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Hij had met moeite eenige droppels in zijn
handen kunnen opvatten (bladz. 6).
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I. -

EEN ONAANGENAME ONTMOETING.

Het was brandend heet. De zomer in ons
land is kort van duur; maar er zijn dagen dat
men bijna geen lucht inademt, en de warmte
zoo sterk is, dat ze zelfs uit den grond langs
de straten, en uit de .muren in de, huizen,
schijnt te komen. Geen windje geeft verpoozing aan die looden hitte ; zij valt ons op lijf
en zinnen. Dan mag men te rechthet spreekwoord toepassen: « 't Is zoo warm dat de
kraaien gapen! » :.vIen stelt zich de vraag of
het weI zoo bevangen kan zijn in de landen
waar het alti.id zomer is. Zoo .ia, dan moet men
er stikken; want hier in ons getemperd klimaat, gebeurt het soms dat men moeite heeft
zijn dorst te lesschen en men zich gelukkig
acht als men frisch water in zijn bereik heeft.
't 'Was ook zoo het geval met een schooljongen van een jaar of tien, uit « Dag-en-Nacht, »
een steeg in de buurt del' Putterij te Brussel,
en die begeerige blikken wierp naar een open-
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bare waterpomp, staande op zijn weg van de
school naar huis. Maar de buis was te hoog
voor een mannetje van zijn gestalte en, na den
pomparm in beweging gebracht te hebben, had
hij met moeite eenige droppels in zijn handen
kunnen opvangen, om er mede zijn brandende
lippen te verfrisschen. De anne knaap wreef
het weinige water dat niet door zijn vingers
was gegleden op zijn voorhoofd om het te verkoelen. Toen hij heenging wierp hij een spijtigen blik naar de pomp; zij had hem zoo zeer
van dienst kunnen zijn, indien haar mond in
het bereik van den zijne ware geweest ! ook
gaat hij voetsleepend heen.
Xauwelijks is hij eenige stapp en van de
pomp verwijderd, of daar hoort hij iemand
water pompen. Tot zijn groot genoegen ontwaart
bij een meisje van ongeveer zijn ouderdom,
die aan de bern verboden bron een am·den
kruik komt vullen. Op een sprong is hij wedel'
bij de pomp, en hij ziet vol lust de kruik van
het water overstroomen, zoodanig heeft het
meisje vlug en dapper gepompt.
- Laat mij eens drinken, zegt de jongen, en
hij likt zijn dorstige lippen, bij den voorsmaak
van het gewenschte nat; maar het meisje
werpt hem een kwaden, en tevens afwijzenden
blik,en zij staat gereedom met de gevulde kruik
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heen te loopen! In de uitdrukkillg van haar
gelaat ziet hij klaarbIijkend dat zij stellig zijn
eenvoudig verzoek wil afwijzen, en toch poogt
hij, in zijn kinderlijke stoutmoedigheid haar
de krllik af te nemen: hij hoopt aidus tegen
wil en dank zijn dorsl met den volksdrank te
mogen stiIlen. Maar het ruwhartige meisje
schreeuwt akelig en luid, verdedigt zich hardnekkig en schijnt haar krnik voor niemand te
willen loslatell. \Vaarlijk, zij ziet er niet gemakkelijk uit, en lwar woest en wild voorkomen is gewis de afspiegeling van lwar binnenste.
Gansch mistroostig blijft de jongen haar bekijken, nadat hij de krllik losgelaten heeft ;
zijn misprijzende blikken zeggen tot het kind:
- \Vat hebt gij toch een slechten aard I
Een bUllrvrouw heeft het spel van uit het
venster, waaraan zij te naaien zat, nagezien.
Zij l'Oept, verontwaardigd over de ingeboren
kwaadwilligheid van het meisje :
-- Laat toch dien jongen een teug drinken,
stout kind.
Maar het « stout kind » loopt een beetje verdeI' weg, ais hadde zij schroom een droppeltje
te moeten afstaan van hetgeen zij als het kostbaarste ding der wereld schijnt te beschouwen.
Eenige stonden blijft zij haar onrustige blikken
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op den jongen vestigen. Z~j toont zich tevreden iets onaangenaams verricht te hebben, en
wie weet welke booze ingeving haar aangrijpt,
want terwijl zij den knaap haar nog smeekend
ziet nakijken, giet ze plotselings den vollen inhoud harer kruik op de straat. 't Is alsof zij
aldus wilde bewijzen dat zij liever alles heeft
weg te werpen dan aan iemand, wie het ook
zij, genoegen te doen I Welk gevoel toch mocht
haar aandrijyen I
Terwijl zij dit deed, was de buurvrouw beneden gekomen. Zij had den schooljongen verwittigd door haar vriendelijk toeroepen:
- \Vacht, ventje, ik zal n helpen.
Daarna had de knaap van zijn voornemen
om heen te gaan afgezien, en was tevreden
blijven staan. Hij nadert minzaam de goede
naaister, neemt haar kom aan, pompt, en ledigt
ze tweemaal, zoodanig heeft hij dorst !
:\Iiddelerwijl was het hardvochtige meisje
weggeloopen, niet zonder aan de bnnrvrouw
een nens te zetten, nadat deze haar had gezegd :
- 0 ! wat een stout kind, dat lieyer het
water weggooit dan een teng te laten drinken !
Dat gebeurde in het « Dag en nacht»
straatje. Het meisje was op een loopje, in de
aanpalende « Harnasmakerssteeg,» haar huis
genaderd.
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- Waar zijt ge toch zoolang gebleyen met
uw water, yadsig stuk dat ge zijt? roept de
moeder terwijl zij, grof en nijdig, de kruik uit
de handen van haar kind rukt.
- vVat is dat nn ? zij is ledig en toch nat?
wat heb ge weeral verricht ?
En pardif, pardaf! daar krijgt zij een paar
ooryegen.
Als iemand, die znlks gewoon is, bevredigt
zich het meisje met op de geraakte wang te
wrijYen, en zoekt zich te wreken met een
lengen :
-- 't Is cen kwajongen, die mij nooit gerust
laat, en mijn kruik heeft nitgegoten.
- vVaar is hij? 'k zal hem leeren !. ..
Als een razende, sleept zij haar kind me de
tot aan de denr.
- Zie, daar gaat hij voort - en het meisje
wijst naar den jongen die al huppelen heentrok, na eenige woorden met de buunTouw
gewisseld te hebben. Deze had niet kunnen
verkroppen wat zij gezien had, en zij yroeg
hem herhaalde mal en, of hij toch niet wist
waarom het meisje zoo hardnekkig had geweigerd hem te laten drinken. De onthutste
knaap had op die yraag enkel zijn schouders
opgehaald, ten teeken dat hij niets begreep van
het gedrag van het meisje, en hij dacht er zelfs
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niet aan in het heengaan, de dienstwillige
naaister te bedanken.
Kom eens hier, leel\jke jongen
schreeuwt de moeder, die onverwachts het
mannetje genaderd was. Deze verschrikt niet
weinig, toen hij zich bij den arm voelt grijpen,
en, zich omdraaiende, een vergramd vrouwengezicht ontwaart. - \Vaarom liet gij ze niet
genist ?...
Het meisje staat naast haar moedeI', in een
houding die de gedane vl'aag bevestigt, en de
jongen poogt zich vl'ij . te maken ; maar het
toornige wijf houdt hem kloek vast en duwt
hem geweldigel' op den arm ...
- Ah ! schavuit, gij zult mij niet ontsnappen! Gij meent zeker, omdat gij een beetje
betel' aangekleed zijt dan een werkmanskind,
dat gij ongestraft moogt kwaad doen .... Daar!
draag dit van mijnentwege naar uw kot, met
de complementen van i'\ette :\Iast.
En zij schudt den armen jongen, totdat zij
hem loslaat om hem een zoo geweldigen kaakslag te geven, dat het v66r zijn oogen sterren
regent.
Dit was het werk geweest van weinige stonden. De geburen die toegesneld waren hadden
de mishandeling niet kunnen heletten.
- 't Is schande, een schuldeloos kind zoo
te slaan! - sprak een dikke vl'ouw.
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Stop maar stillekens uw mond, of gij
krijgt de zelfde rekening.
De goede buurvrouw, die den knaap de kom
had gebracht om hem te laten drinken, was op
haar stappen teruggekeerd, en sprak verontwaardigd:
- Dat jOllgentje heeft niets misdaan. 't Is uw
meisje die een les verdient.. ..
De toegesnelde vrouwen hadden het verstand
heen te gaan. Zij zouden enkel den toorn aangehitst hebben, indien zij er verder tusschengekomen waren; zij begrepen zulks en lie ten
de Invade vrouw in haar Imis trekken, nadat
zij aan haar eigen kind nog eenige stooten en
stampen had toegebracht.
\Veldra kwam het hatelijke wijf terug, ditmaal met de kruik in de hand en terwijl zij
dezeive aan de pomp met water vulde, dierf zij
de vrouwen nittarten, en haar dreigend toeroepen;
- Ik zon nn eens willen zien, of er iemand
lust heeft, om mij te bel etten water te halen !...
:'\Iaar geen enkel der vronwen uit den omtrek gewaardigde zich haar te antwoorden, en
steeds morrende, snelde zij driftig haar l1Uis
binnen.

