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en daar kookten ze water

" ... En

en daar kookten ze water

ze slookten ook een vuurtje er bij en daar kookten ze water op".

Het briefje.

I.
't Was wel verdrietig.
De boomen en struiken voor 't huis en er naast
ruischten niet, zooals een behoorlijke wind hun dat
geleerd had; ze sisten. En ze deden het aanhoudend
en zoo hard, dat het huisje wel in een kokende zee
scheen te staan.
Telkens, als de wind bulderend over het land kwam
aanzwellen, sloegen de takken radeloos naar alle kanten, en ze schenen het uit te schreeuwen van angst.
Dan joelde een hol geluid om het dak.
De kleine vensterramen van het dakkamertje, waar
Geertrui zat om het briefje te schrijven, probeerden
wel onverzettelijk te blijven, maar ze moesten de
oude ijzeren knippen toch bewegen; daar hielp niets
aan. En 't gaf een naar geluid; net, of de raampjes
stonden te klappertanden.
Boven het aardappelveld aan den overkant, wapperde het waschgoed van de boerin aan de drooglijn.
Geertrui lachte om de grappige bolle figuren, die de
wind er van maakten en om het zonderlinge wuiven
en dartelen, dat die dingen deden . Maar de donkere
luc.ht er boven en het neerplassen van den regen ontnam
toch aan 't gezicht de vroolijkheid. 't Was toch verdrietig.
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Hoe kon ze nu een prettig briefje schrijven! En
dat moest toch, want Moeder mocht niet meenen,
dat ze hier geen pleizier had. Van à! de pret had
ze eigenlijk nog geen tijd gehad, om aan moeder te
denken. Tante had haar moeten waarschuwen .
.. Kind, nu heb je nog niet eens naar huis geschreven.
Ga het nu maar gauw doen, want van uitgaan komt
toch niets met dit weer."
En dat was het nu juist; als het weer zich behoorlijk gedragen had, zouden ze vandaag naar de Bedriegertjes gl":!gaan zijn. En nu moest ze naar het
treurige weer kijken en - een briefje schrijven. Ze
had er heelemaal geen trek in en dan - dan kwam
er natuurlijk niets van terecht, dat wist ze al vooruit.
Rrrrr, ging het op de ruiten. "Word je nog niet
bang?" vroegen de groote druppels. Geertrui beet op
haar pen en keek door de betraande ruitjes in de
schreiende wereld. Daar worstelden de boomen wanhopig en de verre akkers krompen weg onder de
zware regenbuien.
Zuchtend begon ze nu toch maar. De datum ....
Ja, Juli was het nog, maar welke dag? Dat wist ze
heusch niet. Eergisteren was 't Zondag, Toen waren
ze naar de kerk geweest met de neefjes en Rika, die
haar vroegbeurt had. Dat was wel leuk: om zeven
uur al uit. En toen waren ze met zoo'n vreeselijken
honger thuis gekomen. 's Middags gewandeld,
heel deftig in de Zondagsche jurk met oom en tante
en 't was saai geweest. Maar 't kwam zeker ook nog
door de reis van den vorigen dag, dat ze 't zoo benauwd
had en zich niet lekker voelde. T oen was 't Maandag geworden en dat was een fijne dag. Och, wat
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een pret hadden ze gemaakt in de bosschen. De neefjes hadden een tent en allerlei dingen om mee in 't
veld te leven. Ja, dáár zou ze iets van vertellen. Daar
had ze nu net iets om over tc schrijven.
Zaterdag hier gekomen, dat was 20 Juli, dus nu
was het nog pas 23 Juli - al klaar!
Geertrui schreef. Ze vergat den regen en verdiepte
zich in 't spelletje, dat zoo fijn was.
En 't was zoo'n mooie tent, wit met roode
strepen. Daar woonden wij in, want we waren
de blanken. En we waren op reis door Amerika,
waar de Roodhuiden wonen. T oen kwam er
op eens een groot geschreeuw en Herman
nam zijn buks en wou dadelijk gaan schieten. En we waren zoo bang. Mientje dacht
dat het echt was en ze ging al huilen. Maar
ik hoorde de stem van Kees in de boschjes.
Die zei, dat Herman niet naar buiten moest
komen, maar op de loer moest gaan liggen,
Dat was ook cigenlijk afgesproken. Nou, en
toen gingen we allemaal op de loer liggen
en ik zei dat Mientje het ook moest doen aan
de andere kant. Toen riep Kees weer, dat
het niet goed was, omdat Mientje het heele
hoofd liet zien. Maar eindelijk kwamen de
Indianen uit het bosch sluipen en ze zagen
er zoo griezelig uit! . . . . Ze hadden veeren
om het hoofd en Kees had een mes tusschen
de tanden.
Herman schoot met de buks en de Indianen
met de pijlen en we werden allemaal gevangen genomen. In de boschjes stond ook ergens
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een tent. Die zag er anders uit - van drie
lange stokken met een doek er om. En ze
stookten ook een vuurtje er bij en daar kookten ze water op. Toen hebben we zoo gelachen,
want Kees z'n veeren vielen van 't hoofd in
t vuur. Hij wou net de vredespijp aansteken
en daar moesten we allemaal uit rooken,
Maar ze hadden er gelukkig geen tabak in.
Toen hebben we om 't vuur gedanst en pret
gemaakt.
Er was ook een beekje in de buurt, daar
moesten we over. Evert met de dikke beenen
stapte er midden in. Voor Mientje hebben
we een brug gebouwd van dikke takken maar
ze durfde er niet over. Twee Indianen hebben
haar er over gedragen en 't was wel gevaarlijk. Het beekje stroomde en 't was wel een
meter breed maar niet diep, heelemaal niet.
Voor mij was 't niets, want ik spring op
gymnastiek wel I meter 20. In onze mooie
tent hebben we later melk gedronken en we
hebben nog nooit zoo'n plezier gehad.
Geertrui zuchtte en hield even op. Dat ging als
van een leien dakje.
En nu nog van de Bedriegertjes. van morgen dus,
.. En morgen gaan we naar de bedriegertjes.
Daar kun je ook nat worden en dat hindert
hier heelemaal niets. Bij u wel. hè? Maar
hier geven ze d'r niets om. M'n jurk was
een beetje gescheurd en ook wat vuil, maar
dat kan hier niet anders zegt Kees en Tante
heeft er ook niet over gebromd. 't Is hier zoo fijn.
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Met een kleur van inspanning en met stralende
oogen keek ze even op. De regendag hinderde haar
heelemaal niet meer. Was het nog zulk naar weer 1
Hoor' De regen zong nu regelmatig op de bladeren
om het huis. Die schenen dus wat tot rust gekomen
te zijn. In de dakgoot onder het raampje, tikkelden
kleine stroompjes, die van de pannen gleden. Geertrui bedacht, dat ze dat raampje wel even kon open
zetten, nu de wind wat fatsoenlijker was geworden.
Toen stroomde de frissche lucht langs haar heete
wangen. Dat was heerlijk. De regendag leek haar nu
prettig toe; het schrijven ging ook zoo vlot. Nu moest
ze nog vertellen van . . . .
Plotseling werd haar hoofd in twee handen gesloten,
en haar oogen schenen zware luiken te dragen. Ze
gaf een gil van schrik, maar dadelijk begreep ze, dat
het Kees moest zijn.
"Akelige jongen' Naarheid! Laat je los '"
Ze zei het half huilend en de akelige jongen liet
haar daarom dadelijk los. Hij stond toch hartelijk te
lachen om haar schrik .
.. 0, wat een bangerd' Je had me niet hooren boven
komen, hé' Ik stond al even achter je. Wat voer je
hier toch uit 1" Hij keek rond en zag het briefje.
Maar Geertrui was hem voor. Ze nam het hem nog
juist voor de handen weg .
.. Poeh' Een brief naar huis; 'k Weet het allang ,"
Kees was al aan de ringen, die op den zolder aan
een balk hingen. Hij maakte het zwaantje en schommelde wat heen en weer. Toen strekte hij z'n beenen
langs de touwen omhoog en maakte Geertrui alweer
bang.
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"Laat het nou, Kees I"
"Waarom 7" zei hij hijgend. Hij sloeg het linkerbeen
over de linkerhand en heesch zich met de rechter
omhoog.
Geertrui keek verwonderd en Kees vroeg trotsch
hoe ze 't vond .
"Nou je bent een echte roodhuid I Je hebt een
hoofd als een biet I" zei ze plagend.
"Doe 't me liever na I" hijgde Kees en duikelde in
de touwen om.
"Daar ben jij een jongen voor. Als je dàt nog niet
kon . . .
"Nou, wat dan? Zeg op!" Kees pakte haar bij de
dikke vlecht.
"Schei uit, leelijke roodhuid I Au I Moeder I"
Kees liet los en schaterend liep Geertrui de trap af.
"Roodhuid! lndianenhoofdl Bietenhoofd I"
T oen stormden er twee omlaag.
Ze werden door Tante opgevangen, die verschrikt
uit de kamer kwam.
"Is dat nu een brief schrijven? En - wat heb ik
jou gezegd, Kees?" Ze hield hem bij de buitendeur
tegen, waardoor hij juist wou ontsnappen.
"Nou Moe . . . Kees had moeite z'n pret in te
houden "Ze schold me uit, . . . dat hoorde U zelf"
en toen keek hij zoo komiek, dat Geertrui 't opeens
uitproestte.
Ze wees op Kees en hakkelde: "Hij. . . hij . . .
hij is een echte Indiaan, Tante. Hij heeft me stilletjes
beslopen, toen ik het briefje schreef. Maar ik ben
ontsnapt . . . "
"En nou ben jullie allebei gesnapt. Jij naar boven,
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naar je briefje! En jij . . . Wat jij 7" zei ze dreigend.
"Jakkes! Schoenen poetsen ... !" bromde Kees. "Ze
zijn toch veel te nat van de regen.
en 't regent
.
Immers
nog . . . en . . . "
Moeder keek haast boos en Kees ging pruttelend
naar de keuken.
Voor hij de deur open deed, hoorde hij van boven
sissen: "Bietenhoofd ! Indianenhoofd ! Schoenenpoetsen!
Lekkerrr !"
Kees balde z'n vuist, "Wacht maar! Het Indianenhoofd zal de bleeke vrouw wel vinden."
De huiskamerdeur haakte even en - dadelijk werd
het nu stil in de gang.

11.
In de keuken.
Geertrui vond haar briefje op den grond en zette
zich aan de ronde tafel voor 't raampje, dat weer
stond te klappertanden. Er was weer wind, veel
wind en 't kletterde geweldig tegen de ruiten.
Wat zou ze nu nog schrijven 7 Die wilde Kees!
Ze plaagde hem zoo graag, en hij werd nooit kwaad.
't Was toch een verzetje geweest. Zou ze Tante vragen
of ze hem helpen mocht 7
Schoenenpoetsen met Kees in de keuken bij de
nijdige Rika . . . Wat zou die arme jongen het daar
saai hebben!
Eigenlijk hoefde je zooiets toch niet te vragen. Natuurlijk was het goed en niemand kon er wat op
tegen hebben.
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Toch sloop ze stilletjes de trap af; bang, dat Tante
het merken zou.
In de keuken stond Kees te fluiten en te poetsen.
Rika maakte met vaatwerk zoo'n leven, dat hij niet
eens de deur hoorde opengaan .
.. Rooverhoofdman, zal ik je helpen?"
.. Wat? Moet jij ook al hier? Ik kan Je missen,
hoor ," gromde Rika.
Kees kwam dreigend op haar af met den zwarten
borstel .

.. Kees kwam dreigend op haar af met den zwarten b ors tel'· .

.. Neen, stil nou. Hoor-es' Nee, wees nou niet
flauw'"
Geertrui weerde hem met moeite af. Bijna was
haar neus geraakt.
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"Eerst zal ik je het schelden betaald zetten." Hij
drong met een zwarten lap, waarop de versche schoencrème glom, zóó dicht op haar, dat Geertrui angstig
gillend tusschen Rika en de rechtbank schoof. Kletterend viel een schaal, die Rika stond af te drogen
op een stapel borden en toen kwam er aan 't geraas
geen einde. Vier handen konden niet verhoeden, dat
een paar borden op den grond vielen en in een
oogenblik stonden ze midden in de scherven.
"Daar heb je 't al! Heb ik 't nou niet gezegd!
Wat doe je in de keuken? Marseh! Voort!" gilde de
verschrikte meid. Ze werd nog woedender, toen Kees
zoo onnoozel keek en pakte hem forsch bij den
arm. Ze wees ook Geertrui de keuken uit en voor
de tweede maal liepen ze tante in de armen.
Natuurlijk zei Kees, dat hij 't niet helpen kon.
Rika zei, dat het zijn schuld was - en Geertrui zei
niets. Ze stond er zoo vreemd en zoo bleekjes bij-met tranen in de vroolijke oogen.
"Meisje, meisje", zei Tante, "wat moest je nou
hièr weer!"
Toen schreide ze en zei, dat het haar schuld was,
haar schuld alleen. Ze begon de scherven op te rapen
en Rika en Tante deden 't ook. Toen pakte Kees er
ook paar, maar vergat de zwarte lap en de borstel
onder den arm neer te leggen.
In z'n verwarring had hij zich langs het hoofd
geveegd. Toen nu Geertrui even naar hem opkeek,
proestte ze het plotseling uit, met de tranen nog in
de oogen. Ze wees op Kees, die nu heelemaal verbouwereerd, niet wist wat er gebeurde.
Z'n onnoozel gezicht keek dubbel dom. Met die
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zwarte vlekken op voorhoofd en neus en Geertrui
dacht aan het paardenspel. Tante en Rika vergaten
voor een oogenblik verdriet en boosheid maar keken
toen weer het meest verbaasd naar Geertrui. Wat
deed ze toch raar! Kijk, nu huilde ze op nieuw. Ze
wist geen raad met haar figuur en stormde plotseling
de keuken uit. Als een razende liep ze de trap op
en naar haar kamertje. Ze sloot de deur, alsof iemand
haar achtervolgde en viel wanhopig in den grooten
stoel bij 't raampje.
O. 0, wat was ze toch een vreeselijk kind! Was
ze maar bij haar moedertje thuis! Ze beet op haar
zakdoek en snikte.
Wat moest Tante toch van haar denken! Ongehoorzaam en onbehoorlijk! Zóó te lachen als je toch
de boel vernield hebt . . . Als je nog rondom in de
scherven staat . . . Ze rukte aan den zakdoek, beet
er weer in, en frummelde hem als een bal in elkaar.
Wat moest ze toch doen! Hoe zou dat alles nu weer
terecht komen! En die goeie Tante nog wel. Er
kwamen opnieuw tranen van oprecht verdriet.
Maar wat deden ze toch beneden? Lachten ze nu '!
Wel ja! Kees lacht een Tante riep: "Schei toch uit,
malle jongen 1"
Dat was toch geen boosheid. Geertrui liep nieuwsgierig naar de trap en keek over 't hekje. Kees kwam
de keukendeur uit en zong van: We gaan naar
Zandvoort . . .
Toen zag hij het rood beschreide gezicht boven hem.
"Kom toch hier! Gerust hoor! 'k Heb het overgemaakt".
Geertrui bleef met een strak gezicht naar beneden
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kijken. Ze schudde enkel "Nee"! Ze hing aan beide
armen en wendde even het hoofd af. Maar toen
Ruisterde Kees: "Toe nou! Ze hebben gelachen! Ze
weten d'r nog niets van."
"Waarvan ?"
"Dat je zoo mal gedaan hebt, en dat je naar boven
bent geloopen. "
Dat geloofde ze niet. Maar ze Wou 't wel gelooven.
"Kom nou bleeke vrouw met het roode hoofd!"
"Bietenhoofd" riep ze en gooide naar hem met den
zakdoek.
Hij liep er mee weg en Geertrui kwam snel besloten naar beneden. Ze kon al weer even lachen,
toen ze bij Kees was.
"Waarom ben je zoo Rauw? Je durft ook niks,"
zei de groote held. "Je moet niet zoo gauw huilen!"
"Ja, maar . . . 't kwam door 't lachen l"
"Lach dan niet als je d'r niet tegen kunt! Kom
we gaan naar buiten; 't weer wordt al beter."
"Flap" zei de deur en weg waren ze. De schoenen
en de borden waren gauw vergeten. 't Regende nog
fijntjes, maar je kon nu tenminste even op den weg
loopen. 't Was lekker in de lucht en er lagen groote
plassen op den weg, waar je over kon springen. Ook
er midden in en dat was dan het prettigst.
Kees en Geertui amuseerden zich kostelijk.
Het werd dien dag niet heelemaal droog. De boomen en de weg bleven vochtig en tot in den avond
was het net of er natte doeken hingen boven de
tuinen en akkers ver in 't rond.
Van "buiten zitten" en gezellig theedrinken bij de
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schemerlamp, en onder kleurige lampions kon dus
niets komen.
De vader van Kees kwam nat en beslijkt thuis en
was brommig. Hij zond Kees na t eten al spoedig
naar boven, omdat hij zoo weinig had uitgevoerd en
alweer geen "piano gestudeerd" had.
Pruttelend was Kees gegaan. "Zij ook niet", had
Geertrui nog gehoord en ze had het niet mooi van
hem gevonden. Nu keek ze aandachtig in een boekje
en durfde niet op zien.
"Is je brief al weg, Geertrui ?" vroeg Oom.
"M'n brief? . . . Nee Oom . . . maark heb 'm
wel geschreven . . . Zal ik 'm even" . . .
Toen bedacht ze, dat die nog ergens boven moest
liggen, maar waar? Ze kleurde hevig.
Tante had al even opgezien, maar keek aandachtig weer voor zich. Ze was bang, het kind weer van
streek te brengen.
"Goed", zei oom, "laat me maar eens zien !" Toen
nam hij de krant.
Geertrui vond gelukkig heel gauw het verfrummelde
papier. Toen ze er mee beneden kwam, zat oom verdiept in de krant en ze kon stilletjes haar brief verder afmaken.
Toen sloot ze hem in 't couvert en Tante knikte
haar toe.
Nee, ze hoefde het niet te lezen. Geertrui moest
de keep maar om doen en hem gaan posten. En
dan bij de familie Hendriks aangaan, om te vragen,
of ze dan maar op morgen zouden rekenen.
Ze deed het graag. Ze wou zoo haar best doen
en toch was ze niet aardig geweest. Natuurlijk was
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Oom ontevreden en Tante, die nooit boos werd, kon
het toch niet prettig vinden, dat ze zoo weinig uitgevoerd had. Nu maar gauw de boodschappen gedaan en dan naar bed. Dan was de treurige dag om.

111.
Naar de Bedriegertjes.
Het aardige huisje met z'n vriendelijke vensters
stond al lang in 't morgenzonnetje te lachen, toen
Kees het hoofd naar buiten stak. Hij was toch verbazend vroeg wakker, vond hij. Geen wonder ook!
Bij daglicht onder de wol en dan dadelijk ingeslapen ...
hij begreep zelf niet, hoe dat zoo gekomen was.
Nu lachte hij vroolijk tegen den jongen dag en hij
begreep het al: 't zou vandaag beter gaan dan gisteren.
De wereld scheen pas uit het bad te komen, en 't
ochtendzonnetje kleedde haar aan - op d'r Zondagsch.
Kees vond het prettig om er naar te kijken, en een
oogenblikje bleef hij er van genieten. Z'n warme
handen klemde hij om den zinken rand der dakgoot,
die nog koel aanvoelde.
De morgenlucht omstroomde hem met frischheid
en verjoeg de lauwe warmte van 't bed, die nog om
hem hing.
Toen floot hij luchtig z'n eerste wijsje. Maar bij ..
tijds herinnerde hij zich vaders ontevredenheid van
gisteren.
Oppassen, jongen! Nou den boel niet weer bederven! Hij begreep, dat er wat goed te maken was.
Kleine Vuurtjes.

