T
0f(N5
UL'oofdjo/gd
Go°'0 Uerto///ggei'
_TWeo
door W • METcS Tz .

Steendrukkerij v/h. Anand.

HELDER . - C . DE BOER JR .

eu ~ llfl8/

f11llU

DOOR

W1

Mfrs

rZ,

HELDER .
C . DE BOER JR .
189? .

C~oud in den akker .

Jacob Drimmel lag in 't gras met het hoofd op de handen
geleund en tuurde naar zijnen buurman, pastoor W'outerman,
die ijverig bezig was met het omspitten van zijn tuin .
„Nu kan ik toch niet begrijpen", dacht Jacob, ..hoe zulk een
man daar zoo kan spitten en graven . Als ik in zijn plaats
was, bleef ik lekkertj es tot negen uur to bed liggen en liet mij
dan het lekkerste brengen wat er maar to vinden is . Ik moest
eieren en krentebrood en tulband en chocolade bij mijn ontbijt
hebben ." 't Water kwam den jongen in den mood, terwijl hij
zoo dacht .
Jacob Drimmel was een stevige knaap van bijna vijftien jaren,
gezond en goedhartig, maar vreeselijk lui .
Zijn moeder was weduwe en had 't niet al to breed . Vooral
sinds zij door den val van eene trap, terwijl zij ergens uit
schoonmaken was, twee ribben had gebroken en een been gekneusd, werd er wel eens zninig huffs gehouden .
Ofschoon de weduwe en haar zoon niet tot de parochie van
pastoor Wouterman behoorden en zelfs tot een antler kerkgenootschap gerekend moesten worden, ondervonden de armen
door raad en daad van niemand meer bijstand, dan van dien
goeden buurman .
Tweemalen per dag zond hij zijn huishoudster naar de weduwe, om haar behulpzaam to zijn bij het verbinden en verzorgen der gekwetste lichaamsdeelen .
Voor de rest was Jacob belast met de waarneming der huishouding.
Hoeveel dank den jongen ook aan den edelen pastoor verschuldigd was, toch ontweek hij hem . lie ijverige, werkzame
geestelijke toch kon niet dulden, dat zulk een gezonde knaap
niet beter de handen uit de mouwen stak .
nZulk een sterke, gezonde vent als jij", zei de pastoor wel
eens «moest 't eenvoudig verdraaien om armoe to lijden . Ach-
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ter je moeders huisje ligt een stuk grond, zooals maar weinigen
in dit dorp bezitten . Als je daar aardappelen en moesgroenten
gingt verbouwen, zou je met je moeder genoeg hebben om van
to leven en bovendien nog heel wat kunnen verkoopen ."
De grond is to steenig heer pastoor", had Jacob geantwoord .
n Maar zoek er de steenen dan uit", was de welgemeende raad .
Wij zouden toch geen zaaizaad of pootaardappelen kunnen
koopen" .
nDaar zal ik 't eerste jaar voor zorgen ; spit jij maar vast
den grond om."
Jacob beloofde het ten slotte, toen hij er niet goed meer of kon .
Toch bleef hij maar steeds aarzelen, om aan zijn beloften gevolg to geven .
Op den dag dat hij zoo welbehagelijk in 't gras lag uitgestrekt, onderwijl de geestelijke in de grond werkte, dat het
zweet hem langs de wangen afdroop, kreeg de pastoor ook den
vadsigen knaap in 't oog .
Ha, daar ligt die luiwammes weer," dacht de geestelijke
verontwaardigd .
Reeds maakte hij zich gereed, om Jacob eens ongezouten de
les to lezen, toen hij zich bedacht . De spade werd een wijle
in den grond geplaatst en de pastoor ging even naar huffs .
Een poosje later keerde hij terug, met een groot papier in
de hand .
Dat stuk scheen de belangstelling van den geestelijke bijzonder to hebben opgewekt . Onafgebroken bleef hij er in lezen.
Toen werd de spade weer ter hand genomen en ving de pastoor
aan op een andere plek to spitten .
