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A. HANS

Eerlijk duurt

I,

De jongens verlieten de dorpssclr'ool. De meesters
brachten ze reen ,eind weg.

Robert Delaat, ee,rr knaap van vele'rtiep jaar, w'as

ook i,n de ri,j, rna,ar toen deze uiteenginrg, l,iep hij vlug
naar sohool terug. De hoofd'onderwijzer wilde juist :le
pc.ort sluiten en vroeg hern ivriendelijk :

._ Wel Robert, hebt g's iets Vergeben, dat rge weer
keert l

Dtelaat werd ro,od. Hii was wat verlegen.

- 
Mijnheer, ik ga vandaag van school af, zei hij.

: O daù ûs wa'aa ook ! Uw vader is het mij komen
z6ggqr. 

I

het lall$st.



- 
Ja, m,ijnheer'en ik witrde u bedanken voor het

onderwijs, h,ernam d,e knaap.

- 
Kom hi.nne'n, Robert, ,noodigde de meester, en

hij ging mlet hem ùn d,e ;lçlas.

- 
Gij gaat nu naar d,e stad, 'hé, hernam hij.

- Ja, mijnheer, ik rwiord loopjongen bij mijnheer
Vr..lleis.

- 
O, diat'is de guaanhoopman... J", jâ, uw vader

heeft het m,e.r/erteld. En als ge goed uw best d,o,et, zult
ge lat,er op het rkantoor klerk mogen word,en. Nu i[<

rnijfel er ,niet aa,n, dat ge goed zult oppasse,n, gind,:r
Op school was ik ook tevredeh over u. Ja jongen, het is
nu een bel,angrijke dag, lvoor u. Ge g'aat in een and.er

tijdperk. Ge moet natuu;rlijk nog vÊel leeren,... lrêrr
leert ook buriten de school, mi:rar nu bergint ,gtet toch een

lo<,pbaan... 't Is heerlijk dai ge uw brave ouders helpep
kunt. God zegent de kinderen, die,hr.r'n vader en moecl.'r
eeren en het garat hun wel.

De hoofdo,nderwijzer haal;d,e uit de schoolLai een
groot boe,k. Op \et eerste blad sohreef hrij : << Aan
Robert Del,aat. Van zijn onderwij'zer bij het lve,rlaterr

cier school >>. En daaronder zette de goede meéster .

zijr: handËeeken en den datum.

- 
Rob'ert, spralc hij, hier is een afscheidsgeschenlc.

I-let is vo.or u een nuttig boe,k. Er staat van all,ee ûn o,ver

cie,l handel. Bestudeer het tgoed in uw vrrijen tijd. En
als g'e ttiq keht hunt ge in de stadsbo-el<efj nbjg al{erlei
værken leidnèn oVet kôopmanichbp.Zoo gé tt"ip of raad
2

nood'ig hebt, werl,g,e wee,t waar ik woon. Ik blijf noeahijd qw vriend, h,oor..Dat *" rrur*èret, vlijtig en e.er-liik zulrt b}ij/ven, weet ik. C" _rurl.ât-rru de school, maarwe zien elkaa,r noe dihwijls terug. Groet ,* ;;;";;hartelifik.
De onderwijzer gaf Robert de hand. De jongenkreeg waarlijk de,rr11"r, in de oo,gen... Dit afscheiControeride h,em toch. Hij voelde, l.ïï""f hij van den' me,esrer hrield on w*lL ."n *;d.';"" deze,rwas.Robert giing naar hui*. Hi; *"""JJ 

"", einrd b,.ritenLct dorp, op ee,n hgefje, dat de *"r*Ur"" een << kort-w()onst >> noernd,en_. Zijn vader h,ud m.u. ; ;l;;stulije land voor zich zelf, ht"ld-;; paar geiren en,mr)est o* ,o.rd te kornen, ,Uii j" f".r"" gaa.n werken.Robert was de oudste van vijf kind.r",r. Hij zou nu o.i<wat vie,rdienenl, eerst nog weinig, later m,eer, maar ,tzûv al dadeldj,k reen st,eun zijn voor zijn ouders.De jongen kwarn thuis. en' to";;; ;:" moed,er hertoe\, da1Àij te,n, gescÀenke Ir"J""i*gin. Hij vertelctev,/at hij daaruit al [eerren kon.

- 
Dat zal u te pas lcomen, zei vreqrll Dela,a . Del;rt'ester is een braaf mens.ch. 

_Hij ziet g,aarn,e; dat zijnlee,rlingen Mooruit l<om,e,n in de wefeld." Jo.rg"., €ret nu

;:f"::"rt"mmen, 
wan,t we *r"."" 

""1 naar den kleer-

Moeder had een ouden frak van vader u,i,t de kasgehaald. De Lleermaker zou ;;il 
"lT i"";. r'rakenvcor Roberl Do jonge,n was iwel kloek en gezond, maar



niet groot voor zijn ,ouderdom. Bij derze jas kreeg hij
eer. nieuwe broek ern dan zou hij ,netjes voor den' dag
komen in zijp betreklcing, .d,aalin de stad,

Moed,er keek Ibelan,gstellend toe (blz. 5 ).

Veel kinderen wieten nrpt hoe tal van ouders moeten

sljal:en, méten, passen en overleggen, om op tijd kl'ee'

ren te verschaffen aan hun zoontjes en dochtertjes.
Nadat hij ge,geten enr gras gehaald had voor de konij-

4

rre:r, vertrok Robert nlc:t moeder n,a,â,r het dorp. VrouwDelaat dro,eg vaders f'ak in 
".., o.-j., 

^...-;;_r'"_*n:.ar Kobe,, den,,kl,eerm,akèr. Die Kob" L""k niet ,vreemdop, toen Roberts moeder den frak te voorschijn haalcleerr li:ar wensch te kennen gaf. De ii..r*ut., was heelLandig,rin het maken van nieuwe jassen uit oude. Datmuest hij veier doen. Hij be,keek o.aur, frak en zei :

- 
H'et l,a&en is nog goed, voor ee,n tijdje. Roberttrel;: .d,en frak ee,ns aan. Dan t.r, il d-.* *uut nem,en enzien, h,oe ik hem best versnijden kan.

