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EERSTE HOOFDSTUK.

Waarin we Hans en zijn familie veeren kennen.

„Nou saluut Flip, ik ben thuis!' zei Hans Meerman
tot z'n vriend, Flip van de Westelaken, met wien hij
uit school naar huis was gegaan.
„Hou je!" riep Flip terug, en stapte toen flink door,
de kraag van zin jas hoog opgetrokken, want de wind
snerpte hem om z'n noren.
In de deur van den kruidenierswinkel, op den hoek
van de straat verdween Hans. Daar woonde hij.
Moeder, die reeds drie jaar weduwe was, was met
dezen winkel begonnen om in 't levensonderhoud van
haar kinderen en zich zelf te voorzien. De zaak ging
uitstekend, dagelijks kwamen er nieuwe klanten bij, de
vrouw had dus niet te klagen. Het huishouden was niet
heel groot, met Hans waren er nog de kleine Piet, 'n
kereltje van omstreeks drie jaar en zusje Anna, die
'n jaartje ouder was. De beide kleuters bleven dus nog
bij moeder thuis, alleen Hans ging op school. Hij was
-
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nu bijna dertien jaar en zat in de hoogste kIas.. Leeren
deed hi; graag - en omdat-ie thuis dikwijis na 't gewone huiswerk, nog langen tijd besteedde aan eigen
studie, had moeder al eens plagend tot hem gezegd:
"Jij wordt nog 'ns 'n professor of zoo.... minstens
toch schoolmeester!"
Bij het laatste had Hans krachtig z'n hoofd van neen
geschud - schoolmeester wilde hi] niet worden, weI ....
maar wat-ie zoo dolgraag verlangde, dat juist dorst hij
niet aan z'n moeder te vertellen..
Later zou hij er weI eens mee voor den dag komen,
nu nog niet, en toch.... o! dorst-ie er moeder maar
mee in kennis te stellen ....
Toen Hans de winkeldeur opendeed en de bel luidklinkend overging, riep hij: "Blijf maar!" Dat was altiid
zijn gewone waarschuwing als-ie binnnen kwam, dan
hoefde moeder nooit naar den winkel te komen, In den
winkel was 't nu nog half licht, dat spaarzaam door
de groote ramen der etalagekasten naar binnen drong..
't Was nog in 't begin van .Ianuari, waarin je in den
namiddag zoo tot vijf uur nog tamelijk goed het daglicht kan zien. Maar nu was 't een regendag en de
schemering was al vroeg ingevallen, Door de glazen ruit
van de deur, die van de huiskamer toegang gaf tot' den
winkel, zag Hans dat in de kamer de lamp reeds
brandde..
Moeder hing 's avonds voor die ruit altijd een witten
doek, dan kon je vanuit den winkel niet in de kamer
kijken; op den dag hing er voor de ruit altijd 'n gordiintie, dat voor de nieuwsgierige blikken der klanten
van zeit het inkijken belette..
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„Dag moe," zei Hans, toen-ie de kamer binnenkwam, en meteen gaf hij haar 'n zoen.
„Dag Hans," groette moeder terug, „heb je 't niet
koud? Dat zal wel, trek maar gauw je jas uit, dan kun
je bij de kachel gaan zitten."
„Neen hoor!" weerde Hans af, „zoo'n koukleumer
ben 'k niet, maar als u een boterham voor me hebt
met 'n kopje thee, dan ben 'k van de partij. 'k Heb
echt reuzenhonger!"
Moeder begon te lachen. „Die reuzenhonger zullen
we eens gauw op den loop jagen, jongen. Ga maar aan
de tafel zitten, dan zal ik een paar boterhammen
snijden."
Hans hing zijn jas in de kleerenkast, met zijn pet er
bovenop; z'n boekentasch lei hij op 'n stoel, die kwam
over 'n poosje weer te pas. Toen ging hij aan tafel
zitten,
„Hans," vleide de kleine Piet, die op den grond met
z'n blokkendoos zat te spelen, „tolentje bouwen." De
dreumes kon nog niet de r uitspreken, dat was 'n heele
toer voor hem.
Hans moest er altijd om lachen als z'n broertje in z'n
leuke kromtaal aan 't babbelen ging. Dikwijls had hij
den peuter met moeite woordjes voorgezegd, waarin
een r voorkwam maar de kleine Piet scheen die
woordjes niet te kunnen nazeggen. Als Hans sprak
over gras, dan had Piet het over glas of gjas. En
zoo waren er meer woorden waarmee het ventje moeite
had om ze goed uit te spreken. Dan gaf Hans het maar
op, als kleine Piet wat ouder werd, zou-ie z'n kromtaal
wel afleggen.
-
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Terwijl moeder zijn boterhammen gereed maakte,
knielde Hans op den grond -en bouwde vlug en handig
voor z'n broertje 'n -blokkentoren. Dat vond 't kereltje
overheerlijk, en hij zat nu stil te kijken naar de bewegingen van zijn grooten broer, die in zijn oog verbazend knap was.
De kleine Anna was achter moeder aan de keuken
ingedribbeld, waar de vrouw enkele boterhammen voor
haar oudste sneed en die belegde met 'n paar stevige
schijven koek.
„Lekkere koek," babbelde de kleine meid. „Lekkere
koek, he moe?"
„Ja lieverd, 't is lekkere koek, hoor!" antwoordde
moeder. „Wil m'n kleine meid 'n schijfje ?"
Dat hoefde moeder geen twee keer te zeggen, en met
d'r lieve snoetje zag ze toe, hoe moeder nog twee
aparte schijfjes sneed: een voor Anna en een voor
kleine Piet.
Toen - juffrouw Meerman met de boterhammen de
kamer binnen kwam, sprong Hans van den vloer op
hij moest nu gaan eten, want straks wachtte z'n
huiswerk, en dat was dezen avond tamelijk groot.
Terwijl Hans at, speelden de kleintjes met de blokken
en moeder liep naar den winkel om 't licht te ontsteken.
't Was buiten nu donker geworden. De regen kletterde
weer onophoudelijk tegen de ruiten en bulderend joeg
de wind door de kale kruinen der boomen, die achter
't huis stonden, in den tuin van buurman Peters.
Met zulk weer was 't binnen heerlijk! Dan verlangde
je niet naar buiten, waar 't stormde en de regen de

9
menschen naar huis joeg.
Een half uurtje later zat Hans al over zijn werk gebogen en vertaalde 'n Fransche thema. Anna en Piet
hadden de blokken op zij geschoven en zaten nu met
z'n beidjes stil in 'n prentenboek te kijken. Piet mocht
de bladen omslaan, en Anna had niets te doen dan te
kijken en te zorgen dat haar pop dicht bij d'r bleef. Ook
moeder had haar bezigheden ze zat nu het ondergoed
te verstellen, en zoo hing er in de kamer kalme rust,
die zoo prettig aandoet en het huiselijk leven gezellig
maakt. Zoo af en toe ging de winkelschel over. Juffrouw
Meerman hielp dan de klanten, die bijna allen 'n kort
praatje maakten over 't slechte weer en met 'n vriendelijken groet vlug den winkel weer verlieten, om
spoedig thuis te zijn.
Tegen zeven uur gingen de kleintjes naar bed; dat was
voor hen den vastgestelden tijd. Om acht uur werd de
winkel gesloten. Dan bleven moeder en Hans nog 'n
poos gezellig bij elkaar zitten, pratend over allerlei
dingen
en 't was laat eer ze 'r beiden erg in hadden.
Ja, die avondjes vond Hans altijd gezellig!
Niets vond hij plezieriger dan bij moeder te zijn, die
na vaders dood wel wat troost van d'r oudste mocht
hebben.
De kleintjes, Anna en Piet, begrepen natuurlijk moeders
verdriet nog niet, ze hadden hun vader nauwelijks gekend, want toen waren ze nog zeer klein.
Maar Hans had vader wel gekend, zijn goeie zorgzame vader, met Wien hij Zondags altijd naar de
Hoogmis ging, of 's avonds naar 't Lof.
't Gebeurde meer dan eens, als Hans met moeder
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zat te praten, dat de vrouw dan stil 'n traan wegwischte - en dat was altijd het geval, als ze heiden
over Vader-zaliger spraken,

Eens, toen moeder weer stil zat te schreien, zei
Hans:
"Kom moeder, wees nou 'ns flink, We hopen toch dat
vader in den heme I is - dat zei meneer pastoor laatst
ook; kom, dan moet U nu ook niet laager huilen ....
Ik ben toch nog bij UI" Zoo'n jongenl
't Was of moeder opeens zich sterker voelde door de
hartelijke woorden van haar kind. En ze dankte in
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stilte O. L. Heer, dat Hij haar Hans had geschonken.
die zoo sprekend op zijn Vader leek. In een teedere
opwelling van moederliefde had ze hem to en gekust
en zacht gefluisterd: "Mijn [ongen, mijn Iieve jongen .. "
Dat was nu weer 'n tweetal weken geleden.
En moeder had d'r best gedaan om haar verdriet in
't bijzijn van Hans niet te laten zien - hoewel 't haar
soms moeite kostte.
Op Dinsdagavond kwam oom Leo meestal de boeken
van den winkel bijwerken; dat had hij zelf zoo voorgesteld en juffrouw Meerman wist, dat dit secure werk
best aan den broer van haar man was toevertrouwd,
Oom Leo wilde voor die boekhouding geen cent voor
zich zelf opstrijken, hij deed het geheel belangloos, en ais
moeder hem dan toch weI eens wat voor 't werk
geven wilde, zei-ie altijd: "Nee mensch, daar komt niks
van in. We zijn in de wereld om elkaar vooruit te
helpen. En daarmee basta!" Dan was moeder spoedig
uitgepraat, maar 'n heerlijk bakje thee met 'n koekje
er bij, dat, meende ze, moest oom toch aannemen. Deze
had daar natuurlijk nooit iets op tegen. ,;n Bakje troost",
zooals-ie zei, "gaat met smaak naar binnen",
Zoo nu en dan - dat gebeurde echter niet dikwijls kwam ook tante Gretha, de zuster van juffrouw Meerman, op bezoek. Tante Gretha was ouder dan moeder,
ze scheelden zeker weI tien jaar met elkaar, Het was
'n onvriendelijk mensch, met norsche blik en valsche
oogen, die al dadelijk aan iedereen, die kennis met
haar maakte, ontzag inboezemden, Ze was nooit getrouwd geweest en Ieefde in het dorp aIleen, door
niemand bemind, omdat zij zelf voor niemand ook 'n
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,vriendelijk woord over had. Ze had eigenlijk niemand
noodig, de menschen -zeiden, dat ze „centen" had -maar de arme lui in 't dorp hadden dit nooit kunnen
merken, want nooit kon er bij tante Gretha 'n aalmoes
op overschieten.
Hans hield meer van oom Leo dan van tante Gretha.
Als oom Leo op bezoek kwam, was -ie altijd vroolijk
en vriendelijk; tante Gretha's bezoek was altijd 'n
soort kwelling voor den jongen. Als ze op bezoek kwam
en Hans zat over zijn boeken gebogen, dan zei 't vinnige
mensch spot- lachend tegen moeder: „fah wat 'n stijve
pier is die jongen van jou toch .... altijd zit -ie als je
op bezoek komt te pennen en in de boeken te neuzen.
Andere jongens van zijn leeftijd zie je buiten spelen
(ze vergat er bij te zeggen: kattekwaad uithalen), en hij
zit als 'n blok hout thuis bij z'n lieve moesje!' En
als meende ze dat ze met deze woorden nog niet Genoeg
gespot had, begon ze met haar scherpen lach Hans
nog meer te plagen.
Maar Hans bleef altijd kalm, en deed net of -ie de
plagerijen niet hoorde; dat had moeder hem voorgehouden: hij moest tante Gretha maar laten praten, dan
deed -ie wijs en moeder zou hem wel verdedigen. Maar
dat deed juffrouw Meerman altijd wanneer Hans naar
bed ging, en soms had hij vanaf z'n stille kamertje
moeder en tante in - druk gesprek gehoord, de zachte
bedaard-sprekende stem van z'n moeder en de harde
schreeuwende stem van de vrouw„ die hij zijn tante
moest noemen.
Wat ze zeiden en waarover ze het hadden, kon hij
toch nooit verstaan
maar dat het over hem ging, dat
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was zeker. Moe van 't wachten en luisteren, sluimerde
hij dan ten lange laatste in ... .
't Was nu al bijna twee maanden geleden, dat tante
Gretha op bezoek was geweest.... het speet hem echter
niets, hij wist vooruit, als ze weer 'ns kwam, dat-ie dan
'n ongezelligen avond zou hebben.
Toen Hans 's avonds naar bed ging, nadat zijn
schoolwerk in orde was en hij moeder hartelijk goeden
nacht had gekust, bleef -ie wat langer dan gewoonlijk
voor zijn bed geknield liggen, om zijn avondgebed te
verrichten. Waarom, dat wist hij zelf.... 0! als 0. L.
Heer hem die gunst toch eens schenken wilde....

TWEEDE HOOFDSTUK.

De verschijning van 'n ongewenschte ga st.

Rrrring .... ! Hans schrok wakker door den wekker,
die met zijn schel geluid de stilte van den vroegen
morgen verbrak. Nu kon hij nog 'n oogenblikje blijven
liggen; straks zou moeder hem wel roepen. 't Was nog
donker in zijn kamertje, maar door 't raam kon hij
toch al den dag zien aanbreken, en als-ie zich niet
vergiste zou het helder weer gaan worden. Het stormde
ook niet meer, zooals den vorigen dag. De wind was
gaan liggen en de regenwolken waren weggedreven.
Welken dag was 't nu?
4 ja, Donderdag; en morgen was 't Eerste Vrijdag,
dan moest-ie te Communie. Vanmiddag zou de klas na
schooltijd gaan biechten, want op den Eersten Vrijdag
naderden alle jongens ter H. Tafel, behalve dan eenige
flauwerds, die meer de voorkeur gaven aan hun warm
bed, dan zich 'n beetje moeite te getroosten, om eens
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wat vroeger dan gewoonlijk raar de kerk te gaan.
Hans was bij die maandelijksche H. Communie altijd
present; hij sloeg die nooit graag over. In de H. Communie kon hij altijd zoo hartelijk met Jezus praten over
alles wat hem soms op het hart lag. Over één ding sprak
hij altijd met Jezus; dat verlangen liet hem nooit in den
steek, maar met moeder of met anderen, zelfs met zijn
biechtvader, had hij daarover nog niet gesproken. Hij
dorst 't niet, was bang dat ze die gedachte uit zijn
hoofd zouden praten. Maar 't kon hem soms zoo zwaar
worden, om met dat verlangen altijd maar alleen te
blijven loopent hij wilde zoo graag bij 'n ander zijn hart
eens uitspreken, dat zou 'm goed doen. En altijd weer
als-ie 't plan gemaakt had om eens met moeder er over
te gaan praten, en hij er soms de mooiste gelegenheid
voor had, dan ontbrak hem den moed en wist hij geen
woorden te vinden.
Dat wist hij: zóó kon het niet blijven, eerstdaags
moest-ie er mee voor den dag komen. Dan zou hij aan
zijn moeder of aan zijn biechtvader moeten zeggen: ik

wil zoo graag priester worden...
Was hij eigenlijk niet voorbarig met dit verlangen?
Zou O. L. Heer hem die gunst wel willen schenken -en was -ie er wel braaf genoeg voor? Hij kon soms wel
eens driftig zijn tegen z'n vriendjes op school; en ook
thuis wel eens tegen de kleine Anna en Piet, als die
vroegen om eens met hen te spelen en hij er geen lust
in had.
Maar dat waren natuurlijk kleine foutjes; 0. L. Heer
begreep wel, dat-ie 't niet kwaad meende en dat hij
Hem door groote zonden niet wilde bedroeven.
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Toen Hans 'n poosje in zijn bed had liggen soezen,
maakte hij aanstalten om op. te staan. Vlug sprong-ie 't
bed uit, doopte zijn hand in 't wijwaterbakje en maakte
eerbiedig 'n kruisteeken. Die schoone gewoonte bij 't
opstaan had moeder hem al geleerd, toen-ie nog 'n
kleine jongen was, en slechts zelden had hij het vergeten.
Beneden in huis hoorde hij moeder loopen, ze zou de
kachel wel aangemaakt hebben. Hans kleedde zich vlug.
aan en dan verrichtte hij zijn morgengebed. 't Was
buiten intusschen lichter geworden en de zon deed
pogingen om haar stralen uit te schieten; 't zou bepaald 'n mooie dag worden.
,

Aan het ontbijt was Hans dien morgen opvallend stil.
„Scheelt er wat aan ?" vroeg moeder.
Hans begon eens te lachen, „Welnee, moe!" - zei hij
schertsend, „ik zit te prakkizeeren hoeveel boterhammen
ik wel naar binnen zal slaan!"
Nu moest moeder ook lachen, Als Hans 'n grapje
maakt, dacht ze, dan zal er ook wel niets aan de hand
zijn. 't Was haar echter niet ontgaan, dat haar jongen
in, de laatste paar maanden stiller was dan anders.
Maar de vrouw had er nooit veel aandacht aan ge
schonken, omdat ze wel wist, dat Hans geen buitengewonen druktemaker was. Zeker, hij kon met zn
vrienden meedoen; hij was zelfs 'n ijverig liefhebber van
't , voetbalspel, daardoor toonde hij dan ook geen „saaie
droogpruimer" te zijn, zooals sommigen van z'n: makkers.
zich wel eens uitdrukten. Hans was 'n echte jongen en
w

17
van meisjesmanieren hield hij niet, dat vond hij kinderachtig.
Moeder vroeg verder niets en Hans at door.
Over 'n half uur begon de schoolmis, hij had dus nog
'n oogenblikje den tijd. Even later ging de winkelschel
over en 'n jongen kwam fluitende den winkel binnen.
Door het gordijn van de deur kon Hans zien wie er
binnen gekomen was. „'t Is Flip van de Westelaken,"
zei Hans tot z'n moeder, „Hij zou me komen halen,"
„Laat hem maar even binnen komen," was moeders
antwoord,
„Flip, kom maar door!" riep Hans. „Ik zit nog te
eten!"
De jongen met de schooltasch onder den arm, deed
de deur open en kwam met 'n vriendelijken groet naar
binnen,
de beide vrienden op weg naar
de kerk. De zon straalde nu aan den zuiver blauwen
hemel, waarin bijna geen wolkje dreef, 't Was prettig
om te loopen, en als de jongens niet naar de kerk
moesten, waren ze zeker voor schooltijd nog wel 'n
eindje omgeloopen.
,,Heb je 't al gehoord, Hans," begon Flip opeens, toen
ze eerst wat geredeneerd hadden over de uitkomst van
'n som, die den vorigen dag bij 't huiswerk door den
Broeder was opgegeven. „Kees Brouwers is weer in 't
dorp!"
„'t Is toch niet waar!" deed Hans ontsteld.
„Zoo waar als ik naast je loop," sprak Flip, „ík heb
'n Kwartier later waren

Hans Meerman -- 2
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'm zelf gezien. Hij liep daar straks, toen 'k naar je
toekwam, op den straatweg, en bij Jansen is'ie naar
binnen gegaan.
Jansen was de kastelein uit „De Vergulde Leeuw ", 'n
beruchte kroeg in het dorp, waar landloopers en dergelijk gespuis hun toevlucht zochten en voor den nacht
onderdak konden vinden. Die kroeg stond aan 't einde
van 't dorp, aan 't begin van den straatweg, dien naar
het dorp Nieuwenoord leidde. De mannen uit 't dorp
kwamen nooit in de kroeg van Jansen; ze gaven liever
de voorkeur indien ze eens gezellig bij elkaar wilden
zitten aan het café van Mieke Daalders, waar 't bier
frisscher smaakte dan in de vuile kroeg van Jansen. Ze
hadden bijna allen 'n hekel aan den man met zijn
pokdalig gezicht, waardoor hij den bijnaam droeg van
„den mottige ".
Neen van „den mottige" moesten ze niets hebben,
die moest het maar houden met het geboefte, dat soms
het dorp tot grooten last kon zijn.
'n Poosje liep Hans zwijgend naast Flip voort.
Hij kon 't bijna niet gelooven, dat Kees Brouwers
weer in 't dorp zijn verblijf had genomen en nog liep
hij daarover na te denken, toen-je plotseling 'n stoot in
de lende kreeg en Flip hem met angstig gezicht toefluisterde: „daar heb je 'm.
Weer schrok Hans en zag toen den man aankomen,
die in 't dorp als „de gevreesde" werd betiteld. Hij liep
met groote, lompe passen, de handen diep gestoken in
de zakken van zijn bombazijnen broek. De korte overjas,
die hij droeg, zat vol vlekken en op de hoogte van den
kraag zat 'n gat, waardoor de gore boezeroen zichtbaar
-

..
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werd. Op zijn hoofd droeg hij 'n geruite pet, die scheef
stond en bijna op zijn rechteroor hing. Zóó zag Hans
den kerel aankomen en onwillekeurig huiverde hij ... .
Kees Brouwers kwam nader, keek de beide jongens
even wantrouwend aan, en liep dan weer met onverschillig gezicht verder, zoo nu en dan 'n breede straal
tabakssap voor hem uitspuwend.
Hans en Flip keken nog even om en liepen toen wat
vlugger door. Ze voelden zich opgelucht, nu de gevreesde
man hen voorbij was gegaan.
„Hij was gisterenavond al in 't dorp," zei Flip het
eerst, na de beklemming van daar straks. ,,M'n broer
Gerrit heeft 'm toen al bij „den mottige" zien binnen
Hij droeg 'n zak op z'n rug, wie weet zat daar-gan.
weer gestolen goed in."
„Ik ben werkelijk bang van dien man," antwoordde
Hans. „Hij kijkt zoo valsch uit z'n oogen .... ik vertrouw
hem niks. . . . ben jij niet bang van 'm .... ?"
„och," luidde Flips antwoord, „Bang, dat is nou 't
woord niet, waarom zouden we eigenlijk bang van dien
vent zijn. Hij heeft hier in 't dorp nog nooit een mensch
kwaad gedaan! Maar 't is 'n oplichter, 'n boef eerste
klas
las......"
, Toch was je daar straks even bang als ik," viel Hans
zijn vriend in de rede. „Nou hou je je groot... "
Flip gat^ geen antwoord. Hans had gelijk: toen Kees
Brouwers voorbij ging was-ie wel terdege bang maar
hij liet het niet blijken.
Na de schoolmis spraken de jongens druk en opgewonden over het verschijnen van Kees Brouwers in 't
dorp, Allemaal wisten ze iets van den man te vertellen,
...

;
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die het rustige dorp door zijn komst had opgeschrikt. En
wat Hans niet wist, dat wisten sommige jongens voor
vaste waarheid te vertellen: Kees Brouwers moest betrokken zijn in het ongeval, dat Hans' vader, voor nu
ruim drie jaar, was overkomen, toe hij van de stelling
gleed, bij de restauratie van 't gemeentehuis.
Nog lang bleef 't dien morgen onder de les rumoerig,
en menigmaal moest Broeder Egidius zijn leerlingen
tot de orde roepen,

DERDE HOOFDSTUK.

Kees Brouwers.

Als 'n loopend vuurtje was het gerucht het dorp doorgegaan, dat Kees Brouwers zich weer had laten zien.
De boeren in den omtrek waren niets op hun gemak.
Sedert de man, die zoo gevreesd werd om de vele
diefstallen welke hij bij sommige boeren had gepleegd,
en waardoor hij meer dan eens in de gevangenis was
terecht gekomen, 'n drietal jaren geleden het dorp had
verlaten, sedert dien tijd was de rust en ook de veiligheid in 't dorp teruggekeerd.
Wel werd er verteld, dat Brouwers in die drie jaren
weer in de gevangenis had moeten boeten voor een
diefstal in het dicht bijzijnde stadje Wassendam; hij was
toen aanvoerder van een dieven-complot, dat 'n inbraak
had willen doen in de kantoren van een metaalwarenf abriek. Alle voorzorgsmaatregelen, om de inbraak zoo
goed als zeker te doen slagen, waren door de boeven
uiterst stipt aangewend. Maar of er nu verraad in 't
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spel was, of wat dan ook: to en de dieven de kantoormagazijnerr waren binnengedrongen en bezig waren hun
slag te slaan, verschenen er aan den ingang van een der
vertrekken, waardoor het geboefte den terugtocht wilde
ondernemen, 'n vijftal politie-agenten met 'n rechercheur
aan 't hoofd, die de dieven met hun gewapende revolvers
te kennen gaven, dat ze het niet moesten probeeren te
ontvluchten.
Zoo was deze inbraak-onderneming verijdeld en doe
mannen, waaronder Kees Brouwers de hoofdschuldige
was, werden ingerekend en veroordeeld tot enkele jaren
gevangenisstraf.
Het kon dus best zijn, dat Kees Brouwers, kort nadat
hij uit de gevangenis was ontslagen, zijn wijk weer ge..
nomen had naar 't dorp waar hij zoo zeer gevreesd werd,
Kees Brouwers was altijd niet geweest wat hii nu
was: 'n dief, 'n oplichter..
Ais kind had hij van z'n ouders '0 goede godsdienstige
opvoeding genoten. Maar de omgang met slechte mak..
kers bracht hem van 't goede pad en sleepte hem in
't verderf.
Toen hi; de school verliet was-ie nog lang niet slecht
en toonde hij meermalen 'n goed karakter te bezitten.
Hij kwam in de leer hij '0 tuinder, die voor den rijksten
boer van 't dorp doorging, Kees kwam daar vanzelf
in aanraking met leerjongens van zijn leeftijd, waarvan
de meesten nu niet bepaald schitterende voorbeelden
voor hem waren, Er waren onder die [ongens bengels
die liever lui waren dan moe, want aan hard werken
hadden ze danig 't land.
"Och," zeiden ze onder elkaar, als het schaftuur was
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aangebroken, "werken kun je altijd, veel te lang zelfs.
De baas kan ons best betalen, 't gaat beter van 'n stad
dan van 'n dorp. Ais wij wat minder hard werken en
wat minder zweeten, zal de baas 't heusch nog niet
voelen!'
Kees Brouwers kon zich in 't begin met zulke gesprekken niet vereenigen, Hij werkte altoos nog stipt en
ijverig door ell dat begon argwaan hij de andere leerjongens te wekken,
"Ben jij soms meer dan wij?" vroeg er een hem op
zekeren dag, "Wil jij soms 'n vriendje van den baas
worden, kinderachtige uitslover?' En de jongen, die
Kees zoo aansprak, voegde er aan toe: "Denk er aan
mannetje, we houden je in de gaten. Ais jij zoo blijft
zit er nog menig pak slaag voor je opt"
Kees Brouwers had zich in 't begin van deze bedreigingen niets aangetrokken, Hij deed als altijd trouw
zijn werk, en omdat-ie nogal 'n paar stevige handen
aan 't lijf had, dorsten de grootschreeuwers hem dadelijk
zoo maar niet aan te pakken, om 'm eens 'n flinke
afrossing toe te dienen.
\Vant Kees zou zich terdege verdedigen, dat begrepen ze weI.
T oen begonnen ze aardiger tegen hem te doen, Misschien zou hij dan meer naar hun raad luisteren .want als Kees zoo nauwkeurig z'n werk bleef verrichten,
dan zou 't in de gaten loop en dat zij nog al eens luierden,
Op 'n morgen, nog voor de werkzaamheden zouden
beginnen, kwam Bertus van Duin - 'n iongen met een
zeer slecht karakter - naar Kees toe_
"Zeg Kees," begon-ie, "ga je vanavond eens mee naar
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onze club, dan kun je 'ns kennis maken?"
"Ik heb niet veel zin," antwoordde Kees, die weI wist
met welke doeleinden de leden van die club bij elkaar
kwamen,
"Kom nou jo, doe niet zoo flauw .... ," drong Bertus
aan, ,,'t Is er wat gezellig .... d'r valt wat te verdienen
en je hoeft ook niet op 'n droogie te zitten, Ais ik jou
was zou ik maar toehappen.... je bent toch ook niet
van hout!"
Kees gaf daar niet aanstonds antwoord Ope Hij liep
even na te denken en raakte in tweestrijd, Zeker, het
voorstel lachte hem toe, hij had maar ja te zeggen en
-tt was voor elkaar, 't Kon best leuk zijn, dacht-ie, hi;
zou er ineens toch niet van bederven, Van dien kant
gezien kon hij weI toestemmen - maar hij had nog
rekening te houden met zijn ouders; als die 't wisten
in welk gevaar hij zich begeven wilde, zouden ze 'r al
gauw 'n stokje voor steken,
"Nou 1 wat zal 't zijn?" vroeg Bertus, die het langdurig stilzwijgen van Kees begon te vervelen,
"Ikwil 't wei 'ns probeeren," .stemde de laatste toe,
"als ik tenminste geen last krijg met m'n vader en
moeder."
"Je vader en moeder .... ? Kom nou zeg, daar trek ie
je toch niks van aan, zeker.... je bent toch geen papkindje meer.' Bertus lachte spottend en dat kon Kees
niet verdragen. "Goed, aangenomen," zei-ie, "Ik ben
vanavond present, je kunt op me rekenenl"
"Zoo mag ik 't hooren," prees Bertus en gaf Kees
'n vriendschappelijken klap op den schouder,
Kees Brouwers was dien avond ook present, Hij had
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natuurlijk niets tegen z'n ouders gezegd, ze zouden 't hem
zeker verboden hebben. Op gewonen tijd was hij naar
bed gegaan maar slapen deed-ie niet. Toen hij zich
genoegzaam overtuigd had, dat in huis alles stil was,
stapte hij voorzichtig zijn bed weer uit, kleedde zich
vlug aan en verliet daarna door de achterdeur, die aan
"n zijpad van den dorpsweg uitkwam, het huis. Het
kon omstreeks half elf geweest zijn, toen hij zich,
schuw rondziende of niemand hem bespieden kon, op
weg begaf naar het verblijf der kaartspelers. 't Was
'n mooie zomeravond. De maan was juist opgekomen
en goot haar zilverig licht uit over het rustige landschap; ontelbare sterren pinkelden aan den wijden
hemel en zacht neuriede de wind door het loover van
booroen en struiken langs den weg.
Kees Brouwers liep met 'n onrustig gevoel het
voetpad af en had geen oog voor de heerlijkheid van
den mooien zomeravond. Zijn geweten kon hij maar niet
tot stilzwijgen brengen, want hij begreep volkomen,
dat hij verkeerd deed om naar de nachtelijke spelers
en drinkers te gaan.
Zou hij terugkeeren en weer naar bed gaan.
Neen dat vond hij flauw; hij was nu toch op weg,
dan maar doorgezet ook. Vlugger liep hij, schrok soms
op, als de wind in de struiken ritselde was-ie er maar
gauw. Af en toe hoorde hij heel ver 'n waakhond blaffen,
dan werd 't weer stil. Toen hij zoo nog 'n minuut of
tien had doorgestapt, kwam hij op de plaats waar hij
moest zijn. Aan 't einde van 't landpad stond 'n bouw
huis, dicht bij den korenmolen van Pieters. Dat-valig
bouwvallige huis moest dienst doen als pakhuis van den
..

.