,Is die jongen niet voor overtuiging vatbaar," zei de geestelijke binnensmonds, dan moet ik nog eens beproeven, hem door
list tot den arbeid to dwingen ."
Niet lang was de werkzame pastoor bezig, of hij raapte iets
op van den grond, dat heel geel zag en in 't zonnelicht blonk
als goud .
De heer Wouterman stood met het gelaat naar Jacob gekeerd,
dock deed maar steeds, alsof hij den jongen niet zag .
Weer raapte hij een blinkend goudstuk op nit de aarde .
Toen dit voor de derde maal gebeurde keek de pastoor onderzoekend in het road en deed precies, of hij flu eerst Jacob in
't oog kreeg .
Eij wenkte den knaap .
Deze richtte zich traag op en schreed langzaam naar den
pastoor toe, half bevreesd dat hij weer eene aansporing tot den
arbeid zou to slikken krijgen .
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Dit was nochtans niet bet geval .
Op bijna fluisterenden toon sprak de geestelijke, toen hij den
j ongen vroeg : Heb je ook gezien wat ik daar opraapte ?"
N 't Leek wel goud, beer pastoor !"
Juist, dat heb je goed gezien . 't Is ook goud ; zie maar !"
Bij die woorden werden Jacob drie oude gouden munten getoond .
~~Ik wil je in vertrouwen jets zeggen, maar je moogt er tegen
niemand over spreken," ging de pastoor voort.
' op den zolder der pastorie heb ik een oude kist met allerlei
papieren gevonden . Een flier documenten behelst de mededeeling, flat in ons dorp, tijdens den tachtigjarigen oorlog, bij een
overval door de Spanjaarden, vele bewoners zoo maar los weg
hun geld en hun kostbaarheden in de tuinen hebben verstopt .
De pastoor, die bier in dien tijd woonde, had hetzelfde gedaan .
Een antler papier deelde ongeveer de plek merle waar hij was
begonnen zijn geld to verstoppen.
Aangezien de bewoners meerendeels afgemaakt werden door
den vijand, is er veel geld order den grond verborgen gebleven .
Ik heb nu reeds drie goudstukken teruggevonden . Van avond
kom ik eens met je moeder spreken our mij haar tuin to verkoopen : wie weet hoeveel goud daar nog wel in den akker
zit. Mocht zij sours niet tot den verkoop kunnen besluiten en
wensch je zelf to beproeven bet goud to vinden, flan heb ik je
alleen den raad to geven, our vooral goed diep to spitten .
Maar denk er aan, mondj e dicht !"
Jacob beloofde bet.
Geen uur later was hij zelf aan 't delven, zooals hij
nooit gewerkt had . De hebzucht scheen zijn vadsigen aard op
de vlucht to hebben gedreven . Met een heimelijk lachje zag
pastoor Wouterman wat zijn buurjongen uitvoerde .
Tegen den avond was reeds een groot deel van den tuin
omgespit .
Jacob staakte toen ontmoedigd den arbeid . Hij had kruis
noch must gevonden .
Zonder een aansporing our niet to rusten voor bet geheele
terrein onderzocht was, zou hij zeker den volgenden flag niet
weer aan den arbeid zijn gegaan .
De pastoor was er echter de man niet naar, our met half
werk genoegen to nemen .
Eindelijk was de geheele tuin omgespit. Er was echter geen
enkel goudstuk gevonden, en de knaap morde luid over den
vergeefschen arbeid .
„Maar wacht eens even", ving de pastoor weer aan, ~,die
hemm hoorde mopperen ; al je werk is niet to vergeefsch geweest .
n
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Je tuin is nu omgespit en van steenen in den bodem heb ik
niets gemerkt .
't Voornaamste en zwaarste werk is thans achter den rug.
Ga nu maar even mee naar mijn huffs, dan zal ik je pootaardappelen verstrekken en die zet je vandaag nog in den grond ."
Jacob had graag willen tegenpruttelen, maar waagde bet
toch niet .
Geholpen door den goeden pastoor, bezaaide hij den tuin .
