 
op zijn stoel voor het raam. Belangstel- de tekeningen op de losse vellen papiei' dorp woont. Die zeide in de kroe 
lend zag bij naar buiten. Waarachtig, en de gedroogde bloemen en b1aderen dat de mensen allemaal bange hazen wa 
daar kwam Folkert konstateerde hij. Oii- 	,,Ze zeggen pu dat je een groot ge-, ren, dat ze zjch zo maar door de Zwarte 
middellijk sprong hij weer van zijn zetel lrde bent, Predik-er. De dorpsreehter Ruiter lieteit beroven. Een paar dagen  
en rende gaar de deur, gorgelende keel- kegt, dat je al een heleboel pntekiui- later stak er een pijl in de deurpost 
geluiden uitstotend, die betekenden, dat gen hebt gedaan.' 	 rijn molen met een briefje er aan 
hij naar buiten wilde. j ei!" 	 daar stond op, dat hij - ik bedoe 

De Prediker ppeødc de deur en de 	j 	bet  best gev 	 de molenaar - binnen drie dagen aan. 
hond rende de jonge an, de daar, ia 	 afspreken, daT alle armen van drie dorpen voor niemen. 
derde, tegemoet. Na de Prediker was heft' zo is, Folkert Is er ook nog 	dal een zak vol. roggemeel moest bron - 
Folkert zijn grootste vriend. 	. 	nieuws?" 	 gen. 

Even later verschenen heiden in de 

	

	Nieuws? Nou ja, van de Zwarte Ruirn De molenaar liet de buren het briefje ,, hut. 	 ter" 	 lezen, lachte er om en verscheurde het. ,,Dat vind ik nu eens aardig van je, 	<, 	van hem. Hebben ze hem Toen de drie dagen om waren en hij met Folkert, dat je je oude strijdimakke 	
te"  akken?" 	 de wagen meel aan de boeren brachtg  

eens komt opzoeken. 	 Yiallo, hem te pakken! Ze krijgen hem kreeg "hij ineens erge pijn in zijn dij Folkert, die was gaan zitten, 	 nooit, de sufkoppen. Hij is de duivel en een pijl stak hem diep in het vlees. 
de: ja, ^ik heb je in verscheidene dagen1: te slim. Ik ben bij mijn oom in Zuid1arei En er was weer een briefje aan en daan niet gezien, d, t komt ook omdat ik een op bezoek geweest en heb daar veel stond op: Nog twee dagen geef ik dag of vier bij mijn oom 

laat  
 bezoek b 	vn hem gehoord. Jij spookt daar. 1 anders doorboort een pijl je hart. De. geweest. En nu acht ik. iaat 	eens ij de buurt ook rond." 	 1 Zwarte Ruiter." de Prediker kijken. 	

' 	„Vertel dan eens wat, Fo1kert." 



. 	 . 

—,Ë;i 	iifl iit 	 wikke lde, dat bomeiien heesters in bi 	De Prediker hoorde zich roepen en hij 

	

"lijk nieuwsgierig," vroeg de Prediker 	kwamen te staan en velen al gingen trad ni de hut weer binnen, om eeij 

belangstellend. 	 bloeien. 	 . 	
ogenblik ten hoogste verbaasd en ver- 

	

Nou dan, het gebeurde bij een bos 	De Prediker had in de wintcdagex bouwereerd naar de ander te ien. D 
-- 	 '_ -_--_-•_ 	 - 	 weinig aan de botanie gedaan, het ont. Zwarte Ruiter was verdwenen en in diens 1 

n de molenaar con de paarden niet, al- 	brak hem aan het levende materiaal. Hij plaats stond daar nu een knappe jonge 
leen Laten, vertelde hij, anders was hij 	- ad dan ook een deel van zijn tijd be' vrouw vcor hem. 
de Ruiter wel achterna gegaan. Maar, steed aan het snijwerk aan de eike 	De vrouw duwde de verblufte Predike 
de mensen zeiden, dat het pocherij van koffer. 	 een pak kleren in de hand. „Verstop dit 
hem was." 	: 	• 	 Maar nu het voorjaar was gekomei goed in de plas en verzwaar liet met 

	

,,En hoe kwam het met de zakker 	bad hij het druk om van al zijn nieuwe een steen. Vlug 1" 
meel?" 	 gasten in bos en hei, langs het water. 	De Prediker verdween niet het pak en 

	

,,Zijn knecht is 's middags al begonnen 	en op de wei, con exemplaar te vergat was spoedig weer terug. gijliet zich op J 
om die hij de armen te brengen. 1-Jijzelf 	ren, te tekenen, te drogen en te be. een stoel neervallen en zei: ,,Alle diii-. 
kon nu ineens niet om de wonde, zoal 	schrijven. 	 vals! Dat is handig!" 
hij zei. Maar de mensen lachen de gio • 	 de dierenwereld had daaigiaas 	De jonge vrouw was naar het vuur. 
bluffer 1lemaal uit." 	 . 	 de volle aandacht van de Prediker, voor.- gegaan en maakte haar handen en blote 

	

,,Een knap stukje, Folkert. Wil je wel 	al het leven in de plas. Hij bad vorig armen vuil en groezelig et as en kool 
geloven, dat ik espekt voor • e • Ruiter 	reeds aan Rooie Willem verzocht' Met haar vuile hand streek ze vervo1ei 
krijg?" 	 niet meer in zijn domein te gaan jagex •over haar gezicht om ook dat te besmeu- 

	

,,Wie zou dit niet, Prediker", zei de 	of stropen en hem gevraagd, om deze ren. Daarna nam ze de vuile etenspani'e4 
jonge boer met schitterende ogen. En wens van hem ook aan de andere kea en zocht een heideboender en een emmer. 
hij ging nog door met het vertelle4 1 nissen-jagers mede te delen. Gelukkig water en ging ze ruk aan het boencji 
van bravour- en schehnstukjes van cl 	hadden zowel Rooie Willem als de an- 	De Prediker zat sprakeloos toe te kij- 

ken Zwarte Ruiter. Hoe deze, eenijke bcere- 	dere jagers aan het verlangen van 	en hij nam de jonge vrouw daar, 
zoon, die een arm meisje met een kind ! Prediker voldaan. 	 voor hem scherp op. Haá mooie smalle  
had laten zitten had gedwongen een 	iet was nu zover, dat de gevederde gezichtje had de hoogrode kleur ver- 
flinke SO]ii gelds aan de verstotene af te 	waterbewoners zich weinig schuw meer, loren en scheen weer bleek te zullen 
staan, zodat deze het kindje goed ver- i toonden, als de Prediker en Vriend hun worden. Haar donkere, felle oen werdei 
zorgen kon. Hoe hij het geld uitdeelde dagelijkse wandeling om de plas maak-, gekroond door smalle donkerbruine wenk-, 
aan arme schrobberds, die hij tegen-, 1 11 ten; geen van hen bad dan ook enig brauwen, terwijl een lange. dikke haardos 
kwam. Hoe hij een koopman, die een • last of hinder van die beiden gehd. van dezelfde kleur om haar schouder i 

boer met een koebeest had bedrogen 	Zelfs waren er enkelen onder de zwem- golfde. ,,Hoe Ier wereld is het mögeijk 
had gedwongen om het bedrag driedubbel vogels ,die zo brutaal waren om zich dat deze tengere zwakke VrOUW de rol 
te vergoeden. En nog meer. 	 in hun richting te begeven om hen van de Zwarte Ruiter kan spelen en als -: 

	

Al deze wetenschap had Folkert bij 	nieuwsgierig op te iieinen, als ze lang eenzame door weer en wind, door heide 
de familie in Zuidiaren bekomen 	kwamen. De Predike.r merkte dan ook en wildernis kan zwerven? zo aing d 

	

,,Ik geloof haast, dat je de Zwarte 	op: ,,Vriend, ik geloof dat we het nog. Prediker door het hoofd. 	
b 

Ruiter benijdt om diens avontuurlijk le- 	zover brengen, dat de dieren tot ons ko. 	De kleding van de \TOUW was die van 
van," zei de Prediker lachend, toen Fol-, 	men ,gelijk ze in de eerste Hof van een boerewerkmeid ; de stof was sterk en 
kert uitgesproken was. 	 Eden tot de mensen kwamen 	grof en klaarblijkelijk vervaardigd door, j 

	

,,Nou, ja en neen, het is natuurlijk een 	 gehele morgen 	ö 	een dorpsseer. Aan haar voeten droeg 
heel gevaarlijk leven en je moet wel souw geweest en ze war-en met eei ; 	een paar halfversletcn, vuie klompen 
een heel gladde en handige vogel zijfl f linke oogst van Flora's kinderen thuij : 	,,Prediker, ze zullen aanstonds hier 
om op de duur de kop buiten de strop gekomen. Ze gingen nu eerst eten en 	1J11 ' klonk de welluidende stem van de 

- te houden . . . Waiit ze loeren overal j daarop zou de Prediker beginnen om jonge vrouw. ,,Ik ben een nicht of zoict 

op 	 .rL- 	- -- - 	 bloem en blad verder te verzorgen. Z-, van u, hoor, die zo nu en dan ems bij u, 
 . 	

r re er, zeg nou eens 	
juist 	komt 	 1 boel . 	 1 

eerlijk, 	t 	niet veel 	 . . 	 waren juist met eten klaar en het eot. 	om om e 	op e knappen. 
 r aon u, 	. 	 . 	 ~ werkelijk 1'•I 	1- 	- 

en spanning, 	t 	 . 	 . 

 

	

gerei stond nog vuil op de tafel en de 	erie 	ook zeggen, dat je eetgerei 

	

pa mng, wa za 	zeggen, in on 	
Vriend h 	begon te blaf- 	k met bijzonder meer alom." 

leven, toen we nog met ons achten in gi'11 . oen rien 	 . 	

H 	 h 	1 	d 
de hut bij het Dodenmeer huisden, dan fe dit naar anleidmg van enig ge.. een

speelde 	
Cii&UiCfl 

dat men de gehele dag tussen de koeien druis daar buiten .. 	 . 	
]•1 

en varkens moet doorbrengen?' 	 Ineens werd de deur wild . oene- 	 de Predik-er meende no 	ap-, 

Ja Folkert, dat kunnen « 	
trokken en kwam de Zwarte Ruiter drif-. P 

d: gelukkig aan de dodendaasnnit1 tig fl gejaagd 	hut binnenstormen...: 	It11 vroeg ze _Heeft 
 het 11 een bord en een lepel? Ja? 1100L 

komen, maar denk ook eens aan ylde 	« ' 
Vriend,g 	 . 	 • " '7 k 	.....1 

Keim e de Schwe' , , 	 4 	-1 , 	 een goede bekende van ons is? ze da 	er. 	 e 	voor- 
1' 	

' ' 	
:i i 	

en e anderen 
Prediker tot de verbolgen hond: 	werpen met etensresten. ,,Zie'zo nu kun- 

die 	door e wormen wordei 	De Zwarte Ruiter trad op de prediker nen de slimmerds, als ze dit willen, 
. 	 . 	

toe, di v cl tafel w opgestaan. Hij Zich overtuigett dat ik hier ook heb ge- 

	

Folkert wachtte een ogenblik met ant.. 	'' 	 .. 	
1 	' 	" 	 ~ 	 . 	 . ,. 

 T 	.,1 	. r 	1. ademde snel en zijn gelaat had, in tegen- 	ge en . . . . . 	 .A. 	 ria. 
woorden.  oen zei de j. ,,a is ook 	. 	 .. 	 r 	i 	 • 

•1 b,,.h ;i 	1 	 stelling met gewoonlijk, een hoocrod€ 	- aria. kwam er een weinig ontzet 
, 	 r 	• 	 ja en neen 	 . 	 .. 	 . 	 . 	 - A lippen 1 Prediker. 
 kleur. Gejaagd vroeg hij: ,,Prediker, ik oer e 	van 1e 	e ier. 

 r P
rediker   i 1 .~ 	T 	T word vervolgd. Wilt ge mij helpen?' 	Enigszins verwonderd zag ze hem aan., 

	

 Jongen, u. 	
„Voor 
	.  	 .+ 	 1 h" 	.1 

.. . 	 . 	 b ' 	 k n zeker." 	 „,U moo me ook ij een andere na 
begrijp e volkomen 	lEC verbaas  ' 	 '  

niets, dat het eentonige, alledaagse sleur- 	,,Gelukkig. Ik had trouwens niet an- 	 dit liever heeft" 

leven jou niet steeds kan bevrodiøe 	ders verwacht. Het w alsof er enige 	,,Neen, neen, het is een mooie naam" 
Maar ik ben bang, dat achter de Zwarte 	 was te bespeuren in de toon, antwoordde de Prediker nu haastig. 
Ruiter het geheim van een verloren, eex waaroj deze woorden werden uitgespro 	'Çha begon Vriend woest te blaffen. 
mislukt leven schuilt, Folkert. Weest 	ken. up zachte, bijna smekende toon zei De Prediker begaf zich buiten de hut en 
daarom heus niet afgunstig op hem. Bo. hijverder: ,,Kunt ge u snel een paar mi- zag een aantal mannen op zich los stor- 

	

. vendien, het leven 4at je thansl'eidt,, 	uit de woning verwijderen? Er men. Hij telde er acht. Het waren boeren 
is toch ook niet je einddoel, jongen. iS grote haast bij . 	 en landarbeiders en ze waren gewap2nd 

	

: Kom er maar eerlijk voor uit, jij droomf 	.,Natuurhjk. ok Vriend? , 	 met spaden, vorken en zelfs zeisen. Zr 
toch ook wel eens van een knap jong 	nodig." schenen allen buiten adem te zijn. 
meisje en een eigen huis en lieve kb 	De Prediker begaf zich naar buiten. 	Een der mannen vroeg bars: ,,Zijt gij 

	

. deren.' 	 Vriend meende hem te moeten volgen. de Prediker?" HOOFDSTUK 7 
	 ,,Neen, jongen, blijf jij maar binnen.' 	Toen deze knikte vervolgde de man : 
. 	 De bewoner van de hut liep een paar, 	C zoeken de Zwarte Ruiter. Hij moet 

Een gedaanteverwisseling 	schreden de heide op en tuurde over dj . zich hier verborgen houden." 
D 	t 	Ü 	 - 	

vlakte. Ja, daar ginds uit de richting van 	De Prediker deed alsof hij hevig v3r- 

	

k e winter s e,,aan en e lente aa 	Drenthe naderden een aantal mannen. schrikt was. .,Mens, wat zegt ge? Die 

	

! lijden 	
dzoai 	reeds En zoals 	.,Lieve tijd, wat gaat er nu gebeuren,' struik-rover? Die vagebond? Och mannen 

J 
en a plaats gehad.• 	za 	e 	de Prediker zich af. ..Is de Zwarte komt binnen. Ik verzoek je, doorzoekt vroeg L meesLv keren gaf de W 	ooktStC K nu weer'- Ruiter van plan om zich er in de hut niJn hut." 

cpn paar 
koude, wat 

warme 	 met vuurwapens te verdedigen? Maar een 	Hij gooide de deur van zijn stulp open 

al 

	
de ' zich 	

e, at over-, geweer droeg hij niet bij zich en wat meet en een paar mannen betraden de woning. 

	

P 	 nieuw 	 je met pistolen beginnen? Maar wat er Maria, die druk zat te boenen en te 
aanstonds ook gaat gebeuren, ik heb be- poetsen, deed alsof ze zeer verbaasd was 
loofd hem te helpen n zal deze belofte over het bezoek, maar ze ging intussen e 
gestand doen." 	' 	 kalm door met haar werk. 



weest rdi wat zal het nu veroer.  .woc-. 
den?" 

,,Maria, ik heb de Zwarte Ruiter reeds  
gewaarschuwd, dat het mis zou gaan 
met hem, als hij zijn leven niet veren-. 
dert." 

,,Ik onthoud dit. Maar het is gemakke-
lijker gezegd dan gedaan. Ik meen, gat 
ik aan de opgave, die ik me gesteld 
heb, nog niet geheel heb voldaan. Dat 
is weer het grote geheim", zei ,e jonge.  
vrouw, enigszins spottend en tevens diep-
ernstig. 

,,Maar Zwarte Ruiter, waar hebt ge 
toch uw paard gelaten?" 

,,D4t staat op een veilige verborgen 
plaats op mij te wachten. Het dier is 
deze dwaze invallen van mij wel gewoon. 
Ik meende, dat ik het laatste eind in dit 
geval beter te voet dan te paard kou 
aan.  Maar  ik  heb deze keer  misgereken 

Jen troep landlieden kende mij al vanuit 
de verte." 

,,Waar wildet ge naar toe?" 
,,Go vraagt zoveel. Ik wilde iemand 

even een kort bezoek beuiren.' 
Het meisje had nu de bik van hem,  

afgewend. Dc Predike zag, dat haar ae 
zicht zich een weinig rood kleurde. 
was op het punt om op dit thema nog 
verder in te gaan, maar beet zich op de 
lip. ,,Daar had ik bijna een stommiteit 
begaan," dacht hij. 

Er heerste weer een tijdje stilte in 
do hut en Maria blade4e weer.  in het 
boek. 

Nu was het de jonge vrouw, die eerst 
begoi te. spreken: ,,Tlç geloof, le4Lker, 
dat het inijii tijd wordt om te vertrek-, 
ken. Ik heb u nu al zo lang van uw 
werk opgeliouden." Ze lachte en had 
haar gezicht weer naar hem toerewend. 

,,Ja, lach maar, Maria.  Soms &nk ik 
ook 'wel eens: is dit nu je eigenlijke en 
uiteindelijke bestemming, Prediker ? Maar 
toch ook, ik ben blij met mijn pIantjes  
te zijn begonnen ; ze vullen teumiisto 
ene deel van mijn leven. En wat uw 
eerste opmerking betreft, Maria, om weer 
te vertrekken, ik geloof, dat het verstan-
diger is nog even. te wachten, totdat 
uw  ver vol gers  weer  in  hun woningen te-
rug  zijn, althans ver genoeg uit de buurt. 
Bovendien, laat ik eerlijk zijn, ik zie u 
eigenlijk node weer vertrekken. Ik weet 
zeker, dat ik  het in mijn stulp heden-
avond leeg en ongezellig zal vinden - 
de eerste maal zolang ik hier hen.' 

,,Ge schijnt nog niet de echte kluize-
naar te zijn, Prediker, de heremiet, die 
de wereld afgezworen heeft". 

,,Ik begin dat zelf ook te voelen; ik 
geloof, dat ik een van mijn heilige ge-
loften ontrouw ga worden, Maria. Maar 
versta me goed: ik interesseerde mij al 
sterk voor de Zwarte Ruiter, doch de 
nieuwe gedaanteverwisseling van deze in-
teresseert me nog 'veel meer.' 

Een spotlach deed de lippen van de 
jonge vrouw een weinig krullen. ,,Aha, 
ik ben dus een interessant oi3lect  voor.  
mijnheer de Prediker.' 

vaarte __een. Weinigop7j. Er werd nu  een 
gat in de bodem zichtbaar. Uit deze kuil 
haalde hij het pak kleren. ,,Nu is het ten-
minste droog gebleven," zeide hij. 

De jonge vrouw wees naar een kistje, 
dat tevens in de kuil lag. ,,Zitten d,er 
de schatten van de kluizenaar in?'; in-
formeerde ze schalks. 

,,Er zit wel enige waarde in", gaf de 
Prediker lachend toe, teiwijI hij de steen 
weer op çiijn oude plaats wentelde. 

,,Moeten de schatten nu geen andere 
plaats hebben, mi de Zwarte Ruiter, die 
struikrover en dief met de bergplaats 
bekend is, Prediker?"  

Er zijn maar weinig ménsen, die ik 
vertrouw, Maria, en tot die weinigen 
behoort de Zte Ruiter." 

,,Ik dank u, hoewel ik een dergelijk 
antwoord had verwacht. Maar ook mijn 
vertrouwen strekt zich uit tot slechts 
weinigen." 

Ze gingen weer naar de hut èn de jonge 
vrouw haalde onder het brandhout haar 
pistool en kruithoorn voor de dag en 
stak deze zaken in de bundel kleren. ,,lk 
vond het minder gewénst dat deze in 
het water kwamen te liggen.' 

Maria oordeelde, dat het nu tijd weid 1 
de reis naar huis te aanvaarden. 

Ze liepen thansgedrieën over de heide; 
de jonge vrouw.  Vriend en de Prediker. 
De laatste droeg het kostuum van de 
Zwarte Ruiter onder de arm. 

De Prediker bewonderde de veerkrach-
tige gang van zijn gezellin, zelfs nu 
ze in de lompe klompen liep 

Hun gesprek was zeer geanimeerd, zo-
dat ongemerkt enkele kilometers wer- 
den afgelegd. Voor hen b 	zich 

tegen  
--- --- 

De jonge vrouw bleef evenjiiFëîï 
plukte enkele van de roserode zonne1 
roosjes, die hier bloeiden. Ze vroeg da 
Prediker plagend of hij dit zeldzame 
bloempje reeds in zijn verzameling had. 

De Prediker glimlachte en knikte van 
ja. 

Toen trad de jonge vrouw op de jonge 
man toe en stak het bosje bloemen in 
een der knoopsgaten van zijn buis. Was 
er een vochtige 'glans in haar ogen 
vroeg de Prediker zich af, toen het 
meisje sprak : ,,Als een aadenken aan 
de Zwarte Ruiter". 

,,En nu, Prediker, lijkt mij het ver-
standigst dat ik alleen verder ga. •Wer-
kelijk in ernst. Ik ben nu spoedig bij mijn 
paard. 

,Ik zal u niet weerstreven, Maria, hoe-: 
wel ik zeer gaarie u nog een tijdje ge-
zelschap had gehouden." Zacht, doch met 
nadruk liet hij er op volgen: ,,Maria, 
ge weet waar ik woon, waar ik huis-
houd. Is het niet mogelijk, dat ik ook 
weet, waar ik u zal kunnen vinden?' 

Eau ogenblik stond het meisje te wei-
felen met haar antwoord. Toen sprak 
ze, met afgewende blik, toonloos: ,,Het 
spijt me, maar het gaat niet.', 

-i 

De Prediker,  rfiittich tot. de jonge 
!rouw. ,,Maria, de mannen zeggen, dat der viel het hem op, dât geen harer venslust viel er "echter weer een doffe, de Zwarte Ruiter hier verborgen moet slanke vingers een ring droeg 	 zwaarmoedige ernst over de jonge vrouw. 
zitten. Ik kan het echter haast ni 	,,In dat opzicht zijn we gelijk", dacht Op haar gezicht lagen weer matheid en geloven." 	. 	 hij. 	 troosteloosheid. 

,,We hebben hem hier naar toe zien 	Hij was het, die het gesprek weer her- 	,,Prdiker, zoudt ge mijn kleren willen gaan," 7ie 00fl der mannen. 	 vtte. Maria, er chuilt meen ik, ach- halen? We zullen er zoveel mogelijk Maria rees op van haar stoel.' Dan 	 . • ;, 	het water uit moeten Uingen"heb ik dus toch wel gelijk gehad, toen. 	'" lC•vn wel eenS  groot geheim . 	 ,,Komt u even mee, 	had een veel ik straks zeide, dat ik een man had zien 	Het meisje barstte in lachen uit. ,,Zo,  betere bergplaats." . 

lopen. U wou dat niet geloven, Prediker.?' en het leven van de 	ligt hie 	Ze begaven zich  naar  buiten. De Pre. ,,Hoe lang is dat geleden" vroeg c 	open en bloot voor me.'-, 	 diker ging he 	jeisj v woordvoerder der  mannen  belangstellend. 	difekt daarop  werd  ze weer em- 	 kwamen zeDaar 
„Laat eens kijken . . . . het zal onge 	'g. ,,Ik denk, dat ons beider leven wel 	

zware zwerfkei, die daar zo heel veer een kwartier geleden zijii.' 	iets bijzonders in zich bergt en dat het lang ge
leden door de gletscher was neer- 

zag u hem?' 	 met louter oorspoed en geluk is ge- 	 r Prdiker wenteIde het ge- ,,Aan 
de overzijde van de plas. Maar. 

ik heb er eigenlijk niet veel aandacht.  aan  
besteed, het was ok onduidelijk. Ziet 
ii daar dat groepje elzenbomen half over 
het water hangen?”,  

,,Nu, daar was het." 
,,Kan het de Zwarte Ruiter. zijn ge-

weestV' 
,,Hè ? De Zwarte Ruiter ? Wat weet ik 

. 

 
daarvan. Om mij wel, ik heb toch al ge-
zegd, dat ik geen acht op die kerel heb 
geslagen. Maar neen, het was geen ruiter, 
want de man zat immers niet op ee 
paard." 