?
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molenaar. Daar werden dan ook de zakken meel opgestapeld die vervoerd moesten worden naar de omliggende dorpen, en ook gereedschappen werden daar
opgeborgen. Niemand in 't dorp wist echter, dat Teun
Vervliet, de molenaarsknecht, 's avonds, als de arbeid
was verricht en het donker inviel, daar als aanvoerder
met zijn speelvrienden bijeenkwam, en dat de mannen
zich onder 't licht van 'n petroleumlamp tot diep in den
nacht aan grof kaartspel overgaven.
Bij die nachtelijke bijeenkomsten werd er ook stevig
gedronken, zoodat op 't einde der bijeenkomst de meeste
leden meer gedronken hadden dan ze verdragen konden
en dan met 'n sufferig gezicht en zwaar hoofd huiswaarts keerden, om voordat de werkzaamheden weer
zouden beginnen nog 'n paar uurtjes te slapen,. De leden
der kaartclub zorgden er veel voor, dat ze altoos
rustig en kalm bleven ook bij 't naar-huis-gaan. Daar
hing nu eenmaal hun veiligheid van af, ze waren dus
wel zoo wijs het niet voor elkaar te verknoeien.
Bij deze nieuwe vrienden zou Kees zich gaan ver
hij had niets anders te doen dan driemaal op-voegn;
de deur te kloppen, dat was 't teeken om binnen
gelaten te worden. Toen hij het huis genaderd was kon
hij niet merken dat daar binnen de vrienden bijeen zaten,
alles was stil. De vensters en 't bovenlicht van de deur
waren met planken dichtgespijkerd, zoodat het licht
van binnen niet naar buiten kon uitschijnen. Nog eens
keek Kees om zich heen of niemand hem zag, dan klopte
hij volgens afspraak, drie maal op de deur.
Bijna op 't zelfde oogenblik werd deze geopend en
in de opening verscheen Bertus van Duin.
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"Kom maar vlug binnen", zei hij,
Kees voldeed aan dit bevel en even later stond hij
in de .onfrissche ruimte van 't vertrek waar de kaartspelers bijeen zaten. 'n Blauw-grijze damp van tabaksrook, vermengd met de scherpe geur van jenever en
brandewijn, bing er in 't halfduistere vertrek..
Alleerrde hoofden der mannen onder 't licht der lamp
die zwijgend aan de tafel bijeenzaten en bijna geen
aandacht schonken aan den jongen die binnen kwam,
waren duidelijk te onderscheiden, Ze waren geheel verdiept in 't kaartspel, en dat 't grof ging bewees het geld 1

dat ze voor zich hadden liggen.
Onder deze slechte kerels moest Kees Brouwers z'n
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vrienden gaan zoeken en van hen leeren de verschillende handigheden om bij het kaartspel binnen
korten tijd veel geld te verdienen,
De eerste kennismaking viel den jongen niet erg mee,
Hi; walgde van den benauwden rook en jeneverlucht,
die er hing in de kleine ruimte van het verblijf der
kaartspelers.
Kon ie maar wegloopen - hoe eer, hoe liever, Maar
hij dorst niet goed, trouwens daartoe kreeg hij de kans
niet, want Bertus van Duin had de deur gesloten en
de sleutel droeg hij bij zich.
Noodgedwongen nam Kees plaats aan de tafel, bezijden
Bertus van Duin, die hem op aIle mogelijke manieren
gerust stelde, maar ook hi; hem aandrong, dat hij Kees,
van het bezoek aan de kaartspelers tegen niemand iets
mocht uitlaten, Want dat kon noodlottig zijn, dan kwam
alles uit en de gevolgen zouden niet uitblijven.
Kees Brouwers beloofde er met niemand over te
spreken, hoewel hij nu reeds vreesde dat zijn nachtelijk
bezoek zou worden opgernerkt En zoo had hij rust
noch duur.
Hij streed in zijn binnenste 'n strijd, die hoe langer
hoe heviger werd, De vriendschap, die hij sluiten moest,
met die ruwe, vloekende en tierende mannen, kon hem
niet bekoren.. Daarbij kwam echter weI, dat hij zich niet
verzetten kon tegen den drang om ook het grove kaartspel
te leeren, waarmee veel geld verdiend kon worden,
indien hi; op de hoogte was van de verschillende trues
en handigheden, Weldra zwiehtte hij voor dien drang en
luisterde hij niet meer naar de stem van zijn geweten, die
hem influisterde het gezelschap van die slechte mannen
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voor den tweeden keer niet meer op te zoeken, Hij
deed het toch, En zoo volgden er op dezen eersten
avond nog andere avonden, waarop hij bezoek bracht
aan de club. Hij leerde behalve het oneerlijke kaarten
ook het drinken van sterken drank en eer er 'n paar
maanden verstreken waren, was hij reeds door en door
slecht en had geen kracht meer om zich tegen dat
zondige leven te verzetten, Al spoedig vergat hij te
bidden, ja zelfs spotte hij van tijd tot tijd mee over de
priesters en heilige zaken,
De eerst zoo frissche jongen werd nu bleek en vaal.
Het aanhoudende drinken en brassen in 't holste van
den nacht deed hem geen goed, en Kees Brouwers, die
eerst de vreugde van zijn brave ouders was, werd nu
hun verdriet, Door zijn slechte levenswijze verhaastte
hij den dood van zijn vader en moeder, Zoo kwam het
dat hij op twintig-jarigen leeftijd aIleen op de wereld
stond, M.aar tot inkeer kwam hij niet. Hij had zijn geloof
verloren en leefde nu slechts om van de wereld te genieten wat er te genieten valt, en suste meermalen z'n
geweten, wanneer dat hem kwellen bleef om uit z'n
zonden op te staan.

VI E RD E HOOFDSTUK.

Het ongeluk met Hans' .vader.

De jaren gingen voorbij.
Kees Brouwers had zich niets verbeterd, maar wel
werd hij slechter. Het werken, waardoor hij in 'n
eerlijke broodwinning aan den kost kon komen, had
hij verleerd.
Neen van geregeld werken moest hij niets meer
hebben hij was er schuw van geworden. Veel liever
hield hij zich op met laag geboefte, met menschen die
er geen geweten meer op nahielden. Zoo nu en dan,
als hij geen geld had om te drinken, verhuurde hij zich
noodgedwongen bij een of anderen boer om zoo wat
geld te verdienen maar niemand was er die toen
reeds wist dat Brouwers zich aan diefstal schuldig
maakte, wanneer hij daartoe de kans kreeg.
Eerst later was dit gebleken en men vertrouwde den
man niet meer, die nu genoodzaakt werd elders zijn
fortuin te gaan zoeken. 'n Paar jaar waren er heen
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gegaan sedert zijn vertrek, en de dorpelingen waren
Kees Brouwers bijna verge ten, toen hij op 'n herfstavond
zich weer in 't dorp had laten zien,
"Hij is flink dronken," zei Peer Wegman, 'n boerenzoon tegen Klaas Biestraten, de knecht van z'n vader,
toen ze Kees Brouwers voor zich uit zagen loopen,
slingerend en waggelend,
"De heele weg is nog te smal voor 'm," zei Klaas,
"hij heeft bepaaid bij "den mottige" zitten plakken,
Uit die richting komt-ie toch, he?"
"Ja, 'k geloof 't vast," antwoordde Peer. "Maar kijk 's
hij meet, geloof 'k, bij Meerman zijn. Zie je wel, hij belt
aan!'
Klaas overtuigde zich nu ook van 't geen Peer opmerkte en hij vond 't vreemd. "Wat moet die
zuiplap hij Meerman doen?" vroeg-ie zonder erg, niet
vermoedend dat Peer dat natuurlijk ook niet weten kon,
"Misschien vraagt-ie weI om werk,' meende de
laatste, "Meerman is toch opzichter bij 't karwei aan
't gemeentehuis. Daar worden wel 'ns losse sjouwers
aangenomen om steenen te kruien of zoo iets.'
Klaas was nu oak deze gedachte toegedaan,
"Kom,' , zei hij toen, "laten we maar opstappen! Wat
hebben we eigenlijk met dien kerel uit te staan!"
En zonder nag verder eenige aandacht aan Kees
Brouwers te schenken, liepen de beide boeren door
en begaven zich huiswaarts.
Toen Brouwers aan 't woonhuis van den opzichter
Meerman had aangebeld, werd even later de deur geopend en stond Hans voor hem.
"Is je vader thuis, jochie?" vroeg Kees met schorre
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stem, terwijl-ie moeite deed om staande te blijven.
"Ja," zei Hans, die schrok, toen hij den man voor
hem herkende, "m'n vader is thuis, moet u hem
spreken?"
"Ja, ja
ik wil 'm spreken .... graag .... roep 'm
maar even
", was 't antwoord van den dronken man,
Hans keerde weer terug naar de huiskamer, en stelde
zijn vader, die aan tafel de krant zat te lezen, in
kennis met 't verzoek van Kees Brouwers.
"Weet je weI, dat 't Kees Brouwers is?" vroeg
moeder, eenigzins ongerust over 't late bezoek van
den man, van wien zooveel praatjes rondgingen.
"Ja moeder," was Hans' antwoord. "Ik zag het gelijk
dat 't Brouwers was.... maar hij is dronken, moe ....
hij kan hijna niet op z'n heenen hlijven staan."
Moeder keek bezorgd toen vader de kamerdeur
achter zich toe trok en naar den man ging, die nog
altijd stond te wachten.
HG'n avond, meneer .... ," sprak Brouwers, toen
Meerman naar hem toe kwam. "Ik kwam 's vragen ....
ja zie je.... 'k kwam 's vragen
of u me soms
aan wat werk kan helpen .... zie je
"
Hij zweeg even, en zocht naar woorden.
Meerman liet hem begaan, geduldig afwachtend op
't geen er nog verder komen moest.
"Ja, zie je.... kijk.... meneer .... ," begon Brouwers
weer op onvasten toon, "ik heb geen werk.... en 'k
zou graag werk hebben.... zie je.... maar 'k kan er
niet aankomen ... , 'k mot toch ook eten.... en daarom
kwam ik 's vragen .... of u me soms gebruiken kan ....
.z ie je."
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Meerman had toevallig 'n opperman noodig en had
reeds 't plan gemaakt om naar iemand uit te zien. Nu,
heel onverwacht, kwam Kees Brouwers zich aanbieden.
Hoe moest hij nu handelen? Zou hij er wel goed mee
doen om dien man te kiezen, die het geld, dat hij
verdiende, toch grootendeels aan den drank besteedde?
Wie weet, liep er niet iemand naar werk te zoeken, die
meer recht had om als knecht te worden aangenomen
dan Kees Brouwers, Meerman raakte in tweestrijd.
„Hoe komt 't nu, Brouwers, dat je weer dronken
bent?" begon de opzichter, die niet aanstonds een antwoord wilde geven op 't verzoek van den man die
-

om werk kwam vragen.
„Ik dronken meneer.... God bewaar me.... ik ben
net zoo nuchter als u, hoor.... dronken.... hoe kom
u er bij.... ik kan nog goed redeneeres .... al denkt
u 't misschien niet, zie je.
Meerman gaf op deze dronkemanstaal geen antwoord.
Hij moest nu tot 'n besluit komen, en daarom zei hij:
„Als je morgen nuchter bent, Brouwers, komt dan
maar eens naar 't karwei. Dan zal ik zien je aan 't werk
te zetten." En hierbij bleef 't korte gesprek.
Kees Brouwers bromde iets dat op „goeden avond"
moest lijken en verdween in 't donker.
. 0 0 "

Den volgenden morgen om acht uur was - Kees
Brouwers op 't karwei present. Hij droeg 'n grof linnen
pak en zag er uit als 'n gewoon werkman.
Opzichter Meerman had met den hoofdopzichter over
Kees Brouwers gesproken en de laatste had met 'n
Hans Meerman — 3
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minachtend gebaar te kennen gegeven, dat 't beter
was, als Brouwers niet tusschen de andere werklui
verscheen,
"Zoo'n schooier kunnen we. beter missen dan aan.nemen," zei hij, "We weten nu eenmaal, dat we met 'n
boef te doen hebben, en daarom zie ik er van af hem
aan te nernen."
"Zooals u wilt, meneer," antwoordde Meerman,
"maar Brouwers kan toch weI goed willen, 't Is niet
te zeggen, dat-ie 'n schooier zal blijven, We konden
't eens met hem probeeren?"
Uit medelijden met den diepgezonken man had Meerman z66 gesproken - maar de hoofdopzichter wilde
er niet van hooren..
"N een," zei hij beslist, H11{ wil die man niet hier zien..
Zeg .hem gerust dat-ie weI weer terug kan gaan, want
dat we 'm niet kunnen gebruiken!"
Daarbij bleef het, en Meerman moest het besluit van
den hoofdopzichter aan Brouwers bekend maken, De
Iaatste stond geduldig te wachten, de handen diep in
z'n broekzakken gestoken, en met brutale oogen om
zich heen ziende .
u't Is mis, Brouwers," sprak opzichter Meerman, toen
hij den onverschilligen man naderde.. "De hoofdopzichter
kan je niet gebruiken.. Ik heb m'n best nog voor je gedaan - maar 't hielp niet.. 'k Vind 't jammer voor [ou."
"Dan maar niet," antwoordde Kees, terwijl-ie zich
omkeerde. ,,'t Komt weI goed, hoorl" En zonder te
groeten liet hij Meerman staan en ging heen,
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's Avonds, na afloop der werkzaamheden, vond men
opzichter Meerman zwaar verwond liggen tusschen het
puin van steenen en enkele steigerpalen. De twee
mannen, die hem in dezen toestand vonden, hoorden
nog even hoe hij zacht kreunde.
„o God. . . . ,'' was 't eenigste wat ze uit zijn mond
vernamen
toen verloor hij het bewustzijn.
Aanstonds ging een der mannen naar 't huis van
den hoofdopzichter en stelde hem met 't treurige
ongeval in kennis. Deze schrok geweldig, maar had
toch nog zooveel tegenwoordigheid van geest om den
dokter per telefoon te waarschuwen.
De boodschapper keerde naar den man terug, die
bij den verongelukten opzichter was gebleven en op
hulp wachtte. De hoofdopzichter was op zijn fiets gesprongen en reed hem even later voorbij tegelijk met
den dokter was hij op de plaats van 't onheil.
De dokter fronste bedenkelijk zijn wenkbrauwen en
kwam na 'n vluchtig onderzoek tot de overtuiging, dat
opzichter Meerman 'n ernstige hersensschudding had
bekomen. Hij zou wellicht nog enkele uren kunnen
leven, daarom moest er spoedig gezorgd worden dat
de verongelukte naar zijn woning werd vervoerd.
Vlug werd er een noodverband op de diepe wond
gelegd. Dan, nadat 'n rijtuig was besteld en Meerman
daarin was gedragen, werd de zorgzame vader huis waarts gebracht, waar men zijn vrouw intusschen van
't droevige, noodlottige ongeval op de hoogte had
gesteld.
De verslagenheid was groot. Moeder deed niets dan
huilen en Hans
die nu zijn vader zoo smartelijk zag
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liggen lijden, —, voelde zich zoo ellendig en zoo bedroefd, dat 't was of -ie zijn gedachten niet meer kon
gebruiken.... Een uur later kwam de pastoor de bediening doen de H. Hostie kon hij den stervende
gelukkig nog op de tong leggen. Onder de gebeden der
stervenden ontsliep de brave man en stond zijn ziel
op 't zelfde oogenblik in de Eeuwigheid. Nu was moeder
weduwe en Hans had geen vader meer. De dorpelingen deelden allen in 't verdriet der familie Meerman,
en menig opbeurend en troostgevend woord werd gede kleine Anna en
sproken, maar moeder en Hans
vergaten
Piet konden die droefheid nog niet begrijpen
niet licht den treurigen dood van vader.
Ze zouden altijd aan hem denken,
Dit was nu ruim drie jaren geleden.
Kort na 't treurige ongeval ging het gerucht 't dorp
door, dat Kees Brouwers schuld had aan den dood van
opzichter Meerman. Er werd verteld dat hij op dien
bewusten avond in de omgeving van 't gemeentehuis
gezien was en telkens schuw om zich heen had gezien.
Iemand uit 't dorp, die uit de richting van den straatweg
kwam, was hem tegengekomen. Hij deed zenuwachtig
en onrustig en liep voortdurend in zich zelf te praten,
telkens omkijkend of niemand hem vervolgde. De man
uit 't dorp, Gijs Berkels genaamd, meende eerst dat
Brouwers weer flink dronken was. Van 't ongeval, dat
opzichter Meerman was overkomen, wist hij nog niets.
En daarom had hij verder geen acht meer geslagen op
Kees Brouwers, die intusschen de richting had ge-
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nomen naar 't dorp Nieuwenoord. Maar to en hij wat
later van 't ongeval vernam, dat Meerman was overkomen - en toen hi] ook hoorde hoe de schijn was
gevallen op Brouwers, die zoo angstvallig het dorp
had verlaten, geloofde hij vast dat deze in zekeren zin
wel schuld kon hebben aan den dood van den opzichter,
!Jiaar er waren geen bewijzen, en dat maakte de zaak
uiterst moeilijk, WeI had de politie zich met 't geval
bemoeid en aan de collega's in Nieuwenoord de aanhouding van Kees Brouwers verzocht. Dit gebeurde
dan oak. Bij de ondervragingen echter op 't politiebureau had Brou\vers zich kalm getoond en beleefd
op al de vragen van den Commissaris geant\voord. Bij
de vele vragen en strikvragen had hi] zich niet versproken - maar altijd weer had hij bij die vragen, als
't te pas kwam, zijn onschuld erkend, zoodat hij, toen
de politie in deze duistere zaak geen licht kon brengen,
weer op vrije voeten werd gesteld. In 't dorp bleef men
echter algemeen van oordeel, dat Kees Brouwers wel
schuld had aan It ongeval. Maar de groote menschen
waren zoo wijs die praatjes niet te vertellen als 't niet
hoefde, Toch was 't nu' bijna in heel 't dorp bekend,
wat Kees Brouwers op zijn geweten moest hebben;
ondanks dit alles echter had Hans er nog niets van
vernomen, en zelfs de schooljongens - waaronder er
veel waren die 't ook wisten - hadden onder elkaar
besloten het niet aan hun makker Hans te vertellen. 't
Zou hem zeker nog meer bedroeven, en zulks wilden
de jongens hun besten vriend liever sparen.

VIJFDE HOOFDSTUK,

Vann ernstig gesprek tusschen oom Leo en juffrouw
Meerman; en wat Hans aan zijn moeder vertelde.

„Ik heb je geen prettig nieuws te vertellen, Marie,"
Leo tot de vrouw van zijn overleden broer,
toen hij op 'n Dinsdagavond weer bij haar aan tafel
zat, met de winkelboeken voor hem.
Juffrouw Meerman zag hem verschrikt aan.
„Geen prettig nieuws... . T' vroeg ze, als waren de
woorden van oom Leo niet duidelijk genoeg tot haar
doorgedrongen.
„Neen," zei oom, „laat ik 't je maar gelijk zeggen:
mijn patroon heeft mij overgeplaatst naar Amsterdam.
Ik ben daar op zijn kantoor aangesteld als eerste boek houder. Natuurlijk ga ik met mijn salaris vooruit, da's
'n mooi ding, maar het zal me vreemd vallen in die
groote stad.... ik bleef ook veel liever hier."
Juffrouw Meerman zuchtte eens. 't Geen oom Leo
nu vertelde was 'n ware beproeving voor haar. Ze
had, sedert den dood van haar man, veel troost en
zei oom
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hulp van haar zwager gehad niemand die dan ook
beter haar verdriet en zorg had begrepen dan hij. En
nu zou hij met zijn gezin het dorp verlaten .... ze kon
't bijna niet gelooven. Maar 't was zoo, oom Leo had
duidelijk genoeg gesproken en haar met zijn altoosvriendelijk gezicht 'n oogenblik medelijdend aangekeken.
Jk zal je natuurlijk blijven helpen zooveel ik kan,
Marie,' sprak hij weer. „'t Grootste bezwaar zal echter
zijn het bijhouden van de boeken. Dat kun je de eerste
den beste zoo maar niet toevertrouwen. Daar moet
iets op verzonnen worden." Juffrouw Meerman knikte

begrijpend, maar zei niets. Toen bleef het 'n oogenblik
stil in de gezellige kamer, alleen van buiten klonk het
getoeter van 'n auto, die snel voorbij het huis gleed.
„Hoe oud is Hans nuT' vroeg oom, die 'n eind wilde
maken aan de pijnlijke stilte,
, Hij zal gauw dertien jaar worden.... 's kijken: op
;

20 April.... dat is nu over drie weken zoowat," Oom
Leo zat met 't hoofd op z'n hand gesteund in gedachten voor zich uit te zien. Zoo bleef-ie 'n poosje
zitten, streek af en toe eens met z'n hand langs 't
voorhoofd en sprak eindelijk:
„'t Is jammer dat de jongen nog zoo jong is.... heeft-ie
-

je nooit 'ns gezegd, wat hij later wil worden ?"

„Neen ", zei juffrouw Meerman, „Ik heb wel 'ns ge tracht iets van hem daarover te weten te komen. Maar
dan maakte hij er zich altijd met 'n verlegen lachje van
af. Och, zei-íe dan, ik ben nog jong genoeg, moeder,
om te verzinnen wat 'k wel worden wil. Maar juist als
ie zóó sprak, kon 'k merken, dat-ie iets als 'n geheim
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met zich mee droeg. . . . en dat kan 'k niet te weten
komen. . . .
„Vreemd," zei oom. „Toch moet je den jongen van.daag of morgen eens aan 't spreken zien te krijgen.
Dat kan heusch geen kwaad en als-ie iets heeft,
dat 'm op 't hart ligt, welnu dan weet 'k zeker dat-ie
zich bij z'n moeder zal uitspreken. Geloof me, en let
maar eens op m'n woorden."
,,Ja," hernam juffrouw Meerman, „de jongen kan soms
zoo diep redeneeren over geloofszaken, en als 'k 'm
zie bidden dan sticht-ie me altijd door zijn eerbiedige
houding."
'n Stijve jongen is-ie anders toch niet zou 'k meenen".
„Gunst neen, hij kan goed met z'n vrienden mee
ze mogen 'm allemaal graag lijden, en als 't er-doen.
op aan komt luisteren ze enkel naar hem, als-ie wat te
vertellen heeft."
„Dat zijn mooie eigenschappen die in den jongen te
prijzen zijn. 't Is te hopen, Marie, dat je later nog veel
plezier van 'm mag beleven!" Oom Leo stopte z'n pijp,
en terwijl-ie 'n lucifer aanschrapte, zei hij, 't gesprek
n andere wending gevend: „Voorloopig heb 'k nog 'n
maand den tijd eer ik vertrek. We kunnen dan naar
iemand uitzien, die het beste in aanmerking komt om
de boeken bij te houden. Ik heb er al eens over nage
dacht om het werk aan een der klerken op 't kantoor
hier te gunnen. Je kent hem misschien wel: Willem
Beukers. Dat is 'n nette, oppassende vent, die goed
zijn geloof waarneemt en uitstekend zijn werk zal doen.
Dit bezwaar is er natuurlijk aan verbonden: hij zal
betaald moeten worden, maar daarmee wil ik je wel

-r
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tegemoet komen. Beukers heeft niets anders te doen,
dan aan mij op te geven wat hij voor 't werk verlangt..
ik zal zorgen dat 't in orde komt en dat-ie op tijd z'n
geld krijgt. Hoe vin-je dit ?"
Juffrouw Meerman kon er niets aan doen, dat ze
tranen in haar oogen kreeg. Dankbaar drukte ze oom
Leo's hand en ze zei: ík zal 't nooit vergeten, Leo,
wat je allemaal voor me doet, en 'k hoop dat 0. L. Heer
je voor alles rijk zal zegenen."
,

á

Toen schonk ze voor oom Leo en zich zelf 'n kopje
thee in. Oom sloeg de boeken open en ging aan den
arbeid, terwijl juffrouw Meerman verder ging met
kousen stoppen.
Hans was met de jongens van de klas te Communie
geweest. Uit de kerk was hij vlug naar huis gegaan,
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daar-ie voor schooltijd nog moest eten. De meeste
jongens gingen naar huis enkelen, die ver van de
school woonden, sommigen bijna een half uur, hadden
hun boterhammen meegebracht, die ze op school mochten
opeten. Toen Hans met moeder aan de ontbijttafel zat,
en zich de boterhammen goed liet smaken, zei juffrouw
Meerman: „oom Leo vroeg gisterenavond, toen je al
in bed lag, wat je eigenlijk later moest worden. Ik heb
hem daar niet op kunnen antwoorden . -... weet je 't
zelf al.... ?"
Moeder zag, hoe Hans 'n kleur kreeg. Hij gaf echter
geen antwoord, „Kom Hans, jongen, durf je 't niet aan
je moeder te vertellen. . . . je hoeft voor mij toch geen
geheimen te hebben?" Juffrouw Meerman begreep nu
wel, dat Hans iets voor haar verborgen hield, iets dat
de jongen toch wel aan z'n eigen moeder mocht openbaren . Nog antwoordde Hans niet, zat zwijgend voor
zich uit te staren. Dan, ineens, sprong-ie van z'n stoel
op en liet zich in de armen van z'n moeder vallen.
„Och ja, moeder.... hakkelde hij, „U moogt 't gerust
weten. . . . aan U wil ik 't wel vertellen..... o moeder..
ik wil zoo graag priester worden...."
Hans voelde zich blij en verlicht, nu hij zijn groot
verlangen aan moeder had bekend gemaakt.... hij kon
't nog niet begrijpen, dat-ie zóó lang dat verlangen
als 'n geheim voor z'n moeder had verborgen gehouden,
Goddank! Nu was 't er uit, nu wist moeder het.
Hij zag in 't gelaat van z'n goeie moeder en
viel hem op hoe bleek * er dat uitzag. Haar oogen stonden
met tranen gevuld, maar 't scheen alsof uit die oogen
'n - glans hem tegenschitterde. En Hans begreep het, nu
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hij zoo heel dicht tegen moeder lag aangevleid: het was
de reine liefde voor haar kind, de liefde, die reeds
verder zag in de toekomst. . . . Als 0. L. Heer haar dat
geluk eens wilde schenken: moeder te mogen zijn van
'n zoon die priester is... .
„Hans, lieve j zei ze meer niet. En ze
streelde met haar gerimpelde hand 't blonde haar van
hear kind, en mijmerde in zich zelf: „'n zoon die priester
is. . . . " En terwijl ze Hans kuste, zei ze: „Je moet maar
veel tot 0. L. Heer bidden, Hans, dat Hij je dat groote
geluk eens zal schenken .... Maar, jongenlief, weet je
wel dat je nog veel moeilijkheden zal moeten mee
eer 't zoo ver is, dat je priester bent. . . . heb je-maken,
daar aan ook wel eens gedacht. . . . ?"
„Ja, moeder, dat weet 'k," antwoordde Hans openhartig. „Maar als 0. L. Heer weet, dat het mijn
verlangen is. . . . dan kan Hij me toch helpen.... ook al
zouden er nog zooveel moeilijkheden komen.... "
Dat vond moeder ook. En terwijl ze even nadacht,
vroeg ze opeens: „Heb je 'r al met meneer pastoor
over gesproken, wanneer je ging te biechten ?"
Eerlijk bekende Hans nu, dat hij het nog niet gedaan
had.... hij dorst er niet goed mee voor den dag te
komen.
„Dan moet je, noodra je in de gelegenheid komt, er
toch eens over spreken, Hans," vond moeder. „En je
moet dan maar 'ns goed luisteren wat de pastoor je
zeggen zal. Die kan er beter over oordeelen."
Ja Hans zou het doen! Nu hij er met moeder over
gesproken had, vond hij 't lang zoo moeilijk niet, om

;

-
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ook meneer pastoor er mee in kennis te stellen. Het
zou beter zijn en 't moest toch gebeuren.
Blij ging hij dien morgen naar school, 'n deuntje
fluitende. En 't was of alles buiten nu nog veel mooier
werd in 't zachte gestreel van de voorjaarszon, nu er
in zijn hart verlichting was gekomen — omdat moeder
nu zijn groot verlangen kende.

ZESDE HOOFDSTUK,

Hoe Hans en Flip 'n wandeling naar de oude ruine
ondernamen, en hoe ze zich bij bun terugtocht als
twee echte jongens toonden.
De lente was in aantocht.
Dat kon je zien aan het teere groen, dat ontsproot
aan de takken van boomen en struiken; dat kon je ook
voelen aan 't zonlicht met zijn warme stralenkoestering.
Heel de natuur begon weer te leven, en de vogeltjes,
die bezig waren in de kruinen der boomen hun nestjes
te bouwen, jubelden het schetterend uit, dat het nieuwe
leven weer was ontwaakt.
Het liep zoo zoetjes aan naar de Paaschvacantie.
De schooljongens vonden 't heerlijk en onder elkaar
maakten ze nu reeds plannen, hoe ze de vacantie
zouden doorbrengen.
'n Week voor de vacantie het was op 'n Woensdagmiddag, vroeg Flip van de Westelaken aan Hans of-ie
ook zin had om dien middag met hem 'n boodschap te
doen. Flip moest voor z'n vader, die fruithandelaar was,
'n mandje druiven bezorgen bij een rijke dame, die
ongeveer 'n kwartier buiten 't dorp woonde.
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Has nam 't voorstel graag aan,
't Was nu zulk heerlijk lenteweer, de beide vrienden
konden dus volop genieten van 'n prettige wandeling.
Na 't middagmaal kwam Flip Hans halen en 'n
oogenblik later liepen ze samen in de richting van
Nieuwenoord, den broeden straatweg volgend.
Eindelijk zagen de jongens de mooie villa van
mevrouw Steenstra aan den linkerkant van den weg
oprijzen. Flip keek opeens scherp naar 't breede ijzeren
hek, dat toegang gaf tot den tuin.
„Waar kijk je naar ?" vroeg Hans.
„Naar den hond," was 't antwoord. „Hij is er
niet, hè?"
„Ik zie 'm tenminste niet," overtuigde Hans zich.
maar tot zijn geruststelling
Flip keek nog eens
zag-ie gelukkig geen spoor van den hond.
„Ik vertrouw dien hond niets," zei hij. „Laatst, toen
'k ook op de villa 'n boodschap moest afgeven, kwam-ie
grommend naar me toe. Ik dorst niet verder te gaan.
En als mevrouw 'm niet had terug geroepen, zou-ie
me zeker zijn aangevallen, Trouwens 't is bekend dat
het 'n valsch beest is. 'n Echte waakhond, hè ?"
Flip kwam er zonder kleerscheuren af. Nero lag bij
zijn hok aan den ketting, en bromde alleen 'n beetje
toen hij den jongen langs hem heen zag gaan. Flip deed
z'n boodschap en stond even later weer bij Hans, die bij
't hek was blijven wachten. „Zie zoo, da's gebeurd," zei
hij, „maar wat zullen we nou 'ns gaan doen ?"
„Ik heb veel zin om vanmiddag eens 'n eindje te
gaan kuieren," zei Hans. „Zullen we eens naar de ruïne
gaan ?"
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Flip vond 't goed.. 'n Wande ling naar de ruine was
wel de moeite waard, vooral hi; zulk hcerlijk lenteweer..
Die ruine was eigenlijk niets meer dan 'n klomp
verbrokkeld steen, wellicht 'n hoekstuk van een der
torens, die in vrocgere eeuwen sieraad uitmaakten van
het kasteel, dat buiten het dorp gestaan had. lViaar de
dorpelingen, vooral de jongens, zagen in dien bouwval
iets meer dan enkel 'n klomp verbrokkelde, met mos
begroeide steenen. Altijd als ze aan de ruine 'n bezoek
brachten, dachten ze aan de ridders en jonkvrouwen, aan
jachtstoeten met het geblaf der honden, aan wapengekletter, wanneer de ridder van 't kasteel met zijn
soldaten ten strijde trok . Ze hadden er op school van
gelezen en hooren vertellen, tijdens de Vaderlandsche
geschiedenisles, en ze konden het zich zoo makkelijk
voorstellen..
Om bij de ruine te komen, moest je 'n zijpad van den
straatweg inslaan, waar langs breede boomen hun
kruinen statig omhoog staken. Links van den weg lag
het Deemsterbosch met zijn forsch geboomte, waar langs
struikgewas opgroeide, zoover 't oog reiken kon. Rechts
strekten zich de landerijen uit, kostbare akkers, waarop
in dezen tijd van 't [aar de boeren druk aan den arbeid
waren.. Ver weg doezelde blauw-wazig het dorp
Nieuwenoord op; hier en daar in 't wijde landschap stak
'n molen zijn stralende wieken omhoog en rees de
spits van 'n kerktoren op, het leiendak bespiegeld door
de stralen der zon..
Bij zulk lenteweer was 'n wandeling naar de aloude
ruine 'n genot. en de beide vrienden, Hans en Flip,
hadden dan oak geen spijt dat ze die wandeling hadden
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ondernomen, Na 'n geed half uur loopen kwamen ze op
de plaats, die het doel van hun tocht was, Bij 'n
kromming van 't breede wandelpad, dat nu smaller
werd en omzoomd was door struiken, rees daar plotseling de plompe ruine voor hen op - en, evenals de
andere keeren dat de [ongens 'n bezoek op deze plaats
hadden gebracht, vonden ze ook nu weer, dat de bouwval toch werkelijk nog indrukwekkend was om aan te
zien, De ruine stond op 'n soort heuveltje, eigenlijk niets
meer dan 'n opgehoogd gedeelte van den grond. Er
stonden enkele zitbanken bij, die daar geplaatst waren
om vermoeide wandelaars de gelegenheid te geven
wat uit te rusten, 't Was er stil, zoo stil zelfs dat het de
jongens opviel.. Van heel ver drongen verschillende gelui den tot hen door, maar de stilte, zooals die hier
heerschte, werd er niet door verdreven. Af en toe
streek 'n voorjaarswindje door de struiken en zoo kwam
het, dat door de stille rust der omgevinp de beide
vrienden onwillekeurig onder den indruk raakten, Maar
dat was slechts even" Ze waren hier niet heengekomen
om als 'n paar deftiqe professors te droomen en te
peinzen.
Ik zou best eens naar hoven willen klauteren," zei
Flip" .Kijk, als je op die uitgebrokkelde steenen gaat
staan, kun je telkens hooger klimmen."
uMaar zou je er weI boven op kunnen staan?' vroeg
Hans,
"Makkelijk," beweerde Flip, "die muur hier is
tamelijk breed, Vroeger bouwden ze niet zulke smalle
muren als tegenwoordig, Kijk, je kunt 't hier goed
zien." Hij wees Hans op 'n uitstekend muurgedeelte,
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waar je duidelijk kon zien, hoe verschillende steenen
tegen elkaar gemetseld waren en 'n breedte vormden,
waarop gerust 'n paar jongens naast elkaar konden
staan.
„Klim je me na?" vroeg Flip.
„Gerust," antwoordde Hans, „we kunnen 't wel eens
probeerera.'
Het klimmen ging makkelijker dan de beide jongens
gedacht hadden. De afgebrokkelde steenen van den
breeden muur vormden als 't ware 'n soort van traptreden, nu iets breeder, dan weer smaller, maar toch
breed genoeg om er den voet op te plaatsen. Het duurde
dan ook niet lang voor Flip en Hans den top der
ruïne hadden bereikt. Nu eerst konden ze ook goed
zien, dat het bovengedeelte der muur tamelijk breed
was ze konden ruim naast elkaar staan.
„Wat 'n wildernis is 't hier bovenop, vin-je niet?
zei Hans.
„Ja, dat zie je veel op oude muren," antwoordde
Flip, terwijl hij naar 't dicht-begroeide mos onder z'n
voeten keek.
Boven op den muur had je 'n mooi vergezicht over
de omgeving. De beide jongens konden duidelijk den
straatweg zien, die als 'n rechte lijn naar Nieuwenoord
leidde. Af en toe klonk het gedempte signaal tot hen
door van 'n auto, die ze met groote snelheid op den
straatweg zagen voortsuizen. Duidelijk konden ze de
menschen onderscheiden, die op de akkers aan den
arbeid waren.
„Zouden ze ons hier kunnen zien ?" vroeg Hans.
„Ik denk van niet," meende Flip. „Je moet rekenen
Hans Meerman -- 4
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wij staan hooger dan zij. . . . en ze zijn veel te druk
met hun werk bezig,"
Toen de jongens uitgekeken waren, en weer naar
beneden wilden gaan, zagen ze hoe op 't wandelpad
naar de ruïne, 'n jongen op 'n fiets kwam aanrijden.
„'t Is Henk Evers," zei Hans. „Wat zou die komen
doen ?"
„Natuurlijk komt-ie hier heen," antwoordde Flip.
„Hij zal met zijn tijd geen raad weten en nu 'n fiets
maken naar de ruïne. Voor mijn part was -ie-tochje
weggebleven, ik zie hem liever niet dan wel."
Hans zei niets, stil volgde hij z'n vriend Flip, die
weer voor ging om naar beneden te klauteren. Dat
ging niet zoo gemakkelijk, ze moesten 't voorzichtig
aanleggen, wilden ze niet kopje over naar beneden
duikelen. Met handen en voeten klauterden de jongens
terug en zonder kleerscheuren stonden ze weldra weer
op den vasten grond.
Hans keek in de richting van 't smalle voetpad, dat
naar de ruïne leidde, om te zien of Henk Evers nog
niet nader kwam. Hij zag hem echter niet; 't kon ook
best zijn dat Henk was teruggekeerd,
Henk Evers behoorde niet tot de beste vrienden
onder de schooljongens. 't Was 'n jongen met wier
bijna niemand goed kon omgaan; hij voelde zich als
eenigst kind van den notaris, voornamer dan de andere
dorpsjongens en vaak liet hij dit blijken. Hij stelde
zich altijd verwaand aan, en vooral op school liet hij
zien, dat-ie iets meer was dan 'n gewoon werkmanskind. En juist dit laatste kon sommige heethoofden
onder de jongens woest maken, zoodat 't al meer-
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malen gebeurd was, dat de jongen met zijn trotsche
manieren voor of na schooltijd 'n ferme ranseling moest
ondergaan, Natuurlijk was zoo iets niet goed te prijzen
in de vechtlustige schoolmakkers, en de bengels -- als
ze te ver gingen werden ook meestal gestraft; hetzij
thuis door de ouders of op school door den onderwijzer
maar we kunnen het ons wel eenigszins indenken,
dat Henk Evers er zelf in de meeste gevallen dan ook
de oorzaak van was, dat-ie zoo nu en dan eens minder
hartelijk kennis maakte met de handen en voeten
van de jongens, die toch zijn vrienden konden zijn.
Hans had ook meer dan eens van den trotschen Henk
Evers te lijden gehad. 'Dikwijls had hij 't moeten hooren,
als ze elkaar soms op weg naar school hadden ontmoet: „Zoo strooplikker, jij wilt met je schijnheilig
gezicht zeker bij den Broeder in 'n goed blaadje staan!
Verbeeld je maar niks, armoedzaaier! Bij jullie thuis is
't ook geen vetpot.... ik zou niet graag met je willen
oversteken!" Dat de valsche jongen te ver ging met
zijn schimpen, vermoedde hij wellicht niet eens, anders
had hij wel op z'n woorden gelet. Maar omdat-ie begreep, dat er bijna geen jongen was, die met hem te
doen wilde hebben waarvan hij door zijn slechte
gewoonten zelf de schuld was was-ie er altijd op uit
om te plagen en te sarren, vooral tegen die jongens,
die hun handen thuis hielden en er zoo maar dadelijk
niet op los sloegen.
Onder die laatsten behoorden ook Hans. Hij hield
niet van vechten, ook al jeukten hem soms de handen,
wanneer Henk Evers hem eens lastig viel. Gewoonlijk
liet hij niets merken, deed net of-ie de woorden van
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maar dit had hij zich
den plaaggeest niet hoorde
voorgenomen: als-ie soms door Henk werd aangevallen,
dan zou-ie 'm een opstopper terug geven, waarvan hij
lusten zou,
Tot vechten kwam 't echter nooit, want Hans ging
den jongen met zijn slecht karakter voortdurend uit
den weg. En zoo bleef hij verder ook uit de ruzie; wat
had je daar nu aan.
„Ik ga voor dien verwaanden fat niet opzij, als-ie
hier heen komt," begon Flip, „dat moet-ie niet geboven."
„Hij blijft lang weg, zou-ie misschien zijn terug
vroeg Hans.
-gekrd?"
„Ik weet 't niet!" zei Flip.
„Als-ie op z'n fiets is blijven zitten, had hij toch al
lang hier kunnen zijn."

