
6. - Eerlijkheid gedijt.

A. FI4b{S.

Ilrans was eerl nijvere l'erlirnan. \rtùn 's ûrorg'ens
vroeg'tot 's avoncls laat ber.ortd hij zich op de l<atle,
\vàar glocltc schcpen aanllr-&rnen, om g'clost of gela-
clen te rvorclen.

I{aar als er ied.eren tlag' zes kintlelen aan tafel
ziLtet,:r1s tlie jongens crr mcisjes .l'an l<leecling cn
cleksel moctcn voolzien \\.orclcrr, ja, clan is 't laacl-
zal\rn nlaal flink de handerr uit de mour r te steken.
Nu, Frans \\-âs van rverken niet vervaarcl.

l\{athilcla, zijne vrourv, hield thuis alles netjes in
orde.

I{aar rnan was blijde, als hij 's avonds in clen

lruisel{j1ien liling mocht uitrusten van cle velmoeie-
nissen clcs daag's. En altijcl aanschouwdc hij \rroo-
lijke geziclrten. De liinderen, ofschoon natuurlijk
zeer eenvoudig gekleed, k'wamen toch zinclelljk
voor clen dag.
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Winliclier cn bakker rverclen trourv betaaltl. Ooli
c1e lruisbaas hatl geen reclcn tot hlagen. Zo<t moclrt,
het luisg'ezin van X'r:ans rvaarlijl< als een l.orlr,llcclcl
gesteld rvorclen.

Op zekeren tlag 5çing' de rvell<ruau aan rlcu cig,e-
naal zijner: rvoning de lruispaclrt bcitalen.

- < l'r'ans, ) sprâk de lreer, n i1i heb hicr ecno
flinl<c'n'interjas, clie ili nict, urcor' <lragen kan. 'l'oclr
is zi.j nog goecl. Wilt g'ii clic van rnij aannerrerl ? ,;

- < Zee'- g'aiùlne, Ifijnheer. 's Winters za| zii trtii
gçocr1 te pas kornen. >

Iln na, clen cigçenaar: I'rientlelijl< beclankt tc heb-
ben, tlok dc rverl<rnan ol)g'ewolit rr:lal huis.

< Zie eel)s, v1-o1r\\., u'elk ccrt \\rârilf lileetling-
stuk ili ran l[. \\roltcrs ontvangcrr lrctr, o slxa,li hij.
zoorha liij dc rvoonkanrcr binnen tlarl. o )lcllijl< icts
krijg'cn is gecn.schanclc, nict,u-aar'. >

- o Dat is een rr-ellionl g'esc.,ltcrr1<, o antu'clolrldc
llatlriltla. u Gij liunt dic jas zeer \r.cl g'ebluilicn. Il<
zal lr:r,al lrcg'bclg'en in tlo klecr'1ias, tot de lioude
clagcrn aanblclicn. >

'locn cle vrouu' tlcn ft'ali :lfborstclrlc, ontrlchtc zi.j in
et;n dcr binnenzal<lien conc oude poltefeuillc. Llij r1e

opening blccl< zij eenige barikbrici'jcs tc bcr.attcn.

- o Vie eells, Illans, g'clr!, g'cld I > r'iep }latlrilrla
olrg'orvonclelr. < Zie toch ccns I >

- o Dat zi.jn rvaar:lijk bankblicfjes, ) sl)r'lrli dc
ochtgenoot ct'cneens tcn hoog'ste ver:t,rlntlcld.
u llonclercl fLarrken, en clit ook lrondclcl flanlien en
clit, ooli al. n

oF :)o sPIiItItK\\'ool{DltN IrlN ul'r'DrÙulil{rNcltli 3r

'1,). rr.alcn er \.oo1, zeshonclercl franken $.'aaltle.

Wat zou ll)erl â1 met' dat gelcl rriet hunncn koopen :

l<leecleren, blootl, vlecsch, aa'r:tlappelcn en holen

voor den Wintel crr 1]o8'veel meer !

- 
( \-1'o11w, , zci Iirans va'stbcladen,-< M' \Vol-

tcls g:rf rnli rvel tlc jas, nraa'r' niet dit gelcl' Onge-

tr,r,ijfeld \\'eot hij rriet', dat deze polt'elicuille zich ttog

irr tletr birrucuzali boYond. Ik g'a ha:ur flulis telug-

bt'cttg'ett. o

- o l)oo clat, bestc man' ) ilntu'oolddo }fathilda'
o Dit, geltl behoolt, otls niet toc cn rvij nroetcn boven

allcs eer'llili b.lijvctr. '
}!crrigc.tltlg.enlrlililicnlater.lratlclelrtrishcer:zijrrc

poltcfeuillc tclug'.
o \u irelinrtc'r iir nii . > spr:rli hij, n dat ili

dezelr \\'itltor o1t lcis \\rAS cl) llrecr'g'eltl metlo l]tlll)'

tlan ili vltrl rlooile lra,d. Later' lrcb ili dilalaan nict

nrcel gcdaclrt. Gij ziit ecn ccrllili mart, Ir'Lans' [k

sclrenlr rr tlct lruur vall ecrlc lllaancl krvijt' etr a'ls

clo nootl bij u irlch:ing't, 
'[<lop tknr nraar g'clust bi.j rnii

iIà]I. )

t 'L
l, \\ ùs \\ I llt('l'. t

ledcn g'elrrck.