De woordvoerder overlegde met de au-
dere mannen. Ze besloten om de bospartij 
rond de plas grondig te doorzoeken 
De ene helft van de troep zou daaiwooi 
linksaf, de andere helft rechtsaf gaan 
en rond het water trekken. 

»Zal ik met Vriend u vergezellen, 
mannen? Vriend spoort 1e knaap, als hij 
hier nog zit, wel op." 

,,\Triend, waar is dan uw vriend?" 
,,Ik heb mijn hond Vriend gedp1' .  
,,O! Ja, graag dan." ' 

Pe Prediker.  had schik in het geval 
gekregen, hoewel hij tot zijn leedwezen 
zag dat de watervogels weinig gestel4 
waren op dit bezoek en angstig wegvlogen  
of wegdoken. IJverig zocht hij  naar  , de 
dringer; hij gluurde door alle wilder-. 
nisjes, door de wirwar van braam- er 
framborzenstruiken of wat ook. En voor,  
zich zag hij het spottende gezicht van 
Maria, zoals hij dat achter het raam had 
opgemerkt, toen ze uittrokken op zoek 

1 
 

naar de Zwarte Ruiter. Die bruine heksi 
1 

 
dacht hij en er was een grote bewozde-. 

L in.  hem 'vOQ de jonge vuw, 
te- 

rugkeerden na een mislukte  speurtocht, 
vonden ze de voormalige Zwarte Ruiter 
aan de tafel zitten, bladerende in een der.  
daarop liggende boeken. De Prediker 
merkte op, dat ze er erg bleek uitzag en 
dat er een bittere, doch tevens vermoeide  
trek op haar gelaat lag. 

,,Sukses gehad?" vroeg ze spottend. 
,,Niet bijzonder; Vriend en ik hebben 

ons overigens bij het speuren zeer in-
ges 

 
pannen." 

,Waar zijn mijn vervolgers gebleven, 
Prediker?" 

,,Ze zijn weer naar huis afgereisd. Ik 
heb mijn best gedaan om hen te over-
tuigen, dat de kerel naar de Friese-  kant 
moest zijn gevlucht en dat hij eigenlijk 1 
in Friesland thuishoort." 

,,Prediker, ik ben u zeer dankbaar voor 
uw hulp' zei,  het meisje op bewogen 
toon. 

,,En ik ben blij dat ik in de gelegen-, 
heid ben geweest ii een kleine dienst te 
bewijzen." 

Een tijdlang sprak nu geen van beiden 
een woord. De  jonge vrouw scheen nog 
haar aandacht geheel aan liet boek te bc. 
steden en 4e Prediker trachtte zonder 
aanstoot en zonder dat het opviel, zijn 
gast nog nauwkeuriger op te nemen. Hij 
ontdekte dat ze boven de linkerwenk-.;-. 



- 	

ge di- Wilt ge me dan beloven, dat r 	ria r Jk zou niets weten , antwoordde do 
rekt een beroep op mij zult doen, in- 1 in hart en nieren, omdat ze in ecu zee boerenknecht. 
dien ge in moeilijkheden of in 	nood t van louter braafheid was opgevoed en 1 	,,Nog iets van de Zwarte Ruiter, ver- 
mocht komen te verkeren ?' 	 t het leven niets anders van haar had ge- *,  1 nomen ?' 

beloof ik u.' 	 1 ,,Dat vraagd dan in louter braafheid te zwel- 1 	,,Och, zo nu en dan hoor je geruchten 

t  De Prediker reikte de jonge vrouw de 
gen. Zij was zo intens braaf, dat het ver- 
stoten van haar minnaar op louter ver-. 

naar ik geloof dat de mensen er ook 
' een heleboel bij fantaseren". 

fiundel kleren. De beide mensen gaven 
elkaar de hand en blikten elkander nog 

dachtmakingen , het breken van haar be- „Dat ,,Dat denk ik ook, Foilcert, maar toch 

eens in de ogen. Toen scheidden zij. loften, haar zelfs nog als braafheid werd 1 een heldere jongen is het. Ik heb grodi 
- J aangerekend. respekt 	oor hem.”  1 

- 	
De 	tweede Maria 	was 	vcrmqdelijk ,,En anders ik 	vel Prediker." 

niet braaf. Mishiea wa 	zij het co 	een- Toen ze weer op weg waren naar hun  
Onrust maal geweest, zij het dan ook minder 

f 
domein, zeide de Prediker: ,,Vriend, ze 

Vriend begreep zijn baas niet meer. lijdelijk en automatisch; maar het leven ' Zijn er hier niet mee bekend, dat de 
Op de terugweg naar hun woning had scheen haar hard te hebben getroffem ' 1 Zwarte Ruiter en die Drentse boeren bij 
hij 	hem, Vriend, op een, zijns iaziensi,  Ze was nu van het pad der geijkte braaf- 1 ons op bezoek zijn geweest in de hut. 
onrechtvaardige wijze beknord. De Pre-. heid afgeweken en ze was geworden tot 1 Gelukkig maar, want dan zo&Ien ze al- 
diker 	had 	die 	weliswaar 	direkt 	weer icen vrouwelijke 	traatrover, cea misdaIij- 1 licht ook met het damesbezoek bekend 
goed gemaakt door hem aan te halen, ster. ' zijn geraakt. En wat had de arme Predi- 
te strelen en zoete woordjes toe te fluis- Maar voor de Prediker betekende' dit 1 k' 	dan 	voor 	leugens 	en 	uitvlucht-eil  
teren, maar Vriend kou 	zich niet her- i 	zijn 	loopbaan 	als 	lansknecht, 1 moeten bedenken, om dit te verklaren en 
inneren dat zijn meester zich ooit eer- had hij bij 7Jjn spitsbrocdrs veel ruw-, ! te rechtvaardigen. Het zou een hele knak 
der zo had laten gaan. En terwijl zijn heid en weinig braafheid gevonden, doch gegeven hebben aan onze goede reput 
baas anders geregeld op reis met hem ook veel trouw en kameraadschap. En Jie,_Vriend 

gak,  zweeg hij verder op de terugreis. ongekeerd ? De Prediker had langzamr- Tfl de middag ging de Prkevi. 
F n ook bukte hij zich geen enkele maal hand een afschuw gekregen van al die t werken aan zijn 	herbarium, 	maar 	hij 
om een of andere plant of bloem van braafheid; 	daarvoor 	was 	in 	de 	plaats t kwam tot de ontdekking, dat hij 	nog 
de bodem te plukken en in zijn zakken gekomen een verering van moed en ecu- J slechts enkele vellen ongebruikt 	papier 
te steken. 	 1 rage. En daarom was in die vererings- 1 bezat. 

Toen ze we-er in de hut waren terug- kring ook gekomen die Maria, die zonder, t ,,Vriend, we zullen wel - -̂-ns weer een 
gekeerd, 	nam de 	Prediker 	voorzichtig hulp of steun met haar tengere lichaam reis naar  de  stad moeten ondernmen 
de roserode. bloempjes  uit zijn knoons- OP 1a 	paard in weer en wind over dg om een nieuwe voorraad papier in t 
gat en legde ze op een vel papier. tfij eenzame heide en akkers joeg, gejaagd ei 1 slaan. Maar aaigezien Groningen nu niet 
schreef er direkt een tekst naast. Hierop veracht door alles wat braaf heette. bepaald naast de deur ligt, lijkt het m 
werd het vel met de bloempjes tusseil Tot zov3r was de Prediker gekomen niet ongewenst om eens te trachten dich- 1 
een stapeltje papier gelegd en dit met toen de slaap zich over hem ontfermde i terbij 	ons van hctnodige te voorzien, 
een Plankje en een steen bezwaard. Dit en zijn visioenen verjoeg. ''° $aail daarvoor eens bij heeroom kij-.  
alles werd met 	le grootste voorzichtig- Toen de Prediker de volgende môr ge ken.' 	 . 

heid uievoerd. 	tussen mompelde  hij:  opstond 	begaf hij 	zich 	eer 	ar., 	zijn -  zochten het dorp weer op. en be- 
,,Ts het je in je bol geslagen, Prediker?', f primitievptenpéïèiiiag hOdJ gaven zich naar de woning van de pas- 

Die avond, toen 	e Prediker op zijn ' zooneroosjes zich onder dc druk haddei 1 tOOr. De pastorie lag naast de eenvu- 
strozak lag, kon hij in tegenstelling met gehouden. Hij rangschikte ze een weinig 1 dige kerk en was niet anders dan ecn 
andere avonden niet onmiddellijk de slaap 1 anders en legde een paar blaadjes ii oud, 	vervallen 	boeideijtje. 	,,Maar 	de 
vatte. Hij zag door het raam naar de 1 een andere stand. Daarop werden ze weer .1 boeren vinden de woning vermoedelijk 

t- 	ernhiel ci 	&pcinsdedïdgIïdI onder druk gezet. 	 1 nog prima voor mijnheer de pastoor," 
dacht de bezoeker. 	 1 van de mens in het onbegrensde, onbe1 Na het ohtendmaal gingen beide vrien- t 

den 	De Prediker zocht weer 1 Prediker klopte aan de deur, die 
1  grijpelijke heelal. Hij probeerde de 	ven- 
1 sen, de verlangens, de idealen van het 1 

op 	stap. 
ijverig bloemen en planten, doch het ge- i zich aan de zijkant van de woning be-, 

t kleine mensenkind tot hun juiste mikro- t lukte hem slechts een paar te vinden, die vond. D. deur werd geopend door ,  ieer-
oom zelf. 

1  poporties terug te brengen. Tot Vriends t hij nog niet bezat. De middag bestoedd 	1 
hij 	in het drogen en beschrijven van ,,Aha, 	del -  Prediker. 	Bijzonder 	aardig 1 

1 verrassing konk daarop in deze ongewone 1 
stonde  de stem van zijn meester uit het liet gevonden rnateriaal. 	 1 vind ik het dat ge mij eens komt 

bed: ,,Het is allemaal dwaasheid, Vriend ; 
t 
t

en De volgende morgen gingen de onaf- 
scheideijken weer eens melk halen. Toen 1 

zoeken. Komt binnen, komt binnen 
gaat mee naar mijn kamer." 

begoocheling en niets Anders".  
de jonge boerin hem het vocht in de  Toen 	in het woon- en tevens stu- 

t 	De Prediker keerde zich op de andere kruik had geschonken, vroeg de Prediker 1 deerverfrek van de priester waren g- 
zijde, maar ook  nu  wilde de slaap nog en hij meende dit op een heel onver- 1 zeten, begon de Prediker : ,,Laat ik zo 1 
niet komen. Hij mompelde: ,,Ts het je scliillige toon te doen: ,,Kent ge hier in bruteal zijn om direlctmet nlijn bood- 1 
in je bol geslagen, Prediker?" Hij vreesde 

1 de omgeving ook een jonge vrouw, die de 1 te komen. U weet, dat ik voor dat hij koorts had, want nu kwamen er naam van Maria draagt, Hanna ?' mijn herbarium nogal veel papier be- 
twee Maria's voor zijn geeste-soog. , 	De vrouw des huizes 	begon hardop 1 nodigd ben, maar nu ben ik zo goed 

De eerste, knap en zedig, die hem hon- ' te lachen. ,,Sinds wanneer begint de Pre- 1 als door mijn voorraad heen. En ik zie 
derdmaal eeuwige trouw had gezworen 1 diker, de sombere kluizenaar, de wou- er wel wat tegenop om alleen voor wat 
en die hem tenslotte toch had 'verloo- wenhater, weer belang in de dames te papier een reis naar de stad te onder- 
chend. 	Zij 	kwam 	weer 	voor hem 	te stellen ?" m 	i nemen. Nu kwam de gedachte hijij 
staan, met haar mooie ogen, har fijn-. ch een bijzondere reden zijn, op, dat heeroom mij misschien wel aaa 1 
besneden gezicht met de goedige, zachte dat men een ogenblik van een uitgestlp-, een aantal vellen zou kunnen heipen.' 
trekken, haar heerlijke rode lippen, haar pelde richtlijn afwijkt!' 	' 	 1 ,,Lk 	zal 	eens 	zien, 	mijn 	zoon:' 	De 1 
zachtrose gezonde tint op de wangen. .,Nu ja, vooruit dan maar, we zullen i zieleherder begaf zich naar zijn eenvou- 1 

' Maar ze maakte thans niet de minste dan maar zo'n uitzonderingseval aan- di ge schrijftafel met enige laden, die in t 
indruk meer 	p hem. Voor hem was 'v1aria nemen. Maar is het beslist 	? Of een hoek van het vertrek stond. Daarop 1 
uit haar gezicht alle gloed verdwenen kan het ook een Marije of een Margje lagen 	enige 	boeken, 	beschreven 	vellen 
het oefende niet de minste aantrekking zijn?" papier en enige kerkregisters. Daarneven 
kracht meer op hem uit; hij kon op dat ,,Dat weet ik werkelijk niet." lagen 	of 	stonden 	schrijfbehoeften, 	een 1 
gezicht aleen nog geestloosheid lezen. Ze ,,Dan wordt liet zeer moeilijk." kruisbeeldje 	en een 	potje 	met droog 	1 

t fijn zand, dat vroeger dienst deed aÎ was voor hem geworden een grote, mooie ,,Ze heeft een slanke gestalte, enigs- 
doch levenloze pop. 	 « zins 	bleke gelaatstint, 	is 	niet onknap, vloeipapier. 	De 	pastoor 	scharrelde 	wat J 

Toen kwam die andere Maria. Ook zij hCCit bruine lokken en een moedervlekje in de laden en haalde hieruit een Uein 	t 
was knap, hoewel haar gezicht niet die boven de linkerwenkbrauw." voorraad papier. 
regelmaat van trekken had. 	Maar dit ,,Prediker, Prediker, ik geloof, dat ge De Prediker keek intussen het vertrek 
drukte een stuk geest en leven uit; brui- al in de ogen 	gekeken",  eens rond. Het scheen hem toe. dat het 1 
send leven, dat echter donr het noodlot, spotte de boerin. Ze dacht nu even na, leven van een dorpspastoor allsbehalve 
naar het scheen niet tot ontplooiing mocht doch moest antwoorden: ,,Tot mijn spijt weelde was, iets, waarmee hij ook wel 1 
komen. Op dit gelaat lag soms een alles ken ik geen Maria, waarop uw beschrij- een weinig bekend was. Alles in de kamer 
trotserende wilskracht en durf en dan ' vinci van toepassing is, Prediker." ademde eenvoud, zo niet armoede. Langs 1 

I

weezag het hem aan alsof het °Haima, wilt tegenover de anderen de wanden hingen enkele goedkope pren- t 
te smeken: ,,Prediker, help mij!" : zwijgen over hetgeen ik u gevraagd heb?" ten met 'voorstellingen uit Jezus' 1even, t 

1 	,,Natuurlijk, 	dat spreekt vanzelf." De tegels aan de haard, de kaarsenkande- 
De Prediker verliet de hoeve weer. Op laar, 	de 	meubels, 	alles 	was 	van 	het- 

het erf trof hij zijn oude kameraad Fol- soberste makelij. Niets was aanwezig, dat 
kert. ,,Ook iets nieuws?" vroeg hij. 



ook maar  enigszins naar  welstand  zeem- 	- 	. 	 . - ---- 	- 	 -____ . 

de. Alleen een in hout gesneden Maria- 
1  beeldje boeide de aandacht van de preiT 

moedig 	,,hoewel ik uiteraard he1emaa1[Wi1en onze 
' 	urtochten wat 	er 

kenner ben von vrouwelijk schoen» der moeten 	kken  Vriend . . . . Haar 

1 
 diker. Hij begreep, dat het door de hand ik kan niet zeggen 	dat ze een lief  ge.  naam is Maria, haar haren zijn donker-s  

van een meester moest zijn gesneden zichtje heeft, maar ik vind haar - hetE bruin, ze heeft een knap gezicht en een 
De pastoor begaf zich weer naar de spijt inc voor haar - integendeel 	il moedervlekje boven haar linkerwenk- 

tafel m het midden van het vertrek en lelijk." 	 t brauw. Zo moeilijk kan het toch niet 
reikte 	de 	Preiker 	een 	bunde1tje 	pa- « 	dank ii voor uw inlichtingen, eer-j zijn om haar op te sporen . . . . Vriend, 
pier. 

----- -. 

„Grote 	eerwaarde, en zeg nuj t 	dank,  
waarde; het is ook mogelijk, dat ik die 
dame naar de Drenthse kant moet  zoeken. 

we zullen onze nasporingen over groter 
gebied  uitstrekken . . . . Och wat bazel ik, 

1 wat ik hiervoor sc1iu1di' ben." 
Overigens is het een zaak van minder 1 

Maar laat ik opstappen gewicht. 	 en 	Lil 
kijk me maar aan met verwonderde 

1 
	

.,Niets, 	niets, 	helemal 	niets, 	ik 	ben niet nog van meer tijd beroven.". 	1 
ogen, mijn jongen, het schijnt je baas in 

1 blij u van dienst te kunnen zijn," zeido 'De Prediker rees op van zijn stoel eni 
jj 	bol te zijn geslagen . . 

1 
 de oude 	man. 	,,U 	heeft me 	laatst  al 

gelukkig 	met uw t .7iccr 	gemaakt 	ruime 
de pastoor  volgde hem hierin, maar deze  1 Hoofdstuk IX 

t 

gift. Ik heb er reeds enige mensen blij meende toch zijn gast er op te moeteJ 
wijn, 	dat 	hij 	heus 	tijd 	tekort.  geen 

Jos alarm 
mee  kunnen maken ; kwam. De verzorging en de bediening van • 

Het 	hogere dierenleven, 	dat hij 	de 
verschijning van de beide vrienden en 

De Prediker haalde twee zilverstukken zijn kleine parochie kon hij op zijn slof- de hutbouw aan de plas in wanorde was te voorschijn en legde die voer de pastoor fen af, zo zeide hij. ,,Gaat u in ieden geraakt, 	had zich 	langzamerhand her- neer. geval nog even mee in de tuin kijken; steld. Met de hut, die zich goed aan de 
: 	.,Neen, 	neen, 	niet afw2ren, 	heercom de kollektie planten is wel niet zo buiS;  omgevingaanpaste, waren de dieren al 

Ik zou u anders nergens, mcce om durven gewoon uitgebreid, maar ze zal u als spoedig vertrouwd geraakt en ze hadden 
vragen en voor mij 	betekent het nie- 
mendal. 	U moet uw 	toch papier 	ook 

plantkundige wellicht toch interesseren.' 
Dooi' het achterhuis, waarin veestallirig 

gu ook ervaren, dat ze voor. het twee- 

betalen?" begaven zij zich naar de tuin. Ze passeer- ixnigwezeflCn dÎCnS metgezel, 	ruige 

gij 	dit dan 	beslist wilt . den  ." 
dan de bejaarde huishoudster mt haai1 

. 
vierbeen, eigenlijk niet bevreesd behoef- 

Vriend 
Jk weet, meen ik, ook wel iets van 

het 
grimmig en tanig gezicht. ,,Nou, ik be- 
nijd de pastoor niet, om daar ae hele l 

den te zijn. De Prediker had aan 
dat alles wat er hier leefde on- gezegd, leven van een dorpspastoor, en weet 

hoc moeilijk die het heeft om op het dag tegen aan te moeten zien; haar hut der hun bescherming stond en dat hij 

t gebied der financiën de eindjes aan cl- meur schijnt ook niet van het beminne-j zelfs geen haas mocht fiajagen, die vlak 

kaar te knopen." lijkstc te zijn," dacht de Predilcer. 	t oor hun voeten uit zijn leger opsproflg. 
de 1 

,,Ja, maar hoe zou het eienlijk ook 
De pastorietuin zag er buitengewoon 

welverzorgd 	uit. 	De 	Prediker 	bcgrcepj 
En Vriend hield zich stipt aan 	af- 
spraak, ook zelfs als hij alleen eens een 

1 anders, mijn zoon. De boeren hebben liet 1  dat de oude priester 	veel liefde voor, uitstapje maakte om de plas. 
ook niet ruim. Al die oorlogen met al jom, bloem- 	en groentekweken had. De ree, die hier vroeger haar domein 
die vorderingen van vee en graan hebbezz Hoewel de tuin een flinke oppervlakte had, doch bij de komst der nieuwe be- 
vele boeren arm gemaakt. Mijn inkomsten 1 besloeg, was er geen enkel stukje grond woners gepoogd had ergens anders een 
bestaan voor het grootste deel in natura, onbenut gelaten. Een deel was afgezon- nderkomen naar haar zin te vinden, 
Enig traktement in geld ontvang ik bijna 1 derd voor appel-, pere- en pruimebomen, was al lang weer teruggekeerd naar haar 
niet. Ik • heb de tienden van verschillende 1 bessen en frambozen. oude, 	geliefkoosde standplaats en vaak 
akkers en dan zijn daar dc • boltijd 
ik ontvang vlees en spek bij de 	1 d zagen  de vrienden haar tegen de avond  

hier en 
en honing en was voor de kaarsen. Tik J 

pastoor een aantal kruiden als gezond-, 
heidsmiddelcn en als toespijs bij mid- 

kalm  de heide in wandelen om 
daar wat te gaan grazen. De Prediker t 

1  heb zoveel weideland dat ik twee koeien 1 
t kn houden doch ik heb er slechts ééti J dagmaal of op het brood. Zo zag de verwachtte dat spoedig een onschuldig, 

doch hulpeloos reekalfje in de  
en een schaap; dan hebben m mijn. huis- J 

Prediker knoflook, valeriaan, salie en po-. . lieftallig, 
-wildernis  om de plas geboren zou wor- 

houdster en ik melk in overvloed. Ach 
ja, Prediker, mijn behoeften en wensen t ; gaan 

permunt. 
Ook de bloementuin zag er zeer goed i dm.  

Dan 	daar de egels. Toen deze waren 
ook niet hoog : 	ik ben tevreden, f 

uit. Naast de  zaadbloemen  had de priester 
aantal  vaste 	een  een groot 	 planten 	plaats 0P een dag de schotel met melk had- 

ikhetslechter dan Hij 	het had-  
De 	 J den gevonden en hadden leeggedronket 

_____ : wiens leven wij on1s vbeeIdiioe- 
gegeven. 	collectie rozen  was 	wer- 
keijk de moeite waard. .ie de Prediker dicht voor het raam had 

ten nemen?" De Prediker kon dan ook niet nalaten t neergezet, toen waren ze ZO nu en dan 
,,U 	heeft 	gelijk, 	eerwaarde. 	Het 	is om zijn bewondering uit te spreken over eens komen kijken of er nog geen nieuwe 

Nu maar juist wat wij van het leven vra 
gen. De meeste van ons grijpen te hoog 

hetgeen hij hier zag op het gebied van J  
plantenteelt. 

wsrraad melk weer was te vinden. 
W8.S het reeds zover, dat de dieren rustig 

en zien voorbij, dat niet weelde en rijk- ,,Js er niets bij dat u interesseert om hun melk slurpten ook al stonden de hei- 
de dom, doch een nuttig en welbesteed le- 

1 ven alleen rust en vrede in hun binaenst 
over te brengen naar uw plas, Prediker'?"  

heb er wel eens over gedacht om 
de vrienden slechts een meter van 
schaal verwijderd. Ja, thans had moeder 

kan brengen. De hebzucht van enkelep gekweekte of uit andere streken afkom- i 1 egel zelfs een schare ldndertJes bij zich. 
brengt vaak velen in ellende en ongeluk, 
Vooral de hoge heren, die zich als r 	t 

stige planten naar mijn domein over te Ook 'L3pe had zijn schuwheid voor 
de hutbewoners afgelegd. Weliswaar giig 

gcerders van de  kleine man opwerpen, f 
brengen, 	maar ik geloof toch, 	dat ik

( beter doe alleen die te beschermen en hij 	zich 	zoveel 	mogelijk 	drukken, 	als 
dienen dit te beseffen. Zoals een George f aan te planten die in het milieu, het deze vlak bij zijn leger passeerden, maar 
van Saksen, een Edzard van Oost-Fries- J landschap, thuis horen. En och, er is al dit 	is nu 	eenmaal 	•hazeman'er, 	geijkt 
land cii een Karel van Gelre, die om het j zo een grote rijkdom en verscheidenheid' do., een keten van_4uizenden . geslaeh. 
bezit van de rijke stad Groningen en de • Toen de beide vrienden de pastoor had- 1 ten. 	Evenwel, 	aan 	vluchten 	dacht 	hij 
Ommelanden velen in de dood hebben ge- den verlaten en zij 	zich weer op de J niet moer. 
dreven en nog veel meer in le bitterste heerweg 	bevonden, sprak de Prediker : i De eenden en de waterhoentjes en de 
armoede." ,,Vriend, ik voel er veel voor om eens 1 meerkoeten, ze namen bijna geen no- 

,,Zo is het, mijn zoon." over de es en langs de boswallen te wan- titie 	moer 	van de 	twee 	vrienden 	ei 
,,Hccr 	pastoor, 	mag 	ik 	u 	nog 	iet1 delen en daar een paar planten trachten J 1 gingen hun kroost dan ook helemaal niet - 

vragen?" te verzamelen die we niet in wei en J meer voor hen waarschuwen, terwijl ze 
,,Gaat gerust uw gang.' hei kunnen vinden.' 	 t 1 onmiddellijk alarm sloegen als ze hoog 

is hier, meen ik, reeds lang in Ze liepen langs de rogge-, gerst-,ha- 1 t in de blauwe lucht een gevleugelde rover 
deze streek en kent zeer velen hier." 