Weer en wind werkten uitstekend merle tot een goeden oogst .
Niet alleen teelde Jacob voor zich en zijn moeder ruimschoots
aardappelen voor den winter, dock hij had nog wel .20 madden
over om to verkoopen .
Met behulp van den eerwaarden buurman werden deze aardappelen aan liens vrienden in de stall verkocht, tegen drie
golden per mud .
Toen de pastoor aan Jacob bet geld bracht, had hij lit grootendeels in goudgeld omgewisseld .
Hij stelde dus allereerst aan den jongen tuinier zes goeden
tientjes ter hand en zei : «Je zult nn al lang begrepen hebben,
dat ik je wat gefopt heb m€t dat begraven goad . Evenwel heb
je nu tevens kunnen opmerken, dat er toch goad in den akker
begraven zat . Alleen door naarstig en ijverig arbeiden is zulk
goad to verkrijgen.
Vergeet flu voortaan nooit meer om de handen uit de mouwen to steken .
De weduwe, die weer geheel hersteld was, ging met bet geld
en haren voorraad aardappelen onbekommerd den winter to
gemoet .
Jacob, die nu de kunst geleerd had, hoe men good uit een
akker kan verkrijgen, was genezen en arbeidde voortaan met
lust en ijver.
Toen zijn moeder stierf, wist de goede pastoor to bewerken,
dat Jacob bij een aanzienlijken beer als tuinman werd geplaatst .

den Bultenaar.
Het Sint-Nicolaasfeest was pas achter den rug en had tal
van kinderen allerlei verrassende zaken gebracht . Hoezeer de
jeugd ook was ingenomen met dit alles, toch was het haar
niet onwelkom, toen op een stormachtigen, donkeren naeht, zich
een flinke sneeuwbui over stall en land ontlastte .
Den volgenden morgen was het frisch, helder winterweer en
bescheen de opkomende zon een tooneel van zeldzame schoonheid, dat eerst stil en verlaten scheen, doch weidra door 't
vroolijk gejoel der jeugd vol leven en beweging kwam .
her vermaakten zich jongens en meisjes met hun sleedjes,
char maakten weer eenige knapen sneeuwpoppen, terwiji elders,
waar 't meeste gejoel gehooid wend, de kindertroep bezig was
elkaar met sneeuwballen •t e gooien .
0, wat een pret?
't Deed heusch niet zeer als men zoo of en toe eens geraakt
werd door een koude sneeuwbal .
Wie getroffen werd deed zijn best om de tegenpartij ook to
raken, en de welopgevoede kinderen dachten er volstrekt niet
aan, om ook oudere menschen of ongelukkige natuurgenooten
tot het mikpunt van hun speelzncht to waken .
Zoo dachten Dirk en Kees Malters er niet over . Hun vader,
de stalhouder Malters, die niet ver van den rivierdijk woonde,
was dikwijls afwezig en kon zich met de opvoeding zijner zonen
al zeer weinig bezighouden . De ,jongens gingen this veel met
de stalknechten om en zochten bij voorkeur het gezelschap van
den jongsten, een ruwe en oiigemanierde jongeling, die steeds
op het uitvoeren van allerlei kattekwaad bedacht was .
Krelis, zoo heette deze stalknecht, was een eerste dierenplager en als hij arme, ongelukkige medemensehen, wier lichaam
eenigszins misvormd was, zag, kende zijn plaagzucht paal nosh
perk.
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Terwijl zich de dorpsjeugd zoo lustig vermaakte in de sneeuw,
zag hij een tenger knaapje, dat zich eenigszins schuchter achteraf
held .
't Was de kleine Karel Deerham, het zoontje eens kleermakers, een vriendelijk, leerzaam ventje, dock eenigszins mismaakt van lichaam .
De ongelukkige had een bult .
Zoodra Krelis 't knaapje gewaar werd, riep hij tot Dirk en
Kees : jongens, komt eens gauw hier, dan zullen wij dien bochel
eens op wat sneeuwballen trakteeren !"