De jon,gen stond daar ,ru _,.t ,r.-ar"" jas. .. Even ,\À,,ashii wat verlegen v,oor prieter, d.r, kl."rmakersgast, dieop de tefel zat te naaien...Hij had met pieter op cl,eschool'banken gezoten en hij wist welkdie was... M.., kom, hij ''o.", "r", ;;"ff:_"Ji:;ï]
i.|ll';;î;erl'ijke' treffelijke *jj'. ""' ueuw kreeding-

Kobe verleende ve,el aandacht aan zijn werk. En ookrnoeder ke,ek belangstellend toe, 
- --J'

- 
't Zal best gaan ! zei de kleer,m.ake,r.i{ij schreef de maatoijfeïs op, 

"o;;i-;", merl moecleyen verzekerde, dat
Vro uw D"r;";- ;.',t':;:."."."iï ;"ïiilppen 

e nlceerde met Robert teru,gt naar Àuis. Vader was err ook aI

ï:".""r""nijk 
m,oest hû ."*";;;, ïli'*.u..sen boek

..U;J"ïren, 
jong:en, nu word,t gij stilaan een heerrje,

Robert lachte.



- 
Ja, ja...'t is zoo ook' ÊIken dag sohoenen aan

err qoed gekleed en een hoedje op' en zoo'n wit dings-

k" o- uw Fr'als" ' Al; ;tu' t'ooit b'eschaamd zii't ont

u,v eenvoudige ouders t

- 
O, vader t . r/r^^

- 
lk weet wel dat ge ons bemi'nt' Maar hoogmoed is

ee' leelijk gdbrek t;'},..; ll"tnt in- den mensch eer hij 't

wee.t. En dt" o"t"'o"t *" """ 
de Merwaande manne'

kens, diie u misschien "t'11"" 
bespotten' omdat vader en

moedet kleine b";;;;;'chen zijn"' o' ik heb er

wel gekend, di" "ùl* 
;;;hun ou'ders te danken hadd"n

en later ded'en "f "" 
il; "ttt 

tn"tt kend'en' Ze hadden

liever dal vader t" *o"de' niet rqeer'bij hen kwam'

gir,clerr in 'de stad' 2'" tott'a"" zich zelf te deftlg voor

eenvoudige b"it"oil"d"""' Efl hun 
'vdenden 

moesten

lict eens zien'' dat ;;;"" en moeder heel hun le'ven P'e-

v;srkt hadden *oît]" f'""den I O' zoo njm er veel"'

i'i; il;; Joo"tr'oht I

- 
Masr dat nr'oeten we van Robert niet vreezen'

-*piak vrouw Delaat'

- 
pal t.t"o"ï' rik ook": Ytï't 

is soed hem te

vermarlen' Htj k;'";" it' tllt'l"l nieuw'e toestanden'

e.en heel anderp;;;"ld' En 'k b.n zeer blij' d'at hij oçr

clat kantoor vooruit kan graan'

il.

RobertDelaatvoeldezij,nhartbonzen.Hijstondnu

voor een groot,gebouw. Het was h'et kanrtoor van mijn-
beer Valleiis, den rijkeln' graa,nkoopman... De stad

lag dnie kwa'rtier gaans van het dorp, en Robert zou

clken dag dien weg, dus tweemaal t1e woet afleggen.
Nu lgwam hij voor 't eerst... Moed'e,r had hem een

l.rrdsje op't voo,rh,oofd geteekend, toen hij haar gceden

ctag zegde. Vader was een eindje meegegaan.

En thans stond Robert Moor ih'et kantoor.'Hij was

vrel twintig minulten te vro'elg. Robert had vlug doorge-
stapt. De 'grooqe deur was nog gesloten. Robert wan-
delde een eind de etrrat in. Hij kerek in een winhel-
raam. En hij zag zij.r- beeld in een grootern spiegel. Wert

za{a hij er neltj'es uit. Kobe had he,na een schoon jasje

gen aakt. En zijn halsboordje was zoo helder. Het
nieuwe hoedje moch,t er ook zij,n.

Een knecht opende de kantoordeur. Rolbert stapte
dadelijh binnen.

- 
\[a1 is er manneke ? vroeg de knecht.

- 
Ik ben, de nieuwe loopjongen, m'ijnheer.

.- O, zoo ! 'lVacht wa't rnaar in de gang to.t de baas
lir mt...

'W-eldra kwamen'eenige jonge heeren brinnen. Ze
l-.le ven in den gang wat babbelen. A,nder-en voe,gden
zi"h bij hen.

- 
Dat zijn zeker de klerken, dacht Rolbett.

Weer veischeen er een ,en zei tot het groppje :

- 
Goeden morgen. Ba'h, ûk wilde, dat h'et al vijf

urri was... Dan kon ik weer vertrek'ken... Dat ver-
velende werrk.

7



- 
Emip,l Blauw is weer 'eens lui ! spotte een der

mecl'e'klerhen.

- 
Lriever lui dan moe' ! zoo'r:.'heelen dag achter

ee,n leesenaar zitten... hangt me de keel uit i verze'

i,e,rde Blauw. Ge,lukkig komt vandaag de nieuwe I'oop'

jr r. gen. Die 'kan me hee,l wet ,werk uit de handen nemen'

Zijn blrik viel op Robert.

- 
1f{3, zou dat oris }<nechtje zijn, ! ri'ep hij uit'

Ieder lr,eek nu naar Delaat, die zeer rood werd'

- 
Ajt grij de niieuwe loopj,ongen ) vroeg Em'iel

Biauw.

- Ja, mijnheer...

- 
Zoo ! Een aard,ig broerke. Van waar komt ge )

- 
Van Bollege'm, mijnheer.

-- F{a ! w:tar al ,lie slimme me,nsoh,en Wonen...

Fleeft vader veel'veiYkens ?

.- Eén rnijnheer..-

- 
Ge hebt dàt jasje zeker van d.en notaris of dren

cic ktelgekregen )
* \fssn, mijnhe'er, Kçbe ,heeft h'et gemaakt.

- 
Ha, zoo, Ko' p... 't Is een artist. Hij wedrt naar

de laatste mod'e, zie ih' F{ee,ft Kobe dat schorone hoedje

iek gel.everd )

- 
Moeder heeft het bij Vierlings gekocht...

- 
Op 't dorp ? Dat dacht ik al. Dat zijn nog hoecl-

jes, die zijn ,grrooltvader gemaakt heeft, hé...
Robert heEree,p nu, dat die klerk hem vo'o1 ds. gtft

hield en hij wendde dèn b1,iË af.

I

- Mij aanzien, als ik spr'e,ek ! hernam Emier Btrauw.Ik ben een van uw bazen. 2".*, a", Jl altijd dqer, watdeze hee*e'n 
" tt*ul'l: 

In ls ;; ;;' io .,o.", ontmoet,groet g.e ons na,tuurlijk h,eel beleefd. Zet uw hoed eenscp... dan zal ik wijzen ho,e !