Tii mijn parochie allen en in de om.- 
tal!7rs,. langs de klcinerj 

bonen bezaaid 
1  waarnamen. 
t 	Een tortelpaar had zijn nest in een 

1 
liggende velen." stukken met erwten en 

en langs de omringende hakboutwaflen t berk naast de hut en het mannetje zat 
,,Welnu, ik ken van vroeger een mei- ze vonden een grote vcrschei4enhei en 1 dagelijks te kirren tegen een soortgenoot 

de,  dat uit deze buurt afkomstig moet materiaal, al was alles niet in volle . van die aan de overkant van het water zijn 
zijn. Zij zal, laat eens kijken, nu om-, bloei. Zo de tere, felrode klaproos, ae i nest in een kamperfoelie had, die zich 
streeks vijf en twintig jaar moeten zijn. stijve bolderik of prikneus, de ne:derie 

ae 
om een hazelaar slingerde. Een paartje 

Ze heeft 	knap 	 haar  een 	gezichtje en 	naam hengel, de grillig gevormde ratelaai, gekraagde roodstaartjes had zowaar zijn 
is Maria. Herinnert u zich zulk een jonge azuur-blauwe korenbloem, de klimmende nestje verstopt in een holte in de dikke 
dame, heeroom ?" wikke, de elegante Salomonszegel en nog 1 dakbedekking van de hut. 

De pastoor liet de vrouwen van zijn 	. 
. en de naburige parochies aan zijn geest vele soorten meer, zelfs het sierlijke le- 

dalen. 
Het steenuiltje was zo vertrouwelijk 

als een tamme duif en 's avonds genoot 
voorbij 	trekken. 	,,Maria, Maria' 	mom- lietje van 	 t 

Met een grote buit trok de Prediker de 	Prediker van de velduil, 	die vlak 
pelde hij.

ik ken maar één Maria 
weer huiswaarts. ,,Die dag is goed be- 

ik, Vriend 	Maar één ding meen 
over hun woning of hoofden zijn ge-
ruisloze vluchten maakte. 

van omstreeks die leeftijd, maar zij i 	steed, 
blond .eii,'. 	de priester lachte goei.. 

Name- jongen, is me niet naar de zin. Name- 
van lijk, dat ik nergens nog enig spoor 

die bruine heks  te pakken kan krijgen, 



Natuurlijkwaren. er 
 ook dieren, die  

minder vertrouwelijk waren en nog steeds 
achterdochtig bleven, maar deze hadden 
nu eenmaal een wantrouwend karakter, 
waren eigenlijk zelf ook niet helemaal te 
vertrouwen, meende de Prediker. 

Daar had je de bunzing, die alleen 
op pad ging als het donker was en dan 
nog sluipende en proberend overal dek-
king te zoeken. Toch had ook deze reeds 
begrepen, dat hein geen direkt gevaar 
dreigde van de zijde van de vrienden. 

Eteintje had echter de luit geheel de 
rug toe gekeerd. Wel had hij er in 
begin nog wel eens een bezoek gebracht, 
omdat hij nog niet een nieuwe woon-
plaats naar 7ij1i zin ha4 kunnen vinden 
maar  telkens als hij hier weer voorzich-
tig had rondgedoold, had hij de afschu- 
welijk, welijk, wecrziuwekkende lucht van de 
nieuwe bewoners in zijn fijngevoelige neus 
gekregen en hij was daar dan beslist on-
passelijk van geworden. 

Maar hij was een 'van de weinigen, die 
de nieuwe bewoners vijandiggezind bleef 
en zo was langzamerhand het domein 
van de Prediker en Vriend een lustoord, 
geworden. 

Op een warme voormiddag - het 
zal ongeveer elf uur zijn geweest - zaten 
de vrienden in de dichte kraaiheide, die 
weelderig groeide op de losse bodem van 
een van die heel oude heidnheuvel 
die daar op de vlakte lagen, niet ver 
van hun woning. Ze hadden reeds een 
paar uur gezworven en rustten nu een 
beetje uit daar in de heerlijk-blakend 
zon. De van de hemel komende straler 
verhitten sterk de benedenste luehtlagei 
en er lag over de vlakte een duidelijk 
zichtbare warmtetrilling- 

„Vriend, hier in de grond onder on 
in deze heuvel, liggen mensen begraven, 
reeds lang, zeer lang, wel duizend of 
tweeduizend of drie of vierduizend jaar, 
wie zal het zeggen? 'Wat doet dat er ook 
toe, dat aantal. Maar het waren eenmaal 
mensen van vlees en bloed, net als wij 
thans, en eenmaal hebben ook zij, ge-
lijk wij nu, zich hier door dezelfde zon 
laten steven en waarschijnlijk evenzo als 
de hedendaagse mensen, zich hele pie-
ten gevoeld. En ze hebben, evenals wij, 
hun leven gevuld met allerlei pietluttig-
heden, waandenkbeelden en illusies. Maar, 
nu zijn ze dood, al duizenden van jaren 
en niemand weet moer iets van hen, 
men kent hun namen zelfs niet 
,,Men zegt, (lat het boosaardige, slech-

te mensen waren, Vriend,  omdat ze hei-
denen waren. Maar dat is niet juit 
Vriend. Het is best mogelijk, dat ze boos-
aardig en slecht waren, maar dit kwam 
niet, omdat ze heidenen heetten, maar 
omdat ze mensenkinderen waren. De 
christenen van tegenwoordig zijn ook 
slecht, maar niet omdat ze christenen 
lieten, doch omdat ze mensen zijn. Een 
mens blijft mens, Vriend, onverschillig 
niet welke mooie naam hij zich ook 
siert. De heidenen hier beneden ons wa-
ren in wezen niet slechter en boosaar 
diger dan de geslachten, die thans leven 
hoogstens stond hun cultuur op wat la- 

ger trap.... en ze waren minder, ge-
raffineerd." 

De Prediker bepaalde nu zijn aandacht 
aan een kneutjespaar, dat niet ver van 
hun zitplaats een nestje met jongen had 
zitten en dat nu af en aan vloog met 
lekkernijen voor zijn kroost. 

Daar zag hij vanuit de verte vanuit 
de richting van het dorp iemand nader- 
bij komen. Al spoedig zag hij aan de 
gestalte en de bewegingen van de nade-
rende, dat het Folkert was. ,,Die heeft 
zeker iets bijzonders, arders zou hij ons  
niet op zo'n ongewoon uur bezoeken', 
mompelde de Prediker. 

,,Vriend, ik geloof dat Folkert daar-
ginds komt aanwandelen. Ga hem maar 
afhalen." 

De hond, wiens reukorganen  
waren dan zijn gezichtsvermogen was, 
besteedde, nu hij de naam Folkert hoorde 
uitspreken, alle aanjdacht aan de zich 
bewegende figuur op het uitgestrekte 
veld. Hij kwam ook tot de konklusie, dat 
het de jonge boerenknecht was en hij 
stormde doarom de heuvel af en over 
de heidepollen in de richting van de 
naderende. 

Enkele minuten later zaten Folkert en 
Vriend bij de Prediker op de zon-door-
stoofde bodem. De bezoeker viel, na 
een korte groet, direkt met de deur in 
huis. ,,Prediker, ik kom je wat nieuws 
vertellen." 

,,Dat had ik alreeds begrepen.". 
,,Hoe kon je dat?" 
,,Zonder een bijzondere tijding of bood-

schap komt Folkert me midden op een 
werkdag niet opzoeken." 

,,Gelijk heb je, Prediker. Ik vroeg aan 
de boer of ik het nieuws even aan jou 
zou meedelen. Natuurlijk zei Rooie Wil-
lam : ,,ga je gang, Folkert." Maar het: 
is geen prettig nieuws, vaar ik mee kom,, 
kameraad." 

Zo, nou, zeg het maar gauw en houdt 
ne met zo lang in spanning." 

,,Ja, ik ben er al bang voor geweest: 
en vreesde, dat het zou komen. En nu..' 

,,Zeg nu malle, wat het is." 
,,Ja. Ze hebben hem te pakken.' 
,,Welke hem?" 
,,De Zwarte Ruiter." 
De Prediker, die al zo ongeveer had 

vermoed, dat de onheilsboodschap de-
Zwarte Ruiter zou betreffen, kreeg toch 
een schok. 

,,Is me dat wat. Konden we hem maar 
helpen, Prediker.' 

,,Waar heb'In ze hem gesnapt en van-
neer, Folkert?" 

,,Het moet onder Vries gebeurd zijn. 
Een paar veekooplieden vertelden heg 
ons zo straks. Het zou voor een paai 
dagen gebeurd zijn." 

,,Weet je ook waar ze hem gestopt 
hebben?" 

,,Neen, die kooplui wisten er verder 
ook niet meer van." 

De Prediker zat met onbestemde blik 
over de heide te staren. Zijn gezich 
stond op storm, somber en gririmig. 

Plotseling stond hij op. ,,Kom mee, 
Folkert i" 

,,Wat wil je, Prediker?".  
,,Zal je wel zien." 
Zonder verder een woord te sprekex 

liep de Prediker met grote passen op 
zijn woning toe, geflankeerd door Fol-
kert en Vriend. In de hut aangekomen,, 
ging hij zich een weinig omkleden en 
Daarop nam hij zijn rugzak en stopte 
trok hij een paar andere schoenen aan. 
hierin zijn pistool met kogels en kruit-
hoorn, welke zaken hij uit een geheime 
bergplaats haalde. Een ook daarin ver, 
borgen dolk haakte hij aan zijn koppel-
riem. In de rugzak werd tevens een 
ledige fles gestopt, terwijl een geld-„  
buidel een plaats in een zijner zakken 
kreeg. 

lezo, ik ben klaar," zeide de Pre-
diker daarop. 

De drie verlieten de hut weer en de 
Prediker draaide aan Oe buitenkant le 
deur in het slot. 

,,Ik ga met je mee naar Rooie 'Willem, 
Folkert. Ik benje dankbaar, jongen, 
.dat je mij de boodschap zo snel hebt 
gebracht.,.,.  

at ga je nu doen, edik 	. 

zou je. denken?" 
,,Ik denk, dat je gaat kijken of je de 

Zwarte Ruiter ook kunt helpen." 
.,Goed geraden, Folkert. De Prediker 

laat niemand in de steek voor wie hij 
achting heeft of die hij zijn woord hecht 
gegeven.'. 

veePker." 
Ze liepen nu een ogenblik zwijgend 1 

naast elkaar, tot Folkert vroeg: ,,Zal 
ik niet met je meegaan, Prediker? Twee 
kunnen meer dan één.'.' 

,,Soms wel, soms niet. Ik geloof dat 
iet het beste is, dat ik eens alleen op. 

onderzoek uitga. Als ik hulp moet heb-
ben roep ik jou het eerst en wel zo 
snel mogelijk." 

,,Praehtig, Prediker." 
Tk ga nu wat leeftocht halen op 

de boerderij, Folkert. Ge moogt iatuur-
lijk wel aan Rooie Willem vertellen, wat 
ik ga uitspoken, want als het nodig 
mocht zijn ,zouden we zeker ook op 
diens hulp kunnen rekenen. Doch zeg 
nog maar niets aan de anderen." 

,,Goed, Prediker." 
Een half uurtje hierna waren de Pre-

dik-er en Vriend reeds op weg naar het 
dorpje Vries. De eerste had zich al 
spoedig met een zakmes een stevige stok 
uit de struiken gesneden en ze hadden  
flink de pas er in. Het dorp, dat het 
doel van hun tocht was, lag nu niet be-
paald naast de deur en de zon was ree4l 
over haar hoogste stand heen. 

De Prediker was onderweg weinig 
spraakzaam en Vriend keek hem ni 
dan eens onderoekend aan. ,,Heeft 
baas weer een zelfde malle kuur 
laatst,' bepeisde_de trouwe pala 

Toen ze de massieve toren van 
voor zich zagen, begon de Prd 
'We schieten al op; Vriend. Maar al 
maar niet te laat komen.... Een 
of wat 'had ik haar al ernstig ges 
schuwd, dat het mis zou lopen. .-.,  

nu is het al mis. Doch als ik maar 
weet, waar zo zit, dan is ze voor,  
Vriend, al zou Satan in eigen pci 
haar ook bewaken. trimmig voegd 
er aan toe: ,,En wat zeg jij, Vrie 

De hond zag hem aan en liet een 
gelend dreigend keelgeluid horen. 
de Prediker wist, dat hij op Vriend 
bouwen. 

, Toen ze Norg waren gepasseerd, was 
het voor de Prediker een hele toer on 
de kortste weg verder naar Vries te vin-
dan. De heide wemelde van veldsporen; 
die naar allerlei richtingen liepen. Tel-
kens als hij iemand tegenkwam - doch 
dit gebeurde sporadisc - informeerde 
hij naar de kortste weg naar het doe 
Maar het was helemaal niet gemakkelijk 
om uit de vage anndujdir gen, die hij ont-
ving; wijs te worden. Het scheen dat hij 
ook een aantal kilometers in verkeerde 
richting had afglegd. 

Eenmaal girg.n de beide reizigers een 
ogenblik pauzeren en hun voedselvoor-
raad eens aanspreken. De reis geheel 
zonder enige rustpoze af te kgen, giig 
niet, zo meende de Prediker. 

Het liep al tegen de avond, toen de 
zwervers, doodmoe, het dorp Vries bin-, 
iienkwa.men. 'Ze zochten onmiddellijk een 
herberg op. Een paaridekrib onder da 
lindeboom voor de gevel van een hui 
mistgaders eçn uithargord verieden, dat 
men hier 'te doen had met een kroeg of 
herberg.  

De PrIker had een zwak voor uit-
hangborden en poogde, hoewel hij thans 
in onrust verkeerde, toch de naam van 
de weidse uitspanning gewaar te wor-

den. De letters op het bord hadden ech-
ter de strijd om het bestaan reeds opge-
geven en alleen hier en daar was nog 
een teken zichtbaar, dat enigszins aan 
spijkerschrift herinnerde. 'Verder voer-
den een paar brokstukken van poten eq 
het achterdeel van een dier, vermoede-
lijk een paard, nog een hopeloze strijd 
tegen de vernietiging. 
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De bTejJc wiendentradeifRTherberg S- ,,Maar 	laat nnjnS 	bij 	ons tafel- ,,Gjrijwe1, nijrileLrt 	] binnen en troffen daar twee andere mar- tje gaan zitten" nodigde de waard. ,,\X'ij vens en de beide anderen zijn op een draf 
nen aan, die aan een tafeltje 	en gesprek 'eggen hier in 't land : de derde man naar het dorp gevlogen en de Etten e 
voerden. Do Prediker groette hen plech- brengt de praat an." de kerspelsoldaat hebben &rekt de man 
tig en nam daarop plaats aan een an4er . Toen de Prediker aan de uitnodiging weer losgelaten." 
tafeltje. Hij bestelde voor zich een pot van 	de 	herbergier 	had 	voldaan, 	ier-, Het verhaal van Harm was thansge-, 

 en voor Vriend een schotel melk, vo1gde 	deze, terwijl hij 	op 	de derde eindigd.  
nadat hij zich vergewist had dat een -der J persoon wees: ,,Dat is mijn vriend Harm, ,,Tk moet zeggen, dat ik het toch flin 
heide mannen de waard was. ,,En liefst . boer en ymker en ik heet Janxes. Hoe van de Zwarte Ruiter vind, dat hij niet 
een paar liter voor Vriend" vulde hij 
aan. 

heet mijnheer, al 	ik vragen mag?`, J wilde, dat een onschul±e \oor hem 

. „Vriend?" • 

---- 	 -- 

:edc:;:i, 	eer er 	zei 
vast zat mannen", zei de Prediker. 

,,Dat 'vind ik ook' 	liet Harm er op  ,,Ja, 	dat is Vriend. 	Mijn hond. 	Of 
eigenlijk weet ik niet of hij 	van mii 

weinig verbaasd, ,,ei, ei, is mijnheer pre-. 
" 

	mijnhee
r diker 

volgen. 	. 	 ,, 	T een kerel is net, 	meende 	ann 
of ik van hem J:en " 	 f . 	 « 

lachte de gast 	,,men 
heb grote bewondering voor 1iem 

Ook een vreemde snuiter" dacht de 
herbergier toen hij het gevraagde noemt mij maar zo. 1 	zou het haast 

Nou vrienden, dan drinken we eens op 
de" Zwarte Rter", aldus de 'Prediker.,  

halen 	 0 	 ging geworden zijn, maar ik 	heb dat ik geef nog een rondje . . . 't kan 
Bier en melk werden gebracht en de er maar aan gegeven. Het lag me niet wel lijden, ik heb voor een veertien dagen 

waard ging nu de 	 weer op Ii ,,Nou, dat zou ook niks voor ons zijnd toch een dikke erfenis gehad. Ge schenkt 
---- zoeken, met wie hij het gesprek voort- 

wat zeg jij, Harm?" 
,;och heden, nee, niks hoor" antwoord1 

een buitengewoon lekkere borrel, kaste- 
lein." 	De 	Prediker ç-was 	in 	een 	bestq zette. 	 . 

De Prediker nam de beide mannen 
de de aangesprokene. ,,Mtjnhecr is zeker, stemming. „Ach, kon ik de schimmen 

thans nauwkeurig op. Het waren twee 
echte verte enwoordigers van het Drentse 

geen bewoner van de 	Lantschap." 
,,Nn, ik kom uit het wateriand van 

van wylde Keimpe, de Schweiuhund en 
de Os en de anderen hier toch ook ma 

Saksenra?. Met te grcot van stuk, oven 
Overijsel en ik maak een plezierreisje 
dr Drente. 0 ja, daar schiet me te 

hij ons aan tafel krijgen", dacht hij. 
ja", meende Harm, toen hij zeer,  ,,Ja, gens 	vrij 	stevig 	gebouwd, 	met 	rien- 

delijk gezicht, waarin glundere ogen, in j,,ien dat ze mij 	anmorgen vertelden oorzichtig de kop van zijn nieuwe borrel 1 
welke zich vaak enige spot of vrolijk- dat ze de Zwarte riulter hier gevangefl 

hadden. Is dat zo, mannen?" 

had geslurpt, ,,ik zeg altijd, dat Jannes 
de beste drank schenkt in de ganse om- 

	

heid vertoonde. De 	 g 
nigszins 	-uit, 	alsof 	hij 	zelf 	'de 	beste 

De beide mannen barstten in lachen geving. Je krijgt hiei 	wat goeds vo 
klant van 1ijn zaak was 	zin neus was uit. 	Zø hadden ze dat ook al aan mijn- je geld. 

1 zoals men dat noemde, 	lu 	en had d 'verteld? heer 	Ja, 	die 	van 	't gerecht ,Mannen", begon xiu de Prediker, ,,ik 
kleur van een robijn. 	Zijn gast scheei 	i meenden, dat ze een 	oe}.e slag gesla- zou jullie 	iog wel es wat willen vra. 
er evenwel ook niet in te spuwen, want 
hij nipte 	 dan 

gen hadden, maar ze nadden een vee- 
keerde te pakken. Laat Harm die mal- gen. ÏÏi nog een jongkereï 

z 	nu en 	even aan zijn 
brandewijnglaasjc op de manier van een bgheid maar even vertellen. weei j ewelhoe het gaat. Ik kreeg inder-

fijd kennis aan een knappe deern en die 
doorgewinterde fijnproever. . 

Het was de Prediker 	of hem een 
last van zware dren 	keien' van het ,,I1: moet zien op vertrouwelijke voet 

 moet in deze streek wonen. Misschien 

te komen met die twee" ging de Pre- hart was gevallen. Hij had zijn vreug- kennen jullie haar." 
.,Ja, dat zou mogelijk kunnen zijn. Hoc 

diker door liet hoofd. 
mag Vriend ,,Baas, 	 nog 	wat melk 

de wel willen uitschreeuwen. Ineens bad 
de wereld weer een ander aanzien voor ht 	« vroeg de waard. 

En geef mij dan een brandewijntje" zei- gekregen. De beide mannetjes hier ,,Maria, en verder weet ik het niet. 
ze 	heeft 	bruin 	haar en 	ze 	is 

de hij. 	 : 
,vjuT eer 	scrnjiL een 	echte 	ton ] n  

bij hein aan de tafel waren hem plot- 
seling 	zeer 	sympatek 	geworden.  heel mooi". 

,Maria"  mompelde de kastelein, 	,,ik vriend te zijn" opperde de kastelein. ,,Mannen, het doet me 	root genoegen ken hier 'wel een Maria, maar ze heeft ,,Dat ben ik" antwoordde de Prediker,  
,,honden zijn braaf en eerlijk en trouw eil 

zo gezellig bij 	jullie 	te iunnen zitten, 
Ik wil daarom trakteren, voor dat Harm rood haar, en ziet bar scheel." 

van hoeveel mensen zou je dat eigen-, begint te vertellen. Alle drie een glaasje ,,N, nee, die is het natuurlijk niet", 
de Prediker.  lijk kunnen zeggen?" brandewijn, baas!" .. .. 

,,Precies 	mijn 	mening, 	mijnheer. 	Ik Harm nipte 	het lste beet-, ook, mijnheer..".,  hoe 1Dtbgripik 
heb ook een hond, een taks, met eet je 

	glas, voor hij dat aan diker. 
	ja,mijnheerPre- 

verstand dat groter is dan van een hele- 
. 

i 	i . 	~ 	- hooi 

	

ue kaste le 	OCs  boel mensen. Zal ik hem even meebren-. Toen de waard drie volle 	Iaasjes had Ha 	 - 	 . 

. 	
rm, 	ie 	een 	ogen 	a 	zitten 

en?" b 	
N tu 	11r T' a 	ur j 	. „Natuurlijk!" 

-. 	 , 

	

gebracht, stak hij eerst — net was 	n- peinzen 	merkte op: ,,Dan ken ik nog 
de dochter van een vmker in Borger 

Toen de herbergier liet tweede rant- 
middels schemerdonker geworden m de 
jachtweide - een paar kaarsen aan, die die, 	Maria 	. 	, OO 	iana en die neei 	meen  

soen melk bracht, kwam een krompotige in een grof-ijzeren kroon 	staken, voor ' 
ook bruin  naar, 	 oude s'iJi 

taks met een abnormaal gerekte romp . 	
. 

... 	• 	
u.~~ 
zitten. hij 

is knapper dan die en ze heeft een 
,' Mede het vertrek 	binnen 	en 	wel op 

stormachtige__manier. 	Hij 	werd 	door 
Nu 	Harm 	steek van wal" zei hij 
,k 

do ' 

buit . 