2
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en vandaag moest het goed gaan. Nu heel stil wasschen en aankleeden.
Zou hij zich nu maar gaan wasschen bij de pomp?
Dat deed-ie zoo graag en 't was nog vroeg; -- 't kon
best.
Even later sloop hij op z'n teenen de trap
af. De keukendeur stond op een kier. Vlug wilde hij
binnen gaan en viel haast over de schoenen. Die
brachten hem opeens de geschiedenis van 't borden
breken weer te binnen - en het besef van schuld.
Hij keek nu op en zag-- het lachend gezicht van
Moe.
"Hè ," zei hij teleurgesteld.
"Nou? Valt het je tegen, dat ik al op ben 7" zeI
ze doorgaand met broodjes boteren.
"Maar waarom bent U zoo vroeg op? Is dat, omdat
we uitgaan? Ik wou juist . . . " Hij keek begeerig
naar de verlokkende krentenbroodjes.
"Nou? Wat wou je juist? Weer schoenenpoetsen
en borden breken?"
Kees sloeg de armen om Moe' s hals.
"U zou d'r niet m2cr over praten, hè?"
,,'t Is goed. Maar maak nu ook geen drukte. Je
wou de schoenen afmaken hè? Ga d'r dan maar
mee naar buiten."
Kees poetste, en moeder smeerde broodjes. De
stapel broodjes groeide en de schoenen schaarden zich
glimmend in 't gelid. Het theewater raasde op 't
fornuis, waarin het hout knapperde en Kees kon het
neuriën en fluiten onder het prettige werk niet laten.
't Was een feestelijk werk vond hij en 't schoot zoo
flink op. De dorpsklok telde zeven slagen af, toen de
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laatste schoen gepoetst was. Nu onder de pomp
hand,~n en hoofd frisch gewasschen - en dan naar
boven om zich te kleeden.
Wa: was het licht overal! Wat een verschil met
gistenn!
In cle keuken had Kees een apartje met z'n Moe.
Nog rooit had de morgenthee er hem zoo gesmaakt.
't "'V1as een goed begin.
Om negen uur was het gezelschap op weg voor
een lar. gen wandeling Het ontbijt was vlug afgeloopen
geweesl, en toch was het er ongewoon druk toegegaan.
Pa, d.e door 't mooie weer heelemaal "recht geschoten' was, zooals hij zei, had de meeste drukte
gemaak :, Geertrui had een gat in den dag geslapen,
en wa~ aan tafel nog niet goed wakker geworden.
Maar 't leelijke gezicht, dat ze tegen het glas warme
melk zette, had haar niet geholpen. Ze had haar
plicht moeten doen en was er echt brommerig door
geworden. Maar toen Herman en Lena kwamen, was
de bui al gezakt. Ze hadden samen Pa naar de tram
gebracht en toen was de wandeling begonnen.
Eerst gingen ze een heel eind door de dorpsstraat.
't Was er al druk. Gek voor zoo'n dorpsstraat, vond
Geertrui. Ze had het al tegen oom gezegd, toen ze
er voor 't eerst door liepen. 't Was hier veel drukker
dan in de stad, waar zij vandaan kwam. En alle
dagen leek het hier wel Zondag, zóóveel menschen
zag ze hier loopen, en zóó mooi gekleed waren ze
soms. En de trams deden hier maar net als in een
groote stad. Ze klingelden maar: "Pas op! Uit de weg !"
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En dan schoven ze met hun lichtgeverfde wagens
sissend en gonzend onder het boomengroen en dicht
langs mooie winkels en hotels. Telkens brachten ze
nieuwe gasten in Zondagsche kleeren, of in reispakjes, of namen de vreemde menschen weer mee.
Nee, een dorpsstraat was het niet, al heette de
straat zoo. Nu wemelde het al weer van de menschen.
Voor de hotels werden de gasten bediend, die nog
pas aan 't ontbijt verschenen. In den overtuin van 't
deftige logement werden de tafeltjes door de hotelknechts gereinigd en de druipnatte stoelen afgedroogd
en geschikt.
In de lunchroom zaten de eerste aangekomen reizigers al te wachten op bediening. De pas aangekomen
stoomtram liet een heel gezelschap van luidruchtige
feestgangers los, die duidelijk lieten merken, dat ze
voor hun plezier hier kwamen.
Aan alle kanten was hier al wat te zien en onze
wandelaars hielden zich voorloopig alleen met de
menschen bezig.
Maar toen ze eindelijk den grooten weg verlieten
en een zijlaan insloegen konden ze aan iets anders
denken.
"Gaan we nou wel naar de Bedriegertjes 7" vroeg
Geertrui. Lena zei, dat dit de weg niet was en Kees
hield zich, of hij 't precies wist. Moeder had hem
gezegd. dat ze eerst nog een eind om gingen, omdat
het nog zoo vroeg was.
"Als je mij maar volgt," zei hij en liep op een
holletje vooruit.
Voor een renpartij was Geertrui altijd te vinden,
en Herman en Lena lachten om haar manier van
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hollen. De hoed hing haar in den nek en de dikkerd
schudde zoo grappig over den weg, dat een oude
heer haar lachend bleef nakijken.
Herman groette hem,
en de oude heer zwaaide
prettig lachend met z'n
stok een groet terug.
"Mevrouw Looman, al
zoo vroeg op 't pad 7" zei
hij tegen Kees' moeder,
die hij nu begroette.
"Jawel, mijnheer Lansink. "Als de jongelui
vacantie hebben, krijgen
wij het druk, hé 7"
"Zoo, zoo! Die dikkerd
is het logeetje 7 'k Heb
'r de vorige week al bezig gezien. Ze kan tegen
de jongens aan, hoor!
Gerust !"
"Al gezien 7 En ze is
-..'-_..... .
--,
pas een paar dagen hier!"
zei mevrouw verbaasd.
De oude heer zwaaide prettig

- ',

"U bent geloof ik ook
overal tegelijk,"
"Laat zien! Dan zal 't
Maandag zIJn geweest, In 't bosch bij 't kruispunt,
Jawel, jawel. 'k Moet overal 't mijne van hebben,
'k Weet nog best, hoe wij vroeger ook pret maakten,
maar dat is al een dikke vijftig jaar geleden, mevrouwtje,
een heele dikke!"
lachend

met

terug, , , ,

z'n

stok

'n

groet
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De oude heer schudde 't hoofd. Z'n kleine oogen
lachten bij 't herdenken van oude herinneringen.
"Een prettige tijd, als je zoo hollen en vliegen kunt."
Geertrui en Kees waren met Herman en Lena weer
naderbij gekomen. De heer Lansink trok Geertrui
eens Hink aan de wilde haren. ,,\'V'ille!1 wij ook eens
om 't hardst?" zei hij.
Geertrui lachte maar.
"U kan 't gerust probeeren", zei Kees. "Ze loopt
als een vrachtwagen".
Geertrui zei nog al niets. Ze hing zelfs verlegen
tegen haar tante.
'k Heb anders niets hooren krake!1," zei de oude
heer. Maar . . . van wagen gesproken: "Zou jullie
niet willen rijden?"
Er waren vier paar oogen, die glinsterden. Kees
zei: "Hè ja! en Herman, die den trommel met
broodjes droeg, zei: "Nou '"
T oen keken ze elkaar aan.
Maar Mevrouw maakte bedenkingen. Ze waren
toch uitgegaan om te wandelen en mijnheer L,)oman
zon misschien z'n tijd en z'n rijtuigje beter kunnen gebruiken.
"Dacht U dan, dat ik mee zou gaan? [vlet zulke
wildebrassen? Kom maar ," zei hij en ging al vooruit, om alle tegenspraak af te snijden.
Kees liep al naast hem, en wenkte de anderen om
ook te komen.
De heer Looman woonde dichtbij. Geen hunderd
pas verder lag half verborgen achter de boschjes een
laag huisje, aan twee kanten omgeven door een breede
veranda. Het smalle pad naar de voordeur, werd
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niet druk begaan. Dat vertelde het groen tusschen
de vastgetrapte kiezeltjes. En 't hoog opgeschoten
gras onder de vruchtboomen sprak ook al niet van
groote zorg voor den tuin. De blinden van de voorkamer waren nog gesloten, hoewel er geen zon op
stond, en de bewoners toch al lang op waren.
Van al die dingen zagen de kinderen echter niets.
Ze letten alleen op den gebogen rug van den vriendelijken heer met de zilverwitte lange haren, die voor
hen uitging.
Z'n zware stok met ivoren knop stampte eenige
malen hevig op de vermolmde planken van het verandavloertjc. Daarna bood hij gastvrij aan 't gezelschap de aanwezige zitplaatsen. 't Waren houten stoeltjes, niet bijzonder proper en haast verveloos.
"Ja, ziet U," zei de gastheer, "m'n vrouw is nog
niet te spreken, maar Hein zal wel dadelijk hier wezen." Hij stampte nog eens en toen kwam Hein de
tuinman-koetsier en huisknecht, om den hoek kijken.
,,0," zei deze dadelijk. ,,'k Weet het al."
"Wat weet je al?" zei de oude heer streng ..
"De jongelui motten uit rijen. Dat kan 'k toch wel
zien ?"
"Hein heeft toch beste oogen" , zei Mevrouw.
"Ja, dat schikt, mevrouw. Een minuutje, mevrouw!
Bles heeft het tuig alaan." De klompen van Hein
knerpten door 't losse grint terzijde van 't huis en de
jongens liepen hem ongevraagd, on geweigerd achterna.
Geertrui bleef op 't hoekje staan. Zou ze 't ook
durven?
Maar Tante wenkte haar hier te blijven, en ze gmg
naast Lena zitten.
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"En waar gaat de reis eigenlijk naar toe?" vroeg
de oude heer.
"Het plan was een flinke wandeling en dan naar
't Kasteel".
"Naar de Bedriegertjes" verbeterde Geertrui.
"Die zijn er niet meer", zei de oude heer meewarig.
"Dat is jammer hè?"
Geertrui keek verschrikt, Lena ongeloovig en mevrouw speelde de verbaasde.
"Ja, mevrouw, wist U 't nog niet? Daar zijn er
zooveel bij verongelukt. Dat mocht niet langer."
"Och, hee!" zuchtte mevrouw. Toen bracht ze 't
gesprek op iets anders. Ze informeerde naar mijnheers
gezondheid en naar z'n kinderen en kleinkinderen.
De zoon van den ouden man was een vriend van
haar man en daardoor hadden de beide families elkaar
wel eens ontmoet. Het gesprek trok de beide meisjes
niet erg aan. De teleurstelling van de verdwenen Bedriegertjes hield haar meer bezig en ze liepen even
te overleggen, of het wel heelemaal waar zou zijn.
Lena meende, dat er niets van aan was; maar gerust
was ze toch ook niet.
Toen kwam het rijtuigje aangereden en dadelijk
was de tegenslag vergeten Kees zat op den bok met
de teugels in de hand, Herman hield de zweep en
Hein leidde het paard tot voor de veranda.
"Nu zal ik je een mooie weg wijzen", zei de heer
Lansink. En met veel beweging beduidde hij mevrouw
en Hein waar ze heen moesten gaan.
Mevromv Looman protesteerde even. Ze zei, dat
het te ver was en . . .
"Kom, kom, mevrouwtje! Het kan best. De jongens
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moeten Rink wat zien. 't Is nou eenmaal vacantie en
U hebt immers de heele dag tijd?
Toen stapten ze in en het rijtuigje reed den weg
op. De kinderen wuifden tegen den vriendelijken
man, die als een kwajongen met z'n hoed zwaaide
en hen nog lang nakeek.

IV.
Hoe heet het was.
De zomerzon deed zich al geducht gelden. Het
kasteelklokje had pas half elf geslagen en toch was
het buiten de schaduw der dichte dennenbosschen
haast niet uit te houden. Vooral op den heuvelrug,
waar een groot bosch geveld was en de gesneuvelde
boomen ontdaan van de takken, kriskras door elkaar
lagen, brandde de zon onbarmhartig. 't Was, of ze zich
wreken wilde over al den tegenstand, dien de arme
stakkers bij hun leven haar geboden hadden. De ontvelde stammen lagen te blakeren en de lucht trilde
boven de stapels afgezaagde stammetjes, waarmee zich
een paar arbeiders bezig hielden.
't Was hier stil. De hooge berkeboomen langs den
zandigen weg bewogen de fijne bladertrossen niet en
het groene bosch op den volgenden heuvel stond onbeweeglijk toe te zien, hoe de zon op het barre
slagveld huis hield.
Er kwam langs een weinig betreden pad een
kleine optocht tegen den kalen heuvel op. 't Waren
een paar jongetjes, die met al de kracht van hun
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teere schouders voor een kruiwagen trokken . Deze
ging haast schuil onder de groote zakken, die er op
gebonden waren. En daarachter liep ee n grootere
jongen. Hij hield met de grootste inspanning den
kruiwagen in balans. Z'n vuurrood hoofd was nat
b ezweet, en toch moest hij zich nog harder inspannen
en de kleine trekkers bovendien nog aanmoedigen.

"Toe dan! tre k dan !"' klonk ·t sch e l.

"Toe dan 1 Trek dan 1" klonk het schel. En de handen
klemden zich aan de te groote en te wijd uitstaande
boomen, die hem ontsnapp€n wilden. Hij torste en
duwde, en zwoegde en ze vorderde n langzaam.
Bijna naast hem bewoog zich de kleinste van 't
viertal. Z'n bloote voeten trippelden onregelmatig
over 't bul terige pad met d e verspreid liggende keien
en brokken boomschors. Hij sleepte een hark achter
zich aan, die hij onder het eene armpje geklemd hield.
Een dikken knoestigen tak droeg hij over den schouder.
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Hij kon een jaar of zes zijn. De blauwe oogen
stonden helder in 't vuile gezichtje en ze keken met
spanning toe, hoe de groote broer de zware vracht
in evenwicht hield. Soms trachtte z'n zwarte handje
te duwen aan den linkerboom ; maar dan snauwde
broer zenuwachtig: "los zeg 'k!"
En dadelijk bleef het ventje dan even achter.
Ongenadig brandde de zon op de kleine zwoegers.
Ze schitterde op het lichte haar van den kleinste en
gloeide op de gescheurde pet van den grooten broer,
die maar een plukje haar door liet.
De bruine been en van alle vier waren bedekt met
vuil en stof. Het zweet had het er aan geplakt en er
was haast geen onderscheid tusschen het pad en de
beenen die er over gingen. De magere lichamen
kromden en rekten, bogen en strekten zich, de teenen
wroetten in zand en scherp grint, en voelden geen
pIJn.
Ze vorderden, vorderden langzaam, en bereikten
eindelijk de hoogte. Toen viel de kruiwagen met een
smak op de twee korte pooten en de bestuurder
wierp zich uitgeput tegen de groote zakken. Hij voelde
het bonken van z'n hart en een oogenblik sloot hij
de oogen, waarvoor alles rood werd.
't \Vas een heele toer geweest, maar ze waren er
en dat gaf voldoening. De trekkers lagen al op 't
schaduwplekje van den kruiwagen en even later waren
ze alle vier bij elkaar in 't heete stof, puffend en
blazend. Ze maakten nieuwe zwarte vegen over de
vuile gezichten en hadden er geen erg in. Ze voelden
alleen, dat het hier heet was en dat ze toch haast
niet konden opstaan.
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,:k Heb zoo'n dorst" klaagde de kleinste.
Hij kreeg geen antwoord.
,:k Wil wat drinken", drensde hij toen ... Ga dan drinken '" grijnsde de oudste en deed z'n oogen niet open .
.. Kom dan '" zei de kleine weer en stond al op.
Maar de anderen konden nog niet. De grootste van
de trekkers trok den kleinen jongen aan 't been naar
zich toe, zood at hij viel.
.. Leelijkerd" zei het ventje. .. 'k Zal 't zeggen ,"
'k Wil drinken. En 'k ga toch weg."
Toen kwam de oudste overeind en gaf den kleine
een duw. ..Hou stil' grauwde hij en onderzocht
z'n vracht. De bovenste zak was scheef gegleden al
half onder het touw door.
De jongen vloekte. Daardoor had hij dus zoo'n
moeite gehad.
Hij riep z'n broertjes er bij en samen duwden en
sjorden ze, tot de vracht weer zoowat op z'n plaats lag.
Heviger voelden ze de warmte en sterker werd het
verlangen om uit dezen oven te geraken. De houtige
heidestruikjes puilden aan alle kanten uit de openingen der oude zakken. Ze waren wel gewend aan den
zonnebrand en begrepen niet. waarom ze in den zak
geperst moesten worden.
De oogen der jongens gingen er met welgevallen
over. Ze hadden den langen morgen besteed aan 't
verzamelen van dezen voorraad, die als strooisel gebruikt moest worden in den stal. En ze waren er
grootsch op, zooveel in zoo'n korten tijd bij elkaar
gekregen te hebben. Het naar huis brengen was
echter veel zwaarder dan het verzamelen. Maar 't
moeilijkste was nu achter den rug. Ginds ging de
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weg omlaag en ze hadden nog tijd genoeg. In de
schaduw van de boerderij wilden ze uitrusten en daar
was drinken ook. "Vooruit' Jan in de boomen",
commandeerde de grootste, terwijl hij zelf het trek·
touw nam. Over den heuveltop zou 't gemakkelijker
gaan, als ze maar niet zooveel omwegen behoefden
te maken, door die boomstammen. Maar toen Jan
met moeite de pooten van den kruiwagen van den
grond had getild, helde de vracht naar links en 't
heele gevaarte sloeg om. De weerspannige bovenst«~
zak schoof nu geheel uit het touwen daardoor
werden ook de twee andere zakken bevrijd. Ze lagen
nu naast elkaar en lieten een groot deel der opgesloten hei los.
Jan kreeg de schuld en de groote broer betaalde
dien uit in een paar gevoelige stompen. Natuurlijk
werd toen even geschreeuwd en getrapt. Maar de
toestand liet niet toe. om zich lang met twisten bezig
te houden. Ze moesten zwaar werken om de zakken
weer op hun plaats te krijgen. De logge dingen waren zoo onhandelbaar en ga ven er niets om, dat het
maar kleine, zwakke armen waren, die met ze om
moesten gaan. Het zwaarste kwam op den grooten
Bemard aan. Hij duwde en sjorde en snauwde en
kreeg eindelijk toch alles goed. De hark van kleinen
Kees en z'n groote knoestige tak kreeg nu ook
een plaatsje en tevreden keek Bemard naar de stevig
liggende zakken.
Juist wilde hij nu zelf weer in de boomen gaan.
toen Jan riep: "Waar is de greep?"
W eer vloekte Bemard. "De greep? Kees, de greep '"
Kees haalde de schouders op.
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"In 't bosch, in 't eerste laantje," herrinnerde Bernard zich nu zelf.
Hij stond een oogenblik beteuterd. Nou dat nog 1
En 't was zoo'n eind en 't werd nog al door heeter ...
Jan en Hein "vilden gaan, maar Bernard besefte op
eens z'n verantwoordelijkheid. "Vooruit," zei hij snel
besloten.
"Bij de boerderij gaan we zitten, en dan ga 'k
terug. "
Zoo deden ze. Ze bereikten zonder ongevallen en
met weinig moeite den weg met de beukeboomen en
de boerderij, die diep en koe! in 't lommer van hooge
beuken lag.
Ze gingen er drinken aan de pomp. Het koele
water viel verkwikkend in de heete lichamen. Berllard waarschuwde:
"Nee, niet meer!U Hij wist al hoe gevaarlijk het
drinken was, en zei 't voor hij weg gmg nog eens:
"Niet meer drinken!U
Toen begaf hij zich weer op weg, op den langen
weg, eerst stijgend dan dalend, door de middaghitte,
al verder en verder naar het bosch en de verre heide.
De drie broertjes lagen ia 't gras bij 't hek van
de boerderij.
Ze waren al spoedig bekomen van de hevige Inspanning en voelden zich met ieder oogenblik prettiger worden. Toen kreeg de een na den ander
trek in eten. 't Kon wel zijn dat de pereboomen van
den boer daar schuld aan hadden. Ze droegen zoo'n
vracht aan de gebogen takken en 't zou maar een
klein kunstje zijn, om er wat machtig te worden. Maar
de boerin was in de buurt en de meid was bezig
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met de melkbussen. Jan wou d'r Kees op af sturen,
maar Hein zei: ,,'k Ga er een paar vragen."
Dat leek Jan wel zoo fatsoenlijk toe en ze stapten
beiden mee.
De meid zei: "Zoek maar m den bongerd, d'r
liggen d'r genoeg!"
Dat was zoo, maar 't waren allemaal kleintjes en
erg groen nog. Ze stopten de zakken vol en gingen
er mee naar 't hek bij den kruiwagen.
"Bah!" zei Jan. "Die zit vo!". Hij spuwde het
zwarte goedje, dat hij in den mond gekregen had
weer uit. Een anàere was iets beter maar bijna allemaal waren ze door wormen aangestoken.
.
J
" Z eg, d·Ie van gisteren,
an'. . . . "
"Nou, die waren anders. 't Liekt d'r niks op, hier!"
zei Jan geheimzinnig met z'n oogen knippend.
"Maar - die lagen ook niet allemaal in 't gras.
"Nee, niet allemaal. Aan de takken zitten de
bestenl"
Jan wierp er eentje half afgebeten weg.
"Waar?" zei kleine Kees.
"Hier ooI.:," wees Hein.
Maar kleine Kees, vroeg verder. Hij wou al graag
met de jongens van negen en tien jaar mee doen.
" Waar nog meer?"
"In 't Spookhuus," zei Jan.
"Durf-ie dat?"
"Wat?" vroegen de broers onnoozel.
"In 't Spookhuus, umme . . . urn peren te plukken.
Toen lachten ze allebei hard op. Zoo'n kleine aap
had het gesnapt,
"Niks zeggen, heur!"
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"Nee, niks zeggen. Maar ... waren de peren goed 1"
"Fijn," zei Jan. "Morgen zal ik er een bewaren.
Maar niks tegen vader zeggen!"
"Niks zeggen" herhaalde Kees. Hij keek met bewondering naar Hein en Jan.
"Maar 'k ga niet mee naar 't Spookhuus" zei hij
eventjes later.
De jongens grinnikten. Zij wisten den weg en ze
zouden wel zorgen, dat er niemand achter kwam.
Nu Kees er toch wat van wist, konden ze er ook
vrij over praten. Gisteren avond waren ze in den tuin
van 't spookhuis geweest. Waarom dat huis zoo
heette, wisten ze eigenlijk niet. De jongens noemden
het nu eenmaal zoo en je durfde d'r eigenlijk niets
uit te halen. Maar de boomen waren niet betooverd
en de peren ook niet. En van spoken hadden ze
niets gemerkt. Wel hadden ze den knecht gezien,
den man met z'n scheeven nek, waar ze zoo bang
voor waren. Toen Jan nog aan 't plukken was,
kwam hij onverwachts uit het donker en Hein kon
z'n broer nog maar net bijtijds waarschuwen.
De jongens rilden er nog van, zoo als die vent geloopen had.
De zware hark had hij ze achterna gegooid, maar
gelukkig mis. Toen waren ze vlug onder de heg door
gekropen. Hun zakken waren toch al haast vol, dus
het hinderde niet erg. Jan wou 't van avond weer
probeeren, maar Hein raadde het af. Natuurlijk zou
die nare kerel weer op den loer liggen.
En - als ze gepakt werden . . .
"Wat dan?" vroeg kleine Kees.
"Dan worden we opgegeten" zei Jan.

en daar kookten ze water

en daar kookten ze water

en daar
kookten
De zware hark had hij ze achterna
gegooi
d . .ze. water

Kleine Vuurtjes.