Vloor' lrlrrd en Yclo lllerlscllon

'Ilreuligheicl heet'sclrte itr lrct' huisjc t-an Fliurs'

"I:r,, rve1 lçrvttruerr etr t'crtlolikctr cr sc)rcpen aan cle

kade, Iutr,ill'tle rr-et'litlan lag'zicli .t'e bctl'

Op zekclen a\-olltl lcvartr lrij met 't bcgin cencl'

borstziclitc thuis cn de cloktcr sclrreef rust' vool'

{

I
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Rust ! n{aar wie zou het dagelijksch brood ver-
dienen voor d.e vroll\\' en zes kinderen ?

Rust ! Hn 't u'as juist, 't kwade seizoen, 't jaar:ge-

tijde van l<ourle ert. r-olst.
Spoeclig waren de spaarcentjes verteercl. De ter-

mijn om de rvoning'huur te betalen \lras dâar, mâar
het kommetje op de schapraai, rraârin het g'elcl

vroeg'er gereecl lag, x.as led.ig. Dit r.as eene pijnlijke
getlaclrte voor de ouders. Nfaar l<onclen zij 't helpen?

n De huur ! , sprak Miel, clic in de buurt
algemeen de huisjesmelker genoemd rverd, omclat
hij r.ool n[. lÀroltcrs cle pacht ophaalde.

- < Onmog'elijk, u stamelde n'tlathilcla. u \\raarlijk,
nlicl, ik kan er niets aan doen. nliin man is ziek en
ver:client niets. Gcef ons ecnig'e rveken hlediet. Gij
zLrlt betaald rvorclen. o

n Nn, ik zal het Mijnheel melden, > zai l{iel en

rvas lrij.
llaak u niet ongerust, l'rou\y, > tloostte

o M. \VolteLs u'eet', clat n-ij eerlijke menschen
zal ons wel krediet geven. >

't \Âras avond. Op straat waren cle lantalens aan-
gestoiren. Doch zij schenen nlaar {laurvtjes cloor clen

dikken mist, d.ie over de stad. neclergeclaalcl I'as.
Een wagen r:olde in de st'raat, waar Frans

\vooncle en hielcl stil voor het huis van den zieken
\Àrerkman. I)e voerman klopte aan.

\veg'

Ilrans.
zijn en
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Mathild.a tracl naar buiten'

- o Ben ik hier bij l'rans ? > vroeg' cle voerman'

- o Ja, ) ant'\\'oord'tte d-e vrouw' o Wat' verlangt

gij van mijnen mzln? Wenscht g'ij rlisschien dat hij

u hclpe bij lossen of laclen? Onmog'elijk, ltoc gâarne

hij iets zou s-illen t'ertlienen, hij kan niet, rvant hii

is ziek. o

- o Neen, ik vlaag' Seene dicnstcn van hcnl'

I{aar ik moet tlc vracht' clie ik medevoer, ltier

bezorgen. o

- n Gij ziit aan ecn velkeercl aches' Ili heb

nicts besteld, ) crl c1e âl'Ine \rrotl\v zuclttte bij tle

geclaclrte aall dcn nijpcntlcn iloocl, s'aarin haar

g'ezitt vc:'licct'tle'
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Inmicldels lostte de voerman zijnen \\:ag'err en
::eed toen weg', de familie van den x-erliman in cle

grootste blijdschap aclrter: latende.
En rvat \\.as er zoo a) lcezorgcl?

Eenige zakkcn kolen, eenige balen aarclaltpelen,
eene kist vol met allerlei rvinkels'ar-en, brood., een

manilje met flesschen r-ijn voor den zielie en nog
veel meer.

Niet lang'daarna u'eLcl el rveder gelilopt. Iemand
g'af een briefje af. I'Ioeder las :

u 
-Waarcle Fr:ans,

o 'I'oen g'ij ecnigc nraanrlcn gelcden rnij het g'elcl

telugblacht, onclcrvorrd ik, dat g'ij een ccllijk nian
zijt. Gij bevinclt u in nood. Uer'lijlie mensclren rnoet
nrclr op prijs stellen. Neern rlus tloze hulp van mij
:ran. Bel<ornmelu nict, om de lruur'. Dat alles zullcn
s.ii rr-el vinden. Ili s'cnsch rl eene spoedige g'ene-

zing.
, \\ror,tr.:ns. o

In clen omslag zat eerl brielje van honclcrcl
flanken.

ltrathilcla had tranen in cle oog'en.

Zlj snelde de deur uit, reclrt, naar de Hoogstraat,
orn clen eclelmoedigen rveldoener vurig te betlanl<en.

Weinigen tijcl later ronkte r.roolijk de stoof in cle

klcine kamer. De tafel ston<l ged.ekt en d.e kind.eren
haalclen hunne hartjes op. Eerlijkheict geclijt ! Dat
onclervoncl Frans, die, dank aan de versterkend.e
midd.elen, spoeclig genâs.

- ,r Ili bcn toclL rvcl bij Tù'atrs' 't
is iuist. Nu, tla,rl moct ik u tleze

g'on, ,' hct'ttattt de voct'ltratt'

- o Ik velsta el nicts YaIl, ) viel llathiltla in'

- o Ik tloe, rt'at rnij bevolcn is' M' \\'olters' uit
c1e Iloogstraat; heeft mij geboclen dit hicl te brcn-

gen. Ik zal onmiclclellijh losscn, als gij maar zcgg'cl]

rvilt, rvaar ik alles brengen moct'

- u II. \\'olters! , starnelde lfathilcla, cn nu ging

haar een liclrt, oP.

lliel hail 't gebeurde van den narnicldag verfeld'

Dc lruiseiS'enaâr kencle clus clen toestand' tt'aâtitt

het gezin verkeerde en boocl hulpe' IlatL ltij YroeDer

niet gezegd. :

- o Als d.e nood- binnendringt', klop clan maar bij

mij aan. , De edele menschenvriencl !

Is hiel n' (ii, clat

goedereu bczol-