Die is het natuurlijk ook niet, maar, 
Vriend 	met een zekere iifiiichting Harm vertelde nu, dat men voor een mannen zit er maar niet meer over te 

1 ontvangen. Deze was gedachtig aan het paar dagen terug een man had te pak- piekeren, drink je glaasje leeg, ik geef 
Wacht u voor de getekenden. Want hij ken gekregen, die op een zwart paard nog een rondje". De Prediker had weer 
beschouwde de ledematen en de bouw reed en die zwarte kleren droeg. Geen IS een dolle bui.... Zijn nieuwe vrien 
'van 	het taksenlichaam als 	iets abnor- 
maals en iets foeihjks. Toen Vriend zijn 

wist eigenlijk wie het was, maar 

er waren een paar lieden, die de Zwarte 
den interesseerden hem en hij zou ze 
laten drinken, zolang ze dorst hadden4 

melk naar binnen had gewerkt, begon Ruiter al eens hadden gezien en die bij Harm, die die middag al heel wat 
zijn 	stemming 	tegenover 	zijn 	soortge h 	en laag beweerden, dat deze 1qi1 vuurwater naar binnen had geslagen, be.. 

t -noot echter milder te 	worden en be- het was gon bijzonder spraakzaam te werden. Hij 
gonnen de twee een stoeipartij door het , gaf die gevangen man niks, dat vertelde sterke stukken uit zijn leven als 

	

vertrek. 	 . ,, 	
. 

	

,,Een 	prachthondje 	sprak de 	Predi- hij" al zei, dat hij een eerlijk koopman 
uit Groningen was en ze stopten hem 

en ymker en vooral als stropeg 
want in dat vak was hij beroemd, be- 

ker, nadat hij het taksje had beschouwd in 	t hok" vervolgde Harm. ,,Maar het weerde hij. 
,,en de schranderheid spreekt hem uit 

t 
mooiste komt nog, mijnheer. 	De vol- ,,Ja, alles Wat Harm op de k>rrel _ge- 

dat 	is 	duidelitk 	te, 	zien. 	Zijn 	Veletje 
gende morgen warei Albert Sensn nomen heeft was voor hem`, beesigde 

glanst van de goede voeding en verpl (.wv, 	dLJJIUVi 	tt' 	t3 	aaii 	u. t. 	tt 

-En toen stond daar opeens de Zwarte ja nnes. 
ging die het krijgt." 

De Prediker zag dat het gezicht van t 
Ruiter op zijn paard voor hem. Het was Onder de zeer geanimeerde en steeds

luidruchtiger wordende gesprekken ging uc 	er 
de waard glom van genoegdoening over,  

alsof hij uit de lucht was komen vallen; 
vat schrokken ze. zijn ogen daar vloog de deur, die naar het achterhuis leidde, 

deze lofspraak en daarom was het hem het vuur uit, zo zeiden ze, en hij was- open en het min-vriendelijke gezicht van open 
juist te doen. Hij 	vervolgde 	iog: 	,,lk (bijster 	kwaad. 	Hij 	bulderde: 	on- ,,Ga  waardin werd zichtbaar. De vrouw 
kan zien, dat u veel van het diertje middellijk naar het dorp en zeg dat ze riep: ,Denk er om, het is al laat, Jannes; 

houdt." 
,,Dat doe ik ook; ja, wil je wel ge- 1 dadelijk de man 	loslaten, 	die ze vast 1 

hebben en die ze de Zwarte Ruiter noe-, 

ik ga maar naar bed." 
Haar man antwoordde: ,,Och, wat praat 

loven, dat ik nog meer gesteld ben op i 	ze aat niet, dan krijgen ze op van laat, de hanen kraaien nog nie4 

inetaks dan op mijn wijf?" 
Prediker geloofde dit wel, vooral 

een rare manier met mij te stellen, want ,,En dc tijd is voor ons met elkar'  
weer." 

toen hij even later het zure gezicht van 
± ben de Zwarte Ruiter." 

Toen 	begon 	hij 	afgrijselijk 	met de liet Harm er op volgen. 
een lelijke vrouw te zien kreeg, dat aan ogen te rollen en hij lachte zo verschrik-1 
de waardin toebehoorde. kjk of hij de boze zelf wast 



;ji;- 	j - 	draaji 	iijT ,,HchijnFp 	wete steeds onderzoekend in de  lucht jtokenei 
nog niet  geinformeerd  had, of hij hier het bittere moet volgen, Vriend", fi10- dit - zo meende de Prediker - was niet 
de nacht kon doorbrengen. ,,Zou ik hier.  1 SOfeerde de Prediker OP de terugweg. om de rozengeur op te snUiveTi, want tot 
nog 

 

vannacht 	met 	Vriend 	kunnen 	s1apen I ,,In ieder geval kunnen we hieruit weer dusverre had Vriend zich van enig bloe- 
baas?" vroeg hij. î lering  trekken. Paulus leraarde al: Trou- menparfum nog nooit iets aangetrokken 	1 

,,Dat spreekt nog al vanzelf, al zou 1 	is  goed, het niet doen is beter". De Prediker riep Vriend uit liet bed, 1 
ik mijn eigen plaats 	in 	bed 	er 	voor . moeten inruimen!" 

 II 	Do waard zat rustig op zijn stoel te 
wachten, toen de Prediker en Vriend weer 

deze zijn moede lichaam reed 	1 
had uitgestrekt. Hij liet hem goed lucht t 

,,Maar je oude huissloof zou er wel 1 binnen kwamen. 	0P  de tafel stonden nemen aan de vaatcl•oek, waarmee Maria  
eens wat tegen kunnen sputteren," meen- t 	weer twee volle glaasjes. ,,Nu nog meer ?" de koperen pot had gepoetst en bracht 
de Harm. vroeg de Prediker, terwijl hij even ging toen de neus van zij n kameraad op 

;,Moet 	je 	nog 	zo 	grif 	niet 
Harm. Wie 

L zitten. zitten. 
 ,,Nog 	één afzakkertje, 	deze 	geef 	ik 

kleinere 	voetsporen 	voor 	de 	hut. 
vertel mc nu eens verder, waar de in- weet, zag ze dan nog wel 

eens een keer weer vrolijk. hoor." 
,,Vooruit, deze da 

driiigster 	zich naar. toe heeft begeven, t 
Vriend" 

Zo zaten zo nog geruime tijd bijeen 
onder het genot van een lekkere borrel 

meer.'  De hond scheen weinig moeite te heb- 

van Jannes beste drank, 	tot eii4ddijk 
Harm te binnen schoot, dat hij 

ijhguitige oogjes 
Lijn  gast aan. Ij vroeg: ,'as de vrouw 

hen om het spoor te volgen, wat vol-
gdns zijn meester moest betekenen, dat 

eigenlijk  van Harm  wat te spreken?" het nog niet erg oud kon zijn. Vriend liep 
ook weer eens naar buis moest. 	Hij 
gaf hiervan kennis aan zijn vrienden, le- 

.,O 	zo 	best, 	het 	was 	net 	alsof 	ze 
1 

een eind langs het water, de neus op do 

digde zijn glaasje en probeerde van zijn J nog in de verlovingstijd waren" 
j 	,,Ja, 	dat 	begrijp 	ik" 	lachte 	de 	her-. 1 

begroeiing bodem tussen de gevarieerde 
gedrukt en draaide daarop het bos in stoel op 	te 	staan, 	maar 	lat 	mislukte 

glansrijk. Hij steunde j bergier, 	,,daarvoor 	ken 	ik 	zijn 	vrouw  1 Nu bleef hij spoedig staan en hij zag zijn 
even op tafel e 

plofte weer in zijn stoel terug. Hij mop- 
wel. Maar, jongeman,gij zoekt ook al 

1 naar een Maria. Pas op! Och, eenmaal t 
baas aan, alsof hij wilde zeggen, dat hij 
thans geen verdere inlichtingen kon ge- 1 perde : ,,Ja, Jannes, dat komt omdat joiw 

drank zo ontzettend best is. 	Yerstand is ét 
was die 	van mij 	ook zo lief als een 1 ven. 
jong poesje en zo zacht als een lamma- 1 Prima gedaan jongen. Ja, ik zie reeds 1 nog buitengewoon; 	J: -  1n 	w alleen 

in de 
tje . . . . M aar kom, laat ik mijnheer zijn 1 

1 
ogenblik 

 
dat het zwarte paard hier een ogenblik 

benen." slaapvertrek wijzen." 	 1 heeft staan wachten. De hoeven 
De ,,ontzettend beste drank" begon nu 1 	Het was in de namiddag van de vol- t  duidelijke tekens achtergelaten. Het dier 

echter ook op zijn spraak te werkeiij t gende dag, dat de beide vrienden hui heeft hier trouwens ook van de bladeren 
de laatste zinnen waren er stotterend uit- dorp weer bereikten. Aan Rooe Willem van sommige  struiken  gesnoept, de malse 
gekomen. en Foikert, die beide op het land aan het uiteinden van de takken zijn afgeknab-, 

De waard, die wel voelde, dat ook hij werk waren, konden ze het nieuws over, held. Komaan, Vriend, we gaan nu weer 
niet al te vast meer op zijn benen kon de Zwarte Ruiter meedelen. Beide waren naar onze 	burcht om daar eens flinis 
vertrouwen, begon nu: ,,Och,  mijnheer . . zeer verheugd, dat de koene avonturir, 1 uit te rusten. 
mijnheer . . : " nog op Vrije voeten liep. 	 t De volgende dagen besteedde hij deels .

hielp ,,Prediker'de gast. De Prediker en Vriend gingen daarop aan de botanie, deels aan het beeldhouw-. 
1 ,,Mijnheer Prediker, zou je Harm even de laatste kilometers naar hun hut af- werk aan de koffer. De voorkant had 

paar 	huis 	willen 	brengen. 	Hij 	woont, leggen. Ze waren allebei doodmoe van hij 	reeds omrankt met arabesken van 1 
hier dichtbij. Even zien . . . . zes huizen de lange mars en ze snakten zeer naar, 1 klimop, 	waartusseil 	verschillende 	1 

 rechts." een voldoende rust. In het  midden  was hij bezig 
,,Naar links' beweerde de ander. D 	1 	alweer vr hen de een-, 

 
in relief een hinde uit te hakken, statig 1 ,,Naar rechts, het draait je, 	Harm." voudige woning, aan welke ze reeds erg stappende, doch toch steeds waakzaam 1 

,,Wel voor de drommel, zal ik zelf gehecht waren. De Prediker haalde de onder geboomte. 
1 niet meer weten waar ik woon? Naar zware, lompe sleutel uit zijn zak, opende Het bleek de Prediker, dat hij 	met 

li•nks. de deur en beiden traden binnen in hun  enkele dagen zijn arbeid aan de planten 
De Prediker begreep, dat dit dispuut 

. lans voortgezet kon worden. zonder iets 

heiligdom. 
wat 	dat? Het scheen 

°' 	moeten 	stoppen, 	als 	hij 	zich 	niet 
voorzag van een nieuwe voorraad papier, t 

positiefs op 	te 	leveren. 	Hij 	stond 	op, van d- Pre- inkt 	enz. 	Hij 	wilde de pastoor echtei 

1  en hielp de boer-ymker-stroper 	in de 
benen. Hij nam hem stevig bij een arm 

diker voer. 
Midden op de tafel stond zijn koperen 

niet meer 	lastig  vallen; het.  zou ftou 
wens ook zeer de vraag zin of dezci 

t vast en stapte met hem en Vriend de etenspot 	en 	ze 	scheen 	z 	as geet 
te 

hem wel aan al het ontbrekende zou 1 
keur uit 	die door de waard geopend zijn, zo zeer glom ZC 	e Was met kunnen helpen. 	Er zou 	derhalve we 

t werd. Hij 	liet Harm zelf de richting t  water gevuld en daarin stak een flink 
1 w 	 moe eer een reis naar de stad 	ten wor- 

t naar zijn woning inslaan; dit leek hem 

1 
het verstandigst. 

b boeket fel-rode rozen. 
1 	Nu merkte de Prediker ook, dat de 

den ondernomen.  
En zo gebeurde het, dat enige dagen 1 

De waard, die in de deurpost staande lucht in de hut geheel  bezwangerd  was 
1 	de heerlijke 

later de beide vrienden op weg waren 
hen achterna za 1 	 g, 	riep: 	,,Zie 	je 	no 

_g, 
 

wel, Harm, het is links1' 
van 	 geur die deze kostelijke 
bloemen verspreidden. 

naar stad Groningen. De w 	ging weer 
 over heidesporen; 	het in deze 	d zo 

,,Neen, je bent dronken, reehts. Perplex en devoot, als in •aanbidding droge zand stoof als meel roof hun 
l" „Links  t stond 	de 	Prediker 	een 	wijle 	roerloo 	1 voeten op. 

111 „Rechts  
1 voor de pot met rozen. Eindelijk scheen j 1 hij weer 	de . 	TWOO dagen deden ze over de tmbt, 

Langzaam scharrelden ze in het duis- 	1 
uit 	soort verdoving te ont- 

waken en hij mompelde: 	jij bruine t ,,O, 
want de weg was lang en waarom ook 

ter over de landweg. 	 1 heksi" 	
1 

zouden ze zich haasten en zich extra 

,,Hier is het," zei Harm, wijzend op 	1 Hoofdstuk X 	 1 
moe maken. Een hele tijd voordat ze via 
de Heereweg de Heerestraat hadden  he_ 

donker gevaarte tee ue1 	1 ' reikt, 	had 	de trotse Martinitoren hen 

—!eI Bij het 	gekomen, fluisterde Harm: 	J Weer kzrntakt 	 t reeds 	toegewenkt 	en 	- overi°en 	on 
hun de weg 	Werkelijk  nodig - 	 gewezen.  ,,Klop even tegen dat raam." 	 1 

De Prediker bonsde stevig tegen een Toen de Prediker weer was hekomeii 1 onnodig, want de Prediker was goed met 
ruit. 

de verrassing van de rode rozeir 
e=lij het slot van de deur aan de 

de omgeving bekend door zijn tochten 
,,\Vie is daar?" krijste weinig vriende- 

lijk een vrouwenstem daar binnen. teJde eens 	inspekteren. 	Hij 	kon- 1 met de 	Gelderse 	krijgsknechten. 
Prediker voorzag zich ditmaal van 

,,Tk, Harm!" 
stateerde dat het op geen enkele wijze ge-t  ii 
forceerd was 	 Terwijl hij de geworden. 

flinke voorraad papier en verdere 
,,Zo, zuiplap, kom je toch nog iveer sleutel er in heen en weer draaide, mom- 1 

behoeften, want hij voelde er niets voor 
telkens deze reis te maken. om terug?' 

Harm; die steunende tegen de muur pelde hij : 	,,Hoe voor de duivel heeft z 	verbleven niet lang in de stad. Het 
tot aan de deur gestrompeld was, Huis- ze het klaargespeeld om de deur te ope- II 

nen 	maar och, we 	nu einde- I . . . . 	 weten 
geroezemoes van de mensen, de drukte 

terde: ,,Gauw, kruip weg!" 
De Prediker en Vriend verscholen zich lijk toch ook wel, dat de dame eigenlijk J 

interesseerde hen niet, ja stond hen 
tegen.  Neen, duizendmaal liever de sere- 

achter een paar vlierstruiken. De  deur,: 
en 

flCflS voor terugdeinst." 	 i 
i bestudeerde de voetsporen op de j 

rust, de zuivere lucht van het 1and 
__- werd aan de binnenkant geopend 

het zwakke schijnsel van een lichtje viel 
onbegroeide bodem voor de hut en ont- van hun plas. Daar ook voelden zij zich 

klein deeltje - een 
naar buiten. De hoge vrouwenstem vroeg ; dekte de afdruksels van een kleine voet. 

Op de begroeide grond kon hij evenwel 
•- zij 	het ook een 
brokje van Moeder Natuur. sprak tot 

Ben je alleen, drankvat?" 
Harm  niets ontdekken. Zou Vriend het spoor l hen de Majesteit van het Heelal, kwam 

,,Na... na... na. . ." stotterde  
die wat zenuwachtig scheen te zijn ge- niet verder kunnen vervolgen? vroeg hij tot hen de omioemelijke grootheid van 

zich af. 	Toen deze zo straks de hut i de Almacht. 
de worden. 

na 	• na... schiet op!" Harm ,,Na. .; 	. . 
binnen kwam, ha 	hij zijn neus al eens Ze volgden op de terugweg weer 

of acht 
rolde door de deuropening. Onmiddellijk 

Heereweg, zo ongeveer zeven 
kilometer en draaiden toen naar rechts 

werd de deur weer dichtgeklapt. 



De vrees van de Prediker was bewaar- 
Ja, 	het, 	De Prediker 

momen 	ter openden zich (IC 
weer en de  handel  van de  

-±__-_. 	

i -- r 	om nu spoedig d 	bekende 	anii • 
schappen met met hun kleine  dorpjes  weei 
te bereiken. 

zij 	was 	zijl  
knielde hij haar neer; zijn hart bonsde . . bogen zich. bewogen 

In een taveerne met de aanlokkelijke hevig door gevoelens van hoop en vrees1 
. 

id 	b•• 	vrouw De Prediker 	ie 	
• 

jonge 
naam van ,,De grote slok"  gingen  za  een. Hij 	g, dat het bloed uit een wonde aan zich neer,. 	Een 	harerhanden gzi 
veinig rusten en drinken. h 	voorhoofd sijpelde. 	Gelukkig, het h  langzaam naar  het  hoofd, 

De waard, een lange, slappe slungel, bleek slechts een ondiepe schaafwonde  , schijnlijk pijn deed. De ogen zaden  

met een weinig vriendelijk en teveris wei- te zijn, 'waarschijnlijk door eeen heide- zich heen enbieveneen wijle gevestigd  
nig vertrouwenwekkend gezicht, was met 
erg spraakzaam. Ik Prediker die hem 

stengel veroorzaakt. 
Het doodsbleke gelaat van de ruiieie 

op  de man naast haar. Tekende er zich 
scherp had opgenomen, was eerst niet stond de Prediker echter niet aan. Hij 

enige verwondering in a? Zocht de joiigc 
zich te orienteren? van plan een gesprek met hem te be-, 

Toch - je kon immers nooit gunnen. 
wa 	in angstige spanning, toen hij het 

van 	 nadat 
,,Gij ?11  klonk het zacht van haar lip- 

weten - begon hij opeens: ,,Hoor ju1lie 
hart 	Maria 	beluisterde, 	hij 
eerst  voorzichtig  haar kleding een w:ei 

pen.  Tranen weiden op in haar ogen e 
andere hand begaf zich nu in zijn hier wel eens van de Zwarte Ruiter?' 

,,Een enkele maal." 
had losgemaakt. Gelukkig, het klop- 

te, 	het klopte vrij 	ege1matig, 	hoewel 
richting. Zocht die de zijne; vroeg de 

, 

,Heb je hem wel eens  gezien?"  
' 

zwak. 
pjjj 	zich af. Hij nam de smalle 
hand in de zijne. Neen. .. 	. 	.. 

,,Ze zeggen, dat hij emdelijk gevangex 
De Prediker  speurde  rondom ie heide 

af. Er was nergens enig menselijk we 
Haar ogen sloten zich  weer;  haar be- 

genomen is.' zen te ontdekken, iemand die hulp zou 
-ustzijn scheen na 	dit kleine vleugje 

opleven weer te zijn geweken. Doch de ,,Zo." 	 . 	.. 

Het zou maar gelukkig zijn." 
kunnen halen. Hulp? Och, wat droomde 
hij t Waar 'was hier in de ganse omtrek 

Prediker  was  overtuigd,  dat de crisis nu 
voorbij was, dat het jonge lichaam gered ,,Misschien." 	.. 

De Prediker gaf zijn poging  maar op 
iets anders te vinden, dan 	ei atler1etend 
Ea her of een oud 'sjf met allerlei on- 

was, dat alles nos slechts een kwestie 
vei een weinig tijd -was.  Hij dronk zijn bier,  op en betaalde het 

gelag en de kameraden zochten de  fris"  
bestemde magische  dranken?  

De 	Prediker had 	op de slagvelded 
Het  duurde dan ook niet lang, of de 

Maria buitenlucht weer op. . allerlei  meegemaakt ei wist wel een en 
ogen van 	openden zich opnieuw 
en haar  blik  was niet meer zo onhesterndi ,,Vriend, mijn  nasporingen lopen  steeds 

op niets uit. Maar het schijnt zo te moe- 
ander van de behandeling van verwon- f 	Na enkelegenblikkcn vroeg de jonge 

ten zijn, 'al wilden 9 voor het moment 
dingen en verdovingen. Hij begreep, dat 
hier 	 het lichaam 

: ,,Waar ben ik?" 
. 

ook dat het anders liep. Er gebeurt it 
ce 	!its bij tcevai. 

alleen geboden was om 
 van de jonge vrouw rustig te laten lig.. 

De Prediker vertelde haar langzaam 
doch zo kort mogelijk wat er was ge-. 

Zij had gen. 	waarschijnlijk een hersen- jurd' 
_Ze  waren juist een dorpje of gehucht- schudding opgelopen en de natuur-zeil ,..Mijn hoofd doet nog pijn." 
e  gepasseerd  en  voor  hen lag  nu 	eder- zou hier m het jonge veerkrachtige 1i ,,Ge zijt vermoedelijk met het hoofd 
een  brok van het echte Oude Lantschap chaarn reddend moeten optreden, op de grond terecht gekomen, maar de 
de onafzienbare bruine vlakte, waarop Hij nam de fles met verdunde brande. struiken zullen de val gelukkig een wei- 
thans de eerste van dc niilli&den bloem- wijn uit zijn rugzak en waste de wonde , hebben gebroken." 
•es  begonnen  te bloeien. p3 . aan het voorhoofd van het meisje voor- En wijle heerste er stilte. De Predj- 

No 	en hele pluk, voor wij Norg zichtig uit. Hij probeerde niet het bloc- ker wilde haar niet direkt met spreken 
te  pakken hebben Vriend. Ik denk van den te stelpen door middel van  enig  ver- vermoeien. 
nog  meer  dan 10' kilometer. Maar voor- j 
uil' maar,  aan alle 

band. • De bloeding, die reeds Nrmmdcr1  
de, 

ij 	oog viel op het red 	gestolde 
lijden komt tenslotte zou aanstonds vanzelf ophouden, bloed op het voorhoofd. ,,Ge hebt een 

en end ' e 
Vriend 
 . 	

Prediker 	II ten 
mende hij. 

Hij konstateerde, dat het lichaam van 
kleine wonde a 	het voorhoofd, maar. 
ze bloedt reeds lang niet meer." 

'wasd. teken,  de jonge vrouw in een ongedwongen hou- ,,H 	komt gij toch hier,  Prediker?',',  _ 

Hij 	geregeld,  trouw naast zijn mens- ding lag, hij behoefde daarom gelukkig reis naar 
te. 	niet  0 
	

ie 	bevel of wens, inaar geen  ledematen  te verschikken. Rust, met igen .Was het een wonderbaarlijk tce- 
dni'dat hij dit meer als tot zijn st^4 i de minste stormg, was heteerst nodige, 

oordeelde de Predik-er. val, dat hij 	nu 	juist hier in de buurt 
.b,cho,r!onde 	beschouwde. 	Het 	dan 	eeii moest zijn. Hij sprak: ,,Voor enkele uren, 
voor dan weer eens een eind achter do Hij 	ging nu eens omzien naar het ' toen ik nog met de minste aanduiding 
haas of vriend te draven, deze hondea paard. Het trouwe dier stond nog 	e- had van wat hier  zou  gebeuren, zei ik 
manier was  hij als minderwaardig gaan  . duklig op zijn meesteres te wachte-i. De nog tegen 'Vriend : Er gebeurt nu enrnaal 
beschouw-en en had hij afgezworen. Prediker meendde toch goel te doen, niets of het had aldus moeten geheu- 

e hadden misschien de lielft van de om het dier hier of daar aajj vast te ren. Zo staat in de sterren geschreven, dat 
weg over de heide afgelegd, toen een binden. Maar waar aan? Er groeide in g, Vriend en ik op deze dag en dit 
gebeuren, links van hen, in de verte, de de hele omtrek geen boom of struik uur hier moeten zijn. 
aandacht  van de Prediker trok. Een rui- Daar viel zijn oog op een zware zwerf- j, vloog een glimlach over het bleke 
ter reed daar, naar het scheen in wilde kei. Hij leidde het paard er,  naar toe, gelaat van het meisje en haar hand in 
vaart over de, vlakte. legde li 	 teugels naast de de zijne maakte een beweging, alsof ze 

Genteressèerd bleef de Prediker staan steen en wentelde deze er op. 11ij over- die van hem wilde drukken. 
' 	 - 	

.1 	paardrijder te zien 	Deze om -  naar tuide zich, dat ze nu stevig vast zaten ,,Maria, hebt ge misschien ook dorst? 
naderde 1n1P  de plaats,  waar hij 'hij en 	ging nu op zoek naar deoortzaalç j Ik heb sterk verdunde brandewijn hij 

Vriend zich ophielden en nu mesnde van de struikeling van het rijdier. Hij me. 	ilt ge een weinig? 
it Prediker te 'kunnen konstaeren, dat wond spoedig in de baan van het paard De jonge vrouw kinkte. 