II. -

DE VERKLARING.

De schooljongen woonde in de bum·t waar
het voorval plaats greep. Hij liep naar zijn woning, meer gepijnigd door den hoon dan door
den kaakslag. Bleek en weenend viel hij op
een stoel en liet zuchtend zi.in boekentasch
op den vloer vallen.
Zijn moeder was .iuist bezig aan het schoonmaken van haar kachel; bi.i den kreet van
haar kind, dat zij niet had hooren binnenkomen, want de straatdeur stoIfd wagenwijd
open, wierp zij borstel en wrijfdoek op den
grond, en was in een wenk tot hem gesneld.
~ \Vat is er gebeurd, Riekje ! Hemel! wat
ziet hij bleek ! men heeft hem geslagen! spoedig drinken !....
Zij had in alIer ijl een glas water uit den
aarden pot geschonken, en terwijl zij hem te
drinken gaf, onderzocht zij den bevenden
jongen.
-- Maar ziet eens) zijn wang is gansch gezwolIen en het bloed staat in zijn oogappels ;
maar wie heeft dit gedaan, Riekje ...
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Zij wachtte hijgend naar het .antwoord, dat
zich wachten liet, totdat de knaap van zijn
eerste aandoening was bekomen.
- Een vrouw uit het Harnasmakersstraatje ...
- Mijn lief kind, dat niemand kwaad zan
doen! troostte de moeder; zij bleef voort
aldus spreken alsof zij zich tot andere personen richtte, om haar klacht te ondersteunen.
\Vaarom hebben zij het mishandeld '?
Het kind bezag nu zijn moeder met rustige
blikken. Daarop omhelsde zij hem teeder, en
vroeg nogmaals :
- ~laar ... waarom hebben zij u mishandeld? zeg het mij ronduit.
-- Ik weet het niet, moeder -- stotterde hij
in den beginne; maar zijn stem werd gedurende zijn uitlegging langzaam kloeker. -- Ik
had zulken grooten dorst... en ik heb water gevraagd aan een meisje die een kruik had
gevuld aan de pomp, in het « Dag-en-nachtstraatje »....
- Ziet ge weI, dat gij ongehoorzaam zijt !
Ais men naar den raad zijner ouders niet
luistert, dan kan er altijd kwaad gebeuren. Ik
heb u immel'S gezegd, dat ge nooit aan de
straatpompen met andere kindel's drinken
mocht.
- Ik had zulken dorst, llloeder.
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- Arm schaap, hij had zulken dorst... 't is
inderdaad zoo heet. ..
- Ik was met geen andere jongens, moeder,
ik heh niets misdaan; het meisje he eft mij
niet willen te drinken geven.; .. ik meende dat
het was om te spelen, en als ik haar kruik
wilde nemen, heeft ze mij weggestooten. en
liever alles op den grond gegooid ...
- Dat is nu toch een stout kind!
- Maar eell vrouw is er~bij gekomen ....
- Een kwade vrouw ?
- Neen, een goede vrouw. Zij heeft mij een
kommetje aan de pomp gebracht, en ik hell
gedronken. Ais ik stillekens wegging ....
- En hebt gij de goede vrouw bedankt ?
onderbrak nogmaals de moeder.
- Ik weet het niet meer ....
- En als gij stillekens weggingt ?
- Dan is een andere vrouw mij achterna
komen geloopen.
- Een Invade vrouw niet waar ?
- Oh I ja, moeder, zulk een kwade vrouw 1...
En zij heeft mij geschud en geslagen.
- En weet gij, wie zij is?
- De moeder van het meisje ....
- Is het mogelijk ? zijt gij niet mis, Riekje ?
Zoudt ge ze erkennen om ze mij te toonen?
- 'Vel zeker, moeder, 't is een vuil mensch ...
en 'zoo kwaau ....
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- Ik wil ze toch zien, om te weten waarom
ze dit gedaan heeft.
- Neen, neen, moecler; ga er niet bij, 't is
zulke kwade yrouw !
- Laat mij doen. 't Is betel' clat ik het weet
dan vader .... misschicn is het een misyerstand ;
ik wil het onderzoeken alvorens hij terugkomt,
w~lnt hij zal weI zien, dat men u geslagen
heeft. Kom, neem een kopje kome met een
boterham, 't zal n goed doen en u gansch
herstellen.
- 0 ! ik heb geen pijn moeder ....
Terwijl haar zoontje op zijn gemak at en
dronk, sprak zij onophoudend met zichzelye.
Zij schnddeboIde, terwijI zij haar werk voortzette en men hoorde haar meer dan eens herhaIen:
- Zoo een onnoozel kind slaan !
In de woning blonk alles gelijk een spiegel,
maar zij kuischte toch voort, totdat zij zag dat
haar knaap zijn schoolgerief uit zijn tasch
wilde halen.
- N een, neen, Riekj e, gij zuIt mij eerst die
vrouw laten zien .... Kom, laat mij maar nog
eens uw aangezicht wasschen met frisch water .... Dat zal u veel goed doen.
Inderdaad, na het hoofd van den knaap met
zuiver water gewreven te hebben, nam zij hem
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bij de hand, sloot haar huis en ging in de richting del' Putterij.
- ~Iaar ik weet haar 11Uis niet staan, moeder !
Kom, laat ons terugkeeren.
- Gij moet mij maar toonen langs waar zij
weggeloopen is ....
- Zou ik niet betel' doen, u bij de goede
vrouw te brengen, die mij heeft laten drinken '?
- Gij hebt gelijk, Riekje; laat ons bij haar
gaan.
Geheel gerustgesteld, geleidde hij zijn moedel' tot v66r het 11Uis, waar de goede vl'ouw
aan een klein venster, op het eerste verdiep
zat te werken. Daar tegenover stond de pomp
met haar arduinen lichaam en haar koperen
muil, waaruit eenige zilveren droppels zingend
nederbotsten.
:- Zie, daar zit zij - sprak hetknaapje, met
den yinger wijzende.
~Iaar de moeder had de oogen geslagen naar
een huis in de steeg, op eenige stappen afstand
gelegen van dit v66r hetwelk zij stil warengebleven. Daar stond een slordige vrouw dreigend te roepen naar onzen jongen met zijn
moeder:
- .Ja, ja ! kom mij maar opzoeken met uw
duivelskind. 't Is nog spijtig van 't ventje. En
als gij langs hier durft komen, dan krijgt gij
ook troef. Beproef het eens ....
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Ah ! gij durft ons komen opzoeken en ons.
tergen! (bladz. 18).
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De lezer heeft begrepen; 't was het booze
wijf, dat Riekje had geslagen. Zij was van de
stoep harer woon gekomen, waar zij, de handen op de heupen, die woorden had uitgebracht en vertoonde zich nn in 't midden van
de straat.
-- :\,loeder! moeder, daar is zij. Oh! laat
ons maar weggaan... ik ben zoo bang.
En hij trok, bevreesd aan haar kleederen,
opdat zij toch zou terugkeeren. Met smeekende
oogjes keek hij naar het venster omhoog, alsof
hij begreep, dat vandaar wedel' hulp moest
komen.
- :Maar ik zou nochtans willen weten, wat
mijn kind misdaan heeft, om zoo door u mishandeld te worden - vroeg de moeder, terwijl zij onbeschroomd de haar uittartende
vrouw naderde. Het stormde in haar binnenste ;
zij wist eigenlijk niet wat zij deed, en een zeker
gevoel van recht tot verdediging, dat zelfs een
lafaard moedig maakt, had haar vooruit gestooten. Haar kind trok harder aan haar kleeren, en deed haar snellen gang vertragen ; het
schreide van vrees, en riep onophoudend :
- Moeder, moeder, laat ons weggaan ....
Maar het gemeene wijf uit het straatje
vaarde uit:
- Ah! gij durft ons komen opzoeken en
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ons tergen! Gij zondt ons ook misschien willen beletten, gelijk nw schoon kind, water te
gaan pntten aan de pomp ? ... ah ! gij wilt weten
waarom wij de booze jongens in ons straatje
straffen '? Kijk, dat is ons.antwoord !...
Dit zeggende scheen zij razend. Zij was de
moeder weer eenige stappen nadergekomen ;
deze, afgeschrikt door die taal, en ook weI
door het bidden en trekken van haar zoontje
was niet verder gegaan. 't 'Was gelnkkig voor
haar, want toen het dolle wijf de wOOl'den :
« Kijk, dat is ons antwoord ! » had nitgesproken
gaf zij een schop met haar voet, en snel als
de wind, vloog een harer klompen naar het
aangezicht der getergde vronw.
De smeet was evenwel slecht berekend en
de holleblok ging den schonder eener meid
treffen die op het gerncht van den twist, aan
haar denr was komen kijken. 't Was dezelfde
die zich ook in het tooneel met Riekje had
willen bemoeien. Bij de aanraking van den
klomp schoot de bnurvronw als een schicht
vooruit, na eerst den klomp opgeraapt te hebben; weldra vloog zij dreigend op haar aanrandster:
- Ais gij met uwe « kloefen » naar hoofden
wilt smijten, tracht het te doen met meer verstand, hoort ge, vnile Nette ? Wij worden het
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hier moe van uw gedruisch. Gij zijt het altijd,
die de buurt in rep en roer brengt. ... en nu
stonden de twee vrouwen geIijk twee katten,
tegenover elkander. De moeder van Riekje
wist niet waarheen.
- \Velaan, kom stillekens hier bij mij -fluisterde een zachte stem aan het oor der beleedigde bnrgersvronw. Riekje had het goede
mensch herkend en weldra trokken zij aIle drie
terug, terwiji in een oogenblik de gansche steeg
overhoop stond; want het was al ganw een
ernstige Yechipartij geworden tusschen yuile
NeUe en de bnnrvrouw, die kloek en gespierd
als zij was, geen zin had om terug te wijken.
- \Vij kunnen hier niets goeds winnen. Laat
ze kijven ondereen, en komt maar me de op
mijn kamer - sprak de goede vronw, terwiji
zij inderdaad Riekje en zijn moeder, meer
dood dan Ieyend in haar Imis dmvde.
Daar Iegde zij haar nit hoe het geval met
den schooljongen was gebeurd. Zij had aIles
gezien van het begin tot het einde, en dit stelde
de beleedigde vrouw eenigszins gerust. De
moeder met haar kind hoorde van daarboven
het gerucht van de worsteling die zij onwillens
had den doen ontstaan. 't 'Vas eerst een oorverdoovend geschreeuw ; maar weldra ontstond
er een gelach en een gejuich, waarop het
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tooneel einde nam.Daarna werd het bijna stil
in de straat.
- Daar heeft IH~t Invade wijf haar meester
gevonden - bemerkte de werkvrouw na eens
door het venster te hebben gekeken. 't Is Mieken Tros, een der gebllren, die er dezen namiddag ook was tllsschen gekomen, als men
uw kind had geslagen. Zij heeft dan een vloed
van scheldwoorden voor haar tusschenkomst
ingeoogst. 't Is een kloeke waschmeid, die nu
haar geduld heeft verloren. Ik geloof dat vnile
Nette een roefeling heeft gekregen, die haar
voor Iangen tijd gerust zal doen blijyen.
- Laat ons nn heengaan, mijn brave vronw,
en heb dank voor den dienst: dien gij ons yandaag hebt bewezen.
~. Daaraan heb ik geen dank verdi end ;
maar ik wil II wat venier vergezellen met tHV
zoon ; men weet niet wat er kan gebeuren ....
Er is hier nooit politie, als het noodig is .... zij
zou trouwens te veel te doen hebben ....
En al pratende leidde zij de moeder en het
kind tot v66r de deur van hun IUlis, in de
kleine Beenhouwersstraat, waar zij nogmaals
hartelijk werd bedankt voor haar behulpzame
tusschenkomst.