„Hij zal wel komen, hoor! Ik stel niks geen belang
in 'm." De beide vrienden liepen nu rondom de ruïne,
en bekeken de vele namen en voorletters, die in de
harde steenen waren ingekerfd. Daar stonden veel
namen bij, van bezoekers, die vroeger reeds bij de
bouwval waren geweest, en er waren verschillende
onder van personen uit 't dorp, die voor de jongens
geen onbekenden waren. Sommige namen waren reeds
jaren geleden ingekerfd, dat konden ze zien aan de
datums, die er bij vermeld stonden.
„Hoe laat zou 't zijn, Hans?" vroeg Flip, toen ze

uitgekeken waren.
„Ik denk half vijf," luidde 't antwoord, „we konden
wel zoo zoetjes aan naar huis gaan.
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op den terugweg kwamen de jongens tot 'n ont-

-

dekking, die hen 'n oogenblik vreemd deed opzien.
Toen ze op het breede wandelpad den terugtocht
ondernamen, zagen ze 'n eindje voor hen uit 'n fiets
midden op den weg liggen. Hoe kwam die daar en
waar was de bestuurder? Twee vragen, waarop Hans
en Flip zich geen antwoord konden geven.
Even keken de beide jongens elkaar vragend aan,
en allebei wisten ze dat ze dezelfde gedachte hadden:
zou er 'n ongeluk gebeurd zijn? „Ik moet zien, wat
daar gebeurd is," zei Flip. „Kom mee!" Op 'n drafje
ging 't naar de plaats waar de fiets lag. 't Was juist
op 'n gedeelte van den weg, waar 'n sterke glooiïng 'n
dijkbreedte vormde en waar de helling flink begroeid
was met gras. Hier langs gingen altijd de boeren af,
als ze naar hun akkers en weiden moesten.
Bij de onbeheerd liggende fiets gekomen, hoorden de
jongens bezijden zich, onder aan de glooiing, 'n zacht
kreunen, als van iemand die veel pijn moest hebben. .. .
Toen hun aandacht daarheen werd getrokken, zagen ze
in 't gras 'n jongen liggen, die moeite deed om op te
staan. Bij elke poging die hij deed kreunde hij, 'n be
wijs, dat 't hem moeite kostte om op te staan. Slechts
even hadden de beide vrienden den jongen aangezien,
toen wisten ze wie hij was Henk Evers. 'n logenblik
kwam bij Flip de gedachte op, om den jongen, zooals hij
daar lag, aan z'n lot over te laten. Maar aanstonds
luisterde hij naar Hans, die tot hem zei: „We moesten
hem helpen.... „Misschien heeft hij we 'n been gebroken."
,,We komen bij je, Henk!' riep Hans. „Wacht maar
-,

54

even!" Het gezicht van Henk Evers klaarde 'n weinig
op, maar de pijn die hem schrijnde, deed oogenblikkelijk
weer den glimlach verdwijnen.... de val was ook zoo
hevig geweest....
'n Minuut later knielden Hans en Flip bij Henk neer,
Neen ze dachten aan geen haat of wraakneming,
het zou schande zijn geweest. Henk moest geholpen
worden, hoe eerder, hoe beter.
„Kun je niet opstaan, Henk?" vroeg Hans.
„'k Heb 't al geprobeerd.... maar 't doet zoo'n
pijn . , .. hier op m'n knie.
„We zullen je wel even op de been helpen," zei Flip.
Met Hans tilde hij Henk voorzichtig van den grond
op, maar Henk had moeite om te blijven staan.
.. . "

Toen hun aandacht daarheen werd getrokken, zagen zij in 't gras een
jongen liggen enz., zie bladz. 53.

,6
in zich had laten opkomen, tegen den jongen die hem
meermalen had geminacht ... .
Hij wist, dat Henk Evers geholpen moest worden,
Nu was hij blij dat-ie 't gedaan had in z'n binnenste
droeg-ie zoo'n heerlijk gevoel met zich mee. En nu
nog beter dan anders begreep Hans, dat het edel is
om z'n vijanden te vergeven. 'n Goed half uur later
was Henk Evers thuis, Daar vertelde hij wat er gebeurd was en de jongens, Hans en Flip, kregen van
zijn moeder ieder 'n paar heerlijke appelen voor hun

moeite.
Van af dien dag was er geen vijandschap meer
tusschen onze beide vrienden en Henk Evers. De
laatste deed z'n best om nu ook onder de andere
schooljongens weer vrienden te krijgen. In 't - begin
lukte dit niet zoo gemakkelijk, maar eer 't een week
later was, had Henk 't vertrouwen der jongens gewonnen en was de vijandschap verbannen.
Zoo had 't voorbeeld van twee jongens 'n heele klas
met een leerling, die zich altijd gehaat had gemaakt,
weer verzoend. Die verzoening zou altijd blijven; zoo
hoorde het ook.
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,,Au. . . . m'n knie. . . . o. . . . wat doet die pijn,"
kreunde hij weer.
„Kom jog, nou moet je flink zijn," zei Hans bemoedigend. „Je moet denken: ik wil staan,"
„Ja, ja.... maar 't doet ook zoo'n pijn." Het huilen
stond Henk nader dan 't lachen.
Jn ieder geval heb je geen been gebroken, da's het
voornaamste," zei nu ook Flip weer, „Leun maar op
onze schouders, dan zullen we zoo naar boven zien te
strompelen. Je fiets ligt er ook nog."
„0 ja, m'n fiets. . . . is ze kapot. . . . ?" vroeg Henk,
meteen bezorgd nu hij aan z'n karretje dacht.
„Dat hebben we niet gezien, we zijn eerst jou komen
helpen."
Na veel moeite en gestrompel stonden de drie jongens
weer op 't voetpad, Henk leunende op Hans en Flip.

„Je fiets moet ook mee naar huis," zei Flip. „Ik wil
ze wel voor je rijden," stelde hij voor.
Henk vond 't goed; op zijn karretje weer naar huis
peddelen kon hij toch niet, z'n knie deed hem nog veel
pijn. Terwijl hij nu ondersteund werd door Hans en
Flip de laatste reed aan z'n rechterhand de fiets
mee -- vertelde Henk, hoe hij bij de glooiïng van 't
pad zijn stuur kwijt raakte, en hals over kop naar
beneden tuimelde. In zijn val kwam hij vrij onzacht
met z'n knie terecht op 'n steen, die daar in 't gras
lag. Dat had hem de meeste pijn gedaan, voor de rest
was 't goed afgeloopen.
„Nou, dan zal je spoedig weer goed kunnen loopen,"
zei Hans, die geen gedachte van haat of wraakneming

ZEVENDE HOOFDSTUK.

Moeder wordt ziek.

De Goedeweek-plechtigheden waren begonnen.
Iederen morgen was Hans op tijd in de kerk, en
volgde met aandacht de verschillende ceremoniën, die
vooral in de Goede Week zoo ontroerend schoon zijn
en haast alle duiden op het heilig lijden en sterven
van Christus.
Vooraan in de kerk zocht Hans tijdens de plechtigheden van die dagen 'n mooi plaatsje, waar hij goed
het altaar kon zien, om zoo den priester te volgen.
Vooral de plechtigheden op Goeden Vrijdag maakten
veel indruk op hem. En 't was, of -ie nu nog meer dan
anders begreep, hoe ontzettend veel 0. L. Heer voor
de zonden der menschen had moeten lijden, hoe hij
voor die zonden na de verschrikkelijke folteringen
aan het kruis eindelijk was gestorven en zoo de
menschen had gered.
Ja, Hans begreep 't alles zoo goed.
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Hij wist ook, dat hij zelf door zijn kleine tekortkomingen 0.. L.. Heer ook weI eens had bedroefd.. Natuurlijk was dat zwakheid geweest, en in 't vervolg zouie z'n best doen die tekortkomingen in goede daden
om te zetten, En nu, tijdens de dagen, waarin Jezus'
liefde voor de menschen zoo duidelijk naar voren kwam,
voelde Hans in zich het verlangen al grooter worden
om zich later geheel in den dienst van God te stellen,
om als priester onder de menschen te gaan arbeiden
en hen te brengen tot zijn goeden Meester, Die hem
deze heerlijke roeping had geschonken..

't Was nu midden in de Paaschvacantie .
De beide Paaschdagen waren weer voorbij met hun
heerlijke blijheid over de verrijzenis van Christus, De
klokken in den toren hadden 't met hun bronzen stemmen als 'n jubellied over de omgeving uitgezongen,
Voorbij 'was nu weer de sombere rouw in de kerk,
en de feestelijke versiering van bloemen en kaarsen
was er voor in de plaats gekomen.
Vroolijkheid en blijheid 'was 't nu ook buiten in de
natuur, Steeds nader kwam de zonnige lente met haar
rijkdom van bloemen over velden en weiden, waar zij
als 'n tooverfee rondging, om kwistig haar gaven van
bloemenpracht uit te strooien..
De jongens van 't dorp trokken tijdens de vacantie
meestal naar 't Deemsterbosch, dat zich met zijn uitgestrekt houtgewas uitstekend leende voor allerlei spelletjes.. Eerst waren ze zoo hier en daar in 't bosch op
verkenning uitgegaan, om te zien hoever reeds de
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lente haar werk had gedaan. Maar tot 'n ernstig onderzoek kwam 't niet, Zeker, ze zagen weI hoe de lente
met haar zachte zonneschijn 't teere groen uit de
springende knoppen der takken en twijgen aan boomen
en struiken naar buiten riep, om zich te koesteren in
de milde straling der zan; ze hadden ook getracht 'n
blik te werpen in de nestjes der vogels, die op hun
eieren te hroeien zaten, of nog hun nestjes aan 't bouwen
waren, maar voor 't grootste deel der vacantie was
't bosch toch de uitgezochte plaats voor echte [ongensspelen. En daar de jongens hi; hun spel niet roekeloos
te werk gingen, door vernielzueht of zoo, kwamen ze
niet in botsing met de opzichter van 't bosch, en zoo
bleven van zelf ook de klachten uit,
Hans was zoo nu en dan ook van de partij, Altijd
spelen ging voor hem niet moeder had met haar
drukken winkel nu en dan weI 'ns een boodschap,
die ging natuurIijk v66r pret en ontspanning,
De kleine Anna en Piet speelden meestal, nu 't weer
wat zachter geworden was, in 't tuintje, achter 't huis;
daar konden ze zich goed vermaken..
Ook mochten ze weI eens met Hans mee, wanneer
hij dicht bij huis 'n boodschap voor moeder moest doen;
dat vonden de peuters heerlijk, Toch was Hans niet
altijd op hun gezelschap gesteId, want de korte beenties van 't zusie en 't broertje konden niet zoo vlug
vooruit, zoodat Hans zijn passen altijd kieiner moest
nemen, Maar hi] wist, dat-ie moeder er 'n plezier
mee deed, wanneer-ie de kleintjes zoo af en toe eens
mee nam, en omdat hij dolveel van Anna en Piet hield,
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mopperde hij nooit wanneer moeder vroeg, de kleintjes
ook 'n wandelingetje te gunnen.
Wat Hans wel bezorgd maakte de laatste dagen, was,
dat hij zag, hoe moeder soms bleek en vermoeid, als
ze in den winkel geholpen had, op 'n stoel ging zitten,
en haar hand tegen haar linkerzij drukte. Dat had hij
al 'n paar keer bemerkt, en bezorgd had hij zich afgevraagd wat moeder kon schelen... .
0! als z' n lieve moeder eens ziek werd; hij mocht
er niet aan denken.
En toch, wat Hans zich zoo angstig had voorgesteld,
gebeurde. Toen hij op 'n middag
het was op den
van zijn makkers naar huis
laatsten vacantiedag
keerde, vond hij moeder weer in haar stoel zitten, bleek
en met gesloten oogen. Aan haar voeten zaten op den
vloer de kleine Anna en Piet te huilen, almaar klagend:
-

,,moesje.

. . .

moesje.

. . .

Hans schrok toen hij zijn moeder zoo zag zitten.
„Moeder!" riep hij, en hij voelde hoe z'n stem in de
keel stokte, „moeder, wat scheelt U.... ?"
De vrouw gaf geen antwoord.
,,Moeder!" riep Hans weer, en hij schudde haar heftig
bij den pols, „moeder slaapt U. .. . ?"
Toen opende moeder opeens haar gesloten oogen, en
met 'n blik die Hans z'n heele leven niet vergeten zou,
keek ze haar jongen aan, vreemd, als wist ze niet waar
ze zich bevond. „0 Hans.... ik.... ik ben.... zoo ziek ",
sprak ze met moeite en weer ging haar hand In •de
richting van haar zij.
Tranen sprongen Hans uit de oogen.
0, dat hij zoo z'n moeder moest vinden, als hij 't
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geweten had, was -ie wel thuisgebleven. Maar 's middags had moeder hem gezegd, dat-ie gerust mocht gaan
spelen ze voelde zich toen ook goed, en nu. . . . nu
vond hij z'n moeder doodziek in haar stoel. . . . 0! wasie maar thuis gebleven.
Maar Hans liet zich door deze treurige thuiskomst
niet uit 't veld slaan. Hij begreep, dat moeder geholpen
moest worden. Vlug maakte hij onder de kraan 'n doek
nat -en lei die op moeders polsen 'n toepassing die
hij wel eens gezien had bij iemand, die in bezwijming
was geraakt. Hij zag hoe zijn moeder onder deze behandeling weer meer tot zich zelve kwam, hoe ze weer
ruimer begon te ademen. Maar dat de pijn in haar
linkerzij nog steeds aanhield, bewees wel haar pijnlijk
zuchten en de drukking van baar hand, waarmee de
vrouw als 't ware de pijn wilde wegdringen ... .
En terwijl ze zoo zat, ineengedrongen op haar stoel,
zag ze met medelijden naar Hans, die moeite deed zijn
goeie moeder te helpen, maar onmachtig was.
„Moeder," vroeg hij nu, „gaat de pijn al weg.... wil
ik den dokter even waarschuwen.
„och jongen.... zou die wel thuis zijn.... ja ... .
ja.... de pijn is nog zoo hevig.... o Hans.... ja ... .
ga den dokter maar waarschuwen...
„Ik zal even aan Flip van de Westelaken vrager, of
hij 't doen wil, moeder: dan hoef ik niet zoo lang bij U
vandaan te blijven." Hans was door 't ongewone gebeuren wat zenuwachtig geworden. Gejaagd liep hij de
deur uit, en 'n paar huizen verder, waar . zijn vriend
woonde, belde hij aan. Flip's moeder stond even later
voor hem.
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„Zoo Hans, kom je 'ns op bezoek, dat vind ik aardig.
Flip meende eerst naar jou te gaan." Maar toen juf.frouw van de Westelaken Hans zoo treurig zag staan,
begreep ze dat er iets bij hem haperde. En even later
was ze reeds op de hoogte gebracht. In haar goedheid
beloofde ze Flip naar den dokter te sturen en zelf zou
ze naar Hans' moeder komen, want dat er geholpen
moest worden stond vast. Temeer daar Hans' tante,
tante Gretha, voor 'n paar dagen 't dorp uit was en
logeerde bij 'n vriendin in 't naburige Wassendam.
Juffrouw van de Westelaken kwam aanstonds, nog
vóór den dokter. Ze schrok toen ze Hans' moeder in
haar stoel zag zitten, zoo bleek had ze haar nog nooit
gezien. Aanstonds hielp ze de zieke moeder naar bed,
haar troost en moed insprekend.
„U moet kalm blijven, juffrouw Meerman," zei ze,
„Hoe kalmer U bent, hoe beter 't is, Ik zal U zoo veel
mogelijk helpen." De zieke vrouw liet zich gewillig

door Flip's moeder helpen maar, na even getroost
te zijn, begon ze weer te zuchten en klaagde: „wat

moet er van den winkel terecht komen, en o... de
kinderen.... de kinderen..., mijn arme bloedjes... "
„Kom, kom, juffrouw," troostte de zachte stem van
de medelijdende buurvrouw weer, „dat alles komt
terecht. Anna en Piet mogen bij mij komen. Ik zal de
klanten, die vandaag nog komen, zelf wel helpen
we moeten ons dan maar zoolang zien te redden. En
als straks m'n man thuis komt, zal 'k hem vragen of-ie
Uw zuster Gretha wil gaan waarschuwen. Met de fiets
heeft hij Wassendam gauw bereikt, binnen drie kwartier
is Uw zuster met Uw ziekte in kennis gesteld. En 'k
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twijfel er niet aan, dat ze nog van avond hier is. En
Hans is zoon flinke jongen, die zal alles wel doen, om
z'n zieke moedertje te helpen, nietwaar jongen ?" Hans,
die bij moeders bed stond, en liefkoozend de bleeke,
magere handen van zijn moeder streelde, knikte, want
praten kon hij bijna niet, 't was of er iets in z'n keel
zat vastgeschroefd, dat hem 't spreken onmogelijk
maakte.
Nu knikte hij slechts, en poogde dapper zijn tranen
weg te slikken, die voortdurend in zijn oogen opweiden.
En terwijl juffrouw van de Westelaken toebereidselen
maakte om den dokter te ontvangen, nam Hans de
kleine Anna en Piet bij zich in 't zijkamertje en begon
hen 'n sprookje voor te lezen uit een prentenboek.
Toen waren de traantjes spoedig gedroogd en met
aandacht luisterden de kleintjes toe naar 't mooie
verhaal. En ze hoorden niet hoe de stem van broer
Hans soms trilde .... ze begrepen niet hoeveel moeite
't hem kostte om zijn gedachten bij 't verhaal te houden,
want hiernaast, in de stille slaapkamer, lag zijn moeder
te bed.... ziek, ernstig ziek. Maar als hem de ontroering te machtig werd, draaide hij zich even vluchtig
om, snoot dan met geweld zijn neus en veegde vlug
met zijn zakdoek de opdringende tranen uit zijn oogen.
Daarna las hij weer dapper verder.
Even later, nadat hij zoo de kleintjes wat afleiding
had bezorgd, ging de winkelschel over.
Dat is de dokter! dacht Hans.
Zoo was 't ook. Maar hij dorst niet naar de kamer
te gaan, waar zijn moeder intusschen met hooge koorts
-
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te bed lag. Wel hoorde hij 'n zacht praten, maar wat er
gesproken werd kon hij niet verstaan. 01, hij had de
kamer wel uit willen vliegen, om bij den dokter zijn
hart uit te spreken en hem te vragen of moeder beter
worden zou. . . . 0! als zij eens. . . . o! weg met die
gedachte .... hij mocht er niet aan denken. Zoozeer
was hij met zich zelf bezig, dat hij vergat verder te
lezen, met het boek op z'n knieën zat hij voor zich
uit te staren in tobbend gepeins.
,,Hans. . " Het heldere stemmetje van Anna deed
hem als uit 'n bangen droom ontwaken. En weer las
hij verder, zonder te weten wat hij eigenlijk wel las.
Hij zag de letters in het boek wazig staan, 't was of ze
soms op en neer dansten, en hoeveel moeite hij ook
deed om goed te lezen, 't *hielp niet: slechts de pijnlijke
gedachte, dat moeder ziek was bleef voortdurend bij
hem. En zoolang hij niet wist wat de dokter gezegd
had, zoolang kon hij niet rustig zijn.
..

-

-

-

ACHTSTE HOOFDSTUK,

De ziekte wordt erger.

De dokter had geen hoop op beterschap kunnen
geven. Ernstig had hij zijn onderzoek gedaan, maar
steeds was 't hem duidelijker geworden, dat de dood
moeder zich had overwerkt, waardoor de-ziek
hartkwaal, die zij reeds jaren met zich meedroeg, totaal
was

verwaarloosd.

Alleen 'nwonder zou haar 't gezonde leven kunnen
teruggeven, In ijlkoortsen lag Hans' moeder te bed,
het gelaat zoo bleek als 't laken, waarop haar handen
rustten.....
„Over 'n uur kom ik terug," had de dokter aan de
hulpgevende buurvrouw beloofd. Zelf zal ik bij den
apotheker het recept brengen. Er bestaat kans, dat de
zieke straks weer tot zich zelve komt. U moet haar
dan aanstonds den drank ingeven."
Na deze mededeeling was hij heengegaan.
Hans zag hem door 't raam op zijn fiets springen.
Hans Meerman — 5
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Toen kon-ie zich niet meer goed houden. Het boek
waaruit hij de kleintjes voorlas, wierp hij op de tafel,
en zenuwachtig-gejaagd liep hij de kamer in, waar
zijn moeder lag. Maar juffrouw van de Westelaken
beduidde hem dat-ie kalm moest blijven, de minste
drukte zou nadeelig voor zijn moeder kunnen zijn.
Dat begreep Hans wel, maar de liefde voor moeder
deed hem zoo driftig naar haar toe gaan. De buur
hield hem tegen. „Pas op, Hans. . . . je moet-vrouw
nu eens naar mijn raad luisteren," zei ze op hartelijk
gemeenden toon. „Je moet kalm blijven, jongen, dat is
veel beter. We zullen veel voor moeder bidden, en
verder alles aan 0. L. Heer overlaten, Maar nu moet
jij ook je best doen kalm te blijven, beloof je me dat ?"
Hans knikte, en moeite doende om zijn tranen in te
-

houden, zei-ie met vaste stem: „ja buurvrouw, ik wil

daarvoor m'n best doen .... maar U begrijpt wel
hoeveel 'k van moeder houd. . . . en als ze nu eens. . . .
Bijna was-ie toch gaan schreien.
„Hoe heb ik 't nou met je, Hans?" deed de vrouw
verwonderd. „Je belooft me om kalm te blijven, en nu
ga je je door bange gedachten nog verdrietiger maken.
Je moet moed houden, jongen. En natuurlijk op 0. L.
Heer vertrouwen, dat is 't voornaamste,"
Even keek Hans nog naar moeder, die zoo ziek was,
en nu, door de hooge koorts buiten kennis geraakt, niet
wist hoe groot 't verdriet van haar kind was.... om
haar.
Toen is hij stil de kamer uitgegaan, de trap opgeklommen naar boven, om daar op zijn rustig slaapkainertje te gaan schreien.... Want, o nee hij kon
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zich niet langer goed houden, hoeveel moeite hij er ook
voor deed; hij voelde, dat 't huilen hem goed deed.

Geknield liggend voor zijn bed, snikte hij lang en
heftig door, zijn hoofd verborgen in 't kussen, met het
laken voor zijn mond gedrukt, om het gillen tegen te
houden. Zoo schreide hij zijn groot jongensleed uit, en
het kwam hem voor, alsof-je nu veel sterker was dan
daar straks. Hoe lang hij nog geknield was blijven
liggen, wist hij niet, maar toen hij eindelijk opstond,
zag hij, dat 't geheel duister was geworden in zijn
kamertje.