1 	wezen 	dat het paard bereed, een een vrij diepe kuil, die door oergroeimg . De Prediker het haar hand los en 
--;-- 

vrouw moest zijn. Wapperden niet  haar, door struikheide weinig zichtbaar was 
Hierop begaf de Prediker zich weer 

begaf zich naar zijn rugzak om de fles 
te 	halen. 	 ' 

lange lokken in de wind? Maar wee 
vrouw kon toch een zo dolle rit uitvoe- gaar de bruine heks. Zij lag daar nog Maria probeerde intussen om in zit- 

.en • . anders dan de bruine heks, zo even roerloos als zoeven. Hij ging nu zo 
dat baar hoofd in de  $aan, 	 schaduw  

tende houding te geraken, wat haar goed 
De Prediker reikte haar de fles gelukte. 

ging het de Prediker  door het uooiu 
Toen gebeurde het. Het paard scheen lichaam kwam te liggen, be- en ze nam enige  slokken. 

hier of daar over te struikelen en het schermd tegen de noa" felle zonnestralen. Vriend, die zich steeds discreet op de 
vloog over de kop. De berijdster  schoot En hij ging haar nu oplettend beschou- achtergrond had gehouden, kwam nu ook 

uit het zadel. hunkerend naar enig 	teken --v&l dichterbij en toen Maria een paar woor 
' 	De Prediker zag, dat het paard weer 

bleef 
wederkerend leven. 	 ' 

stond hij hier in onbeweeg, 
den tot hem sprak, ging hij vlak naast 
haar staan. Toen ze hem liefkozend over in de been kwam en nu rustig 

staan. De dame bleef, scheen 	echter lijke houding naar het intens-bleke s'rou-, de kop aaide, zwiepte zijn ruige staart' 

op de gron4 te liggen. Het rijdier stond wengezicht te staren? De Pre1iker meen- van vreugde  heftig heen en weer.  

blijkbaar in afwachting,  dat zijn mees- de zelf van 	een 	eindeozo tijd, maar kerel,  jij past goed op je baas, he? 
teres we,eer tot hein zou komen. neen 	als iiij de zonneschijf eens raad1  0 	de bleke wangen van , de brum 

is misschien  onze ,,Vriend, , arguds pleegde kwam hij tot de konklusie, dat , heks scheen enige kleur te komen, vooral 

' hulp nodig. de minuten voor hem  thans'  de duur toen de Prediker zei : ,,Maria, mijn groot- 
. 	 1• De Prediker baande zich, zo  snel hij  van uren hadden. ste dank voor de rode rozen! 	'ij waren 

kon, 	een 	weg 	door 	de heicetrui en, Eindelijk bemerkte hij tot zijn onuit- toevallig 'niet thuis." 
naast zich Vriend. Maar er waren rvvus sDrekelijke blijdschap 	dat de oogleden Er was alweer de oude  tinteling  van 
verscheidene minuten verstreken, voor hij de bruine heks een weinig begonnei4 st in de donkere ogen van de jonge 

de plaats had bereikt, waar en vrouwen te trekken. Daarna lieten ze de ogen een toen ze antwoordde: ,,Om toevallig 
lichaam in de Calluna-struiken lag uit- ogenblik onbedekt, maar de jonge vrouw de Zwarte Ruiter te helpen, die ze rn 
gestrekt 	

' 

scheennog niets te zien, scheen haar Vries gevangen zouden hebben." 
bewustzijn nog niet terug te hebbea ge- In de grootste verbazing staarde de 
kregen. 	 ( Prediker haar aan. 



-- 	 - 	 - 

------ 

- 

r T 	mknren deI? 

1 leven !" Ineens schrok ze op : ,,Preiker, zinnigheid afgeschud dient te worden ?' Bijna alles wat je doet, beste kerel, doe, 

t waar js Moor ?" 
De jonge vrouw bleef even zwijgen. je omdat je vader het ook  deel  :er 	je 

1 	,,o, hier achter 	. Hij is gelukkig on- u. 
 Toen zei ze, terwijl ze de man naast 

haar met een blik aankeek, waarui 	zo 
grootvader 	en 	duizend 	overgrootvader 

liet voor deze 	et reeds delen. Niets daarvan- 

 
1 gedeerd. 	Hij 	is na de buiteling direkt 
1 	overeind 	 en is blijven gekrabbeld -weer 

 
heel veel sprak: ,,Er kunnen toch om- heb je in werkelijkheid overdacht." 

staan om 	u 	te wachten. 'Voor alle op standigheden zijn, die deze geheimzinnig- 
1 	

De man met de spade zag naar de Pi e- 

t zekerheid heb ik echter maar een zware held gebieden." 
een tijdlang stilzwijgen. 

j diker  op  een wijze, alsof hij bang was 
met een gevaarlijke krankzinnige te doen 

kei over de teugels gerold." 
,,Zo, stond hij op mij te wachten 	. "t ZOU je ZO weinig en toch zoveel 

willen zeggen, Maria", begon de Prediker 
te hebben. 

De 	Prediker 	vervolgde: 	,,En 	gestl-i 
Ja, Moor en Vriend laten ons niet in de 
steek, Prediker." weer. ,,Maar het is alsof me dit wordt eens, dat wij wel verstand en de di ,eren 

Er gleed nu weer een zwaarmoedige verboden, het is alsof er een ondoor- 

• 

ng' scherm tussen ons is geplaatst.," 
geen verstand bezitten, moogt ge u dan 
daarop hernemen 	Moogt ge u dan  daar- trek ovr haar  gezicht;  het was zoal D bruine heks boog zich nu een weinig op verhoovaardigen ? Is dat een verdienste 

steeds : op elk vleugje optimisme en blij- over naar de blonde jonge man naast baar van u? 	[ets wat ge zelf hebt bereikt, 
heid volgde bij haar een golf van neer en ze zeide langzaam op nadrukkelijke veroverd? Laat ons toch 	wat nederiger slachtigheid. 

Zwijgend zaten ze nog een 	in poes wijze: ,,Onmogelijk acht ik het niet, dat zijn, waarde heer, wat minder hoog tegen 
- 

de heide. Toen sprak de jonge vrouw: dit scherm nog ons zelf opzien en met wat meer eerbie4 
begrip de 	andere 	schepselen, 	onze ,,rk voel me weer in staat om te gaan4 weggenomen, Prediker." En terwijl haar medeschepselen beschouwen."  Ik moet er aan denken om weer naar, ogen 	vochtig glansden, 	vervolgde 	ze: i 	man met de spade antwoordde aar- buis te rijden. Hoe moet ik u toch dan. ,,Meer vragen is thans pijnlijk,  Prediker.", zelend : 	ik heb niets kwaads be- ,,maar 

ken,  Prediker?"  ,Jk dank je, Maria 1' doeld, mijnheer." 
b  ,,Mij danken? Wat praat ge 	ch, Maria. Ze naderden de heidegrens; wallen van ,,G. Dan kan het nog wel goed 

Het grootste geluk voor mij zal steeds hakhout, waarachter de esgronden van komen met u. Maar vooral, als ge ver- zijn, de Zwarte Ruiter van dienst te kun- 
nen zijn." 

en dorp lagen, doemden op. De vrouw 
hield het 	in. 	hiertoe, Predi- paard 	,,Tot kellik kunt denken, gebruik dan terdege 

Na een ogenblik stilte zei nu het meisje ker en niet verder." Ze stak hem haar 
UW denkvermogen 	zo 	naar te 

op besliste toon: ;,Ik heb rntjzwak ge- hand toe; zo hand in hand, zagen ze eI-, streven ook eerlijk, rechtse 	pen, trouw 1 
en liefdevol te zijn." 

toond als Maria, maar nu wil ik sterk keer een oenblik diep in de ogen. 
Daarop 	de man 	ri de STOU gingen De man naast de Prediker wierp nog 

zijn als de Zwarte Ruiter. Ik voel mijn 
ieder hun eigen weg. eens een 	schuwe 	blik  op 	deze, 	doch 

krachten weer terugke:en." f antwoordde nie: 
Met een vlugge beweging rees ze op J 	 HOOFDSTUK XI De beide wandelaars liepei nu zwijgend 

de heidestruiken uit 	 en ze begaf zich in J naast elkaar 	voort, 	totdat ze han een 
de richting van haar paard. 

1 	
volzomer plaats kwamen, waar een zijspoor naar 

,,Wie ter wereld is ze toch?" vroeg 
1 de Prediker zich af, toen hij haar scherp r 	Prediker oogde nog lang het meisje 1 	liep. 	van de spade ze 

1 opnam, 	terwijl 	ze 	naar 	haar 	rijdier zoals het daar kalm voort reed. Hij 
was nog steeds een weinig angstig, dat 

tl1aflS : ,,Tk moet linksaf, 	r ginder in 
de eiken ligt mijn dorp. Goede middag." 

1 schreed. Ze was nu niet de Zwarte Ruiter, 
t niet de boeremeid op k1ompei, doch een ze teveel van haar krachten vergde. Maar ,,Goede  middag." 

1 dame in een deftig rijcostuum. 
1 

1 
hij 	zag 	tot 	zijn 	geruststelling, 	dat 	ze 
rustig en zonder enige onderbreking haar 

\njc 	en de' Prediker pleegden nu  
Weer met zijn 	beiden door het mulle Moor, het fraai gebouwde zwarte paard 

gaf tekenen van vreugde, to 	het zijn we 	vervo1de. id. De laatste was niet in een al te 

-meesteres zag naderen. Al te lang naar, begreep dat hij en Vriend een heel 
eind van hun weg waren afgedwaald ei 

best humeur. r:cts kon hem meer prik-
kelen, dan dat de mens kleir.eread sprak zijn zin had het daar moeten staan wach- 

ten. . 
dat ze flink moesten opschieten, wilden over de dieren. 

De Prediker wentelde de zware steen voor het invallen van de avond het 
dorp Norg nog bereiken. Maar dit be-, 

De zon was al van plan zich te ver-
schuilen achter de hoge eike:i om het opzij om Moor te bevrijden. ,,Denkt  ge 

werkelijk 	al 	-weer 	te 	kunnen 	rjden ,  tekende toch niemendal, meende de Pre- : dorp, toen de beide reizigers Norg be- 

Maria?" diker. In zijn hoofd had hij de beste reikten. Ze zochten een herberg op en 

,,Ja, ik voel me al weer vrij goed; plaats ingeruimd voor de woorden van 
de bruine heks: Onmogelijk is het niet, 

waren zo moe, dat ze vergaten om op 
een uithangbord gewaar te worden  toe  alleen ben ik nog een weinig duizelig" 

,,Ge begrijpt, dat ge in ieder geval, zo dat het scherm tussen ons wordt opge- deze taveerne heette. 

kalm mogelijk zult moeten 	rijden. 	Ge ruimd. Deze woorden hadden op de 	re- De Prediker had weinig lust om met 
laat Moor stappen en ik 	ga naast u diker 	ngroteindruk gemaakt. i de dikke waard een gesprek te begin- 

1 	lopen." Zerlieten de ongebaande heide nen ; de gebeurtenis op de beide, met 
,,De Zwarte Ruiter laat zich niet kom- kwamen op een veldspoor tèreht. 	Ze de bruine heks, hield nog te veel zijn 

manderen, Prediker!" haalden daar een man in, die met een geest in beslag. Hij bestelde wat te eten 
Toch 	vergist 	hij 	zich 	hier; 	er 	is spade  over de schouder liep. Toen ze en te drinken voor zich en  voor  Vriend 

één naar - wiens bevelen hij 	luistert en iaast deze waren gekomen, zei de man : Zittende 'voor een der rarne 	gebruikt 
die ene is de Prediker." ,Goede middag!" de Prediker zijn koude maaltijd. Door 

De jonge vrouw glimlachte. ,.Ik heb middag" antwoordde de Predi- de ruiten blikkende, zag hij dat daar op 
er niets op tegen, dat de Prediker mij ker. 	 • de dorpsweg een kleine karavaan nader- 
een eindweegs vergezelt, maar zodra ik Mooi we-er, mijnheer." 	 i de. Ze bestond uit een vrouw, mager en 
zeg: tot hiertoe en niet verder, zal hij ..„.ja,  mooi weer. Echt zomer. Hoe ver verlept en in 	lompen gehuld, die  een'  
aan .dat bevel gehoorzamen." zijn we hier noü van Norg verwijderd 	. oude tenen kinderwagen duwde. Naast 

De 	Prediker 	antwoordde 	niet, 	doch ,,Een dik uurY' het wagentje, 	met een mager handje,  
haalde zijn rugzak en gespte die om de dank Je." 	

1 
daarop 	steunende, 	liep 	een 	stumperi 

schouders. Daarojhiejp hiLde bruine ,,Wat een mooie hond hebt ge daar meisje van ongeveer 	ria jaar. Bij dit 

r heks bij het opstijgen en gingen ci 	vier bij u ." 	
1 ,,Vindt ge ? Ja, maar dat is nog slechts 

tweetal behoorden nog een 	iets ouder 
jongetje 	en 	een 	meisje van 	ongeveer 

1 o 	weg fri.ver  de wijde vlakte. De vrouw: 
en het 	en de man 'en  de hond) paard de buitenkant. Van bj.nen is hij nog veel acht jaren. De laatsten liepen langs de 

Dc vrouw gaf de richting aan, die wel 1 mooier. 	
1 1 	'Te bedoelt ge dat?" 	 1 

't huizen,  ZO 	scheen om te  bedelen.  Vee] 
scheen de schooi-rij 	echter niet op te 

1 
1 

enigszins afweek van die, welke de Pre- 
diker 

	

	inslaan  wilde hij liet dorp moest  t 	,,Hoe ik dat bedoel? Wel, dat zijn ka- 	
f 

leveren, want de Prediker zag maar één 
rakter nog veel mooier is dan de buiten- 

t 
 keer een der kinderen aan de vrouw iets 

t 
Nor g bereiken. 

Er werd onderweg weinig tussen de 
kant van zijn 	lichaam. Het is eerlijk ter hand stellen, wat deze in het wagen- 

t man en de vrouw gesproken, maar scherp 1 rechtschapen, trouw en liefdevol." 
De man met de spade lachte mede- 

tja deppeerdc. 
i5e waarsFai het anderé  t lette de Prediker op de bewegingen van lijdend. de weg uit te zien. De vrouw met de drie 

1  
het lichaam 'van zijn gezellin. Jiij 	was 
nog niet 	zeker of ze ZO SOCdi geheel ,,Nou ja, dat kan wel zijn, maar het is kinderen had klaarblijkelijk ook zijn aan- 

na haar tuimeling reeds weer tot dezq blijft toch maar een hond. Een hond dacht getrokken. ,,Weer zo'n bedeltroep, 
. 

tocht 	in staat was. Maar 	hijbegroe, hond mijnheer, en een dier is een die de Lantschap onveilig maakt", zei 

dat de sterke geest, die in dat tenger 
lichaam huisde, de heerschappijweer had 

dier." 
Vraag ik: Wat bedoelt 1 

hij. 
De Prediker antwoordde: ,,Van onveilig 

maken kan men toch 	een afgetobde, 
hernomen, die hij een ogenblik kwijt was ge daarmee?" 

ik wil maar zeggen, dat een hond ,,Nou, 1 
bij 

vrouw met drie jonge kinderen moeilijk 
geraakt. 

Maria l" niet is als een mens die heeft vertanc f spreken. Maar ik begrijp heel goed, dat 

,,En?" i 	dier niet." en 
velen een dergelijk ellende-groepje niet  

zien. Het stoort hen in hun geza - ,,Vindt u ook niet dat wij eigenlijk als ,,O, is het dat? Ja, mijn goede man, 
graag 
pige, welgedane rust en bij 	sommigen 

zotten naast elkaar leven?" nu praat je anderen na." 
,,Ze kunnen toch niet denken?" 



werkt het als eeiikIcht hd 
aan hun geweten. Dat zijn nog de besten, praken oer het mooie zomerweer en 
want bij velen is het geweten zo ruim 

7éon 
mooie omgeving van Norg en over 

çn is het medelijden zo ver weggezonken Gelderse ikrijg en over de nieuiw6 
dat ze niet anders meer woren bij het regering 	van 	,e 	Bourgoiërs, 	tot 	de 1 
zien van welke grote ellende ook)' vrouw naar hun toe kwam, zich tot de 

Inmiddels had het meisje de deur van Prediker wendde en vertelde, dat ze al- 
de herberg bereikt en de waard zocht len hun maag vol hadden en zo 
om enig goedkoop geld om haar dat te baar waren. De Prediker wees op het 
geven. kladden zp woorden dat mogen belegde brood, dat nog op de tafel lag 
bereiken, vroeg zijn gast zich af. 	• n zei, dat ze dit in de wagen mee 

De Prediker vroeg aan het meisje: OCSt1 
,,Is die vrouw je moeder ?"i . ,,Eu 	deze maaltijd 	is niet van 	mij 

,,Ja, mijnheer." .vrouw. 	naar van de waard. Ik betaal 
,,Roep haar ei ook de kinderen naar er ook een, en die komenjullie maar. 

hier." 	. _Qpet~~zodra g» weer honger hebt.?' Zich 
De vrouw kwam met een verwonderd tot de herLergier wendend vroeg de Pre- 

gezicht en wel wat angstig gemoed naar diker : ,,Ge vindt dit zeker goed, baas?','.  
de herberg. Zou men haar weer onder1 ,,Best" antwoordde odeze. 
handen nemen wegens bedelarij en baar 
niet haar 	 kinderen stakkerds van 	in een 

De vrouw borg nu do rest van de eet-
in het ! waren 	oiule wagentje, waarna het 

donker en vuil hok stoppen? viertal de tocht 	weer voortzette, 	dez 
,,Laat de wagen daar maar staan, moe- 'keer met con volle maag. 

der, en kom met je kroost naar binnen 
1 zei de Prediker. ,,Gaat allen daar maar 

 De dag was bijna weer om en cie• 
Prediker en. Vriend verlangden naar huil 

.1 aan 	dat 	tafeltje 	zitten„" 	Zich 	tot 	dq nachtleger om daarop hun moede, leden 
1 waard wendende, vervolgde hij: ,,Brengt te kunnen uitstrekken. Voordat de duis- 
hen wat te -eten; niet tg  geheel was ingevallen vroegen ze 
boter, kaas en ham of worst öp het de waard om hen hun slaapkarnertjq 
brood. En breng tevens voor allen me1k" te wijzen. 

Do waard begaf zich naar achteren om Tegen de middag van de volgende dag 
het verlangde te halen. De kinderen za- bereikten de kameraden hun woning weers 
gen met holle ogen in de magere gezcht- De drukke tijd op de boerderijen was 1 jes de Prediker aan alsof hij een ivonder- (nu daar en de Prediker ging daarom 
dier was. Zoiets was hen nog nimmer Rooie Willem helpen op zijn bedrijf. Het 
overkomen ; ze waren anders al blij als was eerst de hooiogst, waaraan hij mee- 
ze door de mensen niet te ruw afgc- werkte. De weiden, die voor de hooi- 
snauwd werden of weggejaagd. De vrotiw winning bestemd waren, lagen vaak ver 
stotterde iets van bedanken, maar de Pre- Nan de hoeven. Het waren moest stuk- 
sdiker 	viel 	in: 	,,Praat 	daar 	toch 	ftiet ken land, die 's winters een natuurlijke 
over. Ik schaam mij, dat ik weldoorvo&i bevloeitng- hadden. Het water bracht dan 
op de aarde rondwandel, terwijl er natst 

honger 	wordt. Ik zoveel 	geleden 
een weinig humus of andere substantie, 
die door de Wmii graswortel op te nemen stof- 

et u maar niet gevraagd of jullie trek fe 	bevatte, over de bodem. Een andere 
in eten hebt, maar dat was, vond ik, bemesting kregen deze weilanden niet; 
eigenlijk overbodig" de koeien- en schapenmest, die in de 

,,Hebt ge geen man meer, die voor u stallen werd vergaard, was meest voor 
en de kinderen kan zorgen?" vroeg hij de bouwakkers en verder voor de weide- 
nog. 	 . kampen dichter bij huis. De hooilanden 

,,Hij 	is 	in 	de 	krijg 	gevallen" 	aut- leverden dan ook weinig hooi van niet 
woordde de vrouw, terwijl baar ogen al té beste kwaliteit op. 
vochtig werden. . 

De Prediker stond op en begaf zich 
Na de hooioogst kwam het werk op 

de es. De rogge was gerijpt en werd met 
naar 	het 	tafeltje, 	waaraan 	de familie 
zat. Hij haalde ecn flink aantal zilver- 

de sikkel gemaaid. Ook hier weer als 
hij het hooi, het naar de hoeve rijden en 

stukken 	uit zijn 	geldbuidel en 	schoof het daar optasten van de bossen. 
deze naar de vrouw. ,,Pak vlug o; het Het waren vooral rogge, boekweit en 
is niet nodig dat de waard het ziet. haver, die door de boeren van de zand- 

Met trillende vingers nam de zwerfster gronden werden yerbouwd 	Daarneven 
het geld van de tafel en borg het m de amen dan 	iog koolrapen en herfst- 
Zak onder de bovenrok. Weer wilde do raapjes. 
vrouw iets zeggen van bedanken, doch de, et 	Frank-,es kontnoleerde de _Willem 
Prediker weerde af. 	-was nauwelijks 
weer aan zijn tafeltje gezeten,toen Prediker geregeld de bijenkorven, die op 

waard 	
en
kwam met het ge 	de ifl 	volle 	bloei 	staande 	heide 	stondn4 

De Prediker moe-st werkelijk zegeen. dat 
had 

Hier moesten d-- nijvere diertjes de laat-
ste honing van het vergaren., de man overvloedig van alles 	aange- 

souwd. e:; de, 	in 	zijn 
•_•___• 	

J- De herbergier zei tuans to oude strijdmakker efl echter boer school .1 
moet een flink wijf opzoeken, Pre- ,,Ge hoor, 	en miiie :• ,,Pak 	maar 	flink aan, 	0 	, 

het kun 	alles direst met op, je diker, 	en zelf en boerenbedrijf begin- 
Tl. dan maar mee in de wagen. 	za 	, ien. Er liggen hier in de buurt nog ge- 

noeg 	die zeer geschikt zijn vonr gronden, een kruik met melk haren, uail ,,wineI1 
jullie de glazen nog eens vullei. ontginning. op de duur zal het leren in 

Toen de waard weer e,n 	-met de eenzaamheid je toch gaan verveien 
boerin had de Prediker al jonge melk 	had 	gebracht, 	ging 	iuj 

TT. 
tafeltje van d 	Prediker zitten. iuJ 1wCflu- eens gevraagd of hij 'ree, 	succes had 

de zich tot hem: ,,Mijnlieer, ik 	en rijn aehadmct 	nasporingen naar Maria. 
iij had geantwoori, dat het niet hele- 

iaet, maar ik moet erkennen, 	
hel les hebt 	 ie i een 	 gegeven, maal 	uitgesloten wis, dat hij hier nog 

leven n:et zal veretefl. eens met haar het erf zou komen op- 

De Prediker la 	te. „Och ja, het is nu wandelen.. 

ce.mnaal zo dat we zo nu en dan er ,,Prediker" zo had Hanna daarop ge- 
eens aan herinnerd moeten worden, dat, zegd ,,ik hoop dat dat spoedig' mag ge- 
we werkelijk mens behoren te zijn." 	' beuren. Jij bent een goede vrouw 	aard. 