III. -

EEN EDELMOEDIGE DAAD.

Men zou gezegd hebben, dat het de dag del'
samenscholingen was. Op den Magdalenasteenweg - die groote straat, waar nog zooveel
kleine straatjes op nitkomen - stonden verscheidene personen hevig aan het redetwisten
over een pas gebeurd feit.
- 'k Zal hem weI vinden, dien kerel. Ik heb
hem nog gezien. Hij zal het dunr bekoopen.
- Hij was slim genoeg zich niet te laten
knippen.
- Hoe hebt gij hem kunnen vastnemen? lachte iemand uit den b..oop.
- Dat dievenras heeft aIle so orten van streken - morde de man, terwijl hij zijn losgeraalden halsdoek effen schikte. 't \Vas een
rondleurder, die op zijn wagen, haring, koeken.
gezouten visch, en andere dergelijke waren
langs de straten te koop biedt. - Hij heeft mij
« een beentje » gezet ; en ik ben op den grond
gerold. De kerel heeft zich vlugger weten op te
richten, dan ik, ofschoon hij een brood onder
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den arm hield. Maar 'k zal hem weI vinden !
'k zal hem weI vinden !. ..
- \Vat is het hier weeral ? Vroeg een stadssergeant, die zich een weg tusschen de nieuwsgierigen had gebaand. - Gij weet dat gij hier
niet moogt ophouden en dat ge moet voortleureno \Vilt gc nog eens in de boete geslagen
worden?
En na die vraag op halfzachten, half berispenden to on tot den zwervenden koopman
gestuurd te hebben, zei hij tot de omstaanders :
-- \Velaan ! gaat nu maar uiteen : ik zal weI
mijn zaken aIleen gedaan krijgen.
- Men heeft mij bestolen op mijn kl'aam;
een leelijke rosse kerel is mij, stout als een
gauwdief, de schoonste mijner « schollen »
onder mijn neus komen ontfutselen. 'k Ben
hem achterna geloopen en hij heeft mij ten
gronde do en vall en ...
- .la, 't is waal', agent, ik heb het gezien. Gij
moogt mij tot getuige nemen - bevestigde
iemand.
- Ik weet wie' hij is, kwam een kielman zeggen met een zekere uitdrukking van tevredenheid; 't is die schurk van schele Mast, de zakkendrager. Hij heeft ook bij den bakkel' op
't Cantel'steen een brood gestolen, maar men
heeft hem laten loopen.
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- J a, hij is scheel en ros, -- voegde de bestolen rondleurder er bevestigend bij.
- vVeet gij hem wonen '?
-- .la, zeker.
- Toon mij dan zijn Imis ... ah sa! vrienden
nu is 't effen. Gaat maar stillekens uiteen. Gij
hebt zeker toch al genoeg gezien. En gij, Verhegghe, waar woont gij tegenwoordig'? Gij
weet, dat ik II ken .. ~
De rondlellrder werd rood en antwoordde :
- In de Duivenstraat, n r 5.
Na eenige woorden op zijn notaboekje geschreven te hebben, ging de politiebediende
met den uitbrenger al pratende heen.
V66r het Harnasmakersstraatje gekomen,
bleef hij eenige oogenblikken stil, en sprak tot
zijn geleider.
- In nummer 27, zegt gij '? In deze straat,
't voorlaatste Imis rechts '? Ik zal ook maar llW
adres opnemen, voor 't geval dat ik II zau noodig
hebben.
Laat mij nll gerust alleen gaan, andel's geraakt de heele straat in rep en roeI'.
Toen de politiebediende de deur yan het hem
aangewezen llllis open de, greep hem een geur
van diepe ellende aan de keel. De person en
van zijn ambt bedriegen zich zelden in dergelijke toestanden.
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V66r den ingang liep een steile trap naar het
verdiep, vodden en gebroken kruiken bewezen
genoegzaam dat arme en slordige lieden in dien
verpestenden luchtkring woonden.
De deur beneden was schier onder de trap
verborgen. Toen de bediende de klink vastgreep, hoorde hij binnen spreken en luisterde.
-- .Ja, Nette, stelen is geen gemakkelijk
stieltje; ik heb het goedkoop ontstaan. De kerel
was mij nageloopen ; maar ik wist hem behendig op den grond te doen rollen ... en ik heh het
op een nieuw loopje gezet, langs verscheidene
stmten en kronkelwegen, opdat men mij niet
zou kunnen vervolgen 1... Ik hen dan eenige
oogellblikken op den hoek van het Herderinnestraatje blijven staan, alvorens naar hier te
komen, totdat ik gezien had dat niemand mij
had gevolgd.
-- Gij hebt weI gedaan ; ik zal het ook doen ;
als ik geen etell meer kan krijgen, zal ik er maar
stelen.
Iedereen is tegen ons. Die schol is allerhest,
en het brood van de fijnste tarwe.
-- 't Is gelijk ; ik zal het toch geen tweede
maal beproeven. De bakker was een goede suI;
hij heeft mij met het brood zien wegloopen en
bleef staan gapen met een mond wijd gelijk
een brievenbus; maar die rondleurder was
geen" gemakkelijke kerel.
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Up die woorden opende de politiemall, die
geluisterd had, de deur der kamer. Bij die verschijllillg rezen de drie personen die er tegenwoordig waren, verschrikt recht.
- Gij gaat mij volgen naar het politiebureel,
en gezwind, niet waar? - beval de agent terwijl
hij zijn hand op den schonder van den dief liet
nedervallen.
De lezer zal reeds begrepen hebben, dat wij
in het lmis zij n van vuile N ette, die wij in zulke
treurige omstandigheden Ieerden kennen. Het
meisje, die aan Riekje zoo onbarmhartig water
had geweigerd, stond daar met haar diepe
zwarte oogen den vertegenwoordiger del' overheid te bekijken. Zij gaf waarlijk redell om de
spreuk toe te passen : « 'Varen haar oogen
kogels geweest, ze zouden hem dood geschoten
hebben. » De moeder, juist gelijk het beeld del'
misdaad, die Michael-Angelo zoo walgend
schoon heeft teruggegeven, had haar gewone
dreigende houding aangenomen en zon gewis,
op een woord van aanmoediging, den bediende
op het lijf gevallen zijn.
Maar deze wendde, tot haar geluk, zijn blikken niet langs haar zijde. Schele Mast, bij
de verschijning van den man in uniform en
meer nog toen hij de drukking zijner forsche
hand gevoelde, was bleek en ontmoedigd ge-
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worden, als een lam, dat het slachthnis riekt.
- WeI, mijnheer - had hij gezegd. - 't Is de
honger die mij heeft aangedreven. Kijk toch ...
- en hij wees naar het onderbroken maal. Het was schrikkelijk welsprekend, dit maal,
ofschoon gestolen, en toen de dief nit hongerlijden zijn smeekingen eindigde met de woorden:
- Ik zal het niet meer doen, mijnheer,