Nog dienzelfden avond kwam tante Gretha,
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Met haar drukke manieren verjoeg ze de kalme rust
die in huis hing, en als juffrouw van de Westelaken
haar niet aan 't verstand had gebracht, dat de
zieke in hoogst ernstigen toestand verkeerde, was ze
misschien nog langen tijd bezig gebleven met haar
druk praten en heen en weer loopen,
„Wanneer is m'n zuster ziek geworden'?" vroeg ze
nu eenigszins nieuwsgierig, terwijl ze met 'n zwaai
haar handschoenen op tafel wierp.
„Uw zuster is in den laatsten tijd zeer zwak ge
sprak de buurvrouw. „Ik dacht wel, dat U-worden,"
het wist."
„och wat, ik loop mijn familie niet zoo hard na,
da's allemaal last voor niets." Scherp werden deze
woorden gesproken, en 't was voor Hans, die aan tafel
zat, alsof elk woord hem 'n prik gaf.
„En hoe moet 't hier met den winkel gaan ?" vroeg
tante Gretha rya 'n kort stilzwijgen. „Ik wil graag mijn
zuster helpen, maar om daarbij nog 'n winkel na te
loopen, daar voel 'k niets voor, Je kan moeilijk twee
dingen tegelijk doen!"
Juffrouw van de Westelaken wist daar zoo gauw
geen antwoord op te geven; 't was ook moeilijk, omdat
zij zich met dit geval eigenlijk niet bemoeien kon.
„Laten we maar niet prakkizeeren," begon tante
Gretha weer. „Ik zal zien dat 'k voor den winkel hulp
krijg, en na schooltijd moet Hans dan ook maar eens
aanpakken." Terwijl ze dit zei keek ze haar jongen
neef niet eens aan, ze deed net of-ie eigenlijk niet in
de kamer was. Ze had Hans zelfs bij 't binnen komen
niet eens gegroet. Die - vernederingen deden den jongen
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veel verdriet maar hij verdroeg ze alle; kalm
moest-ie blijven en daarom bleef hij geduldig. Tante
Gretha deed haar mantel uit en zette haar hoed af.
Daarna liep ze even naar 't vertrek waar haar zuster
ziek te bed lag. Spoedig was ze weer in de kamer
terug. „Komt de dokter van avond nog?" vroeg ze aan
juffrouw van de Westelaken, die aanstalten wilde
maken om heen te gaan.
„da, hij kan ieder oogenblik komen," antwoordde de
buurvrouw, „zoodra Uw zuster er toe in staat is moet
ze den drank innemen. Hij is daar straks al gebracht.
Ik heb hem op 't nachttafeltje gezet. U zult 't wel
vinden."
„Waar zijn de kleintjes, Anna en Piet?"
„Die liggen al in bed. De bloedjes waren op van hun
slaap, en daarom heb ik ze maar spoedig naar bed
gebracht."
Tante Gretha knikte. In plaats dat ze juffrouw van
de Westelaken vriendelijk toesprak, sloeg ze 'n toon
aan, dien de hulp-verleenende buurvrouw minder goed
aanstond. Maar daar de vrouw tante Gretha goed
kende, en wist dat ze 'n liefdeloos karakter had, zei
ze geen scherp woord terug. Ze had naar best vermogen
geholpen, ze had gedaan wat ze kon en daarom
lette ze niet op de onvriendelijkheid van tante Gretha.
Wie wel dankbaar was, dat wist ze: 't was Hans.
Buurvrouw had 't kunnen zien aan 't stralen van zijn
mooie, donkere oogera, als die haar aanzagen; ze had
't kunnen voelen aan den greep van zijn hand, die de
hare omklemde, toen hij met haar stond aan 't bed
van zijn moeder.... ja, Hans was dankbaar. En dat
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deed de vrouw goed, dat deed haar de liefdeloosheid
van tante Gretha vergeten, Met de belofte, dat ze den
anderen dag nog eens zou terug komen, vertrok de
goeie vrouw. En 't was Hans, toen hij buurvrouw heen
zag gaan, of hij het niet bij tante Gretha zou- kunnen
uithouden.... ze kon immers de plaats van zijn
moeder niet innemen..., daarvoor ontbraken haar de
zorg en toewijding voor 't huishouden van haar zuster,
maar vooral ook de liefde voor Hans en de twee
kleintjes, Anna en Piet.
Juffrouw Meerman zou niet lang meer leven.
De dokter had alle hoop opgegeven, de hartkwaal
was te ver verwaarloosd; hoogstens kon de vrouw
nog 'n week leven.
Dat 't zoo ver met zijn goeie moeder was gekomen,
wist Hans niet. Juffrouw van de Westelaken, die zoo
nu en dan kwam vragen hoe 't met de zieke ging, had
't nu persoonlijk van den dokter gehoord, dat 't noodig
was om de zieke te laten bedienen. Tante Gretha zou
er Hans mee in kennis stellen, want de bediening
moest den zelfden dag nog gebeuren. Toen Hans
na vieren uit school thuis kwam, en even naar zijn
moeder ging zien, sloeg de doodzieke vrouw juist haar
oogen op en zag hem 'n oogenblik aan. ... Wat was
ze mager geworden, z'n goeie moeder, - en wat zag . ze
bleek....
„Hans," prevelde ze zachtjes, ,,Hans.,.. lieve
jongen.... kom eens bij me...
- Hans liep op 't ziekbed toe. Onstuimig drukte hij
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zijn lippen op de bleeke handen der zieke, en terwijl
hij haar aanzag, vroeg-ie: „wat is er moeder. . . . ?"
,,Hans. . . . lieve jongen.... ik geloof dat 'k sterven
ga. . . . ," klonk 't zacht, bijna fluisterend.
„Och moeder.... ," begon Hans te snikken, „neen, U
moet dat niet zeggen. . . . ik zal bidden dat U weer
beter wordt. . . . want moeder. . . . 0. L. Heer weet
toch dat 'k U niet missen kan.... " Met zijn hoofd op
moeders handen rustend snikte Hans door, opgaande
in zijn groot verdriet.
„Hans .... ," sprak moeder weer, s wat 0. L. Heer
doet is welgedaan, jongen.... vergeet dat nooit. . . .
Ze streelde met haar beenderige handen over zijn haar.
Hans roerde zich niet, bleef zoo nog lang bij moeder.
Tante Gretha, die moeder 'n bordje bouillon kwam
brengen, maakte er 'n eind aan, „Kom, ga jij' nou eens
naar binnen," zei ze scherp tegen Hans, „Je vermoeit
je moeder maar....
Hans drukte nog 'n kus op moeders hand en keerde
toen naar de huiskamer terug.
Om zijn schoolwerk te maken, daar had hij bijna
geen lust voor, Maar hij wist, dat het hem zou afleiden
en zijn verdriet niet zoo fel zou laten voelen. Daarom
ging hij aanstonds aan den slag. Toch bleven zijn ge
voortdurend bij moeder en menigen zucht-dachten
kwam er over z'n lippen. 's Avonds werd zijn moeder
bediend. Toen begreep hij, dat moeder niet lang meer
leven zou, en toen hij dien avond later dan gewoonlijk
naar bed ging, heeft hij lang liggen huilen....
,
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Den volgenden morgen kwam Oom Leo uit Amsterdam over. Tante Gretha had 'n telegram verzonden,
waarin zij meldde, dat oom spoedig moest overkomen,
daar zijn zuster ernstig ziek was en naar zijn komst
verlangde. De goede man schrok niet weinig, toen hij
't telegram in handen kreeg.
„Dat zuster Marie zwak was," zei hij tot z'n vrouw,
„'wist ik wel, maar dat ze nu in korten tijd zóó ernstig
ziek geworden is neen, dat heb 'k nooit kunnen
denken. . . . Arme bloedjes van kinderen, en dan Hans,
wat zal de jongen bedroefd zijn!"
Oom Leo had van zijn patroon verlof ontvangen om
naar z'n zieke zuster te gaan; nu was hij na 'n lange
reis eindelijk aangekomen.
Hans was hem tegemoet gegaan, en bij 't station
zag hij oom Leo, met nog enkele andere reizigers, den
uitgang verlaten.
Vlug liep hij naar den goeien man toe, die zijn neef
ook reeds opgemerkt had.
„Dag oom," zei Hans, en reikte hem meteen zijn hand
toe. Meer kon hij niet zeggen, oom wist het wel.
„Dag Hans," groette hij vriendelijk terug, en de toon
van zijn stem klonk zacht. „Ik ben blij dat 'k je weer
,eens terug zie, jongen!"
Dat deed Hans goed, oom Leo was altijd zoo hartelijk; en nu nog meer dan anders, nu Hans naar troost
verlangde, bemerkte hij het verschil van karakter
tusschen tante Gretha en oom Leo: tante was altijd
scherp en bits, oom echter vriendelijk en belangstellend.
Dit laatste bleek nu weer overduidelijk.
Niet voor niets had oom 'n verre reis afgelegd, de
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liefde voor zijn zuster, die ernstig ziek was, en voor
haar kinderen had hem niet mogen terughouden naar
hen toe te gaan.
Na 'n kort stilzwijgen vroeg oom: „hoe gaat 't nu
met moeder, Hans?"
„Ze gaat achteruit, oom. De dokter komt 'n paar
keer per dag .... maar hij kan moeder toch niet meer
helpen. . . . "
Oom Leo .keek ernstig. Toen lei hij z'n arm op Hans'
schouder en troostte hem: „Niet 't ergste denken, hoor
jongen! Als 0. L. Heer wil kan hij moeder genezen,
en jij moet blijven bidden." Hans knikte; natuurlijk
zou hij voor moeder bidden, dat had hij al lang gedaan.
Om zijn gedachte af te leiden trachtte oom met zijn
neef over andere dingen te praten, over school, zijn
vrienden en zoo al meer. En dat lukte. Hans praatte
nu druk-uit en vergat 'n oogenblik zijn verdriet, dat
hem reeds dagen had bezig gehouden, en dat hem op
den langen duur geen goed deed. Oom Leo zag wel hoe

de frissche kleur op Hans' wangen verdwenen was,
de jongen tobde en peinsde te veel, alleen wat troost
en opbeurende woorden zouden hem zijn leed lichter
doen voelen. Niemand dan de buurvrouw, juffrouw van
de Westelaken, had Hans met haar goedheid, haar medelijden, wat troost gebracht tante Gretha liet hem aan
z'n lot over, ze trok zich weinig 't verdriet van haar
jongen neef aan. Dit laatste begreep oom ten volle.
Hij kende tante Gretha wel, wist dat ze 'n lastig
humeur en weinig liefde voor haar evenmensch bezat.
En daarom kon ze Hans niet troosten, ondanks alles wat
den jongen in de laatste dagen als 'n groot verdriet met
-
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zich meedroeg. Nog eens keek oom Leo naar 't bleeke
gezicht van Hans. Toen maakte hij 'n ferm besluit en
stond het bij hem vast, dat zijn neef zijn hulp en bescherming in de toekomst dringend noodig had.

NEGENDE HOOFDSTUK.
Juffrouw Meerman sterft. —Mans vertrekt met
oom Leo en tante Josephine naar Amsterdam en
Anna en Piet gaan naar 't weeshuis.
In den namiddag, op denzelfden dag dat oom Leo
was gekomen, stierf Hans' moeder.
Ze was nog lang bij kennis gebleven, had nog met
oom gesproken, zwak en moeilijk, want de benauwd
werd steeds heviger. Zelfs oom, de sterke man,-heid
had zijn tranen niet kunnen bedwingen, toen hij zag,
hoe de laatste oogenblikken van zijn zuster zoo smarte lijk waren. Maar meer nog had hem getroffen, de liefde
voor haar kinderen, die ze nu verlaten ging, om ze
aan de zorg van haar familie toe te vertrouwen.
En oom Leo had aan 't sterfbed van zijn dierbare
zuster beloofd, dat hij er voor zorgen zou dat de kinderen op zijn hulp mochten rekenen. Met 'n matten
glimlach had de stervende moeder toen de hand van
oom omklemd. Dankbaar was ze jegens haar broer, die
haar vroeger ook steeds in moeilijkheden had bijgestaan
en nu, op haar sterfbed liggend, mocht ze voor 't laatst_

76
ondervinden, hoe zijn liefde geheel uitging naar haar
en de kinderen.
Een half uur later nam de stervende moeder afscheid
van haar kinderen. Anna en Piet hadden wel geschreid,
maar ze wisten toch niet goed wat er gebeuren ging.
Liefkoozend hadden ze zich door moeder laten streelen,
zich laten kussen, ze begrepen echter niet dat hun
goeie, bezorgde moeder nu sterven ging en hen verlaten ging. . . . Hans begreep 't wel. Toen hij bij moeder
was, en stijf haar handen omklemd hield, had hij niet
kunnen schreien, 't Was of 'n brok in z'n keel hem
het ademhalen belette, Met strak gezicht bleef hij naar
z'n moeder kijken en luisterde naar 't geen ze hem
nog te zeggen had.
„Hans....," prevelde haar zwakke stem, „Hans... .
jongen .... Onzen Lieven Heer wil 't zoo .... Zijn heilige
wil geschiede.... "
Na deze woorden, die met moeite van haar lippen
kwamen, bleef 't eenigen tijd stil.
Hans kon niet spreken, knikte alleen met 't hoofd.
En weer luisterde hij naar de stem van z'n moeder, die
hem voor 't laatste nob wat te zeggen had.
,,Hans. . . . ik ga naar den hemel. . . . naar je
vader .... ik zal daar voor je bidden .... jongen.... en
aan 0. L. Heer vragen.... of Hij je altijd braaf zal
laten leven... . "
Opeens greep de zwakke moeder de hand van Hans,
en terwijl ze die met de hare zacht streelde, fluisterde
ze: „Lieve jongen.... vergeet mij toch nooit.... wees
altijd goed voor je broertje en zusje.... tegen oom Leo
en tante Gretha.... en tegen allen.... die 't goed met
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je meenen .... en bid vooral veel. . . . mijn jongen. . . .
tot 0, L. Heer. . . . om 't voorrecht, dat Hij je later. .. .
0. , . . mocht dat toch waar zijn. . . . "
Hans begreep wat moeder bedoelde. En nu, nu hij
zag dat moeder sterven ging, kwam het als 'n pijnlijke
last op hem neer, dat z'n goeie moeder op aarde nooit
getuige zou mogen zijn, van 't geen waarover hij
dagelijks mijmerde en waarnaar hij zoo vurig verlangde
om priester te mogen worden.
Toen barstte Hans los: „o moeder, ik zal er altijd
voor bidden. . . . altijd. . . . !"
Deze belofte van haar kind was de vrouw voldoende.
Ze voelde dat ze nu gerust kon sterven, alles was
goed .... tante Gretha en oom Leo hadden beloofd te
doen wat ze konden om de kinderen te helpen en bij
te staan. Wel smartte het de brave vrouw, dat ze d'r
lievelingen, die haar liefde nog zoo zeer noodig hadden,
moest achterlaten, jong en hulpbehoevend maar ze
wist nu, dat ze niet heelemaal als weezen zouden
achterblijven, en deze gedachte deed haar gerust
sterven.
Een half uur later kwam meneer pastoor nog even
naar de zieke moeder kijken; hij zag dat 't einde
naderde en 'waarschuwde de huisgenooten. En terwijl
allen geknield lagen en de pastoor de gebeden der
stervenden verrichtte, ontsliep juffrouw Meerman zacht
en kalm....
Hans had geen moeder meer.
Drie dagen later werd Hans' moeder begraven.
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Oom Leo, die van zijn patroon verlof had gekregen,
om in die dagen bij zijn f amiie te blijven, en daarom
ook zijn eigen vrouw, tante Josephine, had laten overkomen, had de zorgen van 't huishouden zijner overleden
zuster op zich genomen. Tante Gretha had 't goed
gevonden en er ook niets op tegen gehad, dat de vrouw
van oom Leo over kwam, om voor 't laatst haar schoonzuster te zien. Ze had al plannen gemaakt om, nu die
toch kwam, zelf er tusschen uit te trekken en haar
verblijf weer te gaan zoeken in d'r eigen woning. Zoo
gebeurde. Toen tante Josephine goed en wel in huis
was, zei tante Gretha, dat ze 't onnoodig vond dat er
twee vrouwen de voorloopige huishouding zouden waar nemen en daarom stelde ze voor dat zij heen zou
gaan. „Even goeie vrinden", zei ze schertsend tegen
oom Leo, maar in d'r hart was ze wat blij dat ze weer
d'r eigen huishoudentje kon doen ze was dan veel
vrijer. Nu juffrouw Meerman begraven was, moest er
gehandeld worden om de kinderen, Hans, diens zusje
en broertje, 'n goede verzorging te geven.
Oom Leo had in overleg met tante Gretha besloten
om Hans bij zich te houden; de jongen zou dus mee
naar Amsterdam gaan, waar oom zijn verdere opvoeding zou voltooien. Omdat Anna en Piet nog zoo
klein waren, zouden die ondergebracht worden in 't
weeshuis, bij de eeres. Zusters, waar ze 't zeker goed
zouden hebben. De winkel, die door juffrouw Meerman
tot 'n bloeiende zaak was gebracht, zou verkocht
worden; 'n kooper was er al, die de winkel na een
week op den ouden voet zou doorzetten.
Het geldelijk bedrag dat de verkoop opbracht, zou
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voor n gedeelte besteed worden aan de opvocding der
kinderen, wat er over bleef zou later, als ze eenmaal
den leeftijd hadden bereikt waarop ze zelfstandig
konden optreden, onder hen verdeeld worden - Toen
Hans dit alles van oom Leo hoorde luisterde hij toe als
ware 't iets dat slechts 'n droom voor hem beteekende;
maar dan begreep hij het weer geheel en al: moeder
was dood, en hij en Anna en Piet waren nu weezen ....
Wat vie I 't den [ongen hard, toen hij zien moest hoe de
plaats achter de toonbank in den winkel, waar vroeger
z'n lieve moeder de menschen hielp, voortaan door 'n
ander zouworden ingenornen. En al die bekende voorwerpen, die hem dierbaar waren geworden, hij ZOU ze
niet weer terugzien. Dat was voorbij.... nu brak er
voor hem 'n andere tijd aan, Het meest, na de gebeurtenis van moeders dood, had hem getroffen het
besluit dat Anna en Piet naar 't weeshuis zouden gaan.
Zeker, hij wist weI dat ze daar uitstekend verzorgd
waren en niets te kort kwamen, hij begreep ook weI
dat oom Leo z'n zusje en broertje niet bij zich kon
nemen en dat tante Gretha de zorg der kleintjes zeker
niet op zich wilde nemen, maar hij wist ook, dat-ie
slechts zoo nu en dan eens de kleine Anna en Piet
zou zien, Voortaan zouden ze vervan elkaar wonen
- en dan: hoe zouden de peuters het in 't weeshuis
kunnen stellen? Op deze vraag kon Hans zich geen
antwoord ge·ven - maar hij had zich voorgenomen om
dikwijIs aan Moeder-Overste te schrijven en haar te
verzoeken zoo nu en dan te melden hoe het met de

kleintjes ging"
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Eindelijk kwam de dag waarop Hans met oom Leo
en tante Josephine naar Amsterdam zou gaan.
's Morgens, na de H. Mis, was Hans afscheid gaan
nemen van zijn besten vriend Flip van de Westelaken
-en diens ouders, aan wien hij veel te danken had. En
onwillekeurig moest Hans weer denken aan de prettige
dagen, die hij met Flip had doorgebracht, aan de
goedheid van juffrouw van de Westelaken en haar
man, die tijdens de ziekte van Hans' moeder altoos
hadden geholpen en bijgestaan, zooveel ze konden.
Hoe graag was de jongen bij hen gebleven maar
't kon niet, en nu eerst besefte Hans hoe treurig het
was geen vader en moeder te bezitten, die hem hadden
achtergelaten .... 0 ! als-ie daaraan dacht en dat
gebeurde zoo dikwijls dan sprongen de tranen uit
z'n oogen en was 't, of-ie nooit dat groote, zware leed
zou kunnen dragen.
;

,Moed houden, Hans," had juffrouw van de Weste -

laken tegen hem gezegd, toen hij haar bij 't afscheid
nemen de hand reikte, „en maar veel bidden, jongen!
Dan zul je 'ns zien hoe sterk je wordt in 't dragen van
je leed. 0. L. Heer zal je wel helpen."
Die woorden van de medelijdende vrouw vergat Hans
niet licht. En als-ie er dikwijls aan dacht dan voelde
hij ook de waarheid er van; dan voelde hij zich veel
sterker en berustte in den wil van 0. L. Heer, Die hem
zoo jong reeds beproefde.
's Middags vertrok Hans met oom Leo en tante
Josephine, die nu zijn pleegouders zouden . worden,
raar de Hoofdstad. Flip van de Westelaken, Hans'
trouwen vriend, deed hen uitgeleide, en zag nu met
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weemoed 't oogenblik naderen, waarop zijn besten
kameraad, met wien hij zooveel gezellige uren en
prettige dagen had meegemaakt, nu voor goed van hem
heen zou gaan.
Ja, ook Flip voelde het pijnlijke van de scheiding. De
beide jongens waren ook zoo lang reeds aan elkaar
gehecht; ze gingen altoos met elkaar om als twee
broers. En nu kwam aan die vriendschap plotseling 'n
einde of liever gezegd niet, want de vriendschapsband zou blijven. Dat hadden Hans en Flip dan ook
afgesproken. Ze zouden elkaar nooit vergeten en van
tijd tot tijd 'n brief schrijven, waarin ze elkaar hun
lief en leed konden meedeelen.
Al leefden ze dan ook ver van elkaar, de vriend
zou blijven, de echte kameraadschappelijke-schap
genegenheid, die nu bij 't afscheid nemen als 't ware
nog hechter en sterker werd.
Terwijl Flip met zijn vriend en diens oom en tante
stond te praten, kwam met 'n suizende vaart de trein
binnengestoomd. Met 'n schok stond hij even later
stil. Nu moesten de reizigers instappen, daar de trein
hier bij 't dorp maar enkele minuten gelegenheid gaf
om de altoos weinige reizigers in de gelegenheid te
stellen in te stappen,
Voor 't laatst drukten de beide vrienden elkaar de

hand,

„Hou je goed, Hans," zei Flip, „Tot ziens, hoor! En
schrijf je spoedig, ja ?"
„Stellig," antwoordde Hans terug. „Zoodra ik in
Amsterdam ben stuur ik je al 'n briefkaart. Nou ajuus,
hoor! En nogmaals de groeten thuis!"
Hans Meerman -- 6
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Flip nam beleefd zijn pet van 't hoofd en gaf nu ook
de oom en tante van Hans 'n hand, Daarna stapten de
reizigers in de coupé.
Nog 'n laatsten afscheidsgroet werd er gewisseld,
daarna klonk 't teeken van vertrek en even later gleed
de trein zachtjes-aan, onder de overkapping van 't
perron door, de vrije spoorbaan tegemoet.
Flip zwaaide met z'n zakdoek en Hans met z'n pet,
totdat bij 'n kromming van de spoorbaan de trein uit
't gezicht raakte, en de jongen op 't perron met 'n
zucht aanstalten maakte om naar huis te gaan,
Ook Hans had gezucht, het ontging oom en tante
niet toen de trein al sneller de plaats verliet waar
hij eens gelukkig met zijn overleden ouders had geleefd, waar hij zijn broertje en zusje moest achterlaten
en ook zijn beste vrienden. En hij dacht er aan, hoe
ginder in 't dorp, ver van hem vandaan nu, een stille
plek was, waar zijn dierbare vader en moeder in vrede
rustten onder de schaduw van het kruis, wier stem
hem eens zoo lieflijk had toegeklonken, wier zorg eens
aan hem was besteed, en nu .... voorbij, voor immer
was dat blijde, aardsche geluk heengegaan ... .
Was 't wonder dat Hans zuchtte en zoo nu en dan 'n
traan uit z'n oog wegpinkte?
En verder roffelde de trein, langs uitgestrekte lande
waarop nu de boeren geploegd en gezaaid-rijen,
hadden, langs even uitgestrekte weiden, begroeid met
malsch gras, waarin rustig het vee graasde. En hoog
daarboven straalde in gouden gloed de ,zon en schoot
dartel haar stralen uit naar de aarde, die zooveel leed
en droefheid te dragen geeft. Hans zag niets van 't
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mooie landschap, dat zich links en rechts van den
spoorweg ontplooide, hij merkte niets van den speelschen lichtgloed der zon, hij hoorde slechts het
gelijkmatig geroffel van den trein, waaruit hij 'n
vreemde, verre stem scheen op te merken, die hem
voortdurend toeriep: moeder. . . . vader. . . . dood.
dood...."
Oom Leo zag wel dat zijn jongen neef weer aan 't
peinzen was. Zoo'n jongen toch! Maar hij begreep
volkomen, dat Hans bijna niet anders kon, en toch:
dat mocht niet. De toch al niet te sterke jongen zou
ziek van droefheid kunnen worden. Dat moest hij, als
pleegvader nu, voorkomen; Hans was nu zijn kind, dus
moest hij voor hem waken en zorgen. Oom Leo knoopte
'n gesprek met Hans aan, dat in 't begin niet erg
vlotten wilde. Maar langzamerhand ging 't al beter,
en omdat oom Leo zoo af en toe 'n grapje maakte,
werd de stemming al vroolijker en scheen Hans zijn
leed te vergeten. Tante Josephine tracteerde op
bonbons en zoo werd de reis, die bij 't begin lang
scheen te zijn, toch nog 'n gezellige reis en ze waren
in Amsterdam voordat ze het vermoedden.
..

.

TIENDE HOOFDSTUK.
Oom Leo vertelt een brokj e geschiedenis van
Amsterdam.

Het was volop zomer geworden. Dagen achtereen
brandde de zon over de druk-woelende Hoofdstad
en ze scheen het voor eerst nog niet op te geven.
Als 'n onmetelijke koepel 'welfde de strak-blauwe lucht
zich over de stad en omgeving, en ving de vlammende
zonnestralen op, die de lucht als 't ware in fellen gloed
zette.
De menschen klaagden over de benauwde warmte,
die op den dag aanhield en alleen 's avonds en in den
nacht zich door 'n behagelijke koelte verdrijven liet.
En bij 't klagen over de warmte werd er ook verzucht
naar regen, want de langdurige droogte dreigde de
gewassen op 't land veel schade te doen.
Hans Meerman verbleef nu ongeveer anderhalve
maand bij zijn oom en tante, en hij had 't bij hen goed
naar z'n zin. Oom Leo deed alles wat hij kon voor zijn
jongen neef en ook tante Josephine was alles voor hem.
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Het goeie men.sch, met haar fijnvoelend hart, liet zich
door geen moeite en zorg afschrikken en zij behandelde
Hans dan ook, zooals een moeder haar eigen kind.
Harts had niet te klagen integendeel.
Juist de liefderijke zorgen en goedheid van zijn oom
en tante deed hem dikwijls zijn vroeger kinderleed ver
wat niet weg nam, dat hij natuurlijk meer dan-getn,
eens aan zijn overleden ouders dacht. Maar hij had
zich nu in zijn lot weten te schikken, en was 0. L. Hoer
wat dankbaar, dat-ie voortaan, zoolang hij nog niet zelf stan dit; kon staan, bij oom en tante mocht blijven, en
niet door tante Gretha hoefde verzorgd te worden, wat
hij eerst gevreesd had.
Het leven in de groote stad leek hem in 't begin wat
vreemd, ja zelfs benauwd. Hij was altoos het kalme,
rustige dorpsleven gewoon geweest, en had nog niet
het jachtende, druk-woelige menschengekrioel, met het
het jachtende gedoe van auto's, trams en wagens van
dichtbij gezien.
Hans meende aan 't drukke stadsleven niet te kunnen
wennen. De eerste dagen had hij zelfs hoofdpijn maar naarmate hij zich meer in 't drukke gewoel
begaf, des te meer werd hij er mee vertrouwd, hoewel
hij bij 't oversteken van straten en pleinen nod zeer
voorzichtig was.
Wat Hans vooral prettig vond, was, dat-ie zoo nu
en dan met oom en tante mee mocht gaan „winkelen"
dat vond hij eenig. Oom Leo, als geboren Amsterdammer, wist natuurlijk zeer goed den weg in de stad, en
zoo kwamen ze dan op plaatsen, die Hans, als hij ze
alleen had moeten zoeken, nooit gevonden zog? hebben.
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En op zulke wandelingen vertelde oom Leo van
bizondere merkwaardigheden die ze tegenkwamen, van
oude gebouwen, van typische personen, "straatfiguren",
zooals oom ze aanduidde, enz.
Hans luisterde bij zulke verklaringen en rvertellingen
altijd scherp toe, en omdat oom Leo weI merkte hoe
zeer het Hans beviel, 't geen hij vertelde, daar door
deed hij juist zijn best met nieuwe opmerkingen en aanwijzingen de leergierigheid van zijn neef te bevredigen,
Onder de leerlingen van de Broederschool had Hans
reeds veel vrienden gekregen_ Hij kon geed met de
jongens opschieten en de Broeder-onderwijzer, die les
gaf in de hoogste klas der Mulo-School - waarin Hans
nu zat - zag weI, dat Hans veel goede eigenschappen
bezat, die hij bij andere jongens maar niet ontdekken kon,
Broeder Theodorus zag weI dat Hans geen flauwe
jongen was, met gemaakte manieren, die door zijn aanstellerigheid den schijn wilde wekken, alsof-ie beter
was dan andere jongens, Neen, de Broeder zag wel,
dat Hans zich gaf, zooals-ie was: cerlijk en oprecht.
Dat deed den onderwijzer, die reeds zooveel bittere
ervaringen van verschillende leerlingen in zijn onderwijzers-Ioopbaan had opgedaan, goed en hij hoopte dat
Hans zoo zou blijven, dan zou er bepaald nog eens '0
flink man uit hem groeien.... Hoe kon Broeder Theodorus oak weten dat Hans 'n heerlijk verlangen met
zich meedroeg, het verlangen om priester te mogen
worden, Maar de Broeder zou het toch, en weI van Hans
zelf, te weten komen,
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„Dat is klaar!"
Met 'n zucht sloeg Hans zijn boeken dicht, waarin hij
na den middagschooltijd had zitten studeeren.
Hoe laat was 't nu?
Zes uur! Dan kon oom Leo reeds thuis zijn van 't
kantoor. Hans deed de boeken in zijn schooltasch en
verliet zijn kamertje.
In de huiskamer was tante Josephine bezig de koffietafel gereed te maken,
„Is oom al thuis, tante ?" vroeg Hans.
,Ja, hij is in den tuin!' antwoordde tante. „Wil je 'm
'ns roepen? dan kunnen we aan tafel gaan."
Hans was al buiten.
Bij een der bloemperken, achter in den tuin, zag hij
oom Leo staan, met smaak dampend uit zijn goudsche
pijp.
„oom Leo!" riep Hans hem toe, „komt U aan tafel?
tante wacht op ons."
„Natuurlijk jongen, kom 'k," lachte oom, „niets vaster
dan dat, mijn maag jeukt al 'n poosje!"
Lachend gingen ze beiden door de serre-deuren naar
binnen. En even later zaten ze gedrieën gezellig om de
tafel, en lieten zich de boterhammen goed smaken.
„Zeg Hans," zei oom Leo opeens, „je bent, geloof ik,
nog al 'n liefhebber van geschiedenis, hè? As je 't graag
hebt, wil ik je van avond wel 'n brokje geschiedenis van
Amsterdam vertellen. 't Is leerzaam voor je, en je zal
't zeker wel de moeite waard vinden om iets meer van
Amsterdam te weten, dan wat je nu weet."
Hans vond 't heerlijk.
„Als U de moeite voor me over hebt, oom," zei-ie,
.
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„dan graag. Ik weet nog zoo weinig van Amsterdam,
maar nu kunt U me op de hoogte brengen, Ik vind 't
heerlijk!"
Oom Leo en tante Josephine moesten lachen, maar
intusschen zagen ze weer, dat alles wat ze voor hun
neef deden of nog zouden doen, steeds door den jongen
met 'n dankbaar hart werd aangenomen.
Na de koffiemaaltijd kwam dan ook de beloofde ver
-teling.
Oom Leo trok met z'n neef den tuin in, en samen
namen ze plaats op de tuinbank in 't priëeltje, dat achter
in den tuin was,
Het was daar 'n schaduwrijk hoekje; de dichte
bladerenkroon van 'n klimopplant bracht 'n verfr^ísschende koelte in het priëel, waar. het thans, in den
avond, heerlijk was voor 'n gezellig zitje vooral voor