;,
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"Of in de kelder gestopt bij de spoken." Dat was
nog veel erger, meende Hein.
Ze grinnikten weer en keken naar 't gezichtje van
Kees.
"Als je 't verklapt - dan mot je mee," dreigde Jan.
Toen klauterden ze wat op het hek en sprongen
weer op den weg. Jan keek eens uit of Bernard nog
niet terug kwam.
In een stofwolk zag hij een rijtuigje naderen, maar
van 8ernard was niets te merken.
Ze moesten den kruiwagen wat aan den kant
zetten, om het rijtuig door te laten. Maar het hield
vlak bij hen stil en toen Jan opkeek, zag hij vlak in
't gezicht van den voerman.
Hij schrok geweldig, liet den kruiwagen vallen en
gilde "De scheeve van 't spookhuus!" Meteen holde
hij weg en Hein hem achterna.
Maar de hoogbeladen kruiwagen kon niet tegen
den geweldigen schrik bij t neervallen. Hij sloeg om
en wierp de groote zakken voor de poot en van
't paard, dat steigerend zich afwendde en het rijtuigje
op zij rukte Een jongen, die juist over 't wiel er uit
stapte, kwam te vallen en kreeg het voorwiel over
den voet. Dat alles gebeurde in een oogenblik.
De voerman schreeuwde; uit het rijtuig klonk gegil
en op den weg kermde de jongen van pijn. Kleine
Kees stond verbijsterd tegent hek en schreeuwde
om z'n broertjes, die in 't naaste boschje verdwenen
waren.
De stevige knecht had intusschen het paard tot
stilstaan gedwongen en gekalmeerd. De boerin en de
boerenmeid en nog een knecht kwamen haastig aan-
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geloopen en uit het rijtuig klommen nu met bleeke
gezichten Mevrouw Looman, Geertrui en de andere
kinderen.
Ze onderzochten den voet van den kermenden Kees
en droegen den armen jongen voorzichtig naar het
boerenhuis.

V.
Allerlei benauwdheid.
Het rijtuig stond verlaten op den weg. De omgevallen kruiwagen hield nog de groote zakken vast die
vlak voor 't paardje lagen. Maar hoe vreemd ze er
ook uitzagen, met de dreigend opgeheven hark er
tusschen, het dommelige dier stoorde er zich niet
meer aan. Het schudde enkel den kop als de vliegen
hem te lastig werden. De eerste schrik was al lang
voorbij en Vos merkte op 't oogenblik van de heele
wereld niets anders, dan de warmte en de vliegen.
Toen Bernard hier aan kwam, keek hij vreemd op.
Wat was er gebeurd? Waar waren de jongens?
De omgeworpen kruiwagen voorspelde hem niets
goeds. De schrik sloeg hem om 't hart, toen hij op
't rijtuigje lette en 't vermoeden kreeg, dat het wel
van een dokter zou kunnen zijn. Dan was d'r een
ongeluk gebeurd. Dan was kleine Kees gevallen of
overreden en de boer had de dokter gehaald - en
dan was 't hèèl erg -, o! - zoo was het natuurlijk . . . En "ja," zei de kruiwagen in z'n ongemak-
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kelijke houding - en "ja" zei de dreigende hark
en "zeker" zei hem ook de stilte op de boerderij. Het
angstzweet brak den armen jongen uit en huilend liep
hij het erf op.
"lsse dood?" vroeg hij huilend aan de meid, die
juist naar buiten kwam, om een kom frisch water te
halen.
"Dood? Nee heur 1 Zóó arg is 't niet."
"Maar - àrg is het toch . . . !" En hij viel huilend
tegen den muur.
"Och, jongen 1 Wat maak-ie een drukte. Wat heb-ie
d'r mee te maken 1 '
"Ikke? 't Is toch mien bruurken1"
T oen lachte de boerenmeid. "Dat mocht ge willen 1
As dat-es waar was 1 Kom maar's mee l"
Maar Bemard keek aileen om 't hoekje en zag een
vreemd gezelschap; en een jongen met een bloot en
voet, die "au" riep als zn moeder er aan raakte met
een spons.
Juist keerde zich een man om en Bemard herkende
dadelijk den knecht van 't spookhuis. Hij had wel
niets op z'n geweten, maar heel graag zag hij den
"scheeven" ook niet, en daarom ging hij gauw terug
naar z'n kruiwagen.
De scheeve kwam achter hem aan.
"Was-ie straks niet hier?" vroeg hij aan Bemard.
"Nee, 'k was effen de grepe halen uit 't bosch.
'k Had 'm vergeten."
"Zoo 1 Je bruurs dat binnen kleine smeerlappen,
hoor 1 Vertel ze dat maar", zei Hein, terwijl hij Bemard
hielp den kruiwagen weer op z'n pooten te zetten.
"En - da'k ze wel vinden zall Geleuf "t gerust !"
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Nou begreep Bernard, dat ze op de vlucht waren
en 't gevaar was dus voorbij. Hij keek Hein wat onbeholpen aan en probeerde toen of de zakken wel
goed vast lagen.
Hein reed het rijtuig nu het erf op en Bernard kon
dus gerust vertrekken. Z'n broertjes zou h;j onderweg
wel ergens zien opduiken. Ze lagen np·· .mrlijk op den
loer achter een boschje of om een hoekje.
En zoo was het. Nog geen drie minuten was hij
den hellenden weg afgereden, of ze schreeuwden al
achter hem aan, de beide deugnieten met den kleine
in 't midden.
Bernard had ze nog nooit met zooveel genoegen
zien aankomen. Ze keken allemaal blij, dat alles zoo
goed was afgeloopen.
"lk bin niet weggeloopen!" zei kleine Kees. Enne
dee me niks!"
"Ja, waarom ook weg te loopen r' zei Bernard "De
scheeve hef geholpen met de kruiwagen.
"Hein en Jan sjorden aan de broeken en wisten
ook eigenlijk niet waarom ze weggeloopen waren.
Ze waren toch bang voor den scheeve. "Heb-ie wat
uitgehaald ?,
"Nee, zeg 't zelf, Kees!" zei Hein forsch z'n kleine
broertje aanroepend.
"Nee-niks. Vandaag niks, hè?" zei hij gewichtig
Hein en Jan aankijkend.
"Nou!" zei Bernard, ge mot de komplementen van
de scheeve hebben en da' ge smeerlappen zijt. Vooruit
nou maar!"
"En dat z'n nek nog heelemaal verdraaid steet,"
lachte Hein en pakte het trektouw. Vlug klisten de

38
bloote voeten over den harden weg. 't Ging van
zelf al vlug genoeg, zoodat ze het trektouw maar op
de zakken wierpen. Bernard hoefde heelemaal niet
te duwen.
Bij den hoek verdwenen ze in een stofwolk.
Tegelijk verscheen aan den anderen kant het rijtuigje van Hein en z'n gezelschap. De patient was
in 't rijtuig geholpen en zat nu met geen spoor van
pijn, alleen een beetje stil voor zijn doen, tusschen
z'n Moeder en Geertrui. De voet was in een doek
gewikkeld en rustte op het kussen van den overkant.
't Was nog al mee gevallen. Er was niets gebroken
en het bleek dan ook, dat het wiel meer langs, dan over
z'n voet was gegaan en de schrik zou wel het ergste
zijn geweest, meende mevrouw.
Daar wou Kees niets van weten. "Nou, maar je
moest het-es voelen! Zoo'n heel rijtuig, met zulke
dikkerds er in! Maar, 't doet nou haast geen pijn meer!"
Wat moesten ze nu doen? had mevrouw gevraagd.
Naar huis rijden? "Waarom?" had Kees gezegd. "Ik
zit hier fijn!"
"Als ze nu eventjes op het Kasteel aangingen, dan
viel de tocht niet heelemaal in 't water. Het rijtuig
moest toch blijven wachten en dan kon Kees bij Hein
blijven.
"Gerust" zei Hein en "Gerust" zei Kees. ,,'k Heb
't al zoo vaak gezien."
't Speet hem van al z'n plannetjes met Geertrui en de Bedriegertjes, maar dat gebeurde later nog wel eens.
Daardoor kwam het, dat het rijtuigje nu rechts afsloeg en spoedig voor het groote hek van het beroemde
kasteel stond.
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't Was er druk. Er stond nog een rijtuig en een
Jan-Plezier. En een troepje vreemdelingen wachtte
er op de terugkomst van andere groepen om met den
vrijgekomen geleider rond te gaan.
Mevr. Looman was hier bekend en kon met haar
kaart het kleine gezelschap rond voeren door de
schoone lanen en naar al de merkwaardigheden.
't Ging wel wat vlug en met niet zooveel plezier als ze
zich er van voorgesteld had. Maar de kinderen waren
opgetogen. Vooral Geertrui. Ze herinnerde zich later
enkel maar het idee van een toovertuin. En de Bedriegertjes . .. Die kreeg ze niet te zien. Zouden ze
er dan werkelijk niet meer zijn? Ze dacht er te laat
aan, om er naar te vragen. Toen ze weer in 't rijtuig
waren, spraken ze er pas over. Kees zei geen woord.
Hij was op eens buitengewoon stil geworden. Z'n
moeder vroeg of de pijn erger was. Maar dat was
niet zoo. Hij voelde het al haast niet meer . Toen
zat hij weer stil voor zich heen te kijken. Wat
scheelde den jongen toch?
De heele verdere rit werd er door bedorven . .
Hein zei, dat er niets gebeurd was, terwijl Mevrouw
in 't Park was, maar hij kon ook niet weten, dat een
onnoozel gesprek van een paar boeren en een veldwachter een jongen als Kees stil kon maken.
Toen het rijtuigje voor 't groote hek stil stond, was
Hein een praatje begonnen met den veldwachter, die
ook in gesprek stond met een paar boeren. Ze hadden het over een boschbrandje, dat nog al erg had
kunnen worden. Gelukkig was de regen van Dinsdag
te hulp gekomen, anders zou er nog meer aan gegaan
zIJn. De schade was toch al bdangrijk.
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Hoe 't aangekomen zou zijn?
Och, natuurlijk door 't vuurtje stoken. D'r zwierven
altijd kwajongens rond in de bosschen en ze rustten
niet voor de boel in brand stond.
,,\Vaar was het?" vroeg Hein.
"In 't Zwarte bosch achter de Sterreberg.
"Daar kwamen die rakkers van Prins ook. vandaan;
die met de zakken met hei op de kruiwagen," lichtte
Hein Kees even in.
,,0 ," zei Kees. Maar hij dacht aan zijn vuurtje
in 't zelfde bosch en dat was - op Maandag geweest. Hadden ze het wel goed uitgemaakt, voor ze
weggingen? Hoe was dat ook weer . . .?
En hij beet zich op de lippen en verbleekte bij de
gedachte . . . dat zij misschien de oorzaak zouden
geweest zijn.
"Van Prins?" had de veldwachter gevraagd.
"Ja, die daar dicht achter ons woont aan 't Lage
wegje. 't Zijn besten", verklaarde Hein. ..Vandaag
of morgen krijg ik ze nog te pakken in onze bongerd."
"Halen ze geregeld hei bij de Sterrenberg ?" informeerde de veldwachter .
.. Geregeld? Dat weet 'k niet. rl/laar van morgen
kwamen ze dOr van daan."
"En vuurtje stoken kunnen ze ook; daar heb ik
ze op betrapt en je raadt nooit waad" zei de veldwachter, terwijl hij een boekje uit z'n borstzak haalde
en even een naam noteerde. "Prins, Lage \Veg" ,
schreef hij alleen op. Hij moest daar eens informeeren, want die jongens waren nu sterk verdacht.
"Een paar weken geleden heb ik de bengels betrapt
toen ze een vuurtje stookten vlak bij school, precies
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tegenover de deur tegen den berg. En't was onder
schooltijd, mot je begrijpen."
"Dat kan toch niet?'! meende Hein En de boertjes
zeiden ook dat het bar was.
"Wel, dan vroegen de bengels
om de beurt naar achteren en
wip, smeren ze hem door de gang
naar 'tvuurtje. En na een poosje
komt er weer een ander, die van
't geval weet. Ja, ja, 't zijn lieverds. En de jonge Prinsen waren
de aanstokers. Je begrijpt, dat
ik ze van middag even aan de
tand ga voelen."
Ja, dat begrepen de toehoorders. De veldwachter moest z'n
best maar doen. Zulk rapalje
moest achter slot. Hein was tevreden, dat hij tenminste hun
naam genoemd had. Je zou
zien, dat ze 't waren, de brandstichters.
"Allemaal tuig, die zoo iets
doen," zei hij tegen Kees.
En Kees zei niets. Hij dacht .. Prins. Lage Weg" schreef
maar aan brandstichten en straf
hij alleen op.
en gevangenis. En hoe gelukkig
het nu was, dat die gore bloote-beenenjongens nu de
schuld kregen. Dan liepen zij van zelf vrij. Nee hé?
Niemand zou aan hem denken.
Straf en gevangenis - brandstichten - dat was
net iets voor zulke kinderen, en die deden het altijd
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moedwillig, zie Je, om brand te maken. Misschien
waren ze aan een ander eind geweest en was de brand
wèl door hun vuurtje gekomen en niet door het zijne.
Ja, dat kon toch heel goed. Als die jongens nou de
schuld kregen, dan zouden ze die ook wel verdiend
hebben.
Zoo zat Kees te piekeren toen z'n Moe en de andere kinderen terug kwamen.
Eerst had niemand er erg in. Ze waren zoo druk
aan 't bepraten van al 't moois en, een beetje moe
en warm.
Maar al gauw kon je merken, dat er iets was. Kees
z'n mond stond anders nooit stil en zelfs met z'n
gewonde voet, was hij de eerste woordvoerder in 't
rijtuig gebleven. N u merkte Moe, dat er iets niet
in orde was, maar Kees zei, dat hij heel goed was.
Hij dwong zich nu, om mee te praten, maar luisterde
al gauw niet meer. De veldwachter aan huis; dat
moest hem eens gebeuren! Van middag gebeurde
het bij die jongens. Prins heetten ze. \Vat een naam
voor zulke - nou, zulke jongens die vuurtjes stookten?
't Was toch niet erg. Hij deed het immers zelf ook.
"Rapalje", hadden de boeren gezegd. "Tuig", zei
Hein. 't Was mooi! En dan moest je eigenlijke
naam Prins zijn. Prins Rapalje - Kees Rapalje, 't
klonk niet eens zoo mooi als' met Prins er voor.
Zouden ze in de gevangenis moeten? De vader
zou boete moeten betalen, dat was niet zoo erg; maar
ze zouden wel geen geld hebben. Dan moesten ze
zitten - de vader toch alleen? Ook lekker. als je
zulke jongens hebt, - daar je voor zitten moet.
Maar 't was toch niet erg, wat ze gedaan hadden!
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Hij dee 't zelf immers ook. En 't was eigenlijk wel
zeker, dat ze zijn vuurtje bedoelden .
Kees zuchtte en voelde zich niets lekker worden.
Hij kreeg 't warm en pufte .
.. Wat is 't jongen '" zei Moe en sloeg haar arm om
hem heen. Toen liet hij z'n hoofd zakken en schreide.
Hij begreep zelf niet hoe 't kwam en zei maar, dat
z' n voet zoo' n pijn deed. Dat bracht ongerustheid
in 't rijtuigje, en de opgewektheid, die toch al niet
groot meer was, verdween nu heelemaal. Gelukkig
reden ze al in de lange laan, die naar den spoorweg
afhelde. Ze hobbelden spoedig over de rails en waren
toen heel gauw thuis.
Rika keek vreemd op, dat ze met een rijtuig thuis
kwamen. maar nog vreemder van de strakke gezichten.
Toen het laatst Kees met den verbonden voet er uit
geholpen werd, begreep ze dat er iets vreeselijks moest
zijn gebeurd. Mevrouw stelde haar gerust en zei, dat
het niet zoo erg was, maar waarom was Kees dan
zoo bleek en stil? Ze had veel last van den wildebras, maar ze zag hem toch liever wild en woest,
dan zoo. Kees moest in bed en Hein zou op weg naar huts
even bij den dokter aanrijden.