'k zweer het u ... - was zijn zaak, bij den bediende volkomen gewonnen.
Die goede man had in een vlnchtigen wenk
het tafereel dier sprekende ellende opgevat, en
een gevoel van medelijden beneep hem den
boezem. Dit brood dat zij zoo gretig aan het
verslinden waren; dit arm overblijvende stukje
droge visch ; die vuile gebarsten kommetjes
met water gevuld, dit alles sprak hem tot het
hart; daarbij, zag hij die stinkende lompen, op
den grond verspreid, waarop die armzaligen
den nacht moesten doorbrengen, en tevens
kwam hem de verklaring van den man te binnen, welke hij bij zijn billnentreden had gehoord:
« 't Is gelijk, ik zal het geen tweede maal bepreeven. Hij kon niet besh~iten dien plichtige
aan de wet over te geven ... Doch tevens herill-
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hij zich de booze woorden der vronw :
« Gij hebt weI gedaan, man : ik zal het ook
doen » en hij aarzelde ; echter nam zijn hart
de overhand. Daar de vronw had gezien hoe
haar echtgenoot den stadssergeant had Yerteederd ; had zij haar dreigende honding Yerlaten, juist toen de bediende haar nayorschend
bezag. Zij was slim genoeg om een smeekende
uitdrukking aan te nemen, en wist op haar
beurt medelijden te verwekken.
- \Velnu, als ik kan, zal ik trachten de zaak
nit te dooveIl. Maar let weI op, dat ik niets
meer oyer u yerneme, anders zult gij het dubbel bekoopen. En uw vrouw yoornamelijk, dat
zij oppasse u niet aan te wakkeren, of zij yliegt
er met n mee in.
- Reb dank, mijnheer - sprak de vader.
MoedeI' en dochter lachten inwendig, en de
bediende ging heen met zijn gemoed vol.
- \Vat ben ik bang geweest, waagde het
Schele Mast te zeggen, to en hij de stappen van
den politieagent op de straat zich hoorde Yerwijderen. -- 't Heeft weinig gescheeld, of ik was
de nil. Een goede kans, dat wij met een brayen
ker-el te doen hadden.
- 't Is nog spijtig dat wij zouden te boeten
hebben voor'een gestolen broodje ! Dat zij ons
te eten geven, de mann en van 't « gouyerne-
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ment », we zullen dan niet moeten stelen !
- Zwijg, vrouw : ge zoudt me nog op een
slechteren weg brengen, dan dengene, waarin
ik nu gevallen ben. Ik huiver nog bij het gevaar,
dat ik geloopen heb.
- 'k Geloof het weI: ge zijt bang voor uw
eigen schaduw. De mensch en zijn zoo goed niet
voor ons. Kijk eens, gij hebt nog niet eens gezien, welk een slag ik van dikke Trees heb gekregen. Een duim venIer en ik was mijn oog
kwijt.
En zij liet inderdaad een bl'eede link tegen
haar hoofdschedel zien.
- En dit alleen omdat mijn anne klomp, dien
ik naal' een kale madame heb gegooid op haar
schouder gevlogen is! \Ve zullen ten lange
laatste geen water aan de pomp meer mogen
halen ; we zouden onze Lotte moeten laten beleedigen van schooljongens, om met de buren
goed te staan. \Vel hemelsche deugd ! ze zullen
met mij te doen hebben ; wij zijn nog veel te
gelaten in onze ellende. \Vie heeft er ooit een
zoet woord voor ons gehad ? Sedert wanneer
hebben wij vIeesch geeten ? Oh ! lk haat de
menschen en ik veracht de wereid !...
- Zie, N ette, ais ik u zoo hoor spreken, dan
zou ik ook alles omver slaan. 't Is toch waqr,
dat wij geen uurtje gel uk in het Ieven gehad
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hebben. 't Is al yoor anderen. En de rijken mogen stelen zooyeel zij willen. Dat goedje rolt in
kostbare rijtuigen, en zou ons nog omyer rijden
langs de straat... \Vaarlijk ware ik dezen namiddag met mijn ijdele maag hier geweest,
't zou er nog meer gestoyen hebben. Daar zouden stukken van menschen gebleven zijn.
- Ais ik nog dien poesjenel van dit mannetje zie, zei het zwarte kind, om haar ldank
in dit concert te geven, zal ik hem zijn neus at:·
bijten.
Terwijl die haterlingen aldns tegen de maatschappij uitvielen, was de politieagent den
bakker van op Cantersteen gaan vinden, om
hem te verzoeken·de zaak van den diefstal niet
ann te ldagen. De bakker had zich weinig met
het voorval bekommerd, en zou zeker voor
zulke kleinigheid niet getracht hebben een ongelukkige nog ongelukkiger te maken. Met hem
was hij dus gauw overeengekomen.
Hij had meer moeite om den rondleurder te
overhalen: deze wilde volstrekt dat zijn dief
eens kennis maakte met de gevangenis, « en
dat voor mijn plezier » had hij er bijgevoegd.
De bediende, om hem tot andere gevoelens le
brengen, had hem moeten zijn geheugen verfrisschen:
- Gij schijnt te vergeten, dat ik u tweemaal
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uit een slechte zaak heb getrokken. Als gij nu
toch zoo hard jegens anderen zijt, zal ik het ook
voor u zijn een volgenden keer.
Die bemerking had den man eenigszins gestild, en hij mompelde op een toon van toegeving:
- 't Is toch moeilijk zoo iets over't hart te
laten gaan. Hadde hij mij maar op den grond
niet doen vallen ! Iedereen heeft mij voor den
gek gehouden.
- Kom aan, Mane, zijt gij nu zoo teergevoelig geworden. Denk aan die kleinigheid niet
meer. Gij hebt in uw leven meer kwaad dan dit
gedaan. Nu hebt gij sedert langen tijd uw leven
gebeterd. Toon geen slechte inborst, en wees
toegevend voor anderen, die zich ook kunllen
bekeerell. De man, die u bestolell heeft, en
dien ik natuurlijk niet verdedig, deed zulks uit
honger: ik heb er mij van verzekerd.Anderszins
zou ik voor hem aldus niet tnsschenkomen.
Overigens zal ik hem toch nit het oog niet verliezen. Gij weet, ik ben streng voor zekere dingen, maar er zijn er die men door goedheid kan
straffen ...
-- Welnu, als het zoo is, agent, wij zullen er
niet verdeI' over spreken.
Aldus stemde Mane toe, niet zonder gedurende de beweegredens van den bediende ongeduld
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betoond te hebben ; het was zichtbaar genoeg
dat de rondleurder toegaf, enkel om van hem
ontslagen te zijn.
Des ~lVonds, toen de stadssergeant in zijn
huisgezin terugkeerde, begroette hij zijn echtgenoote met de hartelijke woorden :
- Ik hen vandaag gelukkig, vrouwtje lief, ik
heb een goede daad verricht.
En dan omhelsde hij vnrig het knaapje, dat
hem te gemoet was gcsneld.