Aanstonds werd de load bij 't woord gevoegd en openden de
drie kwajongens een bombardement op den kleinen bultenaar,
zoodat deze niet wilt waar hij zich bergen moest .
Hij poogde zich door de vlucht to redden, dock zijne vijanden
hebben hem spoedig ingehaald en nu wordt het knaapje bijna
onder de sneeuwballen bedolven .
~,Je moet ze goed vast in elkaar draaien, roept Krelis, dan
voelt hij ze beter !"
Dirk en Kees gillen het nit van pleizier toen de arme vervolgde struikelt en op handers en voeten in de dikke sneeuwlaag spartelt.
«Hij moet er ook eens met zijn bochel in," roept de woeste
Krelis .
Bij die woorden pakt hij Karel beet en rukt hem achterover .
De arme kleine schreeuwt luidkeels van angst en jijn, dock
zijne jeugdige benlen vinden dit joist bijzonder vermakelijk,
Houd je moil, leelijke bochel," grijnst Dirk en wringt het
arme knaapje een harde sneeuwbal in den mond !"
Wij zullen hem levend begraven ; 't is toch maar een
bochel, - voegt Kees er bij en hoe de geplaagde zich ook
verroert en tegenspartelt, na weinige seconden is hij door de drie
deugnieten met een laag sneeuw bedekt .
't Is niet to zeggen hoelang de foltering nog zoo hebben geduurd, zoo niet joist 't schooluur had geslagen .
Daar stormde de spelende en joelende kinderschaar van het
plein, buiten het dorp gelegen, naar de school .
NWat voeren zij char nit ?" vroeg een der scholieren aan
zijn makkertje, en wees naar de plek waar Karel zich op dat
oogenblik weer half boven de sneeuw had gewoeld .
- Dat weet ik niet, - was 't antwoord ; - 't schijnt of zij
den bochel to pakken hebben .
u Dat gnat niet aan," riep Frits Boebels, die met eenige andere makkertjes achter de eerste jongens aankwam ; ~dat gnat
niet aan ; drie man tegen zoo'n klein ventje !"
~t
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Och, wat zou dat ; 't is de bochel maar !" merkte Joost
Plakker aan .
„ik vind het een
n Dat maakt niemendal nit," hernam Frits ;
laffe streek ."
Weer begonnen de drie pijnigers hun slaehtoffer onder de
sneeuw to stoppen, toen Frits met fonkelende oogen en gloeiende
wangen zich tot zijn makkertjes wendde, en met trillende stem
vreeg : moeten wij dat nu nog langer gedoogen : drie laffe kinkels tegen zoo'n arm klein bocheltje ?
Wat zou iii dan willen ? - sprak een der jongens .
Wel, wij zullen er met alle man op of gaan en hen zoo
met sneeuwballen gooien, dat zij Kareltje laten loopen ."
-- Goed, vooruit dan maar ! - hernam Frits kameraad .
In een oogwenk hadden alle jongens zich om het tweetal
geschaard en was druk bezfg sueeuwballen to waken .
Toen stormde het troepje, met Frits vooraan, op de laffe
plaaggeesten aan .
„Laat dien jongen los, laffe rekels !" riep de moedige knaap
en wierp Krelis een harde sneeuwbal precies in 't gelaat .
-- Leelijke schooier ! -- beet de getroffene hem met een
ruwe vloek toe, waag jij 't wij to gooien en zijn vuist trof
Frits midden in 't gelaat .
Aanstonds kleurde 't bloed zijne kleederen en droop in de
sneeuw af.
,,Jongens, staat bij !" riep Frits, en zette moedig den strijd voort .
Kareltje was door een makkertje op de been geholpen en
verwijderde zich snikkend .
Meer dan dertig fluke schoolknapen wierpen zoo snel met
sneeuwballen naar de drie kinderbeulen, dat deze, hoewel zij
zich krachtig verdedigden, toch eindelijk voor de overmacht
zwichtten en afdropen .
Een spottend gejoel van de wakkere jongens was hun loon,
toen zij snel verdwenen in de richting naar de stalhouderij .