Dit maal is voor mijn rekening, hoor' Naast zijn werk op de Loerdevij ver- 
voegde de waard erbij. ,,Ik wil er g' gat de Prediker toch ook zijn planten 
duit voor ontvangen." niet helemaal. Eigenlijk ontsnapte geen 

De Prediker 	lacht even na en 	zei enkele van Flora's 	kinderen 	aan 	zijn 
daarop: ,,Goed." 	 . - aandacht, waar hij zich »ook bevond. Elk. 

- 

" 

jaargetijde gaf hem nieuwe aanwinsten 

en 	ewel de bloeitijd van het groo, 
deel der planten nu was afgelopen, toch ' 

'vond hij hier endaar flO wel wat nieuw 

. 

'S Avonds na de arbeid op de boerderij 
»aten de Prediker en Vriend nog een tijd 
bij of in hun- hut te genieten van het 
rijke dierenleven op en om de plas. En 
soms ook ging hij weer een uurtje beeld-' 
houwen aan zijn eikenhouten koffer. - 

Soms vroeg hij zich wel eens af, of 
Rooie Willem gelijk had met zijn bewe-
ren, dat dit leven als kluizenaar hem op 
de duur zou vervelen. Maar was het 
leven van een boer op een afgelegen hoe-
ve niet ongeveer hetzelfde? Neen, niet 
helemaal. Die had een vrouw en die 
had kinderen en daarvoor in de eerso 
Fts leefde en werkte dle. •1' 

Eenmaal had hij, de Prediker, ook nr 
en vrouw, naar en eigen huisgezn 

verlangd. En daarna had hij, verbitterd, 
'gemeend, dat' hij zich een ander leven 
zou kunnen inrichten, dat hem kon be-
vredigen. 

En was hij hierin 'dan niet geslaagd, 
vroeg hij zich af. Was hij niet tevreden 
met zijn omgeving, met X' riend, met het 
werk, waar hij. in opging, met al de 
rijkdom die moeder natuur hem bood? 
Ja zeker, hij was tevreden, hij had wat 
hij zocht, landelijke rust en natuurstudie, 
ver van de rumoerige,: .ruziende mensen-
wereld. 

Ja, hij was tevreden en hij 'had rust(,..
' 

 
totdat er iemand in zijn leven was ver-
scnenen, ne ie rust aan het wankelen 
had gebracht. Het was de tweede Maria, 
die zijn pad had gekruist en wier be,-"d 
hem geen ogenblik verliet. 

,,Ja, Vriend, die bruine  

'Hoofdstuk XII 

Maria 
' 

September.' Het werk van de Pr&li-
ker op de boerderij' was afgeiopen en hij 
en Vriend hadden zich weer geheel' ge-
worpen op de botanie. 

Op een morgen bezocht hij weer eens 
de boerderij, 4e rugzak op de scbouders 
Hij ging proviand inslaan: brood en erw-
ten en bonen, spek en vlees, boter, raap-
olie en kaas. 

' ,,Nu kun je weer enige dagen voor 
Prediker" zei de jonge boerin lachend, 
terwijl ze nog enige beenderen, waaraan 
wat te kluiven viel voor Vriend, in de, 
rugzak bijpakte. 
' ,,Ja, het lijkt er op, dat ik hier ir 
een winkel inkopen doe." 

,,Prediker, ik heb ook wat nieuws ge-
boord . over de Zwarte Ruiter. Of heeft 
Felkertjjietverirhaala1gaan?,' 

,,Neen, is hij misschien weer gevangen 
genomen?" 

I" oog 	
niet, of misschien moet ik zeggen: 

. nog niet. Want als hij op deze wijze. 
doorgaat loopt het vast mis met hem' 

. 

op een of andere dag; 
,,Vertel op Hanna, je maakt mij wer-

kelijk nieuwsgierig." 
. 

Het is weer een brutaal stukje, dat 
hij heeft uitg'ehaald. Een familielid van 
Lensdat hier gisteren bij ons was, ver-
telde het. 

Op klaarlichte dag reed de Zwarte 
Ruiter een boerenerf op. Dat lag wat 
afgelegen onder . .' . . wel drommel, nou 
ben ik de naam van het dorp kwijt, maar 
dat doet er ook niet toe. Dat zat zo: de 
boer had even tevoren een bcdelron 
met drie kleine kinderen het erf afge-
jaagd en hij had zijn hond tegen die 
mensen opgehitst en die had toen een der 
kinderen in de arm gebeten. En daarom 
reed de Zwarte Ruiter het erf op. 

De boer was met twee knechts juist 
bezig om de haver van de wagens te 
gooien en in de bult te zetten. De Ruiter' 
liet 'zijn paard 'voor hen staan en hij 
legde zijn pistool op hen aan. Hij eiste, 



Jfiîd Ddikrarnp1aats naast de OUd necï 

1 
 ophalen en aan hem geven 	omdat hij scheper, die nu zijn breiwerk liet rusten. ze 	in 	de 	berg 	met de 	holte 	in 	het 

arme stakkerds had mishandeld. Eigen- 
lijk had hij de doodstraf daarvoor ver- 

,,Ja, ik ben even naar de boerderij ge- 
hebben 	 de 

midden." 
,,Dan 	heb 	ik 	waarachtig 	nog 	liever 

1 	
diend. weest; 	we 	weer 	wat VOOJ 

maag opgehaald." met de Zwarte Ruiter te doen dan met 

1 	Toen de boer nog draaide, zei de Ruiter bent een wonerlijke kerel om ,,Je de Witte Wieven,  Meindert,"  zei de lire- 

1 dreigend : ,,Binnen vijf minuten moet ik 
het geld hebben of ge zijt een lijk er 

hier zo maar midden op de hei te gaan 
Prediker." 

diker nu. 
 trof hem een medelijdende blik 

dan zal de rode haan nog over uw hoeve 
wonen, 

Maar vind jij dan ook de hei niet van de scheper. 
kraaien." En toen vloog de boer naar 
binnen mooi, Meindert en je werk bij de kudde ,,Ge 	zijt bar 	geleerd, 	Pr.ediker, 	maar 

en bracht het geld. Daarom reed 
de Zwarte Ruiter weer kalm het 

,,Vanzelfsprekend; 	maar 	ge 	zit 	hier deze dingen weet ge toch droevig 
weinig . . . Scherp, ouwe dromer, zie j erf af, 

toen hij 	op de weg was vloog 
zonder wijf en ge zijt ZO een geleerde 

dan niet, dat er weer schapen afdwalen? 

i

maar 
het paard weg in een razende galop.' 

kerel, zeggen ze." Vooruit ! . ., . . 	ja, 	Scherp 	wordt 	oud 	en 

t 	
De jonge boerin was  uitges pn. 

,,Zeggen ze, zeggen ze, maar de menen 
zoveel wat niet waar is." zeggen 

ik 	k . 	. Neen, van deze dingen weet 

,,Werkejijk een k1&S stukjes  maar ikJ heb je gelijk, Prediker maar ,,Daarin 
je toch droevig weinig. De Zwarte Ruiter 
is neen man." 

!
begrijp eigenlijk niet, dat die drie  kerels,  
niets tegen die brutae knaap dorsten te 1 ik geloof, dac «e mensen iet ditmaal bij 

het 	 hebben." rechte eind 
13e Prediker luisterde nu met grote be- 

ondernemen", zei de Prediker. ,,Ze had- Jo, dan zullen we dat maar aannemen. 
langstelling. ,,Geen man ?'.'   vroeg hij ver- 
wonderd. 	 1 den toch hun vorken in de hand.?' 

schijnen allemaal als de dood ,,Ze 	 zo 	; 
Maar is er ook enig nieuws, Meindert? De scheper schudde ernstig zijn grote t 

bang voor de Zwarte te zijn, Prediker4 3e 	bej 	k 	hoor 	iiig, 	want 	ik hoofd. ,,Neen, hij is de Boze zelf.. Daarom 

Ze menen, dat hij veel meer kan dan kom Weinig met de mensen in aanraking. zullen ze hem ook nooit en te nimmer 

ieder ander mens. Maar ik geloof ook," ,,îs.0, nieuws ?" Ineens richtte de schc kunnen vaiien. En je zult zien, op ecu 
plaagde de boerin, 	de mannen over ,,dat per zich tot de hond, die naast hem lag goede dag is hij spoorloos verdwenen en 
het algemeen geen helden zijn" te soezen:  „Scherp, lig je weer te dro geen mens zal weten, waar hij gebleven 

,,Helemaal ongelijk heb je heus niet 
Hanna. Maar ik 

? Haal die jonge zwarte ram met 
dat stelletje ooien eens gauw weer bij 

is." 
'Een poos zwegen nu de beide mannen. geloof 	toch 	niet, 	dat 

je de mannen van  de  troep van Willem de kudde." Het was de Predliker die het  gesprek 

Frankes tot de bloden 	wilt rekenen." De hond ging haastig op weg om de weer opende  met:  ,,En wat zeg je  nu  
,,Neen, Prediker, dat weet je ook wel afgedwaalde dieren 	weer 	bij 	de grote van de wereld, 	Meindert? 	Kriien 	w 

beter. Het was trouwens ook maar gek- hoop te drijven. dliJkhet 	uizendjarig rijk 	van 	de 
heid van me". De scheper richtte zich nu weer tot vrede?" 

,,Maar Hanna, 	ik moet je togeven de Prediker. ,,Wat vroeg u ook weer? j  .,Neen, Prediker, de tekenen aan 	de 
dat de Zwarte Ruiter vroeg of laat aan Scherp wordt oud en hij gelooft het lang- hemel zeggen duidelijk, dat er opnieuw 
de galg zal bengelen, als hij met dez zamerhand 	wel, 	net als 	ik ook 	al .'., ..     

is. Zal ik 	vertel- 1:  
 krijg 	en 	pestilentieën 	zullen 	komen. 

dingen docrgaat. Doch medelijden met 0 ja, of er nieuws 	je Vroeger kwamen de 	het  wijzen uit 	oosten 
die boer heb ik voor geen duit. Wat een len. Hier ongeveer komt binnen een paar nu komen de onwijzen daar vandaan 
deugniet om een eerlijke hondenziel zo jaar een boerderij te staan." Daar is de Antichrist aan het woeden en 
te verknoeien, dat die zich aan een kind 1 

« 	wil je mij wat wijsmaken, Mciii- hij heeft hier ook al volgelingen. 	Het 
Y!gilp' __ 'dert. 	Hoe zou 	jij 	dat nu 	al 	knnnei bloed zal weer stromen over het land, de 

De  Prediker  wierp zijn geiïïcÏrugzak weten?" 
De schaapherder lachte geheimzinnig. 

zoon zal tegen de vader opstaan en de 
dochter tegen de moeder. De mensen 'er- over de schouder en aanvaardde de terug- 

weg. Ze liepen over het paadje door de Ge hoeft het niet te geloven, maar al laten het ware geloof en hebzucht en 

heidepollen, dat langzamerhand door hun het zee, dan is het zo Prediker. De 
leeft 

wraak zullen in de wereld heersen. Ze 

voeten 	was ontstaan op 	hun gedurig toekomst 	voor mij geen geheimen hebben het nu hier kaalgevreten, Predi- 

tochten van de Hof naar de hoeve en al noemt het volk me zot. En mijn vrouw ker, ik bedoel de schapen. En daaron 
heeft nog meer verschijningen. Toen ik ga ik met de kudde verder." terug. 

ik 	ben 	bezorgd. 	Ze 	zeide, ,,Yriend, 
voor enkele weken hier langs trok met Het mannetje stond op en na een 

dat het scherm misschien tussen ons nog de schapen, heb ik duidelijk zagen en ,,goede morgen" ging hij met zijn hond 
breiwerk eens zal worden weggenomen. Wanneer? kIop 	 dat 	is 	ecu gehoord, 	er 	als ze 

nieuwe boerderij bouwen." 
zijn 	en zijn staf rijn schapen 
verweiden. Als het te laat is? Als haar mooie jonge 

lichaam door 	beulshanden wordt ge- fr kan het niet mogelijk zijn, dat De Prediker stond nu ook op. ,,Vriend 

worgd? Wat bezielt haar toch?' toen bij de hut aan het brandhout kap- jongen, we gaan onze Hof weer opzoe4 

,.Vriend, jongen, geef me rand. Wat was?" 
De scheper keek zijn buurman een wei- 

en. Wat zeg jij wel van dat ge 
van die oude? Zijn vrouw heeft het mis- moet, wat kan ik er aan doen? Toen ik 

zelf elke dag in 	was, als links gevaar indert is 	oor flg uit de hoogte aan. 	Me 	v chien wel goed geraden met die brand 

en rechts van me de doden vielen, in al 
geen vijf en zestig geword n. Hij bij Rode 	i11em, maar hoe vaak hun 

die gevechten die ik heb meegemaakt, kt alle geluid en rumoer van de vlakte , \oortekenen 	niet 	zijn 	uitgekomen. 	dat 

heb ik nooit die angst gekend, die ik van 	alles wat 	er 	in 	de 	lucht 	zit 
ven het veld. Weet je wel, Prediker, 

vertellen die lieden niet. ja. ze denk 
er wellicht later niet meer' aan 	-Maar  

voor die bruine heks gevoel." 
ik ben erg bezorgd" „Vriend,  

dat mijn wijf op een morgen tegen me och, Vriend, er moet een beetje fantasie 

De septemberzon 	goot een 	feestelijk zei: Ik heb het vannacht zien branden.,  blijven in hun leven, anders wordt dat 

licht en een weldadioc warmte over het 
landschap, maar de ircdiker liep in een 

Ik zei toen: Waar was het, Trijn? Ze 
hebben de hoeve van Rooie Willem ver- 

ook al te erbarmelijk en eentonig." 
De septembermaand ging en oktober  

sombere stemming over het nog rudimen- brd, het waren krijgsknechten, die het kwam met natte, koude dagen. De Pre- 
taire jad, dat zijn schoenen in de rjch- 

'van 	 in de heide 

deden. 
als uc je nu vertel, Prediker, dat 

diker staakte voor enige tijd  zijn  om-
zwervingen, zijn zoeken naar steeds weer  ting 	de Nieuwe Hof 

hadden uitgesleten. Nabij de heidenheu- het precies vier weken later was, toen nieuwe planten. Hij ging 	denken aan de 

vels 	liep 	op 	dat 	ogenblik 	de 	grote kraaide de rode haan over de boerderij barre tijd die komende was en hij zocht 

schaapskudde van het dorp. 	Meindert, van Willem." brandhout rond de plas en kapte en ver- 
de oude herder, een klein tenger manne- 

Is kras, het is haast ongelooflijk, 
Meindert." 

zaagde een 	aantal 	bomen, die 	gemist 
konden worden, zonder dat de natuur tje met een wat abnormaal groot hoofd, 

dat direkt op de schouders scheen te ,,Prediker, 	je 	zult 	me 	straks 	gelijk en de schoonheid van de bosgordel hier- 
zijn bevestigd, zat op een der grafheuvels geven met de nieuwe boerderij." door werden geschaad.' Bovendien, zonder 
aan 	zijn 	duizend 	en 	zoveelste 	sok 	te • 

,;neb je wel eens in deze heidenheu- 
veis gegraven, 	1eindert?" 

zijn ingrijpen zou toch een deel van het 
houtgewas een ontijdige dood zijn 	- ge breien. 

De Prediker boog even af van zijn i ,,Ik 	zal er 	heilig 	voor oppassen. 	Ik storven of een misgewas zijn geworden 
' voetpad om de scheper op te zoeken de Boze niet verzoeken." 
-----,, 

door te dichte stand. Van Rooie Willem 
Hij had reeds vaker een gesprek met Pe 

Van wie zijn deze bergjes anders a f 
ontving de Prediker een voer droge turf 

Van de Zwarte Ruiter had de Predike het mannetje gevoerd en hij mocht wel 
graag eens luisteren naar diens wonder- komstig dan v 	Baâlskinderen. Weet je 	de laatste 	weken niets 	meer 	gehoor± 

1 
lijke, 	fantastische 	verhalen. 	'Vriend 	en wel, dat die buit daar links van ons van 

de Witte Wieven is? Die met de inzak- 
! jj kou de bruine heks maar niet 

Scherp, de hond van de schaapherder,  kin 	in het midden." uit zijrjchiïiinen. Telkens weer 
kenden elkaar evenals hun meeters; ze Tie  waren die Witte Wieven?" kwam haar gezicht hem voor de geest; 
begroetten elkaar even vluchtig en keer- die zich met huid en haar ,,Vrouwen, de ene maal gelijk ze daar trots en al-s 
1en zich daarop direkt weer tot hun  de Satan verkocht hadden. Die kun- d stond .  als~ een St8fldh€€l 	de Zwart 

nen nu nog nooit rust vinden. In donkere ter, een andere keer als de jonge vrou 
,,Goede morgen, Meindert." 

morgen, Prediker, al weer ,,Ook goede 
wilde nachten dwalen ze nog als licht- 

dan 
. 

met de bittere lijdenstrek om de mond 
en soms ook a  ls de bleke machteloze, 

op pad geweest?" jes boven het  moeras  daar ginder en 
zweven ze tegen twaalven over de heide gelijk ze toen daar lag temidden van de 

/ heidestruiken. 



Hij kon haar onmogelijk van zich ban- 
nen, hoe vaak hij ook in zichzelf her- heel iets anders kon 	'kenen° 	,,Toch, Prediker, ben ik daar ij  steeds  

t 
 

haalde: ,,Prediker, is het je in je bol 	,,Maar_Prediker, wat weet ge' 	gebleven een echt kind van 1i3t envou- 
geslagen ?' 	 ge kent menmers met, weet niets 	

platteland Ik zocht steeds 
,.. 1 	i:î 	• + 	• 	1 1 	 mijn 	

• ij ne andere boe:enmejsj., 
j: 	• 	 zie mijn verleden er van. miii  leeftijd.  ljaar 

p 0 , Prediker, wat Het  was een buitengewoon gure dag uit?" 	 . ____ -- 
 

	

t
oor de tijd 'aii het jaar. Een koude 

	

	,,Hetzelfde zou ik u kunnen toe\oe- 	de m'ns toch al klein en dwaas, die 
'Noordwester joeg over de vlakte en zo gen, Maria Evenwel, ik meen u toch meisjes kwamen nooit hartelijk of onbe-
iu en dan kletterde een regen- of hagel- wel een semig te kennen, en 	" 

 
vangen toj mij H 	as Precies alsof ze 

bui  naar beneden 	 ,,En? Een seimg kent ge me, dat geef CCfl scheidingslijn za.,--,en tussen he ex 
In de hut op de Hof was het gezellig t ik toe."  Nu kwam er een lach op haar, 	l' 	er ze niet konden of durfden 

: warm; Vriend met zijn goede geweten gelaat, dat door de koude noordenwind stapp(fl. Tk voelde dit al spoedig en daar- 
sliep rustig in zijn bak, terwijl de Pre- 	de regenvlagen enige kleur had ge- om Zat ik veel op mijn paard en joeg 
diker bezig was met het beeldhouwwerk kregen ,,Ik ken u evenwel beter

' 
 Pre- dan-vaak als een bezetene over de v1akte 

aan zijn koffer. Op een der zijden sneed diker Ik weet, dat gij een der leden 	-W' levenslust moest toch een uitweg 
hij weer een motief uit de dierenwereld': van de troep van Rooie Willem zijt ge- vinden. 	- 

-een katuil, rustend op de tak van een weest en ik heb uw karakter goed leren 	Toen Maria zover was gekomen, zweeg 
boom,  tegen de stam aangeJrukt,zich kennen u it het gevecht, dat ge hebt ze enige minuten Deslanke, tengel vin-zich 

 voor het helle zonlicht 

	

	moeten leeren om Vriend te bevrijden4 gers van haar rechterhand, die op de- moeten 
 iu en dan sloeg de Prediker door de Ik weet zelfs meer." 	 tafel lag, trommelden zenuwachtig op het 

	

: :ruitdn een blik over de vlakte, die er met 	,,Houdt alstublieft op, Maria. Als ge hout. 
dit weer zo verlaten en somber uitzag werkelijk afscheid van me wilt nemen 	De Prediker zei op zachte toon Maar, 
Toen hij weer eens zijn ogen liet gaan zou ik nog beter kunnen verdragen, dat Maria, het is toch niet nodig, dat ge mij 

I over de eenzaamheid daarbuiten, zag hij ge mij eerst met scheidwoorden ging dit alles vertelt. Het doet u pijii en ik 
1n de verte tegen de horizon iets op- overladen." 	

ben toch geen biechtader" 

doemen Dat iets kreeg 1angzameihan 	,,Best Maar luistert nu goed toe, als 	De jonge\rouw sloeg haar donkere 

,gestalte e 	 i n nam de gedaante aan van ce 	ik je vertel wie en wat ik ben En oor-ogen naar hem op e i hun blikken o it 
paard met berijder. 	 deelt dan, of ik geen recht heb om te moetten elkaar, Legrijpend, naar elkaar 

Wie in vredesnaam heeft er met dit spreken van a fscheid nemen." 	
'ragend en toch nog met enige eif&mg 

weer lust in om over de natte hei t 	Het meisje met de donkerbruine lokken Ernstig en met nadruk 7i ze ,Pieiikei 
rijden? vroeg Prediker zich af. Zou Rooie bleef even voor zich uit staren en begon voor mij zijt ge juist de biechtvader; dc 
Willem  misschien enkele uren uit stro- dan: 	

enige tot wie ik me nu eens 4urf te 

Ten gaan? Het zal toch waarachtig de 	,,11 ben een boerendochter, geboren wenden 	het kan soms zo moeilijk 

Zwarte Ruiter of de bruine heks 'niet 1fl  een  der dorpen van midden Drenthe Z'Jfl om alleen het eigen lot te moete-i 

zijn? 	 welk doet hier niet terzake. Mijn vadei cg" 

Lancr behoefde hij niet in onzekerliei4 ' e 	Fries, mijn moeder 	as eer 	,,,k dank je \OO] dit vertrouwen, Ma- 
te verkeren, want het aard kwam in Drenthse ; ik zeg was, want ze is hela ria, zei  de  Prodiker eenvoudig. 

matige dra! recht op e Hof aan en reeds vele jaren lood Vader is ui 	
Het meisje ging sec1 verder met haar 

S edi kon de Prediker dan ook vast- Friesland moeten vluchten tijdens de Sakverhaal. 

stel'-'en,  dat het de bruine heks - was de sische overheersing daar, als een 	,,Wat nu volgt, is een gebeurtenis, een 

daar naderde. Hij wachtte nog 	aanxoerders viiSëhiermgers Hij i tragiek, die door zo e1en mede werd 

lot ie wat dichter bij was gekomen ei 

 
een goede rechtschapen man, maar stren doorleefd, die al zo oud is als het be- 

- 

 

-
-tot 	

Vriend 
	 . 	 en soms wat al te koppig, zoaLs veL 5t 	aii het menselijk geslacht; die ia 

	

zijn 	 -_ 	
MOOi ci»n s ge7egl, do 2h die cor 

begroeten.haar te 	 •. 	 Vader is 	 • blond, moeder had donker4 et emien stee S C6fl poel, e ii z 	an 
Vriend, die zowel paard als berijd-. haren.,Ze bezaten een grote boerderi.L verdriet en ellende heft betekend. 

ster reeds goed kende, snelde hen voor- die ze van moeders kant geërfd hadden 	Toen de Gelderse freepen hier in 
'uit, om de beide met vro1k geblaf te maar met het geld, dat vader nog ui Drenthe lagen, kreeg ik kennis aan een 
verwelkomen. 	 j Friesland had kunnen redden, hadden z jonge hoofdman. Hij was knap, koa mooi 

„Maria!" riep de Prediker op hartelijke [er vele stukken best land bijgekocht!. praten en ik, ik geloofde alles, wat hij 

berektlJit ta 0 dklonk „We 	 11Ht 	misschien 	van mij 
telijk ,Predikerl” maar de poging van twee broers en ik. Reeds toen moeder nog, maar miji cordeel oer de mensen -sv as 
haar om een vrolijke lach te voorschijn leefde, werd  i  verwend. Dit ser nog nog niet gerijpt ik had immers ook gooit 
te roepen, mislukte Ernst, sombere ernst erger toen moeLer vas gestorven; 

	anders als zonneschijn gek-end. Ge zult 
.. ,1 trekken 	haar 	

laadde zijn liefde voor naar nu oit no 	• 
sprak uit de  Lren  van naar geiaat 	mij. 	t t .- ' 	

net verdere nu wel kunnen raden, Pre- 
De Prediker liep naast het nu bedaar OP mij. a, Prediker, 1c moest 	in 41C dik-er. Toen de Gelderse troepen aftrok- 

stappende 
tut
aard,  dat door de berijdster eerste plaats zeggen, Mant soms oe k, gixie ook hij  . . . maar ik bleef ach- 

acht 	1  	•.t 	 •1 	het 	me schuldig tegenoverhem..,..     	 r-----;-- ----- 
•. 	 . 

wer es Ltur, waar net 	v a 	i  br r.s dode de bor- ter, ik, die van hem een kindje verwacht- 
dier een weinig beschut was tegen de 	«.. 

e • 	 • 	 . 	 .. 	 t  

harde 	. 	.1 	 1 	 e 	derij. En ik? Vader wi:de ei„„-en-ijk met 	e • ... 
 Wiflu en de regenvlagen. 	 . 	. 	 .• 	 D 	 ' " 

TI 1 	 L .1 	 dat ik vuil werk deed. daarvoor kon hij 	e jonge  -vrouw  so 	c nanen or 

Prediker", 
01fl afscheid van u te nemen 	e1 vrouwelijk personeel krijgen zide haar gezicht-en zenuwachtig schokte haar 

rreuiier , zei de jonge vrouw onder het •. 	• 	 ' 	 lichaam. M 	 ' hij en ic moest een dame worden. iiii 	 - 
aar spocel, a z zich weer 

afstijgen. 	 . 	 - • 	 h 	1- 	 - -1 	 1.. 
dat ben ik geworden, Prediker; een ers e en begon eeom aan haar ver-dat 

 13. 	 struikrover, iemand, die zich buiten recht haal. 
en wet heeft gesteld, die door alle brave 	,,Ge begrijpt, hoe ik m ongerustheid 

24j 	 en fatsoenlijke lieden wordt geschuwd ." 
en spanning zat, toen ik taal noch teken 

rj  hadden 	lijn 	
cynische trek kwam nu weer op het meer van hem ontvmg. Toen er enkele 

Ze nauuen uoor met een lange lijn weer bleek wordende gezicht van do weken waren verstreken, ram ik mijn 
vastgezet zodat inj een wein kon vre- 	vrouw 	 paard, en reed naar het stadje waar hij 
ten en in bewemg blijven. Daarna wa- j

onge , 	. 	 . 	 . . 