W eiaan, gaat BU maar uiteen : ik zal weI mijn
zaken alleen gedaan krijgen. (bladz. 23),
BI.J D E POMP. -
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EEN VERRASSING.

De goede stadssergeant had in den eerste
geen aeht geslagen op de treurige uitdrukking
der blikken zijner vrouw. Een weinig later
seheen hij er eehter over bekommerd.
- Ik geloof dat hier iets ongewoons is
gebeurd, Louisa ? merkte hij ziehtbaar ongerust op, nadat hij nogmaals in de diepte del'
oogen zijner gade had gepeild. Doeh deze deed
een teeken met het hoofd, en wierp een wenk
naar den kant van haar zoontje dat weder aan
het sehrijven was gegaan in een hoek der
kameI'.
Gedurende het avondmaal had de vader
meermalen zijn inzieht getoond om de gedane
vraag . te vernieuwen, maar telkens liet zijn
vrouw hem klaarblijkend verstaan, zonder
spreken, hoe zij verlangde nog geen uitlegging
te geven. Zij had zelfs, toen zij zag, dat haar
man moeilijk zijn ongeduld kon bedwingen
haar wijsvinger op den mond gebraeht, om weI
te doen begrijpen, dat hij niets moest vragen
in bijzijn van Riekje.

EEl\: VEHHASSIl\:G.

Hoe meer echter zijn vronw zich. geheimzinnig toonde, hoe meer zijn nienwsgierigheid
opgewekt werd, enjuist omdat hij zich verheugd
gevoelde bij zijn thuiskomst, scheen het hem
Yreemd dat alles in tegenstemming met zijn opgeruimdheid verkeerde, en hij vroeg angstig :
- Zeg mij toch wat er gaande is ! Ik bid er u
om, Louisa: gij maakt mij waarlijk ongerust.
Doch zij aarzelde nogmaals. Daar hij echter
aandrong, bleef de goede moeder niet volhouden en zij brak in tranen los. Bij het vriendelijk bidden van haar man kon zij niet langer
haar leed verdniken.
- Men heeft op straat Riekje mishandeld, en
ik heb het ongelijk gehad rekenschap te gaan
vragen aan de slechte menschen die znlks
gedaan hebben ...
- Wie kan toch, vronw, kwaad willen aan
ons jongentje, dat iedereen gerust laat, ten ware
ik mij bedroog : misschien hebben zijn schoolmakkers hem leelijke manieren geleerd ?
En hij wierp een strengen blik naar den
knaap, die, vrij en vrank als een onschnldige,
opkeek, en ontkennend het hoofd schudde.
Op haar benrt bevestigde de moeder de
dwaling van den vader:
- Riekje heeft stellig niets misdaan, vriend ;
ik weet het goed. Verbeeld n dat een meisje op
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straat hem geweigerd heeft water nit haar kruik
te geven, am te drinken. Zij deed het nit kwaadwilligheid ...
En daarom wordt ons mannetje achtervolgd
door de moeder, die hem slagen geeft. ..
~ Slagen va or de kwaadwilligheid van haar
eigen kind, dat is een beetje erg!
- Ja! ik dacht het oak zoo, anders had ik
zooveel stoutheid niet durven nemen om dit
leelijk wijf uitlegging te gaan vragen. Op mijn
benrt werd ik door haar beleedigd en bedreigd.
De vader was zeer gestoord. Plotseling nam
hij een besluit en hij bevool :
- Vermits het zoo is, wij gaan er al te zamen
naartoe. Wij zullen eens zien of men recht
heeft aldus te handelen. Is er dan nooit
geen waar geluk '? ::VIen vindt dan nooit loon
naar werken '? Ik kom verheugd naar Imis,
omdat ik een goede daad heb verricht, en ik
verneem hoe onrechtvaardig men was jegens
de mijnen. 0 ! die lieden verdienen een duchtige les. vVacht eens; waar is dat gebeurd,
vrouw'?
- In het Harnasmakersstraatje ... - klonk
het antwoord del' vrouw, en door den toon
harer stem gevoelde men weI, dat zij haar
echtgenoot wenschte tot bedaren te brengen.
Deze was eensklaps verwonderd stil gebleven,
als getroffen door een voorgevoel.

EE:"J VERHASSING.

- In het Harnasmakersstraatje, zegt ge !. .. Is
het niet op den hoek van « Dag-en-naeht » ?
De vrouw heeft het voorkomen eener duivelin.
Haar kind heeft lange verwaarloosde haarlokken ... Zwarte uitspringende oogen ... en vuil..
- Ja ! zoo zijn ze ... bevestigde de vrouw.
- Hoe wonderlijk I zoudt ge kunnen gelooyen, Louisa, dat het juist die mensch en zijn, die
ik redde door mijn goedheid, en voor wie ik
meende een lofbare daad verrieht te hebben '?
Stank uoor dank! zegt het spreekwoord. \Vie
weet welke beteekenis dit samentreffen heeft ..
Verbeeld u, die man had gestolen.
- 't Verwondert me niet... maar wees toeh
zoo opgewonden niet, Adolf... zeker is het een
dievenbende.
- Gestolen, uit honger... Ta, vrouw, uit
honger !. .. Een arm stuk sehol en een brood.
De eehtgenoote seheen bewogen te zijn, maar
haar zoontje nog meer. Het kind was verbaasd
staan luisteren en't was, bijna weenend, dat het
vriendelijk vroeg :
- Wei, vader lief, willen wij maar die mensehen in vrede laten '/
- L"uister, Riekje. Ik wenseh nu meer· dan
ooit te weten, wie eigenlijk die l,I1ensehen zijn.
En zieh tot zijn Yrouw wendende :
- ~li.in plicht van bediende vereisehthet,
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niet waar, moeder, en tevens mijn gevoelens
van vader en man !...
\Veinig minuten later waren zij ane drie op
weg naar de wijk der Putterij. Al gaande vertelde Riekje's moeder omstandig het gebeurde
aan haar man, en deze verhaalde, wat hem
wederyaren was.
\Vij kennen de twee gebeurtenissen : onnoodig er op terug te komen .
.Toen onze drie bekenden op den hoek yan
« Dag-en-Nacht » verschenen, werden zij onmiddellijk bemerkt door een vrouw, die
nitriep:
- 't Zal er gaan spoken in 't kat yan Schele
Mast. Daar komt de politie met het mannetje,
dat van vnile Xette slagen gekregen heeft en de'
moeder, die zij uitgescholden he eft is er oak
bij ...
-Eenige vronwen in een kring verzameld,
zaten op straat, yoor de stoepen der hnisjes,
een weinig hooger dan dit van Schele Mast gelegen. Na den bovengemelde uitroep der eene,
riep een andere uit den kring ;
- Als gij maar uw benrt niet krijgt, Mieken
Tros, voor de ranseling die gij aan vuile Nette
gegeven hebt !
-- Ba, ba ! - antwoordde de dikke waschmeid, die wij reeds kennen - ik ben niet bang.
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Wie verbiedt ons Op kaf te kloppen '? De
politie zal mij daarom niets dOel1Intusschen was Adolf Verhoest, zoo was de
naam van den stadssergeant in het huis van
vnile Xette gestapt, gevolgd door zijn vrouw en
zijn zoontje. Een rookende olielamp stond op
de tafel, waarop de drie leden van het lieve
gezin aan het slapen waren,het hoofd in de armen
geborgen. Zij hadden allen een gelijkc houding,
zooals menschen, die aIle avonden op dezelfde
wijze den tijd slijten. 't \Vas gemakkelijk te begrijpen, dat zij nooit zeer veel haast hadden om
de nachtrust te smaken op de vormelooze
lompen, die wij waarlijk geen « beddegoed »
mogen heeten. Ook had den zij gewis geen genoegzame tevredenheid van geest, om aan de
deur te zitten, in de nabijheid van geburen,
waaronder zij geen vrienden telden. Schele
Mast had zelfs vernomen, aan zekere woorden
door het venster tot hem gekomen, hoe men
hem meer dan ooit vijandig was, en hij had,
dien avond, overigens, hoegenaamd geen lust
om de aandacht op zijn persoon of zijn daden
te vestigen; Het onweer was van hem afgekeerd, dank aan het gedrag van Adolf Verhoest,
en hij kon in zijn toestand niets beters wenschen.
Het was heerlijk weder; graag zou hij
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misschien de zoete en frissche avondlucht ingeademd hebben, maar dit genot was- nogmaals
voor anderen dan hij.
Het drietal sliep dus, toen Verhoest de deur
opende, zoo zachtjes hij maar kon ; zijn vrouw
en het jongentje volgden hem stillekens. De
eerste indruk was deze, dien men moet gevoelen bij het zieht van een roovershol.
Ook deinsden moeder Verhoest. en Riekje
versehrikt aehteruit ; maar de politiebediende
stelde ze dadelijk gerust. Niemand binnen had
hen overigens gehoord.
- Blijft hier staan, en weest niet beYreesd
- fluisterde Verhoest hun geruststellend toe.
Daarna stapte hij onversehrokken vooruit tot
de slapers.Riekje houdtzieh yast aan de kleeren
zijner moeder, die zelf niet geheel op haar gemak is, alhoewel zij weet dat zij met haar man,
aan zulke bezoeken en zulk yolkje gewoon,
niets te vreezen heeft.
- Komaan, Mast, sta eens op. Hier ben ik
weer, - spreekt Verhoest tot den annen
drommel, terwijl hij hem bij den sehouder
sehudt. - Daarna verheft hij luider de stem. om
het wijf en haar kind wakker te krijgen : - het
sehijnt, dat wij nog niet gedaan hebben met
elkander. Zeg, hebt gij van mij te klagen, Mast?
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Ik geloof het niet ; want ik heb mijn plicht YO or
u te kort gedaan.
De sukkel is yerschrikt opgestaan, als iemand
die door een donderslag verrast wordt. Zijn
eerste beweging is een beweging tot yerdediging, gelijk men doet bij een dreigend gevaar,
waaraan men hoofd wil bieden. Vuile NeUe
heeft zich achterover laten vallen op haar stoel
en kijkt verwilderd op, na zich de oogen gewreven te hebhen, om te weten of zij niet
droomt. Haar dochtertje is achter den rug harer
moeder gevlncht en zon zeker hij die onverwachte verschijning nog verder gekropen zijn ;
maar 't was onmogelijk en zij blijft in het enge
hoekje staan.
- Bezie mij maar goed, en luister weI, herneemt Verhoest, zoodra hij ziet dat de eerste
schrik van Schele Mast voorbij is. - En gij ook
- voegt hij er bij, terwijl hij de stontmoedigheid heeft, de lamp van de tafel te nemen, en ze
y66r den neus van vuile Nette te houden, om
haar strak in de oogen te zien. - 't Is juist met
u dat ik een eitje te pellen heb.
- Met mij, hemelsche deugd ! Gij zijt waarschijnlijk mis, ~1ijnheer '1 ...
- In 't gheel niet. \Vees maar bedaard. \Vaarom slaat gij de kleine kinders op straat '1
Zij heeft de lamp, die heviger dan ooit stinkt
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en rookt, uit zijn handen genomen, en op de
tafel geplaatst.
De bediende staat nu v66r haar met de armen
gekruist.
- Zoek naar geen leugens en antwoord mij !
Haal' man, als versteend aan den grond vastgenageld, staat bevend op haar antwoord te
wachten.
Bij haar stilzwijgen neemt de gramschap van
Verhoest toe, en 'zijn stern klinkt steeds onstuimiger.
- Gij hebt een jongentje zoodanig geslagen,
dat de geburen schand geroepen hebben. - Gij
zultmij niet zeggen waarom gij dit deedt, maar
ik heb de reden er van vernomen. Uw meisje
had hem eerst te drinken geweigerd ...
- Ik weet daar niets van, mijnheer, wees
toch niet zoo boos ...
- Zwijg maar gamv ! - Gij hebt ook een
treffelijke vrOllW met de modder uwer venijnige
tong bespat !. ..
- Laat mij zeggen, .. - tracht zij te stotteren.
- - Dit jongentje is mijn kind! En die vrouw
is de mijne !
En bij die veropenbaring valt vnile Nette
wedel' achterover op haar stoel.