VI.
De Veldwachter krijgt het warm.
Srands de Veldwachter was geen gemakkelijk heer.
Als hij iets aanpakte. dan deed hij 't goed. Dat
wist iedereen in de buurt van 't kasteel en de Baron
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wist het ook. Hij had al dikwijls laten merken, dat
hij over Brands tevreden was en dat maakte, dat de
veldwachter een gewichtig personage werd in deze
buurt. Want als je op 't kasteel in een goed blaadje
stond, dan hadden de voorname lui ook met je op
en het personeel, en àl 't volk in de buurt moest je
respecteeren.
Daar vandaan kwam het dan ook, dat Brands zoo
deftig heen en weer kon stappen over de ruimte voor
't groote hek en dat het nooit mankeerde, of hij had
gewichtige dingen te vertellen aan de bekenden, die
hem passeerden.
Nu was er het geval van dien boschbrand, en
was hij daar niet in den tijd van een oogenblik op
het spoor van de brandstichters gekomen?
De slagersknecht, die op z'n fiets van 't kasteel
kwam en even afstapte om z'n sigaar bij Brands op
te steken, moest het dadelijk hooren. "k Heb ze al
te pakken, hoor I"~
"Wie?"
"Die van 't brandje van Maandag."
"Wel, wel! .Da's ook gauw. Enne
.?"
De veldwachter maakte een afwerende beweging.
Ambtsgeheimen natuurlijk. Maar ze zouden er gauw
van hooren.
De postbode wou 't ook al weten. Hij noemde
zwervers en van die malle jongelui, die op de fiets
het land afrossen en overal in de bosschen den nacht
doorbrengen . . . .
"Och wat' Malligheid' Wat weet jij daar nu van?
Hier, die staan allemaal in m'n boekje." En gewichtig sloeg hij een paar blaadjes om.
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"Hier! In 't Carolienenboschje. Dinges en dinges . . . afijn, vijf jongens, van Oldenzaal naar Arnhem. Zondag zoo en zoo laat gekomen, en vertrokken Maandag zoo en zoo!
Daar nog een en daar weer een paar. Die doen
ons niets. Die ga 'k allemaal na. Ze mogen
zonder permissie niet In onze bosschen logeeren en
"Ja, mogen . . . maar die het toch doen?"
De veldwachter zette een hooge borst. "Die het toch
doen?" Wie zou 't durven? Wijs ze me es-aan ?"
"Ja, ja, da's ook wat," zei de postbode. Maar d'r
zijn d'r genoeg . . .
"Nee! nee! Noemen man! Noemen, man en peerd !
'k laat je immers ook m'n boekje zien. Asjeblieft,
namen als je beschuldigen wilt 1"
De postbode werd er verlegen onder. Namen, en
beschuldigen! Kom, 't was gekheid. Wat een groote
woorden!
Nee, daar hield de veldwachter niet van. Geen
gekheid als het zijn vak aanging. - Ze moesten bij
hem niet aankomen met praatjes van: die het toch
doen en zoo!
De veldwachter was heftig geworden en de postbode
vond het geraden, maar door te gaan. Die Brands was
om den drommel niet gemakkelijk; je moest hem
maar uit de weg blijven.
't Was al een aardig kringetje, dat den postbode
nakeek. Een paar koetsiers waren er bij komen staan
en een bediende van 't hotel was ook al op het heftige praten af gekomen. Ze waren het meestal met
den veldwachter eens.
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De slagersknecht sprong op z'n fie!s, reed even een
cirkeltje rond en zei: "Weet je wat ik er van denk,
Srands 1"
"Dat kan me anders een klein beetje schelen," riep
Brands nog al uit de hoogte.
"Had je ze maar!" zei de knecht en meteen reed
hij onder 't gelach der anderen weg. Onder 't rijden
keek hij nog even sarrend om, maar Srands stapte
al deftig den berg op. Zoo n slagersknecht - nou,
dat was eigenlijk maar een groote kwajongen ~-. Hij
had betere dingen te doen, dan zich te ergeren, Eerst
naar huis, 't werd zoetjes aan etenstijd en dan van
middag naar den Lageweg.- Dat varkentje moest
nu maar eens gauw gewasschen worden.
Voor hem uit wandelde de ouwe heer. In de verte
herkende hij hem aan 't gebogen gaan en den witten
rand van lange haren op den ronden zwarten rug.
Srands was goed met hem bekend en hij was er
trotsch op. Want over 't algemeen vond men den ouwen
heer onvriendelijk en ieder schuwde hem zoo"n beetje.
Waarom?
Misschien omdat hij in 't "Spookhuis" woonde,
maar niemand wilde erkennen, dat het daarom was,
Ze waren immers niets bang voor 't spookhuis, dat
tot voor een paar jaar, wel lang leeg gestaan had,
maar nu toch heel fatsoenlijk bewoond werd. De
bakker en de slager en de kruidenier en allemaal
kwamen ze er geregeld en alles was er in orde. Niet
wat de manier van bewonen betreft --- 0 hee, daarvan
niet - 't zag d'r dan maar schunnig uit rondom 't huis
en in den hof - maar, de menschen brachten eh waren
en kregen d'r geld, dus 't was er in orde, heelemaal.
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Maar de ouwe heer kon soms loopen te praten in
zichzelf en zwaaide dan met z n stok en zag niet eens,
dat je de pet voor 'm afzette. En een enkelen keer
had hij iemand wat gevraagd, dat-ie niet begreep. Nou
liepen ze hem maar liefst uit den weg.
Brands niet. Hij deed er een stapje bij en haalde
den ouden man aan 't eind van 't hellend pad al in.
"Warmpjes, meneer Lansink ?" begon hij het gesprek.
De oude heer keek even op, en antwoordde nog
niet. Hij scheen in z'n gedachtengang gestoord te
zijn en vond het nu niet de moeite waard om dadelijk een antwoord te geven. Hij maakte .:!en beweging
met z'n stok, alsof hij groeten wilde, en liep weer half
sloffend met kleine pasjes voort. Maar Brands liet het
er niet bij.
Daar kwamen een paar arbeiders aan, die mochten
wel zien, dat hij, Brands, met den ouden heer op
wandelde.
,,'k Zei, dat het knapjes warm is vandaag, meneer
Lansink I"
. f Ja Ja,
. dat k
f"
" O , . . . Ja.
an iwe
.
"Is meneer van morgen al ver geweest?" vroeg
Brands nu wat harder. Hij meende dat de ouwe heer
wat doof werd.
Toen bleef de oude staan.
"Ja, veldwachter,k ben bij 't verbrande bosch geweest; en nu moet ik zien te weten te komen, hoe
zoo'n bosch van zelf in brand kan raken."
"Ha, ha!" lachte Brands. De arbeiders kwamen
juist voorbij en ze groetten schuchter. De ouwe heer
zag het weer niet. Brands wel en hij zwaaide even
met z'n stok.
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"Ha, ha!" lachte hij nog eens. De ouwe man d~;cd
zoo vreemd en wat moest hij anders antwoorden?
"Heb je d'r cok al eens over gedacht veldwachter ?"
"Nou, en 'k heb ze al !" pochte Brands. ,:t Is gemeen volk!"
"Zoo! Maar de rechte heb je niet. Denk daar
maar-es over. Dag veldwachter!"
En de oude heer keerde zich met een ruk van hem af
en liep kordaat, bijna zonder te sloffen weer verder,
De veldwachter durfde hem niet weer te naderen,
en liep nu een beetje verbluft met groote passen
vooruit. Hij had vreeselijk veel haast. En wat
had hij zich ook te bemoeien met den ouwen uit het
Spookhuis! Een drommelsche rare was het toch.
Brands tastte in z'n achterzak naar den grooten
zakdoek en nam de zware uniformpet even van het
verhitte hoofd. Warm was het, daar had hij straks
toch gelijk aan gehad, en nu was het nog veel
warmer. Het brandende zonnetje noodzaakte hem al
spoedig z'n pet weer op te zetten,
't Was ook eigenlijk niets geen weer, om zich druk
te maken. Als 't er op aankwam, was hij hier z'n
eigen baas en kon-ie doen en laten wat-ie wilde. Na
't eten zou hij 't er maar-es fijn van nemen; een
dutje in 't hooi achter 't huis. De jongens van Prins ...
dat kon wachten. Hij had er niet veel idee In van
middag. Wel nee, 't was veel te warm. 't Kwam allemaal wel terecht . . . Hij zou ze wel krijgen . . .
Wat of de ouwe heer bedoeld zou hebben . . . ? Och,
larie! Wat ging hem nu weer de ouwe heer aan!
Eerst maar-es eten en dan slapen.
Brands kwam brommiger dan gewoonlijk thuis.
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VII.
Vonken in het dorre gras.
Dien avond bleef het stil in den bongerd van het
., Spookhuis" .
De scheeve Hein was wel op z'n post achter de
heg, en wat hem betrof, hoefde het niet zoo stil te
blijven. Met plezier zou
hij de rakkers laten
schreeuwen als magere
varkens. Maar dan moes ten ze toch eerst weer
door de heg kruipen; en
daa r kwam van avond
niets van.
Eigenlijk was Hein ook
niet hierom gekomen. 't
Was meer uit nieuwsgierigheid, om te weten of
Brands d'r al geweest
was. Dan zou hij 't op
alle man' eren hebben
moeten n,erken, want hij
De sch ee v e I-k in Wb S op z'n pos t
ac h ter d e he g .
kende Prins als een kwaje. En als die 's avonds
\'ernam , dat de veldwachter er om de jongens geweest was, - nou, maar dan spande d'r wat. Dan
kon j'm tot ver in d e n bongerd hooren razen.
Nu 't maar a l door stil bleef, dacht Hein, dat
Brands nog komen moest.
En dat vond h ij nu ook maar het geschiktste geval,
Kl e ine Vu urtjes,

4
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\Veg liep. Hij besloot z'n onderzoek nu maar op te
geven en wandelde door 't hooge gras in de richting
van den grintweg. Het donkerde al aardig. De grintweg werd een bleeke streep en de bosschen en villa's
in de verte lagen als donkere monsters op wacht
langs den lichten hemel. Op eens schrok Hein, want
er liet zich uit het donker van het woonhuis iets los,
dat ook donker was. En 't bewoog zich recht op
hem af. Heins schrik duurde een oogenblik, maar
't had hem haast z'n pijp gekost.
Om spoken en 't spookhuis had hij vaak gelachen,
maar nou zou je . . . toch . . .
De witte rand boven de gebogen rug had Hein verraden, wie daar aan kwam. Met groote passen stapte
hij nu uit het donker van de heg en zei:
"Da's urn te schrikken, meneer r'
,,0, was jij het? Ik dacht dat 'r iemand met vuur
aan 't spelen was. 'k Zag toch duidelijk vuur Hein?
"Ja", zei Hein, "ik ook, maark was d'r bij.
't Kwam van dezen", legde hij even uit, terwijl hij
z'n pijp liet zien.
"Ja, dan ist gced. Voorzichtig Hein, vooral voor ..
zichtig 1"
"Nou meneer, 't is dan maar gevaarlijk goed meI:
die dreugte. \Veet meneer al van 't bosch en van die:
bengelS van Prins '?"
Ja, van 't bosch - daar wist meneer van. Maar
van de bengels van Prins niet.
"Die hebben 't angestoken!"
"Zoo!" Mijnheer Lansink liep zoetjes aan terug
I12ar huis en de scheeve ging met groote, langzame
pi1ssen naast hem.

')2

Hij bleef staan om het pijpje aan te steken. Z'n
grof gezicht verscheen in felien gloed boven de gekromde handen. Toen viel er een vonkje en nog een,
en 't vlammende houtje zwaaide iets verder weg; tot
boven de grashalmen was het nog zichtbaar.
"Zoo", zei de oude heer nog eens. ..Hebben de
jonge Prinsen 't gedaan! Wie heeft het gezien?"
.. Gezien" Gezien" Geen mensch, van zelfs
maar . . . .
"Zoo," zei z'n heer en stapte weer verder.
"Maar ze zeggen . . . ze weten toch, .. .'.
Toen keerde de oude heer zich forsch om.
"Als morgen of vannacht hier de boel brandt, Hein,
dan heeft Hein het gedaan, versta je" Hein van 't
spookhuis, hoor je""
Het hoofd van Hein stond haast recht van schrik .
.. En wie zal dat dan zeggen?' bracht hij er benauwd uit.
.. Ik ~- ik zelf, hoor je!"
.. Want ik heb meer van JOuw brandstichten gezit'I1
dan jij van de arme Prinsen".
Hein stond stokstijf. 't \Vas zoo aIs meneer zeI.
.. Maar, dat zou dan toch heel toevallig wezen,
meneer, en dan was 't toch in ieder geval een Ollgeluk .. "
.. Wat zou dat? Jij bent oud en wijs nenoeg. ':IJ
kunt de schuld wel dragen en wat jij gedaan hebt,
dat is gezien. hoor je, gezien!
.. Ik wensch je wel te rusten Hein, slaap maar lekker."
Meteen stapte de heer Lansink naar de voordeur
en liet Hein staan in 't donker bij den stal.
"Da's ook wat! Nee, maar da's ook wat!" prevelde
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Hein en stak z n PIJP, die weer uitgegaan was 10
z'n vestzak.
"Nee maar, dat zou mooi worden - En toch, ...
zóó zou je in de kast komen. Warempel! Wat een
mensch toch al niet overkomen kan! '
Hein ging nog niet naar binnen. 't Was nu geheel
donker geworden. Dicht bij blafte een hond. De trein
van half negen gleed rommelend, ver weg langs den
boschrand, \Vat zou hij doen? Hij wist het niet. Nog
even op den grintweg loopen? Onwillekeurig dwaalde
hij echter den bongerd in, en langs de heg. Hij ging
den weg van straks terug en tuurde opmerkzaam in
't donker voor z'n voeten, speurde overal naar vonkjes,
T oen ademde hij wat vrijer en hij kon gerust in
't kamertje naast den stal z'n bed opzoeken. Nee,
d'r zou niks gebeuren van nacht. Met hem niks,
Met de Prinsen ook niet? Nee hè? Brands wist
immers niks en daarom was hij zeker niet gekomen,
Goed ook maar, want d'r kwam zoo licht iets van
een ongelukje en . . . .
Hein zou maar niet meer over de Prinsen prat~n,
met geen mensch.

VIII.
Militairen en Muziek.
't Was nog al mooi weer. Een zeldzaam mooie
vacantie zou 't worden, had mijnheer Looman gezegd,
toen hij van morgen met Geertrui aan den arm op weg
ging naar de tram. 't Was nu al Vrijdag en ze hadden pas één regendag gehad,
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Jammer van die arme Kees! Die zat nu treurig te
kijken op de bank voor 't huis. Zn voet dee d nog
altijd pijn bij 't !oopen en toch was e r niets bijzonders
aan te zien.
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K ees za t tr(;ur:g te kij:~ e n .

Dan maar cerl beetje rust houden, had Pa aan; ;eraden eri Kees had gezucht en heel gedwee ,.Ja, Par'
gezegd.
De dokte r was dien avond niet geko m en . Hij w as
uit en had het erg druk. l\lJ.aar He in had h em in
't dorp opgezo;:ht en alles nauwkeurig verteld. "Fratsen!' had de dokter gezezd. "Laat hem maar loopen·.
Moeder geloofde niet vee l v a n (~ie fratsen. Kees
was toch niet kleinzeerig, dus. . . En ze waren dien
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nacht niet gerust gaan slapen. 's Morgens was het
wel wat beter, m"lilr de jongen bleef toch stil. Dat
veranderde in den loop van den dag af en toe wel,
maar soms zat hij zoo bleekjes voor zich te kijken.
"Als de dokter van avond niet komt, laat ik hem
morgen toch komen", had moeder 's morgens beslist.
De jongen zag op eens zoo wit en Geertrui, die pas
iets uit de krant had voorgelezen van een boschbrandje en van onderzoek door de politie, keek verbaasd op.
Straks hadden ze nog zoo n beetje pret gemaakt,
en Kee:,;; was opgevlogen met z'n steel, alsof hem
niets mankeerde.
"M'n gev\7onde broeder moet voorzichtig zijn", had
ze geroepen. En dadelijk was h:j n:d ecn pijnlijk
gezicht gaan zitten.

"fvIaar na zag

hij

toch echt

bleek", had Geertrui gedacht.
Nu was 't Vrijdaz en de dokter moest komen.
"Nee moe, 't gaat al over," had Kees gezegd, maar
Moe wilde niet meer van uitstel hooren. Ze had
hem buiten Of> de bank geholpen en wat boeken gegeven. Geertrui wandelde met haar Oom naar de tram.
"Arme meid" zei Oom plagend. "Nou moet je je
wel vervelen, en misschien voor ziekenzusje spelen!
Naar h(;?,'

"Nee, hoor, î~ zou geen zieken wille.Ol 0iJpassen,
zei ze nadcnb:nd.
"Maar als je 't d2,a moet?"
,,'k Zou 't vào,! niet kunnen, Oom. Weet u waarom ?"
"O!ndût je D,iet ~.til kunt "vezen."
"Ja ---- dat kàn ik niet, Is dat erg, Oom?"
Oom lachte en vond het ;~;et erg.
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"Weet jij wat wel erg is? Als je niet vroolijk kunt
wezen. Dat vind ik veel erger."
"Nou, maar daar heb ik geen last van. En Kees
ook niet, vv'ant hij is nog wilder dan ik. '
"Kees? Maar die lummel houdt z'n voet onder
't wiel en dan moet je wel stil worden."
Geertrui haalde de schouders op cn liep voorui t
naar het tramhuisje. Daar ging ze op de balustrade
zitten en wenkte Oom om naast haar te komen.
"Ja, als ik Kees was," lachte hij en begon ee.'1
praatje met een heer van z'n kennis, die ook op de
tram wachtte.
"Denk d'r om, Geertrui. Dadelijk weer naar huis
en zorg wat voor je arme neefje," riep Oom no(~
toen hij in de tram stapte.
"Dáag 1" Ze wuifde Oom na, klom op de balustrade en wuifde weer, zoo lang ze Ooms witten stroohoed nog zien kon.
"Kom, d'r af!" bromde een oud mannetje met een
trampet op.
.
.
Hij had haar klimpartij met ergernis aangezlcn en
niets durven zeggen zoolang die deftige meneer er
bij was. Nu moest ze d'r uit, onmiddellijk.
Geertrui ging heel gedwee en bleef wat verlegen
staan kijken.
Juist wilde ze rechtsomkeert maken, toen ze in de
verte muziek hoorde.
0, daar had je de soldaten met muziek! Daar
moest ze bij zijn.
Een paar keer had ze 's morgens militaire muziek
gehoord, maar ze had ze nog nooit gezien, de lange
rij soldaten met de schitterende muziek voorop. Daar
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kwamen ze nu aan in de verte. Een dichte drom
sloot er 't gezicht af en de zon schitterde op 't koper.
Ze zag duidelijk de groote instrumenten blinken. Nu
kwamen ze aanstonds hier langs, vlak langs haar
heen en ze zou vast een eind meegaan.
Ongeduldig stond ze te springen bij 't lage ijzeren
hekje langs den weg. T ocn liep ze naar 't midden,
maar hoorde op eens een bekenden gil. Kees'! Ze
liep even terug en keek in de zijlaan. Warempel,
daar kwam-ie aangehold. Hij had ook de muziek
gehoord en z'n I,ijnlijken voet vergeten.
Geertrui zwaaide en wenkte en vond het zóó prettig dat haar makker er weer was, dat ze heelemaal
vergat op het wonderlijke van 't geval te letten.
Toen Kees op den weg kwam, roffelden de trommen
oorverdoovend voorbij. Een lange officier te paard
volgde achter de groep muzikanten, die hun instrumenten gereed maakten om een nieuwen marsch te
beginnen. En daar achter kwam een eindelooze Jij
geweerdragenden, allemaal 't zelfde. Daar was niets aan.
"Kom mee 1" zei Kees. "Ze beginnen zoo weed"
Op een drafje haalden ze de muzikanten weer in en
liepen toen in den pas naast het troepje, al door maar
kijkend naar de instrumenten, waaruit straks de heerlijke opwekkende tonen moesten komen.
Toen schrokken ze van twee geweldige slagen op
de groote trom met stok en bekkens, die 't rumoer
der tamboe~s overstemden.
Nog een paar maten
tromgeroffel en de muziek barstte los, juist aan den
ingang van 't dorp.
De tonen schalden en drongen machtig vooruit in
de opening tus5chen de huizenrijen. Ze vulden de
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dorpsstraat en er was geen ander ding, dat ook maar
eenige aandacht had. De deuropeningen, de hoog
opgeschoven ramen, de stoepen, de dakvensters en
balcons, ze waren allemaal bezet met kijkers, die geen
oog afhielden van den blinlcenden stoet, die voorbij trok.
De meesleepende muziek bracht alles, wat mee kon
gaan in beweging en om de muzikanten groeide cie
stoet aan, zoodat Kees en Geertrui spoedig In een
dichten drom liepen.
Soms keken ze ellcaar verheerlijkt aan, dan marcheerden ze weer kranig mee en 't was of hun beenea
opgewonden spee!goeddingetjes waren, die nu van
zelf gmgen.
't \Vas dezelfde straat waar ze eergisteren doorg·>
gaan waren, maar Geertrui herkende er nu niets van.
Hoe ver ze ai van huis waren en hoe ver 7C mee
zouden gaan, daar bekommerden ze zich niet om. De
muziek hield vol e:l als die zweeg, namen tarnboers
en hoornblazers het werk over. Dan lie;}e!1 ze weer
zoover mee, tot de muziek weer bega:.":. Dim kon je
toch niet terug gaan.
Zoo kwam het, dat ze wonder gauw aan 't andere
eind van 't dorp waren. Ze kregen er meer ruimte,
omdat er minder publiek was en de wcf: breeder
werd. Het tramstation met de aadige wagentjes
gingen ze nog voorbij, maar toen kW8.m de eerste
ongerustheid.
Geertrui spr<lk er 't eerst van: of ze nog verder
zouden gaan.
"Nog een eindje", zei Kees en moot een aardig
WijSje mee.
Maar eindelijk hieid de muziek op en
de muzikanten schenen ni'o:t van plan, om' spoedig
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weer te beginnen. De troep hield even halt en toen
ze weer voortgingen werd het een saaie boel. Zelfs
de trommen gaven geen geluid meer en Geertrui
vond, dat ze nu terug moesten.
Kees moest wel toegeven. "Als jij d'r niet bij was,
ging ik mee met ze de hei op".
"De hei op? Wat gaan ze dan doen?"
"Nou, schieten en zoo. En door de boschjes sluipen
en . . . net of 't oorlog is".
Geertrui bleef staan en keek de passeerende soldaten er op aan. Ze praatten en zongen door elkaar.
De geweren droegen ze precies zooals ze maar wilden.
De schoppen met korte stelen, de zware ransels en
andere pakken vol van oorlogsgeheimen gingen onophoudelijk voorbij en ze bedacht, dat ze zooiets toch
niet licht weer te zien zou krijgen.
"Als jij nu geen meisje was ... " begon Kees weer .
.. Kom we gaan mee", zei Geertrui nu snel besloten
en weer draafden ze vooruit, om aan 't hoofd van
den troep te komen.
Kees was natuurlijk vooruit. Bij een zandigen zijweg
ging de stoet linksaf en Kees wachtte even op Geertrui .
.. Zie je nou wel? Daar gaan ze straks door de
boschjes en naar de hei".
't \Vas toch een hede tocht. En 't vervelendste
was, dat er telkens een troepje een anderen kant uit
ging. En ze verdwenen allemaal in de bosschen.
Met welk groepje zouden we meegaan? Zekerheidshalve hielden Z(~ zich maar aan de "muziek". Het
korps hield hal t op een begroeiden heuvel en de
mannen legden zich vermoeid op den grond.
Dat kwam den beiden kinderen goed van pas. Ze
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wilden ook graag rusten en legden zich tegen de
heuvelhelling van waar ze alles konden zien wat de
mannen deden.
De instrumenten lagen verspreid op den grond of
hingen aan de zonderling gedraaide takken of takstompjes der dennen. Sommige boomen zagen er uit
als vreemde kerstboomen met hun vracht van instrumenten, pakken, jassen en ransels.
Geertrui dacht er ook een oogenblik aan, maar de
geschenken leken haar niet begeerlijk, en echte kerstboomen waren het ook niet.
Van die mooie groene boom en met takken als
breede veeren, die naar boven al door kleiner werden; boomen als torens zoo spits, die zag je hier
weinig. Laatst in 't bosch waar ze 't vuurtje gestookt
hadden, dan waren ze wel, fijne boompjes met mooie
rechte stammen.
Vuurtje stoken- daar stond gisteren wat van in
de krant.
.t \Vas toch gevaarlijk.
"Zeg, Kees ;"
"Hé?" vroeg haar neefje droomerig opkijkend zonder zich overigens te bewegen. Hij lag zoo gemakkelijk voorover, het hoofd gesteund in de beide handen.
"Hebben we Maandag het vuurtje wel goed uitgemaakt "1"
Kees viel even op zij, steunde zich maar op een
hand en keek met groote oogen zoo vreemd naar
z'n nichtje.
Toen keerde hij zich onwillig geheel om, en bleef
star in de heldere lucht kijken, Hij bromde alleen
iets onverstaanbaars.
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"Zeg Kees, is 't hier ver uit de buurt?"
Ze stond op en kwam vlak bij hem staan.
"Wat wou je dan?"
,,'s Kijken of . . . .
,,'k Zou je danken." Kees graaide in 't spichtige
gras en bleef vreemd in de lucht staren. Toen trok
hij z'n pet over de oogen en deed of hij slapen ging.
,,'t Is hier een saaie boel," zei Geertrui. Mogen
we wel zoo ver weg gaan? Zullen we maar op stappen 7"
Kees antwoordde niet.
"Hè, wees nou niet zoo Rauw", zei ze en nam hem
z'n pet van 't hoofd.
"Geef hier!" schreeuwde hij ruw.
Maar Geertrui liep er lachend mee weg, en hing
de pet op een soldatenjas aan een afgebroken stompje.
Ze had op een stoei- en holpartij gerekend, maar
dat liep mis. Kees bleef liggen en verroerde zich niet.
Wat was dat toch met hem? Zou hij weer pijn
hebben? En nu zoo ver van huis?
Bezorgd kwam ze weer bij hem.
"Scheelt er wat aan?" Geen antwoord.
"De voet weer?" Een onmerkbaar knikken en een
pijnlijk vertrekken van 't gezicht.
Geertrui stond even stil te overdenken. Toen zei
ze: "Je bent een rare. 'k Geloof d'r niks van. Waarom
doe je toch zoo? Van morgen kon je toch wel .... "
"Ja dat komt soms zoo in eens opzetten. Eventjes
wachten . . . . "
Maar Geertrui kon nooit lang wachten.
Ze zag de muzikanten opstaan en de instrumenten
nemen. Daar moest ze bij zijn. Zouden ze al weg
gaan? Daar leek het niet op, want sommigen bleven
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liggen en anderen lieten chaco of pet aan den boom
hangen. Ze vormden een kring om den kapelmeester
en zouden dus wel een mopje gaan blazen.
Geertrui !'iep het naar Kees en die kwam nu vlug
aanloopen; 't was gelukkig al weer over.
Net een troepje straatmuzikanten, dacht Geellrui.
Maar wie moest hier de centen geven? Kees en zij
en nog een paar kinderen waren de eenige toe:lOorders.
T oen begon het. Maar, wat viel dat tegen .. t 'vi as
heelemaal niet mooi. De muzikanten konden er niets
van. De kapelmeester moest alles uitleggen, en ze
moesten het overdoen en nog eens. Soms bLezen ze
één voor één een klein stukje en 't klonk erg naar.
Hoem-pa, hoem, pa, hoem-pa-pa 1
De kinderen lachten er om. 't "Lijkt wel een
schooltje" zei K.ees.
De man die bij de groote trom in 't gras lag, lachte
er om. "Dat i" het ook", zei hij. ,:We mx,ten alles
nog JCèren.