- 
Toe, 't is nu sem,ô.ê' ,^: ^-_

,i n t u ss srr 6 n u;" 
" "*l,u.llqî, :ï:î :ï*î iîJ,, jîzt,rr vsylegan, niet.

- 
FTij kom,t van Bollep,em, vert,elde Blaurw. En rrur+'ii ik hem war manieren l..r.r. ùrl ;J;-;;:;;;itoe re-rlurnmels ,en mdt koelen. ., v"rl** omgeg.aan.

- 
Bsertj,q. zet uw hoed op, hJ ;l bevolen, her.nam Ce spotzreke kl.erk.

Fiij wilde Robert her nieuwe hoofdd,ehsel uit dehand rukJ<en.
' _- \lla1 ,is dat hier ) klonk een stem.Blauw verloor eensklaps 

"l ,i;" ;"i1. I_Ir; *."r"ver,schrikt achrte,nrit. Een heer f.,..1 ,frl* streng aan env)'oeg :

, - 
Zoo, moet .ge al begi,nnen met den. ni,qum,6nloopjongen. te plagen )

- 
't Was maar

B:auw 
eien ,grapje, m,ijnhqer, stam,el6e

- 
Ja, gr::pjes maakt ge gaarne. Dat weet ik. Lieverzou ik eens wat e,rns

<re heer ,;; À;;;:"#J l"ï" *#i:ïJjïî1-,.;niet op spotte,rs.
't Was mijnheer Vall,eis, de lcoopman ; hii leidcle

I



llobert De,laat in zijn kantoor'

- 
Stoor u noroit aa'n mijnheer Blauw, zei de patroon

En als hrij u befv'elen gree,ft, do'elt rge juist of ge 't niet

hoort. Zoodus, begint rge nu uw dienst' Ik hoop dat het

gaeà za| gaan. Doe maar uw best'

- Ja, mijnheer t beloofde Robe. t.

- 
Ik weet, dat g'e brave ouders hdbt" ' Kinderen

rrrt grr'ede gezinnen worden' meestal goede werkers' En

ge kun,t hriet vooruit rgreraken.

De he.er Varlleis drukte op een bel' De knecht' die de

de,uren ropengedaan had, trad binnen'

- 
Bernard, hier ie Robert Delaat, o':nze nieuwe loo[!-

jcnrgen, zei de patroon. Nee'rn hem mee en 4gg hen:'

u'at hij zooal moet doen. Help hem flink in' de eerste

dagen. Dan zal hij gauw 'op de hooglte zij'n'

-_ Çsgil, rnijnheer l
Mijnheer Valleis tikte Rob'ert op de wang en liet henr

dan gaan.

Robert kwam nu in het kantoor der klerken''

2n1, achter een l'essenaar Emiel Blauw zitten die juist

wijd geeuwde als had hij nog slàaP'

- 
Bssrtjs ! spotte Blauw op gedempten toon, mlar

zoo, dat Robert het toch ,hooren kon. Boertjp, h'ernanr

hij, kom eens hie'r' !
'N4aar Robert dacht aan hetgeen mijnheer Valleis

.geze,g'd had ,en dee'd of hij het niet hoorde'

- 
Beff1js, kom.hier ! herhaalde Blauw luider'

- 
\ssn, anltrwoordrde Robert.

t0

- 
Ha, ge wilt niet ! Geùroorzaam dadelijk t Ge

rnoct een iboodschap voor mij doen.

- 
Ik mag niet van mijnheer, sp,rak Rob,e,r.t.

- 
Hdj g,aat met mij mee, zei B,ernard, de knecht, en

.hij leidde D,e,laat in een achterkame.r.

- 
Sto.or u niet aan Blauw, zoo r,aadde ook Bernarcl

Rcbert aan. Dat heertje, heeft veel verwaandheid. HiJ:
zit elken avond laat in de, herber,g Fn s moLrgens is hij
clan nooit uitgeslapen. Soms ,gaapt hij zoo, erg, d,at ik
wcl zin heb, hem een papierbol in den rnondi ite gooien.
llij denkt, dat hij een heele piet is. Hij zou b,erter zijn
ot:.iers wat h,elppn ; ze zijn arm gieno,eg,, maar hij d".i
niets voor he,n. Hij peinst aan niets ,dan aan uitgaan, en
aan schoone kleeren. Z,e; Rob,ert, dit is "* t u_"r,.i..
AIs dat b'elletje aan den muur klinkt, moer gij bij den
d';dsten klerk gaan. Die draagt u dln hoodschappen op,
nrnar de po'st, de bank of er,gjens anders in de stad.
Eiken avond, als cle kl,erken h,een zij,n, Iedigt ge de
nrandjes scheurpapier in den ba.k op de blnnenplarts
,hje' naaslt. Als er over een, paar weken rvuur gemaakt
wordt, schept.ge kolep op de kachel Zo,o ziln s1 y,s_f
l<it:ine werkjes tusschen door. i! zal u dat wel qegg,en.
In een paar d.agen zijt ge ,t gewoon. Mijnheer Valleis
is br.aaf, maar streng:, denk er aan. Breng morig@n eencud jasje mee, dat kun,t ge hier dragen. En die goed;e,
jas .trekt g'e aan, als rge uiit moet. O, ju ,rog ,,.t".,, Daa.r
hangr een twerede bel. Als die klinki is er ie.mand aan

It



cre deur. Da1 ziet,ï" ï:' ;1""?l"r:î il:î::tî,;,7
rniir..h,eer te bezoeken' gt,"':1;-^:; 

dat men hem

Tj'"Ï; J" -"ldt aan den' Pdtroon' <

r,r'er,scht te spreken" 
r wriendelijk. En Robe,rt luister'le

tlernard was zder vi*.;;.* 
zei. J.a,'t was alles

goed naar ltt*::: l. jorr*.r, moest er door heen' om

ï:"ï:îi#Ï:ft;"'" *"'' Robent moest brieven

n:..ar 'd'e po,t b"'g;"À;; t; 1:"î,:i":* ,"tJ":i""

-. 
Hoor eens' l'ompe boer' zel nrl

EeLied moet gij mij gehoorzt1tt'
"'l*tl m.g nitt t"" miitht"t'^-^-, ,

- W* tr"eft den baas dan-":":g"

-- p61 ik juist ;il";; ot it.' l't nie hoor' als eii

spreekt. - nu zult ,gi; dezen brief wegbïengen'

-Zoo!l-ntHr:t adres staat 'e'r oP' - rt, sprak Robert"": 
Neen, mijnheer' ik doe het nrt

"tY'ft1""i i'k u e.n klap om d'e ooren geven ?