Mijnheer Loover, het hoofd der school, stood ongeduldig aan
de deur to kijken, waar de knapen, die wel eens een paar
minuten to laat kwamen, dock nimmer zoo lang op zich lieten
wachtten, wel mochten blijven .
Daar zeg hij hen naderen en achtte zich verplicht, hen flog
eens met nadruk to moeten zeggen, dat zij voortaan beter op
hun tijd hadden to passers of antlers de schooldeur gesloten
zouden vinden .
Aan bet levendig gesprek en de luide stemmen der knapen,
meende mijnheer Loover to moeten opmaken, dat er jets ongewoons had plaats gegrepen.
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Eenige schreden voor bet troepje kwam Karel, die nog niet
was bekomen van de ondergane mishandeling en nu en dan nog
zenuwachtig snikte .
Frits kwam, met een zijner trouwste schoolmakkers, heel
achteraan en was bezig met sneeuw de bloedsporen van news
en mood to verwijderen .
Hij was daarmede nog niet gereed toen bet troepje bij de
school was gekomen .
nHebben de lafaards je weer mishandeld, beste jongen ?"
$prak mijnheer Loover medelijdend tot de kleine' bultenaar .
Ja meester, - nokte bet knaapje .
h 't Zou heel wat netter zijn te`zorgen om op je tijd bier to
komen," vervolgde mijnheer Loover bestrafend, „dan de laf
heid to hebben om zulk een kind 'te mishandelen en to bespotters .
Jelui weet hoe dikwijls ik 't reeds gezegd heb, da,t ik niets
ellendigers en onedelers ken, dan 't spotters met de lichaamsgebreken van onze medemensehen .
pJij hebt zeker weer gevochten ook," wendde bet heofd der
school zich tot Frits ; ~~ik zie 't wel aan je bebloede kleederen, en
"
Maar mijnheer, - viel 't zachte stemmetje van Karel in ;
- dat komt, omdat Frits als mijn redder is tussehenbeide gekomen toes die kwade jongens uit de stalhouderij . . . .
~~Ha, zoo! zijn die deugnieten van Malters weer aan den
gang geweest ?"
-- Ja mijnheer, zij stopten mij otider de sneeuw en toen en toen en toen" klonken zeker wel tiers stemmen door elkaar,
dewijl alle jongens om strijd poogden to verhalen water had
plaats gehad .
Mijnheer Loover nam echter weer 't woord en maakte aan
die spraakverwarring een eind door to zeggen : ~~laat Kareltje
flu maar eens alleen vertellen !"
Het slachtoffer van zooveel boozers moedwil vertelde nu geregeld verder en geraakte in voor toen bij 'van Frit's heldhaftig optreden gewaagde .
a Dus Frits, je hebt dan toch gevochten ; merkte mijnheer
Loover aan . nt Doet mij flu plezier 't to hooren, want je hebt
nu eens werkelijk als een redder gestreden door voor de belaagde onschuld in de tires to springen .
Goof mij eon hand, jongen ! Je bent een flinke knaap ."
Frits kleurde bij die lofspraak alsof bij heel wat leelijks had
bedreven .
~~Ik zal den burgemeester wel eens over die deugnieten van
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Malters spreken," vervolgde de beer Loover, en grog toes met
de jongens in de school .
De winter liet zich weldra in al zijn gestrengheid gevoelen
en jong en oud genoot naar hartelust van de vermaken, die 't
koude jaargetij met zich bracht .
Toen echter de dooi inviel was 't niet alleen nit met de vermaken, maar ontstond er zelfs groot gevaar voor overstrooming
voor bet dorp.
De rivier begon door bet kruien en vastzetten van de zware
ijsschollen onheilspellend to zwellen .
De dijk teed daardoor veel en dreigde, niet ver van Matter's
stalhouderij, to bezwijken . Dank zij de ijverige inspanning van
alle dorpelingen, werd bet gevaar afgewend en mocht alley
eigendom behouden blijven .