'n zitje, waarbij 'n vertelling komt.
Oom Leo schrapte 'n lucifer aan, stak zijn pijp aan,
zette zich toen in 'n gemakkelijke houding naast Hans
en begon:
Zooals je weet, Hans, is Amsterdam niet altijd geweest
zooals 't nu is; 'n groote, drukke handelsstad met fiere
torenspitsen en kolossale gebouwen. Er is 'n tijd geweest, dat je van dat alles niets zag; geen kerken, geen
paleis op den Dana, geen Centraal-Station, geen Stadion;
niets van dat alles. En toch is die tijd er geweest, 't was
toen in de 12e eeuw, Als de menschen uit dien tijd
thans op de plek zouden komen waar nu Amsterdam
gebouwd is, dan zouden ze niet weten hoe ze 't hadden.
Want in de twaafde eeuw was er van de plek, waarop
later Amsterdam is gebouwd, niets meer te zien dan 'n
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kale veenvlakte, die zich uitstrekte aan beide zijden
van den Amstel. T oen liep de Amstel heel gemoedelijk
langs onbebouwde oevers - en 't was daar stil, Het
eenige geluid wat je 'r hooren kon, was 't suizend geritsel van 't oeverriet, en zoo nu en dan de krijsehende
schreeuw van 'n kokmeeuw, die hongerig naar voedsel
zocht.. Toch was er aan den reehter Amsteloever "vel
wat meer leven te bespeuren.. Je weet nu wei de Oude
Kerk en de Warmoesstraat te vinden, nietwaar?"
Hans knikte dat-ie 't wist.
nGoed, op die plaatsen ongeveer verhief zich destijds
'n hoogen zandrug hoven 't vlakke veenland, Dat was 'n
zandplaat en daarop woonden eenige vissehers..
Amsterdammers kon je die mensehen natuurlijk niet
noemen, weI Amstellanders.. De naam Amsterdammers
kwam eerst later toen er de dam kwam, die beide
oevers met elkaar verbond.. Die Amstellanders, om ze zoo
maar te betitelen, waren zeer waarschijnlijk van WestIrieschen oorsprong, Het waren stevige lui, die meestal
hun kost verdienden met visscherij en wat bocrenbedrijf, Mooie woningen, zooals [e die nu in Amsterdam
ziet, kenden ze niet. Ze woonden in kleine, arrnocdige
hutjes, opgetrokken uit hout en riet en veenzoden, en
die huties stonden gebouwd op den zandigen rechteroever, waarover ik je zoo juist sprak.. De schuiten, waarmee die mensehen ter vischvangst gingen, lagen opgetrokken tussehen het riet van den Amsteloever. Toch
hadden die menschen op hun manier ookweilanden maar ze konden 't niet halen bij die van onzen tijd, Het
waren schrale weiden, die achter hun hutten lagen, meer
landwaarts in. Gras stond er bijna niet op, en wat er

nog opstond, kwam met moeite boven 't water uitkijken.
Dat kon ook niet anders, want je moet weten, dat het
land, Amstelland dus, nog niet bedijkt was en dat het
meerdere malen per jaar werd overstroomd.
Zoo kwam het, dat 't laagveen geregeld doortrokken
werd van 't water van 't IJ en den Amstel; zelfs waren
hier en daar diepten die met het IJ in open verbinding
stonden.
Aan den anderen kant, ten Noorden dus, van den
Zandrug, lag 'n plek dat dicht begroeid stond met
water-planten; 't was daar dan ook met recht 'n moeras.
Aan den Zuidelijken kant was 'n moerassige laagte te
zien, waar het wemelde van watervogels van allerlei
soort. Vooral waren daar veel ganzen en eenden. Op
de enkele plekjes die nog overschoten, hadden de Amstel-

landers wat weiland geschapen, waarop zoo hier en

daar 'n koe liep te grazen.
Veel koeien hadden de Amstellanders niet. Wel
varkens en da's niets te verwonderen. Omdat er zoo
weinig gras in die streek kon groeien, hielden die
menschen er meer varkens op na dan koeien. Hun
koeien aten geen vischafval, hun varkens wel. En zoo
kwam 't dat de Amstellanders, die, zooals je nu weet,
visscherslui waren, liever varkens hadden; die beesten
aten wat graag de afval van hun visch op.
De Amstellanders waren goed geloovige lieden, Katholieken, die zich, als visschers, Sint Petrus tot Patroon
hadden gekozen.
Het vak, dat Petrus eens uitoefende, hadden ook zij
en daar gingen ze groot op. Dagelijks trokken ze 'r met
hun schuiten op uit, hopende op 'n goede vischvangst,
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hetzij van zee- of riviervisch. De visch, schol, baars, bot
of brasem, die ze vingen, brachten ze meestal ter markt
in Weesp of Mijdrecht.
In Ouderkerk stond in die dagen het houten slot der
Heeren van Amstel; aan hen moesten die eenvoudige
menschen, al waren ze ruw en onbeschaafd, onderdanig
zijn. Maar nooit hadden die visscherslui kunnen ver
dat eens bij de plek, waar zij hun nederig-moedn,
bedrijf uitoefenden, een stad zou ontstaan, groot onder de
steden van Europa, die eens dragen zou den naam van
„Heilige Stede, Want het ontstaan van Amsterdam
is gekomen door het leggen van 'n dam in den Amstel
maar niet alleen daardoor: het was voornamelijk de
zegen van 0. L. Heer, dien de stad tot de grootste maakte
van alle Hollandsche steden.
Kijk, Hans, zoo was in de 12e eeuw de plek te zien,
waarop nu Amsterdam gebouwd is, als je den Amstel
afvoer van Ouderkerk naar het IJ. Later kreeg
Amsterdam tot hoofdpatroon Sint Nicolaas; dat was in de
14e en 15e eeuw maar toch Sint Petrus werd nooit
vergeten. Want toen Amsterdam goed en wel gesticht
was, bleven de Amstellanders in de stad wonen, en
stichtten er 'n vereeniging. Zoo'n vereeniging heette
h e t g i l d e. En omdat Sint Petrus hun Patroon was,
werd deze vereeniging het Sint-Pietersgilde genoemd.
De leden van het gilde lieten 'n eigen houten kapel
bouwen, de Sint-Pieterskapel; vlak over die kapel ver
rees het Sint-Pietersgasthuis. Nu nog kun je de SintPieterspoort zien; ik geloof, dat je die al 'ns gezien hebt,
is 't niet ?"
Hans kon zich die poort niet meer herinneren.
-
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,.Nu goed," zei oom Leo; , dan gaan we a.s. Zondag,
na de Hoogmis, er eens met de tram heen. De SintPieterspoort is het doorgangspoortje van Nes naar Rokin.
Afijn, dat zullen we Zondag wel zien.
Lang heeft daar 'n Sint-Pietersbeeld gestaan, met
sleutels in de hand, die als 't ware de beschermer was
van Amstelland's grond, Het toezicht op de vischmarkt
werd in die dagen gehouden door de bestuurders van
het Sint-Pietersgasthuis, Die markt mocht pas beginnen
als de H.. is in het gasthuis was afgeloopen. Al spoedig
had Amsterdam twee vischmarkten, die waren hij den
Dam. De markt voor riviervisch lag ten Zuiden van den
Vijgendam, dicht bij het gasthuis; de markt voor zeevisch
lag ten Noorden van den vijgendam. Waar nu de Bijen
korf gebouwd is, je weet wel, dat groote gebouw, op die
plaats ongeveer was die markt. Die vischmarkt is eeuwen
lang op die plaats in Amsterdam gebleven omstreeks
1840 werd ze achter de Waag geplaatst, bij de Nieuwmarkt."
Terwijl oom Leo had zitten vertellen, was zijn pijp uit
. Opnieuw stak hij ze aan en aandachtig volgde-gean
zijn
bewegingen. Juist wilde oom weer verder
Hans
vertellen, toen tante Josephine naar het prieel kwam,
om thee te brengen. In haar hand droeg ze het theeblad,
waarop de kopjes stonden, met voor ieder nog 'n fijn
biscuitje.
„Kunnen de heeren het hier nogal uithouden ?" vroeg
ze, het theeblad op het tuintafeltje zettend.
„Dat gaat best, nietwaar Hans?" sprak oom,
,,Ik heb 't goed naar m'n zin," lachte Hans. „Oom ver;
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telt, en ik heb niets anders te doen dan te luisteren, Da's
nog al makkelijk."
"Ja:' zei oom Leo weer, "en toch ben 'k nog niet heelemaal uitverteld, Want als 'k heel de geschiedenis van
Amsterdam moest vertellen, kwamen we voorloopig DOg
niet aan 't einde."
"Je hebt 'n knappe oom, Hans," lachte tante Josephine,
"Vin-je ook niet?"
Nu lachte oom weer. "Als geboren Amsterdammer,"
zei-ie, "ga 'k er groot op iets van mijn geboortestad te
weten, Ik heb veel van Amsterdam gelezen en hooren
vertellen, En nu gaat 't er maar om, of je dat alles kunt
onthouden, Ik ben zoo gelukkig geweest het te kunnen
onthouden, nu kan Hans weer "vat van mij leeren.'
"Zoo is 't," zei tante, nMaar 'k moet de heeren weer
achterlaten, want 'k heb nog wat in de keuken te doen.
Straks kom 'k nog 'ns kijken."
De thee, die tante gebracht had, smaakte,
En toen oom Leo en Hans hun kopje : hadden . uitgedronken, zette de eerste zich weer in zijn gemakkelijke
houding, om nog iets meer te vertellen van het Sint
Pieters-gild,
En Hans luisterde weer.
"De Ieestdag van het Sint-Pieters-gild," zei oom, "werd
door de leden van het gild op 29 Juni gevierd" Dat is de
Ieestdag van Sint Petrus, zooals je weet.
Dan werd er volop feest gevierd op de vischmarkt
van den Dam. Aan versieringen ontbrak het niet, Met
groene slingers en kronen waren de vischbanken versierd, Voordat het feest begon gingen eerst de leden van
het gild naar de kapel om de H_ Mis hi; te wonen.
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Daarna begon op het marktterrein 'n soort kermis, die
afgewisseld werd door 'n optocht met de St. Pietersbanier voorop. Die optocht eindigde met 'n maaltijd en
. n rondedans van gildebroers en gildezusters. Geloof maar
vrij, dat ook de kinderen in die dagen met zulk feest
volop genoten vooral de jongens."
Dat geloofde Hans graag.
,,.Klaar hoe komt 't nu, dat Amsterdam de „Heilige
Stede" genoemd wordt, oom ?" vroeg hij.
„Dat moet ik je ook nog vertellen. Als 't niet te laat
wordt, kan die vertelling er nog wel bij."
Oom keek op zijn horloge.
„'t Is negen uur," zei hij; „nou, dan kan ik je die geschiedenis nog wel even vertellen."
„Heel graag," zei Hans.
Oom Leo vertelde weer:
„Het was 'n week voor Palm-Zondag van 't jaar 1345.
In de Kalverstraat, die je nu wel goed bekend is, lag
toen 'n man ziek te bed. En terwijl de man met den dood
lag te worstelen, ging zijn zoon er op uit om 'n priester
te waarschuwen. Als in 'n droom liep de jeugdige man
verder, alles om zich heen vergetende alleen maar
denkende aan z'n zieken vader, die bediend moest
worden. Hij liep langs de Kalverstraat, ging de Plaetse
over, de Kerkstraat in, om zoo op 't Oudekerksplein te
komen. Daar waarschuwde hij een der geestelijken van
de Sint Nicolaaskerk, om zoo spoedig mogelijk bij zijn
vader te komen. Aanstonds voldeed de priester aan 't
verzoek van den zoon. Hij nam Ons-Heer mee uit den
tabernakeltoren bij het hoogaltaar en ging toen op weg
naar den zieke.
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Het was to en omtrent vespertijd..
Bij 't huis van den zieke knielden 'n paar poorterskinderen, en toen de priester hen met Ons-Heer voorbij
ging, klopten ze eerbiedig op de borst, en zeiden:
"Geloofd zij Jezus in het Heilig Sacrament.. " Even later
reeds was de stervende man bediend - maar voordat de
priester heenging, zei hij tot de familie, dat ze, in geval
de zieke door 'n braking zou worden overvallen, het
braaksel uit eerbied in 't haardvuur moesten werpen.
Intusschen werd de vader hoe langer hoe zieker.. Hij
kreeg het verschikkelijk benauwd en 'n oogenblik later
moest hij werkelijk overgeven, Het was toen reeds
lang na zonsondergang. In 'n zuiver hekken werd het
braaksel door de vrouwelijkc leden van 't gezin opgevangen, en volgens de opdracht van den priester in 't
VUUf der haardstede geworpen. Dat vuur bleef den
ganschen nacht doorbranden, daar het jaargetij nag guur
was en er bi] den zieke gewaakt moest worden..
De nacht kwam en ging heel langzaam voor den zieke
voorbij, En na dien langen, troosteloozen nacht begon de
morgen weer te dagen, Een der vrouwen, die juist haar
kind gekleed had en aan haar dagtaak wilde bcginnen,
voelde opeens 'n hevige koude door al haar leden..
Vreemd, dacht ze, het kan hier toch niet koud zijn, het
haardvuur brandt toch.
Vlug liep ze naar het vuur, rakelde het wat op, zoodat
de vlammen omhoog lekten. Maar wat ziet ze nu? ...
Moet ze dat nu gelooven wat ze ziet, of droomt ze wellicht .... ? Zij overtuigde zich goed, en zag nu, dat zich
te midden der laaiende vlammen een ongeschonden,
blanke H. Hastie beyond. Met dit al is de vrouw hevig
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geschrokken. En zonder te weten wat ze eigenlijk doet,
steekt ze onvervaard haar hand midden in de vlammen
en neemt de H. Hostie uit 't vuur.
Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, beziet
de vrouw haar hand. Een wonder is hier gebeurd. Want
geen brandletsel heeft ze bekomen, en de H. Hostie, Die
zij in haar hand houdt, voelt koud aan. Nu legt ze • de
H. Hostie in de andere hand. Opeens verandert de Hostie:
de blanke, witte kleur krijgt nu het aanzien, alsof ze
gezengd is door het vuur.
Daar schrikt de vrouw van,
In haar verwardheid roept ze 'n andere vrouw, die in
't zelfde huis woonde, en zegt haar wat ze zoo juist heeft
ondervonden.
Ook deze vrouw schrikt niet weinig, als ze hoort wat
er gebeurd is. Op verzoek van haar buurvrouw laat ze
zich de wonderbare Hostie in de hand leggen.
Maar zoo mag ze toch niet blijven staan er moet
gehandeld worden, de H. Hostie moet in veiligheid
worden gebracht. En zoo deed die vrouw. Heel eerbiedig
legt ze de H. Hostie in 'n zuiveren doek en verbergt Die
in haar kleerenkast, of schrijn, zooals die ook wel ge
werd. Even later kwam de man dezer vrouw-noemd
thuis, En nu vertelt de vrouw aan haar man alles wat
er gebeurd is, en hoe ze gehandeld heeft.
De man werd nieuwsgierig.
„Toe," zei hij, „laat me 'ns zien waar je de Hostie
verborgen houdt." De vrouw voldeed aan zijn verzoek
maar niet zonder vrees. Ze opende de kist,. en nu
nam de nieuwsgierige man de Hostie in zijn hand,
't Is of zijn nieuwsgierigheid nog grootex wordt en
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hij alleen met het zien der H. Hostie niet tevreden is. Hij
wil die Hostie ook wel eens betasten. Door zijn nieuws
gedreven, doet hij dit dan ook. Maar nu-gierhd
beweegt de Hostie Zich op en neer, en daar schrikt de
man zóó van, dat hij gauw tegen z'n vrouw zegt: „Neemt
de Hostie maar weer terug, en laten we 'n priester
waarschuwen.
Dit deden ze. Aanstonds kwam de ontboden priester
naar 't huis van die menschen en toen hij hoorde wat
er met Ons-Heer was geschied, zuchtte hij diep.
Want hij dacht er aan, hoe hij gisteren nog opdracht
had gegeven, om het braaksel in 't vuur te laten werpen.
En nu had dit zulk 'n gevolg gehad.
Eerbiedig legde hij nu op zijn beurt de H. Hostie in een
daarvoor meegebrachte Hostiedoos, en ging het lijnwaad
wasschen, waar de H. Hostie in gerust had.
Daarna kwam hij weer bij de Hostie-doos.
Vreemd! de doos is leeg!
De H. Hostie is weg! Spoorloos verdwenen!
En hoe ze ook zochten: de priester, de vrouw en
haar man, nergens konden ze de Hostie vinden.
Onverrichter zake moest de priester naar huis gaan.
Wat moet dit alles beteekenen, zoo dacht hij, wat zou
0. L. Heer met dit vreemde gebeuren voor hebben?
Den anderen dag zou hij meer weten.
Toen werd hij weer door dezelfde vrouw ontboden:
gaf hij weer eens in haar huis wilde komen, want wat
er nu gebeurd is, grenst aan 't ongelooflijke.
„Wat dan wel ?" vraagt de priester.
En nu vertelt de vrouw, dat in haar schrijn 'n kussen
ligt, met 'n schoonen doek er op. En op dien doek ligt
"
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de H. Hostie, Die nu gemerkt is met de afbeelding van
den verrezen Christus!
Zoo vlug hij kon ging hij nu naar 't huis van de
vrouw, om zich te overtuigen van 't geen deze gezegd had.
En ja
't was zoo.
Toen heeft die priester in alle stilte heel eerbiedig de
H. Hostie naar de kerk gebracht.
Maar daar bleef het niet bij.
Want er gebeurden nieuwe wonderen.
na het eerste wonder
Het gebeurde twee dagen,
dat de man, die zoo nieuwsgierig de H. Hostie had
betast, bij 't vuur zat, met zijn vier-jarig kind op z'n
schoot.
De man was nu niet goed te spreken.
„Foei," zei hij tot z'n vrouw, „je hadt die praatjes van
de Hostie beter kunnen verzwijgen, in plaats van ze aan

de buren te vertellen." Hij zelf had de heele geschiedenis
graag geheim gehouden. De man maakte zich werkelijk
boos.
Opeens wordt het kind, dat op zijn schoot zit, niet
goed. Het wordt bevangen door vallende ziekte en
valt van zijn schoot. Het arme kind bezeert zich erg.
Herhaalde malen komen deze eigenaardige ziekteverschijnselen bij 't kind voor.
De ouders weten geen raad.
Totdat ze 'r toe komen, om met . vele vrienden berouwvol en barrevoets 'n bedevaart te gaan doen naar
het H. Sacrament van Mirakel in de Sint Nicolaaskerk.
En vanaf dit oogenblik genas de kleine.
Den anderen dag gebeurde er weer 'n wonder.
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Toen vond de moeder van 't zieke kind andermaal
de H. Hostie in haar schrijn.
Weer ontbood ze vol ontsteltenis denzelfden priester.
Nu begreep deze, dat 0. L. Heer het Mirakel bekend
gemaakt wilde hebben, tot stichting van alle menschen,
en ook tot roem van Amsterdam.
Aanstonds stelde hij alles in 't werk om het wonder
met de H. Hostie aan de bewoners van de stad bekend
te maken,
vol geestdrift stelden de Amsterdammers 'n processie
op, waarbij kruisen en vanen meegingen, om de wonderbare Hostie over te brengen naar de parochiekerk.
Blij klonk het gezang op, terwijl de processie voort
schreed, waarin de priesters vol eerbied de H. Hostie
droegen, gevolgd van schepenen en poorters.
En waar de processie heen trok, knielden de Amsterdammers eerbiedig neer, met ontbloote hoofden, kloppend
op hun borst.
Zoo werd Amsterdam vanaf dien dag, vanaf dat oogenblik, als 'n kleine stad, door 0. L. Heer tot groote dingen
uitverkoren.
Eenigen tijd, na het geschieden van 't wonder, werd
't huis van den zieke afgebroken, en over de oude haard
werd toen 'n Sacramentskapel gebouwd. Die-sted
kapel ontving den eernaam van „Heilige Stede."
Zoo kwam Amsterdam aan dien naam, en de stad
is beroemd geworden om 't groote wonder, dat daar eens
met het H. Sacrament heeft plaats gehad,"
Hier eindigde oom Leo.
Juist kwam tante Josephine vragen of de oude en
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jonge meneer nog 'n kopje thee wenschten. Natuurlijk
was dat goed.
Oom had van 't vertellen dorst gekregen, tante's vraag
was dus niet overbodig.
'n Oogenblik later zaten de drie menschen nog wat
gezellig bij elkaar in 't priëel, genietend van den mooien
zomeravond. Het begon nu zoo zoetjes aan donker te
worden. De schemer dikte tot duisternis, en aan den
avond-hemel begonnen hier en daar de sterren te
pinkelen.
Van den naastbijzijnden kerktoren trilden elf slagen
door de avondstilte. Elf uur! „Het is laat geworden,"
zei oom Leo, „kom, we moeten naar bed!"
'n Half uur later lag Hans al onder de wol en spoedig
sliep hij in. En hij droomde, dat-ie met de Amstellanders
op het IJ ging visschee. Plotseling kwam er 'n ruk.
wind opzetten, dien het bootje, waarin hij zat, omsloeg.
,,Help! help!" gilde Hans. Meteen schrok hij wakker.
Hij had zich zelf hooren gillen maar gelukkig: 't
was slechts een droom geweest. Daarna sliep hij weer
in en werd pas wakker, toen tante Josephine hem
's morgens riep om op . te staan.

ELFDE HOOFDSTUK,

Van een plaaggeest, die zijn straf niet ontging, en
boe Hans kennis maakte met de familie'Van Dijk.

„Bult ! buit!"
Een paar straatjongens, die dit riepen, achtervolgden
'n klein meisje van omstreeks twaalf jaar. Het was
'n gedrochtelijk figuurtje, 'n stumperig kind, dat in de
straat, waarin zij woonde, bekend stond als „het bultje ".
Ze heette Truusje van Dijk, maar bijna niemand
noemde dien naam als er over haar gesproken werd;
't was altijd „het bultje" voor en „het bultje" na.
Geen wonder dat dit het gebochelde kind griefde.
Nu kwam ze uit school, schuw om zich heen ziende
of er geen kwelgeesten in de buurt waren. Op 'n drafje
liep ze huiswaarts, blij dat er geen kinderen waren
die haar zouden schelden of naroepen. Als ze maar
eenmaal thuis was, dan hinderde het niet meer. Moeder
was dol op haar dat wist ze. Die zou ook nooit
„bult" tegen haar zeggen, maar wel zou ze altijd vragen,
of de kinderen haar weer hadden nagejouwd. Zoo liep
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Truusje in zich zelf te denken, toen ze op den hoek
van de straat tegen 'n paar straatjongens aanbotste,
die haar al meer hadden geplaagd. Truusje wilde op zij
gaan, maar voor dat ze dit kon doen, had een der
bengels haar 'n stomp in den rug gegeven.
„Op zij bult", zei-ie, en z'n makkers stonden er bij
te lachen. Truusje ging op zij. De tranen sprongen haar
in de oogen en snikkend liep ze verder, bang nog 'n
stomp te krijgen.
De straatjongens hadden pret.
„Kijk dat bultje eens loopen," zei er een. „Ik wist
niet, dat die zoo vlug is!"
En opeens hoorde Truus de jongens roepen: „bult!
bult!" Maar daar bleef het niet bij.
Want even later klonk het weer:
„'t Is de bult z'n eigen schuld,
Dat-ie zijn last moet dragen!"
O! wat waren die jongens toch onaardig.
Kon zij 't helpen, dat ze zoo ongelukkig was; en
begrepen die rakkers dan niet, dat ze heel haar leven
zoo zou blijven.... ?
Maar wat hoorde ze nu? Kregen die jongens ruzie?
Truusje hield haar pas wat in en zag schuw om. Toen
bleef ze staan en zag hoe 'n jongen, met 'n schooltasch
het was Hans Meerman, die ook
onder den arm
een der bengels bij den schouder
uit school kwam
greep en hem flink door elkaar ranselde. Zijn makkers
lieten den groot-schreeuwer in den steek en stonden
op 'n afstand, waar ze zich veilig voelden, te kijken hoe
't met hem afliep.
Truusje kon 'n glimlach niet onderdrukken, toen ze zag,
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hoe de jongen, die haar 't meest had nageroepen en
haar - ook gestompt had, nu ferm door elkaar werd geschud. Maar die groote jongen had ze toch al meer
gezien, geloofde ze.
Ze meende, dat hij wel eens voorbij hun huis kwam,
in 't nauwe steegje, dat uitkwam op een der hoofd
straten van de stad. Hoor eens hoe die straatjongen te
keer ging!
„Ik heb dat meisje niet nagejouwd!" loog hij er op
los, „en 'k heb ze ook niet gestompt!"
„Zoo," zei Hans, en hij hield den tegenspartelenden
deugniet nog steviger vast, „wou je me nog wat wijs
maken ook? Dan moet je vroeger opstaan, hoor! Ik heb
alles af staan kijken, en je hadt niet gedacht, dat ik
opeens achter je stond, he?"
Truusje stond nog te kijken, en duidelijk hoorde ze
wat de beide jongens tegen elkaar zeiden.
Nu zag Hans haar ook staan. Hij wenkte haar, dat ze
naderbij moest komen. „Zusje, kom 'ns hier!" riep hij,
„wees maar niet bang!" 'n Beetje bang was Truusje toch
wel. Maar ze vertrouwde op den jongen die haar riep
en daarom kwam ze naar Hans toe.
Deze zag hoe er nog tranen blonken in de oogen
van 't teêre schepseltje, en hoe ze schuw keek naar den
jongen die haar geplaagd had. De laatste dorst nu niets
te doen, maar deed wel pogingen om los te komen uit
de sterke handen van Hans.
„Zusje," zei Hans tegen het gebochelde kind, „heeft
die jongen je geplaagd, ja of nee? Zeg 'ns eerlijk, wees
maar niet bang."
Truusje durfde bijna niet te antwoorden, maar ze zag
,
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weI dat de straationgen toch niets kon doen, en toea
zei ze haperend: "ja.... hi] heeft bult geroepen.... en
me ook 'n stomp gegeven ......
,,0, zoo dacht ik ook,' zei Hans tot den tegenspreker,
"wat dat meisje zegt geIoof ik, maar jouw praatjes niet,
hoor! En wees nu voortaan voorzichtig, en laat dat
meisje met rust.. Begrepen?'
"Ja, [a,' zei de jongen, "ik heb 't begrepen, en 'k zal
Diet meer scheIden ook.... laat me nou maar los ....
au ... ~ je knijpt me zoo.. "
Hans yond dat de jongen nu genoeg beschaamd gemaakt was, en daarom liet hi; hem gaan.. Wat die jongen
draafde! Alsof de duivel hem op de hielen zat.. Hans
moest er om lachen, en hij lachte nag harder, toen hi;
zag, hoe de bengel opeens zijn rechterklomp verIoor en
zoo maar pardoes op z'n knieen viel voor 'n dikken
politic-agent, die hem aanstonds weer op de been hielp..
En toen de rakker weer in zijn klomp was gestapt, keek
hij met schuwe blik den agent aan, als was-ie bang dat
deze wist wat er zoo juist gepasseerd was.. Gelukkig, de
agent zei niets - lachte aIleen maar, 't was ook zoo'n
koddig gezicht..
"Plaagt die jongen je dikwijIs?" vroeg Hans aan 't
gebochelde meisie, dat met haar bleek snoetje hem
vertrouwelijk aanzag..
"Zoo nu en dan kom ik hem weI 'ns tegen,' zei
Truusje, "en dan kan hij me nooit met rust laten, Waarom
moet hij me altijd schelden.. .. ik kan er toch niks aan
doen, dat 'k zoo ongelukkig ben.. " En ·weer sprongea
er tranen in de oogen van 't stumperige kind; ze werd
'weer opnieuw aan haar leed herinnerd..
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„Huil maar niet, zusje," zei Hans. „Ik zal dien jongen
in de gaten houden en geloof me: hij zal je voortaan
wel met rust laten, Ga nu maar gauw naar huis, hoor!
Waar moet je heen?"
„Deze straat door, even voorbij den hoek, in dat
straatje, daar woon
„Goed," zei Hans weer, „dan loop 'k zoo ver met je
mee, ik kan daar ook heen om naar huis te gaan."
Even later was 't meisje thuis, en 'n beetje verlegen
dankte ze Hans voor zijn hulp; dan liep ze met korte
pasjes de deur van 't oude huis in, die openstond en
waardoor je in 'n lange, smalle gang kon zien, met aan
't einde 'n glazen deur, die toegang gaf tot 'n kamer.
Hans had het goed gezien: het waren arme lui die
hier woonden. Wie weet, zoo dacht hij, wat dit kind
al niet missen moet, en dan nog ongelukkig is; hij
begreep niet, hoe er nog menschen konden zijn, die
daarmee spotten.
Vlug liep hij nu het nauwe steegje uit, naar huis.
't Was laat geworden; tante zou niet weten waar-ie
bleef.
Toen Hans thuis kwam, vertelde hij van 't stumperige
meisje, dat hij daar juist verdedigd had tegen de plaagstreken van enkele straatjongens.
Tante Josephine meende, dat ze het ongelukkige
kind wel eens meer gezien had.
„Als ik me niet vergis," zei ze, „is het dat kind bij
wier moeder oom Leo al eens op huisbezoek geweest
is, vanwege de St. Vincentiusvereeniging."
Oom Leo was reeds enkele maanden lid van die vereeniging, en had in dien tijd al veel ellende in sommige
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huisgezinnen van dicht hij gezien. Hij kwam soms bij
menschen, die voor de buitenwereld niet weten wilden,
dat ze 't zoo arm en ellendig hadden.. Dat waren van
die zoogenaamde "stille armen", bij wien de nood somtijds 't hoogst is. Een 'van die arme gezinnen was ook de
familie van Dijk, waar kleine Truusje, het gehocheld'e
meisje, thuis hoorde .
"Heeft dat kind dan geen vader meer, tante?" vroeg
Hans, die zich 't lot van 't arme schepseltje biz onder
aantrok.
"Zeker weI," was tante's antwoord, "maar die man
heeft niet altijd geleefd, zooals hij verplicht was, tegenover z'n vrouw en kind. Hij was aan den drank versIaafd en kwam daardoor in armoe. Zijn vrouw werd
ziek en hij zelf kwam door eigen schuld zonder werk,
omdat zijn patroon, die geen dronkaard op 't werk
duIdde, hem bedankte. 't Was jammer van den man,
want hij was 'n goedvakman; als huisschilder verstond
hij zijn yak ais een der besten - maar de drank werd
z'n ongeluk, en dat heeft hij later, toen 't te Iaat was,
pas ingezien."
Maar tante, "wat is er met dien man dan gebeurd?"
vroeg Hans nieuwsgierig..
"Hi; is in de gevangenis terecht gekomen, m'n jongen.'
"In de gevangenis? ... Maar da's vreeselijkf"
"Dat is 't ook, Hans."
En nu vertelde tante Josephine het treurige lot van
den armen dronkaard, die, om uit de ellende te komen,
zich had schuldig gemaakt aan diefstal..
't Was gebeurd in het postkantoor van de stad,
Van Dijk had 'n postwissel van een gulden met vijftii
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cent ingevuld en dien aan zich zelf geadresseerd. Met
dien wissel was hij naar 't postkantoor gegaan, en had
daar het bedrag veranderd en grooter gemaakt dan
ft werkelijk was. Hij had het bedrag f 1,50 zoo weten
te veranderen, dat er f 21,50 op den wissel kwam te
staan en met den wissel ging hij daarna naar 't loket,
waar de geldelijke bedragen worden uitbetaald.
De dienstdoende ambtenaar merkte niets van 't
bedrog en betaalde het geld, volgens het bedrag op
den wissel, aan den oplichter uit. Maar niet lang daarna
kwam het bedrog aan 't licht.
Van Dijk moest op 't politie-bureau komen, waar hij
ondervraagd werd, en waar hij dan ook voor den Commissaris bekende, dat hij de vervalsching van den wissel
gepleegd had.
Deze daad werd niet ongestraft gelaten, al was 't
alleen maar om te zien, hoe streng de politie tegen
zulke oplichterstrucs optreedt. Van Dijk werd later
door den rechter veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf, en nu moet de man er nog voor boeten, want
zijn straftijd is pas voor de helft voorbij."
Onwillekeurig zuchtte Hans.
„Wat moet dat Truusje dan al veel ellende mee
-maken,"
zei-ie; „en ze is nog jong,"
„Dat moet ze ook," beaamde tante, „maar voor d'r
moeder is 't nog vreeselijker. 't Goeie mensch moet
van den morgen tot den avond werken, om haar kind te
eten te geven. Geen wonder, dat de heeren van de
Vincentiusvereeniging al 't mogelijke doen om haar te
helpen, hoewel ze zelf geen misbruik zal maken van
de goedheid, die aan haar besteed wordt."
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Zoo was 't ook,
Want toen oom Leo thuis kwam, wist deze nog meer
te vertellen van vrouw van Dijk en haar ongelukkig
kind; oom beweerde zelfs, dat de moeder liever gebrek
wilde lijden, dan geholpen te moeten worden. Maar
omdat de Vincentiusvereeniging zoo iets niet mocht
toelaten, werd zij zooveel mogelijk geholpen.
„En", voegde oom er aan toe, „we doen ons best om
van Dijk, noodra hij uit de gevangenis is ontslagen, aan
'n netten werkkring te helpen. Dat zal niet makkelijk
gaan; maar we zitten er niet bij stil als iemand gevallen is, moeten we 'm uit zijn val doen opstaan en
helpen om staande te blijven, nietwaar ?"
Hans begreep wat oom bedoelde.
En vanaf dit oogenblik nam hij zich voor, om goed
uit te zien, dat kleine Truusje geen last zou hebben
van plaaggeesten onder de schoolkinderen, die haar
het leven nog bitterder zouden maken dan 't reeds was.
Van tijd tot tijd mocht hij wat levensmiddelen bij de
arme moeder brengen, waarvoor zoo nu en dan wel
eens geld besteed werd uit zijn eigen spaarpot.
Kleine Truusje zou hij echter niet lang meer hoeven
te beschermen: ze werd aangetast door 'n ernstige
ziekte, waaraan zij stierf juist op den dag dat haar
vader uit de gevangenis kwam. Alsof 0. L. Heer met
deze zware beproefing de vader wilde leeren voortaan
'n goed leven te gaan leiden, door hem voortdurend
den dood van zijn eenigst kind voor oogen te houden,
dat in haar jonge leven door zijn schuld veel leed had
moeten ondervinden; leed van armoe en ontbering.

TWAALFDE HOOFDSTUK.

EeD kwajongeDsstreek, die Doodlottige gevolgeD had
kunDen hebben, maar toch DOg schade aanrichtte.