- 
lk doe het toch niet' hernam' d'e knaap en hii

"'i"'i:î,1::î ;i:"3,:"ï:-î"ïT' 1"' '"î TÏ
zor' behand*ldt''M;;;-hij 

zou het verdragen en zrcil

toch flink t'"*att'î";" f'"; naar de post gewe'est was'

keerd,e hij naar 
"uj., 

t.-"otje terug' M;"trtfi1J:;

*lti:l:: Ï::?î:la;:'ï"'ï'Iji'"''eed hii

l2

een wandetring. Hij :\ r'as 'nu vrij 'tot twee uur.
',s Namiddags keek Blauw den loopj,o'ngen 'nijdi,g aan,

maar hij durfde h'em tooh niet slaan.'. En om vijf uut
verdween '\elt werwaanrd, klerkje een der 'eetsten. 4tr,;

lrij maar' van zijn werk af was, had hij zijn zin. Robert
rtiirr,de d,e papiermanden op, verrichtte nog't 'een en 't
ar,der en dan spoedde hij zich naar huis. Hij had er veel

te vertellen. Hij sprak ook over Blauw, rnaar vad,er zei,

dr.r hij maar tegen, een stootje bedtand m,o'est zirjn'

IIL

Rolbert Delaat rvvas nu al een paar maande'n op het'
kantoor. Hij deed zij,n best : soms had hij wel eqns een

opmerk,ing of een b'erisping gekregen. Hij vergat dan

êêris wât of had een boodschap verke'erd begrepen ''c

Gebeurde dat hij de berispin'g niet ve'rdien'de,, maar dat
mrijnheer Valleis slecht gezind was.

Dooh over 't alg'erneen toonde d,e baas zich zee,r

tevreden over hem. En de klerken hielden van den
lo,cpjongen behalve Emiel Blauw

Di'e kon niet vergeten, hoe het boertje weig'erdg zijt
k:r,echt te zijn. En dikwijls bespotte hij Robert om zijn
afkomst of wat ouderlw,etsche kleedij.

fiobeit stoo,lde zich niet aan Blauw ,en ontging her,r
. zoove,el mogelijk.

Eens op reen avonrdi keerde Delaat terug naar huis.
Het was winter en dus vroeg donker. Maar de weg was
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veilig. Toch von'd Rob'ert dien dikwiils'vervelend' Elken

;;;1;."."a1 hetzelfde lange eind ! Hij kende ieder

huisie niet alleen, maar ook elk weidehek' alle bocbten

en brugjes.

- 
Had irk maar een T ijwiel' zoo dacht hrij nu'

En hij peinsde daaraan dikwijls ; dan zou hij op e'':r

kwartierrtje 'de'n afstand afleggen' Maar een fiets koopen'

;;;."" utd.r. zaak ! Robert be$'reep wel' dat hij rlrt

plan n,og heel lang m'o'est uitste'llen' I Wat hii verdiende

-- .r, ,li;rrh.", Valleis 'had he'm r'eeds opgeslagen -
kwarn thuis ,zoo goed te pas' En niet ''t minst in den

iVrr,r.r, nu vader alle'en maarwat kon dorschen' enkele

uren daags' Robert gaf g'aarne zijn loon af' De eerste

nrz-al was het 'een g'oot" wleugde geweest en m'oeder

bad de tranen in de oogen gekregen' itoen hij haar

t*intig, frank voortelde' Twintig frank in de week' denk

.*." i Jong'ens, die nu al met vad'er of 'e'en grooten

LroerinwalloniëofFrankrijkgingenwerken,laçllen
Caarmee. Ze verdie,nden 'ginder veel meer' Maar de

o,]d.r" Delaat zoud,en niet gaarne hun zoontj'e naar den

.', eernde laten trekk' er\' Ze wisten 'lv'el' hoe kind'eren

c,ok al ruw leefden en dronken' Dat vonden zë vree-

,,ftif.... Neen, Robert rnoest nog onde'r hun toezicht

blijven.'ôp 
d"t.n avond stapte cl'e jongen vlug voort' Hij

wilde straks nrorg een hoofdstuk bestude'ere'n uitt het

handelsboe.k,dathijvandenmeegterg'ekreg,enhad.
Hij leerde er veel ,,ii' 8., op het kantoor kon hij uitleg
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viagen over hetg'eren ,hij niet begreep. Twee maal per
ri'eek. kreeg hij nog wat les van den hoof,donderwijzer.
Ila de goede man deed dit kosteloos.

Rober,t naderde het dorp: De eerste lantaarn brand-
cle daar al. Mrar eensklaps ble'ef de jong;en v,erbaasd
sie'an. Hij zag' e€.n lvoo4werp in het schijnsel 'van het
licht. Een brieventasch ! Robert raapte ze op. Onwrille-
keurig deed hij ze open. En hij ec,hrok... Geld... O,
z(roveel €teld... Al bankbri,efjes... en d,aarbij andere
papieren ! Geld ! AIs hij een paa$ bri,efjes ,had, zou
hrj een rijwiel kun'nen koopen ! Even gleed de gedachte
door zijn, h'oofd. Hij had ook zoo dikwijls over een Fiets

g;epeinsd !

Maar dadelijk verwierp Rcrbert dit denkbeeld.
Iemand had dit g'eld verlorelr.., De knaap las op eern

cier papi,ere.n een naami... << Van Damme >. O, rrij,r.
heer Van,Damme k,en,de hij wel ! Dat was de notaris
van zijrn eigen do'rp. De brieventasch zou hem toebc-
Àooren.

- Ptt breng ik ze seffens lteru,g,, nam Robert zich
a oor.

Van gestol'e'n of achte.rgehouden geld zou hij geen
ri,wiel wille,n hebben. Thuis was de leus altijd : << Eer-
liilç duurt het langst >. Hij zou oork eens moeten prcbee-
ren bij vader en moeder aan te komen met een rijwiel
van gerv'onden geld ! Maa,r'het was niet noodig dit ll:s
te overwegien, orn. e,erlijk te bl-jven.

Tien minut'en later belde Delaat aan het huis van
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nrijnheer Va,n Damme. De-treidr deed open. En Robert
vic'eg, om den notaris te mogen spreken. F{ij moes't in
de kamer 'gaan. Mijnheer Van Damme had geen vrou$r
rneer. Zijn dochter Bertha de'ed met de meid het huis-
lroude.n. Vader e,n dochter keken den kleinen bezoe'ker
r,l'at vr.eemd aan'.

- 
Wel, vriendje, wat :is er ) vroeg' d.e' notaris.