V. -

EEN TREURIG TOONEEL.

De 'voOl'den van den politiebeambte hadden
vuile Nette de keel toegesehroefd, en al hadde
zij zieh willen verdedigen door meer leugens,
het zou haar volstrekt onmogelijk geweest zijn,
zoodanig was zij getroffen. Dit ziende keerde
Verhoest zieh om naar zijn vrouw en zijn kind,
naderde ze eenigszins en deed ze vool'uit
komen. Aldus was de gansehe groep dieht bij
de tafel gesehaard .
. -- En zeggen, Mast, dat ik u bl'oedel'lijk behandelde en medelijden vool' u gevoelde, juist
op het oogenblik dat uw vl'ouw en uw kind ons
verdl'iet aandeden !
. Verhoest, bij dit gezegde, dl'ong zijn vlammende blikken diep in de oogen van den deerniswaardigen Mast, die hem smeekend to ekeken!
Als een kwaaddoenel', op heeter daad betl'apt,
geen uitvlueht weet, tl'aeht hij zieh toeh te vel'sehoonen. Vuile Nette wilde dil ook zoo doen,
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maar 't was op een haar gansch eigene manie)',
Zij zag haar man die zichzelven poogde te verontschuldigen, bereid om zijn gramschap tot
haar te richten. In de onmacht waarin zij verkeerde, vond zij niets beter~ dan op haar lmieen
te vallen. De slechte menschen hebben dikwijls
dezelfde ingeving als de goede. Zij sleurde zich
aldus, weenend, tot de vrouw van Verhoest :
~ Vergiffenis, Madam ... gij zult geen arme
zondares in 't verderf storten. 't \Vas de schuld
van mijn kind daar ... Ik had ongelijk, ik beken
het...
Men vo~lde weI dat die kreet om vergiffenis
valsch en geveinsd was. De toon der overtniging
ontbrak volstrekt; maar het inzicht was daarom
niet te min treffend. Welke voldoening kon men
overigens van een slechte moeder eischen.
Ook murmelde vrouw Verhoest, eigenlijk
ontroerd,omdat zij niet wist wat valsche droefheid is :
.
- 't Is weI, vrouw, 't is weI, sta maar op en de goede moeder wilde zich verwijderen.
-- En gij LoUe - riep Schele Mast tot zijn
meisje, die bewegingloos in haar hoekje was
gebleven -~ wat hebt gij te zeggen ?
- AlIo, allo ! vraag ook eens vergiffenis aan
dit mannetje ... Haast u toch ... Verstaat ge mij ?
-gebood vnile NeUe, na de Yruchtelooze tusschenkomst van haar man.
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~Iaar het koppige kind bleef halsstarig staan
en schudde met het gansche lijf, hetgeen beteekende dat het niet wilde.
- Kom algauw hier, bij mij ... hoort ge niet
wat ik u zeg?
Het kwaadaardig meisje bleef weigeren.
- Ais ge niet komt dan breek ik u den nek !
De ontaarde moeder ziende dat haar waardige dochter niet gehoorzamen wilde, liep er
naartoe, nam ze bij het lijf en sleurde ze tot
bij de tafel. Het leelijk meisje had echter weerstand geboden, hetgcen de gramschap harer
.moeder in dolheid deed veranderen. Thans
viel er niet te twijfelen, de heweging was volkomen natuurlijk en vrank. Zij gaf aan haar
kind cen zoo ergen stoot, dat het met het
hoofd tegen den vloer ging hotsen.
Yerontwaardigd en verschrikt, liep vrouw
Yerhoest tot hij het meisje, en lichtte het
medelijdend op, alhoewel het met heide voeten
schopte. Zij sprak herispend tot vuile ~ette :
-- Zijn dat nu manieren! Op zulke wijze kan
men een kind niet verbeteren.
- Men zou aldus een kwaden slag kunnen
. toehrengen en misdadig worden ~ hemerkte
de politic-agent, op strengen toon ; want hij
was, even als zijn vrouw, het kind tel' hulp gesneld. Het viel schrikkelijk aan het huilen,
zoodra het recht was geraakt.
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~ Zie eens hoe het bioedt en gekwetst is -klaagt vrouw Verhoest, terwiji zij haar eigen
zakdoek aan de wonde brengt. -- Geef mij
water 1...
~ Hi! hi I hi I ~ snikt het meisje.
~.Hi I hi ! hi ! ~ jankt vuile NeUe op haar
beurt, want zij kan weenen ais het haar pIezier doet; de gedane vraag om water te bekomen, schijnt ze niet gehoord te hebben. ~ Ik
heb mijn kind gekwetst I hi ! hi I hi !
Vrouw Verhoest, na een blik in den omtrek
geworpen te hebben, begreep al dadelijk dat
er geen water in huis was. Zij vat een gebroken aarden kommetje, dat vuil op tafel staat,
en snelt er mede de deur uit. Zij kende immers
de pomp aan den draai van het straatje.
Op weinige oogenblikken is zij terug in de
kamer: zij brengt de huip van water nit dezelfde pomp, waarbij men's namiddags te
drinken had geweigerd aan haar knaap ! Zorgvuldig wischt zij het bioed van het gezicht des
kinds. Haar wonde was niet erg, en 't was
meest uit den neus dat zij gebloed had-.
- 't Is niets, 't is niets ~ troost nn de goede
vronw Verhoest ~ wees maar wijs in het vervolg, en gehoorzaam aan uw moeder.
Het kind was daarna zoo onverschillig als
het maar zijn kon, en zonder verder de minste
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gevoeligheid te hewijzen, terug naar zijn
hoekje getrokken.
De politiehediende was het gansche tooneel,
dat op de mishandeling volgde, blijven nazien,
als verstomd over zooveel zedelijke en stoffelijke ellende. Hij had medelijdend; met gevonwen armen, heweegloos en zonder spreken
beurtelings de oogen gevestigd op de drie
ellendigen, en bemerkte niet eens hoe zijn
zoontje, eerst bevreesd over de verdwijning
zijner moeder, nn te beven stond, en waarlijk
verschrikt was.
Nadat Adolf Verhoest, eenigen tijd, aldus
vrijen loop aan zijn gedachten had gegeven,
spreekt hij op vaderlijken toon :
- Ik zie weI dat alles wat hier gebeurd is
en misschien nog zal gebenren, aIleen voortspruit uit uw aard.
Wellicht kan geen maatschappelijke berisping u op beteren weg brengen. Wat wilt
gij dat ik doe, ik die hier gekomen ben om uw
handelwijze te straffen, en waarlijk anders
niets kan gevoelen dan walg en mededoogen ?
- Laat ons nn maar heengaan. ... onderbreekt zijn vrouw, terwijl haar knaapje weder
aan haar rok was komen trekken.
- Och, mijnheer de agent, wij zijn toch zoo
ongelnkkig! - klinkt op het onverwachts de
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stem van Mast, die eenigen tijd het hoofd op
de borst had gebogen, en bij die woorden verwilderd de blikken ten hemel wierp. Verhoest
voeIt zich gansch ontroerd door die bekentenis
uit het diepste van de ziel des lijders ontsnapt;
zij dringt in zijn binnenste, waar zij al zijn gevoelens van menschlievendheid verwekt.
- ~Iisschien kan ik u nog redden, - klinkt
zijn ontroerd antwoord - zoo gij niet heelemaal hedorven zijt. Gij schijnt weinig onderscheid te kennen tusschen goed en kwaad.
Indien men II geen hulp biedt, zult gij wellicht slecht eindigen. 'Yilt gij mijn tusschenkomst beloonen, :\Iast, ik zal ze u trachten te
geven. Maar gij moet recht in de schoenen
gaan.
- Och! mijnheer, roept ~last dankbaar
nit - gij zuIt u niet te beklagen hebben I
- lk weet het niet, en gij luisschien nog
minder. Vooreerst moet gij mij zeggen hoe gij
in zulke ellende geraakt zijt. Is het door ongelukken '? Is het nit lniaardij '? Verberg mij
niets.
-- blister, mijnheer .... lk bleef langen tijd
deftig man. Maar ik werd door zooveel onheilen beproefd, dat ik eindelijk slecht geworden ben. Men zinkt zoo aUe dagen wat
lager in de modder, als het noodlot grimt.