Toch zorgde bet polderbestuur er voor, dat dadelijk de dijk
tangs de rivier voor bet dorp aanmerkelijk verzwaard werd, en de
bewoners dus voortaan niet zoo zeer aan bet gevaar van overstrooming zouden zijn blootgesteld .
Het plein tusschen bet dorp en Matter's stalhouderij, eigenlijk een uitgestrekt grasveld met eenige boomen, was in elk
jaargetij de geliefdste, speelplaats der dorpsjeugd .
Toen de lente in haar voile weelde prijkte en alles weer
zoo frisch en groen stond en de veldbloemen vroolijk tusschen
't gras doorkwamen kijken, waren Frits en zijne makkers weer
op bet speelveld .
De jongens speelden soldaatje .
Frits was natuurlijk de aanvoerder en grog met een papieren steek en houten label aan 't hoofd der lustige knapen .
Karel, de kleine bultenaar, die zoo allerliefst op de fluit kon
blazen, grog mast hem . Men hield halt nabij de stalhouderij,
niet ver van Matter's wooing, met bet doel eens in 't malsche
gras uit to rusten .
Daar werd men aan de andere zijde van den dijk, aan den
rivierkant, hulpgeschrei gewaar .
Aanstonds snelden de jongens toe om to zien wat er aan de
hand was .
't Bleek alras, dat zich iemand in gevaar beyond .
Een knaap, die van den eersten mooien voorjaarsdag gebruik maakte om een verfrisschend bad in de rivier to nemen,
kon zich niet langer boven houden en hief, op 't punt van to
zinken, een mid gejammer aan .
Wie is 't ?" werd er geroepen .
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Kees Malters,
zei een der jongens .
Wij moeten hem zien to redden," sprak Frits, ontdeed zich
ijlings van kiel en schoenen en sprong moedig to water .
Met Porsche slagen spoedde hij zich voort naar den drenkeling en greep hem beet.
Kees pakte ook zijn redder aan en dit had ten gevolge, dat
beide jongens in de diepte verdwenen .
De knapen aan den oever hieven een mid geroep aan en op
hunne hulpkreten, schoten Kreles, de knecht, en Dirk Malters
met een bootje toe.
De knecht sloeg zijn bootshaak op goed geluk in de diepte
en haalde Kees in bewusteloozen toestand op .
„Er ligt er nog een in," gilden de jongens aan den oever .
Weer haakte Kreles in het diep en andermaal haalde hij een
drenkeling op.
Pit was Frits, die geen teeken van levee meer gaf. Het
schuim stond wel een vingerdik op zijn mondo
Kleine Karel was zoo hard hij kon naar den dokter geloopen
en nauwelijks had men beide drenkelingen aan wal gebracht,
of ook de geneesheer beyond zich reeds aan Matter's woning .
Na een half uur onafgebroken alle kunstmiddelen in het
werk to hebben gesteld, slaagde de dokter er in Kees tot het
levee terug to roepen, maar bij Frits bleven alle pogingen
zonder gevolg.
Eindelijk zei de dokter, met een traan in 't oog : De arme
j ongen is flood ?"
Een luid gejammer steeg er onder zijne makkertjes op en
Karel was zoo bedroefd, flat er dagen verliepen alvorens hij
wat tot bedaren was gekomen .
Frit's ouders waren natuurlijk troosteloos .
't Geheele dorp was onder den indruk van de droevige gebeurtenis en op het kerkhof, sprak mijnheer Loover op zulk
een roerenden toon over zijn liefsten en besten leerling, die zoo
jong den heldendood was gestorven, flat bijna iedereen de tranen in de oogen voelde opkomen .
Alle leerlingen en vele ouders droegen bij in de kosten voor
een klein, eenvoudig gedenkteeken, flat op Frit's graf geplaatst
werd .
Die stille plek werd 't meest bezocht door den kleinen bultenaar .
Toen de eerste indruk van de droeve ramp voorbij was,
greep Karel an en flan weer eens naar zijne fluit, aan welk
instrument hij sours zielroerende toners kon ontlokken .