Robert ,haalde de brieventasch te voorschijn en zei :

- 
Mijnh,eer, dit heb ik op den rueg gefvonden.

- 
Mijn po'rtefeuill,e I riep de,hper Van Damme ver-

s,:hrikt uit.
En in' vlugge beweging tastte hij in zij'n bin,nenzak.

- 
Waarl,ijk, mijn brievehtasch is weg ! En ik haci

het nog niet bemerkt, hernam hij.
tr-Ïaastig 'namr hij het gevonden ,voorwerp aan.

- 
Waar lag de portefpuille ) vroeg hij.

- 
Dicht ibij het dorp, aan een lantaarn, mijnheer.

_- O ja, daar heb ik stil ge,staan... Ik kwam van dp
:.i.ad en mee,nde dart ik bij een wriend een omslag, ver-
geten had. Ik zocht,in mijn zak. En zoo moet ik fegelijk
rnijn portefeuille laten vallen hebben. Ik had dairr ver-
scheiden,e brieven, zitten ; door'het.tasten zijn ze opge-
schoven... en zo,o gleed die tasch er zeker uit. Thuis
,kornende, waohtte er iemand op me.., We zijn aan 't
spreken geraa'kt eni zeker daardoor heb ik 't verlies nier,
L',:rnerkt. Gij zijt qen jong'en van Delaat, hé ?

-* Ja, mijnheer, antwoordde Robert.

- 
Ge hebt eerlijk gehan,de,ld...

t6

De notaris wilde Rdbert vijf frank Spven tot be-

lo,oning.

- 
O, mijnheer, ik mag dat van mijn oudbrs nie;t

aanncmen' zei de knaaP.

- 
O, als qw ouders er tergen zijn, moet ge gehoor'

zamen... Hartelijh bedankt toch... We zien elkaar

nog wel.
Robert gin,g naar huis. Hij ver'telde zijn avontuur

- 
\fatuqllijk hebt ge dat ge'l'd teruggebracht, zei

vad,er. Eerlijk duurt ,het langst. En een ee'rlijke daad

beboeft niet beloond ;te worden. Dat beh'oort maar zt>o'

Een uur later, toen Robert in zijn boek studeerde,

werd er echter rgeklopt. .En daar'trad zoo waar juf
vrouw Beitha van den notaris binn'en. Ze wilde rn'oeCer

Dtlaat eens a'lleen sPreken. En ze ging met haar in d'e

andere kamer. Na een k'wartiertje vertrok ze. Moeder

liet haar beleefd uit.
' Ze, lachte dan en zei :

-- De notaris wil toch wat voor Robert doen. En
jufvrouv' Bertha vindtt, dat onze iongern volstrekt eett

,overjas noodig ùreeft. I'k zei oo'k, dat eerlijhheid niet
beloond hoeft te worden. Maar ze hield niet op, of :k
moest belovpn' morgen met Robet naar Kobe te

gaan. Niemand zal rveten, dat de.notaris de jas betaalt.

- 
Als 'l zôo is, kunn.en We niet weiger,en, meende

vader. En ja, Robert zal veel nut hdbben van zijn jas.

Of onze vriend ook bliide 1vtas.

En een week later verscheen hij met zijn diklce,n frak
<rp het kantoor. 
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- 
Is die van uw ov'ergrootvaders mantel gemaakt ?

vroeg Blauw, of heefrt uw moeder' 't boerinneke haar

jak late;n ve'rsnijden ?

- 
Zwij,g, ov'er mijn m'oed'er ! riep Robert veront-

waardigd.

- 
'Wel jongen, gij hebt tegenwoordig te veel praatsi

Ovel uw moeder zwijgen'. .. zoo'r, lompe trekmuts' clie

zeker de varkens in haar keuken laat loopen en haar

snuifneus afveegt met haar voorschoot'
Dat was woor Robe'rt ùe iveel. Zijn goede moeder

la{en hoonen door een bluffer en fat !

- 
Ge zijt e,en slechte man ! riep hij luid en hij

balde de vuist.
VechtBn ? hoonde Blauw..
I-trij ,sprong driftig van, ach'ier zijn lesse'naar' Vastbe-

raden keek Rober,t hem aan... Hi'i zou nu 'voor d:n
kerel niet wij,ken. Maar de deur werd geopend 'en mijn-

heer Valleis trad binnen.

-- \ps1 lawaai is rne dat hier ) vroeg hij nijdig. Wiit,
gaat ge vechten in mijn kanto,o'r ?

- 
Hij spreerkt kwaad van m:ijn rnoeder' mijnheer !

zei Robert.
* O, is mijnheer Blauw iveer aun 't woord ?

De oudste klerk moest het ge'beurde vertellen'

- 
Mijnheer Blauw, dat bergin't me te vervelen, her-

rr;rrn de patroon. Gij b'r'engt hier twidt. Ha, ik zou jui::t

als Delaat ook mijn moeder verdedigen ! We wet'en, dat
gli om de uwe niet v'eel geeft' Schaam u ! Ge d'oet trou-
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nnens slecht uu" plicht. Rekent niet op opslag met Ni,euvy-
jaar, en, als gij die streken nog eens uithaalt, zet ik rr

eenvoudig aan de deur. Ge zijt nu gewaar'schuwd !

Boos liep de heer Vaileis weg, Robert zarg nog, den
wosdsnlgn blik van Blauw, maar begaf zich naar de
achterkarner.

Bllau,w was diep beleedigd. Geen opslag en nret
rveg:zenden bed'reigd... En hij zocht de schuid niet bij
zich zelf, maar bij den loopj,ongen.Nu haartter hij Robert.
Niriar in d,e,n eersten tijd hield hij zich stil.

IV.

Nieuwjaar was'voorbij en er,heerschte groote drulçte
op het kantoor. Allerlei klantep zonden geld tot betaling
v:n hun rekeninrg,en. 's Morgens was mijnh,ee,r Valleis
er met den oudsten klerk soms al woor de anderen. Ze
ha.dden veel te bespreken. En op een ochtend kerrh
cie klerk zeer ernstig.

-- Nlijnheer, er is di,efstal gepleegd, zei hij tot den
pairoon. Gisterravond werden verscheiderne omslag*n
n:e: ,geid besteld en een daayvan is verdwenen.

-- Hier op het kan,toor ) vroeg de ko,opman ver-
sch rikt.