Hans was met oom Leo, op den eerstvolgenden
Zondag, uit de Hoogmis op de tram gestapt, om 'n toertje
te maken door Amsterdam, Intusschentijd zou tante
Josephine, die dien Zondag naar de Vroegmis was geweest, voor de koffietafel zorgen: die kon dan gereed
zijn, als oom en Hans weer thuis kwamen..
De tramrit ging in de richting Rokin. Het was aardig
die richting heen te gaan, en nu kon Hans ook het
doorgangspoortje zien van Nes naar Rokin, waar vroeger
het beeld stand van St. Pieter met de sleutels in zijn
hand, waarvan oom Leo verteld had,
Zooals het met veel oude gebouwen en merkwaardigheden gaat, was 't ook hier met dit poortje.. Het was
moeilijk zich voor te stellen hoe dit vroeger er had
uitgezien: maar 't was tach merkwaarig en trok de
belangstelling van allen, die iets gevoelen voor oudstedenschoon.
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de tram stopte aan 't begin van
Na het tramritje
zag Hans 'n jongen
de straat waar oom Leo woonde
schuw langs hem heen loopen.
Hars meende dien jongen meer gezien te hebben.
Hoe kon-ie nog twijfelen; natuurlijk had hij dien jongen
meer gezien hij had hem zelfs 'n keer 'n afranseling
gegeven. Want die jongen was niemand anders dan de
kwelgeest van kleine Truusje, het stumperig meisje, dat
door Hans beschermd werd.
Hoe zou die jongen toch heeten?
Hans moest er om lachen, toen-ie zag, dat de jongen
het op 'n loopen zette en angstig om keek. Hij was de
aframmeling zeker nog niet vergeten; wat diende hij
ook dat ongelukkige schepseltje te plagen. Oom Leo
lachte ook,
„Da's 'n echt boefje," zei hij. „Maar 't is geen held,
dat blijkt nu wel,"
Naar de straatjongen werd niet meer omgezien; er
werd zelfs niet meer over 'm gepraat. Maar toch zou
Hans nog meer van den plaaggeest te hooren komen,
waaruit bleek, dat de jongen 'n slecht karakter bezat
en 'n echte valschaard was.
Het was even voor de morgenles.
Na de schoolmis rumoerde het er druk aan toe op de
speelplaats, want dan hadden de jongens 'n kwartier
vrij voordat de les begon. Bij de poort, waardoor je op
de speelpaats kwam, stond 'n troepje jongens druk te
redeneeres.
Juist kwam Hans Meerman bij hen staan, en toen
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de jongen naast wien
hoorde hij dat Piet van Vliet
hij in de klas zat aan 't woord was.
Hans kon nog net opvangen: „ja, en hij plaagde
Truusje van Dijk, dat gebochelde meisje bij ons in de
buurt, ook altijd. Kinderen plagen, was zijn lust maar
tegen een van ons jongens durfde-je niet op, dan ging
meneer altijd loopen."
Hans was nieuwsgierig naar 't geen Piet van Vliet
verteld had. 't Ging bepaald over den jongen dien hij
de vorige week op den loop had gejaagd. Daar wist Piet
niets van; Hans vertelde zulke dingen, als 't niet hoefde,
nooit verder onder z'n vrienden. Maar nu zou hij toch
wel graag willen weten wat Piet van dien jongen wist
te vertellen. 't Was zeker geen goeds, want anders zou
Piet niet zoo Zeelijk van 'm doen. Zooals Hans vermoedde
was 't ook: Piet had het over den jongen, die Truusje
meer dan eens geplaagd had, en den laatsten keer van
Hans 'n aframmeling kreeg. Toon van Hagen heette hij.
Die jongen had al heel wat kattekwaad uitgehaald;
maar dat niet alleen: hij was ook 'n plaaggeest, die
vooral het muntte op oude, gebrekkige menschen en
weerlooze kinderen. Die menschen na-jouwen en
schenden was bij hem zulk 'n leelijke gewoonte geworden, dat hij daarin geen kwaad zag, en 't daarom
menige ouwe ziel danig lastig maakte. Toon deed die
plagerijen altijd in 't geniep en keek wel uit, dat hij uit de
handen bleef van de politie; zou je aan 'm gevraagd
hebben: waarom doe je zoo iets? vind je dat nu zoo
aardig ?, dan zou hij je op deze vragen geen antwoord
hebben kunnen geven en als-ie 'ns heel ernstig daarover bij zich zelf had nagedacht, dan had-ie moeten
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bekennen, dat-ie ook niet wist waarvoor hij altijd
plagen moest. 't Was 'n leelijke gewoonte, waarvan de
jongen het leelijke eerst inzag, toen het te laat was ... .
Want welke leelijke streek Toon had uitgehaald, daarvan
kreeg Hans na schooltijd van Piet van Vliet 'n uit
vertelling.
-voerig
Toon van Hagen moest van z'n moeder 'n boodschap
doen bij Trui Schellekens, 'n arme weduwvrouw, die
'n armzalig winkeltje bezat. Ze verkocht kachelhout en
petroleum en verschillende artikelen om te schrobben,
zooals: dweilen, boenders, schuurzand, enz. 't Was geen
vetpot bij de ouwe ziel. Ze kon dan ook van haar winkelfje met de enkele klanten niet bestaan, en moest
er meer dan eens in de week op uit om bij sommige
families de wasch te doen. Daar was het altijd hard
werken; maar ze wist het wel: als ze een wasch in de
veertien dagen moest missen, beteekende dit voor haar
het verlies van de geheele huur van haar armelijk
huisje. En daarom pakte de vrouw aan; ze had er zich
al lang in getroost. Als Trui Schellekens uit wasschen
ging, paste haar zuster Mie op 't winkeltje en hielp de
menschen die iets kwamen koopen.
Toen Toon van Hagen naar 't winkeltje van de oude
ziel moest, trof hij haar zelf thuis. Op haar vraag wat
hij wenschte, zei-ie: ,,ik mot 'n boender hebben, maar
een die goedkoop is, hoor!"
„0, wacht dan maar even, beste jongen," zei Trui,
die blij was dat ze weer iets verkoopen kon, „ik zal er
eventjes een van achter halen. Ik ben zoo terug."
„Ja, maar opschieten, hoor!" kommandeerde de brutale
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jongen; „je deedt beter je spullen in den winkel te
hebben."
Trui antwoordde niet op de praatjes van den praatsmaker. Ze slofte naar achter en liet den jongen 'n
oogenblik aan z'n lot over.
Toon keek 'ns het winkeltje rond en zag het petroleumvat staan. Meteen kwam er 'n gedachte bij hem op,
waarvan hij niet vermoedde, dat deze ernstige gevolgen
kon hebben. Hij keek 'n beetje angstig naar de deur,
die Trui achter zich had toegetrokken.
Trui was er nog niet -- hij had nu 'n mooie kans om
de kraan van 't petroleumvat open te draaien. Voorzichtig deed hij dat. Enkele druppels lekten op den
steenen vloer. Dat was niet naar den zin van den
deugniet. D'r moest minstens 'n straal petroleum uit
de kraan komen.... en daarom draaide hij de kraan
wat verder, open, totdat er opeens 'n breede straal uit
de tuit kwam en breed-uit op den vloer stroomde. Toon
draaide vlug de kraan weer dicht, en wat hij nu ging
doen zou 'n treurig gevolg hebben. Uit z'n broekzak

haalde hij 'n doosje lucifers,
die hij van z'n moeder
nooit op zak mocht dragen, maar dat-ie stilletjes toch
altijd deed schrapte er een aan, en wierp die met
den brandenden kop in den uiteenvloeienden petroleumplas. Op 't zelfde oogenblik sloeg er 'n breede vlam
ploffend omhoog, waarvan Toon zóó schrok, dat hij
achteruit deinsde en tegen 'n kist viel, waarop 'n
aantal dweilen lagen. Door den schok gleden de dweilen
van de kist en kwamen midden in de vlam terecht.
Toon gaf 'n gil, toen hij zag hoe de vlam de dweilen
Hans Meerman -- 8
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aantastte, en, nu de vlam grooter werd, ook de kist
begon te schroeien.
„Help! Help! brand! !" riep-ie.
Radeloos liep hij 't winkeltje uit, de straat door en
verdween toen in 'n zijsteeltje, waar hij voorloopig in
veiligheid was.
Naar huis gaan dorst-ie niet. Zoo bleef hij tot 't donker
werd in de stad slenteren, en lederen politie- agent, dien
hij tegenkwam, liep-ie schuw voorbij, want hij was bang
dat ze 'm zouden aanhouden en meenemen naar 't
bureau.
Eerst toen 't flink donker was geworden sloop hij
naar huis, waar hij z'n moeder schreiend aan tafel zag
zitten en vader met norsch gezicht voor zich uit zat
te staren.
En Toon begreep dat dit zijn schuld was.
Trui Schellekens was met den boender weer naar d'r
winkeltje gesloft, en toen ze de deur opendeed kwam
haar opeens 'n verstikkende brandlucht tegemoet. Wat
schrok de ouwe ziel! Ze dacht in onmacht te vallen,
maar gelukkig had ze nog zooveel tegenwoordigheid
van geest, dat ze luid om hulp kon roepen.
„Brand! brand!!" riep ze zoo hard ze kon.
Juist ging er iemand haar winkeltje voorbij, die het
luide roepen gehoord had. 't Was 'n man uit de buurt,
die nu haastig binnenkwam en aanstonds het ernstige
van 't binnenbrandje inzag. Gelukkig wist hij hoe 't
winkeltje was ingericht, en daarom drong hij de ouwe
vrouw opzij, om zoo vlug mogelijk bij de kraan van de
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waterleiding te komen. Hier stonden altijd eenige emmers
in elkaar. Vlug greep de man 'n emmer en vulde dien
onder de kraan met water; toen dezen gevuld was plaatste hij den anderen emmer onder de kraan en ook dezen
emmer was weldra met water gevuld. Even later wierp
hij het water in de vlammen, die al dreigender om zich
heen grepen, maar die nu aanstonds gesmoord werden.
Schreiend stond Trui de bewegingen van den man aan
te zien en klaagde maar aldoor: „m'n dweilen, m'n
petroleum. . . . oh. . . . oh. . . . wat 'n schadepostje. . .
„Kalm blijven, vrouwtje," zei de hulpvaardige buurtbewoner. „'t Had veel erger kunnen worden. . . . je heele
huisje had er mee gemoeid kunnen zijn!" En terwijl de
man dit zei, wierp hij nog meer water op 't vuur, dat na
'n paar minuten gebluscht was. Het gevaar was nu
voorbij, en Trui wist niet hoe ze haar weldoener moest
bedanken.
Deze wilde van geen dank hooren, „Ik heb m'n plicht
gedaan, Trui! En 'k ben blij, dat 'k toevallig je huisje
passeerde," zei hij. „Wie weet wat er anders nog was
gebeurd."
Trui droogde haar tranen af en keek met weemoed
naar den modderigen plas, waarin nog geschroeide
stukken dreven van haar dweilen, die ze natuurlijk
niet meer gebruiken kon.
„Hoe is dat brandje nu ontstaan, Trui ?" vroeg de
man, die haar geholpen had.
Hoe? Ja
dat wist Trui zelf niet.
Maar zij had er geen schuld aan, integendeel, beweerde ze. Ze was altijd veel te voorzichtig met vuur,
Niemand anders dan de jongen, die daar straks in den
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winkel was, kon 't gedaan hebben.. Die was spoorloos
verdwenen - die zou weI schuld hebben..
"Ken [e 'm?' vroeg de man"
,,'n Beetje wel,' antwoordde Trui, "hij komt hier weI
'ns meer 'n boodschap doen, hij heet, geloof ik, van

Hagen."
"Van Hagen, zeg je? van Hagen? maar dan ken 'k
dien rakker weI! Toon heet-ie, he?"
"Dat weet 'k niet, kan weI, maar hij heeft me 'n flinke
schade berokkend." En weer begon de vrouwte
schreien, toen ze 'r aan dacht, hoe lang ze 'r voor
werken moest, wilde ze de schade te boven komen..
De bereidvaardige buurtbewoner beloofde te onderzoeken of het Toon van Hagen was, die 't brandie
gesticht moest hebben.. Hij zou er aanstonds werk van
maken..
Zoo kwam 't, dat de man bij de ouders van Toon
kwam vragen of deze thuis was.. Maar T oonwas er niet..
Of de ouders dan ook wisten welke kwajongensstreek
Toon weer had uitgehaald - want dat de jongen schuld
aan 't geval had, daaraan twijfelde de man geen oogenblik. De ouders wisten natuurlijk van niets maar
omdat Toon zoo lang uitbleef van z'n boodschap, begonnen ook zij te gelooven, dat hij weer iets had uitgehaald en nu niet thuis dorst komen..
De brandstichterij in 't. winkeltje van vrouw ScheIlekens' was intusschen bij de politie aangegeven, Zoo iets
mocht niet ongestraft blijven, Toon - die bij zijn late
thuiskomst 'n standje van z'n vader kreeg en vertellen
moest of hij schuld had aan den brand - werd zoo wit
als 'n doek.. Hi; had niet gedacht, dat vader dit reeds
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weten zou, Hij was echter eerlijk genoeg om te ie kennen, 'n Half uur later kwam er 'n politie -agent, met
Wien Toon mee moest naar den commissaris van politie,
op het bureau werd Toon ondervraagd en ook hier
bekende de jongen alles eerlijk, zoodat de commissaris
onwillekeurig dacht, dat Toon nog niet door en door
slecht was, en dat er van den bengel wellicht nog wel
'n netten jongen gemaakt kon worden. Toch moest Toon
zijn straf ondergaan. Hij werd naar 'n verbetergesticht
gestuurd, waar hij onder de bekwame leiding der Broeders weldra tot 'n degelijken jongen werd gevormd. Zijn
ouders betaalden de schade van den brand, en spoedig
behoorde ook deze gebeurtenis weer tot het verleden.
Toon van Hagen bleef, nadat hij het verbetergesticht
had verlaten, 'n nette jongen, die zijn plaaglust en
baldadigheid voor goed had afgelegd. En zoo werd hij
later nog den steun van zijn ouders,

DERTIENDE HOOFDSTUK.

Twee brieven.

Een paar dagen voor de groote zomervacantie
die door alle schoolleerlingen met verlangen werd
tegemoet gezien
mocht Hans na schooltijd de Broeder
'n handje meehelpen met kleine bezigheden, die er altijd
te doen zijn wanneer de vacantie op komst is.
De meeste jongens waren verzot op zoo'n „handje
meehelpen," maar omdat natuurlijk niet iedere jongen
daarvoor in aanmerking kwam, had Broeder Theodorus
zijn jongens laten loten, Dat was de eerlijkste manier
degene die het lot gunstig was, was dan ook de
uitverkorene en de andere leerlingen konden daar
niets tegen inbrengen.
Deze keer was dan 't lot op Hans gevallen.
Onder de jongens was er niemand die hem „het
baantje" misgunde integendeel: allen gunden 't hem
van harte, waarmee dus wel duidelijk bleek, dat Hans
goed bij de jongens gezien was. Geen wonder ook!
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Van 't begin dat-ie bij hen in de klas kwam, had hij
zich getoond als 'n oprechten jongen, met 'n vriendelijk
woord voor ieder, die zelfs zijn kameraads graag vooruit
hielp, als ze met een of andere som of taalles zaten
te tobben. Zoo was Hans en omdat hij goed leeren
kon, kostte 't hem ook geen moeite anderen wat vooruit
te helpen.
Op dien bewusten dag dan, na den middagschooltijd,
toen Broeder Theodorus en Hans alleen in het rustige
schoollokaal waren, was het gesprek tusschen Hans
en den Broeder op 't volgende gekomen. Broeder
Theodorus had aan Hans gevraagd welk beroep hij
kiezen zou wanneer hij de school verliet.
„Weet je nog niet wat je later worden wilt, Hans?"
had de Broeder gevraagd.
Hans gaf niet aanstonds antwoord op de vraag van
zijn onderwijzer.
Wel voelde hij zich rood worden, en dat was den
Broeder niet ontgaan. „Wil je 'n plaatsje op 'n kantoor
zoeken, m'n jongen? " vroeg hij. Hans knikte van neen.
En toen kwam het er heel zachtjes bij hem uit:
,.,priester wil ik worden, Broeder. . . . "
Toen was 't even heel stil geworden in de klas, en
had den goedigen, zachten blik van den Broeder 'n
oogenblik gerust op 't gelaat van Hans, die hem met
zijn trouwe jongensoogen eerlijk had aangezien.
„Hans, jongen.... is dat waar ?" klonk het den
knaap op verrasten toon tegen.
„Ja, Broeder.... ik wil heel graag priester wor
den.
had hij geantwoord
en nu, nu hij zijn
onderwijzer ook met zijn vurig verlangen in kennis
-

..

.

,"

120

had gesteld, was 't Hans, alsof er 'n stem in zijn
binnenste hem toefluisterde: „Moed houden, m'n
jongen. . . , eens zal je priester zijn. . . . "
Was dat slechts verbeelding?
Hans kon zich op dat oogenblik daarvan geen ver
geven. Maar wat was dat vreemde dan in zijn-klaring
binnenste, dat vreemde, dat zijn verlangen weer grooter
deed worden? Zou het de stem van zijn Engelbewaarder
zijn? Hij wist het niet en luisterde nu weer naar den
Broeder, die zijn hand. op Hans' schouder legde.
„M'n jongen," zei hij, „als het je verlangen is om
eenmaal priester te mogen worden, blijf dan veel tot
0, L. Heer bidden, iederen dag opnieuw, opdat Hij je
dat groote voorrecht eens zal schenken. Het gebed
is dan je grootste kracht. En weet je oom nu ook dat
dit je verlangen is?"
Toen moest Hans eerlijk bekennen, dat hij er met
oom Leo nog geen woord over gesproken had, en ook
met tante Josephine niet. Wel vertelde hij, dat-ie er
vroeger met z'n overleden moeder over gesproken had
zelfs toen ze reeds op haar sterfbed lag. Broeder
Theodorus knikte begrijpend en zag Hans door zijn
heldere brillenglazen ernstig aan. Het slot van 't gesprek
was, dat Hans den Broeder beloven moest, dat hij,
als de gelegenheid gunstig was, met oom Leo over zijn
toekomstig verlangen zou spreken. Dat mocht hij niet
lang uitstellen temeer daar 'n paar maanden na de
zomervacantie het school-examen werd gehouden,
waarna de leerlingen, die voor dit examen slaagden, de
school gingen verlaten, of verder studeerden aan de
H. B. S,, het Gymnasium of 'n andere onderwijsinrichting.
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Hierbij bleef dus het gesprek en Hans had het voornemen gemaakt den raad van den Broeder op te
volgen.. Een bezwaar had hij: zou oom Leo met zijn
verlangen accoord gaan, en het wei goed vinden dat
hij voor priester studeeren ging? Daarover had Hans
met den Broeder niet willen spreken - maar hij geIoofde nu al reeds dat hij zich te bezorgd maakte
omtrent oom's besIuit.. Oom Leo zou het weI goed
vinden; hij zou er in ieder geval zoo spoedig mogelijk
met hem over spreken, verder zou hij veel bidden en
de rest aan 0 . L.. Reer overIaten..
Als Die verlangde, dat-ie eenmaal priester zou worden,
dan hielden van zelf aile bezwaren op .
Toen Hans dien namiddag uit school thuis kwam, yond
hij bij z'n boterhammen, die tante voor hem gereed had
gezet, twee brieven liggen .
Twee brieven! Waar kwamen die weI vandaan?
Een was er verzonden door de Overste van het
Weeshuis, uit 't dorp Reendijk, waar Hans vroeger gewoond had, en waar nu z'n broertje en zusje nog in 't
Weeshuis verbleven..
De andere brief was van Flip van de Westelaken..
Hans' hand beefde 'n beetje zenuwachtig, toen hij den
brief van Moeder-Overste opende..
De zuster sehreef het volgende:
Reendijk, 29 Juli 19....
Beste Hans,
Je zult het weI heerlijk vinden een brief uit Reendijk
te mogen ontvangen, Reeds veel eerder heb ik je willen
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schrijven
maar mijn drukke bezigheden laten dit niet
aanstonds toe, zoodat er wel eens tot schrijven moet
worden uitgesteld.
Thans kan ik je dan melden, dat de kleine Anna en
Piet het opperbest maken. Ze kunnen heel goed wennen
en zijn allerliefste speelkameraadjes voor de andere
weeskinderen. Zooals je weet hebben ze in 't begin nog
al veel gehuild, vooral toen ze merkten dat jij was
heengegaan en niet terugkeerde. Of ze het verlies van
je lieve moeder - zaliger wel ten volle begrepen hebben,
geloof ik niet. Ze zijn nog zoo jong, de peuters, ze
kunnen het eigenlijk nog niet begrijpen. En daarom is
't zoo gelukkig, dat ze het nu goed naar hun zin hebben,
en dat ze hier in 't weeshuis goed verzorgd zijn.
Beste Hans, ik zou je nu meteen wel eens wat willen
vragen en 'k geloof, dat 't geen ik je vraag, wel
naar je zin zal zijn. Luister maar eens, daar komt het:
zou jij het leuk vinden om eens 'n paar dagen bij je
zusje en broertje te komen tijdens de vacantie? Me
dunkt: ik geloof dat 'k niets te veel vraag, is 't wel?
Welnu, dan moet je mij maar zoo spoedig mogelijk
je besluit melden, dan wordt er hier rekening mee
gehouden. Afgesproken? Goed! De kleintjes zullen ook
wel blij zijn als ze hun grooten broer weer eens zien, en
't is voor jou tevens 'n aardig uitstapje. Schrijf me dus
maar zoo spoedig mogelijk!
De hartelijke groeten aan oom en tante, en ook voor
jou gaan hierbij de beste groeten.
In afwachting,
Zr. MAGDALENA,
Overste,
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Hans dacht aan geen boterhammen meer.
Met den brief van de zuster liep hij dansend de
kamer door, zoodat tante Josephine, die in 't zijvertrek
was, haastig naar binnen kwam loopen.

„Hoera, tante!" riep Hans, „ik mag Anna en Piet
komen bezoeken! Hier is de brief van zuster Magdalena,
daar lees U hem ook maar eens!"
Tante Josephine nam den brief van Hans aan -en las
hem door.
„'t Is aardig van de zuster," zei - ze, „en jij gaat natuur.
lijk graag, nietwaar ?"
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hij was zoo blij, want nu, na
Hans lachte gelukkig
langen tijd, mocht-ie weer eens z'n zusje en broertje
zien. Dat zou 'n heerlijk oogenblik zijn, als-ie bij hen
kwam, en ook de kleintjes zouden wel naar zijn komst
verlangen.
„Er is nog 'n brief, Hans," zei tante.
Ja, dat was waar ook! Waar zou die vandaan komen?
Uit Nieuwenoord? Hoe kon dat?
Nu eerst zag Hans, dat dezen brief van zijn trouwen
vriend Flip van de Westelaken afkomstig was. Maar
hoe kon dit schrijven dan uit Nieuwenoord komen?
Haastig scheurde Hans de enveloppe open, en even
haastig gleden zijn oogera langs het keurige schrift van
zijn vriend, die het volgende schreef:
Nieuwenoord, 29 Juli 19....
Waarde vriend Hans,
't Is 'n poosje geleden, dat je wat van me gehoord
hebt, hè? Maar daarom ben ik jou toch niet vergeten,
dat begrijp je wel, nietwaar? Je zult het wel vreemd
vinden 'n brief van mij uit Nieuwenoord te ontvangen,
Laat ik je dat even duidelijk maken.
We wonen bijna drie weken in Nieuwenoord, waar
m'n vader 'n groentenwinkel heeft overgenomen, die
druk beklant is. De zaak in Reendijk ging ook opperbest, maar die heeft m'n vader er nu als filiaal
bijgenomen en verhuurd aan Toon Stokhof, de oudste
knecht, die nu met zijn vrouw en kinderen ook 'n goed
bestaan heeft. Na de vacantie kom ik bij m'n vader in
de zaak en dan zal 't werken voor me worden. Maar
-
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we moeten toch vooruit,
daar zie ik niets tegen op
nietwaar?
Zeg Hans, ik zou bijna vergeten te vragen hoe 't met
je gaat. Goed? Kun je 't nogal wennen in Amsterdam?
't Zal in 't begin wel vreemd voor je geweest zijn in die
groote stad, vooral omdat je uit Reendijk kwam, waar
alles zoo stil en rustig is. Hoe maken je oom en tante
het? Als je aan elkaar schrijft heb je altijd ook veel te
vragen, hè? Daarom moet je mijn nieuwsgierigheid maar
spoedig bevredigen en mij ook 'ns 'n brief sturen. Doe
je het? Dan ben je 'n reuzen kerel. 0 ja, Hans, nog
wat! Je krijgt nu ook vacantie, hè? Zou je zin hebben
om eens 'n week of zoo bij ons te komen logeeren? Ik
weet zeker dat je wilt: vraag het daarom eens aan je
oom en tante, of ze het goed vinden, en schrijf het mij
dan. Schrijf er dan meteen bij wanneer je het beste
komen kan, we zullen er hier bij ons thuis dan op
rekenen. Het zal leuk zijn, jog, als we elkaar weer eens
ontmoeten, Ik spits me 'r al op. Ik zal dus maar zetten:
tot ziens!
Doe de groeten aan je oom en tante ? Zeg hun maar,
dat bij ons thuis alles heel goed is.
Nu ,Hans, de beste groeten van mijn vader en moeder.
Wees zelf hartelijk gegroet van mij, je oude en trouwe
vriend
FLIP.
P.S. Wat blijft het toch warm, hè? Is 't in Amsterdam ook zoo broeiend? Ik puf gewoon weg van de hitte.
Het raam van mijn kamertje staat hoog opengeschoven,
maar geen windje komt er naar binnen. 't Is te hopen,
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dat er gauw wat regen komt; vader zegt, dat 't hoog
vooral voor de veldvruchten.
noodig is
Nou Hans, ajuus hoor!
Nogmaals gegroet van je vriend
Flip.
De brief van Flip was 'n tweede verrassing voor
Hans. Wel had hij vreemd opgezien, dat de familie van
de Westelaken naar Nieuwenoord was getrokken, maar
heel vreemd had hij 't toch ook weer niet gevonden,
daar Flip's vader vroeger al eens gesproken had om in
Nieuwenoord te gaan wonen,
Tante Josephine kreeg de brief van Flip ook even in
handen, en toen ze gelezen had wat deze schreef, keek
ze Hans eens lachend aan.
„Je weet nu wel waar je naar toe kan in de vacantie,
he?" zei ze schertsend.
Hans lachte ook eens. „Alles komt tegelijk, tante,"
antwoordde hij. Even scheen-ie na te denken. Toen
zei-ie weer: „Maar 't eerst ga 'k toch naar Anna en
Piet .... en dan naar Flip .... tenminste als U en oom
het goed vinden. Anders blijf 'k thuis."
Dat 't goed was wist Hans wel. Immers oom en tante
gunden hun neef de beide uitstapjes van harte; ze waren
zelfs blij, dat hij de uitnoodigingen gekregen had. Het
zou hem goed doen als-ie weer eens in gezelschap kwam
van zijn broertje en zusje en zijn vriend Flip.
En Hans begreep wel, dat het Flip geen moeite had
gekost om zijn vriend te mogen uitnoodigen; zijn ouders
zouden er zelfs prijs op stellen als hij kwam. Daarom
had oom Leo aanstonds zijn goedkeuring gegeven dat
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Hans op een van de eerstvolgende dagen op reis zou
gaan. Tante Josephine zou voor de bagage zorgen en
de zaak was dus beklonken.
Dienzelfden avond schreef Hans nog twee brieven.
Een aan Zuster Magdalena, de Overste van 't Mariagesticht te leendijk, waarin hij schreef, dat-ie zeer
graag zijn zusje en broertje kwam bezoeken en een
aan Flip van de Westelaken aan wien hij ook mededeelde, dat-ie het erg leuk vond om te mogen komen
logeeren.
Met 'n dankbaar hart begaf Hans zich 's avonds ter
ruste en bad nog enkele Weesgegroetjes apart „voor
'n goede reis." Daarna sliep hij in.

VEERTIENDE HOOFDSTUK.

Hans brengt '. bezoek aan Anna en Piet. paar heerlijke. dageD.