H

"En ben julli.e dan geen muzikanten t' vroeg
Geertrui.
"Nou, eigenIijk :1iet" zei de diLke tromslager. We

doen het nu n~aar zoo'n beetje

VODr

liefhebberij,

omdat we toch in dienst zijn, weet je?"
"O!" zei ICee:,;. "Ik dacht dat je van de echte muziek VI as, W2.nt straks ging 't zoo mooi. ,.
"ja, als we een deuntje kennen, dan blazen wc~ er
op los r" pochte de man.
"Op die trom slaan is hcdemaal "i,,~ moeilijk, hè?
Mag ik het eens probeeren ./" Kees (.:;rce;::> ::ot n.aar den
stok met den leeren bal er aan.
"Ha, ha! Dilt zou je toch n:et meevallen. Slaan is

Toen begon het . . . .

Toen begon het . . . .
Toen begon het . . . .
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niet moeilijk, maar goed en op tijd -- dat is de kunst."
Kees keek den muzikant eens aan. Een echte was hij
niet. Net zoo min als hij een echte Indiaan was geweest.
Daar kwam het zeker van, dat hij zoo met hem praten wou. Geertrui was al weer bij de blazers. Een
van hen gaf haar een stuk muziekpapier vol noten.
Dat moest ze vast houden, terwijl de man speelde.
Kees er heen; vroeg aan een ander of hij 't ook doen
mocht. En ja, hoor. Hij en de andere kinderen
deden dienst als lessenaars. Even later mochten alle
muzikanten tegelijk spelen en toen stonden ze midden
in 't geschetter en gefluit. Dat vonden ze heerlijk.
't Aardigst was, dat ze er nu eigenlijk ook bij hoorden.
Het geweld van de muziek klonk ver weg over de
heuvels en weerkaatste tegen de stille bosschen.
Wandelaars, pensiongasten en kinderen in de buurt
zochten allemaal dezen heuvel op en 't werd al wat
druk onder de boomen. Hier en daar lagen de menschen op den grond of zaten op een ouden tronie.
't Was niet mooi om te hooren maar 't was toch
even wat anders in de bcsschen.
Hoor! Nu bliezen ze duidelijk verstaanbaar: "We
gaan nog niet naar huis! Nog lang-e niet, nog
lange-niet !"
Geertrui en Kees keken elkaar lachend aan, toen
ze het wijsje herkenden. En ze zongen het !lOg een
paar keer, toen de muziek op hield.

6S
IV.
Naar huis met verdriet.
"t Zal anders je tijd worden", zei een oude heer
tegen Geertrui en hij hield haar z'n horloge voor.
V errast keek ze op en herkende toen mijnheer
Lansink.
,,0, hoe komt U nou hier 1" zei ze en toen werd
ze verlegen. Hij keek haar ook zoo vreemd aan en
waarom zou de oude heer hier niet zijn en
ZIJ wel?
"Dag mijnheer '" Kees lachte tocn hij 't zei en ver ..
giste zich met naar z'n pet te grijpen, die nog altijd
niet op z'n hoofd was terug gekeerd. Dat maakte
hem nog meer in de war en hij zocht op den grond
en liep heen om het ding eindelijk van den soldaten ..
ias weg te halen.
"Ga jullie met me mee? 'k Moet toch die kant uit."
Mijnheer Lansink wachtte geen antwoord en stapte
al vast vooruit, de heuvelhelling af langs het kronkelend pad.
Kees had een gevoel of hij door de politie betrapt
was en nu opgebracht werd. Maar Geertrui was
tevreden. dat ze nu vast en zeker naar huis gingen.
De oude heer wist den weg wel natuurlijk, en de
dolle Kees zou haar nu niet verder van huis brengen.
"Hoe wist U, dat we hier waren?" vroeg ze.
"Ja. dat weet ik niet. 'k Geloof, dat ik het
heelemaal niet wist."
,,0' Maar dan heeft Tante U ook niet gestuurd
om ons te halen".
K:"ein~

Vuurt ju.

5
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Toen bleet de heer Lansink staan. Hij \ovachtte op
Kees, die verlegen wat achter aan kwam.
"Zeg-ereis, jongeheer met de zieke voet, ZIe ik er
uit als een kindermeisje ?"
"Een kindermeisje?" Kees bleef met open mond
staan. Wat bedoelde hij nou?
"Je nichtje zegt het," zei hij met grappigen ernst.
"Hè, want kunt U jokken 1" zei ze en stampte op
den grond.
"Ja, ja, -- jokken ook nog," toen liep hij weer vergenoegd voort.
"Kom maar,
WIC 't eerst beneden IS,
zei hij
nog en langzaam daalden ze 't oneffen pad verder
af, tot ze op den weg waren.
"En wat heeft de dokter van morgen van je voet
gezegd?" vroeg de oude heer. Kees zweeg. Hij keek
maar naar de punten van z'n schoenen, die telkens
een hoopje stof opjoegen.
,,0 Kees! Da's waar ook!" zei Geertrui en beet
zich op de lippen.
"Hoe kun je dat vergeten ]"
!
, toen
, l '
"IJ
J.. hl,
eot net
OOK vergeten.7" b rom d,e Kces.
"Ja, maar '~ was haar voet niet," zeide de oude heer.
"En die voet mankeert niets; kijk maar ," riep
Geertrui toen Kees op eens wegholde een steentje
achterna, dat hij voortschopte.
"Jullie bent mooie kinderen," bromde mijnheer LanLansink; de eene is ziek, en de andere zal hem gezelschap houden, en daar gaat me het hede stelletje
er van door en laat den dokier voor niets aan huis
komen!
"Maar hoe weet U dat tcch allemaa! ':"

67
"Heel eenvoudig. 'k Was van morgen op ziekenbezoek bij den jongenheer Looman. En toen heb ik
Mevrouw Looman gesproken en de dokter ook."
"En?" vroeg Geertrui.
"Nou, die waren allebei heel welvarend.
"Ja, maar Tante . . . was ze niet boos? Nee, hè,
maar . . . ongerust?"
"En verdrietig. Want met een zieke voet uitgaan ... "
"Och, maar die voet is niet ziek . . "
"Zoo 1" Maar dan is het nog erger. Dan is zoo'n
jongen een bedrieger."
Geertrui schrok van 't harde woord. Maar 't was
toch zoo en waarom deed Kees zoo raar?
Nu moest ze er al weer over denken. 't Was de derde
keer dat ze Kees vreemd vond. En nu mijnheer I.an··
sink dat leelijke woord gebruikt had, kon ze het zoo
licht niet vergeten.
Kijk, daar stond hij bij de kruising van den weg
tegen de'l handwijzer. Was dat de vroolijke, wilde Kees?
De oude heer sloeg een anderen weg in, dan Kees
wilde gaan en langzaam gingen ze voort. Geertrui
was nu ook stil.
Een heel eind verder daalden ze langs een voetpad
naar den Lagen weg en kwamen daar voorbij arbeidershuisjes met schuurtjes en morsige stalletjes. Een
paar jongens, die op den weg speelden, keken nieuwsgierig naar de aankomenden en vluchtten toen in huis.
Ze schenen nog al schuwen meneer Lansink lachte
er om.
Kees had ze herkend en herinnerde zich plotseling
hun naam.
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"Dat zijn nou Prinsen," zei hij, en wees minachtend
naar het huisje.
't Is me het paleisje wel!"
"Zoo,"zei meneer Lansink. "Hoe ken jij die jongens?"
"Och, dat zijn ze van toen 's morgens, met het
rijtuigje . . . U weet wel . . ."
"Zoo," zei de oude heer weer en keek Kees
scherp aan.
"Dan moet ik hier nog even wezen. Ze zeggen,
dat het brandstichters zijn ook. Daar moet ik het
mijne van hebben. Ga je mee naar binnen 7"
"Gl'ertrui keek met groote oogen. \Vat had de oude
heer met brandstichters te maken 7 Kees kreeg een
hoofd als vuur en zei, dat ze naar huis moesten. Hij
liep al door en Geertrui had nauwelijks tijd om de
ouden heer te groeten.
"Wat doe je toch raar, Kees!" zei ze toen ze hem
had ingehaald. En toen Kees geen antwoord gaf en
hem aankeek, zag ze zoo'n vreemd gezicht, dat ze
hem verschrikt vasthield.
"Kees! Kees, wat is er toch 7"
"Och, die jongens . . . ze hebben 't brandje aangestoken. ... en 't is misschien ons brandje geweest ...
En nou ben 'k zoo bang dat het uitkomt . . . Maar
jij hebt het net zoo goed gedaan als ik. Jij bent 'r
ook bij geweest, hoor ... ! Jij net zoo goed als ik ... "
Kees zei het haast huilend, en 't was duidelijk, dat
hij niet precies wist, wat hij zei.
Een poosje liepen ze stil naast elkaar. Toen vroeg
Geertrui : En is 't erg. . . brandstichten 7"
"Nou! . . . ze moeten de kast in . . . "
"Wie?"
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"Die schooiers . . . natuurlijk."
"En als ze het nou niet gedaan hebben?"
"Ja . . . 't kan mij niet schelen. Van miJ, van
ons, weten ze lekker niks . . ."
Toen kreeg Geertrui een rood hoofd. "O!" n~p
ze alleen
,.Wat 0"1"
"Wat ben jij gemeen l" riep ze en holde een eind
vooruit. Tot aan huis toe sprak ze geen woord meer.
t

Tante vond het niets vreemd, dat de kinderen zoo
stil thuis kwamen. Ze schreef het toe aan verlegenheid over hun onbehoorlijk uitblijven. Beiden kregen
ze straf. V an daag niet meer uit, voor Pa thuis
kwam. En ieder naar z'n kamertje.

x.
Het brandt toch.
Veldwachter Brands had er nog niet toe kunnen
besluiten een bezoek aan den Lagen weg te brengen.
Wat had hij er ook eigenlijk voor boodschap? De
jongens van Prins waren kleine deugnieten, maar dat
was toch niet genoeg, om zoo maar te zeggen: "Alla,
mee! Jij hebt het gedaan?"
En wat Hein gezegd had, was wel heel goed, maal'
dat beteekende toch eigenlijk ook niets. Als je wel-es
in de buurt was .- nou daarom had je toch geen
brandje gemaakt . .
En . . . nou kon hij wel gaan informeeren en de

70
jongens heel bar aankijken . . . maar ze zouden vast
"nee" zeggen en dan stond hij voor piet-snot. Het
ergste was dat de ouweheer hem zoo bang had gemaakt. Als hij zich nou vergiste, kreeg hij 't zeker
met hem aan den stok, en dat wilde hij volstrekt niet.
Voor den ouweheer was hij haast zoo bang als voor
den Baron.
't Liefst had hij de zaak blauw-blauw gelaten en
dat was ook z'n plan geweest. Maar nu had het in
de krant gestaan, en - "de politie doet onderzoek." Dat
had hij wel tien maal gelezen en "de politie," dat
was hij, Brands. Dat wist iedereen en- de zaak
moest dus voortgang hebben.
Of hij 't spoor van de brandstichters al gevolgd
was, had Burgemeester hem van morgen gevraagd.
En toen hij moest zeggen: "nog niet, Burgemeester.
maar . . . " toen had hij hem verwonderd aangekeken.
Dus, er zat niets anders op, hij moest er maar op af.
't Was al Zaterdag - eigenlijk al veel te Iaat
maar, 't was een reden te meer om het nu niet langer uit te stellen.
Bij 't huisje van Prins was op 't oogenblik niemand
te zien. Voor de deur van 't schuurtje stond een
waschtobbe op een groot blok hout. Het water dampte
nog en één arm van een blauw boezeroen hing er
nat en slap over den rand.
Een zwarte poes zat in een oud ijzeren potje
dat half tegen den muur stond, en loerde naar de
scharrelende musschen bij 't vervallen houten hekje.
Toen die opstoven bij de komst van Brands keek
poes ook op en sprong uit het potje en naar binnen.
Brands trof de famili-:: aan 't middagmaal en ver
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oorzaakte er een heele opschudding. - De jongens
lieten den lepel vallen, of hielden hem onbeweeglijk
in de hand en moeder Prins zei: "Heere nog toe!U
De Vader vond het geval niet zoo erg. Hij maakte
juist z'n bord schoon en zette dat werk kalm voort.
"Dag saam! Eet ze lekker!" Zoo kwam 8rands
binnen. Hij zette z'n stok tegen den muur en gmg
zitten op den stoeI naast de deur.
"T och geen ongemak, 8rands" zei Prins en likte
nog even nauwkeurig z'n lepel schoon.
Da' s te zeggen . . . ongemak en ongemak is twee,
zie je. Maar wat ik zeggen wou . . . Hij haalde z'n
zakboekje te voorschijn en begon er heel onnoodig in
te bladeren. Eigenlijk wist hij nog niet goed hoe
te beginnen.
Maar de manier van doen maakte moeder Prins
ongeruster. De groote oogen gingen van den veldwachter naar haar oudste, die een beetje bang zat te
kijken. De beide jongere broers waren de een na
den ander al stil door 't achterdeurtje verdwenen en
de kleine T eun kwam achter haar stoel staan. Ze
trok hem beschermend naar zich toe.
" Wat ik zeggen wou . . ." herhaalde 8rands ge··
wichtig "W eet je soms ook iets van de brand In
't bosch?"
"Weten? Deksels goed," zei Prins. Hij stak z'n
rooden zakdoek weer in den zak van z'n blauwlinnen
buis, en stond op, om de pijp van den smallen schoor·
steenmantel te nemen. ,,'k Heb het zien brandt>n,
net als gij; dat weet ge we!."
De groote Prins nam z'n tabaksdoos en begon voor··
zichtig te stoppen.
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Wat wou die veldwachter nou van hem?
"Ja, dat bedoel ik ook niet. \Veet je ook ïets van
de oorzaak 7" Brands praatte nu beslister. Hij moest
nu maar doortasten.
"Hoe komt ge d'r bij? Mot ge hier niet wezen.,
man 7" Prins keek hem dreigend aan. .. \Vat heb ik
met de praatjes noodig 7"
.. ja, . . . 't is maar . . . ze zeggen, dat . . ..
.. Wat maal ik, wat ze zeggen! Ze zeggen ook dat
Brands het gedaan het . . ."
.. Wie? . . . . 'vVie zeggen het?
"8rands vloog
ontzet op.
"Precies dezelfden, man. Dezelfden die 't andere
zeggen ..
"No'J. . . . je hebt gelijk", zei 8rands, die weer ging
zitten. "Laten we d'r kalm over praten .
"ja, 't is mooi . . . Kalm over praten," huilde nu
op eens Moeder Prins. .. 't Is mooi om met zulke
slechte praatjes hier te kommen .
Kleine T eun begon hard mee te huilen en nep
maar . . . . . nee, nee. niet gedaan, hé Moe'! Ze hebben 't niet gedaon.',
;,Maar sta nou menschen! Er is geen kwaad ze~~
ik je! Ik kom alleen maar inforrneeren. Enkel maar
informeeren. Je beide jongens . . . \Vil je de andere
even roepen?" 8rands miste ze nu pas.
Klep, klep, klep! zoo gingen er klompen achter de
deur en duidelijk was het wegrennen van een paar
jongens te vernemen.
"Daar gaan ze," zei de veldwachter gewichtig en
keek bedenke:ijk naar Prins.
Deze wees met z'n pijp achteruit en blies de eerste
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rookwolkjes in de richting van Brands. "Die weten
van de brand nog minder dan ik en gij."
"Dat zegt ge," zei Brands opstaand,
"Wilt ge me nog één ding zeggen? Je jongens
halen nog wel eens hei in de buurt van 't Sterrebosch?'''
Prins knikte.
"Maandag ook gedaan?"
Brands werd kort, want
hij voelde 'veer zekerheid.
"Ja, dat kan wel."
"Heere nog toe l" zuchtte Moeder Prins, toen ze
Brands weer 't zakboekje zag krijgen. En nu schreef
hij er in. Hij schreef er in met het zilveren potlood 1
0, als d'r man nou maar niet te veel zei. 't Werd immers
allemaal opgeschreven! En ze trok Prins aan z'n mouw
en beduidde hem wat met den vinger voor de lippen.
"En wat zou dat allemaal1" vroeg hij, nu ook wat
ongerust.
"Dat je Maandag maar-es op 't gemeentehuis moet
komen met je jongens. De Burgemeester zal je de
rest wel vertellen. Goeien dag l"
De flinke veldwachter stapte fier de kleine deur
uit. Het zakboekje droeg hij nog in z'n hand. 't Was
het laatste wat Moeder Prins van hem zag. Toen
liet ze 't hoofd op de ar:nen op tafel vallen en jammerde: ,,0. o! wat mot er gebeuren!"
Bernard stond bleek in een hoek. Toen de beide
mannen heftig begonnen te praten, was hij benauwd
geworden; vooral toen de veldwachter van 't Sterrebosch sprak. Maar nu kwam hij wat bij, want hij
herinnerde zich niets van streken, die ze daar uitgehaald hadden en van "vuur" en "brand" wist tlij
hee1cmaal niet;;,
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"Haal de jongens!" gebood Prins, "en laat ze 't
zeggen, as d'r wat gebeurd is,"
"Nee, d'r is niks gebeurd, 't is gelogen; gerust
vader'"
"En T eun? Zeg-es op! Hebben ze wel-es een
brandje gemaakt?
T eun keek van den een naar den ander. Een
vuurtje?
"Ja, bij school, hè Bernard?"
"Och nee, dat weet Vader wel. Maar bij 't heihalen . . . "
"Nee. nooit," zei de kleine beslist.
"Goed, dan kunnen ze je niks maken. Maar pas
op als ge me voorliegt I" Toen stapte hij de deur
uit. 't \Vas meer dan tijd. Hij had nog een stijf
half uurtje te loopen, voor hij aan z'n werk was. Kom,
't zou wel los loopen. As de jonges het nou toch
gedaan hadden? Dan kon hij het immers niet helpen?
Laat Brands of de Burgemeester op z'n jongens passen. Hij had cr geen tijd voor. Nee, hij had drommels weinig zin om voor z'n jongens te "brommen".
En voor 't gerecht of den burgemeester komen . . .
't zou de eerste keer wezen. Al was-ie maar een
arbeider, hij voelde dat hij daar te fatsoenlijk voor
was. Nou hadden z'n jongens het niet gedaanhij geloofde het vast. Maar - às ze het nou gedaan
hadden? 't Was toch niet onmogelijk . . . 't zijn maar
jongens . . . En 't was wel erg, zoo'n boschbrand . . .
0, 0, als hij er maar niets mee te doen kreeg! "'ie
zou hem helpen, als het op z'n ergste liep?
De groote Prins beet onwillekeurig op z'n PiJP,
zóó hard, dat die brak. Vloekend schopte hij naar
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kop, die in 't zand lag te rooken. 't Werd een verkeerde dag voor hem, z'n humeur raakte heel in de
war. Op 't werk kreeg hij ongenoegen met z'n kameraads en 's avonds volgde thuis de eene strafoefening
op de andere. De jongens wisten zich niet meer te
bergen en moeder Prins had al haar macht noodig
om den kleinen T eun ten minste nog te beschermen.
In 't kleine huisje aan den Lagen weg werd groot
verdriet geleden.