-. Ja... II< meende dat de brief mislegd kon zijn, en
ik keek van morgen e,ens rond. Uit de kantoorjas v;rn
Robett Delaat zag ik een papier steken, en, het was de
ledig'e omslag.
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- 
Uit de kantoorjas van R'obert D'elaat I

- 
Ja, onzel loopiongen heeft een oude jas' die hij

bi", bilrrn.., draagt. tk heb bericht o"1v1nrgêrlr dat het

*"fi U*t"fa i", *u., zag den o'mslag ni'ert bij d'e andere'

- 
Dan zbu Robert dien aang,enomen' en lret gelcl

er uitgehaaldr hebben. Hoeveel is het bedrag ?

- 
Vijf hond'erd zestig frank"'

-- Dat z'ou ik van Robert nooit gedacht hebben I

Vergist ge u 'niet ?

- 
De leege omsl a'gt at n'og in den' zal<' Robert

,heeft al lanS zin in een rijrwriel' En m'isschien is trr'j nu

voor de verleiding bezweken'

- 
ls's, zoo ! Ge we'et dat ik met on,eerlijkhei'd kort

spel maak' Telefo'neer om een politieagent' Vooruit doe

wat ik zeg ! b'eval 'de hoopman driftig'
F-.n toen Roberrt welgemoed binnenkwam' stond de

agent reeds bij mijnheer Valleis' De'loopjonigen moest

cok dadelijh daar verschijnen'

- 
\d/a2y hangt uw kantoorjas ? rrroeg die patroon'

Brcng er ons eens bij'
RJ.rt vond dit wel zeer vreemd, m'aar hij hacl

g,een vrees. Hij was zich van geen schuld bewust'

- 
Voel eens in dien zak, vervolgde de koopmar'

toen.
De knaap haalde er d,en leegen 'omslag uit en bekeek

hem veibaasd.

- 
Hoe kont die daar ? vïoeg de heer Valleis'

- 
Ik weet het niet, stamelde Ro'bert.
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- 
Er heeft geùd ,i.ngezeten en ,gij hebt het er uiltge-

haald I

- 
Ik, mijnheer ) Robert riep di,t luid,.

- 
Ja, orn een rijwel te koopen.

- 
Mijnheer, ik helb geen geld giezien ! velklaarde

De laat.

- 
Hoe komt di,e omslag dan in uw zak ? Ha ge

v;'e.et het niet ! Beken schuld !

- 
Mijnheer, ik heb nriet gestolen ! Waarlijk ik

rn'eet niets van ee,n omslag !

- 
Ha, ge weigert de waar,heid te zeggen. Agent,

neem hem maar mee !

Robert begon te schreien.

- 
O, mijnheer, geloof me.toch ! smeekte hij. Ik heL

geen geld ,weggenomen.

Mijn,heer Valileis was driftig, e,n gaf den pol;1i.*un
e,,.n wenk. Deze nam Robert biij den arm en leidde,herrr
l'.een. O, wat schaamde de knaap zich, op straat ! D.e
n'cn.sc,hen keken hem aan. Kinder,en, Iiepep mee. Or.,
het bureel werd Rob,ert droo.r den kommrissari.s onder-
vraagt. Hij hield zijn onschuld rvol, en moest dan zet_
cen waar hij woonde. De kommissaris 

"loot h.* ;,,
een kameitje op.

Twee uur Irater kwam vader ,D,elaat. Die was ooh
zeer verschrikt, toen hij dit hoorde.

- 
Ziin ki,nd ,een dief, het kan niet I zei hij._- Vraag hem liever, waar ,hij het geld verborgen

l,eeft, sprak de kommissaris. Die o*"lug i, niet van zelf
in zij,n zak igekom,en,

2t



Maar vader kon niet ttwijfelen aan zijn jongen.'.

Robert moest die nacht op hert pol'itiebure'e'l blij',en.

- 
Ik houd hem hi,er, tot hij de waarheid zegt, ver-

zekerde de kommissaïis.
Dro,evir- ging vader naar huis. Zulk nieuws ln'oest

hij n'u aan zij,n vrouw vertellen I Hij deed het voor-
zlchtig.

- 
Wat, vroerg moeder, durven ze zegger. dat onze

jr,ngen een dief is ? En ze houden hem gin'der i'n de

Eevangenis ! Maar ik ga om mijn arm kind !

Vader rnoest zijn wanhopige vr,ouw b'edaren' Zij
kc,r; nu in de stad niets doen.

-- Laat ons bidden, opdat God de onschuld van

[icbert aan het licht brenge I zei hij, vol vertrouwen.
En zoo troostte hij moeder. Maar de ledige plaats in

het huisje werd diep gevoeld.

V.

Den volgenden morgen zaten d,e heer Van Damn,e
er, zijn dochter Bertha in de 'eetkamer. Ze hadden
jrrist het ontbijt genuttigd. De postbode bracht de

È.'rieven en een dasblad, De notaris ging nog ewen bij
clen haard zitten, om de gazet te lezen.

- 
\p31 staat er nu hier ! riep hij uit. Luister 'eens

B,ertha ! Een berichrt uit de stad. En de heer Van
Damme las he1 'vss1.

'r7

dochter luisterde bedroefd (blz. 24).
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DIEFSTAL.

<< Op het kantoor van den koopman Valleis we;d

e':n bedrag van vijf l'""J""d zesti'g frank gestolen' Als

verdacht van clie l"*iui"ot'i"g' h'eeft de polirtie den

lc,opjonrgen R' D' van'| Bollegem aangehouden' I)e

kn"ap, pas vijftien itt' ""d' bevindt zich op het pol:-

tiebureel. Hij houdt JtLr hardnekkig vol onschuld;g

;;;. ù;", d,* tndt*" orrrslag'-waarirn het geld gezeten

;;;';"tJ in een "i 
-'t^ zijn kantoorjas o'ntdekt >>'

- 
R. D., maar vade'r' dat moet Robert Delaet zijn'

r.ei Berthâ.-''D;;;;;ris 
las het bericht nos eens' Zijm docbter

It,isterde bedroefd'

- 
Vader, dat is een vreeselijk misverstan'd' ver-

zekerde Berbha' Die Robert heeft zich hier zoo''n eer-

liiken jongen betoond'

- 
Met de brieventasch' Lré ! Dat is 'waar" En nu

,,ljn pr't-on bestelen ? Dat kan ik niet gelooven'

- 
Vader, ga het aan den kommissaris vertellen'

hoe Roibert j'egens t' ht"dtldt ! Dan zal hij d'ie zar''k

wat beter onderzoeken'

-. Ja, dat wil ik doern' En ik vertrek dadelijk ! Ik

heb ook zoo'n medeùijdern' met de o-ude'rs'
"';;il"ttier later vertriet de heer Van Damme ziin

l..rri*. E"rst ging hij bij Roberts vader.en moeder aan'

Deze dankt"" d"" "otuti" 
voor zijrn bemiddeling' Ze
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wilï€nL ook al .bij den meester g'eweiest. En die had on-

nriddellijk een brief naar den komm,issaris geschreven.
Een uur nad,ien stond de ,heer Van Dam,m'e op h,et

poli'tiebureel. De kommissaris hoorde met belangstel-
Iir g zijn verhaal.