Men ziet ze somtijds des Zondags een glaasje drinken
in de Olul e herherg « Het Torrckcn ». (blz . 59).
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Bezie mij ; ik heb een oog verloren tengevolge
eener vechtpartij met mijn vrouw. Vroeger
was ik nog magazijnier; men heeft mij op
straat geworpen voor mijn gedrag. Later ben
ik lastdrager op de halle geworden ; maar alle
dagen is er geen werk te bekomen. En als ik
niets verdi en, dan is het hier een spel ! Nette is
niet gemakkelijk om handelen ... ge zoudt het
moeten zien ...
NeUe wierp een grammoedigen blik op haar
man, als hij dit zeide, en daarom zweeg hij.
- 0 wees geduldig ... - ging hij Yoort, na een
korte onderbreking. - Ik zal het goede gelijk
het kwade zeggen. Dikwijls had ik ongelijk,
voornamelijk als ik dronken was ... maar als
iemand flauw van geest is, en bij zijn thuiskomst nog meer ellende vindt dan buiten, wordt
men aldus boozer van aard ... Verstaat gij mij ?
Men zou eindigen met het kwaad te doen uit
lust! En als men niemand olltmoet, die u eell
aangenaam gezicht toont, of een troostend
woord vergunt !. .. Men zon de wereld opvliegen. De beschaafdsle man zou wild worden !...
Hier wischte hij de tranen die langs de groeyen zijner wangen liepen, met zijn beenachtige
vingers af. Iedereen had geluisterd en scheen
ontroerd I 't Was een akelige stilte, die volgde
op die pijnlijke verklaringen.
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- Kijk, mijnheer, ik weet niet - hernam de
lastdrager - waarom ik zoo teergeyoelig ben
geworden, sedert gij mij vriendelijk hebt behandeld. Ik yoel mij als een betel' mensch, en
al het kwaad dat ik gedaan heb in mijn leven,
komt v66r mijn geest spelen ... Heb ik waarlijk
niets te Yreezen yan u ? .. Kunt gij mij helpen? ..
- Spreek Yrij ... Ik zal YO or u doen wat ik
kan, - antwoordt Verhoest, Yrienaelijk ; daarna bekijkt hij zijn vrouw, die met de oogen vol
tranen staat, en hij kan niet langeI' zijn eigen
ontroering overmeesteren. Zijn jongentje heeft
zich vastgeklampt aan de hand zijner moeder
en luistert met Yreesachtige blikken.
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- Waarlijk, mijnheer, herneemt Mast -wiens stem steeds meer ontroerd klinkt - als
ik dezennamiddag dit stnk sehol en dit broodje
gestolen heb, draaide alles om mij heen, en ik
voelde mijn bloed naar het hoofd stijgen. \Vij
hadden sedert drie dagen andel's niet gee ten
dan wat wegwerpsels van viseh en vleeseh,
onder de kramen del' halle opgeraapt. Ik zon
heden zonder iets naar mijn Imis niet teruggekeerd zijn, al hadde ik zelfs op vOOl'hand moeten wet en, dat mij een wreede straf waehtte ...
.Ta I ik voelde mij tot alles bekwaam. 'k Was
door razernij aangegrepen.
En hij rukte zieh nijdig de haren uit het
hoofd. Van die poos gebrnik makende, vraagt
Verhoest, op zaehten toon, zonder nog het
minste verwijt in de stem:
- Maar waarom werkt uw vrouw niet '1
- \Vat kan zij doen, die sloor! - zuehtte
Mast, na-dat hij mededoogend zijn vrouw heeft
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belonkt, die nu ook gansch bedaard schijnt,
onder zl1lke indrukwekkende opsomming van
hun gemeenzaam lijden. - Nooit heeft ze
gewerkt : lwar kind heeft haar zooveel last
gegeven ... O! indien gij het wist'? 't Is ter wereId gekomen in een stroom van pij n en verdriet. Als de moeder niet ziek was, dan was
het de beurt van het kind ... en dikwijls lagen
zij over dood beiden te zamen. Vier jaren lang
was het een marteling, zonder ophouden.
Leefde ik lange eemven, ik zou toch nooit
kunnell vergeten wat moeite wij gehad hebben
om dit kind groot te brengen. En wat hebben
wij er nu van I. .. Ik moet toch aIles zeggen zooals het is, niet waar'? .. NeUe heeft, door al
hetgeen zij heeft onderstaan, in eens de wereld
beginnen verachten. vVat goed had de wereld
haar overigens gedaan '1 ... Anne sloor ! Als ik
het weI overpeins, heb ik toch ongelijk haar
dikwijls aan te vallen. Maar men weet soms
niet hoe het gebeurt. Kijk, NeUe, gij zijt nu
gansch neerslachtig: sedert lang heb ik u zoo
niet gezien ? vVillen wij ons leven beteren '1 lk
gevoel dat het noodig wordt.
- Dit hebt gij zoo dikwijls reeds gezeid ! En
waar zuIt gij wcrk vinden '1 Gij weet hoe gij
geboekt staat I. ..
De vrouw, die wij steeds zoo woest zagen, is
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nu vollwmen gestild. Zelfs haar melsJe is verteederd ; want het is schroomloos nader gekomen en luistert. Verhoest heeft middelerwijl
eenige woorden -- waarschijnlijk een vraag -aan het oor zijner vrouw gefluisterd en na haar
antwoord heeft hij zijn zoontje de kin gestreeld
om hem tot geduld aan te sporen.
- Ik zal u werk helpen zoeken, Mast - zegt
de agent van politie - wat uw vrouw betrcft, de
mijne kan haar misschien helpen, niet waar,
Louisa? - Vronw Verhoest knikt daarop bevestigend met het hoofd.
- Haar ouders zijn bleekers. 'Yellicht kan
zij er een daghuur verdienen. 'Yelnu, hebt gij
daar trek in ?
- 0 ! heb dank, heb dank! - murmelt de
0'1gelukkige.
- .Ta, maar is het weI voor uw vrollw? Zij
is toch kloek en gezond nu, om te werken?
- Ik vraag niets betel's dan te mogen werken, mijnheer, antwoordt NeUe stontmoedig,
want lui ben ik niet. Mijn man kanhet getuigen, ik heb het moeten laten voor mijn schoon
kind daar ....
- Komaan, komaan! wordt toch eens beschaafde menschen, en laat uw kind in vrede :
gij zult het niet verbeteren met scheldwoorden.
Wat ik beloof, zal ik doen, zoowel voor u, Mast,
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als voor u, ~ette. Maar ik stel een voorwaarde
aan mijn bescherming ...
Alles in het vertrek was het zelfde gebleyen.
Toen echter de woorden van Verhoest in die
slordigheid van 't bestaan der drie verworpelingen een zonnestraal der hoop hadden geworpen, scheen plotseling de luchtkring daar
binnen gezuiverd ; 't was alsof het vooruitzicht
eener betere toe~{Qmst met een 'geu.r van verzedelijking den vroeger zoo afstootelijken omtrek
had veredeld en verfrischt. Op aller gelaat stond
iets te blinken, iets wat men gevoelt en niet
beschrijven kan. Ecn teeder gezegde, een welgepaste vertroosting verdrijft soms in eens de
akeligheid der wanhoop !