XI.
Wie kan 't blusschen?
's Zondagsmorgens was Prins maar weinig later op
dan anders. Z'n stukje grond achter 't huis had hem
geregeld noodig en 's Zondags, heel vroeg, was hij
er dikwijls te vinden. Aan 't uiterste randje liep een
soort van greppel en dadelijk daarover stond een
beuken heg. Hierachter was de bongerd van 't spookhuis.
Er liep een paadje op zij van den bongerd en dan
dwars door het akkertje van Prins. Soms maakte de
ouweheer daar wel eens gebruik van om den kortsten
weg naar huis te nemen.
Op dezen Zondagmorgen liep Hein er en rookte
z' n eerste pijp. Hij deed, of hij aandachtig den groei
der koolplanten naging, maar z'n doel was Prins en
hij verlangde naar een praatje.
"Morgen!" riep hij al van verre en "Morgen" kwam
er terug. Prins keek nog niet op van 't wieden tusschen de boonen.
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Gisteren ,'las er niet veel van gekom.~n. De jongens konden toch ook wel wat doen! Nijdig smeet
hij een bos onkruid op het pad en zei tegen Hein,
die wat achteruitging, bang voor z'n Zondagsche
broek en net gepoetste laarzen - "dat hadden de
jongens toch kunnen doen, hè? 't Is me een pleziertje zuk volk. Ge hebt 't zeker ook al geheurd '!"
Hein wist niet of hij ja of nee moest zeggen. Hij
kwam juist om wat te hooren. Bedoelde Prins nou
iets, dat hij al wist?
Zekerheidshalve zei hij maar: "Nee. Is-terwatan
dehand?
.
b"IJ de
"a,
J 't .IS rne wat.I 'I( M ag met m n Jongens
Burgemeester komen."
"Wat zegt ge nou? Wa-veur1"
"Och die Brands, da's een gek. Die hef zich wat
in 't hoofd gezet, en nou hebben m'n jongens de
brand aangestoken."
Hein schudde zoo goed en zoo kwaad als 't gin:;
het hoofd cn liet z'n pijp haast vallen.
"En als ik nou maar wist, wie 'm dat in z'n heufd
hef gehangen . . . dan zou 'k die-es efIen spreken.
Die zou 'k de mond wel open maken!"
Hein gaf nog geen antwoord. Z'n hoofd stond
angstwekkend scheef en hij hoestte een paar maal,
voor hij wat zeggen kon.
"Ja, dat zou 't beste wezen. Maar dat weet Brand" ... "
Hij hield verlegen op, want hij be.3efte nu pas 't gevaar voor hem als Prins werkelijk eens ging vragen
naar den opstoker .
..Ja, die weet hel wel. Maar die is altijd zoo dicht
as een bus. Die laat niets los."
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Hein herademde even. 't \Vas zoo. Z'n geheim
was wel veilig, maar hij moest wat doen voor Prins.
Hij wist immers hoe licht je d'r in kon komen, in
't geharrewar met politie en 't gerecht. En als hij
nou eens met
meneer d'r over
sprak . . .
"Heur-es!" Hein
zei hij gewichtig
en wenkte hem
dichter bij te ko171en.
Prins
stapte
over den hoop
onkruid en wreef
de vuile handen
aan z'n werkbroek af.
,,\Ve binnen
buren, om zoo te
zeggen, h è ?" begon Hein "Enne . . . we motten mekaar helpen. Je jongens
" ,
zijn een beetje
... \ , \\\~...:~o"", .'"
wild, maar niet
"We binnen Buren, om zoo te zeggen, h ~? "
slecht. Nou gebegon Scheeve Hein.
leuf ik niks van
't praatje en daarom zal 'k meneer d'r ove r spreken.
Die wil vast wel helpen, want die kent zukke rakkers
n og beter dan ik. En de veldwachter. . . nou, daar
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mot-ie niks van hebben. Dus, as 't er op ankomt , ..
we zullen je wel helpen."
Hein was vlak voor Prins gaan staan en sloeg hem
nu ferm op z'n schouder. Je kon zien, dat het Prins
goed deed, zoo'n troostwoordje te hooren. De ouweheer, daar had hij natuurlijk niet aan gedacht. Hulp
van dien kant, ja, dat zou mooi wezen, en mijnheer
Lansink was er net eentje, om Brands dwars te zitten.
"Nou, as meneer 't wil
heel graag. Als je
'n woordje voor me wilt doen . . ."
"Da's afgesproken. Nou mag ik wel voortmaken"
zei Hein toen een klok begon te luiden, De familie
zal wel op wezen en d'r is nog wat te doen. Atjuus.
hoor!
Hein liep vlug langs het paadje terug en Pnns riep
hem na: "Plezierige Zondag verder !" Toen ging hij
nog even aan 't opruimen en Root er bij. 't \Vas nu
op eens veel helderder voor hem en 't kon nog een
prettige Zondag worden. Hij stak twee vingers in
den mond en Root schel een paar maal. Even later
kwamen Jan en Hein al aangesprongen; ze waren
buitengewoon gehoorzaam van morgen en keken
schuw naar vader.
"Vooruit! Haal de rommel op."
Gelukkig! Vader sprak weer gewoon en vloekte
niet eens.
Ze hielpen elkaar vlug en Vader bleef nog even
aan 't werk tusschen de boonen.
Z'n aandacht viel toevallig op een opening onder
den beukenheg. Er waren gebroken en afgescheurde
takken en 't was duidelijk te zien, dat er hier wel
eens iemand door kroop.
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" Jan.I k om es h'Ier.I"
Jan kwam en vader toonde hem de opening. "Weet
ge daar van 7u
Ja, Jan wist er van, maar ze waren er nooit heeIemaal door geweest.
"Waarom niet?" vroeg Prins ongeloovig.
0, ze waren veel te bang voor den Scheeve en
't Spookhuis.
"Gekheid. De Scheeve is een beste vent en de
Ouwe heer ook. En je probeert me niet hier streken
uit te halen. Denk d'r om! As je van 't zaakje met
Brands goed afkomt, dan heb je het aan Hein te
danken. Dus - 'k waarschuw je!U
Jan en Hein keken vader vreemd aan. Een beste
vent? Dat kon wel. Bemard zei 't ook. Maar ze waren bang voor hem en z'n hark. Hier vlak bij was
die neer gekomen en ze moesten niks van den
Scheeve hebben.
Ze keken elkaar onschuldig aan en zeiden "ja vader."
Toen gingen ze weer vlug aan 't opruimen. 't Was
zoo prettig om vader te helpen; van morgen ten
minste. En Vader keek ze na, en dacht: ze zijn toch
soms wel Rink en behulpzaam. Als hij d'I altijd
maar bij kon zijn. Maar hun soort menschen moest
ze laten zwerven en blij zijn, als ze 's avonds weer
goed en wel allemaal in bed waren. Het klokje
klepte weer. Nu maar eerst naar huis om koffie te
drinken. Daar kwamen al menschen over den grintweg, in 't Zondagsch. Vrouw Bessem ook, in de
zwarte omslagdoek en met de zwarte hoed over de
witte knipmuts. Ze kwam om den hoek bij 't Spookhuis en 't leek net een spook, zoo zwart, als ze was.
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Het spitse gezicht met het tanige veI keerde ze even
naar Prins, maar ze zei niks. Ze droeg het kerkboek
stijf voor zich en liep haastig voorbij. Ook al kwaad,
dacht Prins en hij vermoedde wel, dat de jongens
daar schuld aan waren. Hij had ze wel eens hooren
praten over de heks van hier achter. Nou, vriendelijk
zag ze er niet uit, maar daarom . . . Prins krabde
zich eens achter de ooren onder 't voortgaan. Die
jongens konden je toch wat te doen maken Bij·t hok,
waar 't varken in de modder wroette, kwam hij op
't idee, dat je met zoo eentje toch heel ·wat minder
last had. Het groeide best en in 't beschouwen v,m
't knorrende beest kreeg hij heelemaal z'n humeur
terug. De Zondag kon toch nog goed worden.

XII.
Steek de handen uit!
't Ging met Kees en Geertrui verkeerd. V/at e:· toch

was, begreep niemand in huis. De hede week waren
ze trouwe kameraden geweest en nu konden ze elkaar
niet verdragen. Eigenlijk was dat het goede woord
niet, want ze hadden geen ruzie. \Vas dat maar zoo!
Dan zou men ten Hlinste kunnen vragen: Waarover
is het? En dan was het immers wel bij te leggen.
Maar Geertrui was heelemaal geen kind om ruzie te
hebben. Ze vergat alles heel gauw en ze was altijd
de eerste om schuld te bekennen. Kees? Ja, die kon
in z'n lompheid wel eens rare dingen doen of zeggen.
rr:aar haatdragend was hij niet. \Vel was hij nu al
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dagen lang erg vreemd. Na die geschiedenis met
z'n voet deed hij zonderling. En nu - nu deed
Geertrui ook al vreemd. Van stoeien en lachen was
geen sprake. In plaats daarvan stonden ze soms druk
te redeneeren, en dan was het of ze ruzie hadden.
Als Moeder Kees vroeg: "Wat is er toch jongen!"
dan zei hij vast "niets Moe." Aan Geertrui had Moeder zoo pas hetzelfde gevraagd, en die had een kleur
gekregen en niet geantwoord. Eindelijk, op haar aandringen, was er uitgekomen: "Kees moet het zeggen,
Tante. Toe, vraag U 't maar aan Kees!"
's Middags onder 't koffiedrinken wilde Moeder er
over beginnen. 't Was wel jammer van den mooien
Zondagmiddag; want er was veel kans, dat die nu
bedorven zou worden. Allicht zou het niet zonder
tranen aRoopen, maar zoo mocht het toch ook niet
'roortgaan.
Haar man had van 't geval nog niets gemerkt. Die
moest er zich nu maar eens mee bemoeien, dacht ze.
Maar ze hoefde het onderwerp niet aan te roeren.
Onder het boteren van z'n tweede broodje vertelde
Pa het een en ander van 't geen hij van morgen in
't dorp vernomen had.
En toen hij Kees iets vroeg,
keek deze verward op en 't bleek dat hij niets gehoord
had. 't Was anders juist een onderwerp waar hij nog
al wat belang in stelde: militaire marschen en manoeuvres. "Wat soes je toch, jongen! Scheelt er
wat aan?"
Kees keek op z'n bord. Hij voelde alle oogen op
zich en 't was of de zijne het volle gewicht er van
te dragen hadden. Geertrui keek naar Tante en toen
weer naar Kees, wiens hoofd steeds dieper zakte. Ze
Kleine Vuurtjes.

6
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had zóó'n meelijden met hem, dat ze op eens zich
niet langer bedwingen kon en het er uitflapte: .. 't Is
over de boschbrand. "
"Nee, nee! Niet waar! Da's gemeen!" stoof K.ees
op. Maar dadelijk begreep hij het dwaze van z'n
uitvallen en hij wist niets beters te doen, dan het
hoofd op de armen te gOOien en in huilen uit te
barsten .
.. Maar jongen toch 1" zoo begon Moeder hem te
kalmeeren.
Vader vond echter, dat zulke kuren aan tafel niet
te pas kwamen en zond hem naar boven.
Nu moest Geertrui of ze wilde of niet, verlellen
wat ze wis!. Het deed haar eigenlijk go~d, dat ze er
over spreken mocht. Het geheim woog haar zoo zwaar,
omdat ze n;et gewoon was iets te verbergen. En hoe
meer het haar kwelde, hoe erger de zaak scheen te
worden .
.. En 't zijn zulke arme jongetjes, die de schuld
krijgen," zei ze.
Vader en Mo~der vonden de zaak ook heel ernstig.
Maar toen Geertrui angstig vroeg, of Kees en zij en
de anderen nu ook in de gevangenis zouden komen,
stelden ze !.",ar wel gerust. In ieder geval is het toch
niet zeker, dat het jullie vuurtje is gew,,~est. "Maar,"
zei mijnheer Looman, terwijl hij zuchtend opstond,
"die brand i", het ergste ~l iet."
Toen ging hij naar bo\ren om met Kees te praten.
t Was een vreemde Zondagmiddag, die er nu volgde.
Kees kwam met een dik behuild gezicht beneden en
ging stilletjes in een hoek zitten. Pa en Moe spraken zacht met elkaar en Geertrui sloop de deur uit.
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Ze zocht haar troost in de keuken en hielp heel gewillig bij 't weinige Zondagsche werk dat er nog te
doen was. 't Was zoo stil in huis en Rika vroeg,
hoe dat zoo kwam. Toen vertelde ze 't aan Rika,
en van haar angst en van 't groote geheim, dat Oom
en Tante nu ook wisten.
"En wat voor jongens zijn het dan?" vroeg ze,
"Arme jongens, Prins geloof ik, dat ze heeten,"
"Ja, die ken ik. (..'laar hoe weten ze 't dan? Wie
heeft het gezien?"
Daar wist Geertrui niets van. Maar't was haast
zeker, dat het van Kees z'n vuurtje was, en . . . .
"Och dommerd! Dat moet je niet zeggen .. ."
"Ja maar als nou die anderen de schuld krijgen ... ?"
"Nou, wat kan je dat schelen . . . ? 'k Zou 't niet
zeggen, hoor 1"
"En zou jij dan.
,?"
"Nou, liever zij de kast in dan ik, zou 'k denken!"
Geertrui keek haar verbaasd aan. Toen ging ze
langzaam naar de deur. "Ik vin .. , ik vin je een
nare meid I" zei ze en smeet de deur dicht.
Toen lachte Rika hartelijk. "Kom-es hier! Kom-es
hier!" riep ze. Maar Geertrui kwam niet. Ze was
al in de huiskamer en ging met tranen in de oogen
in 't hoekje van de canapé zitten.
"Hé! da's nummero twee, die door waterlanders
kijkt," zei Oom. "Wat is er met je gebeurd, Geertrui?"
"Die nare Rika! Ze praat net als Kees. Nou vind
ik haar ook gemeen I"
"Mooi zoo! En jij was van middag zelf gemeen.
't Is hier dus wel een gemeene boel. 't Zal me benieuwen of je oom en tante er ook maar niet bij hooren."
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"Och!" Geertrui schudde zich onwillig en lachte
al weer tegen oom. 't Was zoo'n malle veronderstelling. Toen keek ze naar Kees, die zoo half meelachte.
Ze was bang, dat hij boos op haar was. omdat ze
het verklapt had. Maar ze vond geen boosheid m
z'n oogen. Wel iets, dat ze er de laatste dagen in
gemist had. Hij stond op het punt om weer iets
ondeugends te zeggen, en daarna te gaan stoeien.
Kijk, daar stak hij al weer even de tong tegen haar
uit en trok een leelijk gezicht. Dat kende Geertrui
veel te goed. Ze vloog op en naar de deur. Toen
stak ze het hoofd er om en fluisterde hem toe: "Bietcnhoofd ," Flap, ging de deur toe. Maar Kees was
er al bij en voort renden ze de gang door naar buiten.
De ouders van Kees schudden even het hoofd tegen
elkaar. "Begrijp je dat nou? Zoo pas het grootste
verdriet en haast ruzie en nu -- kijk ze nou toch
stoeien ,"
.. 't Is zoo toch beter," vond Moeder. Ze stonden
beiden voor 't raam en keken naar 't hollen en stoeien.
"De jongen heeft bepaald verdriet gehad van z'n
geheim en 't is maar goed, dat de ronde Geertrui het
heeft uitgebracht. Maar " wat nu? We kunnen
de zaak niet zoo laten."
"Als het waar is, van de jongens, die verdacht
worden, dan moet Kees z'n plicht doen," vond Moeder.
Maar 't was heel moeilijk om te beslissen" wàt er
nu eigenlijk gebeuren moest. Je kon toch maar niet
naar den Burgemeester gaan en zeggen . , . ja, wàt
eigenlijk. Want van die jongens wisten ze niet veel ;
't kon nog wel een praatje wezen . , ,"
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T oen werd er gebeld. Bezoek waren ze niet te
wachten en dus keken ze even verwonderd naar
buiten. Maar RiIm had al geopend en in de gang
klonk luidruchtig gepraat. Kees deed de deur open
en stond met een vuurrood hoofd er half tegen aan.
"Meneer Lansink is er . . . "
De heer en mevrouw Looman ontvingen hartelijk.
den ouden heer, die met Geertrui binnen kwam. Ze
waren wel verrast over het onverwachte bezoek en
brachten het in verband met het rijtoertje van laatst.
Maar de kinderen vermoedden, dat hij met een nieuwe
uitnoodiging kwam.
Nadat de oude heer had plaats genomen, bleven
ze dus een beetje verlegen nog in de kamer, maar
mijnheer Looman wenkte ze om maar te gaan spelen.
"ja, ja! Ga jullie maar heen. Als je weer-es wilt
rijden, moet je morgen maar komen. Hoor je? Morgen.
"Ha!" zei Kees. Hoe laat, meneer?"
"Ja, hoe laat . . . Dat zullen we straks wel afspreken.
Dag hoor." Toen kon mijnheer Lansink z'n boodschap doen.