T'. woonde volgens jn zeggen. Maar hij 
ren ze met medenemmg van de baiage 	. eruer ging ze met aar verhaal:  ,,i bleek daar niet te wonen 'n niemand daar 
m de ut gegaan. Maria wierp iaar we een naar jaar naar een school in kende iemand die zijn naam droco.. Jj 1 
iatte mantel ;an de schouders, waarna Gron.mgen gezonden ; ut mocht met zo wist het nu: hij aan wie ik mijn' ver-
die door de Prediker te drogen werd ge- dom blijven als het grote deel van het trouwen, mijn er had gegeven, hij had 
hangen. Hierop namen beiden aan tafel ''k i5 meende aer. ik moet eerlijk 	bogen als speeltuig gebruikt i, 

 zeggen, mijn weg liep over rozen, Pre- 	• 	 . 	 •. r 	• 	 • 

x, 	• • 	 ,.1 •I 	T1 	 o. - 	 • 	 t 	Misschien is hij later m de krijg 90 
De jonge \TOUW begon op een wat 	e. ,  -was n 1?.'p' ? 	C ere vallen, misschien leeft hij ro. Het is or 

neerslachtige toon: .,Ge vindt mij ver- paaruijuen, 01 eigeniijK schijnt ijet me, 	hetzelfde: voor mi 	h dood 
moedelijk rijkelijk dwaas, om met zulk alsof ik Smet deze kunst reeds• was geboren 	te begrijpt Prediker in 	k -' 

•t ••,1 	t, 	 i_. 	hoewel ik, zoals ge hebt gezien, ok nog - . 	. 	
'.. 	. 

cn S cu- 
'% e r ui rijden 	gaan en naar ier Le 	 • - • 	 b 	 ming ik weer naar mijn vader en mii 
komen, Prediker. Maar ik ben gekomen wei 1S een nuite mg kon ma km. Vader broers terugreed En m sc ke gm 
4m opheldering te geven. Gij zijt de zorgde ervoor,dat we steeds en prima toestand ik daar verkeerde. Soms kwam 

-enige die er mee bekend is, dat de rijpaard bezaten.• 	 . 	, 	 in mijn wanhoop het verlangen bij iie 
Zwarte Ruiter en Maria een persoon 	Het 'was eigenlijk een beetje gec. 'Vader op een eind aan mijn leven te mak'& 1 

1 
 zijn. En gij  zijt ook de enige aan wie it liet mijn broers werken, lange daea maar de gedachte aan het onschuldic 

enige rekenschap schuldig ben of v 	maken, zodat ze eronder versuften en net jonge leven, dat ik bij me droeg, 1vee 
wie ik bij mijn vertrek uit deze streken leven in hen verdoofde. En ik was de hield me hiervan 
afscheid ga nemen verwende juffrouw, ik moest me kleien 	Toen kwam de tijd dat ik miin toestand 

De Prediker antwoordde op mistroos- m dure, kostbare stoffen. 	- 	 niet langer verborgen kon houden en ik 
tige -toon: ,,Ge spreekt maar van afscheid 	 mijn vader gina inlichten. Prediker welk- 
nemen, terwijl ik juist bij uw nadering 	 - 



ï 	,,Ik hoop j  d 	het waar is, arme  — mom \Td 	die  mijn 	jijeF 
de Gelderse  kapitein 11091t had afgekeurd,  geplaagde,"', zei de Prediker medehjdenc14 ,velen' zullen dan wel de vriend 	van 
ja, deze zelfs had aiemoedigd, sprak Maria vervolgde: 	Mijn toevlucht zocht de Prediker zijn!" Het was evenwel als- 
geen woord, toen ik met trillende stem iku bij een tante, die een boerderij ot Maria zich hoe langer hoe meer opge- 
mijn 	toestand 	had 	blootgelegd. 	Geen i bezit in een dorp in het noorden van de lucht voelden. Was het omdat ze haar 
woord van medelijden, geen woord ook provincie. Deze ligt zeer afgelegen, wel hart nu eens had kunnen uitstorten? 01 
an afkeuring; Geen spier verfrok op een uur gaans van de kom van de nader- 

1 	 Mijn 
was het omdat ze 	eidc dat de gevoe- 

de Prediker ten 	vau lens van 	 opzichte zijn gelaat; alleen was zijn gezicht rood zetting. 	tante was een zuster van 
aanoelopen. En zo liet hij me staan, ging 	j mijn moeder, was weduwe en ze was een haar niets hadden geleden door bekente- : 

li i'ieen 	Wat zoiets i, Prediker, kan beetje mal Ze had s1echts een kind, eei nissen? 
alleen hij bevatten, die het heeft beleefd, zoon, die van mijn jaren was, iets ouder .;Nu ben ik bijna uitgesproken,  Predi- 

ondervonden . .. . en die bijkans helemaal zot was. Erg aan- ker.'Mijn neef, de imbeciel, had zich in 
,,Nu begon mijn lijden eerst recht. Ik lokkelijk 	was het verblijf hi dit huis- het hoofd gehaald om verliefd op mij 

was van de verwende, gevierde afgedaitld,, gezin dus niet, maar waar moest ik an- te worden. Stcöds heb ik hem kunnen 1 
neergeploft 	tot de 	verachte. 	Voorheei ders heen in mijn omstandigheden ? Maar afweren, door te zeggen, dat ik nog te 
mocht ik in alles de eerste zijn, nu werd ik moet zeggen, dat ze mij ontvingen op veel leed, door hetgeen ik de laatste ja- 
ik enkel nog geduld 	Vader sprak met een wijze, die zeer gunstig afstak bij de ren had ondervonden en zo kon ik zijn 

: meer tegen me dan beslist nodig was. Zijn behandeling thuis. vermeend geluk naar de toekomst ver- 
familietrots had een zware knak gekrej ik scheen echter reeds te veel te heb- schuiven. Zijii moeder, mijn tante, zei mij 

jen ik had toch de eer v7amilie »Cfl geleden, vant ,enkele dagen na mijn ook meermalen dat haar zoon een goed 

bevlekt. 	Mijii 	broers ..... 	och, 	laat 	ik 's  aankomst  0P  tante 	hoeve, werd ik on-1 partij voor mij 	zou zijn. 111j was heel 

daar maar over zwijsen ' tijdig 	er1ost van een levenloos kindje braaf en oppassend, beweerde zij en hij 

Zo gingen weer weken voorbij, voor De jonge vrouw staakte een 	blik 
liet verhaal van haar levensloep. Iranen 

zou straks de hele boeivlerij erv2n. Ik 
zou dan prachtig voor de toekomst ge- miJ' bijna niet te dragen. En 'wat zou de 

toekomst brengen? Hoe zou men het weiden in haar ogen op, de smartelijke borgen zijn 
' arme kind ontvangen? Wat zou zijn lot herinner* 	werden haar een ogenblik  Gelukkig kon ik d 	oude vrouw be- 

zijn als getekende, als vaderloze? 	Zou 
men het zijn ganse leven nawijzen? 	• 

machtiE. .1e wegçin om haar zoon te temperen, met 
dezelfde motieven die ik tegen haar zoon 

aa « 	p 	weken zweefde ik tussen 	j 
levei en dood. 

	
lij 	jonge lichaam streed  Het geval raakte op het dorp bekend heftig tegen de man met de wis, maar Tot 	kort. TiiFiiu1jnn, voor 	 t en men sprak er schande van, dat eer* 

Drenthse d€en rich had afgege en met 
CSt had zien 1fl 	e 	ta,CiirC dat mijn treurtijd nu wel rijkelijk was her--  

een huurl,vig van de Gelderse b3ndes, 
 

gewillig aan hem oergegeen 	iocn 
stelde maar mijn 	was nog , 	 gemoeAl 

verstreken  en dat het ogenblik nu was 
zoals men het noemde. Nu immers dorst harder en  onwrikbaarder  ge%ouefl1. IK 

gekomen, dat ik met haar zoon voor 
het altaar 	knielen. zou men te schelden op de soldaten 	van 

Karel van Gelre en zij die het meest 
zocht om  vergelding,  om een middei om ben ik gevlucht Prediker en ik 

met deze hadden geheuld en gehandeld 
de ontvangen 	s erndermgen te iUflflCfl 
wreken. Mijn geest was vervuld van  haat ben daarom naar hier gekomen om nu 

. 	 ,, 	 - 

schreeuwden-  het hardst. En op een avond 
 ., 

• • 	 . en  wraakzucht.  net  is  wellicht diep tren-. i °°' van u  afscheid  te nemen. 
. 	 . Maria, 	wilt dus ,,w, 	ge 	 ook 	voor verscheen  bijna het ganse dorp voor onze  

. 	 . 	. hoeve;  ik werd uitgejouwd en er werd 
. 	 • 	 . 	 . ri 	en niet te verdeduen. Maar LC moet: . 
° 	. 	 • ° 	. 	 . 

	

.. 	, 	 . 

	

mij 	'iuciitenI 'klaar  dat lukt je niet zo 
. . Ketelmuziek gemaakt. 	 ' 

u 4:iit toen zeo'cen, ik wil  u niets ver- 
• ,•• 	p• ° 	" Prediker. 

. i 	,.., 	 . 	. 

eemaKKeuji noor. Of dacht je misschien 
was 	teveel 	Prediker, 	het 	was ,,Dat dat ook de Prediker jou de woestijn zou 

meer dan ik verdragen kon. Die nacht 'k hielp mijn.  tante bij het werk op ; insturen? 
sliep 	ik 	in 	't: 	geheel 	niet. 	En 	in 	die de boerderij, doch 	vaak wierp ikmij Mi n  lieve meid, nu ben ik jou ophel- 
nacht werd er een wilde haat in mij ge- 'ilde OP Moor en dan 	ik als de deriugen schuldig. Luister dusi 
boren tegen alles wat de naam mens Jager, als een Walkure over de hei en 

door de wildernis. 1k moest zo nu e; Hoofdstuk XIV droeg ....      

Toen de morgen was aangebroken. pak- .P deze wijze uitrazen. Is het won- 
• j 

te ik mijn hebben en houden in een paai derhjk, dat onze hoeve de naam kreeg 

pakken: kleding, geld en kostbaarhcden, !van ,,Huis der Zotten"? De Prediker ging nu zijn vroeger leven 1 
en ik ging er mee naar de stal 	Hiei Nu rijpte in mij het plan, de gestalte t' aan de jonge vrouw vertellen. 
zadelde ik Moor en gespte de bagage op van de Zwarte Ruiter. Ik wist, hoe het ,,Was het hij 	ii uw vader, Maria, die 1 
71j1T rug vast. Terwijl ik hiermee bezig volk 	71Ch 	laat 	beïnvloeden 	door 	alles u verwend.de en van u de trots van de 
was, zocht mijn vader me op. Hij vroeg, wat naar mystiek zweemt, en ik was : familie zou maken, ik werd door mijn 
wat voor plannen ik had. Ik antwoord& overtuigd, 	dat 	ik 	als 	eei 	onvindbare moeder - mijn vader stierf toen ik nog 
hem dat ik ging vertrekken. 	Waar- Zwarte Ruiter geweldig op de verbeel- Y  jong was - vertroeteld. Haar lrwen 
heen?" -vroeg hij. . Ik haalde de schouders diiigskracht van de wensen zou kunnen was, dat ik in de geestelijke stand zou 
op en zei: ,,Misschien naar tante GeesI werken en daardoor enige werkelijke ver- • worden opgeleid, dat ik priester zou wor- 

Ik geloof Prediker 	dat er nu iets in ' olging en opspong gi 	e'dee's ou lam- den, iets wat m haar ogen het hoogs 
hem omging, dat zijn stemming wilde leggen. 	Hah 1 ik 	kon mij 	dan . lieCrlljE was, wat een mens kon bereiken. De 
omslaan, dat er medelijden in hem op- wreken op hen, die mij het ergst had- > arme 	heeft echter 	niet 	veel 	resultaat 
kwam. 0, later heb ik zo vaak gedacht den vernederd en gesmeed en op hen, -van haar streven mogen bereiken. 
dat hij me graag zou willen vergeven die een slecht en gemeen leven leidden Ik meende, dat als men met hart en 
maar hij is een Fries. Ik had misschien en op hen, die misbruik van hun geld ziel priester wilde zijn, men in de eerste 
tot hem moeten komen . . • . maar van of macht maakten. 	De Zwarte Ruiter plaats 	ook 	met 	hart 	en 	ziel 	elovia 1 
hem had ik ook Fries bloed gekregei kon deze dan, terwijl . hij hen in hun moest zijn, in alles zonder voorbehoud d 	l 
en een harde kop. Nog, Prediker, zie, 

 
geldbuidel 	gevoelig 	trof, 	tevens. de 	s 1  leerstellingen der Kerk moest kunnen on- 

- 	 ik het zenuwachtige 	trekken van zijn lezen over hun 	verkeerde daden. 	kls 
Ruiter 

dersehrijven. En. Maria 	hoe ouder ik 
gezicht op dat ogenblik. Maar neen, hij Maria, de boerendochter, was de iverd, hoe minder ik dit kon. Bovendien 
draaide zich om en ging heen, en ik, met veel bekend en kon hij gemakkelijk ik voelde me niet sterk en rein genoe 

.-., 	
ik sjorde mijnbagage vast op de rug inlichtingen bekomen. om een ambt te durven aanvaarden, dat 1 

me op een 	boxen voetstuk 	andere mensen van Moor oo 	heen Er stoiiden en 
geen tanen in mijn ogen, toen ik over als ik kleinere en grotere tochten maakte plaatste. 	was zestien jaar, toen ik - 

het erf reed en ik zag geen enkele maal 0P Moor, dan nam ik overal het land- en het speet me gecr. da ic rroe'e: roet 
meer om, om- nog een blik te werpen ' 

op onze oude,  vertrouwde  hoeve. 
schap nauwkeurig op en ik noteerde in

geest de schuilhoeken, waar ik mij 
"teleurstellen  - de fraterschool ging ver- 1 
laten. Ik ging daarop in de leer bij een 

,,Maria 	had 	opgehouden 	te 	bestaan, 
de Maria 

van dé Zwarte Ruiter in Maria of omge- 
keerd 	kunnen zou 	veranderen." 

mcester-schrijnwerker, want dit handwerk 
me ze-er aan en werd na een 	1 paar met het kinderlijk gemoed, ver- 

trouwend en gevoelig; de grondslag voor ' 	ge 	weet 	wel, 	in 	hoeverre 	iiiij jaar gezèL 
1k kreeg nu kennis 	de dochter aan 	 van de figuur  van de Zwarte Iluiter was g- dit 	 bestaan 	is, 	Pre- vrijbuiters 	gelukt 

legd.' diker" zei de jonge vrouw en een triom- een meester-smid. Het meisje heette . . ." 

De Prediker, die meende, dat de stem fantelijke glimlach verscheen op haar ge- ,,Maria!" vulde de jonge vrouw snel 
. 

van de jonge vrouw hoes begon te kim-. zicht. ,,Er waren eerst veel moeiLijkhedei aan. ,,Of dacht ge dat ik met echt vrou- 
ken van vermoeidheid en meer misschien te overwinnen, ik 	was alleen en koi 1 welijke intuïtie niet had begrepen, 	dat 
nog van emotie, stond nu op en ieide: niemand in vertrouwen nemen, maar met een andere Maria reeds een rol in uw 
Wacht een ogenblik Maria." Hi haalde 'J11  Friese koppigheid en vasthoudend- leven had 	eseld, toen ge zo onthutst 

een glas melk en zette dat voor haar heid zette ik door. En wilt u wel gelo- opkeek op het moment dt ge mij mijn 
neer. ,,Drinkt eens; ge vergt te veel van ven, Prediker, dat ik nog helemaal geen naam hoorde noemen? 	Licheiijk spot- 
uw stem." gewetensroegmg heb over wat ik als lachend keek ze hem aan. 

Glimlachend dronk ze een weinig van Zwarte Ruiter uitgespookt heb? Hoewel ,,Ja, je hebt gelijk" vervolgde de Pre- 
de melk. ,,Laat ik doorgaan 	Ik wil nu er velen zijn, die mij zullen vervloeken." diker - ,,en die andere Maria was ook- 
alles vertellen, het is alsof me dit ver- ..Maar met mij zijn er ook velen. die mooi..., neen, neen. Maria, tracht nu i 
licht." de 	Zwarte Ruiter 	bewonderen, 	Maria' maar -niet'te protesteren. ...'  maar heel 

merkte de Prediker op. 



ánders, 
Jrenme 

,,1 e gingen ons verloven, zij het ook daarvoor had ik hem aan de galg moeten i minder geloof in de goede hoedjijcrhed 
de leden van het tegen de zin van-de vader van die Maria. overleveren. En dit kon ik niet. Wn:t mensenras 	er 

' " diezelfde dag weer de stad Die had namelijk ook al weer andere hij had volkomen gelijk gehad 	dat hij 'Eigenlijk plannen met zijn dochter, die zoals ik ' die 	kerel 	neersloeg- 	Misschien 	heb 	i1 
verkeerd gehandeld, dat ik de moord 

zonder enj.r vast omlijnd d 
zwierf ik daarop 	er naar het no reeds zeide, ook mooi was en daarbij den 	'\X'at wilde. ik? Ik wist het rijk 	Zij moest de vrouw worden van naar niet heb aangeklaagd. Het interes- eigenijk,  

1f tniet. Ik poogde de men hoge heer 	 O, een of andere 	of rijkaard. ~&at seert me verder niet.tenslotte is ontvluchten 
goed en wat is verkeerd 

 
die dwaze 	er .... 

L 	 • 

wat evenwel toch nimmer 
geheel gelukte 	Maar • Geen wonder dus, dat toen er een twee- v.Let1 liet leger van de hertog trok ik Ie me hond, niemand die 	

t5 	dat 
de pretendent voor zijn dochter kwam 
opdagen in de persoon van een rijke wijn- 

.i 

i°°" 	
ieand• n Groningen en Drenhe. Z 	frk ik Ianas 's Heren 

meer aantrok 
egen, \8n 

koper, hij deze candidaat m alle op'zich- 
itrijgsh&drijf en het leven als lans- 

stuitte, me echter al spocii 	tegen 
dorp tot dorp, van stad 

° 
stad En het plan rijpte ten begunstigde 	Die mededringer was 

een 	een 	 niet 
e borst. Wanneer men zich als huurling 

in -mij om 
to vestigen op cI 	

me hier of daar 
nel; als een bruut, 	heerschap, dat het 

zo nauw nam, als zijn belang er mee 
ent a 	te vragen: 	,,waarom?", 	dan m soort kluizenaar me daar 	ver-diepen m 

gediend was. En die meende, 	dat hij 
gebeurd. Overal, waar we kwamen 
ning 	en 	ientlie, daar volgde de 

de natuur en haar geheimen. 
 

Op en dag zich met zijn geld alles kon veroorloven. 
Ik 'was echter niet van plan me uit de 

ii ellende 0115 0P de voet. Ellende k kun 
de da 	 •• 

br 	Vriend 	
1 iiOP ik mm 

veroverde, had ik een bij - 
a eii 	 SOflu ik me we 	te laten dr 	En 

ecnter 	niet a1een 	over 	on'ze 	vijandex 
en de bevolking der landen, doch ook zondere ontmoeting. Ik raakte in kontakt 

sterk? o;r1.ons.. Ge hadt eens de tros van een 
met 	

i11d die men de Zwarte Ruiter 
0, sancta simplicitasi Had ik niet dui- 

zendmaal van die, let wel van mijn Maria 
afdeling 1fl haar leven en streven moe- 

Ziel, Maria, met zieke en verminkte Afwerend 	• îwwerend viel nu de jonge vrouw haas- 
gehooid dat zij van mij hield en van mij
alleen en dat ze me trouw zou blxiven 

krijgers, met hongerende kinderen en kij- g in: 	,,Prediker, 	vanaf die tijd 	ben 

« 	" 
meest verliederhjkte, wipen Sol- ik 	0c1i met uw leven op de hoogte?' 