leD

Met 'n sehok stopte de trein te Reendiik.
Onder de enkele reizigers, die uitstapten, was ook 'n
jongen..
Het was Hans Meerman..
Oom Leo had Hans eerst nog op reis willen vergezellen, - maar Hans, die weI merkte dat oom moeilijk
mee kon, vanwege zijn drukke werkzaamheden, had
voorgesteld om alleen op reis te gaan.. Hij zou goed
opletten, dan kon 't niets geen kwaad. Trouwens hij was
geen kleine [ongen meer en vooral met deze gedaehte
was Hans op reis getogen.. Zijn rieten koffertje was
gevuld met alles wat hij voor de dagen, die hij uit
logeeren ging, noodig had.. Ook had hij wat versnaperingen meegenomen voor Anna en Piet en de familie
van de Westelaken..
Toen Hans den uitgang van 't kleine stationnetje verlaten had, sloeg hij aanstonds den weg in die naar 't
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weeshuis leidde. Het „Maria-gesticht" stond in de
Hoofdstraat van 't dorp, bezijden de parochiekerk.
Na 'n klein kwartier had Hans het bereikt.
Statig rees het flinke gebouw voor hem op. Het leek
Hans alles hier zoo rustig toe, en hij wist niet,
hoe achter die breede muren, waarin elk venster,
_bespiegeld nu door het felle zonlicht, vroolijke en
lichte blijheid naar binnen schiep, ouderlooze kinderen
door de zorgzame verpleging der zusters hun jong
kinderleed vergaten en opgingen in de zorglooze blijheid,
die hun zoo ruimschoots werd geschonken.
Hier in dat schijnbaar zoo rustige gebouw verbleven
dus ook Anna en Piet.
Hans kon 't bijna niet gelooven
maar 't was toch
zoo. Even .later drukte Hans zijn vinger op den knop
van dé electrische schel en wachtte geduldig tot de deur
zou worden geopend.
Het wachten duurde lang; zou de zuster het schellen
soms niet gehoord hebben?
Weer drukte Hans op den knop, maar nu met meer
resultaat. De breede deur ging open en Hans stond
voor de zuster-portierster.
De zuster was blijkbaar al ingelicht omtrent de komst
van Hans. Want nog voor hij 'n woord had kunnen
zeggen, klonk 't hem al vriendelijk tegen: „Zoo, u bent
zeker Hans Meerman, hè? Ja, ik weet er al van. Je
komt je broertje en zusje bezoeken, hè kom maar
door, hoor!"
Wat 'n vriendelijk mensch is die zuster! dacht Hans.
Dan volgde hij haar naar de spreekkamer, waar hij
even wachten moest tot Moeder- Overste bij hem zou
Hans Meerman — 9
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komen. Zijn bagage had zuster Paula, de portierster,
overgenomen en 'n plaats gegeven op 't kamertje waar
Hans in de dagen tijdens zijn bezoek zou slapen.
Toen hij zoo in de spreekkamer zat te wachten,
hoorde hij van ver de blijde stemmen van kinderen tot
hem doordringen. De weesjes waren bepaald in den
tuin. Zouden onder hen nu ook de kleine Anna en Piet
zijn. . . . ? zouden die nu ook zoo'n plezier hebben. .
en zouden ze 't weten, dat hun broer Hans hier zat, om
strakjes bij hen te komen. . . . ? Zouden ze. . . . hé, Hans
schrok op uit zijn gepeins.
Hij had niet eens gemerkt, dat Zuster-Overste binnen
was gekomen, en hem met vriendelijk gebaar de hand
toereikte.
„Dag Hans," zei ze, „zit je al lang te wachten ?"
Hans stond van zijn stoel op en legde zijn hand in die
van de zuster.
„Dag zuster," groette hij, en aanstonds liet hij er op
volgen:
„Zuster Paula zei dat ik maar even moest wachten,.
heel lang heeft 't wachten niet geduurd."
„Zooveel te beter voor jou, Hans. En hoe is de reis
gegaan? Heb je 't alleen goed kunnen vinden ?"
„Ja zuster, 't heeft me niets geen moeite gekost. Oom
Leo kon heel moeilijk met me op reis gaan, hoe graag
hij 't ook had gedaan. Maar zijn werk mocht er niet
onder lijden, zei-ie, en daarom ben 'k maar alleen naar
Reendijk gekomen."
„Zoo, dan ben je 'n flinke jongen! En nu zal je zeker
graag naar Anna en Piet gaan, hè? Ze zijn zoo blij, de
kleintjes, dat je ze 'n bezoek komt brengen. Toen Ik je
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brief ontving en hun zei dat je naar hen toe zou komen,
zaten ze eerst elkaar aan te kijken. De verrassing was
zeker wel wat groot. Maar opeens trok Piet Anna naar
zich toe en samen dansten ze door de kinderzaal, zoodat
de andere weesjes dat spelletje gingen nadoen en het
'n leventje werd van je welste."
Hans had met belangstelling naar Moeder-Overste
geluisterd. Het deed hem goed, dat de beide kleintjes
zoozeer op zijn bezoek waren gesteld: och ja, ze waren
toch zijn eigen broertje en zusje, ze hadden elkaar ook
in zoo'n langen tijd niet gezien.
Op verzoek van de Overste volgde hij haar naar de
kinderkamer.
Door de lichte vestibule gingen ze door 'n lange gang,
waar aan weerszijden deuren toegang gaven tot de
verschillende zalen- en lokalen. Op 't einde der gang,
bij de laatste deur, bleven ze staan. Hier was de zaal
voor de kleinste weeskinderen, die onder leiding en
toezicht van een zuster, zich bij slecht weer, als ze
zich in den tuin niet konden vermaken, met allerlei
spelletjes bezig hielden.
Hans hoorde wel, dat het daar binnen erg lustig naar
toe ging en lachend keek hij de Overste aan.
Deze lachte ook eens.
„Dat zijn we hier al gewend, Hans," zei ze. „Herrie
maken kunnen de peuters goed en 't kost soms wel 'ns
moeite om dat kleine volkje in bedwang te houden.
Maar gehoorzaam zijn ze toch wel en dat is 't voornaamste. Wil je nu maar mee naar binnen gaan ?"
„Graag," zei Hans.
In de kinderzaal waren niet alle weesjes.
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Toen Moeder-Overste eens goed rondzag, miste ze
onder de meeste kleintjes ook Anna en Piet. Die waren
nu allen in den tuin. De zuster, die de leiding had over
de kleintjes, kwam naar de Overste toe.
„Zuster Agnes, hier is de broer van onze kleintjes,
Anna en Piet Meerman," zei Moeder -Overste.
Zuster Agnes scheen van Hans' bezoek al te weten,
want aanstonds gaf ze hem 'n hand.
ben j"" nu broer Hans," zei ze vriendelijk, „waar
of
Anna en Piet geregeld over praten. En kom je hier nu
'n paar dagen logeeren?"
Hans lachte eens. Ja zuster," zei hij, „U raadt 't goed.
Van Moeder-Overste mag ik hier 'n paar dagen komen
logeeren, en 'k hoop, dat 'k 't goed naar mijn zin zal
hebben."
Toen moest ook zuster Agnes lachen, die Hans leek
haar wel 'n piendere jongen.
,,Anne en Piet spelen in den tuin," zei ze nu tegen
Moeder-Overste. „Uil ik ze even binnen roepen ?"
„Laten Hans en ik maar even naar den tuin gaan,
zuster Agnes, U kunt dan hier bij de kleintjes blijven."
Zoo deden ze.
Door de breed-uitgebouwde waranda, die aan den
achtergevel van 't weeshuis was aangebracht, begaven
Moeder-Overste en Hans zich naar den tuin.
Wat was 't hier heerlijk in de waranda!
Zoo heerlijk koel en dat brij de warmte der laatste
dagen. Links en rechts stonden tafeltjes en stoelen, die
met hun glimmend-witte kleur gezellig pasten in de
rustige ruimte, en voortdurend als 't ware schenen uit
te noodigen tot 'n prettig zitje. Langs de balustrade
11
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slingerde welig het klimop en bracht door zijn dichte
bladeren 'n behagelijke schaduw in de waranda. De
rust en de kalmte, die hier heerschten, deden Hans goed
maar dat nam niet weg, dat zijn verlangen om Anna
en Piet te zien, hoe langer hoe grooter werd. En nog
voor hij er erg in had stonden ze voor hem.
Moeder-Overste was hem vooruit geloopen en had de
kleintjes in den zandbak aangetroffen, waar ze naar
hartelust „poffertjes" en „koekjes" bakten in blikken
vormpjes.
„Willen jullie eens met me meegaan ?" had de zuster
gevraagd. „Raadt 'ns wie er is?"
De vraag scheen niet onverwacht te komen. Want
aanstonds vulden de kleintjes aan: „Hans!"
In 'n oogenblik stonden ze bij Moeder- Overste en toen
kwamen de tongetjes los.
„Waar is Hans, zuster ?" vroeg Anna.
„Heeft-ie lekkers meegebracht ?" vroeg ook Piet,
Zijn leuke kromtaal van vroeger
waarom Hans
altijd moest lachen en waarvoor hij ook meer dan eens
moeite had gedaan om die den peuter af te leeren
had de kleine Piet nu voor goed afgelegd. Zuster Agnes
had er wel veel moeite mee gehad
net als Hans
om 't ventje de letter r goed te leeren uitspreken; maar
het geduld had ten slotte overwonnen, en nu sprak hij
met z'n aardig hoog stemmetje even goed als de andere
kinderen.
Moeder-Overste moest hartelijk lachen om de vraag
van den kleinen Piet.
„Kom maar gauw mee," zei ze, „dan zullen we 'ns
zien wat Hans heeft meegebracht. Maar eerst 't zand
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uit je handjes slaan. Zoo." Ze nam nu het zusje en
broertje aan de hand en keerde met hen terug naar de
waranda.
Daar klonk 't Hans opeens blij in de ooren: „Dag
Hans, dag Hans!"
Toen moest hij van twee frissche kindermondjes 'n
zoen in ontvangst nemen, en nog een en nog een.
Glimlachend zag de Overste 't lieve tafereeltje aan.
En 't werd haar nu eerst recht duidelijk hoezeer de
kinderen Meerman van elkaar hielden misschien nu
nog meer dan vroeger, omdat de scheiding het ver
-lange
naar elkaar grooter had gemaakt.
Een voor een tilde Hans hen van den grond.
Anna lachte eens. Maar Piet kraaide 't uit van de
hoogste pret hij sloeg met z'n handjes in 't rond en
op 'n onverwacht oogenblik kwamen die in aanraking
met Hans' gezicht.
„Au! Au!!" schreeuwde Hans.
Piet kraaide 't uit en weer kwamen zijn handjes op
onzachte manier in botsing met de wangen van Hans.
„Au!" riep deze weer, maar hij moest toch lachen om
de uitgelaten pret van z'n broertje. Toen nam hij hem
in de armen en een, twee, drie .... daar zat de
kleine op den schouder van Hans. Maar toen kregen
Hans' haren 'n beurt. Met z'n kleine vingertjes woelde
Piet de kuif en scheiding door elkaar, hetgeen 'n koddig
gezicht gaf. 't Leek wel of Hans pas uit bed was gekomen en zijn toilet nog maken moest. Even vlug als
hij op zijn schouder was gekomen, zakte Piet nu naar
beneden en stond weer op den grond. En allen moesten
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hartelijk lachen, toen Hans met zijn vinger moeite deed
om zijn haren weer wat netjes in orde te brengen.
Dat was de eerste ontmoeting met Anna en Piet.
De laatste was 'n echte guit geworden, vond Hans.
Wat keek hij schalksch uit zijn oogen, heel niet brutaal,
maar zoo echt vroolijk en even moest Hans er aan
denken, dat 't ventje zijn leed om moeder's dood wel
vergeten moest zijn. Hij was ook zoo jong om dat - groote
verdriet goed te kunnen beseffen. Hier in 't weeshuis
werd alles in 't werk gesteld om de kinderen, die hun
ouders verloren hadden, hun leed te doen vergeten en
hen geheel te laten opgaan in blijde pret en onbezorgd
Natuurlijk konden niet alle kinderen dat verdriet-heid.
vergeten, vooral zij niet die reeds op den leeftijd ge,
komen waren van Hans. Hans zelf zou wellicht in •.'t
weeshuis meer aan 't gemis van zijn vader en moeder
gedacht hebben dan bij zijn oom en tante, omdat het
bijzijn der andere weeskinderen hem daaraan te veel
zou herinneren. Immers, die waren ook weezen, die
misten ook hun ouders en daar zou hij wellicht te veel
op letten.
De kleine Anna scheen in 't oog van Hans veel
ernstiger. Die zou het gemis van vader en moeder
zeker nog wel begrijpen, daar ze 'n jaar ouder was
dan Piet.
„Kom," zei Moeder-Overste, „nu zullen we 'ns gaan
kijken wat Hans voor jullie heeft meegebracht."
Dat hoefde de zuster geen twee keer te zeggen.
„Ja, kijken wat Hans heeft meegebracht," babbelde
Piet, terwijl hij aan de hand van zuster Magdalena en
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Hans mee drentelde en verlangend uitzag naar de voor
hem nog onbekende heerlijkheden van broer Hans.
Anna liep aan de linkerhand van Hans en zoo gingen
ze met z'n vieren naar de kamer, die zuster Paula Hans
had aangewezen als zijn logeerkamer.
Daar kwamen de tongetjes eerst goed los.
Met schitter-blije oogjes volgden Anna en Piet de
bewegingen van Hans, die nu druk bezig was zijn
rieten koffertje te openen.
„Hans heeft lekkers meegebracht," babbelde Piet,
Jekkers voor Piet,"
„En voor mij ook," zei Anna, die al even verlangend
naar de versnaperingen uitzag als de kleine Piet.
Spoedig was het koffertje geopend
maar Ham
deelde nog niet aanstonds de geschenken uit.
Wat er al zoo in 't koffertje zat, konden de kieintjei
nogg niet zien; ze zagen alleen pakpapier. Piet had graag
geprobeerd het papier op te lichten; hij dorst echter
niet goed en daarom liet hij 't maar gauw na.
„Nu moeten jullie eventjes je rug naar mij toe
keeren, en niet omzien, hoor!" zei Hans. ,-,Als ik dan
roep: voor wie is dit, Anna? moet Piet zeggen: voor
mij. Roep ik: voor wie is dit, Piet? dan moet Anna
zeggen: voor mij. Goed begrepen ?"
en van pret vloog hij Anna om
„Ja, ja!" riep Piet
d'r hals en gaf haar 'n zoen.
Zuster Magdalena had dit tooneeltje glimlachend gevolgd, en toen de kleintjes, met hun rug naar Hans
gekeerd, geduldig stonden te wachten op "f afroepen
van hun naam, gaf ze Hans 'n goedkeurend knikje.
Nu begon hij de verrassingen uit het koffertje voor
-
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den dag te halen, en bij het ritselen van 't papier, dat
de kleine oortjes van Piet vernam, kon deze nauwelijks de bekoring weerstaan om even te kijken.
Even maar - heel even, Voor hij echter daartoe in de
gelegenheid kwam, kreeg-ie 'n duwtje van Anna, met
de berisping:
"Ondeugende jongen, je moet voor je kijken, anders
wordt Hans boos."
T oen proheerde Piet het maar niet meer om stilletjes achter zich heen te gluren, en geduldig wachtte
ook hij nn tot Hans zou beginnen met 't afroepen vaa
hun namen,
Hi; was wat hlij, dat Hans niets gemerkt had.
Zou zuster Magdalena het gezien hebben? Misschien.
maar dat zou weI nietwaar zijn, want dan had ze
hem weI gezegd, dat-ie dat niet doen mocht. Terwijl
Piet daarover nog stond na te denken, riep Hans
opeens: "Voor wie is dit, Anna?"
He, Piet schrok er van! Gelukkig dacht-ie er gauw
aan dat 't zijn beurt was om te zeggen: "voor mij."
"Voor mijl" schreeuwde de kleine bengel, waarop
Hans lachend antwoordde: "Ik ben niet doof, hoot,
klein aapje.'
"Ik ben geen aapje, ik ben Piet,' verdedigde de kleine
broekeman zich,
"Goed, klein aapje.... 0 neen, ik bedoel Piet, hier
is je cadeau."
En lachend reikte Hans z'n broertje 'n flikkendoos
toe.
Dankbaar werd de versnapering aanvaard toeA
moesten de beide kleuters zich weer omdraaien.
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uVoor wie is dit, Piet?" klonk het nu,

nVoor mij," wilde de kleine man weer roepen, maar
Anna was hem voor, immers 't was haar beurt - en
met haar hoog stemmetje riep ze vlug: "Voar mijl"
Ook zij mocht 'n flikkendoos in ontvangst nemen.
Dit spelletje duurde zoo nog eenige keeren - toen
waren de cadeautjes uitgedeeld.. Anna had nog 'n mooie
pop gekregen en 'n springtouw: de kleine Piet werd
verrast met 'n bromtol en 'n blokkendoos..
Of ze tevreden waren, de beide kleinties. T elkens
weer opnieuw werd Hans gepakt en gezo'end, en ten
slotte moest-ie er 'n eind aan maken, anders waren ze
zoo nog lang bezig gebleven..
Toch deed de dankbaarheid van het zusje en broertje
hem goed; en daarom zou-ie nooit spijt hebben, dat-ie
·t grootste deel van zijn spaarcenten aan de cadeautjes
voor de kleintjes had besteed.. Ook Zuster-Overste
was niet vergeten..
Uit het koffertje kwam nog 'n doos met heerlijke gebakjes; die waren voor haar, Hans wist weI, dat de
andere zusters daarvan ook mochten proeven en
behalve de taartjes was er nog 'n zak met heerlijk
kleingoed..
Zuster Magdalena bedankte nu op haar heurt voor
de lekkernij, ook namens de andere Zusters,
"En nu zullen we 'ns zien of de koffie al gaar is:' zei
ze tegen Hans, "Dan zullen we gelijk eens 'n koekje
.proeven.. "
Anna en Piet liepen met hun cadeautjes vooruit en
achter hen volgden Zuster-Overste en Hans..
Even later werd in de recreatiezaal der Zusters de
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koffie gebruikt. En er werd niet alleen koffie gedronken
en koekjes geknabbeld, maar ook gebabbeld over alles
en nog wat, zoo dat het middag was, eer ze dit gedacht hadden.
De afspraak was, dat Hans drie dagen in 't ,,Mariagesticht" zou logeeren. Daarna zou hij 'n bezoek gaan
brengen bij zijn ouden vriend Flip van de Westelaken;
wellicht dat hij daar 'n week zou logeeren.
's Avonds, toen de kleine Anna en Piet, na de drukte
van den eersten gezelligen vacantiedag, naar bed waren
gebracht, bleef Hans met Zuster Magdalena nog wat
zitten praten over zijn verdere plannen. Ze zaten
beiden in de koele waranda, genietend van den zomeravond, die allengs nader kwam en de schemering verdreef.
In 't huis en in de omgeving was 't vredig-stil. Alle
weeskinderen lagen in bed en in de recreatiezaal zaten
de Zusters, die na het surveilleeren op de slaapzalen,
nog 'n oogenblikje gezellig bijeen kwamen.
„Heb je 't nu vandaag goed naar je zin gehad, Hans?"
vroeg Zuster Magdalena.
„0 ja, Zuster
zelfs meer dan dat," antwoordde
Hans oprecht.
„En wil je nu deze week nog je vriend gaan be.
zoeken ?"
„Ja Zuster, dat heb ik zoo in m'n brief met hem afgesproken. U weet, dat Nieuwenoord hier niet ver vandaan
ligt. Hoogstens drie kwartier loopen, en met de fiets is
het in 'n kwartiertje te bereiken. Flip rekent er stellig
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op dat ik naar hem toe kom. Ik vind 't wel heerlijk„.
't is weer een poosje geleden, dat we elkaar voor 't
laatst gezien hebben."
„Nou jongen, 't is je gegund, hoor! En als je na het
verblijf bij je vriend hier nog 'n dag of wat wil komen,,
mag dat gerust. Je moet dan maar zien. Immers, de
vacantie duurt nog lang genoeg voor je."
En op dit oogenblik dacht Zuster Magdalena evenmin als Hans er aan, dat de laatste werkelijk nog na
zijn kort verblijf in 't „Maria- gesticht" uit Nieuwenoord
zou terugkeeren, om daar zelfs nog langen tijd te
blijven....
Dien avond ging Hans met 'n blij gemoed naar zijn
kamertje, in 't heerlijke besef dat hem nog 'n paar
gezellige dagen in 't gesticht, in gezelschap van z'n
lieve broertje en zusje, zouden wachten.

VIJFTIENDE HOOFDSTUK.

Van 'o angstigen onweersnacht en 'n bang avontuur
dat Hans meemaakt. —Hij toont 'n held te zijn.
De laatste dag, waarop Hans in 't „Maria-gesticht" zou
blijven logeeren was aangebroken.
Buiten heerschte alles tijdens den vroegen morgen
nog in diepe rust. Stil en verlaten lagen de landerijen
achter het Weeshuis onder de frischheid der koele
morgendauw. Aan den hemel verdwenen allengs de
sterren, die overheerscht werden door de volle klaarte
van het nieuwe daglicht.
Maar geen vogeltje zong z'n helder morgen-wijsje want alle kleine zangertjes sliepen met hun kopjes in de
donzige veertjes weggeborgen, in 't zachte nest; de
bloemen, dragend de frissche morgendauw, hadden haar
kelken nog niet ontsloten heel de natuur lag nog in
roerlooze rust....
Toch lag Hans, ondanks de vroegte, reeds 'n kwartier
wakker in zijn bed. Hij was plotseling wakker ge
na 'n benauwden droom; hij wist niet goed-schroken
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meer wat hij gedroomd had, maar 't scheen hem toe,
alsof-je achtervolgd werd door 'n man, die- hem dreigde
te dooden, als hij hem den weg niet wees naar
Nieuwenoord. En in dien man had hij Kees Brouwers
herkend, den dief en inbreker en „den gevreesde" van
Reendijk. Vreemd hoe kon hij nu zoo droomen? Kees
Brouwers was hij na den dood van zijn moeder geheel
vergeten; en nu droomde hij van hem.
Lang bleef Hans nog liggen mijmeren, maar den slaap
kon hij niet meer vatten. Hoe laat zou 't zijn? Het
wekkerklokje op 't nachtkastje wees half vijf. Dus
moest hij nog anderhalf uur wachten eer 't belletje hem
zou waarschuwen dat 't tijd was om op te staan.
Kon hij nu nog maar 'n poosje slapen; maar hij had
geen slaap meer. Weet je wat: hij kon wel wat gaan
zitten lezen; in 't nachtkastje lagen boeken, dat wist-ie.
Eerst deed hij 'n schietgebedje, om zoo den nieuwen
dag te beginnen. Het morgengebed had hij tijdens de
dagen van zijn bezoek gezamenlijk gebeden met de
weeskinderen in de kapel, en ook dezen morgen zou hij
't weer doen. Hans schikte het kussen wat hooger, ging
op zijn gemak recht-op zitten, steunend tegen 't kussen,
en bladerde daarna in 't boek, dat hij even te voren uit
't nachtkastje te voorschijn had gehaald.
Het was 'n ingebonden jeugdtijdschrift. Spoedig had
hij 'n verhaal ontdekt, dat hem wel boeiend toescheen,
en weldra was-ie er dan ook in verdiept. Lang las hij
door toen klonk opeens de luide trilling van de
schel in z'n ooren, het teeken van opstaan. En juist
was Hans aan de laatste regels van 't verhaal bezig, die
kon hij nog wel even doorlezen. Kort daarop sloeg-ie
-
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met 'n smak het boek dicht en sprong toen vlug uit zijn
bed, om zich aan te kleedera en zich gereed te maken
voor 't morgengebed in de kapel.
's Middags, na 't gezamenlijke middagmaal, zou Hans
op weg gaan naar Nieuwenoord. Anna en Piet waren
van Hans' vertrek op de hoogte gebracht, en hadden
even geschreid. Maar Hans troostte de kleintjes en
beloofde, dat-ie hen spoedig en dan in gezelschap van
Flip zou komen opzoeken. Dan moesten ze echter
niet langer meer schreien. Toen werden de traantjes
gedroogd, en in 't besef dat ze Hans na niet al te langen
tijd weer zouden terugzien, waren de kleuters tevreden
gesteld.
Het weer was dien middag nog warmer geworden.
't Leek wel of er 'n onweersbui op komst was; de felle
zonnestralen werden teruggedrongen door 'n donkere
wolkenmassa, maar nu werd 't juist nog drukkender.
„Zou je wel weggaan met dat dreigende weer, Hans?"
had Zuster-Overste gevraagd.
Hans stond in tweestrijd. Hij wist niet recht wat-ie
doen zou; de bui kon ieder oogenblik los breken, ze
kon ook wegdrijven.
Tenslotte besloot Hans in den namiddag naar Nieuwen oord te wandelen, hij kon dan nog bijtijds bij de familie
van de Westelaken zijn. En Anna en Piet vonden 't
heerlijk dat Hans nog wat bij hen bleef. De bui
bleef dan ook niet uit. Van heel uit de verte klonk 'n
dof gerommel van den donder, dat allengs sterker werd
en weldra boven het dorp was. Zoo af en toe kliefde
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i► bliksemstraal door de donkere lucht, het scheen wel
'n zware bui te worden.
Hans zat bij zijn broertje en zusje en de andere kleine
weesjes in de kinderzaal, die uitkwam aai den tuinkant.
Ze waren allen stil, de peuters, en keken met angstige
oogjes naar buiten, waar de wind opeens fel ;door de
booroen en struiken begon te ruischen. Zuster Agnes,
die de kleintjes wat wilde afleiden, begon aan 'n ver-r
telling. Maar toch keken onder het vertellen nog
angstige oogjes naar buiten, waar de wind in hevigheid
opstak en reeds eenige groote regendruppels op den.
drogen grond neerploften.
Goddank dat er regen kwam; 't was zoo hoog noodig.
Alles in de plantenwereld snakte en dorste naar 't
vrucht-aanbrengende hemelwater, dat reeds zoo lang
op .zich had laten wachten.
Opeens brak de bui los.
Met stroomen viel de regen uit de donkere lucht en
plaste af langs de ramen van de kinderzaal.
Het kletterde en spatte daarbuiten en met recht kon
er nu gezegd worden: de hemelsluizen zijn geopend.
Wat was Hans blij, dat-ie niet op weg was gegaan
naar Nieuwenoord. Verbeeld je, hij zou wellicht nergens
hebben kunnen schuilen, want huizen stonden er niet
langs den straatweg en 't schuilen onder 'n boom tijdens
'n onweersbui is altijd gevaarlijk, daar de bliksem zoo
makkelijk 'n boom kan treffen.
Na korten tijd dreef de bui weer weg.
De regen viel al veel minder, het rommelen van den
donder klonk zachter en het lichten was niet meer
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waar te nemen. Het was 'n korte, maar heilzame onweersbui geweest; de boeren mochten tevreden zijn.
In de kinderzaal was de angstige trek op sommige
snoetjes weer verdwenen en klonken weer hoog
op de luide kinderstemmen, en het onweer werd vergeten.
Maar het was slechts 'n voorbijgaande bui geweest.
Eerst tegen den avond zou die terugkeeren, heviger
clan de eerste en groote onrust veroorzaken in heel
den omtrek.
Tegen zeven uur ging 'Hans op weg naar Nieuwenoord.
't Was dus later geworden dan hij gedacht had daar
was de onweersbui van dezen middag de schuld van,
want Hans had gewacht tot het buiten 'n beetje droog
zou zijn geworden, vooral met 't oog op de wegen. Hí#
had niet veel zin om in de modder te loopen en de
weg naar Nieuwenoord was grootendeels slecht begaanbaar bij regenweer. De grond zou echter wel vrij
spoedig droog worden of minstens toch zóó droog
zijn, dat de wandeling wel te ondernemen was.
Omdat Hans een week bij Flip van de Westelaken
zou blijven logeeren, en misschien nog wel wat langer,
had tante Josephine er voor gezorgd dat de bagage met
Hans' onderkleeding, tegen den tijd dat Hans zou komen.,
bij de familie van de Westelaken was gearriveerd.
Dat was zoo de afspraak geweest.
Met de belofte aan Anna en Piet, dat-ie hen spoedig
weer eens zou komen bezoeken, was Hans op weg
gegaan naar Nieuwenoord. Hij had Moeder-Overste
Hans Meerman -- 10
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hartelijk bedankt voor haar gulle ontvangst en was met
de gedachte aan een heerlijk vooruitzicht van 'n aantal
blijde vacantiedagen op stap gegaan.
Het weer was eenigzins opgeknapt hoewel de
lucht nog vol hing van donkere wolken.
Toch leek het wel dat er verbetering in de lucht was,
en met die gedachte stapte Hans stevig door; zooveel
te eer was hij bij z'n vriend.
Na 'n minuut of tien had Hans 't begin van den weg,.
die naar Nieuwenoord leidde, bereikt. Hij was nog
voorbij 't huis gekomen waar vroeger tante Gretha
woonde; die was reeds 'n paar maanden geleden vertrokken naar 'n klein dorpje in Zuid-Holland, waar ze
al even eenzaamwoonde als hier in Reendijk. Nu stond
het huis nog leeg, maar het was verkocht aan 'n familie
uit 't dorp, die er binnenkort haar intrek zou doen.
Onwillekeurig kwamen onprettige gedachten bij Hans
op bij de herinneringen aan tante Gretha. Maar hij
verjoeg die gauw immers, hij mocht niet haatdragend
zijn, en daarbij kwam dat-ie het zonder de bemoeiingen.
van tante Gretha bij oom Leo heel goed had. En daarvoor
was-ie en zou-ie oom altijd dankbaar blijven, en natuur
ook tante Josephine, die als 'n tweede moeder hem-lijk
beminde en verzorgde.
Toen Hans 'n klein gedeelte van den weg had afgelegd,
bemerkte hij, dat er in de verte weer 'n bui kwam
aandrijven. Maar dan mocht hij wel vlug doorloopen,
wilde hij niet door de bui overvallenworden, en bij
had nog 'n heel eind te loopen voor hij in Nieuwenoord
was. Intusschen kwam de bui in hevigheid opzetten.
De donder, die eerst nog vaag van uit de verte aan-
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rommelde, werd sterker en luider. Zoo af en toe
kronkelde de vurige slang van den bliksem over de
donkere wolkenmassa, die dan telkens aanstonds opgevolgd werd door den luiden knal van den donder,
Somber klonk de echo terug, lang en breed, uit het
Deemsterbosch, dat langs den straatweg oprees en dat
nu met zijn donkeren vorm als 't ware samenvloeide
met de donkere lucht.
Hans ging op 'n drafje loopen. Hij was bang dat de
bui los zou breken vóór-ie het begin van 't dorp had
bereikt. Al sneller begon hij te loopen, alleen op den
eenzamen weg. Als 't nu maar niet begon te regenen,
wat dan? Nergens kon hij schuilen langs den straatweg.
Die gedachte deed hem nog sneller loopen en zoo
hield hij 't nog tien minuten vol. Toen had hij 't dorp
bereikt, juist bijtijds. Want opeens brak de bui in volle
hevigheid los zoodat Hans eerst als radeloos bleef
staan om uit te zien waarheen hij vluchten kon. Geen
mensch was er in de stille hoofdstraat te zien; allen
hadden 'n veilig heenkomen gezocht voor 't dreigende
noodweer. Maar waar moest-ie nu heen.... ? Dikke
regendruppels vielen reeds naar beneden en vormden
groote, natte plekken op zijn licht-grijs zomerpakje.
Heftiger rommelde de donder aan en flitste de bliksem
om hem heen .... Hans wist in dit moment zoo gauw
niet wat hij doen zou. Naar de familie van de Westelaken kon hij niet gaan, die woonde aan 't andere eind
van Nieuwenoord; dat was te ver. Waar moest hij dan
heen....? En 't was of 'n stem hem influisterde: „Ga
naar de kerk. . " Naar de kerk! Dat-ie daaraan niet
eerder gedacht had. Want statig rees voor hem op den
..
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ranken toren van Nieuwenoord's parochiekerk, zijn spits
fier omhoog heffend naar de dreigende lucht. Waar kon
hij op dit oogenblik, nu 't gevaar aan alle kanten dreigde,
veiliger zijn dan in de kerk, waar hij voorloopig kon
blijven wachten, totdat de bui zou overdrijven? In
minder dan 'n tiental tellen had Hans het kerkportaal
bereikt, en opende de zware deur.
Even later stond hij in de half-duistere ruimte der
kerk, waar het zwakke licht der godslamp 'n matte
lichtglinstering door de beuken wierp. Eerbiedig nam
Hans plaats in een der banken van 't middenschip, dicht
bij 'n breede pilaar. Toen bad hij een paar Onze Vaders
en Weesgegroeten, en ging, na zoo aan z'n godsvrucht te
hebben voldaan, wat rusten, want hij was moe geworden van het snelle loopen. Onze Lieve Heer zou 't
hem niet kwalijk nemen, als-ie wat uitgerust was, kon-ie
zien, hoe ver 't buiten met 't weer stond.
Maar als 't onweer nu eens lang duurde .... en de
regen bleef neervallen, wat dan? En hij was zoo moe... .
't was, of-je z'n oogen niet meer kon openhouden....
z'n hoofd begon te knikken, en langzaam sluimerde Hans
in. Even schrikte hij nog wakker maar dat was 'n
kort oogenblik. Weldra sliep hij vast; en al sneller zakte
het donker in de kerkruimte. En als Hans was wakker
geworden, had hij met ontsteltenis kunnen zien, hoe
vurige bliksemkronkels door de ramen naar binnen
flitsten en kunnen hooren hoe zware donderratels
elkander bijna zonder tusschenpoozen opvolgden.
Want het onweer woedde hevig boven Nieuwenoord.

-
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Zooals gewoonlijk had de koster van Nieuwenoord's
parochiekerk dien avond de vensters gesloten en de
deuren gegrendeld.
Hans Meerman, die nog altijd rustig doorsliep, had hij
niet bemerkt. En even later was de koster weer naar
zijn woning gegaan, in 't besef dat hij zijn plicht had
gedaan en alles in orde was.
Zoo ging de avond voorbij en de nacht brak aan,
En daar buiten woedde de storm, daar gierde de wind,
met lange, aanzwellende tonen over 't dorp daar
huilde hij woest om de statige kerk....
Alsof hij Hans wilde wakker maken en waarschuwen
tegen 't naderend onheil dat hem te wachten stond....
Hoelang Hans geslapen had, wist hij niet.
Toen hij ontwaakte, was-ie verbaasd alleen te zijn
alleen in 'n donkere kerk. Maar spoedig wist hij zijn
gedachten weer te regelen en drong het tot hem door
waarom hij hier in de kerk zat. Van schrik begon
opeens zijn hart te kloppen, alsof het bersten zou. Niet
zoozeer om 't feit, dat-ie in de kerk was opgesloten, en
om de gedachte dat hij dan wellicht bij 't openen van
de kerk door den koster zou worden ontdekt, maar wel
om 't geen hij nu op dit oogenblik met eigen oogen
moest aanschouwen....
Was-ie dan niet alleen in de kerk?
Hij droomde toch niet? Wel neen, hij zag 't maar al
te goed.... Wat waren dat voor donkere gestalten
vóór 't tabernakel? Wat gebeurde daar? Wat beteekende
dat lantaarnlicht op 't tabernakeldeurtje.
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Hans zag - en begreep..
Hij zag, hoe twee bandieten 't slot wilden forceeren;
hij begreep met welke plannen zij dit wilden doen. . .. en
toen sprong hij ope ens van z'n zitplaats OPt en staande
op 't knielbankje zwaaide hij met z'n armen omhoog
en riep luid: "Houdt opt Houdt op!"
Zijn stem trilde van angst en tegelijk van hevige verontwaardiging over zoo'n afschuwelijke laagheid.. Want
Hans begreep 't zoo goed, wat de schurken uit 't
tabernakel wilden ontrooven, en niet terugschrikkend
voor 't gevaar dat hem onherroepelijk bedreigde,
schreeuwde de moedige knaap, die zijn hemelschen
Vriend wilde beschermen, nog luider: "Om Godswill
Raakt het tabernakel niet aan! Blijf er af met je handen!"
Als ware 'n granaat naast hen neergeploft, vlogen de
boeven van 't tabernakel weg .... Maar - slechts een
oogenblik hield de te plotselinge schrik hen bevangen..
Moesten ze zoo in hun werk gestoord worden en dat
slechts door 'n jongen? Ze dachten er niet eens aan,
hoe die hier in de kerk kon zijn gekomen - ze zagen
in hem aIleen maar 'n tegenstander, wiens mond spocdig
dicht gestopt zou zijn..
'n Afschuwelijke godslastering uitstootend, liep een
der schurken op Hans toe..
"Wacht ellendelingl" riep hij buiten zich zelf van
woede, "nog een woord, en 't is met je gedaanl"
Hans sprong luid gillend op.. Hij had 't gezicht van
den onverlaat herkend; 0 God, dien schurk was Kees
Brouwers!
"Help, help!" gilde Hans, radeloos van angst..
Toen liep hij naar een der biechtstoelen, achter in de
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kerk, en zag daar 'n deur die toegang gaf tot 'n gang,
die naar de pastorie leidde.
't Geluk was op dit oogenblik met hem: de deur was
open. Hans liep de gang in.
,,Help! help!" gilde hij weer.
Het angstzweet gutste langs zijn gelaat en brak hem
aan alle kanten uit. Hij meende te bezwijken als er geen
hulp kwam opdagen. Toen merkte hij dat er op dit
oogenblik nog één middel voor hem bestond om aan
zijn vervolgers te ontsnappen: een ruit stuk slaan en
zich daardoor naar buiten werken.
De angst deed hem overmoedig worden.
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Hij klom tegen 't venster op, schopte het stuk en
werkte zich naar buiten.
Toen stond hij buiten, in den stormenden nacht. De
regen stroomde met stralen op hem neer; en toen hij
eerst goed tot bezinning was gekomen en zich Qvertuigd had, waar-ie zich bevond, flitste 'n bliksemkronkel
--1a.ngs hem heen, meteen gevolgd door den ratelslag
van den donder. En van ver drong tot hem door het
angstgeroep van menschen de bliksem was inge61agei en had brand veroorzaakt.
In 't Oosten stond de nachtelijke hemel opeens in
vlammengloed, en al verwarder klonken de stemmen
der dorpsbewoners, die moeite deden om den brand te
blusschen.
Alleen stond Hans bier, bevend van angst en vrees.
0, waar moest-ie heen? hij wist geen uitweg.
Voor hij echter vermoedde wat er met hem gebeurde,
had hij 'n smartelijken kreet geslaakt.... 'n scherp
voorwerp was in zijn borst gedrongen .... Toen kwam
er schemering voor zijn oogera .... al donkerder werd
't om hem heen.... de pijn, die in zijn borst brandde
scheen te verdooven .... Hans zakte bewusteloos op
den doorweekten grond neer, terwijl 'n breede bloedstraal uit zijn borst opsprong.
Op 't zelfde moment werden haastige voetstappen
hoorbaar. De inbrekers, die Hans hadden achtervolgd,
en waarvan er een den weerloozen knaap met 'n mes
in de borst had getroffen, zetten het aanstonds op 'n
loopera, In hun haast vergaten ze de inbrekerswerktuigen, waardoor het nu meteen uitkwam wat er ge
moest zijn.
-beurd
..