XIlI.
Waar 't vuurtje vroeger brandde.
In het verwaarloosde villatje, dat de heer Lansink
bewoonde, kwam niet dikwijls bezoek. De oude
dokter was de eenige geregelde bezoeker en die wist
al zoo goed den weg in 't huis, dat hij zonder aan-
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schellen maar naar binnen stapte. De voordeur bleef
dus geregeld gesloten, want de dokter kwam aan
denzelfden ingang, waar zich ook bakker en slager aanmeldden en waar een oude keukenmeid iedereen te
woord stond, die voor huishoudelijke zaken kwam.
Zooeven was de dokter weer vertrokken. Grete had
nog bijtijds het mandje met eieren opgenomen, waarover ze stond af te rekenen met het boertje, dat ze
gebracht had. Van schrik had ze geroepen: "Hé, hé!"
en de dokter had gebromd van "rommel, die ze maar
overal neer zetten."
Hij had niet gehoord, dat Grete
nog gezegd had: ,,'t Is zonde, dat noemt-ie nou rommel. En dat wil een dokter wezen .
Grete was niet op d'r mondje gevallen. Je kon
goed hooren, dat ze niet al z'n
leven in 't dorp gediend had,
en ze liet het aan iedereen hier
merken, hoe min of ze over het
dorp dacht. Die dokter b.v. was
een dokter van niets. Moest je
vroeger die in Rotterdam gezien
hebben. Dàt was een héér en
die kwam in z'n eigen auto. Daar
dee je nog-es voor je plezier
voor open. En als je dan de
rel~ening kwam betalen, nou -~
een fooi die klonk. Deze hier,
zei nauwelijks dank je.
Ze vertelde het allemaal aan
het
begonbegon
het . .
. .. . . .
't boertje, dat eieren en boter Toen Toen
had gebracht. En die wou 'tgraag Grete wc,s niet op J'r
gelooven. Ja, ja, dokter Jansea
mond Jc gev,,!len.
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was nog zoo wat van den ouwen stempel. Maar,
d'r waren hier toch ook "zat" andere; en ook wel
heek voorname!
"Och wat l" zei Grete. 't Is hier een gat; en als
't niet om de ouwe mevrouw was, die d'r niet missen
kon, de stumper, - dan zagen ze haar hier geen
dag langer.
Het boertje had z'n mand weer netjes toegedekt en
lach te- om het drukke praten.
"Nou, atjuus! De andere ',,,,eek dan, hè 7" Grete
knikte en zei: "Daag!"
Bij 't voorzichtig achteruitioopen, Or:1 de deur t,~
kunnen sluiten stiet ze met haar mandje tegen een
nIeuwe ergernlS. Dat was Hein. Ze kon hem niet
uitstaan om z'n boeren manieren en z'n saaie spreken·
Eerst vooral was het erg geweest. T oen liep Hein
in z'n vuil boersch overhemd door 't hede huis.
Grete had er net zoo lang over gemopperd, tot mijnheer er voor gezorgd had, dat hij een katoenen jasje
kreeg, rood met witte strepen.
Toen leek het tenminste nog wat - maar de boeren
manieren en 't lompe doen waren er niet mee verdwenen. Nu zou die kinkel haar zoo 't mandje uit
de handen loopen.
"Kijk toch uit!" gromde ze.
"Dat scheelde niet veul j" lachte Hein terwijl hij de
schoenen bij 't aanrecht liet vallen.
"Je poetst hier niet. 'k Wil die rommel niet in
de keuken."
"Nee, dat IS de bedoeling ook niet, zie je!" Nou
haal ik eerst de schoenen en de kleeren ZOG bij mekaar en dan
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"Ja 'k. heb geen tijd. Heb je mevrouw gehoord
.,"
"Geheurd?" Ja, 'k denk van wel. Hoesten, dee ze
in de slaapkamer."
"Ja wel, maar of ze soms gebeld heeft?"
,,'k Zou 't niet kunnen zeggen. Nee, dat zou 'k niet
kunnen"
Driftig liep Grete de keuken uit en Hein bleef haar
nog even staan nakijken. Toen zocht hij bij elkaar,
wat hij in de schuur moest schoon maken. en ging
fluitend heen.
Mevrouw Lansink was ziek, ongeneeslijk ziek.
Meestal lag ze te bed en zelden, heel zelden kwam
ze even buiten haar kamer. Nu zelfs met het prachtige zomerweer was ze niet in staat op te: staan en
ze stelde er ook geen belang in. 't Liefst merkte ze
niets van de buitenwereld. Al werden de ramen
zooveel mogelijk opengehouden, de blinden moesten
op haar verlangen meestal gesloten zijn. Ze kon het
licht van den schitterenden zomer niet verdragen.
't Was of ze heelemaal niet meer tot de blijde wereld
behoorde en ze het goed vond, dat ze er van weg
genomen werd. Langzaam ging ze ook achteruit.
De dokter deed z' n best, om het leven er in te
houden, maar de hand die ze hem gaf. werd telkens
slapper en de arm machteloozer. De oude heer Lan sink wist het al lang, dat z'n vrouw wegteerde aan
de ongeneeslijke ziekte. Om haar was hij verhuisd
uit de drukke stad, naar het stille plekje met de
gezonde boschlucht.
Maar sedert een Jaar was het hem duidelijk geworden. dat ook dit niet baten zou. Het groote ver-
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driet, dat hij nu geduldig scheen te dragen, had hem
eerst wel hevig aangegrepen. Maar de berusting van
z'n vrouw, had hem ook langzamerhand tot kalmte
gebracht. Op z'n lange wandelingp.n en zwerftochten
door de bosschen had hij telkens verstrooiing gevonden. V ooral tot kinderen voelde hij zich aangetrokken, en als er gelegenheid voor was, liet hij niet
na, zich met hun lot te bemoeien.
Dan kwamen wel dikwijls pijnlijke herinneringen
bij hem boven; herinneringen aan den tijd toen ze
druk met eigen en andere kinderen omgingen. Toen
z'n vrouw vroolijk en levenslustig was en zelfs op
ouderen leeftijd nog met kinderen kon om gaan, alsof
ze zelf nog kind was.
Een vreeselijke gebeurtenis had echter voor eenige
jaren plotseling een eind gemaakt aan de vroolijkheid in huis. En juist aan die gebeurtenis was hij
in de laatste dagen heel sterk herinnerd. Hoe duidelijk stond hem de avond voor oogen, dat z'n goede
vrouw verbleekte, op het vernemen van een zware
beschuldiging tegen hem. Hij had er eerst om gelachen, toen men hem - den notaris, verweet het
geld van anderen gebruikt te hebben voor zich zelf. Z'n
vrouw echter leed er onder en zag de zaak heel 2!waar in.
En dat werd erger, toen het geval in de krant kwam
en vrienden en goede kennissen zich van hem terugtrokken. Het leed werd àl grooter, toen de schijn
tegen hem bleek te zijn en - de zaak kwam voor
de rechtbank. 0, die schande om daar te staan als
beschuldigde! Hij herinnerde zich die gruwelijke
dagen nooit zonder huivering. Maar toen kwam
ook de opheldering. T oen werd het glashelder aan-

90
getoond voor de heele wereld, dat notaris Lansink
een eerlijk man was en heen kon gaan met opgeheven hoofd" Sedert dien tijd was echter z'n rug
gekromd, z'n grijzend haar wit geworden. En de
gezondheid van z'n vrouw had den knak gekregen,
tengevolge waarvan ze nu langzaam lag te sterven.
Zeker, de heeren van 't gerecht konden het niet
helpen. De aanklager ook niet; de schijn was immers
tegen hem. Maar één was er toch lichtvaardig geweest. Wie het eerst aan z'n eerlijkheid getwijfeld
had, moest voorzichtiger zijn geweest.
Maar die had ook niet kunnen weten, dat er zoó
weinig noodig was om het geluk voor goed te verstoren - - Notaris Lansink wist het nu en hij vreesde
"de verdenking", overal waar hij er maar van hoorde.
Veldwachter Brands had hij al aan het twijfelen
gebracht en scheeve Hein doen schrikken. Toch zouden de kleine Prinsen er aan moeten; Hein had het
hem gisteren verteld. Gelukkig, dat hij het middeltje
kende om erger kwaad te voorkomen.
Nu zat de oude heer onder de veranda. Op het
tweetal kinderen te wachten, dat hij uitgenoodigd
had. Ja wel, ze zouden een ritje maken, dat had hij
ze beloofd. Maar er moest van morgen meer gebeuren. Hoe zou hij het nu aanleggen, om die Kees,
die toch wel een goeie jongen was, aan 't verstand
te brengen, dat hij niet alleen om z'n eigen veiligheid mocht denken? Het beste was maar, om hem
precies te vertellen wat er aan de hand was met de
Prinsen. En als dat niet hielp, zou hij eens laten
merken, dat hij alles wist van hun vuurtje, en dat hij op
een afstandje gestaan had, toen ze er om heen dansten.
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XIV.
VI eer uit rijden.
Zóó ver was de heer Lansink met z'n overlegging
gekomen, toen Grete om 't huis kwam loopen.
,,0", zei ze. 'k Was bang, dat u al weer weg was.
Mevrouw moet u spreken."
"Is daar zoo'n haast bij?" gromde de oude heer.
Maar hij stond toch op van den krakenden stoel.
Grete wou al weer gaan, maar hij riep haar terug.
Als ik gaan moet, blijf jij even hier."
Grete keek hem verbaasd aan. "Hier blijven?
Om wat te doen ?,
"Je moet wachten tot de kinderen komen."
"Da's ook wat! Ze loopen toch niet weg .... ?"
"Dat doen ze wel, als ze niemand zien. 't Is hier
immers het Spookhuis!" . . . . Ze komen dadelijk."
De oude heer slofte weg en Grete nam z'n plaats in.
Daar zat ze nou, net of ze niets te doen had. Ja
wel, ze zou ook-es voor mevrouw spelen. Mevrouw
van 't spookhuis. Ze zag d'r net naar uit. Opgestroopte
mouwen en vuile boezelaar . . . .
. Toevallig had L'~ geen katoenen japon aan. Ze leek
net zoo veel op een mëvrouw als dit huis op 'n villa.
't Zag d'r mooi uit!
Op haar gemak kon ze nu eens den vuilen boel
opnemen. Wat een kale ouwe rommel was het hier;
geen verf meer te bekennen. Waar het niet ontbrak
zat het dik onder vuil en stof.
't Was haar werk gelukkig niet. Waar had je anders
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een soort van huisknecht voor. Maar als die niet gestuurd werd, dee-die niks. Zoo'n boerenknecht wist
van geen toeten of blazen. Wat voor gezicht zou hij
wel zetten als ze hem hier eens aan 't werk hielp.
Dat moest toch gebeuren -. want meneer bemoeide
zich nergens mee.
ja, nou weer met andermans kinderen, die hem
niks aangingen. Gisteren een paar bengels uit een
achterbuurt. Ze waren wel een uur op visite geweest
en in den appelboom hadden ze ook gezeten en
meneer had er bij staan lachen. Dat was toch geen
manier van doen? Ze was heelemaal niet trotsch,
maar zich met min volk bemoeien, dat dee ze niet.
Daarvoor was ze toch te deftig. Ze was toch altijd
de meid van de notaris, hè? En als die notaris het
wel dee - nou, dat moest-ie zelf weten.
Als nou die anderen maar gauw kwamen . . . Ze
had toch geen tijd, om hier zoo te zitten.
juist kwamen schuchter een jongens en een meisjesfiguur achter het boschje aan den ingang van den
tuin. Ze liepen schoorvoetend verder en zagen toen
de dienstbode. Onwillekeurig bleven ze staan. Ze
kenden haar niet en 't was zoo vreemd haar zoo te
zien zitten. Maar toen ze wenkte, kwamen ze vlug
naderbij.
"Gaat hier maar zitten; meneer komt dadelijk. je
bent toch niet bang voor 't spookhuis, hè?"
't Spookhuis? Ze begrepen haar niet en keken haar
vreemd aan.
"ja, wist je 't niet? Zoo heet het hier".
"Kees lachte ongeloovig. ,,'t Zal wel," zei hij.
Geertrui sprong van 't hooge veranda vloertie in
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't grint. Ze zei, dat het haar niet schelen kon hoe 't
hier heette. Meneer Lansink was toch lekker geen
spook, ten minste.
"En Hein ook niet," zei Kees. "Is Hein in den
stal? Zal 'k d'r maar naar toe gaan?"
"Mij goed," zei Grete, blij dat ze nu niet meer op
post hoefde te zijn. Samen gingen ze ook om het
huis; Kees wist den weg naar den stal, nog van den
vorigen keer.
Bij de gesloten blinden op zij van 't huis hoorden
ze een naar geluid. 't Was of er iemand snikte en
dan leek het weer hoesten. En 't was vlak bij hen·
Geertrui greep Kees vast; toen liepen ze op een draf
weg den stal in. Kees tuigde Bles op. Het hoofdstel
moest hij nog vastgespen. Hij lachte tegen de kinderen. ..Morgen, jongeheer, jonge juffrouw! Bles is
dadelijk klaar."
Kees klopte Bles op den rug. "Mag ik helpen inspannen ?"
"Ja, ja,- zoo! Voorzichtig nou! Je weet wel van
de vorige keer!"
Kees was al in de boomen van 't rijtuigje. Geertmi
hielp trekken, en ze kregen er beweging in.
"Pas nou op de voeten!" waarschuwde Hein weer.
Samen kregen ze nu zonder ongelukken het paardje
mgespannen. Geertrui weerde zich even hard als
Kees en het speet haar haast, dat er nu niets meer
te doen was, dan in te stappen. Dat deden ze dus
nu maar. Kees pakte bazig leidsels en zweep, maar
Geertrui maakte aanspraak op één van de twee. Hein
beduidde hen eindelijk, dat ze die dingen moesten
laten rusten. Dat was geen kinderenspeelgoed.
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"Zie je nou wel? Dat is geen werk voor kleine
meisjes; Hein zegt het ook al."
"Maar jij mag het lekker ook niet, plaagde ze terug.
Ze sprongen nu maar uit het rijtuigje en klauterden
er weer in, net zoolang tot mijnheer Lansink kwam.
"Kom jongens, voortgemaakt! 'k Zit al een half
uur op je te wachten.'
De kinderen kwamen beleefd een hand geven en
Kees verschoof daarbij even z'n pet. De oude heer
keek hem zoo doordringend aan, net als toen ze samen voor 't huisje van Prins stonden. 0, hé! Daar
was het weer. Nu dacht hij er weer aan en - hij
had een boodschap van z'n Pa. Die moest hij nu
doen: vragen, of mijnheer Lansink hem bij de Prinsen
wou brengen en of die hem helpen wou om te vertellen, wat hilj zoo graag verborgen had willen houden.
Maar nu durfde hij 't niet; niet zoo op eens.
Geertrui stiet hem aan, dat hij het doen moest,
maar hij bleef staan met een hooge kleur en neergeslagen oogen.
"Mag ik nou maar meerijden?" zei de oude heer
toen ze instapten. ..Je moc.ht anders weer zoo'o ongeluk krijgen, hé?"
De kinderen lachten en Geertrui zei: "Vandaag maar
niet; want we willen graag een heel eind rijden."
.. Dus, 't was de vorige keer niet ver genoeg"?'
"Ja wel - maar ze hadden nog wel verder gekund",
meende ze, ."als Kees maar niet zoo' n pijn had gekregen."
Ze reden nu om het huis en kwamen op den grintweg. Hein zette het paard in een gangetje en de
wielen begonnen het gewone eentonige liedje van den
ol
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harden weg, waarover ze zoo gemakkelijk voortrolden.
De kinderen luisterden er met genot naar en in 't
zwijgen overlegde Kees snel, dat hij 't nu wel zeggen
kon. Hij zat naast mijnheer Lansink en hoefde hem
dus niet aan te kijken. Want die oogen kon hij niet
goed verdragen. 't Was net, of die al alles van hem
wisten .
.. En of U" . . . begon hij. Mijnheer Lansink hield
de hand aan 't oor. "Zei je wat?"
"Of U met ons even bij Prins aan wilt gaan."
"Bij Prins?" vroeg de oude heer verbaasd. "Ken
je die?"
"Ja - nee, eigenlijk niet .... maar ..
"Hij moet gaan zeggen, dat wij 't ook wel gedaan
kunnen hebben," kwam Geertrui er tusschen. "Van
die brand."
"Zoo r" Mijnheer Lansink keek naar Kees, maar
die had geen oogen voor z'n gezelschap. De akkers
en tuinen waar ze langs reden, boeiden hem zeer.
"Zoo! En waarom ga je dat nou zeggen?"
T oen vatte Kees moed. Hij wilde zich niet weer
laten helpen door Geertrui.
"Ik heb het vader beloofd en - 't is ook gemeen,
als ik d'f niets van zeg!"
"Kijk, nou vind ik je pas een jongen." De oude
heer sloeg Kees op z'n knie en je kon zien, dat het
hem goed deed. ,,'t Is wel geen prettige boodschap,
jongen. Maar als we hem gedaan hebben, dan ben
je tien pond lichter."
"Dat ben 'k nou al," zei Kees, "want, . , . ik durfde
het eerst niet eens tegen U zeggen, .... Maar vader
zei, dat U er tach al meer van wist , . . ."
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"Nou," zei mijnheer Lansink, nadat hij Kees nog
even flink aangekeken had, "bijzonder dapper vind
ik je niet. Maar je bent nu ten minste nog een jongen gebleven. Als je 't niet gedurfd had, dan zou
ik je nooit meer aangekeken hebben."
"Nu gaan we aanstonds de Prinsen bezoeken, maar
ze zijn op 't oogenblik niet in hun paleis. Ik zal
je er toch wel brengen."
De kinderen keken met bewondering naar den
ouden heer, die alles wist en alles kon ook. Ze
twijfelden er geen oogenblik aan, of die hede geschiedenis van het brandje stichten, zou voor hen
niet gevaarlijk worden al bekenden ze ook, wat ze
gedaan hadden.

xv.
De verdachten.
Veldwachter Brands was in 't Gemeentehuis. De
burgemeester kwam iederen dag een paar uur hier
en dan had hij hem dikwijls noodig. Of liever -- hij
kon ieder oogenblik noodig zijn. T usschen twaalf en
één uur kwamen er nog al eens menschen om den
Burgemeester te spreken en dan diende Brands zooveel als voor huisknecht. Er was al iemand binnen,
toen Prins met z'n drie jongens kwam aangestapt.
Brands zag ze aankomen. Ha, daar had je ze, de
brandstichters! Nu zou 't uitkomen en de Burgemeester zou hem een pluimpje geven over z'n activiteit.
Die lompe arbeider had hem op het laatst zoo bru-

97
taal aangekeken
nu zou hij eens toon en wie hij
was. En al was Prins nog zoo lang en zoo sterk hier was Srands iedereen de baas en Prins zou wel
benauwd worden.
Daar waren ze. Met twee stappen stond de lange
Prins midden in de veldwachterskamer ; de jongens
kwamen schuw achter hun vader binnen.
"Dag!" zei Prins. "Zal 'k maar binnen gaan 7" Hij
wees naar de groote deur van de burgemeesterskamer.
Srands antwoordde niets dan: "Ga zitten" en wees
op de lange bank langs den muur.
"Nee, dank je. Daar ben 'k niet voor gekomen.
Is d'r soms iemand binnen 7"
..Ja, ga zitten," probeerde Srands te snauwen. Maar
't ging hem niet goed af, want hij had niet verwacht,
dat die Prins zich zoo Rink zou houden.
"Nee man, as 'k sta, ben 'k grooter, vat ge 7"
Srands vond, dat hij al groot genoeg was. Hij had
Prins nog nooit zoo groot gezien.
Daar ging hij warempel met de handen in de zak.ken voor het raam staan en floot een deuntje. 't Was
net of hij hier thuis hoorde. En 't scheen wel, of hij
zich van 't geval niets aantrok. Srands stond juist
te overleggen: Zou hij nu iets vriendelijks zeggen, Of
nog Rinker optreden - toen de deur open ging en
een boertje uit burgemeesters kamer kwam. Hij stopte
wat onhandig een papier in den binnenzak en titke
aan z'n pet voor Srands.
Dat bracht hem weer zoo'n beetje op streek .
.. Al klaar Frederiks 1" "Ja wel; best' Dag Srands '"
Srands zette z'n pet af, streek met de hand door
't haar, klopte aan en verdween toen zonder 't .. binnen"
Kleine Vuurtjes.
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af te wachten in de kamer. Onmiddellijk daarna verscheen hij weer in de deuropening en wenkte de
Prinsen om hinnen te gaan. 't \Vas om jaloersch te
worden. Kijk nu zoo'n vent eens onderdanig z'n pet
afnemen en eerbiedig binnen gaan. Zóó had Brand:>
hem straks willen zien. Wacht maar; Burgemeester
zou hem wel laten roepen en dan zou hij eens een
boekje los doen. Nu moest hij de deur weer sluiten
en hij kon niet eens hooren, of de Burgemeester hem
vriendelijk of barsch ontving.
't Was stil in de burgemeesterskamer, Z()Ó stil, dat
de jongens haast niet durfden ademhalen.
Vóór hen stond een lange groene taIcl, op het
dikke vloerkleed. Het groene kleed van de tafel lag
er zoo ernstig, zonder één rimpeltje en de plooien b:j
de hoeken hingen lang en zwaar en onbeweeglijk.
Er stonden twee groote tinnen inktkokers op. Zt~
waren zoo blank en zoo voornaam, dat ze eigenlijk
geen inktkokers meer leken. Ze keken de jongens
streng aan en deden hen rillen bij de gedachte, dat
die dingen straks misschien zouden open gaan als
hun namen rnoesten worden opgeschreven.
Vlak tegenover hen verrees de hooge, helder gewitte schoorsi:een. De boog waarin 's winters de
kachelpijp verdween, rustte op fraaie witte pilaren.
Daartussehen stond nu een groote mand. 'Wat was
die mooi gevlochten! Bernard overlegde, waartoe zoo'n
mooi ding moest dienen. Juist stond de heer, die aan
de schrijftafel voor 't raam zat, op en verscheurde
een papier, dat hij daarna in de mand wierp.
Toen kc·é hij om naar de bemekers.