Een innige voldoening zweeft op aner gelaat,
en ~ettc schijnt al haar woestheid verloren te
hebben, en met de stcm van een ander te spreken, als zij vraagt :
- En welke voorwaarde, mijnheer '?
- Vw dochter naar de school te laten gaan ...
- Ja ! ja ! ik wil naar school gaan - dep het
meisje, op haar beurt volkomen getemd, en zij
lachte nu voor de eerste maal.
- Hoe oud is zij ?
- Tien jaar, mijnheer - antwoordde :\Iast.
-- 't Is meer dan tijd, - sprak Verhoest ik zal wellicht door de tusschenkomst van een
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mijner oYersien de gunst verkrijgen haar op
een school te doen aallYaarden, waar men behoeftige kinderen opneemt en hun ook den kost
geeft.
- Toe, zeg nn aan het mannetje, dat gij Ollgelijk hadt en yraag hem yergiffenis.
Het meisje gaat vriendelijk tot Riekje en
neemt hem de hand.
- Op school zal ik braaf worden, want daar
zal men mij niet meer slaan.
In die Yerklaringen van het kind Iigt een
gansche wereld opgesloten, en Riekje naast
wien het was bIijven staan, ziet het weenend
aan.
- Maar, vriend-vraagt vrouw Yerhoest aan
haar echtgenoot - wie zal voor het eten van
den man zorgen, terwijl zijn vrOllW nit werken
zal gaan'? De bleekerij mijner ouders ligt op
het uiteinde der stad ...
De vraag is gegrond en zij brengt Yerhoest in
verlegenheid ; maar Mast, na eenige overpeinzing, doet de hemerking :
-- Bekommert u niet over mij. Er zijn nu op
veel punten der stad, volkskeukens. Daar zal ik
mijn kost vinden.
- Welaan! - spreekt Verhoest met blijde
instemming -- nu zijn wij het allen eens. Morgen om tien uur, laat gij uw \TOUW naar 't mij-
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nent komen ; Louisa, gij zult ze naar de hleekerij yergezellen. Des avonds komt gij op uw
beurt naar mijn l1Uis, Mast; ikhoop goed
nieuws te hebben. Ik reken tot belooning, dat
gij dankhaar zuIt blijyen.
- En ziehier een kleinigheid, om in afwachting het huishouden voort te helpen ...
Nette, bij het aanvaarden van het geldstuk,
dat yrouw Verhoest haar in de hand en duwt,
weent nu uit ware dankbaarheid.
Gering is zeker de burgerlijke hulp, maar
zij heeft zooveel waarde. als een groote milddadigheid van rijke menschen ; ook vertrekt
de weldoenster met haar man en haar kind
zoo teyreden oyer haar bezoek, alsof zij haar
eigen geluk had gebouwd.
Hun tevredenheid werd eenigszins gestoord
door de geburen, die bij het voorbijgaan Yerhoest aanspraken. Een hunner vroeg hem:
- Hewel, agent, zullen wij welhaast van die
roofvogels ontslagen zijn ?
Streng bezag de bediende den man, die aldus
gesproken had; to en hij de zekerheid had, dat
hij niet met een verharden kwaadwillige te doen
had, maar met iemand, die uit goeder trouw,
een slechte aanbeyeling deed, antwoordde hij :
- Ja! 't zijn slechte menschen ... Maar kent
gij hun ellende? Zij yerdienen oprecht medelijden ...
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- \Vat zijt gij welwillend! - onderbrak hem
een vrouw. - 't Is een schande, hoe vuile NeUe
dit kind en madame behandeld heeft.
- Ik weet heL. als men geen werk of geen
eten heeft, dan wordt men gemakkelijk misdadiger. Laat ze gerusL. ik geloof, dat ik ze op
een beteren weg zal weten te brengen ...
- Zoo gij dit meent, dan zijt ge mis, agent I. ..
en als gij hun goed doet dan krijgt gij stank uoor
dank, gij zult het zien ! waagde het een andere
vronw uit de bunrt te zeggen.
~ \Vij zullen het maar beproevcn !
En op dit eenvoudig woord zette Verhoest
zijn weg voort, en ging zijn vronw en kind vervoegen, die met hem eerst waren blijven stilhOllden en nn verdeI' standen te wachten.
De gebnren waren verstomd gebleven, bij de
kalmte van den bediende en wisten niet, hoe
de zaak uit te leggen.
-. 'Vat een goedzak ! - dep de man nit, die
de eerste Verhoest had aangesproken, en hij
haalde de schouders op.
Maar een vronw, die Verhoest minzaam met
de blikken had achtervolgd, en nog geen woord
had gezegd, sloat aan allen den mond door haar
gepasten nitroep :
- 'Varen ze maar allen zoo, bij de politie I
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Adolf Verhoest is in zijn pogingen geslaagd.
Mast we I'd door zijn tusschenkomst op een
fabriek geplaatst. De vrouw van den gewezen
lastdrager heeft werk gekregen op de bleekerij
del' ouders van Louisa.
Hun armoede schijnt opgehouden, want zij
wonen op een kamer, in een huisje van rein
uitzicht, en men ziet ze somtijds des Zondags,
netjes gekleed een glaasje drinken in de oude
herberg « Het Torreken» op de Hoogstraat
gelegen, in hun nieuwe buurt. Een liefdadige
dame heeft Lotje, hun meisje, ten haren huize
opgenomen.
Er zijn in ons land geen rijke menschenvriellden, die prijzen voor de edehnoedigste
daden hebben ingesteld, zooals Monthyon in
Frallkrijk. Indien het echter zoo ware, ongetwijfeld zou Adolf Verhoest toch niet voorgedrag en worden om er een te bekomen ; want
in het bestuurder politie vindt men in 't algemeen dat, bij bediendell, goedheid en zachtheid
geen lofbare hoedanigheden zijn. Misschien
kan ons verhaal de hooge beambten van dit
bestuur tot betere gevoelens brengen, en zal de
hevoegde overheid de verdediging der kleinen
kunnen nemen; want dit verhaal is eigenlijk
geen verdichtsel.
Adolf Verhoest heeft men zijn dienst moede
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gemaakt, daar hij al te dikwijls werd beknibbeld voar zijn toegevendheid. Stank Vaal' dank
bekwam hijmeer dan eens.
Zulks heeft hem echter geen kwaad gedaan,
vermits hij, zijn bediening verlaten hebbende,
aan het hoofd werd geplaatst van het werkhuis
zijner schoonmoeder, dat hij stellig in bloei zal
doen toenemen, geholpen door zijn waardige
echtgelloote Louisa. Zeker wordt hij vroeg of
laat een voorllaam burger op zijn ware plaats.
Zijn zoontje is nog te klein om ons toe te
laten iets bijzonders nopens hem te meld en :
Riekje is een stille en leerzame schooljongen;
hij zegt, dat hij wiI geneesheer worden. Ais het
zoo is, dan zal hij dikwijls, wanneer hij zich
naar de hoogeschool begeeft, die rechtover het
« Dag-en-nacht» straatje staat, aan de pomp
denken, waar men hem eens zoo oumeedoogend een teug water heeft geweigerd.
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