- 
Ik iben blrij, dat ge komt, zei de polirtigoverste.

I)e haer Vall,eis heeft missihie,nr wel ,overijld; greùrancl,:ld.

Mr.ar gij geeft me een ander verslag over den, [<naap.

En ik ontvang daa'r juist een brief van zijn vroege,ren
onderwijzer, die Deila,at ook zeer prijst. W'eet ge wat.
g,: l<unt hBm voorloopig mee nremen naar huis. De
jt'r,gen heefit een vre'eselijken nacht door,gebracht. lk
zal het ond,erzoek voortzetten.

- 
I;em.and kan dien omslag wel in Rol:re,rts kan-

toorjas gestoken hebben, hernam de notaris.

- 
p61 is waa,r ! Maar omdat de heer Valleis zoo

Leslist op'trad, hield ik den, jongen voor schuldig.
R.obert werd gehaâld. Zijn oogen zag,en roodr van

het schreien. Maar zijn gelaat helderd'e op, toen hrj
den heer Van Damme zag. En nu rnocht hij mee I l-let
v/âs rnaar voorloopig vrijheid. Doch de notaris verze.
kerde. dat zijn o,nschuld wel blijken,zou. Er werd ee,r

tijtuig besteld. Ern daar,itn ,verrtro.l<l<en de heer Van
Damme en Rolbert naar Bollegem.

Thuis gekomen viel Robert snikkend in de arrnerr
,vân zij,n moeder. De notaris bemoedigde de ouders.

25



De komrnissaris begaf zich naar het kantoor van

cl.en heer Valleis.

--lkbenblij,datikuzie'ze\dekoopman'lkwilde
;rrt"t .r.., u toe komen' Ik heb gisteren wel w'art ovel:-

ha.a.stig gehandeld'

-_ ls er ande'r nieuws ?

-* Wel iets" ' B'er'nard' onze kneiht' is me over

Rt,L'ert kometr to'"fttrr' ffil *""t' dat eern niine'r lder-

ken veel **ta o.r,"lri, **, drn hii verdierlt" En dirs

nr:':akt hij schulden"C"tt"u'"""d moet hii bij een her-

t.rei", schuld hetaald hebbPn'

- 
Dat is belan'grijk !

- 
Ja. En die ttt"*U f'"ttte Robett Delaat' Hii kan

nrr wel e'en dubbel doel beoogd hebbe'n' Vooreerst

îtfa. ntl den cliefstal op een arider schuiven' 6n t:rt

t,r'eede kon hij lra'ge wraak nemen'

- 
En daarom stak hij den ledigen omslag in den

zak van Delaats kantoorjas'

-'1 
l5 een verondersqellinrg'

--- Ja, doch rik *ot' att o"d"r"o*ktn' hernarn de

k,,-mi.u.,is 'ls d'ie klerk hier ?

'- Ja. Ik zal'hem laten roepe{n'

En nu tu"t:h"t'" Emiel Blauw' Hij was bleek er

keek den t orn*i*"tit o"g'""'ut aan'-Deze vro'eg of loii

i4isteren .t- "ht'lJ-h"tttld 
had' Blauw antwoordde

br:vestigend'
._ En met welk geld ?

- 
Celcl' dat ik besPaard heb" '
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* Va,n uw loon ) Ge gaat toch elken avond uit
en ge verteert veerl,

- 
Geld dat ik bijverdi'ende, be'r,vÊerde Blauw.

- 
Ho,e en Waar ?

Nu kon Blauw ,greén diuidelijk antwoord g:even.

Hij was imrners veel te lu;i, om nog wat buiten de kan-
torrruren te verdie,n,en. De kommissaris wilde ,echter

;u;ist wertern, bij wien Blauw nog geld gewonnen zou

hetrben.
* Geef me eens uw portefeuille ! gehood de:

pclitieoverste,
Elauw schrok en stameide :

- 
Ik heb die niet bij me...

N4rar de homm.issaris tastte hem af e'n vond de br.e-
ve; tasch in d,en bin,nenzak. Dadelijh op,end'e, hij ze.

8.. zat nog twee honderd frank 'in. Maar hij ontdekte
ei een briefje bij. ',1 Was van den koopman die het
geld aan den heer Valleis ,gezonden ,had. In zijn haast
L:c. Blauw dat oolc weggestopt.

-_. Ge zijt de dief ! riep de kommissaris uit.
Blauw kon niet meer looch,enen. Hij had den brief

',p den lessenaar van den oudsten klerk gegigenomen,
toen, deze even bij den patroo:n was. Door al zijn ver.
terr.t'en rnoest hij schuld betalen aan een heibergier.
Die wilde niet langer wachten. En daa,rom moest Blauw
geid hebben. Hij had met Nieuwjaar op v,erhooging
van loon ger,ekend, maar deze niet gekregen.

__ Q6ds1 gij ze niet verdiendet ! zei de,heer Valleis.
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Celd verteren en sdhuld maken, terwijl uw ouders

a;moede lijden ! En darr stelen. En, zoo gemeen laf
zijn, orn de schuld op een a,rmen jongen te leg'gen !

Br'h, ,w,at ztjt ,g,s slecht !

Blauw werd naar de gevangenis geleid.

De heer Valleis deed dad'elijk een koets halen. En

hij re:d naar Bollegem. Daar trad h,ij in het huisje vari
D,rlaat. Robert zat somber aan tafel.

- 
{1ms jonge'n ! riep de heer Valleis uit. Ik heb

n,isdaan jegens u. De dief is bel<end... Gij zijt r,olkomen
crrschuldig.

- 
God zij g,sd.tç, ! De, onschuld is beweze,n !

j;,ric,hte mo.eder.

Ze stuurde een der kinderen om va,der. En de heer
Va lleis vertelde nu ralrl'es.

- 
Ik rnoet ve,el goed maken, zei d,e ko'opman. Ik

wa s gisteren te haasti,g. Ik had moeten bedenken, dat
ge me al'tijd eerlijk en ijverig tbediend hebt. Van mor-
ge', af wordt gij klerk in de plaats van Emiel Blauu'.
En natuurlijk velmeerdert uw loon ! Van mij krijgt gij
'e,'n riijiwiel, om wlug n.aar die stad en terug naar urv
huis te rijden... Ja, ik rnoet dat goed make,n tOn-
rechtvaardig beschuldigd worden is vreeselijk. Ik haC
,.le zaak beter moreten onderzoeken. Mijn hnecht Ber-
narrd toonde zich verstan'diger dan l< !