Verwonderd keek de Burgemeester op.
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Hij wenkte ze naderbij te komen. Prins liep met
z'n gevolg om de groene tafel, en niet zonder angst
over het mooie kleed, dat zoo week aanvoelde
"Brands heeft gezegd, Burgemeester . . ."
De Burgemeester wenkte hem nog even te zwijgen.
Hij zocht in de papieren en nam er een groot vel uit.
· 1".
J bent Pnns
"e
.,Ja wel, Burgemeester."
"En je voornaam is Arie? En je woont . . .?"
"Lage weg, Burgemeester . . . maar . . . 't is allemaal lak, Burgemeester. De veldwachter is . . . "
V erwonderd keek de burgemeester op.
"Allemaal lak? Dat je aan de Lageweg woont'! En
Arie heet ?"
"Nee, dat bedoel ik niet, vat-je?" Prins raakte een
beetje in de war. Hij was niet gewend met de groote
lui om te gaan, en hij kon nu niet goed z'n draai
vinden.
"Wat is dan lak?"
"De veldwachter, Burgemeester
Weer keek de voorname heer verwonderd op.
"Die is een beetje in de war, za'k maar zeggen."
Hij wees voor de duidelijkheid even naar z'n voorhoofd. "De jongens weten van de brand niets af;
niet zooveel" , en hij sloeg de groote handen met een
klits langs elkaar.
"Maar hij is om een pluimpje verlegen, die dienstdoener, dat is 't 'm. En hij waagt er een arm mensch
z'n goeie naam an.'
De Burgemeester keek hem met groote oogen aan.
"Hoor eens Prins. Je moet alleen maar antwoorden,
begrijpje 1"
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"Ja wel, Burgemeester. Maar 'k zeg, dat het toch
allemaal . . . "
"De jongens heeten?"
"Bemard, d'as dezen. En daar Hein en Jan . . . "
"Jullie bent op Maandag 22 Juli in het Sterrebosch
geweest en hebt daar een vuurtje gestookt?"
De jongens stonden bleek tegen elkaar gedrukt. Bij
deze vreemde vraag keken ze elkaar, en toen hun
vader aan; en ze schudden zoo oprecht van "neen",
dat de Burgemeester er door verrast werd. Hij draaide
zich geheel om op z'n stoel. Vader Prins was in de
meening, dat ze niet duidelijk genoeg waren geweest.
Hij gaf Bemard een duwen zei: "Toe dan, suffers!
Spreek van je af! 't Is toch alles gelogen?"
"Niks van aan," bracht Bemard er uit.
"Je bent dus niet in 't bosch geweest . , . 7"
Ja - wel in 't hosch, maar van een vuurtje wisten
ze niets af.
Burgemeester keek op een groot papier. Toen
schelde hij en dadelijk kwam Brands binnen. Hij
stond in stramme houding naast de jongens.
"Je bent er immers zeker van, dat deze jongens
dikwijls in 't bosch komen en vuurtjes stoken?
"Ja - dat is te zeggen - Van 't vuurtje stoken
ben 'k zeker."
"Hoe zoo?" vroeg de Burgemeester een beetje verwonderd.
"Ik heb ze zelf immers al een keer betrapt . . "
"Och, dat bedoel ik immers niet."
"Pardon Burgemeester, alle beetjes helpen. Dat IS
toch het bewijs, dat ze . . ."
"Dat bewijst nog niets." Burgemeester wierp z n

102
sigaar m 't ascllbakje. Dat was altijd een leelijk teeken
voor Brands.
"En toen ik op onderzoek was, liepen de bengels
gauw weg. Ze hadden dus iets op 't geweten."
De Burgemeester knikte. "En verder? Hoe weet je
dat de jongens dien morgen in 't Sterrebosch geweest zijn ?"
"Dat heb ik van een getuige,"
"Een getuige? Wie? Waarom heb Je die niet genoemd ?"
"Ja . . . , ik geloof . , ., die wou er liever buiten
blijven."
Prins keek verwonderd. Wie zou het wezen?
"Namen noemen, Brands. Daar houd ik van . Wie
was het ?"
Brands stond verlegen. Hij deed een stapje nader
en fluisterde iets.
"Geen geheimen hier. Wie was het?"
Op dat oogenblik ratelde een rijtuig door 't grint
en hield stil. Brands herkende het onmiddellijk en 't
bracht hem uitkomst.
"Daar komt-ie juist aan. Mag ik hem binnen
roepen ?"
Zonder verlof af te wachten liep Brands al heen en
eemge oogenblikken later kwam de heer Lansink
binnen met Geertrui en Kees.
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XVI.
Getuigen.
Burgemeester was verrast. Prins en z n Jongens
lachten maar ze begrepen toch niets van t geval.
Zou de heer van 't Spookhuis geklikt hebben tegen
Brands?
"Burgem.eester, neemt U me niet kwalijk, dat we
zoo binnen kom~n. Maar de veldwachter heeft het zoo
druk met m'n knecht, dat hij ons zeker te lang zal
laten wachten. En ik heb zoo'n dringende boodschap •. "
"Gaat u zitten, mijnheer Lansink". Burgemeester
schoof een stoel bij. 'k Ben erg benieuwd naar uw
boodschap . . . Brands heeft me ju.ist verteld, dat u
komt als getuige in de zaak van deze jongens."
"Zoo? Wist Brands dat ook al? Ja, dan heeft hij
het ditmaal bij 't rechte end. Ik kom als getuige voor
deze jongens."
"Tégen bedoelt u toch?" Burgemeester lachte om
de kleine vergissing.
"Heelemaal niet. En ik niet alleen, deze jongelui
hebben ook iets te zeggen. Niet waar Ke.es 1"
Kees knikte moedig en Geertrui lachte tegen hem
omdat hij zoo durfde.
"Dat wordt een ingewikkelde geschiedenis", zei de
Burgemeester. Toen schelde hij driftig en Brands kwam
opgewonden aanhollen.
"Ja, Burgemeester, de getuige wil niet ... hij zegt ... "
"De getuige staat hier Brands."
"Nee Burgemeester, buiten! Hij kan niet van 't
paard vandaan, zegt hij."
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.. Hein '?" vroeg de heer Lansink, "IS die ook al
getuige t'
Het hede gezelschap keek verbaasd. Iedereen was
verwonderd over hetgeen hij hoorde .
.. Dus Hein moet getuigen, dat deze Jongens dien
morgen in 't Sterrebosch geweest zijn?" vroeg emdelijk de Burgemeester.
"Nee, Burgemeester. dat ze daar wel-eem~ vandaan
komen··'.
"Dat is niet precies hetzelfde, Brands ]" Burgemeester
keek ontevreden ... Maar het is dus wel mogelijk, dat
deze jongens op dien morgen er geweest zijn. En erg
best staan ze niet bekend. Bovendien zijn ze bij 't
eerste onderzoek al ongerust geweest." Burgemeester
keek streng naar de jongens. Er is dus wel reden om
ze te verdenken. Laat Hein even !comen ; jij past
zoolang op het paard."
Brands haastte zich naar buiten. Hein kwam schuchter en scheever dan ooit, binnen.
De jongens keken bedenkelijk voor zich. Prins nam
z'n bondgenoot met verbazing waar. Wat deed hij
vreemd; en wat had hij tegen z'n jongens te ge·
tuigen?
De burgemeester vroeg hem, of hij met zekerheid
kon zeggen, waar de jongens op dien morgen geweest waren.
Dat kon Hein niet. Wat hij dan wel wist?
.. Ik weet niets, burgemeester."
"Wat heb je dan aan Brands ve!'teld 7"
"Nou ja. - dat was niet wo erg bedoeld. 't Zijn
jongens hé? En dan ben je wel-es kwaad op ze.
Maar dat is al over, Burgemeester, hedernaal over."
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Maar ze waren toch in 't bosch '('
"Nee - ze kwamen van die kant
,,'s Maandags 7"
"Nee . . . Woensdag was het
. ? Ja, Woensdag
hè 7" vroeg hij aan Kees.
"Ja, maar van Maandag
.7' vroeg de Burgemeester met nadruk.
"Weet ik niets Burgemee ster."
Burgemeester schreef iets op.
Daarna wenkte hij Hein, dat hij wel kon heengaan.
Wil Prins maar even in de veldwachterskamer
gaan met de jongens"!" vroeg hij niet onwelwillend.
De Prinsen vertrokken en Burgemeester keerde zich
nu tot den heer Lansink.
,,'k Geloof haast, dat u voor een gewonnen zaak
komt, mijnheer Lansink. vindt u ook niet?"
"Ja, zooals het nu loopt wel. Maar 't had ook wd
erger kunnen gaan. Gewoonlijk gdooven de menschen
graag iets kwaads van dat soort jongens. En ze vergeten dan wel eens, dat er ook nog anderen zijn, niet
waar Kees?"
"U bedoelt?" vroeg de Burgemeester.
"U zult bijvoorbeeld niet licht gelooven. dat deze
beide nette kinderen. ook wel brandstichters zouden
kunnen zijn . . ."
"Nou ...? 't Is zoo'n groot woord, mijnheer Lansink."
"En toch - er is meer reden om deze beiden
te verdenken dan de anderen."
"Komaan, dat moeten we dan eens hooren."
"Nou jij, Kees ," zei de heer Lansink.
"Wij hebben 't gedaan!" kwam er op eens uit.
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"Wat t' vroeg de Burgemeester toch even bedenkelijk, "het bosch in brand gestoken ?,.
"Nee. een vuurtje gestookt in 't bosch en dat was
op Maandag."
.. Maar, jongen. dat was toch onvoorzichtig !"
" Ja ". zeI. K ees . I
.. Maar 't was niet erg, zei Geertrui," en we hebben
wel uitgemaakt, geloof ik."
.. 't Is toch wèl erg", zei Burgemeester. "Eén smeulend vonkje van jullie vuurtje kan het gedaan hebben."
"Juist Burgemeester. Maar daar denken kinderen
gewoonlijk niet aan, als ze spelen. En dat is geen
wonder. want groote menschen vergeten het ook
wel eens."
De Burgemeester keek den ouden heer vragend aan.
Hij kende mijnheer Lansink genoeg, om te wet.en, dat
deze zooiets niet zonder bedoeling zei .
.. Bijvoorbeeld. mijnheer Lansink ',"
,,'t Is mij overkomen, Burgemeester; dienzelfden
ochtend. 'k Was er bij, toen de kinderen Indiaantje
speelden en pret maakten om het vuurtje."
De beide kinderen keken verschrikt naar hem op.
't Was immers niet waar; zou die brave, oude man
nu zóó jokken? Ze stieten elkaar aan en schudden
het hoofd. Toen dachten ze aan een grapje en Kees
vond, dat mijnheer Lansink zich goed hield.
,,'k Heb op een afstandje alles ongemerkt gezien.
En ik vond het zoo prettig, dat ik het gevaar vergat.
Later heb ik bedacht, dat ik wel eens had mogen
nagaan. of het vuurtje wel goed gedoofd was. Ik had
aan het smeulende vonkje moeten denken. daar was ik
oud en WIJS genoeg voor, Burgemeester"
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"Zoodat u daarmee zeggen wilt, dat de grootste
schuld op u neer zou komen '!"
"Precies, Burgemeester."
"Nu, mijnheer Lansink, dan doet het me genoegen,
dat niemand met zekerheid kan zeggen, dat uw
vuurtje de oorzaak was van den boschbrand, Het
zou me groot leed doen, als ik een eerlijk man in ongelegenheid moest brengen. We zullen dus deze zaak
geheel als afgedaan beschouwen, vindt u dat goed '!"
"Daar kunnen we niet op tegen hebben, hè jongens. De Prinsen zijn dus in ieder geval buiten verdenking .. ."
De Burgemeester schelde en gelastte Brands om Prins
binnen te roepen, en zelf ook te komen.
"Het spijt me Prins, dat de veldwachter je in moeilijkheden gebracht heeft. 't Is nu duidelijk gebleken,
dat er geen gegronde redenen waren voor verdenking.
Hij zal je straks behoorlijk excuus vragen. Je kunt
nu vrij heengaan. Veldwachter, laat de menschen
even uit!" voegde de Burgemeester er streng aan toe.
"Excuus vragen, hoeft niet Burgemeester en uitlaten
ook niet, 'k dank U wel, Burgemeester en mijnheer
Lansink ook. Kom jongens!" Hij knikte nog even
tevreden in 't rond en stapte voor den veldwachter
uit. Deze haastte zich om nog een paar woorden te
zeggen. Maar Prins zei: "Ja ja, 't is al goed! Kom
jongens !"
Mijnheer Lansink stond ook op om afscheid te
nemen.
De Burgemeester verzekerde, dat zIJn komst hem
zeer aangenaam was geweest. "Misschien zou ik zonder u toch nÎet vriendelijk hebben kunnen zijn voor
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die menschen. Och, je hoort altijd zooved van zulke
jongens en dan
"Ja, ja, dat is het! En als d'r dan een vonkje is ...
dan blazen de menschen er op, inplaats van t uit te
trappen." De oude heer !>tampte zwaar met z'n stok
op de steen en van "t portaal. Toen bleef hïj nog
even staan. "En 't ergste is, dat sommigen, die 't gemakkelijk blusschen kunnen, de handen diep in de
zakken houden, en rustig een ander in 't vuur laten,
omdat ze bang zijn een vingertje te branden."
Kees en Geertrui begrepen van dit praten niet veel.
Ze liepen maar door, naar Hein, die bij 't rijtuigje
wachtte.
"V bent dus niet bang voor uw vingers geweest,"
zei Burgemeester lachend. "U hebt ze voor dat Prinsenvolkje gewaagd; dat doen er u niet veel na."
"Och," zei de oude heer, schouderophalend, "als je
zelf eens in zoo'n vuurtje gezeten hebt, dan weet je
hoc heet het is. Dat scheelt ved, Burgemeester."
Hij nam nu afscheid en de Burgemeester verzekerde hem nogmaals, dat hij zeer dankbaar was voor
z'n tusschenkomst.
Toen het rijtuigje wegrolde, stond Burgemeester nog
op de stoep en nam diep z'n hoed af. Daar ging
een braaf man, die door smartelijke ondervindingen
veel geleerd moest hebben; dat begreep hij uit de
laatste woorden.
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XVI!.
Het vuurtje gebluscht, de lust weer ontbrand .
.. Waarheen nu (' vroeg Hein onder 't rijden.
"Waarheen (' vroeg mijnheer Lansink aan de
kinderen.
"Naar de Bedriegertjes" zei Kees.
"Hè ja!" juichte Geertrui. "Daar zouden we nog een
keer naar toe."
"Goed, dan maar naar 't Kasteel, Hein!"
't \Vas een prettig vooruitzicht. Al het verdrietige
van den laatsten tijd was op eens verdwenen, en Kees
zou nu z'n schade inhalen. Toen ze voor 't groote
hek stil hielden en uitstapten, dacht hij weer aan z'n
pijnlijken voet. En hij voelde op eens weer den
schrik, die hem overviel bij 't gepraat over den boschbrand, terwijl hij alleen in dit rijtuigje zat.
"Tuig, allemaal tuig!" had Hein gezegd. Wat was
het heerlijk, dat nu alles voorbij was. Nu belette z'n
voet hem niet om volop te genieten en voortaan
hoefde hij geen pijn meer voor te wenden, als er over
zoo'n geval gesproken werd. Was het bedriegen geweest, wat hij gedaan had? Eigenlijk wel; een heel
klein beetje wel. Nu was hij toch geen bedrieger
meer. Hij had alles ronduit gezegd. En nu gingen
ze naar de Bedriegertjes. Dat waren aardige dingen;
om mee te spelen. Zulk bedriegen was heel iets
anders; je deed er niemand kwaad mee. Een nat pak,
dat was alles.
Geertrui moest er nu aan gelooven. Den vorigen
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keer was ze het ontkomen, maar nu zou hij met haar
door de springende en dansende fonteintjes hollen en
dan over de kettingbrug. Wat zou de dikkerd mal
doen, als ze over de wiebelende plankjes ging!
Want ze zou niet aan den kant blijven staan; ze was
een durf-al; haast waard om een jongen te zijn.
Dat overdacht Kees terwijl ze stonden te wachten
op een geleider. Er waren heel wat menschen, allemaal vreemdelingen, en ook een troepje s~hoolkin
deren, die allen met een dikke geleidster meegingen.
De heer Lansink sloot er zich met zijn tweetal bij
aan. Zoo werd het een gezellig tochtje. Langs den
breeden weg tusschen 't groen van hoog en laag,
over de smallere paden, die langs steile begroeide
wallen, of bemoste wanden met uitpuilende boomwortels voerden, wandelden ze in de lange rij van
zomergasten.
't Was een tochtje met dolle pret; veel mooier
dan één het zich had voorgesteld. De jongens toonden hun durf en de meisjes bleven niet achter. Het
deftige park werd opgeschrikt door de klaterende
vreugd bij de Bedriegertjes en de kettingbrug:. En
toen de rondgang geëindigd was, en de schoolkinderen nog met het water in de haren en kletsnatte
jurken opgetogen het park verlieten, was er niet één
of hij benijdde de beide kinderen, die hier thuis hoorden en in 't kleine rijtuigje stapten met den vriendelijken ouden heer.
Kees had verteld, dat hij hier best iederen dag
mocht rondloopen en dat scheen den kinderen het
heerlijkst te zijn, wat ze op de wereld konden beleven.
Ze reden niet langs den kort!'krl weg l1,"ar huis.
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Hein moest een breeden grint weg volgen en na een
Rink ritje, meestal omhoog, daalden ze eindelijk langs
een rechten zonnigen weg, die aan weerszijden door
heuvels bewaakt werd. Heel in de verte wenkte een
hooge stadstoren.
Kees meende, dat ze nu nog naar de stad zouden
rijden, maar 't was mis. Halverwege hield het rijtuigje
stil voor een uitspanning. Het eerste, wat Kees en
Geertrui er van mer!o::ten, waren de hooge schommels
en die riepen met de slingerende touwen niet te vergeefs. "Ha!" juichten ze bijna gelijk en vóór de
oude heer was uitgestapt, hadden zij de touwen al
gepakt. Hier zouden ze een uurtje doorbrengen en
de heer Lansink zorgde er voor, dat het besluit van
dezen tocht een feestje werd.
"Nu Kees," zei hij, toen ze een oogenblik aan tafel
zaten om het eigengebakken brood der waardin te
proeven en de limonade te genieten, "gaat het nu
goed met de zieke voet?"
Kees keek diep in z'n glas. Maar dadelijk sloeg
hij z'n oogen weer op en zei: ,,'k Heb d'r heelemaal
geen last van - en - dat weet U ook wel?" voegde
hij er vertrouwelijk aan toe. Meteen zette hij z'n
mond aan 't glas en keek met beide oogen door de
roode vloeistof naar Geertrui, die zorgvuldig haar
brood sneed. Toen proestte hij het uit en verspeelde
er bijna z'n limonade mee.
"Wat nou?' vroeg de oude heer.
"Och, ik zag een bietenhoofd. En toen dacht ik
op eens aan die middag in de keuken, weet je wel
Geertrui ? Toen met die gebroken schotel, toen jij
zoo mal naar boven liep . . . "
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Ze moesten nu alles haarfijn vertellen en mijnheer
Lansink verkneukelde zich.
"Heb je na die middag nog meer pret gemaakt?"
"Jakkes nee I" viel Geertrui uit. .,Toen is dat gezeur begonnen met die brand en z'n voet. 'k Heb
eigenlijk een heele week verspeeld. Maar nou is de
pret weer begonnen, en we zullen geen tijd meer verknoeien. Kom !"
Weer renden ze naar de schommels en wippen.
De oude heer keek ze lachend na, Ze had gelijk,
ze moesten geen tijd ongebruikt laten. Er waren
kostelijke dagen verspeeld.
Was het de schuld van 't vuurtje in 't bosch?
Och neen; dat andere vuurtje, het vuurtje der verdenking en de vrees om zich er aan te branden, die
twee hadden het gedaan.
Maar nu was het gebluscht en de levenslust mocht
weer opvlammen. De heer Lansink koesterde er zich
zoo graag aan. Zoo lang mogelijk liet hij de kinderen begaan.
Den volgenden dag schreef Geertrui een briefje
naar huis. Nu pas had ze weer stof en ze vulde
alle vier kantjes; 't werd een echte, dikke brief.
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van Rob den Foxhond.

als No. 4:

FRED.

DERKSEN.

Uit de Schooljaren van
Hans Doncker.
Hiermede is de eerste jaarserie. die van 1917. compleet
BERENS.

Prijs bij abonnement, per Jaargang:

ingenaaid . . f 2.70
gecartonn. . f 3.30
gebonden
f 3.90

Afzonderlijke deeltjes. . . . . . . . .

ingenaaid.
gecartonn.
gebonden.

f 0.80
f 0.95
f 1,10

ln de neven.-sene van de Stichtsche Bibliotheek verschijnt
binnenkort. mede in 1917:
als No. 1:

H.

J.

VAN DE KRAAN, Ouwe Gerrit.
Prijs ;ng. f 2.25 geb. f 2.75.

Deze nevcn-sene bedoelt de uitgave van boeken. welker omvang belet
ze in de Bibliotheek zelf op te nemen. Ook. deze neven-scrie staat omder
redactie van den heer A. M. DE JONG.
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Kleine vuurtjes