Eens, flat hij geheel alleen op het speelveld met den rug
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tegen een boom, nabij Malter's stalhuis zat to spelen, naderde
Dirk hen stilletjes en greep de fluit, met de woorden : ,zit je
daar weer ie janken, leelijke bochel! Waarom ben jij niet liever
verdronken dan Frits ." Toen smeet de plaaggeest de fluit midden in de rivier en lachte Karel luidkeels uit, toen de jongen
zich treurig verwijderde.
Mijnheer Loover zat juist voor 't raam toen de knaap voorbij
kwam, en zag al aanstonds, dat hij erg bedroefd was .
,,Wat scheelt er aan, Kareltje ?" vroeg het hoofd der school
op zijn gewonen, vriendelijken toon . De jongen verhaalde zljn
onaangenaam wedervaren en werd zoo goed mogelijk getroost .
~,Houd je zooveel van muziek?" vroeg mijnheer Loover .
N Q, zooveel ! - antwoordde KareL
nHeb je geen lust pianospelen to leeren?"
Heel graag, mijnheer ; als ik er' maar gelegenheid toe had.
„Nu dan moet je maar drie dagen per week, telkens na den
middagschooltijd hier komen ; dan wil ik mijn best doen om 't
je to leeren."
Karel was heel blij met dien voorslag en toonde zich niet
slechts een zeer ijverig, maar ook een zeer begaafd leerling .
Na weinige weken had hij zulke verderingen gemaakt dat
hij reeds zijn meester evenaarde en deze pogingen deed om den
knaap elders zijne opleiding als musicus to doen voltooien .
De dokter, notaris, ontvanger en andere notabele ingezetenen van het dorp hadden er gaarne jets voor over . Malters
alleen weigerde en zeide, dat zoo'n bochel alleen goed was
voor de snijderstafel maar anders nergens voor deugde .
In weerwil van die hatelijke woorden, werd Karel toch naar
de stad gezonden en deed flink zijn besi .
't Duurde niet lang of hij werd een muzikaal wonder genoemd .
Tiers jaren zijn voorbijgegaan sinds de kleermakerszoon het
dorpje heeft verlaten . Hij is er in al dien tijd niet teruggeweest, maar schrijft toch gedurig aan zijne ouders, aan mijnheer Loover en andere vrienden .
De winter heeft nog veel strenger geheerscht dan toen de
dorpsjeugd zich in de sneeuw vermaakte op het groote speelveld .
Ook bij Malters is heel wat veranderd .
Dirk is als koloniaal naar de Oost gegaan en Kees, die eenmaal door den moedigen Frits gered zou zijn geworden als hij
hem niet vastgegrepen had, had het slechte voorbeeld van
Krelis gevolgd en is een dronkaard. De bej aarde stalhouder,
die eene ziekelijke vrouw en nog acht jeugdige kinderen heeft,
worstelt met groote zorgen jaar in en uit .
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Hij is niet zeer in beklag en dit is to minder to verwonderen, omdat hij ook nooit iets voor een ander heeft gevoeld .
Met groote moeite houdt de man het staande .
De lange, strenge winter heeft hem ook al geen voordeel
gebracht .
Nu is de dooi ingevallen .
Veel onrustbarender dan voor tiers jaren werkt en kruit nu
het ijs in de rivier .
De verzwaarde dijk vo6r het dorp heeft het zwaar to verantwoorden, dock biedt gelukkig tegeustand .
Het water rijst allengs hooger, omdat een zware ijsdam in
de rivier, nabij de stalhouderij van Malters, aan het water den
doortocht belet.
't Is een stormachtige, donkere naeht .
De dorpelingen hebben op de meest bedreigde punters post
gevat, om zoo mogelijk de dreigende ramp of to wenden .
't Machtig element spot echter met alle werkzaamheden en
menschelijke kunst .
Te middernacht breekt de dijk door en stroomt water en ijs
op de eigendommen van Malters toe . Met vrouw en kroost bereikt hij, slechts half gekleed, den dijk .