'wat er ook gebeurde? ierd bij-na met uitbetaald 	we moe- ge vergist 	u 	Het uiterlijke 
En er gebeurde iets Mijn medeminnaar maar aan de kost zien te komen, door k 	maar ge weet niet, wat er 

werd dood op de straat gevonden, in de 
nacht vermoord. En ik werd verdacht 

 vanaf die dag tot op heden in mij i 

door de maiieôH 
omgegaan 	Neen, ineen, ik bul u, hoor 

deze misdaad te hebben gepleegd, had 
ik niet meermalen woorden met hem 

Geregeld werd 
testeerd 	tegen deze 	behandeling. 	Ben- 

Ik 

	

7 	mot spreken . . . . het is 
nodig 	a 	spreek. 

gehad en was hij niet mijn mededinger,  
de hand van de rijke smidsdochter? naar 

maal kwam er een groep, waarbij ookf 
ik behoorde, in openlijke opstand. We ik zag die Zwarte Ruiter en ik 

hem 
Mijn moeder ried me aan om te vluch- moesten vluchten, want kogel of strop 

de straf zijn. Ze achtervolgden ons, zou 

nam 	scherp, 	zeer scherp op. Ik 
voelde al direkt, dat hij. geen gen 

ten; ik heb dit gedaan. Ik was anders 
ok met zekerheid aan de galg gegaan; er werd een gevecht geleverd en een 

Struiiover 	geen bandiet was. Ik ser- 
ode, dat er achter hem o

tegen mij pleitte ook, dat ik hem een aantal 	aii ons vonden de dood Met een 
tien zwierven 

zich en ge- 
'' verschool, dat er een andere he- 

rn een kroeg om zijn brutaliteit flink 
 had afgerost. 

troep van een man of 
we rond en we trachtten het leger zoveel weegreden dan jacht op buit voor zijn 1 

Maria, moet ik u nogerndat mogelijk afbreuk te doen Bij een zwaar optrden bestond Ei toen ik verder ging 
hierover nog eens grondig nadaclit, 

ik onsdchuidig ben aan deze moord gevecht bleef de helft van ons nog over 
toen aan bij 	Rooie en 	0 sloten ons werd ik i n nnjn oorspronkelijke mening 

De jonge vrouw keek de jonge man 
: tegenover haar aan met vertrouwend Willem en diens beide makkers. Na en- versterkt. Waar ik ook liet thema van 

e Zwarte Ruiter aananeed, daar vernam' 
ogen en rustig zei 	e: ,,Onnodig Predi- kele gelukkige ondernemingen liep hei 

hiermede ook weer mis. Met achterlating wel wonderba 	verhalen; men 	ia 
ker." 

je. Maar ik voelde, ik wist dit ,,Dank van vier doden werden we tiiteigejaagd! 'l• fli 	angst voor hem, maar van war- 
iji.e schurkenstreken vernam ik niets 

immers ook wel. 	Ook hierin verschilt 
die 	Maria. Maar laat ik 

Dat 	as het einde van een weinig 
roemvolle krijgsmansloopbaan. En nu, Ma- 

en 	geloofrnet, dat hij algemeen aI 
ge van 	andere 
mijn verhaal vervolgen. ria, moet ik u nog vertellen van mij 

een 	gevaarlijk 	misdadiger 	werd 	be- 

lIet is toen de laatste keer geweest, laatste samentreffen met het meisje, "Ia* Toen k sam de Ruiter me eens op 
dat ik moeder heb gezien, Maria, toen 
ze me waarschuwde en smeekte om-toch 

mij als onervaren jonge man de kop o 
had gebracht, het meisje met het zacht 
lieve gezichtje, dat mij duizend eden van 

•. ° 	bezoeken. En nadat hij wter 
vertrokken, dacht 

te. vluchten. Wie had te voren ooit kun- 
ik er met angst 

n 	at 	eenmaal gevat WU kunnei 
1 	dromen, dat zij eens verlaten, ge- eeuwige trouw had gezworen.' 

er en. 	in sYmpathie voor hem was 
desillusioneerd, zou moeten sterven, ter- . 	 . De jonge vrouw sprak nu: ,,Laat dat nog gegroeid. Waarom eigenlijk? De man 
Wijl ik als huurling in krijgsdienst met 

maar, 	Prediker, 	ik 	begrijp 	het 	's pl ,' as toch een vreemde voor me? Vanwaar 
woeste beelden rondzwierf . . . neen, maar ik zal kort zJjn. we sympathie? 

«' 
 

Ik zette het in mijn hoofd de moorde- 
te trachten alzo mijn 

 Zoals gezegd, mijn loopbaan als krijgsman 	„D 	rop kwam de dag, dat de Zwarte 
naar te vinden en $eeindigd en ineeis kwam nu liet-.itsrtsr veranderde in een ,.bruine hek 
onschuld te bewijzen. De eerste tijd hield fl me op, om mijn geboortestad ei zoals 	wij 	e 	anaf die tijd noemden 
ik me ver van mijn sioonplaats Zutfen 

eisje 	flS op te zoeken. Vermomd Maria, als Vriemi en ik over je spraken 
op, maar later dorst ik wat dichter in ging ik door de poort. Mijn moeder ws Het meisje rees ineens op van haar 
de buurt van de stad te komen en poord 

een tijd geleden gestorven en ik stoel. ,,Houdt op, Prediker, dat weet ik 
uit te vissen, waar 	fl zeker persoon, had nog gekzaken af te handelen met toch 	wel . . . . 
die ik voor de moordenaar hield, zich 
bevond. Ik vernam echter, dat ook hij een oom van mij . ,,Maria, ik bid u, neem weer pIaats. 

de stad verlaten had; v,ermoedelijk had tict was enigszins een waagstuk van 

m 	weer in Zutfen t 	laten zien, me om 

Wat 	ik 	wil 	zeggen, weet ge 	niet .... 
en het kan van de grootste invloed zijn 

ook hij zich. daar niet meer veilig ge- 
veeM. doch ik vertrouwde op mijn vermomming. 

OP 0115 verder 	leven. Ik zal overigen 

Intussen raakte ik door mijn geld heen mij bij muin oude 	Jile ° kort mogelijk zijn 

i Ik moest wat beginnen. En ik was zo binnen te dringen, terwijl haar vader af- De jonge vrouv nam weer op haar 
zetel plaats. De 	bleke tint gewione 	 van dwaas om als huurling dienst te nemen 

in het leger van Karel van Cake. Zo 
wezig was. 

'En wilt ge wel geloven, Maria, dat het haar gezicht was verdwenen; er was een  

dwaas, ja. Maar och, wat wist ik, on- voor mij reeds een geweldige ontgooche- rode blos voor in de plaats getre.den 
ervaren jonge man, van de varschrik 
kingen, 	de ellende, 	de vu 	van , 

ling was, deze ontmoeting; direkt toen 
ik weer 	tond voor mijn eerste Maria, 

.
„Toen ge weer waart vertrokken

' 
Ma-

ria, ws het met de inwendige rus t van 
het leven der legerknechten. Het werd! zonder dat wij nog een woord hadden de Prediker gedaan. Die avond kon ik 

de slaap niet 	Ik begon vatten. 	 vanuit je immers zo mooi voorgespiegeld door gewsseld. 	Ik 	voelde 	Al 	dadelijk, 	dat 
vond, dat ik Jfl bed te spreken met Vriend, die   die werfofficieren in hun mooie pakje, 

die zo royaal waren met geld en wijn, 
zij het zeer onaangenaam 
nog eens 	as komen opdagen. 0, ze voor gek zal hebben versleten. 	oor  

zolang je nog niet getekend had. 
Nu goed. Ik werd krijgsknecht en werd 

had nog hetzelfde lieve, onsciuldige ge- 
zichtje behouden, maar op eenmaal werd 

J . doemden twee Maria's op, een mooi 

gezichtje, 	regelmatig, 	doch 	van 	steen; 

bij een troep ingedeeld, een reeds be- 
staande afdeling, want telkens moest er 

het me duidelijk dat dit mooie meisje 
geen geest en slechts heel weinig karakter 

een ander, eveneens knap gezicht, vol 
leven, durf en intellect.' 

aanvulling komen om de gaten aan te bezat. ! • Prediker' 1 riep de jonge vrous 	nu 
bijna smekend. 

vullen, die ontstonden doordesertie, sneu- 
velen en niet te vergeten door al1er1e 

Maria, het was 'voor mij al geen teleur-1 
mr, toen ik begreep, dat di& stelling ,,Maria!" klonk als antwoord de kalme 

L 	- _- 

verbazn 	trof 	ik 	1fl 	t 
jonge vrouw, die me jarenlang had ge- 
kend, die met al mijn geheimen, met mijn 

stem van de jonge man. ,,Vanaf die 
dag waart ge nimmer meer uit m'n ge- Tot mijn 

leger de man aan, die ik voor de mor C 
kunnen zuivere-11 

gehele 	leven op 	de hoogte was, mi 

de 	 hield 	Welnu, dit ioor 	moordenaar 
dachten. 'k Heb hier en daar ueïnfor-
meerd naar een mooi meisje mei' biunic naar hield Ik heb me 

van de smet, die door de yerdenlüng OP gaf me geen schok, ik ws alleen 	8j haren en een klein vlekje boven haar 
linkerwenkbrauw. Maar niemand kon me weinig verrast. inlichten. 



,En daarop die nii&hug,, toen  het ifMoor werd 	 plaats 1fL ZIJfl le'er liet een gemoe- 1 r De  hond 	' 

me tot u riep, toen ge daar bewtsteLoo 1  zet, waar hij nieuwe sveide vond. Met delijk keelgeluid hoii. 
1 in de heide laagt. Ge hebt me 	aar in Vriend begaven ze zich daarop weer naar Een daarna zat Maria haar eic1dn 

uitiicht gesteld, dat het scherm tussen de hut en de Prediker haalde nu eet- dommen uit te stallen 	li 	ze in 'het 
ons misschien eens zou wrden wegge- : waren op de tafel. Lachend zag Maria rak, met Jehurj van Moor hierheen had ; trokken. 	 . toe. ,,Straks is dat mijn werk, jongenl' et-acht. He wa: 	uecst cLedigstukken 

Daaraan 	c1kei'dccen, maar t 	 de 
De laatste melk uit de kan werd eer- 

tussen hen verdeeld. Onder de maal- 
(tiC getuigden van smaak en geldelijke 

&n elke- keer als ijk wjeer iets van 	ge- 
vaarlijke stukjes hoorde, was ik angstig tijdjngen hun gesprekken door. 

welstand van de eig3urs. 	zliveen 
doosje in koffermodel, dat er zich ook 

0 ZO angstig voor u. Hoevele malen heb « 	°°' de drommel wist je inder- had bevoncn, weri door de jonge 
ik hete gevechten mge,maakt, 	waarbij tijd, dat ik was uitgegaan om te trach- 

ten 	jou 	te 	helpen bij 	de vermeend4 
\rouw op de tae1 gezet. ,:In  Fi-iesian.d 

de dood rondwaarde, maar nimmer voel- 
gevangename, Maria? Fin hoe kon je het 'n jis  het gebruik, dat men 	doosje, ge~  

de ik daarbij die hevige vrees, die me 
Qm u beroerde. En ik wist me  onmachtig deurslot openen?' 	vroeg 	de Predikerf  

Id met goud of zilver, naar 	gelang 
van  de welstand van de betreffende fa- 

om iets, ook maar iets voor u 	doen4! « 	hoorde dat een man en een hond muje, meekrijgt als bruidsschat bij  het  
,,o, Maria, ben ik duidelijk genoeg? Ik in de herberg van Vries waren gelogeerd trouwen", lichtte ze toe. Naast ht zil- 

ben .jet meer de onstuimige, onervarei nadat de Zwarte Ruiter zou zijn ge- 
pakt. Dat was voor mij al genoeg. Ik reed en koffertje werden enkele güiidea 

verliefde 	jongeling; 	ik 	ben 	rijper 	ge- 
worden en het leven heeft me harder ge-  'rekt  uit om Je 1e rode rozen te hreii- en ziiveren sieraden geeponeori1. 

hier is 	 ik 
maakt. Maar de juiste woorden voor het gen, een kleine attentie, die toch ook ,,En 	mijn, neen, 	verbeter, 

°' 	kapitaal", 	zei-  Mara 	lacheid, 	ter- 
• ogenblik, 	ik kan 	ze niet vinden .:' .."  

»Nu zijt ge nogmaals gekomen, meis- 
meteen iets kon zegen;  althans  zo had 
ik 	het 	bedoeld. 	dat 	ik 	niet had wijl ze een smaakvol gehaakte zak met 

gehistukken naast de 	nd e re zaken op 
je, zoals ge zegt om voor altijd afscheid 	; 

gezien, toen ik jouw plannen meen- 
de te onderkennen, bleek al gauw, Pre- het 	tafelblad 	legde. 	,,En 	hier 	is 	nog 

Maria, 	du van me te neme. 	ge  wilt 	Jj 
ook mij ontvluchten-?'.'  diker. Want ik hoorde dat je daar in moer gelid" en een tweede ook vrij zware 

De Prediker reikte haar over dè tafel 1' 
de herberg naar het geval met de Zwer- Werd naast de eerste gelegd. 

zijn hand toe. 	'wilt ge met uw. J' ,,Maria, te Ruiter had geïnformeerd en dat jul- ,,Maar 	het 	laatste 	is niet van 

hand in de mijne leggen? Kunnen twee d  lie samen op die vrijbuiter hadden ge- Prediker. Ik heb dit brave, eerlijke men- 

mensen, beide zwaar dr het leven ge- dronken, op. jouw voorstel. Vergeet niet,: sen  eenvoudig afgenomen. 	Het is wel 

troffen, 	beide thans zonder enig doel dat  a k me als Maria overal kon laten een weinig vrijpostig van me geweest, 

ronddolend, elkaar niet vinden en trach- zien en dat ik daardoor van veel opdomaar ik ben .nu eenmaal van 	enin..,. 
hoogte kon blijven. En 	 ei- 	 hadden wat voor ge ten samen een nieuw leven op te 	u- dat die lieden wel enige schuld 

wen ?'-' men 	blijven pr 	geheim 	in een kieir te vereffenen tegenover hun. medemen- 
De Prediker zweeg en wachtte op een dore?" 

het 	dan?" 
sen. ii 	wilde dit geld bestemmen om 

antwoord. „Maar 	slot 
nou, als je struikrover en in- 

hiermede enige armoede te lenigen. Kunt 
Prediker ?`  De jonge vrouw had blozend 	i enigs- ge er mee akkoord gaan, 

___ breker wilt zijn, moet je toch eenvou- Moet je dat nog vragen, Maria? Maar 
j zins nerveus voor zich uit zitten te sta- ' dige sloten kunnen forceren." afgezien daarvan, jouw wil is voor mij 

1 ren de laatste minuten. Zij. legde nu haar ,,Wat zou je ervan zeggen, Maria, a1 wet!" 
1 hand in de zijne, terwijl de tranen haai we 	straks 'naar 	de 	hoeve 	van ,,Pas maar op, dat je later van dit 

in de ogen sprongen. Willem gingen? Ze zullen je daar zeker1 gesprek geen spijt hebt!" 
Het scherm tussen hen was wegge.. 'voor 	de nacht 	graag onderlak 	willen.  Samen schikten ze de goederen in de 

vallen. Twee jonge mensen beladen ei- verschaffen. Het zijn daar allen vrien- eikenhouten koffer en daarna maakten 
kaar hun liefde, de tweede in hun loven; den van me en Hanna, de jonge boerin, ze zich gereed om de hoeve van Willem 
maar deze liefde nu was rijper, 	was is een werkelijk lief mens. Morgen zul- Frankes op te zoeken. 	• 

geboren en gesterkt in de kwade dagen len we dan eens onze plannen voor de Zo tornden dan op die namiddag in de 
van een hard leven. toekomst 	breedvoerig bespreken, 	nadat herfst twee mensen tegen de straffe wind 

Hoofdstuk XV we er komende nacht eens rijpelijk over1  op; twee mensen, die weinig geloof ei 
hebben gepeinsd en gedroomd.'

' 
vertrouwen moer hadden gehad in een, 

De Zwarte Ruiter exit ,,Natuurlijk vind ik het best" blijde en gelukkige toekomst, maar voor 

Ze zaten bijeen als twee mensen. die 
Toen ze meenden genoeg te hebbe 1 	W ie 

gegeten, 'Wilde de Prediker beginnen om 
nu 	het 	verschiet 	lichtend 	loiikte 

En naast hen liepen de heide wezens, 
'had- overgelukkig waren, dat ze elkaar 

keer hadden gevonden, als twee j 	vele de boei weer op te ruimen. 	 1 die voor hen in de sombere dagen  als 

opzichten 	met elkaar 	verwante zielen 
,,Afblijven, mannetje, dat doe ik nu 

voortaan. Denk er om, je bent nu no 
grote vrienden en steun waren geweest, 
de grijze hond en het zwarte paard. 

voor wie nu weer de toekomst hoopvol 
wenkte. 	En veel hadden zeelkar te ver- maar voor de helft baas meer in De gehele huishouding van W~ 

tellen, alles niet ZO 'dwaas als dat met OUS huis ,hoor! En Maa: 
begon de zkiojte ruimen 

Frankes zat gezellig rond het w~ 
haardvuur, toen tot haar verbazing de 

eerste jonge liefdes het geval was, maar 
toch met dwaasheden gekruid, omda nodi° was af te wassen. Prediker met een jongedame het erf 

nu wordt deze woning 'te kleiti ,,aar kW1fli opwandelen. Zodra Hanna hen had 
twee minnenden daar van nu eenmaal 
nimmer 	geheel gespeend 	blijven. Maria. Moor moet toch ook een onde:'- opgemerkt, snelde ze naar buiten om de 

Vriend j1n zijn bak begreep van het dak hebben. We gaan een nieuw -kas'tceF 
bouwen 	ik heb 	nog enig . . . . 	 gelukkig 

gasten te verwelkomen. Onderzoekend za 
de hoerhi even 'naar het knappe gezichtj 

geval weinig. Daar zaten die twee urei geld." 'van de jonge vrouw met de bruine haren 
te kletsen, zonder dat ze een woord voor 

over 	en ze 	warem- 
'k gelukkig ook. Laten we dat straks en schalks lachend vroeg ze : ,,Hebt 	e 

hem 	hadden, 	hadden 
• even opbergen iii 	je mooie 	geboeid- haar eindelijk toch gevonden, Prediker' 

j pel 	de han4en 	om elkaars hals 	ge- houwde kist." ,,N, Hernia, wij hebben elkaar ge- 
slagen en kusten elkaar. Maar Vriend De Prediker zag met grote bewon- vonden." 
wist wel dat mensen nu eenmaal onbe. dering en verrukking naar de lenige, ,,Z0 hoort het ook, beide mijn geluk- 
rekenbaar waren en dat zelfs zijn haas!,> 
hoe 	eerlijk 	en braaf ook, 	soms aw 

tengere 	figuur, terwijl Maria op han- WflSfl.'.'  

vreemde kuren kon hebben. 
dige wijze haar werk verrichtte. En er 
was een grote vreugde en een grote rust _ Sinds die tijd zwijgen 	Ordelen van.  f 

Het !was Maria, die een eind maakte  over hen gekomen. Nooit meer zou Drenthse Schuiten en Effen verder 
aan dit eerste intieme samenzij n, door in onbestemde angst behoeven te zitten  over het optreden van de beruchte Zwar-. 

- 

te gaan staan en te zeggen:  „Prediker  over de bruine heks; niemand zou ooit te,  Ruiter. 
ik blijf je Prediker noemen hoor, die haar kunnen belagen, dan over zijn lijk. Meindert de Scheper had gelijk ge- 
naam is nu eenmaal diep in mijn hart Hij begaf zich naar 4e grijze hon'zL kregen; de gevreesde gast was vcrdw- 
gegrift - we moeten eens naar Moor Vriend, nu moet je er aan denken, dat " 	en ;niemand -wist waar hij  gebleven 

. zien. We mogen in ons gehik onze trou- je er een meesteres 	ij hebt gekregen4 was . . . . behalve één. 
'we makkers niet vergeten." Maar, trouwe jongen, die me door zovei 

HOOFDSTUK 16. 
Zeuingen naar buiten. Vriend volgde 

hen. 	e buien schenen te zijn uitge- 
troosteloze dagen en maanden heeft ge- 
hol 	n.,  je zult over  haar  niet 	o klager Besluit 

ood, maar de koude wind blies nog t 
onstuimig 	over de 	vlakte. 	Maria 	liep 1 

hebben. Zij beschouwt jou zoals ze Moer 
beschouwt en evenals ik 	at doe, als 

Het is enkele jaren later. 
Meindert, de oude schaapherder, kon 

op Moor toe, die haar met een zacht onze gelijke. Ik ben dan ook zeker, dat met trots zeggen, dat weer een van zijn 
gehhudk ontving; ze nam zijn fluwe- je haar spoedig zult lief hebben,  zoals...  voorzeggingen bewaarheid was geworden. 
lige snoet tussen haar handen en fluister- Hej, hei, i"rediker, nou ga je 	ver- 0 	de plaats in de heide waar hij geklop 
de hem toe: ,,Nu zul je de Zwarte Rui- kelijk een preek houden' lachte de jonge en gezaag had gehoord en waar 4aaroff 
ter 	nimmermeer 	behoeven 	te 	torsen, 
Moor, alleen nog eens een enkele maal 

vrouw. 
,.Maar 	vergeet niet, 	lieve meid dat 

spoedig een boerderij zou worden ge-
bouwd, was werkelijk sinds enkele jaren 

Maria. En je hebt een nieuwe baas ge- 1 Vriend de enige was, met wie ik in een hoeve verrezen. 
kregen, trouwe makker, 	maar die zal 1 lange tijd dagelijks een gesprek kon voe- 
je minstens zo goed respekteren en 	- ren. 	En je 	verstaat me, 	begrijpt me, 
handelen als ik gedaan heb.'- 	i is het niet, Vriend?',', 	 - 



Ëmiheen, waar voor kort nog  Ï1 ii 	verbaasde een 
heideplantjes tierden, gelijk hun gesîacht lukkige ogen van de jonge vrouw ver- 
dit ter plaatse vele eeuwen had gedaan toonde zich een schilderij, waarop tegen 
waren hele lappen grond nu veranderc een achtergrond van bomen en half ver- 
in weiden of •esgronden. Jonge eiken en 	i scholen in het groen, in zijn karakteris 
andere bomensoorten stonden in een kring tieke stand stond afgebeeld: 
om de hoeve aangeplant. 	Een 	boom- De Zwarte Ruiter. 
gaard met appel- en perebomen, met EINDE  
kersen en pruimen en bessen, was 

e~lZar gespaard waren de oeroude Hei- 
denheuvels, de graven van hen, die zo 
heel lang geleden hier ook hun 	leven 
op de vlakte hadden gesleten. En nog in 
volle luister lag daar de Nieuwe Hof met 
de hut van Prediker en Vriend. En hoe- 
wel niet meer door dezen bewoond, was 
het geheel steeds goed onderhouden ge- 

worden. Het was 	de man cii de hond 
er nog steeds onderdak hadden. 

Het was een warme zonnedag in mid- 
zomer. 

Fiet koren op de akkers stond te njepn. 
De halmen van rogge, gerst en haver en 
Loek-weit namen de weldadige çwarmte met 
graagte op; ze was nodig voor de vor- 
ming en rijping van de zaadkorrels. De 
knecht van de hoeve was bezig met 
werkzaamheden op de akker. 

'In een der 'weidekampen graasden, een 
paard, een aantal koeien en een paar 
schapen. Hoenders scharrelden rond de 
hoeve of lagen zich te zonnen 	n het 
hete zand. 

Op het erf was een dienstbode bezig 
met de was. In de buurt van haar lag 
een grote grijze hond in het gras. Een 
'jaar 	kinderen 	van 	misschien drie 	en 
vijf jaar lagen bij hem op de verwarmde 
bodem en konden niet nalaten op kin- 
dermanier hem nu en dan wat te plagen 
of over hem heen te rollen. Maar de 
wereldwijze viervoeter - in zijn leven 
had hij de mensen wel enigszins leren 
kennen - wist hoe hij dit moest beschou- 
wen en hij bleef daarom even.. goed de 
bewaker en beschermer van zn kleine 
vriendjes. 

In de schaduw van een paar vlier- 
struiken stond een tenen wiegje, waarin 
een baby. En hoewel deze onder direkte 
hoede was van de dienstbode en de hond, 
kon de moeder, die in de woning bezig 
was, tocn nl 	nalaten om door de ruiten 
een blik te slaan op het wiegje met zijn 
kostbare inhoud. 

Een ruiter- kraiii siile[ffover 
de heideweg vanuit het dorp. Zodra ze 
de hoefslag van het paard hoorde, kwam 

vrouw 	des huizes naar 	buiten en 
ging paard en ruiter tegemoet. 

,,Gelukkig, 	dat 	je 	weer 	terug 	bent; 
Prediker." 

De ruiter glimlachte. .,Och wat, Maria, 
van zo'n vredig ritje naar de stad! Nu be- 
grijp je zeker ook, hoe ik me indertijd 
moest voelen, als ik wist, dat de bruine 
heks weer 	gedurfde stukjes uithaalde.' 

De, vrouw liep met de ruiter terug en 
hielp hem om het paard te ontzadelen en 
naar de stal te brengen. 

,,Houdt deze 	rol 	even 	vast, 	Maria.", 
,,Wat is dat, man 
,,Niet zo nieuwsgierig, vrouw. Ge zult 

het zo dadelijk zien." 
Toen de beiden de huiskamer hadden 

betreden, ontrolde de Prediker het voor- 
werp, dat de nieuwsgierigheid van zijn 
vrouw had opgewekt. 

,,Hij 	is 	verdwenen, 	Maria. Maar 	ik 
meende, dat we hem terug moesten ha- 
len in onze woning. En we zuilen hem 
de mooiste plaats in de kamer geven. 
Hij toch was de aanleiding tot ons ge- 
l uk. De beste schilder uit de stad heeft 
hem weer voor ons uit het niet opge- 
haald." 