.
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De pastoor van Nieuwenoord, die 't noodgeschrei 't
eerst had gehoord, kwam met zijn koster en eenige
mannen van 't dorp aangesneld.
Van te voren had hij zich overtuigd, dat het tabernakel onaangetast was alleen op 't altaar lagen
afgeschrapte lucifers. Tranen van ontroering sprongen
den grijsaard in de oogen,
„God zij dank," zei hij tot den koster, „het tabernakel is niet geforceerd maar, wie zou er toch om
hulp geschreeuwd hebben ?" Hij zag naar alle kanten
uit, of er niemand was. Toen kwam plotseling een der
mannen naar binnen gesneld, met de boodschap, dat
buiten, in den tuin, vlak onder 't gebroken venster, 'n
knaap lag, met 'n diepe wonde in zijn borst. En de boodschapper vertelde er bij, dat hij den jongen niet kende,
maar dat hij roerloos lag, in 'n breede bloedplas,

ZESTIENDE HOOFDSTUK,

Een treurige terugkomst in het „Maria-gesticht ". —
Hoe eindelijk Hans' heerlijk verlangen in vervulling
gaat.
„Waar ben ik ..... ?" Dat was 't eerste wat Hans
vroeg, toen hij weer tot zich zelf kwam.
En hij zag zich liggen in 'n helder wit bed, in 'n
kamertje, dat hem bekend scheen. . . . Maar op dit oogenblik, nu hij alles zoo vaag, als van ver, scheen te zien,
kon hij niet begrijpen, dat hij weer in 't „Maria-gesticht"
-vertoefde en in 't rustige kamertje te bed lag, dat eerst
zijn logeerkamertje was, maar dat nu zou moeten dienen,
om er door wekenlange ligging het herstel der aangebrachte wonde terug te krijgen.
Veel pijn had Hans geleden en veel bloed verloren.
Toen de pastoor van Nieuwenoord met zijn mannelijke
parochianen, in den nacht van den verijdelden kerkdiefstal, Hans onder het raam bewusteloos zag liggen,
was hij zeer ontroerd. Want de priester begreep aanw
stonds, dat de verwonde jongen het onteerende werk van
de heiligschenners door een, voor 'n jeugdige knaap,
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heldhaftige verzet, had willen belemmeren en dat
hij deze edele daad had moeten bekoopen, met 'n
ernstige verwonding in de borst, die hem wellicht nog
veel pijn zou kosten en 'n lang ziekbed zou geven.
Aanstonds had de grijze priester, die 0. L. Heer niet
genoeg dankbaar kon zijn voor 't mislukte werk der
boeven, er voor gezorgd, dat Hans voorzichtig werd
vervoerd naar 't „Maria-gesticht" te Reendijk, waar in
dit geval Hans opname noodzakelijk was.
En toch wist de pastoor niet, dat Hans bij de zusters
van het „Maria-gesticht" geen onbekende was anders
zou hij wellicht nog meer ontroerd geweest zijn dat de
moedige jongen op zoo'n treurige wijze weer in het gesticht moest terugkeeren.
En in dien donkeren nacht, toen het noodweer zoo
zoetjes aan was uitgeraasd, toen de maan het weer
probeerde om door de donkere wolken heen te dringen
en haar zilver licht over de rustende aarde uit te gieten,
toen de sterren weer vriendelijk begonnen te twinkelen,
werd Hans naar 't „Maria-gesticht" vervoerd, over den
zelfden weg, dien hij zoo kort geleden nog met frisschen
moed had afgelegd, met de heerlijke gedachte aan toekomstige blijheid ... .
Zuster Magdalena was hevig geschrokken, toen ze
Hans herkende, nog altijd bewusteloos.
Ze kon er niets aan doen, dat de tranen uit haar oogen
persten. Maar aanstonds maakte zij toebereidselen om
Hans in het bed van zijn logeerkamertje te leggen, waar
zij zelf, na het aanleggen van 'n voorloopig verband,
zou blijven waken, totdat de nacht voorbij was.
Kalm lag daar nu de jonge lijder, de kleine held, met

156
bleek gezicht en gesloten oogen; af en toe maakte hij 'n
onrustige beweging, echter slechts even, want 't was de
schrijnende pijn van de wond, die hem nog altoos fel
in de borst brandde.
Zoo gingen de laatste uren van den nacht traag voorbij.
Toen kwam de morgen. Reeds week de schemering
voor het guller opkomende daglicht en drongen even
later de eerste stralen der zon in het ziekenvertrek,
toen Hans een beweging maakte, alsof-ie uit 'n langen
slaap ontwaakte.
„Waar ben ik?" vroeg hij, onrustig om zich heen
ziende. En hij hoorde 'n zachte stem naast hem
fluisteren: „Hier Hans, bij ons, de zusters van 't wees
-huis."
Groot openden zich zijn oogen toen hij dit hoorde.
't Leek wel of hij opeens weer aan iets vreeselijks
dacht, want angstig trokken zijn bleeke handen het
laken naar zich toe, en zuchtend steunde hij: „0....
maar.... waar zijn ze.... ze wilden het tabernakel
openbreken .... o .... als ze 't .... maar niet ... .
niet. . . . ' gedaan hebben. . . . "
„Stil maar, beste jongen," suste hem zuster Magdalena, „het tabernakel is niet opengebroken, en jij ligt
hier veilig, hoor. Maar je moet kalm blijven, beste
jongen,"
,,O.... maar ik heb zoo'n pijn.... hier in m'n
borst... . "
„Is 't zoo erg, m'n jongen? Wil je 'ns drinken en wil
ik je kussen eens wat beter schikken? Ja ?" En met
dat zuster Magdalena dit vraagt loopt ze al bedrijvig
heen, om even later met 'n glas melk terug te komen,
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"Hier, Hans, drink maar eens," zegt ze vriendelijk,
hoewel haar stem trilt, Voorzichtig ondersteunt ze Hans,
die met gulzige slokken, het glas ledigt: de koorts heeft
hem dorstig gemaakt_ Dan schikt de goede zuster het
kussen beter en met 'n diepen zucht zinkt Hans er in
terug, Even later viel hij in 'n verkwikkende slaap,
Zuster Magdalena ging nu ook 'n paar uurtjes rusten
en in haar plaats kwam 'n andere zuster waken,
Maar lang sliep Hans door, en eerst tegen 't Middaguur werd hij wakker..

Al was de wonde ernstig, doodelijk was ze niet,
Spoedig, eerder nog dan de dokter verwacht had, was
Hans aan de betere hand, en mocht hij weldra 'n paar
uurtjes per dag opzitten, in den gemakkelijken leunstoel,
dien zuster Magdalena voor hem bij 't raam had laten
zetten..
Door het raam had Hans 'n mooi uitzicht op den tuin,
met op den achtergrond de fraaie kapel,
Vandaag zat Hans weer voor 't venster; en hij moest
weer denken aan de gebeurtenissen der twee laatste
weken.. Hoe meer hij er echter aan dacht, hoe minder
hij het begrijpen kon, dat alles nog zoo goed met hem
was afgeloopen_ Een ding was hem overduidelijk: zijn
Engelhewaarder had hem van 'n wissen dood gered ....
En dat stemde Hans dankbaar; dankbaar vooral jegens
0" L_ Heer, Die hem zoo'n zorgzame Engel had ge...
schonken..
Maar wat Hans nog dankbaarder stemde, was de
blijde gedachte, dat hi] het tabernakel in de parochiekerk
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van Nieuwenoord voor 'n schandelijke, laaghartige en
onteerende inbraak had gespaard. Want als dat gebeurd
was .... o, neen .... hij mocht er niet aan denken ...
Wat zouden de boeven met de H. Hosties hebben
gedaan? Zouden ze Die in het tabernakel hebben laten
liggen, of misschien over het altaar geslingerd? En zouden
ze 'r dan misschien ook op hebben gaan trappen? .... 0!
wat was-ie nu dan blij, dat alles zóó was gegaan, dat hij
de H. Hosties aan de heiligschennende handen der onverlaten had ontrukt door zijn heldhaftig optreden. Het
kon 'm nu niet schelen, dat-ie dat optreden had moeten
bekoopen met 'n ernstige borstwonde .... hij leed graag
de pijnen voor zijn goeden Meester. Zoo kon hij toch
immers zijn wederliefde aan Jezus toonen, en nu nog
meer nu hij zich steeds sterker getrokken voelde
naar het H. Priesterschap.
Als Hans dááraan dacht, vergat hij alles om zich heen.
Priester zijn! Aan het altaar staan om de Mis op te
dragen voor de menschen, o! heerlijke gedachten waren
dat! Dat verlangen was nu niet meer onbekend aan
Hans' beste vrienden en kennissen.
Tijdens zijn ziek-zijn, zoo in de eerste dagen zijner
verpleging, had Hans er in vertrouwen over gesproken
met zuster Magdalena. Deze had Hans glimlachend
aangezien en haar hand op zijn hoofd gelegd.
„Je moet maar veel bidden, beste jongen," had ze
gezegd. „Voortdurend moet je 'r maar met O. L. Heer
over praten, vooral in de H. Communie. Dan zul je 'ns
zien, dat Hij je toch eenmaal wel verhoort en je die
groote gunst schenken zal.
Ook met de pastoor van Nieuwenoord, die Hans' beste
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en trouwste beschermer geworden was, had hij over zijn
verlangen gesproken en die had hem al 't zelfde
gezegd als zuster Magdalena. Maar dat niet alleen. In
overleg met oom Leo, had hij zelfs beloofd dat hij met
oom de zorgen voor Hans' toekomst op zich zou nemen.
En alleen deze toezegging maakte Hans zóó blij, dat hij
er dikwijls de tranen van in z'n oogera kreeg.
't Was ook zoo heerlijk, hij kon 't bijna niet gelooven,
en toch: 't was zoo, want pastoor Kaanders had het
hem zelf gezegd.
Oom Leo en tante Josephine, die Hans reeds den
eersten dag van zijn verpleging in het „Maria-gesticht"
waren komen bezoeken, waar ze hem beiden toen in
dien zorgzamen toestand weer terug zagen, waren,
zooals te begrijpen is, hevig verschrokken.
En oom vroeg zich zelf af, of-ie er wel goed aan
gedaan had om Hans alleen op reis te laten gaan. Wie
had dan ook gedacht dat Hans zoo'n droevig avontuur
zou moeten meemaken? Niemand toch zelfs Hans niet.
Gelukkig was alles tot dusver goed afgeloopen; Hans
voelde zich met den dag sterker en frisscher worden,
en 't leed geen twijfel: als het zoo bleef doorgaan, was
hij over 'n paar weken weer gezond en zou hij zich
dan weer vrij kunnen bewegen,
„Gods wegen zijn wonderbaar, zuster," had oom Leo
tegen zuster Magdalena gezegd. „Dat zien we nu weer.
Uit iets kwaads wordt altijd iets goeds geboren. Want 't
is nu al zoo vast als zeker dat Hans na de zomer
naar 't Klein- Seminarie mag gaan, Pastoor-vacntie
Kaanders zal voor de inschrijving zorgen. En dan gaat
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Hans studeeren -wat zal de jongen blii zijn als-ie
zoo z'n heerlijke roeping zal mogen volgen.. "
Zuster Magdalena knikte begrijpend..
"Ja," zei ze, "V heht gelijk, meneer Meermanl Ik heb
in Hans, van 't begin af dat ik hem ontmoette, gelijk
iets meer gezien dan 'n gewone jongen, 't Schijnt Borns
of men het aan de menschen zien kan welke idealen zi]
met zich meedragen, En 't verwonderde mij dan ook
Diet, toen Hans mij vertelde, dat hi; priester wilde worden..
En 't is voor V, meneer Meerman, 'n schoone taak om,
den jongen zijn heerlijke roeping te laten volgen.. "

Dit gesprek tusschen zuster Magdalena en oom Leo
had plaats gehad, toen laatstgenoemde aan de Overste
gevraagd had, of er niets op tegen was, dat de kleine
Anna en Piet, tijdens de verpleging van Hans, met hem
mee mochten naar Amsterdam.. De kleintjes hoefden
het niet te weten dat Hans verpleegd werd in 't "Mariagesticht," dicht bij hen. Want dan zouden ze miss chien
voortdurend hij hem willen zijn, en dat mocht niet.. Hans
had rust noodig - dus moest hij kalm blijven.. Dan zou
hij zooveel spoediger hersteld zijn..
Zuster Magdalena had er niets op tegen dat de
kleintjes met oom Leo mee zouden gaan.. Ze kregen dan
voor 'n poosje wat andere afleiding in 'n andere
omgeving, en als ze weer goed en weI naar 't weeshuis
terugkwamen, kon Hans hersteld zijn..
En zoo gebeurde het dan ook..
Toen Anna en Piet, na 'n paar heerlijke vacantieweken weer in het .,Maria-gesticht" terugkeerden, was
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Hans geheel hersteld, en voelde hij zich sterk en frisch
alsvroeger.. Dat had hij aan 0 . L.. Heer te danken dat wist Hans maar al te goed.. En bij zijn morgen- en
avondgebed, bad hij altijd 'n apart dankgebedje voor zijn
voorspoedig herstel. En op den dag der ontmoeting
tusschen Hans en z'n broertje en zusje, toen ze allen
heel gezellig bij elkaar zaten in de ruime, koele waranda,
was het op geluk af moeilijk uit te maken, wie van de
drie het blijdste was, AIle drie natuurliik, maar 't
meest toch: Hans!
De pret werd nog grooter toen ook Flip van de
Westelaken dien dag op bezoek kwam..
Arme Flipl Wat was hi; geschrokken, toen hij van
Hans' narigheid hoorde in dien bange onweersnacht..
Als-ie 't geweten had!
Ja, als-ie "t geweten had..
M·aar Flip was opden avond, waarop volgens afspraak
Hans zou komen, rustig naar bed g,eg·aan, in de meening,
dat zijn vriend den anderen dag zou komen, vaawege
het slechte weer.. Zelfs in den angstigen nacht, toen bet
hemelvuur als 't ware geen oogenblik van de lucht
was, sliep hij door, rustig.. En 'n goed uur van hem
verwijderd, lag toen zijn beste vriend, met 'n gapende
borstwoade, in den tuin, die de parochiekerk van
Nieuwenoord omringde.
Maar Flip - neen, hi] wist het niet, Want anders ....
dan zouhij naar hem zijn heengesneld om hem te
helpen ....
Nu echter was alle leed vergeten.
En nog lang bleven ze bij elkaar, in prettig samenziia.
TGea ging ook deze dag voorbij - veel te spoedig
Has Meerman - 11
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vonden ze; Maar met genoegen konden ze allen op de
pret terugzien, en hoopten ze dat er spoedig weer zoo'n
gezellige dag zou komen.
Enkele weken later vertrok Hans naar het KleinSeminarie. Toen brak er voor hem 'n tijd aan van
ernstige studie, maar leergierig als Hans was, mocht
hij geregeld voor zijn ijver en goed gedrag de
hoogste onderscheidingen ontvangen. Zijn studiemakkers
mochten hem gaarne in hun midden zien, en door zijn
jovialere omgang kreeg hij veel vrienden.
Nu ' was Hans' verlangen dan in vervulling gegaan. Nu
mocht hij zich voorbereiden voor zijn heerlijke toekomst,
die nog wel ver verwijderd lag, maar die toch komen
zou....' En menigmaal moest Hans, in de jaren die hij
op het Seminarie doorbracht, denken aan zijn vader en
moeder, die van hem door hun goede opvoeding 'n
frissche, Roomsche jongen hadden gemaakt, bezield met
'n hoog en verheven ideaal: het verlangen om eenmaal
priester te mogen zijn. Daar was Hans hun dankbaar
voor verschuldigd en hij toonde zijn dank--heid
baarheid dan ook, door veel voor hun zielerust te bidden,
en, als hij er gelegenheid voor had, hun graf te bezoeken.
Dankbaarheid was hij ook verschuldigd jegens oom
Leo, die voor hem, vanaf den tijd dat hij wees geworden
was, had gezorgd, zooals Hans' eigen vader dat zeker
niet zou hebben verbeterd.
Hoe prettig waren de dagen geweest die Hans bij oom
en tante had doorgebracht; wat waren die spoedig
voorbij. En tenslotte was Hans ook nog dankbaarheid
-
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verschuldigd jegens den pastoor van Nieuwenoorc
pastoor Kaanders, die beloofd had de grootste zorgen
voor Hans' toekomst op zich te nemen. Zoo mocht Hans
hopen en vertrouwen, dat hij eenmaal dan 'n ijverig
priester zou worden, die zijn beste krachten schenken
zou aan alleen, die aan hem zouden worden toevertrouwd.

De jaren kwamen en gingen.
Hans Meerman is, na langen tijd van ernstige studie
en voorbereiding, nu 'n ijverig priester geworden, wiens
grootste zorg het is om arme, afgedwaalde zielen weer
tot 0. L. Heer te brengen.
Zijn jeugdavontuur, eenmaal beleefd in Nieuwenoord`s
parochiekerk, is hij nog niet vergeten; integendeel, zijn
geluk schrijft hij toe aan den zegen van 0. L. Heer,
Die hij eenmaal mocht redden uit de schennende handen
van eenige kerkdieven.
En zoo is zijn liefde voor Jezus in het H. Sacrament
nog grooter geworden, en heeft hij door zijn voorbeeld,
maar vooral door zijn predikaties, reeds menigen zondaar
weer op 't goede pad geholpen.
Als kapelaan in 'n dorps - parochie is hij bij de
parochianen zeer goed gezien, en wordt hij door groot
en klein bemind.
En 't gebeurt dikwijls, als kapelaan Meerman 's avonds
na 'n drukken werkdag de welverdiende rust op zijn
kamer zoekt, dat hij dan mijmerend terugziet op zijn
jongensjaren, toen zijn goede ouders nog leefden. Zij
waren alles voor hem geweest, en daarom kon hij meer
dan eens verlangen, dat ze nog mochten leven, om
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getuigen te zijn van 't groote geluk van hun oudsten
jongen.,
Maar 't had niet zoo mogen zijn, en daarom berust
de jonge kapelaan in den wil van 0. L. Heer, Die het
zoo verlangde.

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.

Tot besluit.

Weer verliepen de jaren.
Kapelaan Meerman is intusschen pastoor geworden.
die tot taak heeft gekregen voor de hem toevertrouwde
parochie 'n nieuwe kerk te bouwen.
Anna en Piet zijn nu tot vrouw en man opgegroeid.
Anna is gehuwd met 'n meubelfabrikant en is de gelukkige moeder van vier kinderen, twee jongens en twee
meisjes, welke haar grootste vreugde uitmaken, omdat
ze weet, dat het heerlijk is met haar man voor haar
lievelingen te mogen zorgen.
En tijdens de vacantie -dagen gebeurt 't dikwijls, dat
haar kinderen op bezoek gaan bij Heeroom, waar zij
altijd heel vriendelijk ontvangen en onthaald worden
en naar hartelust mogen spelen in den grooten, lommerrijken tuin, achter de pastorie.
Piet is in het klooster getreden.
Als Broeder Hubertus geeft hij nu les aan armee
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kinderen der Vincentiusschool, die door bemiddeling van
zijn Orde gratis die school komen bezoeken.
Oom Leo en tante Josephine wonen nog altijd bij
elkaar in het huis, waar Hans zijn verdere opvoeding
heeft mogen genieten. Ze zijn oud geworden en slijten,
met welgevallen op het verleden terugblikkend, hun
laatste levensdagen.
Flip van de Westelaken zet in Nieuwenoord reeds
lang de zaak van zijn vader voort, die zich daaruit heeft
teruggetrokken, sedert hij zijn vrouw door den dood
heeft verloren.
Flip is vader geworden van 'n groot gezin, vijf jongens
en twee meisjes, en zorgt tevens voor zijn vader, die
bij hem inwoont. Zijn kinderen zijn dol op grootvader,
en stoeien met hem dat het 'n lieve lust is.
Tante Gretha, de hoogmoedige vrouw, is op 'n guren
winter-namiddag om onderstand komen vragen bij haar
neef, Pastoor Meerman. Zij was tot armoe vervallen en
bezat niets meer dan eenige lompen als kleeren.
Door de ellende gedreven, zocht ze haar toevlucht
bij haar neef, op wien ze vroeger meer dan eens smalend
had neergezien, en tot wien ze nu kwam, arm en hulp
-behovnd.
Aanstonds nam hij zijn tante liefdevol op en zorgde
er voor, dat zij in een tehuis voor oude lieden voortaan
'n rustig bestaan had en daar 'n hartelijke verpleging
genoot.

-

Een jaar later.
't Gebeurde in 'n ruwe, stormende Novembernacht,
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Op de kamer van pastoor Meerman brandde nog de
lamp; de ijverige pastoor legde zijn brevier'] op tafel
en maakte aanstalten om zich ter ruste te begeven,
Hij was moe, pastoor Meerman.
'n Groot gedeelte van den dag had hij huisbezoek
afgelegd, en biecht gehoord, zoodat hij nu verlangde
aaar de welverdiende nachtrust,
't Was ruw weer buiten.
De wind loeide door de hoog-gekruinde boomen die'
voor de pastorie stonden, en regenvlagen zwiepten
krachtig tegen de vensters,
Pastoor Meerman was aIleen in huis,
Zijn beide kapelaans waren afwezig: een naar zijn
zieke moeder, die buiten de stad woonde, en een naar
let dichtstbijzijnde dorp, waar hij 's avonds 'n feestpredikatie had gehouden, maar den nacht op de dorpspastorie zou doorbrengen,
Nauwelijks was pastoor Meerman neergeknield, om
110g 'n kort avondgebed te doen, of door de stille woning
klonk plotseling 't geluid van de nachtbel.
Wat zou dat kunnen zijn?
En dat in den nacht .... ?
Haastig stond hij op en begaf zich naar beneden, stak
de gaslamp aan en opende het vensterraam der voordeur, om te zien wie daar zoo laat nog gebeld had"
"Wie is daar?" klonk de vraag uit den mond van
tien pastoor,
Voor de vensteropening verscheen de figuur van '0
vreemden man, wiens gelaat pastoor Meerman niet kon
I} Brevier: gebedenboek, waaruit de priesters iederen dag moeten bidden.
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onderscheiden door den grooten slappen hoed dien de
onbekende op 't hoofd droeg..
"Ik kom u waarschuwen voor 'n .ernstige zieke, meneer
pastoor," sprak de vreemde.. "Ik zelf ben niet Katholiek,
maar de man die op sterven ligt, heeft mij verzocht u
te gaan waarschuwen..
Ik wil U weI bij hem brengen .... hij ligt op 'n zolderkamertje in de Westerstraat en doet niets dan
schreeuwen en jammeren.. "
"Wie is de zieke?" vroeg pastoor Meerman.. "Kent
U hem?"
"Hij heet Kees Brouwers, meneer pastoor, Meer dan
zijn naam is mij niet bekend.. Maar zooals hij zelf zegt,:
moet hij heel wat op zijn kerfstok hebben.. En daarom
verlangt hij naar 'n priester - maar 't vreemde is, dat
hi] speciaal naar U verlangt.'
Toen pastoor Meerman hoorde, dat de stervende
Kees Brouwers heette, was hij even geschrokken..
Kees Brouwers]
Die naam was hem niet onbekend.. En opeens herinnerde hij zich de man, die hem eens in dien angstigen,
donkeren nacht met den dood had bedreigd. Na diea
had hij den man niet meer ontmoet, en hoe 't met hem
afgeloopen was, kon pastoor Meerman niet zeggen.
Hij wist zelfs niet, of Kees Brouwers na die heiligschennende kerk-inbraak met zijn handlanger ontvlucht
was, of weI in handen der politie was geraakt, en zija
misdaad in de gevangenis had moeten uitboeten..
Het laatste was weI mogelijk: maar Kees Brouwers,
eerste spitsboef als hij was, kon door zijn handigheid
echter ook ontvlucht zijn..
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Lang tijd om na te denken, had pastoor Meerman
niet. Vlug bedacht hij zich.
„Is er direct stervensgevaar?" vroeg hij aan den bood
schapper.
„Dat zal 'k wel denken, meneer pastoor. De kerel
heeft gevochten met nog een spitsboef van zijn soort.
Het gebeurde vanavond laat in de Westerstraat. Brouwers werd zóó gestoken, dat hij gelijk buiten kennis
raakte. En terwijl de persoon, die hem den doodelijken
steek had toegebracht, door de politie werd weggeleid,
droeg men Brouwers in 'n vervallen huis, waar men
hem op 'n haastig aangelegd bed neerlegde. Ik heb
daarbij geholpen en ben voortdurend bij hem geweest.
Vandaar dat hij in mij vertrouwen scheen te stellen en
mij verzocht u te gaan waarschuwen."
Pastoor Meerman had den vreemdeling intusschen
binnen gelaten, en liet hem in de vestibule wachten.
Vlug telefooneerde hij nu naar den koster en verzocht
hem aanstonds te komen, om bij 'n bediening aanwezig
te zijn. Toen ging hij weer naar den vreemde, en bePloofde deze, dat hij zoo spoedig mogelijk den stervende
zou komen bedienen. Hij bedankte den man voor zijn
bereidwilligheid en moeite en liet hem daarna uit.
De vreemde keerde weer terug naar de Westerstraat,
waar hij met 'n vriend van Brouwers, bij het sterfbed
van den ongelukkige, de komst van den pastoor
afwachtte.
Na korten tijd kwam pastoor Meerman met zijn koster
op 't ellendige zolderkamertje aan.
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Kees Brouwers, 'n oude, afgeleefde man, zooals hij
daar op 't armoedige bed lag uitgestrekt, het hoofd en
de borst in verband gestoken, strekte in heet verlangen
zijn handen naar den priester uit.
„Goddank, goddank. . . . dat ge komt.... ," zuchtte hij.
op 'n teeken van pastoor Meerman verlieten de beide
mannen met den koster het vunzige vertrek.
,,Oh. . . . eerwaarde. . . . ik ben zoo'n slecht mensch ...
ik heb zoo slecht geleefd. . . . ," zuchtte de lijder weer,
terwijl hij onrustig zijn handen over het laken liet glijden,
en het dan weer krampachtig, als in bange vertwijfeling,
naar zich toe trok.
„Kom vriend," stelde pastoor Meerman hem gerust,
,,de moed niet laten zakken, hè? Ik wil je helpen, hoor."
,,Ja. . . . maar. . . . eerwaarde. . . . oh. . . . ik heb zoo
slecht geleefd. . . . Met mij is niets meer te beginnen. . . . "
„Dat mag je niet zeggen, vriend. 0. L. Heer is goed en
barmhartig .... hij vergeeft je gaarne al 't geen je
misdaan hebt ook al zou 't nog zooveel slechts ge.
weest zijn. Hij ziet alleen maar op den goeien wil en op
het berouw. Want je ' hebt toch zeker wel spijt, nietwaar,
dat je slecht geleefd hebt? Is 't niet, m'n beste vriend ?"
„0 ja.... zeker. . . . eerwaarde. . . . Maar zegt U
toch geen vriend tegen me .... als U eens wist .... "
„Ja, ja dat weet 'k," onderbrak hem haastig
pastoor Meerman, want hij begreep wel, waarop de
berouwvolle man doelde. „Dat weet 'k.... dat is ge,.
beurd .... het behoort tot 't verleden; alles is vergeten,
en vergeven hoor!" Pastoor Meerman ontroerde sterk,
toen hij weer denken moest aan het bange avontuur uit
zijn jeugd, en dat Kees Brouwers, die hem eens met den
-
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dood bedreigd had, nu eerst op zijn sterfbed het slechte
van zijn levensgedrag inzag ....
•.Eerwaard .... ,ff klonk 't zacht uit den mond van
den stervenden, "ik smeek U om vergiffenis. . .. ik heb
zoo'n spijt over 't leed .... dat 'k U heb aangedaan ....
Och .... vergeef 't mij toch .... "
.Kom, vriend .... wees daar maar niet bezorgd over,"
troostte pastoor Meerman, "Ik schenk je gaarne vergiffenis, hoor!"
"Dank. . .. dank.... eerwaarde .... ," snikte Brouwers, en greep naar de hand van pastoor Meerman, die
hij stevig in de zijne drukte.
..Eerwaarde," zei hij na 'n kort oogenblik, "ik moet U
nog iets zeggen.... oh.... en dat is zoo heel erg ....
ik. . .. ik.... durf het bijna niet aan U bekend te
maken .... "
..Vertrouw mij alles, wat je op 't hart drukt, maar
eerlijk toe, beste vriend.. Alles wat je mij bekend zult
maken blijft geheim onder ons.. Niemand zal het te
weten komen, beste man."
"Oh, eerwaarde.... ik durf 't U niet te zeggen .... "
"Vertel het maar gerust.. ',
,.Oh. . .. maar.... 't is zoo heel erg.... U zult er
van schrikken .... "
Pastoor Meerman verwachtte 'n ernstige schuldbekenfenis - maar wat hij nu vernam, neen, dat had hij
niet verwacht.. Want onder tranen en snikken van den
stervende, hoorde hij hoe deze bekende: "ik heb schuld
aan den dood van Uw vader ....
Een oogenblik was het, alsof de priester zijn gedachten niet meer regelen kon. Maar weldra herstelde
ff
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hij zich.. Toen luisterde hi] naar den man op het sterfbed,
die hem onder snikken en schokken vertelde, hoe hi;
op 'n avond (het was de avond van den hewusten dag.•
waarop hij door Meerman de boodschap kreeg, dat hij
Diet aIs knecht op 't karwei aan 't gemeentehuis kOD
worden aangenomen] zijn vader, opzichter Meerman.
stil gevoIgd was, toen deze den steiger beklom, en hem
daarna, uit wraak, onverhoeds in den rug was aangevallen, hem 'n duw gaf en hem zoo van den steiger naar
beneden liet tuimelen. Eerst toen hij aan zijn wraakzucht had voldaan, drong pas het verschrikkelijke van
z'n misdaad tot hem door, en als 'n waanzinnig mensch
had hij ijlings de plaats van 't onheil verlaten - echter
Diet omziende naar zijn sIachtoffer.. Opzichter Meerman
zou, aIs hij in leven was gebleven, niet hebben kunnen
vertellen, wie hem van den steiger had afgeduwd, daar
hi; in den rug werd aangevallen en hij zijn val tusschen
steenen en palen aanstonds het bewustzijn verloor.. ED
eerlijk bekende Kees Brouwers ook, hoe hij meermalen
in zijn verder leven berouw kreeg over zijn afschuwelijke
daad, hoe hij er dikwijis naar verlangde om eens oprecht
en berouwvol te gaan biechten, maar altijd weer den
moed daartoe miste en zijn slechte makkers, zijn handIangers, niet kon verlaten..
Het kwaad had te diepe wortels in zijn gemoed gesehoten, en hij twijfelde er aan, of-ie nog eens ooit het
slechte van zijn leven zan kunnen goed maken. Maar
0.. L. Heer was hem barmhartig geweest, en schonk
Item nu de groote genade der bekeering..
Ontroerd, met tranen in zijn oogen, had pastoor
Meerman toegeluisterd, Daar voor hem dus lag de
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moordenaar van z'n goeden vader, gebroken van berouw
om zijn misdaad. Die man moest hij vergeven -- dat
was zijn plicht.
,,Eerwaarde. . . . ," klonk het tot hem door, „och
vergeef het mij .... en praat U er met niemand over ... .
oh. . . . ik heb er zoon spijt van. . .
Pastoor Meerman voelde zich nu sterk genoeg om
den stervende te troosten en te bemoedigen.
„lees gerust, m'n vriend," zei hij met trillende ster
„ik vergeef je alles wat je mijn familie en mij zelf hebt
aangedaan. ik zal er met niemand over spreken; alles
wat je me verteld hebt blijft 'n geheim tusschen ons
beiden. En nu, sterk zijn, hoor! 0. L. Heer is goed; Die
weet nu wel, dat je spijt hebt van al 't kwaad dat je
gedaan hebt.' `
Toen werd Kees Brouwers wat rustiger.
Pastoor Meerman bereidde hem voor tot 'n goede,
oprechte biecht, en 'n half uur later was Brouwers weer
verzoend met 0. L. Heer, Die hij tijdens zijn leven zoo
dikwijls door zijn slechte daden had beleedigd.
Even later ontving hij de H. Communie, en terwijl
Jezus bij hem kwam, daalde er meteen zoon hemel..
zoete vrede in zijn hart, dat hij van ontroering
andermaal in tranen uitbarstte.
Nu was alles weer goed nu mocht hij sterven gaan.
Hij voelde dan ook dat zijn einde naderde; en terwil
pastoor Meerman de gebeden der stervenden verrichtte,
ontsliep Kees Brouwers heel kalm, nadat hij nog de
hand van den priester had gekust uit overgroote dank{
baarheid.
En bij zijn terugtocht naar de pastorie, in den donkeren
j
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nacht, met hoog boven zich de ontelbare twinkelende
sterren, die als vriendelijke engeloogen naar omlaag
staarden, overwoog pastoor Meerman God's goedheid:
door 'n ver-af gedwaalde ziel weer tot Hem terug te
voeren. En dankbaarheid jegens 0, L. Heer welde in
zijn hart op, dankbaarheid op de eerste plaats voor
zijn heerlijk priestersshap, en voor de groote gunst, dat
bij den man, die in zijn jeugdjaren zich zoo vaak van
den slechten kant had laten zien, voor eeuwig tot 0. L.
Heer had mogen terugvoeren,
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