Alleen 't vage lijf is gered, maar van mooning en stal bleef
niets behouden. Allen was verwoest en de ongelukkige eigenaar
tot den bedelstaf gebracht .
Het armbestuur bezorgt het gezin voorshands een onderkomen,
dock de dorpelingen, hoe medelijdend antlers ook, gevoelen weinig voor het ongeluk van Malters .
`voor het armbestuur, dat zich aanvankelijk zijn lot heeft
aangetrokken, wordt het dun eene moeielijke tack .
In de naaste stall heerscht op den avond, na dien waarop
de overstrooming plaats had, een zekere spanning .
Een vermaard virtuoos geeft een concert op de viool . De
faam heeft zijn roem reeds voor zijn komst allerwege verbreid .
De kunstenaar toch, ofschoon nog geen vijfentwintig jaren
oud, staat door heel Europa als een muzikaal wonder bekend .
Toen hij zich liet hooren, hadden pas eenige toners door de
zaal weerklonken, of ieder was onder den betooverenden indruk
van het zielvol spel.
Men vergat de kleine, etagere bleeke gestalte van den gebochelden kunstenaar en had slechts aandacht voor zijne kunst .
Stormachtige bijval was het welverdiend loon, dat door den
kunstenaar op bescheiden wijze in ontvangst wend genomen .
Den volgenden avond had hij een liefdadigheidsconcert aangekondigd. Ofschoon 't doel der opbrengst niet bekend was
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gemaakt, bleef gees plaatsje in de ruime zaal onbezet .
De uitkomsten mochten in alle opzichten schitterend heeten .
De nieuwsbladen vloeiden over van lof voor den bewonderenswaardigen kunstenaar .
In tal van andere steden werden daarna liefdadigheidsconcerten door hem gehouden . Eindelijk, ruim een week later,
trok hij met ongeveer twaalfduizend gulden naar het dorp waar
de overstrooming had plaats gehad, om ook daar zijne kunst
dienstbaar to makers aan de liefdadigheid .
Velen spotters met dit plan en waren van meening, dat de beroemde jonge man meer voordeel zou kunnen behalen, wanneer
hij in eene stall optrad .
Op den bepaalden avond was de dorpsherberg geheel vol belangstellenden.
Spoedig was de kunstenaarr herkend en in spanning verbeidde
men het oogenblik waarop Karel Deerham zijne voormalige
dorpsgenooten zou doers hooren wat zijne kunst vermocht .
Eindeloos waren de toejuichingen van de eenvoudige, hoogst
dankbare hoorders, toes hij zich na, 't slotnummer met eene
lichte buiging van het tooneel verwijderde .
Door een achterdeur spoedhde Karel zich naar het armenhuis
en verlangde Malters to zien .
De ongelukkige stalhouder herkende hem miet . Veel tijd tot
nadenken liet de kunstenaar hem niet . Uit zijn borstzak haalde
hij een pak banknotes, met elkaar eene waarde van twaalfduizend gulden vertegenwoordigende en drukte dit bedrag den
rerbaasden Malters in den hand.
S Hier", sprak Karel, met zijne welluidende zachte stem, shier
is jets om je zaak weer to kunnen oprichten ; ik heb met veel
leedwezen van je ongeluk gehoord . Onze lieve Heer heeft mij
in staat gesteld door mijn knnst zooveel voor je bijeen to brengen,
als 1k mijn geheele levers op de snijderstafel niet voor je had
kunnen verdienen ."
Malters stond daar zonder een woord van dank to kunnen
uiten . Hij hijgde moeielijk en zwaar naar adem en dikke tranen
biggelde hem langs 't gelaat . Karel's hand scheen hij niet los
to kunnen laten. Veel ging er in 's mans ziel om, toes hij
terugdacht aan al het leed dat hij en zijne zones in vroeger
jaren zijn weldoener had berokkend .
Karel echter had op verheven wijze getoond, dat bet niet
noodig is recht van lijf en leden to zijn, om een grout kunstenaar en een edel menseh to mogen heeten .