De heer Valileis vertrok wee'r. De ouders dankten
Gc.d. De droefheid was in vreugde v'eranderd.

Ook de notaris en Bertha en de meester waren ver-
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heugd over den ommekeer. En den volgenden m,orgenstr.,nd err in de gazet dat R. D. lrî'"orr."em eeneerlijke jon,gen was.
Emiel Blauw wer! 

1ot 
een jaar gevangenisstraf ver^oordeeld. Robert Delaat _r" ;; 

"]n 
'rr;" 

I,esse,naar.Eerlijk duurt ahijd ,t larr,s"t- M-;r-Ë"U*, verÀeugrlezrch niet over het 
1", "+ a." îf"rf.," di,e Àern zoogthaat had. Hij voelde_ med"lijden ;.;i"_. En moederhad hem sreeds se,tee,rd,-ook _;;;;;;j"",, t. u;aa.r,Hij deed insgelijtrs als klerk ,ft;;;;;; zijn best enwas nu nog meer de st,eun zijner goede ouders.

EINDE.



Oneerliik vernrregen goe'd gedïit niet'

Een riik grondei'genaar' dieT r' wij den heer A' wlle'r

noemen, had eêns "tt "ti" 
bankier een som van [ron'

derd duizet'd f'^"k ï* bankbiljette'n ontvangen' IIij

had ze in de portet""tit"ïtil"o"" e" deze' in lalin ze'k

gestoken.r-^.^llaen
Toen lrii thuiskwam en het geld eenr rgoede plaats

r'tld,e geve', u'-"Ti ilj ;;; h" '"t"itt dart hii de

p<,rtefeuille k*ij. *":.ï;i'J;; ;;"' de politie en deed

i.u, ..tg'[te van ziin verlies'

Den volgenu"* ;:;*;;^"""tt* hii'het verzo'ek' oF

I,er politie-bo'"" nt'ioT""' îtt"t"" begaf hii "1 
2ich

heen, en ho" gtoot ;;';" blijdschap' toen de kom-

rnissarris, hem de o"t;t;'"t'i; t* it"d stelde en verhaal'

de, dat het geld 
";;;;"" 

vr'as door een voddenraPer'

Ôadet'iik li'et de h""' A' zich in een rijtuig naar dien

rnan bren'ge"' 
"'i ""ïit 

*oti"g binn'en en verraste her

huisgezin : vader";;dt; ot' ù"d' 
'aan 

den maaltijd'

dic - 
minder k"" ï:;; nret - 

uit droos brood en

water besto"d' Dt kamer 'ug "l 
ellendig'tit' 

-^'t'
De heer A' a""iat nu het doel van zijn kornqt meLie'

Hii vertelde van îo-nt'"tfttijgen dcr verloren porte-

feuille 'en prees i"" t""fijkheid' die te grooter was'

oindat ze bùijkbaar in zoo'n diepe arrnoede verkeenden'

Onderwijl stopte iti'tt" "-=_"-een 
biljet van' 1000 frar'k

i.r cle hand "" dBJ'ht* enkele vra-g'en' De voddenrap"r

scheen ongezind"it.î'""" 'volledig 
te beantwoorden ;
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l',ij aar.ze'ldre, stoltterde, doch zei erindelijk : << Welaan,
nrijnheer I ik zal u dan mraar allles maar volle waa'rheid
vertellen >>.

Nu deelde hij mede, dat hij den vorigen avond laat
de portefeuille van de straat opgeraapt, en, die, na b:j
het licht va,n, een lantaarn g,ezren rte heb,ben, dat ze vol
bitnkpap,i'er was in zijn mand ,geworpen had. Thuis
hacl hij fluisterend, om niet door- buren geho,ord te
ivcrrd,en, tot zijn rvrouw gezegà : << 

'We zijn nu zeer
ri"ik, moeder ; ik bren,g u een, groot fortuin >>. Van djen
schat was zijn vrouw. buiten zich zelve van verbazing
gewsest.. Daar het lampje ,ellencl,ig brandde, had hij
h:a'r uitgezond,en, om een kaars te'koopen. Terwijl zij
;rfn'ezig was, had hij de reten van zijn wonin,g dicht
g'crtopt, om niet door buren of voo'rbijgangers beg,luurd
te worden. Zooàra zijh ,vrouw met d'e kaars terugge-
kcrmen was, hàdden zij diie aangestoken e,n vervo gens

da biljetten op d,en, vloer uitgespr,eid, om ze te gaa-n

tellen.
En ze waren blijven tellen en. wa,nen, blijven starerr

op al dat Eeld,. een groot gedeelbe van den nacht t

- 
Nu zijn we rij,k en zult ge geen vodden m.eer

moete'n rapen.

- 
Ja, en wij zullen nu eens fatsoenlijk gaan leven

in een groot, prachtig huis !

--- Ons kind zullen wij op een kostscho,ol doen ;

later zal zij een rijke dame wezen.
Toen de dagr begon aan te brieken, zater. ze nog op
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rler, vloelte midden van ,hun sihatten. Ze ibegornnen

zich onpleizierig te gevoelen door koude en slapel,oo-s'

heid, terwijl de vreugd'e v,eldween.

- 
Zeg, vrouw, gelooft ge vast, dat dit geld ons

gelukkb maken za,l ) had de man gevraagd.

- 
Wel, dat weet ik ,nog zoo zeker niet.

- 
Ik meren, dat, als wij daarvan een, goed lgrren

leiden, het bero'uw komen zal en ons gedurig verwijten,
ciat wij gestolBn hebben. Zoudt gij niet liever in
armoede wille,n blijven leven, dan alles in overvloed te

hebben rnet de gedachte, dat wij dieven zijn ?

- Ja, laten we,maar liever arm blijven.
< 'foen >>, gi,ng de man voort, << raapite ik de bank-

biijette,n weer op, deed ze in de portefeuille en, bracht
ee !'!.aaY, het bureel 'Vaû! politie )).

De heer A. was ,getroffen ,ovètr' zooveel eerlijkheid
en .,0/,aarheidsliefde. Hij voegde bij het reeids ,geschon'

ke,:r biljet nog v,ier andere, ook ilk van 1000 frank, en
r'.-,rklaar,de, dat rhij de vBrdere opvoeding van het kind
vocr zij.n rekening nam.

Of de ouders nu gelukkig.wane,n !

(J, ]Viirnu)


